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A TÁRSADfiLOM- ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT
ORSZÁGOS ELNÖKSÉGÉNEK FELHÍVÁSA

A TÁRSULAT SZERVEZETEIHEZ ÉS TAGJAIHOZ

J956. június 13-án 115 esztendeje annak, hogy Társulatunk elődje, a Magyar
Természettudományi Társulat alakuló közgyűlését megtartotta. Az alakuló közgyű-
lésen lelkes, hivatásukat és népüket forrón szerető, haladó és forradalmi gondolko-
dású tudósoknak még csupán egy kicsiny csoportja tűzhette a Társulat zászlajára a
jelszót:

„Minél nagyobb mértékben részeltetni hazánk fiait
a természettudományok jótékonyságában".

A nemes és valóban a népet szolgáló cél teljes valósággá csak a mi, szocializ-
must építő társadalmunkban válhatott. Annak a kornak az eljövetelére volt szük-
ség, amelyet

Bugát Pál,

a Társulat megalapítója még 1848-ban így rajzolt meg:

., ...elkövetkezendenek az arany kalászú évek, midőn
nem iesznek a pór véres verejtékén f elhízott gazda-
g o k".

1848 óta népünk nagy léptekkel jutóit előbbre az emberi haladás országútján.
Egy évszázaddal ezelőtt még csak a feudális rend megdöntéséért vívandó küzde-
lemre készült, ma pedig már a kapitalizmust is legyőzve, a szocializmus építésére
összpontosítja erőit. A felszabadult magyar nép a párt vezetésével végre valóban
birtokába vette hazáját, kezébe vette az ország kormányzását, a haza és a hapalom
meghódítása után elindult, hogy a tudást, a nemzeti és egyetemes kultúrát is meti-
hódítsa. 115 évvel ezelőtt csak az értelmiség néhány tagja fordult a néphez, hogy
a tudomány fényét szerte sugározza az országban. Ma pedig a munkások és parasz-
tok százezrei fordulnak bizalommal a néppel eggyí váló értelmiség felé a még
nagyobb tudásért, műveltségért.

Három esztendő telt el azóta, hogy a Társulat évszázadot meghaladó életében
is határkövet jelentő újjáalakuló közgyűlés 1953. április 29-én lezajlott. A közgyű-
lés, felismerve a Társulat feladatait a szocializmus építésében, a természtludorná-
nyos ismeretek terjesztésével együtt feladatául tűzte ki a társadalomtudományi és
politikai ismeretek terjesztését is. A közgyűlés küldöttei — megértve a szocializmust
építő korszak történelmi feladatait s a népi demokrácia, a proletárdiktatúra nyúj-
totta nagyszerű lehetőségeket — újra fogalmazták a jelszót:

„Részeltessük minél nagyobb mértékben hazánk fiait
a nép szolgálatában á l l ó tudományok jótékonysága-
b a n".

Mindez nemcsak a Társulat tevékenységi körének kiszélesítését jelentette,
hanem azt is, hogy a Társulat ezzel a tudományok és művészetek, tehát a kulturális
élet minden területén munkálkodó értelmiségi rétegek átfogó szervezetévé, a magyar
értelmiség népet szolgáló egységes szervezetévé vált.
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Az újjáalakulás óta eltelt időszak sikerei igazolták alső küldöttközgyűlésünk
kitűzte célok helyességét. A Társulat szabadegyetemeit, előadássorozatait a dolgo-
zók tízezeréi látogatják, sajtóját százezrek olvassák. Klubjaink a magyar értelmi-
ség kulturális és társadalmi tevékenységéinek színterévé válnak. Értelmiségünk leg-
javánaík munkája nyomán a Társulat népünk kulturális haladásának elismert, fon-
tos tényezőjévé vált.

Az eltelt három esztendő után most alapszabályaink értelmében ez év őszére,
1956. november 25—26-ára összehívjuk Társulatunk II. Országos Küldöttközgyűlé-
sét. Ezt megelőzően pedig a szervezetek tisztújító közgyűléseit. E közgyűléseken
feladatunk lesz, hogy számot adjunk népünk előtt három év munkájáról, összegez-
zük tapasztalatainkat, feltárjuk s tisztázzuk munkánk további megjavításának leg-
fontosabb ideológiai, módszertani és szervezeti kérdéseit, és ennek alapján meg-
szabjuk a következő három év feladatait.

Célunk, hogy a szervezetek tisztújító közgyűlésein és az Országos Küldött-
közgyűlésen eddigi eredményeinkre támaszkodva, minél gazdagabb, minél több-
oldalú tapasztalatok alapján tárgyaljuk meg Társulatunk munkájának további ja-
vítását. Arra kell törekednünk, hogy előadásainkkal és a tudományos ismeretter-
jesztés minden eszközével az eddiginél is eredményesebben mozdítsuk elő a szocia-
lista építőmunkát. Segítsük népünk kulturális fejlődését, a haladás és a tudomány
eszméinek terjedését — s mindennek eredményeképpen —, nemzetünk egységének
megszilárdulását. Ezért azzal a kéréssel fordulunk szervezeteinkhez és tagjainkhoz,
hogy a műszaki, az agronómiai s az ezzel kapcsolatos természettudományi ismeret-
terjesztés kiszélesítésével, valamint népünk hazafias, világnézeti nevelése megjaví-
tását szolgáló határozataink minél eredményesebb végrehajtásával készítsük elő a
közgyűlést. Fordítsanak fokozott gondot arra, hogy a munkások és parasztok közötti
tudományos ismeretterjesztés megjavításával segítsék népünket a szocializmus
építése feladatainak eredményes megoldásában s hazafias népünk egységének el-
mélyítésében..

A munkásság és parasztság közötti ismeretterjesztés kiszélesítése érdekében
kell arra is törekednünk, hogy sorainkat megerősítsük az üzemi és falusi értelmiség
között, hogy számukra is vonzóbbá tegyük Társulatunkat, élénkítsük szervezeteink
belső életét. Fokozott figyelmet kell szentelnünk az értelmiség ideológiai és tudo-
mányos érdeklődésének növelésére, a vitás kérdések tisztázásra, s ezzel az értelmi-
ség és Társulatunk kapcsolatainak elmélyítésére.

Arra kell tehát törekednünk, hogy feladataink eredményes megoldásával a
megyei tisztújító közgyűléseket és az Országos Küldöttközgyűlést a nép és az értel-
miség egységének erőforrásává, legjava értelmiségünk hazafias megnyilatkozásának
színterévé tegyük; növeljük azt az erőt, amelyet a hivatását felismerő, a tudomány-
nyal a nép felemelkedéséért küzdő értelmiség társadalmi és szellemi mozgalma
jelent a szocializmust építő magyar nép és édes hazánk számára.

A Társadalom- és Természet tudományi Ismeretterjesztő Társulat
Országos Elnöksége
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JCét kiiáfizálfáii tétttdfú
ketetkezéiétiek hömímény.ei

(.FORR A BOR' és .BÁL")

Móricz Zsigmond ifjúságának emlékei között járva, kutatva abban a — nem
egyedülálló, mégis ritka — élményben részesül az ember, hogy megpillanthatja,
milyen döntő élménye, szakadatlan buzogó forrása ennek a lángelmének az ifjúkor.
Azon a folyón, mely a gyermek- és férfikor között örvénylik, s amelyen sokan csak
puszta életüket mentik át, ő áthozta gyermeksége, kamasz- és ifjúkora minden
kincsét. Abban pedig csaknem egyedülálló, hogy míg az írók általában érett vagy
hajlott korukban fordulnak zsenge-koruk, távoli múltjuk felé, mintegy visszaemlé-
kezve, őbenne szakadatlan élménykincs, közvetlen életanyag az ifjúkor. Ezt bi?o-
nyítja egész emiberi, művészi fejlődése.

Röviden arról van itten szó, hogy ifjú maradt és gyermek mindhalálig. Nem
képletesen, hanem valóságban az; nemcsak a költő, hanem az ember is. Egész addig
az maradt, hogy mikor pódiumon vagy asztal körül hallottuk beszélni, hangja
színével, kiejtésének közvetlen, gyermeki bájával is elragadott, mintha a most érett-
ségizett Nyilas Misi jött volna el közénk. Ez volt az ő legmélyebbről jövő, igazi
hangja, látása regényeiben is. Az igazságot szenvedélyesen kereső Nyilas Misi döb-
benetében nézett körül, tett jelentést; ábrázolt egy magasabb humánum ítélőszéke
nlőtt mindarról, ami ebben a különös magyar világban történt. Egy most előkerült
levelében mondja el 'bizalmasan barátnőjének, hogy a „Légy jó mindhalálig"'-ban az
1919—20-ban elszenvedett dolgokat írta meg. „Csak a gyermeki szív rejtelmei közt
tudtam megmutatni azt, amit éreztem .. Az ember örök gyermek marad, ha feje
deres is. Talán ez az egy szép van az életben s ez az egy vigasztaló ... Voltaképpen
minden írás líra: a szenvedő szív gyötrelme, idegen alakok burkában egyénítve..."
(̂1930. XII. 12.)

Tehát: minden művünket a bántalom, gyötrelem váltja ki egy embertelen
társadalomban, és az igazságot Nyilas Misi gyermekien tiszta kék szemével keressük,
s az ő vesztegethetetlen állhatatosságával védjük. „Ilyen furcsán alakul át az írásban
az élet."

Az író módszerét követve, új adatok felkutatásával sikerült fényt deríteni
Móricz Zsigmond két regényének keletkezési körülményeire. A „Forr a bor"-ról és
a „BóZ"-ról van itt szó. Az előbbi 1931-ben. utóbbi pedig 1936-ban jelent meg könyv-
alakban. Mindkettő 1929-es többszöri kisújszállási látogatásának, majd huzamosabb
ott-tartózkodásának élményéből, anyaggyűjtéséből fakadt. Ez az élmény szinte
azonos a „Légy jó mindhalálig"'-ot világra segítő, bántást, megaláztatást rejlő
élményével.

Móricz Zsismond Kisújszálláson érettségizett 1899. júniusában ottani két és
fél évi diákoskodás után. Kapcsolatát megtartotta egykori tanulótársaival, egyesekkel
szíves baráti viszonyt tartott fenn. Aláírta az 1899. iúnius 28-án kelt érettségi
találkozói kötelezvényt, melyen huszonöt diák becsületszavával fogadja, hogy:
i.tíz év múlva Kisújszállás városában összejön és e nagy napot, mint reá nézve örök-
kön-örökké nevezeteset és emlékezetest, megüli." Ezt a becsületszót Móricz Zsigmond
nem tartotta mee. Mentségére legyen, hogy ez az 1909-es ..csudálatos esztendő" annyi
izgalmat sikert, egyben lekötöttséget hozott, hogy ideié, érkezése sem volt betartani.-
A „Sári bíró" bemutatójának előkészületei folynak, a nyomdában éppen most
nyomják a „Hét krajcár" kötetét, mind mul.aszthatatlan feladatokat jelent. Fényes
kárpótlást adott ezért rövidesen a „Kerek Ferkó" megírásával a kun városnak. Ha
útja volt arra, el nem kerülte, de az ő naptára már nem ilyen pontos dátumokra,
becsületszóra volt beállítva. Viszont egykori osztálytársai azt bizonyítják, hogy az
országos hírűvé lett Zsiga eddigi zárkózottsáa is felengedett, s melegebb, szélesebb
kapcsolatot teremtett ifjúkori diáktársaival, az ország legkülönbözőbb részein kopog-
tatott toe hozzájuk, számontartotta őket. A húszéves találkozót szétkergétte a háború,
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lehetetlenné tette a román megszállás. A harmincéves találkozón pedig 1929. júniu-
sában olyan események játszódtak le a találkozó körül, amire érdemes emlékezni, s
belőle az egy pillanatra sem kétséges következtetést levonni.

Nem volt titok, (hogy a várcs vezetősége, uralkodó rétege Móriczra 1918—19-
ben tanúsított forradalmi magatartása miatt, enyhén szólva, — megneheztelt. 1918.
decemberében, mikor a földreformot a Károlyi-kormány igyeksz'k elsüllyeszteni,
Móricz elindult, hogy magát a népet szavaztassa msg. Megjelenik Kisújszálláson is,
és cikket ír a nép követeléséről. („Népszavazás", „Vasfeiű kunok közt".) A sértő-
döttek közt voltak persze egykori diáktárssi. tanárai, ismerősei is.

Móricz egykori iskolája a kenderesi Horthy-kúria közelségében már a húszas
évek elején az ellenierradalom szelleme előtt nyitotta meg a kapuját. Élénk bizo-
nyítéka ennek, hogy a gimnázium is a ,,Horthy" nevet kapta, a Hcrthy-családot
választotta patrónusául, megfestve s dísztermében elhelyezve azoknak arcképeit.

Móriczék osztályának harmincéves találkozóián pedig mintegy ennek a szel-
lemnek korporációjaként, megalakítják a Kisújszállási öregdiákok Szövetségét. Az
1929. június 30-án volt alakuló gyűlésen a szövetség célját így határozzák meg:
„állandó érintkezést teremteni a gimnázium volt tanulói között, ápolni, ébren tartani,
fejleszteni és nemzedékről nemzedékre tovább adni azt a valláserkölcsi és hazafias
szellemet, melyet ^nnan hoztunk magunkkal az életbe . . ." stb. A jegyzőkönyv tanú-
sága szerint ezen az első gyűlésen 167 „öregdiák" jelent meg. Áttekintve a pártoló
patrónus tagok (Horthy-család), elnökség, vezetőség névsorát, sehol nem találjuk
Móricz Zsigmondnak, az iskola nagy diákjának nevét, ö az alapszabályok azon pontja
alapján volt tagja, hogy valaha ebbe az iskolába járt. Hegy ő mégis a legigazabb
..öregdiák" volt, szerette, emlékében hordozta egykori iskoláját, szívében éltek
barátai, a kunsági föld, nép, annak több. megható jele maradt fenn. A jegyzőkönyv
ezt említi egy elrejtett mondatban: „június 23-án feleségével megjelent, és a Szövetség
tagjainak legszivélyesebb üdvözletét küldi Móricz Zsigmond." Egy héttel előtte tehát
Kisújszálláson járt. Feleségének megmutogatott mindent, ami számára nemcsak
emlék, de szinte élet: a gimnáziumot, az igazgatói lakást, benne azt a szobát, melyben
ő lakott, a Sásastó utcai kostyalakot, ahol bizalmas barátjáék, Rázsó Gézáék laktak.
a Kossuth utcai kis parasztházat, hová sokszor eljárt kínzó problémái között az öreg
Rázsó Jánosékhoz tereferére, felfrissülni. így ünnepelte meg az érettségijük har-
mincadik évfordulóját. Ebtan az évben többször járt itt, sek időt töltött, de az ellen-
forradalmi találkozóra nem ment el. Sem az alakulásra, sem azután, sohasem. Nem
ment el — nemcsak elvei miatt —, hanem azért sem, ímert egy csomó idegen arcot
talált volna ott, s a barátok közül csak egyet-kettőt. Az ő neve idegen volt Kisúj-
szálláson akkor, személye kiközösített, nem kívánatos. Neve ugyan évről évre ott
szerepelt a gimnázium nyomtatott Értesítőjében a „kiváló növendékek" között. Ezt
éppen nem vették le, három évtizeden át kiszedték a nyomdában, s ott hevert a
változatlan szövegek között, de a valóságban szidták és ócsárolták. Az ifjúsági könyv-
tárból, népkönyvtárból hiányoztak a művei, a nevelői kar éberen őrködött, hogy
szelleme be ne férkőzzék, „naturalizmusa meg ne rontsa az ifjúságot."

Móricz Zsigmond mindezt világosan látta, természetesen nagyon fájt néki. s
a maga módján meg is adta rá a választ. Mikor átveszi a Nyugat szerkesztését Babits
Mihállyal, 1930. április 11-i kelettel a Nyu-gat kiadóhivatalától a következő levél
érkezik a gimnázium címére: „Van szerencsénk a tekintetet igazgatóságot értesíteni,
hogy Móricz Zsigmond szerkesztő urunk, mint a kisújszállási Kollégium volt hű
növendéke, a tanári könyvtár számára iáró Nyunat előfizetési díját az év végéig
kiegyenlítette és így folyóiratunkat továbbra is küldeni fogjuk címükre. Kiváló
tisztelettel: Gellért."

A méltó válasz azonban a Nyugatban megjelenő „Forr a bor" volt. Majd később
ugvanazon miliőben és szereplőkkel a „Bál." A két .regény a századfordulón ját-
szódik, a maturándus Nyilas Mihály városában, iskolájában krónikái pontossággal,
riportszerű hűséggel: minden szereplője magára ismer. Mórficz mégsem a század-
fordulót leplezte le, hanem korának, így Kisúi^zállásnak is ezt a vezetőrétegét, amely
ennek a két regénynk a 'mocsarában nőtt fel. íme ezek vagytok ti. nem is lehet
tőletek mást várni. És a világválság e szorongató éveiben megírja a „Forr a bor" és
„Bál" csirkefogóinak „felnőtt" társadalmát, lápvilágát, a „Rokonok"-at: íme, ez.É

lett belőletek!
Megiható Móricznak a vonzalma azokhoz a helyekhez, ahol ifjúkorában járt.

Szülőföldjéhez, majd Debrecenhez való szerelmes vonzalma közismert. Kisújszál-
láshoz is vonzódott. Nem zavarták az elszenvedett sérelmek, amik csak addig fájtak,
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míg meg nem írta őket; aztán nem számítottak. Oly ártatlan gyermeki szelídsé^gel,
leleménnyel engesztelte ki „megsértett"' embereit, hódította meg újra és újra „alak-
jait", — csakhogy még többet tudjon meg, ismerjen meg belőlük, hogy szinte az
igazsága igazolva legyen. Jellemző és érdekes a „Forr a bor" kisújszállási visszhangja.
Mikor a regény megjelent, kézről kézre járt, nagy szenzáció volt. Minden alakot
megfejteitek, még az összetetteket is. Lajstromokat készítettek arról, ki kicsoda,
milyen néven szerepel a regényben. Legnagyobb hatással mégis a gimnázium ifjú-
ságára volt. Egykori vallástanára, — Csapodi néven szerepel a regényben, egye-
nesen pert akart indítani Móricz ellen. Az nem tetszett neki, hogy a felelégét
csapodár asszonynak rajzolja, ez nem volt a valóságnak megfelelő. Józanabb kollégái
lebeszélték, mondván, ugyan milyen bizonyítékai lehetnek regényalakok tekinte-
tében, akiknek még a nevük is más. Móricz pedig Kisújszálláson jártában ártatlanul
annyit mondott volna: „Ne tegye azt, kedves bátyám. így csak Kisújszálláson tudják.
Ha beperel, az egész ország megtudja." A „Bál"-ban nagy szerepet kap, ő az az el-
lenszenves tanáriigura, aki útjába igyekszik áilni az ifjú Nyilas társadalmi tény-
kedéseinek, és csúfosan elbukik. Ebből nem lett semmi baj, a tények, az alakok
jellemzőek, alapjában igazak. Sőt egyetlen élő tanára ma már büszkén vállalja
regénybeli szerepét.

Az egykori fiatal diák képzeletét és érdeklődését különösen megragadta a
Kunság régi pásztorvilága, a pásztor-alakok, sokat is írt ezekről. Megtörtént, hogy
még kihajtás előtt kora reggel ott várta a csordásokat a csordajáráson, és egész nap
eltöltötte velük az időt. Ez már író korában történt. Meglátogatta a vásárokat is,
ott állt vagy üldögélt, ártatlan, kíváncsi arccal hallgatta, figyelte az embereket,
jegyezgetett. Ilyen alkalmakkor nem mulasztotta el a találkozást régi embereivel.
1932-ben, -mikor a „Forr a bor" nagy hullámokat vert a megírt városban, kíváncsian
s bizonyos izgalommal ült asztal mellé „alakjai" társaságában. A társalgás vontatott
volt, ezek az emberek különben is szerettek nagyokat hallgatni spriccereik mellett.
Eltelt az idő, a regényről egyetlen szó sem esett. Semmi visszhang: ez lehetetlen.
Végül odafordult a mellette ülő polgármesterhez, aki egy osztállyal járt valaha fel-
jebb a gimnáziumban:

— Hát János, hogy tetszett az utóbbi regényem?
— Miféle regényed? — pislog ravaszkásan Gaál János.
— Hát a „Forr a bor". . .
— Nem tetszett az sehogy, hallod Zsiga. Nem szoktam én a te regényedet

olvasni.
Olvasta-e vagy nem, de a nyilatkozat kritika volt, nemcsak az övé, hanem az

ország ügyeit vezető rétegé is: a látszatközömbösségé, valójában a nyers visszauta-
sításé: 1919-ért. Ekkor érezhette Móricz, hogy még nem mondott el mindent, még
mindig fáj valami, még meg kell írni a „BáV'-t is, az ellenforradalom és fasizmus
útját járó magyar intelligencia „felserdülését". Hogy mindenki lássa meg, ismerje
meg: nem véletlen az, ami a kiegyezés óta a mai napig történt ebben az országban.

Kiss Tamás
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SZOLNOK TÖRÖK KERÁMIÁJA
(Második, befejező közlemény.)

II:

AZ IRODAHÁZI LELETANYAG
Az előző rövid kis tanulmányban vázlatosan ismertettük a tiszaparti anyagot.*)

Szóljunk most a másik csoportról, az irodaháziiról. A város egykori árkának helye
az idők folyamán teljesen betöltődött, és a XVIII. század végén egy nagyobb ház-
csoport épült rá a mai Kossuth Lajos utca és Tisza Antal utca sarkán. Ennek helyére
került az irodaház. Az alapozási munkaiatok közben a Damjanich János Múzeum
vezetője munkatársaival leletmentő ásatást vézetit, és igen értékes kerámiai anyaggal
gazdagította a múzeum gyűjteményét. A tiszaparti lefetanyag természetesen lénye-
gesen különbözik az irodaházitól, mert amíg a tiszaparti javarészbein török és egy
kevés renaássance magyar anyagot tartalmaz, addig az irodaházi leletenyag — az
előkörülmények miaitt — nem lelhet egységes. Először ás az árdk évszázadok hulla-
dékát őrzi, másrészt betemetésékor a feltöltés törmelékeivel gazdagodott; a XV.
századtól a XVIII. század végéig találunk benne töredéket. Számszerűleg talán a
XV.—XVIII. századi a degtöfab, utána a török, majd a hódoltsági magyar, s végül a
XVIII. századi anyag zárja be a sönt. Vizsgálatunk most csak a török anyagra, annak
is csak egy részére szorítkozik.

Amíg a tiszaparton a tailipastálliak, addig itt a mázas mintástákvk vannak túl-
súlyban. A többi töredék száma sokkal csekélyebb, és e kis tanulmányiban, kapcso-
lódva a tiszapaitti anyaghoz, csak ezekkel foglalkozunk.

A grafitos korsók soréban a már ismert egyenes kdöntőcsőtöredékeken kívül
néhány finoman iszapolt keleti eredetű darab érdemli meg a figyelmet. Egyik egy
osücskösszájú korsó felső részének töredéke. Nyaka többszörösen tagolt dísz nyomait
viseli. Füle derékszögű hajlássa! csatlakozik a testhez. (1. ábra)1 A másik egy korsó
szájszűrőjének töredéke. (2. ábra)2 Érdekessége, hogy a szűrő nem belül van, hanem
kívül a száj felett helyezkedik el. A korsó szájától először befelé ívelve, aztán a

1. ábra 2. ábra

») A XIII. tábla két talpastál-töredékat é t egy korsót ábrázoló 1., 2. és 3. képe a tlsza-
parti anyagból való.
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3. ábta 4. ábra

karcsú nyakon nagyobb labdát képezve hegyes, többszörösen tagolt csúcsban vég-
ződik. Egész teste apró lukakkal van ellátva. Ilyenek Pécsett, Szigetvárott vannak
nagyabb számban, és darabunk közeli rokonságot muta/t az egyik szigetvári korsóval
(3. ábra), bár az valamivel díszesebb kivitelű. Egy ilyen töredék került elő Méri
István ásatásából is 1948-ban „melyet Mezőtúr meüleU az elpusztult Móric község

.területén végzett, de ennek szűrőkupakja 'hiányzik. 3 A szigetvári korsó majdnem
teljesen hasonló ezekhez, és ez valószínűvé teszi e típus egységét. Itt megint csak
a fémedényeket kell idéznünk. E kupak, ha nem is lukasztva, elmaradhatatlan tar-
tozéka valamennyi Ikaincsónak. Egyébként az előbbi tanulmányban a i^raíitos kor-
sókat már részletesen 'ismertettük, és így e kérdés további taglalásával csak feles-
leges ismétlésekbe bocsátkoznánk.

A mázas edényeik ismertetéséit a korsókkal kezdjük meg. A korsók szorosan
beleilleszkednek az ismert török fonmák együttesébe. Többségükben csücskösszájuak
(4. ábra)4, laposan küihajló peremmel, de néhány lalbdás szájtöredék is van közöttük.
Fent nedveszold mázasak, lent mázaitlanok. Két szép nyaktöredék kevésbé ismert
típust képvisel. Szájuk homorított, hengeres, széles, csapott peremmel. A száj- és

5. ábra 6. ábra

— 103 —



fülgyűrű alatt a nyakon a négerbarna alapon kissé ferdeállású fehér sávok sűrű
sorát látjuk (XIII. tábla 4. kép)5. Teljesen egyező darabot ismerünk Egerből is.
öt kisebb töredék érdemel még ügyeimet: egészen apró, 5—7 cm magas korsócskák.
Körtealakú test és szűk nyak jellemzi őket. Kiöntős edények (5. ábra)6, de nyakuk,
kiöntőjük hiányzik. Az együk darab száj-töredék füllel (6. ábra)7. így részben rekon-
struálni lehet az egész korsót: labdás nyakon keskeny, hengeres száj, széles, lapos
perem. Alapszínük sötétbarna, függélyes szabálytalan sávozással. zöld, illetve sárga
színekben. Valószínűleg illatszeres edények lehettek.

Egy gyertyatartó-töredéket kell még ismertetnünk. Igen szép kivitelezése és
majdnem teljes épsége emeli ki a többiek sorából (XIV. tábla 5. kép.)». Többszö-
rösen tagölt, lenit csipkézett díszű, karcsú 'talpán széles, mély cseppfogó (pereme
csorba), melyből gyűrűs 'tagolással emelkedik ki a gyertyalartó kürtője. Bár a teteje
hiányzik, mégis hu képét nyújtja a török gyertyatartók típusának. E mázas edény-
csoport anyaga vegyes. Szürke, vörös és barnás anyagból készültek, tehát nem egy
műhely készítményei, amit a sávos nyakaik és a kis edények ás igazolnak, mivel
ezek kiemelkednek az egyszsrű gölöncsérmunkák scrából, és nívósabb műhelyre
utalnak.

A gazdag kályhacsempe-anyagból, amely még részben gótikus, részben pedic
renaissance stíluselemeket mutat, egy zöldmázas töredék érdemel figyelmet. Hasonló
darabot Egerből ismerünk. Egyszerű zöldmázas, jelentéktelennek látszó kis töredék
mind a kettő. Futó pillantást vetve rájuk félre is tolnánk őket, hogy a mutatósabb
daraboknak szenteljük figyelmünket. Pedig meg kell áTlanunk mellettük, mert igen
jelentősek a török fazekasság megítélése sztmpontjából. Mintájuk finom hajlású
spirálos indák játéka félpa'.mettákkal díszíive (XIV. tábla 6. kép)9. Ez gyökereiben
a hellenisztikus palmettából származik, ami az iszlám ornamentika igen szamottevő
elemévé vált. De esetükben a félpalmetta alakja magváitozott. Celal Esad Arseven
szerint io 'belsőázsiai bronzdk hatásai éjnek tovább ezekben, és így a növényi eredetű
inda erősen stilizált állatmotívumokkal bővült (7. és 8. ábra), n Ezért ezt zoomorf
motívumnak nevezzük, ami a török művészetben a „rumi''. A bursai (brusszai)
Jesil 'dzsámi egy imafülkés — ,,milhrab"-os — csempefaVán a mienlkével majdnem
teljesen egyező mintát találunk. 12 Ez 1413 és 1424 közö'jt épült I. Mohamed ural-
kodása alatt. Ezen kívül az isztambuli Csi.nüiköszk (1472) szintén egy mihrabot ábrá-
zoló csempefalán látjuk e díszítményt majdnem teljesen hasonló megfogalmazás-
ban 13. E kor legkedveltt'Db díszítményét ismerjük meg benne. Azon ugyan nem
volna semmi feltűnő, hogy csempénkén találkozunk vele, ha nem lenne több, mint
másfélszázados 'korikülönbség közöttük. Mert amíg ezak még erősen a szeldzsuk
művészet hatását mutatják, addig a XVII. század közepén és második felében Szi-
nannak, a nagy török építőművésznek monumentális építkezésein a dekoráló mű-
vészek az új stüusnak megfelelően új hanget ütnsk meg. Ez az oszmán művészet

7. ábra 8. ábra
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virágkora, akkor alakult ki teljes pompájában az a stílus, amit töröknek nevezünk.
A színskála gazdagodása, főleg a bóluszvörös feltűnése, szakítás az arabeszkes,
indás mintarendszerek kötöttségével, ami rendszerint csak a keretezésekben él
tovább, és a kissé stilizált növényi ornamentika kialakulása virágaival, különösen
a tulipánnal, szekfűvél, stfo. — jellemzői e stílusnak. És mindez az átalakulás Kis-
ázsiában éppen abban az időben játszódik le, amikor a hódoltságban a török faze-
kasok e csempéket készítették. E csempék díszítménye, bár a minta vonalvezetése
lendületes és gazdáig, természetesen mégsem teljesen egyező az idézett kisázsiai
mintákkal. A díszítmény kopását, kisebb megváltozását a nagy tér- és időbei'
távolság magyarázza. A mintarendszer mindamellett érintetlen maradt, és szem-
pontunkból ez a jelentős. De az a körülmény, hogy renaissance csempék is vannak
a teletegyüttesben, felvetheti azt a kérdésit, hogy nem renaissance indázatöt lát-
hahink-e e csempéken. A tkérdés igen helyes, de nem nehéz megcáfolni, mivel a két
indázat vonalrendszere és részletei erősen különböznek egymástól. Míg a renaissance
növényi elemekből — főleg akantusz levelekből — alkotja meg a rá nyíl a g természetim
indáit, addig az iszlám a már említett növényi és állati elemekből elvont, absztrakt
mintarendszert alkot. E darabjainkat stílusúik az utóbbi, iszlám-török készítmények,
közé utalják.

A kulturális és művészeti áramlatok lassú terjedésére mutatnak e töredékek,
és nem utolsó soriban e mesterek vagy talián mesterségek konzervativizmusára is.
Ez jellemzi egész hódlotsági művészetünket, és talán legdöntőbb 'bizonyítéka annak,
hogy az itt dolgozó mesterek között ne igen keressünk kisázsiaii törököt, mert az
okvetlenül magával hozta vof\na azokat a szellemi irányzatokat, amelyekben élt és
dolgozott. De ilyenekre itt nem is volt szükség. A magasabb műveltséggel rendelkező
török hivatalnokok és katonáik ebbel'i kultúrszükségleteiket úgyis magukkal hozlak,
és távozásukkal magukkal is vitték. Azonkívül csekély számuk és szétszórtságuk a
hódoltságban nem is kedvezett voflna e magasabbrendű művészet kifejlődésének.
A balkáni oltörökösödött és sok esetben már itt is született mesterek abból éltek,
amit valamikor idciköltözésüfc e'őtt tanultak török mestereiktől. A török művészet
fejlődésének és átaflakulásénafc áramlatai is valószi^Wes igen lassan jutottak el
hozzájuk. Ezért élhettek tovább e minták ily hosszú ideig, bár némi kopással,
hazánkban. Ez természetesen nem akar e mesterek lebecsülése lenni, mert tudásuk
még így is igen magasan állott a magyar gölöncséreké felett. Nekik köszönhetjük,
hegy kerámiai művességünk önámító formanyelvet kapott, kikapcsolódott a nyugat-
európai együttesből, minősége megjavult.

Hogy a kályhacsempekészítés mesterségébe a török fazekas oly könnyen bele-
tanult, egyáltalán nem meglepő jelenség, merthiszen a csempe az iszlám világ kerá-
miai művészetének középpontjában áOlott. Semmi nehézséget sem okozott tehát a
fal felületéről egy tárgy, esetünkben a kályha falára alkalmazni.

A folyatott mázas tálak formában és színben igen nagy változatosságot mutat-
nak (XIV. tábla 7. kép)14. Anyaguk világos vörös. Azok a darabok, melyeknek
teljes profilja megmaradt, alacsony, sekély tálformákra engednek következtetni, de
ezt 'bizonyítják a perem- és olda'litöredétkek vonali is. A perem legtöbb esetben
széfes. lapo=. kissé rézsutosan felfelé emelkedik, és felálló, e°ryenes élben végződik,
r>e esyes ebetekben tagolt permmé?, is találkozunk. A peremet éles törés választja
el a. laposan ívelt testtől (9. ábra). E típusnál a sávok rendatilen összevisszaságoun,
széles foltokat allkotva, vagy szétágazó mintázatokban futnak 'le a tál öbíébe.- Egy
csoport sinairaigdzöOd és négerbarna színek változata, másokon sziema alapon indiai-
sárga sávozás van, de akad fehér alapszínű is szíena sávokkal Sok esetben pl. zöldön
sziena, fehéren zöld foltokikai is találkozunk.

Tanulmányunkban a szolnoki két lelőhely török terímjaí anyagának — egy
kivételével — minden típusait ismertettük. A tapasztalak rámutatnak aura, hogy a
törői'v kerámiai leletanyag nagy vonásokban egyező az egész hódoltsági területen.
Ipaz usyam. hogy egyes fajták egyik he'yen ritkábban fordulnak elő, máshol meg
nagyobb számban, de ez sok esetiben a véletlen műve, vagy a hely adta szükségletek
nyomták rá bélyegüket a le^etanyag összetételére. Eigyes esetekben egy csoport fel-
tűnése vagy elmaradása, mint pl. a sgrafitto Szolnok, Eger esetében, vagy a pécsi
grafiitos korsók eltérő típusa a török művészeti áramlatok változásaira, a pécsi
esetiben pedig idegen, valószínűleg magyar hatásokra mutat, — hogy csak néhány
esetre hívjuk fel a figyelmet.
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9. ábra

Még egyszer nyomatékosan ki kell jelentenünk, hogy a szolnoki leletanyag
a hódoltsági kerámiai művesség megismerését igen. jelentős mértékben segítette elő,
és egy, a vár területén végződő szakszerű ásartás még nagyobb súlyt adhatna a
szolmclki anyagnak. A török diszkerámiáról, mely igen számottevő az anyagban, és
nem egy darabja művészi értékben egyedülálló a hódoltsági kerámiában, most n?.m
esett szó. Ennek kapcsolódása a korabeli, szárnyait bontogató, 'kísérletezgető, a
kezdet nehézségeivel küzdő magyar kerámiához cly szoros, hogy feltétlenül a kettő
együttes ismertetése a helyes. Ez azonban már külön tanulmányba kívánkozik.

Dr. Soproni Olivér
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„SÍPJA RÉGI BABONÁNAK ..."

Jászkiséri babonák
(Szemelvény Csete Balázsnak a szolnoki Damjanich Múzeumban lévő gyűjtéséből)

— Mosdóvizet nem szabad kiönteni naplemente után, mert a gyermek nyug-
talanul alszik. Ha mégis muszáj kiönteni, akkor arrafelé kell, amerre a nap lement.

— A lovat a régi, használt kötőfékével veszik meg, hogy szerencse legyen
hozzá.

— Ha valaki eladja a házét, és újat vesz, akkor a kemencetévőt [pléhből ké-
szült vagy vesszőből font s besározott kemenceajtó] vagy magával viszi az új la-
kásba, vagy összetöri, hogy szerencséjét a régi házban ne hagyja.

— Az eperfa tövében döglött macskát kell elásni, hogy ízletes és bőséges eper
teremjen.

— Szomszédtól nem szabad tüzet kérni, mert a baj, a kár is vele jön.
— A mákot naplemente előtt kelh vetni, szótlanul, hogy férges- ne legyen.
— Dinnyevetés után meg kell hernperegni a dinnyeföldön, hogy nagy dinnyék

teremjenek. Különben a dinnyemagot közel a föld színéhez kell vetni, hogy a ha-
rangszót meghallja, s akkor hamarabb kikel.

— Aki azt akarja, hogy a zöldség egyszálas legyen, az keddi napon déli egy
órakor vesse. -^

— Terhes asszonynak nem szabad tököt lopni, mert kopasz lesz a gyermeke.
— Amikor a szopós borjút eladják, mielőtt az istállóból kivinnék, az álla

alól, a köldökétől és a farka hegyéből szőrt vágnak le, s ezt korpába vagy darába
keverve, az anyjával megetetik, hogy az anyja leadja a tejet, a borjú pedig ne
vigye el az anyja tejének hasznát.

— Evés közben nem szabad a kenyeret az asztalon felfelé fordítani, mert
valaki beteg lesz a háznál.

— Az asztalról lesöpört kenyérmorzsa a család halottainak nyugtalanságot
okoz.

— A szájból kifordult kenyérfalatot a tűzbe kell dobni, hogy a család halot-
tai ne nyugtalankodjanak.

— Ha jég esik, baltát vagy kenyérsütőlapátot dobnak a ház elé, hogy ne verje
el a termést.

— A baromfivész távoltartására lókoponyát kell a tyúkólba tenni.
—« Ha valaki álmában meszeli a házat, az halált jelent a családban.
—• Halált jelent az is, ha valaki álmában mos vagy mosott ruhát tereget.
—• Ajtóküszöbön nem szabad átseperni a szemetet, mert bajt hoz a házhoz.
— Ha idegen halottat visznek át a falun, elveri a termést a jég.
— Ha a gyermekágyas asszonynak ennivalót visznek, a tányért ne adja

vissza mosatlanul, mert újszülött gyermeke szeplős lesz.
— Ha valakinek álmában kiesik a zápfoga, rövidesen meghal valaki a család-

ban. Ha nagy fájdalommal esett ki a fog: közeli rokon, ha fájdalom nélkül: távoli
rokon hal meg.

— Ha Luca napján fiaskukoricát etetnek a tyúkokkal, sokat tojnak. A vem-
hes disznóval is azért etetik a fiaskukoricát, hogy sok malaca legyen.

— Aki dohánnyal álmodik, levelet kap. Levelet kap az is, aki bolhát fog a
kezefején, és aki vonattal álmodik.

— Hogy a beteg gyermeket szemverés érte-e, azt úgy lehet megtudni, hogy
9 liter vízben megfürösztik a gyermeket, és fürösztés után újra megmérik a vizet.
Ha kevesebb, akkor nincs szemverésben, ha több, abban van.

— Akinek január elsején asszony köszön először boldog újévet, annak abban
az évben nem lesz szerencséje.

— A tejbe nem jó késsel aprítani a kenyeret, mert másnap véres tejet ad a
tehén.
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Megyénk növénytermelésének fontosabb célkitűzései
a második ötéves tervben

A második ötéves terv komoly felada- messzemenően figyelembe kell vennünk
tok elé állítja a mezőigazdaság dolgozóit.
Az új tervidőszak végén a mezőgazdaság-
nak 27 százalékkal kell több terményt
és állati terméket biztosítani az első
Ötéves terv idején elértnél.

A pert Központi Vezetősége által vi-
tára bocsátott országos érvényű célkitű-
zéseket természetesen 'nem szabad me-
gyénkben mereven alkalmazni, hanem

eddigi eredményeinket és a megye ha-
tárain belül meglévő adottságokat. Ami-
kor ugyanis tnegyénlk növénytermelése
hozamának fokozásáról beszélünk, nem
feledkezhetünk meg elsősorban termé-
szeti adottságainkról, amelyek részben
kedvezően, résziben kedvezőtlenül, de
mindenképpen befolyásolják a várható
terméseredményeket.

Természeti adottságaink nem kedvezőek

Természeti adottsága' nikat vizsgálva
elmondhatjuk, hogy azok nem kedve-
zőek, s ennek következtében a termény-
mennyiség 27 százalékos növelése nem
kis feladatok elé állít 'bennünket.

Megyénkben a hőmérséklet rendkívül
szélsőséges. A nyár meglehetősen meleg:
a tenyészidőszak két héttel, a nyári nagy
meleg 17 nappal hosszabb ideig tart,
mint az ország más megyéiben. Mindez
lehetőséget ad a hőigényesebb növényeit,
ígiy a rizs, az aprómagvak termelésére.
A nyári legmagasabb hőmérséklet plusz
39, a téli legalacsonyabb rninusz 30 fok.
A 70 fok ingadozás a termelést nem egy
esetben bizonytalanná teszi.

A ímegyéberi egy esztendő ialatt 466 mm
e&őre számíthatunk. Ez a csapadék-
mennyiség az évek 75 százalékában biz-
tosan megáztatja a földet. Az ősz azonban
száraz, s így az őszi vetéseik időpontja
gyakran eltolódik, mint pl. az elmúlt
évben is. A téli csapadé'k kevés, a hóta-
kairó rövid ideig marad meg, ezért a
nagyobb hidegek alkalmával; a növények
kifagyásának veszélye igen nagy. A nyári
csapadék bizonytalan, éppen ezért a ka-
pások termelése — különösen a szikes

területeken — öntözés nélkül kockázatos.
A Nap egy-egy esztendőben átlagosan

2000 órán át süt. A természetes fény sok
uJtraviola sugarat tartalmaz, ami lehe-
tővé teszi vitaminokban gazdag növények
termelését.

A talaj adottságok rendkívül változa-
tosaik. Túlnyomóréis7t a Szolnok megyei,
a tiszaháti, a Körös és a Berettyó vidéki
lösztalajok dominálnak. Meglehetősen
nagy kiterjedésű a mésztelen, erősen
vagy közepesen kötött, savanyú réti-
agypg talaj. Ez mintegy 200 000 kat. hol-
dat tesz ki. A szikes talajok mennyisége
pedig meghaladja a 150 000 ikat. holdat.
A lösz-talajokon a legváltozatosabb no.
vónykuUúrá't meg lehet honosítani. Nem
mondhatjuk el azonban ezt a szikesekről.
Itt ugyanis a vezér-növény: az őszi ika-
lászosck, a rizs, a rövid tenvészidejű
kukorica, a lucerna és az édes szudáni
cirokfű.

Szükségem megvizsgálnunk, hogy a
kedvezőtlen adottságokon tudunk-e vál-
toztatni, s ha igen, akkor hol, s a változ-
tatás által, milyen mértékben tudjuk a
terméseredményeket növelni.

AB öntözéses gazdálkodás fejlesztése érdekében

Megyénk egyik legkedvezőbb adott-
sága — az öntözés. Ezt a lehetőséget
azonban korántsem, illetve csajt egyolda-
lúan használtuk ki az első ötéves terv-
ben. A rendelkezésre álló víz jelenleg
mintegy 22—23 000 kat. hold rizs és
kétszer ennyi másfajta növény öntözésé-
hez elegendő. Ugyanakkor ebben az év-
ben 'is még csak 28 380 teát. hold földön
folytatunk öntözéses gazdálkodást, s eb-

ből 21 800 kat. hold a rizs. Ezek a szá-
mok világosan mutatják az öntözéses
gazdálkodás agrotechnikájának elmara-
dottságát, azt, hogy a monokultúrás ter-
melést még nem tudtuk felszámolni.

A második ötéves tervben az öntözés-
be vont területet 62 százalékkal kívánjuk
növelni. A primitív gazdálkodási módot
felszámoljuk, és a területnek 'nem több,
mint 46 százalékán termelünk csak rizst.
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á többin pedig más kultúrnövényeket,
elsősorban takarmányt. Ehhez szükségt-s,
hogy a már megépített és jelenleg is
üzemben lévő, vagy a már kikapcsolt terü-
leteken elvégezzük a tereprendezést. Ez
azért szükséges, mert telepeink eddig
úgy épültek, hogy a talaj 20—30 centi-
méteres nívókülönbségét nem vettük fi-
gyelembe, mivel elsősorban rizsterme-
lésre készültek. A rizsnél az ilyen nivó-
különbség nem játszik szerepet, más
•kultúrnövények öntözésének lehetőségét
azonban kizárja.

öntözéses gazdálkodásunk másik meg-
oldásra váró feladata a lecsapoló rend-
szer kiépítése, illetve a már meglévők ki-
tisztítása, mivel a jelenlegi rendszer a víz
gyors levezetését nem biztosítja.

A tereprendezés és a lecsapoló rend-
szer segítségével biztosítani tudjuk a
megfelelő vetésforgó kialakítását. A for-
góban történő gazdálkodáson keresztül
megvédj ük a talaj szerkezetét, meggátol-
juk a telepek elgyomosodását. Mindez
pedig alapja a termésátlag fokozatos
növelésének.

Helyes lesz elterjedtebbé tenni az ön-
tözés fejlettebb módszerét, a permetező
öntözést, amely a növények vízellátásá-
nak természetesebb formája. Igaz, hogy
a berendezés maga drága, s az öntözésnek
ez a formája költségesebbnek látszik, de
ha figyelembe vesszük, mibe kerül egy
telep kialakítása, akkor jogosan vethetjük
fel: nem olcsóbb-e ez a fajta öntözés?

Kutatóink, de nem kevésbé a minden-
napi munkában résztvevők elsőrendű
feladata annak eldöntése, melyik az a
rizsfajta, amely a mi sajátos viszonyaink
között a legjobban ellenáll a 'bruzonés
megbetegedésnek, ugyanakkor pedî r a
leggazdagabb termést adja. Meg kell
mondani, hogy az első ötéves tervben el-
ért átlagos terméseredmények nem ele-

gendők, egyes évek eredménye pedig (az
elmúlt évben kat. holdanként 4.1 mázsa)
katasztrofálisan rossz. A jelenleg Legin-
kább használatos rizsfajta, a Dunghan
Shadi a bruzonés megbetegedéssel szem-
ben nem ellenálló, így termelése tovább-
ra is bizonytalan. De van-e olyan fajta,
amely a bruzonénak ellenáll? Igen van!
Jelenleg mintegy 560 kat. holdon terme-
lünk különféle szovjet és román fajtákat
(Viross, Dubrovszki, Kraszinodári), ame-
lyek rendkívül ellenálló képességűek, és
emellett 'bő termést is adnak. Ezeknek a
fajtáknak az elszaporítása kívánatos. Be-
vezetésüket fokozatosan és úgy kell biz-
tosítani, hogy 1960-ban már kizárólag
csak az ellenálló fajták kerüljenek elve-
tésre.

Az öntözés terén feladatunk az is, hogy
lényegesen nagyobb területen vezessük
be az öntözéses legelőgazdálkodást. Me-
gyerikben a takarmányalap megtermelé-
sében nem kis szerepet játszik a legelő,
Legelőink azonban szilkesek, sekély ter-
mőrétegűek, júliusban és augusztusban
pedig már annyira kisülnek, hogy a raj-
tuk legelő állatok leromlanak, ha a szi-
lás vagy más takarmány kiegészítéséről
nem gondoskodunk. Az öntözés a talajja-
vítással egybekapcsolva döntően megvál-
toztatja a terméseredményeket. Nyugod-
tan mondhatjuk, hogy általuk a termés-
eredmények megkétszereződnek, meghá-
romszorozódnak. Megvan minden adott-
ságunk ahhoz, hogy a második ötéves
terv során mintegy 5000 kat. hold legelőt
bekapcsoljunk az öntözésbe.

öntözéses gazdálkodásunkat elemezve
és számotvetve lehetőségeinikkel, határo-
zottan állíthatjuk, hogy Szolnok megye
>takatimánybázisá"t{ az öntözéses gazdál-
kodáson keresztül tudjuk csak megala-
pozni.

77 OOO kat. hold talaj javítása

Ha megyénk termőterületének átlagos
terméseredményeit vizsgáljuk, azt álla-
píthatjuk meg, hogy azok általában ala-
csonyak és ingadozóaik. Ebben nem kis
szerepük van a szikeseknek. Talaj félesé-
geink kémiai összetétele, a mész hiánya
és a sekély termőréteg eleve kizárja, hogy
rajtuk javítás nélkül elérhessük a ter-
méshozam állandó növelését. A talajtani
tudomány azonban ma már annyira
előrehaladt, hogy a sziikes talajok meg-
javítása nehézséget nem okoz. A legszi-
kesebb talajt is meg tudjuk javítani bázis
kicserélés útján, és a legjobb minőségű
talajt is el tudjuk szikesíteni.

Kormányzatunk a második ötéves terv-
ben komoly összeget áldoz a szikes tala-

jok megjavítására. Az országos előirány-
zatot vizsgálva és figyelembe véve a me-
gyénkben már e téren elért eredménye-
ket, valamint a termelőszövetkezetek ré-
széről mutatkozó nagy érdeklődést, úgy
látjuk, hogy tanácsaink hatáskörében le-
hetőség van mintegy 77 000 kat. hold talaj
javítására. Ebből 41 000 kat. hold a digó-
zás, 36 000 tkat. hold pedig a mésszel tör-
ténő javítás.

Megyénkben az elmúlt év végéig mint-
egy 10 000 kat. hold szikes talaj javítása
történt meg. Az eredmények azt bizonyít-
ják, hogy a javított talaj általában hol-
danként két mázsa búzával terem többet.
Ezek szerint a ráfordítás 2—3 év alatt
megtérül.
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latálló; xöld- és műtrágyázás

Amikor a terméshozam fokozatos nö-
veléséről beszélünk, feltétlenül foglalkoz-
nunk kell a talajerő fenntartásának kér-
désével. A felszabadulás utáni években a
szántóterületnek csak 5—7 százalékát ré-
szesítettük szervestrágyázásíban. Ennek
kihatásait még most is érezzük: talajféle-
ségeink soványak. A második ötéves terv
végére ezért el akarjuk érni, hogy min-
den 3.7 kat. holdra egy-egy számosállat
jusson. Ez az állatlétszám az összes szán-
tóterület mintegy 15—16 százalékánali
biztosíthatja a szervestrágyát. A trágyá-
zásnak ez a mérve azonban nem elegen-
dő; a terméshozam fokozatos és állandó
növelését csak ezáltal nem tudjuk bizto-
sítani. Igen fontos tennivaló tehát az,
hogy a trágya kezelését megjavítsuk,
csökkentsük az eltüzelt szalma mennyisé-
gét, és megakadályozzuk a trágyának le-
velesganéj formájában történő eltüzelé-
sét. Lényegesen esökkentenünk kell a
trágya kihordásának költségeit is. Ezt
úgy tudjuk elérni, ha gépesítünk.

A szervestrágyázás jól bevált módszere
a zöldtrágyázás. Ez a -módszer azonban
mindeddig még nem terjedt el kellő
mértékben. Elterjedését a megfelelő vető-
mag hiánya is akadályozta. Nem kaptunk
zöldtrágyázásra alkalmas somkóró vető-
magot, ugyanakikor magunk sem gondos-
kodtunk elszaporításáról. A második öt-

éves terv időszaka alatt komoly erőfe-
szítéseket kell tennünk a zölditrágvázás
elterjesztése érdekében. Biztosítanunk
kell, hogy évenként mintegy 30 000 kat.
hold részesüljön zöldtrágyázásban.

A talajerő fenntartása és következés-
képpen a termésátlag növelése érdekében
a szervestrágyázáson túl lényegesen fo-
koznunk kell a műtrágyázás eddig elért
•mérvét. A felszabadulás előtti időkben
a műtrágyázás — lehet mondani — isme-
retlen volt megyénkben, csupán egy-két
nagyobb uradalomban találkozhattunk
vele. A termelőszövetkezetek megalaku-
lásával és megerősödésével ezen a téren
döntő fordulat következett be. A termelő-
szövetkezetek 1955-ben már 40 kg mű-
trágyát használtak fel kat. holdanként.
Ez is előmozdította azt, hogy termelőszö-
vetkezeteink termésátlaga ma már nem-
csak eléri, hanem jelentősen meghaladja
az egyénileg dolgozó parasztokét. A mű-
trágya felhasználása terén sokkal kedve-
zőtlenebb a helyzet az egyénileg dolgozó
parasztok gazdaságaiban. Ezekben a mű-
trágya alkalmazása egészen elenyésző,
így megyei szinten alig értük el a kat.
holdankénti 11 kg-ot. A szervestrágyázás
elégtelensége, a tápanyag visszapótlásá-
nak szükségessége megköveteli, hogy a
műtrágyafelhasználás 1960-ban megyei
szinten elérje a lkat. holdankénti 50 kg-ot.

Növénytermelésünk irányvonala a második ötéves tervben

Amikor a második ötéves terv növény-
termelési irányvonalát vizsgáljuk, me-
gyénkiben a figyelmet három kérdés-
komplexum felé kell fordítanunk. Ezek:

a kenyérgabona, a takarmányok, vala-
mint az ipari, illetve szerződéses növé-
nyek termelése.

10—12 saáaalékkal több kenyérgabonát

Megyénkben a növénytermelés legfőbb
feladata a második ötéves terviben a
kenyérgabona hozamának növelése. A
felszabadulás utáni években a termelés
irányvonala bizonyos mértékben eltoló-
dott. Ma nem termelünk annyi (kenyér-
gabonát, mint a felszabadulás előtt, ellen-
ben lényegesen több rizst, cukorrépát,
zöldségét, szerződéses aprómagvat. Ezért
van az, hogy a dolgozók egyre fokozódó
igényét kenyérgabonából nehezen tudtuk
kielégíteni, sőt némi behozatalra is szo-
rultunk.

A Központi Vezetőség a második ötéves
terv irányelveinek tervezetében megje-
lölte, hogy a kalászosok vetésterületének
arányát 6 százalékkal, a kat. holdankénti
terméshozamot pedig 10—12 százalékkal
kell növelni. Mindannyian világosan lát-
hatjuk, hogy megyénknek ebből a fejlesz-

tésből erősen ki kell vennie a részét, hi-
szen Szolnok megye az ország legtöbb és
legjobb gabonát termő megyéje.

A Szolnok Megyei Tanács Végrehajtó
Bizottsága megvizsgálta a második ötéves
terv kenyérgabonatermelésre vonatkozó
célkitűzéseit. Helyesnek és reálisnak lát-
ja, ha az öszes szántóterület 36.7 száza-
lékán termelünk kenyérgabonát. A Vég-
rehajtó Bizottság elérhetőnek tartja,
hogy — az első ötéves tervhez viszonyítva
— a kenyérgabona termésátlagát 14 szá-
zalékkal növeljük. Ez azt jelenti, hogy a
második ötéves tervben 9.3 mázsás ter-
mésátlagot érünik el.

Az a tény, hogy a szántóterület 36.7
százalékán kenyérgabonát kell termel-
nünk a imásodák ötéves tenrben, elkerül-
hetetlenné teszi, hogy a vetésforgóban
kalászos után kalászos ne következzék,
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Egyesek véleménye szerint ez megaka-
dályozza a nagyobb átlagtermés elérését.
Azok a megállapítások, amelyek a gabo-
nát rossz előveteménynsk minősítik, ma
is változatlanul fennállanak. Nem szabad
azonban elfelejteni, hogy a mezőgazda-
sági technika, a különböző kártevők el-
leni védekezés lehetősége, a ' vegyszeres
gyomirtás és a műtrágyagyártás az utób-
bi időbein rengeteget fejlődött. A tudo-
mány és a technika vívmányainak egyre
fokozódó felhasználása idején tehát a ga-
bona előveteményeinek kérdése egészen
új megvilágításba kerül. Â . elővetemény
jelentősége lényegesen ikdsöbb, és ahol az
előveteményt okolják a kis termésért, ott

nem akarják belátni, -hogy ma — jobban,
mint valalha — az elővetemény értékét ai
emberek tevékenysége határozza meg.
Ahol megfelelően felhasználják a tudo-
mány és a technika vívmányait a kenyér-
gabona termelése során, ott ki tudják
küszöbölni a kalászos előtti kalászos elő-
vetemény okozta hátrányokat.

Az első ötéves terviben az aratás nehéz
fizikai munkáját már felszámoltuk; 1955-
ben az aratás 90 százalékát gépek végez-
ték. Jelenleg az a feladat áll előttünk,
hogy a kombájnaratással egyidőben a
szalma préselését is megoldjuk, a szállí*
tást pedig a legnagyobb mértékben
gépesítsük.

Fejle&xteni a takarmánytermeléat

Az elmúlt évek során megyénkben a
takarmánybázis megteremtésének kérdé-
sét nem oldottuk meg. Aránytalanságot
találunk a növénytermelés és az állatte-
nyésztés között. Az állatállomány gyors
növekedését nem követte a takarmány-
termelés azonos ütemű fejlesztése, s nem
úgy, hogy ugyanazon a területen több ta-
karmányt termeljünk. Ez volt az oka a
takarmánytermelés alacsony szintjének:
Ugyanakkor az összes takarmánygabonán
belül nem volt elegendő kukoricát, az
összes szálastakarmányon belül pedig
elegendő pillangóst termő terület. Nem
készítettünk megfelelő mennyiségű és
minőségű silótakarmányt. Nem néztünk
alaposan utána, hogy melyik az a takar-
mányféleség, amelyik egy kat. holdról a
legnagyobb tömeget és tápértéket bizto-
sítja.

A hiányosságok felszámolása érdekében
területenként meg kell vizsgálni, hogyan
tudjuk az állatállomány takaiimányigé-
nyét a lebjobban és a legolcsóbban biztosí-
tani. A Szolnok Megyei Tanács Végre-
hajtó Bizottsága megtárgyalta ezt a kér*
dést, s az 1960-ra tervezett állatállomány
várható takarmányszükségletét figyelem-
be véve úgy látja helyesnek, ha — az első
ötéves tervhez viszonyítva — a második
ötéves tervben a takarmánygabona ter-
mőterületét 5 százalékkal, ezen belül a
kukoricáét 11 százalékkal növeljük. A
szálastakartmányok területét a Végre-
hajtó Bizottság nem tartja szükségesnek
gyarapítani. Ugyanakkor ezen belül a pil-
langósok vetésterületének arányát 25 szá-
zalékkal javasolja megjavítani. Ez azt
jelenti, hogy amíg 1955-ben 1,57 kat. hold
takarmány termő terület jutott egy szá-
mosállatra, addig 19604>an már 1,71 kat,
hold jut majd. 1955-íben összes takar-
mánytermő területünk a szántóföld 45.2
százalékát foglalta el. 1960-ig ez 1.3 szá-
zalékkal növekszik.

Ezeket a számokat nem szabad mere-
ven alkalmazni. A takarmánygabonán
belül — mindenütt, ahol lehet — kukori-
cát termeljünk. A kukoricát azonban
nem szabad a szikes területeken erőltet-
ni, mert ott nem ad kielégítő termést.
Hasonlóan kell gondolkoznunk a szálas-
takarmányról is. Minden talajba azt a nö-
vényféleséget vessük, amely ott a legna-
gyobb termést adja. Nem árt itt egy-két
összehasonlító adatot megismerni:

Tömeg Kémé- Fehér-
Növényféleség: nyitö ért. je

q/kh. q/kh.
Őszi árpa 10.5 q/kh. 27 9.18 0.94
Tengeri 14 q/kh. 39 16.38 1.32
L u c e r n a széna 25 q/kh. 25 7.50 2.83
Silókukorica 150 22.50 1.65
Szudán! fű 270 27.10 2.71

Ezek a számok világosan mutatják, hogy
takarmánytermelésünket milyen irányban

kell fejlesztenünk. Nincs más növény,
amelj egy kat. holdról annyi emészthető
fehérjét adna, mint a lucerna. E növény
magja olyan érték, hogy, világpiaci vi-
szonylatban, a Német Demokratikus Köz-
társaság egy mázsájáért egy autót ad. A
takarmánygabonák közül az árpa lénye-
gesen kevesebb tápérteiket biztosít egy
kat. holdról, mint a kukorica. Ugyanak-
kor nincs olyan tömegtakarmány, amely
egy kat. holdról annyi tömeget és ke-
ményítő értéket adna, mint a silókukorica
vagy a szudáni édes cirokfű. Emellett
a silókukorica korán lekerül a tábláról,
így tehát a búzának igen jó elővetemé-
nye. A tömegtakarmányok megtermelé-
sénél azt kell figyelembe vennünk, hogy
(szarvasmarha és juh) számosállatonként
mintegy tíz köbméter szilás takarmányt
kell évente Ibiztosítami, s ezen belül
mintegy 60—70 százalék jó minőségű zöld
siló legyen.

Ahhoz, hogy takarmánymérlegünk
egyensúlyba kerüljön, és a növényterme-
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lés és az állattenyésztés között az arány-
talanságot megszüntessük, az átlagter-
més lényeges növelését kell célul kitűz-
nünk. El kell érnünk, hogy .az őszi árpa
átlagtermését 7, ia tavaszi árpáét 13.C, a
kukoricáét pdig 23.6 százalékkal növel-
jük. Ez azt fogja jelenteni, hogy a
második ötéves tervben az őszi árpa át-
lagtermése 10.5, a tavaszi árpáé 7.5, a
kukoricáé pedig 13.6 mázsa lesz. Ezen
túlmenően lényegesen növelni kell a szá-
lastakarmányok hozamát, és úgy, hogy a
lucerna átlagtermése legalább 25 mázsa
legyen;

Jogosan merülhet fel az a kérdés, hegy
megvan-e mindennek az alapfeltétele.
Határozottan azt mondhatjuk, ho>gy igen,
hiszen a termelés fokozásának a kulcsa
a kezünkben van. Ha a trágyamennyi-
séget és a trágya kezelését a megkívánt
szintre emeljük, ha megtartjuk azt a
törvényt, hogy az istállótrágyát elsősor-
ban a takarmánynövényeknek biztosít-
juk, a hozam növelésének alapfeltételét
már megteremtettük. Ugyanakkor lénye-
ges javulást kell elérnünk a kapálás, a
betakarítás és a megtermett takarmány
felihasználása terén. (Hogy mindenre mi-

lyen nagy szükség van, mi sem bizonyítja
jobban, mint az a tény, hogy a lucerna-
féleségeknél az évente 'bekövetkezett
mennyiségi és minőségi vesztesé" 40
százalék körül jár.) Ugyancsak élőre kell
haladnunk a négyzetes vetés, valamint a
kukorica heterózis termelése terén. 1960-
ban a vetésterület legalább 60 százalé-
kán heterózis kukoricát kell termelni.

A második ötéves terv során tenniva-.
lónk azonban ne csak az legyen, hogy egy
kat. holdon több termést érjünk el, ha-
nem az is, hegy lényegesen csökkentsük
a termett takarmányféleségek előállítási
költségét. Az önköltség csökkentése érde-
kében komoly feladatok vannak a gép-
állomásokra. Mivel rendkívül el vagyunk
maradva a pillangós takarmányok beta-
karításának gépesítésével, ezen a terüle-
ten jelentősein előre kell lépnünk. Az igaz,
hogy a kaszálást nagyobbára rnár gépesí-
tettük, nincs megoldva azonban a rend-
sodrás, a rendfelszedés, a hideg légáram-
lásos szénaszárítás és a lucernasilózás
gépesítése. Lényegesen több és jobb
járva-silózó kombájnra van szükségünk
a második ötéves terv időszakában.

Ax ipari növények termelése

A jövedelmező gazdálkodást nem kis
mértékben befolyásolja az, hogy egy gaz-
daságiban mennyi tipairi és iszerződéses
növényt, mennyi kertimagvat termelnek.
Ezen a térem elsősorban a cukorrépára
kell nagy figyelmet fordítani. Szükséges,
hogy a második ötéves tervben a cukor-
répa vetésterületének arányát — ott
ahol lehet — növeljük. A termőterület
növelésén kívül lényegesen fokoznunk
Ikell a cukorrépa termésátlagát. A máso-
dik ötéves tervben úgy kell dolgoznunk,
hogy a cukorrépa hozama 30 százalékkal
magasabb legyen, mint az első ötéves
tervben. Ennek a lehetősége megvan, kü-
lönösen akkor, ha a cukorrépa munkáit,
így a betakarítást is gépesítjük.

A dohány, a kender, a borsó, a len, a
szerződéses növények és a kerti magvak
komoly jövedelmet jelentenek a terme-

lőknek. Ezeket a mezőgazdasági termé-
nyeket a külföld nagyon keresi és jól
megfizeti. Termelésüknél azonban ügyelni
kell arra, hogy egy gazdaság ne foglal-
kozzék scf.t ipari növénnyel, hanem csak
eggyel, esetleg kettővel.

Ezök lehetőségeink és ezek a tennivalók
várnáik megyénk mezőgazdasági dolgo-
zóira a növénytermelés fejlesztésének
területén a második ötéves tervben. A
legfontosabb annak a tudatnak a kiala-
kítása, hogy a munkától és nem utosó-
sorban a tudomány és a technika vívmá-
nyainaik egyre fokozódó felhasználásától
függ célkitűzéseink elérése, ennek követ-
keztében pedig a dolgozó nép életszínvo-
nalának állandó és fokozatos emelése.

Vedrődy Gusztáv



NÉPI BŐRKIKÉSZÍTÉS A NAGYKUNSÁGBAN

Néprajzi leírásaink igen szűkszavúak az állati bőrök népies kikészítése terén.
Amikor a kutatók leírnak egy-egy 'bőrből való eszközt, csak nagy vonalakban érintik
a hozzávaló nyersanyagnak, a bőrnek kikészítési módiát. Még a leggyakrabban
ismertetett karikások bőranyagának leírása is legtöbbször hiányos. A kutatókat leg-
inkább a tárgy előállítási módja, díszítése érdekelte, nem a hozzávaló anyag kiké-
szítése. Egy fontos és ősi mesterség múltját kellene itt a kutatóknak kibogozniok.
Sajnos, idő után nyúltam én is a témához, de eddigi eredményeim biztatnak némi
sikerrel; azt hiszem, hogy a sok fáradság és utánajárás nem lesz hiábavaló.

Ebben a cikkben csupán egy adatközlőm elbszélését adom, az ecsegfalvi Kiss
Mihályét. Ahhoz még újabb utakat kell tennem, és újabb területeket kell bejárnom,
hogy véglegesen összegezhessem az ősi bőrkikészítés hagyományait a Nagykunságban.

Adatközlőm kanász volt. Életében sokfelé megfordult, sokat látott, sokat ta-
pasztalt. Volt alkalma tudását, módszerét bővíteni. Alapismereteit azonban apjától
tanulta, az is az apjától. Ilyenformán a bőrrel való bánnitudás családi örökség, —
mint ahogy az már rendszerint lenni szokott.

A bőrhöz értés nagy és hasznos "tudomány. Ismerője rendszerint ért minden-
féle bőrből készült holmi gyártásához, pásztortársai, falusiak és tanyasiak bőven
adnak neki megrendelést, mind használati eszközök: hüvely, dohányzacskó, buksza,
bocs'kor stb. elkészítésére, mind egy-egy bőr kikészítésére.

Mint kanász különösen sokat foglalkozott a disznóbőrök feldolgozásával. Régi
mestereink általában nem dolgoztak disznóbőrrel, mert igen erős, kemény, nehezen
megmunkálható. Kiss Mihály mestere ennek: főleg disznóbőrből dolgozott. Az utóbbi
évtizedekben különben is nehéz ló- vagy marhabőrre szert tenni, el kell számolni
vele. Még a dögésszel való jó barátság sem nagyon eredményes, neki is el kell szá-
molnia; néha azért kikanyarít egy-egy hasit, de meg kell fizetni. Egyes pásztorszar-
számokhoz, a jó kemény hüvelyhez, amelyiken a szekérkerék is átmehet, az igazi, jó,
tartós karikáshoz, varrószíjnak (hasi) azonban mai napig is pótolhatatlan anyaga a
népi ímegmunkálású bőr. Igaz ugyan, hogy láttam már nylonból készült hüvelyt is,
színes nylon-szálakkal kötve egy madarasi pásztornál. A forma a régi, az anyag új,
hozzáférhetőbb.

A disznóbőrhöz még mai napig is bőven íhozzá lehet jutni, a dögbőrrel ugyanis
nem kell elszámolni. Kikészítésére jobb a „nusi" (így nevezik a yorkshirei fajtát),
mert puhább, finomabb bőre van, könnyebben készül, mint a mangalicáé. Törése így
kevesebb fáradságot és időt igényel, és jobban meg lehet puhítani.

A lenyúzott disznóbőrről levágják a fejet és a körmöket, illetve a lábszárakról
le sem húzzák a bőrt, kár lenne vele bajlódni, úgysem sok haszna van. A lenyúzott
bőrt padláson, kerítésen vagy a kunyhó tetején kiszárítják. így tárolják. Munkába
vétel előtt 24—28 óráig beáztatják, hogy megpuhuljon, lehessen hajlítani, kezelni.
Általában addig van vízben, míg nyúlni kezd, vagyis kb. olyan nem lesz, mint le-
nyúzás után volt. Aztán kiterítik a bőrt, és egy jó félmarék sót beledörzsölnek, majd
egy nagyobb edénybe, meszes fazékba, amelyben tejfel sűrűségű oltott mész van,
belenyomkodják, úgytiogy minden részét érje a mész. Legfeljebb 5—6 napig van
benne a bőr erősségétől, vastagságától fügeően. Közbe-közbe megforgatják és meg-
nézik, hogy nem adja-e már lefelé a szőrét. Ha könnyen lehet tépni, ki kell venni
azonnal, mert eleszi a mész. A mészből kikerült bőrt kimossák, s közben a szőrét is
letakarítják; ha marad rajta, kiterítve tisztára tépik. A kimosott bőr kikészítése
azonmód vizesen, szőrtelenítés után történik. Egy bőrnek a kikészítéséhez 2 kg timső
és Vé kg szelidsó kell. Ezt annyi vízben oldják fel, hogy a bőrt ellepje. Ebben a
vízben 4—5 napig áll a bőr, de közben forgatni kell, hogy mindenütt átjárja. Aztán
árnyékos helyre kiterítik száradni, s amikor félszáradásban van, tiszta vízben
áztatják félnapig. Áztatás után kicsurgatják, és így nedvesen törik, puhítják. Leg-
egyszerűbb bőrtörő eszköz az ekevas, amelyet felerősítenek valami ágasra úgy, hogy
az éle kiálljon, és a bőr húzogatható legyen rajta. <1. ábra) Kisebb, fiatalabb malac
bőrét szokták késsel is törni, vagy kiélesített fán, négyszegletes oszlopon, amelynek
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/. Bőrtörö vas 2. Szironyhasógató

élei még nem tompultak le, addig törik, míg az árvahús, a bőrön mararadt hártyás,
húsos rész le nem jön. Törés után tiszta vízben kimossák, és félszáradásban lehet
belőle dolgozni.

A disznóbőrből bocskort és varrószíjat készítenek leginkább, de szoktak belőle
karikást is fonni. A karikásnak való szíjat fonás előtt emberi vizeletben eiébb meg-
puhítják, és így puhán fonják meg. A kötő- és varrószíjakat használat előtt a
kilincs ütközőjén húzgálják, megpuhítják. A szíjak, szironyoki), hasik hasítása legin-
kább jó éles bicskával történik szabadszemre, be használnak szircnyhasogatót is. A
szironyhasógató egy, a végén befűrészelt fa, a fűrészelés résein húzzák fgjfelé a már
hosszú szeletekre vagdalt bőrt. Elébe éles kést vetnek olyan távolságra a befűrészelés
végétől, amilyen széles szíjat akarnak hasítani. (2. ábra)

A borjúbőr kikészítése. A borjúbőr igen kapós. A parasztember oldaláról el-
maradhatatlan a bakó (nyakba akasztható tarisznya, szeredás), ebben hordja a
mezőre az élelmet. A borjúbőr nem kerüi mészbe, mivel a bakónak való bőrön rajta
marad a szőr. De ha másra használják, pl. bocskcrnak, szironynak, akkor ennek is
ugyanúgy veszik a szőrét mészben, mint a disznóbőrnek.

A csikóbőr kikészítése. Az egy éves csikónak a bőrét bakónak, szironynak
használták. A két éves csikóbőrből mésszel leétették a szőrt és kimosták. Aztán 24
óráig emberi vizeletben állt. Ebből kikerülve kiterítették az ólajtóra. Porrátört
timsót búzakorpával összekevertek, a bőrre szórták és beledörzsölték. Összehajto-
gatták, és hűvös helyen 48 óráig állt. Ekkorára már jól átjárta a timsó. Elővették,
lerázták róla a korpát, és langyos vízben kimosták, kiterítették.'3—4 óráig fújta a
szél, aztán ekevason törték ki úgy, mint a disznóbőrt. Üjra kiterítették, majd meg-
nedvesítették, és ismét beszórták timsóval 24 órára. Kimosták, szikkasztották, és
meghúzogatták a vason, vagyis újra törték, puhították. Ilyen készítés után a bőr jól
megpuhult. Szabtak belőle bakót (szőrnélkülit), vagy a suszterhoz vitték, az készített
belőle csizmát. Ebből látszik, hogy az így. vizelettel és t'msóval kétszeresen kezelt
és tört bőr egészen jól kikészült, megpuhult. A vizelettel való kezelést ősi módszernek
kell tartanunk. Több adatközlőtől hallottam már a hidlásban vagy a trágyadombban
való bőrkezelést, szőrvételt, mint nagyon régi, ma már nem használatos, csak a
régiektől hallott készítési, illetve szőrvételi módot.

A kutya- és macskabőr kikészítése. A kutya és macska bőre igen finom és
erős, tapintása puha, gyorsan munkálható. Szironyozni és kötéshez használják de
készítenek belőle dohányzacskót is macskabőrből. A régiektől úgy hallotta Kiss
Mihály, hogy a kutya- vagy imacskabört hidlásba vagy trágyadcmíbba tették, ott

1) Szirony: díszítésre használatos vékony bőr.
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pállasztották le róla a szőrt. Nagyon vigyáztak azonban, hogy a kelleténél ne legyen
tovább benne, mert hamar elrothad. Ma már mészlébe teszik, és 24 óra alatt lejön
a szóre. A szervétéinek van még más módja is. Látta, hogy az urasági béresgyerek
kitömte a kutyabőrt szalmával meg főddel vegyesen, az eke után kötötte, és úgy
húzogatta egész nap, "így aztán lekopott róla a szőr; ahol nem jött le, ott meg a
bicskájával lecsipkedte. A szőrtelenített kutyabőrt aztán, törik, puhítják. A pásztor
vagy ráérő ember kéz közt is kitörheti: addig dörzsöli, míg puha nem lesz. Ha fino-
mabbra akarják, akkor törés előtt timsózzák, így állni hagyják egy nap, egy éjjel.
Törése éles fán történhetik húzgálással, de nagyon jó a beton villanyoszlopon is
•húzgálni. Ez leszedi róla a vadhúst.

Bocskor-készítés. A disznóbőr igen erős és kemény. Kiss Mihály éppen ezért
nem ráncos bocskort készített belőle, hanem csak a talpat csinálta, kissé felhajló
széllel, disznótbőrből. Ehhez egy fejrészt fűzött, mely felért a lábfejen a bokáig.
A bocskorszíjat hátul befűzte és fűzés nélkül előrehozta, egyik ágát kívül, a másik
ágát belül, a fejrészen vágott két lyukon átfűzte, és oldalt a talp felhajló széle'ben
hasított lyukakon vezette hátra. A hátrav«zetett szíjakat azután lábszáron kétszer-
háromszor körülcsavarva megkötötte. (3. ábra) Az így készült bocskorhoz ócska
csizmaszárból lábszárvédőt is csinált: a csizmaszárat a varrás mentén kibontotta és
szíjjal összefűzte. Az így készült bocsfcor vetekedett a csizmával.

Borjúbőrből, majd pedig csizmaszárból készítettek kerekorrú bocskort. Ezt
lábra szabták. Rátették a talpat a bőrre, aztán ráhagyva az oldalra, körülkanyarí-
tották. Az oldalát és az orrát kilyuggatták. (4. ábra). Az orr-részt úgy kerekítették,
hogy a lyukakba két szíjat vezettek ellentétes irányban. Oldalt a kiindulásnál görcsöt
kötöttek rá, így ha meghúzták azokat, a bocskor orra kerekre húzódott. Aztán oldalt
is befűzték, és hátul megkötötték a szíjak végét. A hátulja szabása egyenes volt. Ezt
az egyenes részt két vágással három részre hasították. A középsőt felhajtották, a két
oldalsót pedig ráhajtották. Az ilyen hátul is zárt bocskort sarkos bocskornak

6. A bakó szabása 7. Bakó

2) Pocok vagy pöcök: a bocskort a lábra felerősítő bőrpánt.
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mondták. Az orrára és á lábfejre egy-egy pócofcoí2) vetettek, amely fenntartotta a
bocskort. A lábfeji pocok csatra járt vagy gombolódott. A másikat az oldalszíj vagy
a fűzőszíj erősítette a bocskorhoz. A bocskort a láb kitaposta saját formájára, úgy-
hogy nem törte a viselője lábát. (5. ábra)

Bakó-készítés. A szőrösen készített veres vagy verestarka borjúbőrből készül-
nek a takaros bakók. A kiterített teljes borjúbőrből szabják. A bőrös felére kiraj-
zolják a bakó szabásmintáját. (6. ábra) A far-részre a tarisznya eleje, a hátrészre
a hátulja, a nyak- és fejrészre a lehajtós fedele esik. Mérete 40x50 cm. Vagy ha a bőr
kiadja, valamivel nagyobb. A fedelén rajta hagyják a füleket dísznek, a szeme
helyét piros vagy kék posztóval foltozzák be. Oldalt három ágra hasított ftasi-val
kötik. A kötés nem három ágban történik, hanem két ággal fonásszerűen; egy
szálat a kötés alatt vezetnek, ezáltal a kötés hengeres lesz. A kötőszíjak végét be-
hasgatják, és bojtnak hagyják meg. (7. ábra)

Kiss Mihály adatai csak egyes kérdésekre, főleg az újabb keletű kikészítést
módra adnak felvilágosítást, de olyan fontos eljárásokra, mint a bőrnek árvagané
hamujával, trágyával vagy egyéb állati vagy növényi eredetű cserző anyagokkal való
kezelésére nem. Érzésem szerint a halvány nyomok arra utalnak, hogy a Kunság
területén még sok fontos adat fellelhető.*)

Dorogi Márton

*) Kérjük olvasóinkat, ha netalán volna olyan ismerősük — akár pásztor, akár falusi
parasztember —, aki a népi bőrkikészítésről tud valamit, annak nevét és címét közöljék a
cikkíróval vagy a szerkesztőséggel.

A Damjanich Múzeum adatárából

Tampo giusfo'

É
Szo ttuz. 40/b Óballa (Szolnok m)

1954. Halkovics János

Ka -pas va-gyok, az is la-szck ha-Iá -l/g.

Hol-hm u -ián, hogy mi k rszik, mig-va-lik,

*i r í r ír f m f

ft-r J r nrr Jr N J J
2. Nincs szebb élet, mint a kapás emberé

A szöllőjét ha a jég el nem veri
Szüret után ha beadja dézsmáját
Hordó-fűzér koszorúzza. munkáját.

3. Szerszám közt is legutolsó a kapa
Mert az még az embert is eltakarja
Sírját ugyam a sírásó ássa meg
De a tempót csak a kapa adja meg.

A dali Barát Györgyné Szabó Anna (83 éves)
énekelte. Az első versszak 3. és 4. sorát nem
tudta; már elfelejtette.
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Á szolnoki kőolajról

Fúrótornyok a azolnoki határban
Nagy döccenésekkel halad a Kőolaj-

kutató és Feltáró Vállalat társasgép-
kocsija a Cukorgyár melletti poros, göd-
rös városszéli úton. Elhagyván az utolsó
házakat, enyhén hullámos vidéket lá-
tunk magunk előtt a távoli dűlőutakat
szegélyező akácsorokkal. A fekete kötött
talajból álló hajlatok közötti mélyedések-
ben mocsári növényzet jelzi a semlyé-
kek helyét. A hajlatokon és az ezeket
összekötő sík, vízmentes területeken a
Cukorgyári Célgazdaság kapálást kívánó
répaföldjei terülnek el. Az előttünk levő
táj tehát a megszokott alföldi vidék. Mé-
gis van valaimi idegenszerű benne. Ezt
a hatalmas acélfúrótornyok okozzák.
Ezekkel a mélyfúrásokkal hatol be a ku-
tató emberi elme a föld mélyébe, hogy
megkeresse a szénhidrogéneket, amelyek
hazánk- gazdasági életének fejlesztésében
rendkívül fontosak, és ezek segítségével
kutatja fel a tudomány hazánk földtani
történetének adatait

Előttünk néhány fem-es körzetiben 4
fúrótorony áll. Az ezek alatt álló fúróbe-
rendezéseikkel folyik jelenleg a munka. E
szám azonban nem fejezi ki pontosan az
eddig lemélyített fúrások számát. A fú-
rások elvégzése után a drága acélvázra
már nincs szükség, leszerelik, és újabb
fúrásoknál használják fel. Innen 10—15
km-re keletre Rákóczifalván, majd az
ellentétes irányban Hajtótanyán és Tör-
telen is működnek a vállalat dolgozói. Az
eddig lemélyített fúrások száma már
meghaladta a húszat, és a munka szaka-
datlanul folyik.

Buda Ernő, a vállalat főmérnöke vezet
bennünket. A közlekedés dolgozói, vas-
utasok előtt magyarázza lelkesen a szál-
lítással kapcsolatos problémákat. Már
sokszor hallgattam őt, s mindig feltűnt
az a lelkesedéstől áthatott szeretet,
amellyel a kőolajkutatás munkájáról be-
szélt. Kiváló előadó készségét mind;g fel-
használja a dolgozók szakmai művelésé-
re. Mellettünk a vállalat egyik teher-
autóján anyagot szállítanak, és úgy lát-
szik, a váltás érkezik meg a z egyik fúrás-
hoz. Napbarnított fúrómunikások mennek
ki munkahelyükre, és az a megbecsülő
tekintet, amelyet a főmérnök és munka-
társai egymásra vetnek, mutatja azt az
egészséges kollektív szellemet, amely az
eredmények elérésében mindig a legfon-
tosabb szerepet játssza. A munka, amite
dolgozók végeznek, igen nehéz — minden
érdekessége mellett is. A. dolgozók idejük
nagyrészét a szabadban, az időjárás vi-
szontagságainak, kitéve töltik. Emellett a
kutatómunka vándoré-lettel jár. Maga a
vállalat főmérnöke — bevallása szerint —
igen sok magyarországi munkahelyen
dolgozott már és — bár nem idős ember
— tizenegyedik állandó letelepedési he-
lyén lakik. A kőolajbányászak munkája
népgazdaságunk számára rendkívül je-
lentős, ezért minden megbecsülést meg-
érdemelnek. Az a tény ,hogy a vállalat
dolgozói részére Szolnokon hatalmas bér-
ház építését kezdi meg a közeljövőben,
talán azt fogja eredményezni, hogy e
város bizonyos nyugvópontként fog szere-

pelni a dolgozók családjai részére.

Visszapillantás a magyar kőolajkutatás múltjába
Amig az első fúrótoronyhoz közeie-

dünk, vezetőnk arról beszél, hogy a ma-
gyar kőolaj- és földgázkutatás tulajdon-
képpen 1933-ban indult meg. Rógelbben
csak egyes helyeken folytak kezdetleges
kísérletezések, így Máramaros megyében
és Zala, valamint Nyitra megyében. A
magyar kincstár eleinte nem tanúsított
komoly érdeklődést a szénhidrogénkuta-
tás iránt, bár az erdélyi földgázmezők
magyar geológusok és mérnökök által
történt feltárása igen nagyjelentőségű
eredmény . volt. Külföldi tőkeérdekeltsé-

gek kezdtek kutatásokat, így 1933-ban
Eurogasco nevű angol-amerikai vállalat,
amely a pécsi medencében, továbbá Ka-
puvár és Sopron környékén gőzkazánte-
leppel ellátott gőzüzemű acéltornyú fúró-
berendezéssel végzett először próbafúrá-
sokat. E fúrások eredménye mindössze a
Mihályi környékén feltárt széndioxidos
gázmező, amely ma hazánk összes szik-
vízgyárainaik és műjéggyáraLi'nak CO2
szükségletét biztosítja. Sikeresebbek vol-
tak a vállalat későbbi kutatásai Zala
megyében. Itt Lispe környékén 1936—37,
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telén tárták fel az első olajkutat, melyet
több követett. Az Eurogasco vállalat ek-
kor az állammal kötött szerződés alapján
a MAORT-nak adta át a helyét (Magyar-
Amerikai Olajipari RT.), amely Lispe—
Budafapuszta környékén tovább folytatta
a sikeres feltárást. A kutatási terület
ezután kiszélesedett. 1939—10-ban kőola-
jat nyertek Lovászi, Lendvaújfalu kör-
nyékén az alsó-pannon homokrétegekből,
és feltárták Hahót—Pusztaszentlászló
triász mészkőben tárolt olaját. Az olajjal
együtt a gáz is jelentékeny mennyiségű.
Szolnokon is használjuk a Bázakerettyén
előállított palackozott propán-butángázt.
A kutatásokkal párhuzamosan a kincstár
Bükkszék környékén oligocén rétegekből
napi egy vagon olajat adó területet ku-
tatott fel.

Jellemző a kutatásokkal járó nagy
költségekre, hogy a vállalatok 1937-ig 60
millió pengőt ruháztak be a kutatásokba
anélkül, hogy addig komoly eredményt
értek volna el. A második világháború
alatti zavaros időkben a némtek is
megkezdték a kutatásokat Alsólendva,
Körösszegapáti, Tótkomlós és Biharnagy-
bajom környékén. A második világháború
után a Magyar-Szovjet Olajtársaság
(MASZOLAJ) Körösszegapáti, Bereg-

böszörmény és Biharnagybajom környé-
kén végzett kutatásokat. Beregböször-
mény'ben széndioxidtartalmú földgázt,
Biharnagybajomban pedig kőolajat talál-
tak kicsiny, de állandóan termelhető
mennyiségben. 1942-ben Cserkeszöllő,
Túrkeve, Kiskőrös, Nyíregyháza, Túra,
Gödöllő, Bugyi környékén folytak ered-
ménytelen kutatások. Több sikerrel járt
a sekély kiterjedésű mezőkeresztesi olaj-
terület felkutatása. E jelentéktelen vagy
alig jelentékeny eredmények mellett
azonban komoly sikerek is születtek,
amelyek hazánk kőolajtermelését igen
nagymértékben fokozták. Ilyen volt né-
hány évvel ezelőtt a 'nagylengyeli olaj-
mező felfedezése, amely kb. 20 km2 te-
rületű és az olajat és gázt tartalmazó ré-
tegeknek vastagsága tekintélyes. Az elért
kedvező eredmények, a kőolaj és termé-
keinek expr rt szempontjából való jelentő-
sége, a földgáznak a vegyi iparban, főleg
a műanyaggyártásban való nagy szerepe
arra ösztönözték kormányzatunkat, hogy
tervgazdálkodásunkban a kutatómunká-
nak kellő teret adjon. Ilyen módon szük-
ségessé vált a munkának az Alföld eddig
még fel nem tárt részeire való kiterjesz-
tése. Ennek következtében jutottunk el
a mélyfúrásokkal Szolndk környékére.

Séta a fúrótornyok között

Odaérünk a toronyhoz, amely 41.b m
magasságra nyúlik fel előttünk. A 200 t
teherbírású fúrótorony alépítményén
helyezkedik el a fúrószerkezetet forgató
asztal, továbbá az emelőmű, amely a
fúrószárak cseréjénél játszik nagy szere-
pet. A fúrásnál a modern rotari-módszert
alkalmazzák. Ennél a kőzethez szorított
fúró forgatás közben nagy erővel vágja,
aprítja a kőzetet, miközben a csőrudaza-
ton benyomott és a fúró éleinél kilépő
öblítő folyadék felszínre szállítja a kelet-
kezet* kőzettörmelélket. Az öblítő folyadék
emellett elősegíti a kőzet rombolását is,
hiszen a tapasztalat szerint másodpercen-
kénti 100 m-es áramlási sebesség már jö-
veszti a kőzetet. Az öblítő folyadékba a
viszkozitás növelése végett bentonitot, a
fajsúly növelése végett súlypát (barit)
port adagolnak. A folyadékot nyomószi-
vat'tyú vezetéke szállítja a fúráshoz. A
fúrószár igen lényeges részét képezik a
súlyosbító rudak. Ezek kiváló minőségű
acélból (krómvanadium) készült vatagfalú
és a fúró terhelését szolgáló fúrócsövek.
Egy-egy cső értéke a nemzetközi piacon
1000 dollár. A görgős fúró a legkemé-
nyebb kőzetben is előre tud haladni a
mesterséges fúróötvözet'bevonatok (vidia,
triamant, sztellit) vagy ipari gyémánt se-
gítségével. A dolgozók Jbüszkén állapítják

meg, hogy már többször lefúrtak 6 nap
alatt 1000 m mélységbe, bár a rekordot a
bázakerettyei mélyfúrásnál 6 nap alatt
elért 1200 m jelzi. A szolnoki kutak álta-
lában 2000—2300 m mélységüek, tehát
messze állnak a legmélyebb magyar
mélj fúrástól, a Zala megyei Lovászi 3600
nvt meghaladó mélységétől. A technika
csodálatos fejlődését azon'ban az mutatja,
hogy az USA-ban 680(\mméiység3t is elér-
tek 120 nap alatt, ami egyúttal a fúrószer-
kezet elkészítésénél kohászati rekordot is
jelent. Zsigmondy Vilmos bányamérnök,
a magyar mélyfúrások kezdeményezője
1868-ban a városligeti mélyfúrásnál 1000
m mélységre 10 év alatt jutott el. Ebből
láthatjuk a mélyfúró technika rendkívüli
fejlődését.

Az előt'ünk levő fúróberendezést 100
m2 fűtőfelületű előmelegített tápvízzel
működő, gőzkazánról táplált ikergőzgép
és az öblítő folyadék bevezetésére szol-
gáló gőzhajtású iszapszivattyú működ-
teti. A kazánt nasylengyeli nyersolajjal
fűtik. Van olyan fúrás azonban, ahol az
üzemanyag- és vízfogyasztás terén gazda-
ságosabb Diesel-mctoros hajtóberendezést
látunk. Az a törekvés, hogy az azonos
célra szolgáló gépi berendezéseket egy-
ségesítsék, igen nagy léptekkel halad
előre.
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innen továbbhaladtunk a kb. 30Ü m-re
levő másik fúráshoz, ahol éppen egy
lúrórudat cseréltek ki. A torony kéthar-
mad magasságában kiképzett munkahe-
lyen álló munkás csigasor és drótkötél
segítségével meglehetősen vakmerő mó-
don (mentőöv biztosításával) végzi a fel-
húzott íúrócső kicserélésének részlet-
munkáját, míg köziben alul az emelőmű-
nél álló fúrómester egy szakmunkás se-
gítségével irányítja a munkát. A kúpos,
durva trapézmenetű csövek kicserélése
nagy gondosságot igényel, és a különböző
eljárások egész sorozata történik ilyen-
kor. Gondosan ügyelnek arra, hogy a cső
kicserélése alatt a l>uk öblítő iszappal
töltődjék meg.i)

Általában nagy gondosságot, körülte-
k:ntő figyelmet igényel a fúrómester
munkája. Kis gondatlanság következté-
ben súlyos szerencsétlenségek is előfor-
dulnak igen nagy anyagi károkkal. Gon-
doljunk csak a tótkomlósi fúrás olaj-
vagy a nádudvani fúrás gázkitörésére,
amely a fúrótorony elsüllyedését vonta
maga után. Balesetveszély itt is, mint sok
nehéz munkahelyen kétségkívül fennáll.
Az egyik, ma már termelő kútnál sokáig
akadályozta a munkát e<?y kisebb mű-
szaki baleset. Sokáig tartott, míg a szét-
csavarodott, íúrórudat a lyukban meg-
találták, és azt ki tudták emelni. A
munkával járó nagy felelősség és a beveze-
tőmben már említett munkakörülmények
következtében sokszor áll elő szakmun-
kás-hiány. Az állami gazdaságok pl. a
gépészethez értő embereknek, ha nem is
nagyobb fizetést, de .nyugodtabb munka-
körülményeket tudnak biztosítani. A
vállalat dolgcói bérrendezésére tehát
szükség van. Cikkem írása közben olva-
som, hogy megnyugtató kormányintézke-
dés történt ebben a tárgyban.

A követkéz^ fúrásnál megismerkedünk
a Bu-40 mintájú szovjet dieselesített
lyukbefejező berendezéssel. Itt mára fú-
rások befejeződtek, 'meg kell kezdeni a
termelést. Ilyenkor az eljárás az, hogy a
lyukba 'beleépítik a termelő béléscsövet,
és a béléscső és a lyuk elválasztására
cementtejet nyomnak be. A béléscsövet
a termelésre érdemes rétegek talpáig
építik be. A már kész kutat elzárják
azzal, hogy a béléscső végére felszerelik
a termelőcső-fejet és a „karácsonyfá"-
nak nevezett lyúkelzáró berendezést.

Szolnokon eddig három kút termel
olajat. Az egyik megtekintett kutunk
napi 36 m3 olajat ad, ami — 25 m'-zs
vagont véve tekintetbe — csaknem napi

másfél vagon kőolajat jelent. A többi kút
termelése kb. hasonló, vagy valamivel
kevesebb lehet. A megtekintett kútnál az
olaj 26 m-re szökkenne fel a kút lezárása
nélkül. E pozitív 'tulajdonság segítségével
a szolnoki sötét, csaknem fekete színű,
sűrű, nagy paraffin- és vaselintartalmú
olajat tovább lehet vezetni az első számú
fúrásnál levő tartályokba, ahonnan az
olaj a vagonokba kerül. A tartályok mel-
lett levő szeparátor elválasztja a gáznemű
szénhidrogéneket a folyékonytól. A gázt
egyelőre tüzelésre használják fel a kazán-
berendezésekhez. Mennyisége elegendő
arra, hogy a vállalat telepének megépí-
tendő épületeit megfelélő fűtőanyaggal
lássa el; a felesleget a váms fogja majd
felhasználni.

A szolnoki kőolaj a nyífbogdáni fino-
mítóba ikerül, ahol részleges lepárlásnak
vetik alá, és 'belőle fontos ipari és gyó-
gyászati alapanyagokat készítenek. Veze-
tőnk 'megemlíti, hogy export szempontjá-
ból olyan nagy az érdeklődés a szolnoki
kőolaj iránt külföldön, hogy a kutakat
folyamatos termelésre kell beállítani.
Szolnok környékén azonban másutt is
voltaik eredményes mélyfúrások. Hajtó-
tanyán földgázt találtak, melynek
(mennyiségié 'komoly) jm'aggonidalásókra
készteti tervgazdálkodásunk irányítóit a
gáznak az ipáiban, a műanyagok gyártása
területén történő felhasználására. A föld-

' gáznalk a PVC-szerű (polyvinylklorid)
műanyagok gyártásánál rendkívül nagy
a jelentősége, és bár a leendő tiszapalko-
nyai erőmű metánnal való ellátását a
Román Népköztársasággal kötött szerző-
désünk garantálja, örvendetes volna, ha
az Alföldön is rábukkannánk minél gya-
koribb metán-előfordulásokra.

Az ország gazdasági köreinek figyelme
ma Törtei felé is fordul, ahol az eddig
lemélyített 1 fúrás alkalmával finom,
könnyű 45% benzint, ' petróleumot és
dieselolajat tartalmazó, könnyen szállít-
ható és könnyen feldolgozható kőolajat
kaptak.

Az előttünk levő kőolajfúrások egyút-
tal példázzák a szállítási nehézségeket is.
Érdekes, hogy hazánkban az eddig talált
olajkutak rendszerint közlekedési fővo-
nalaktól távol eső kis falvak területén
vagy határában voltak. Szolnok lenne a
kivétel, de itt is a közlekedés fővonalai-
tól távol esik a terület. Vezetőnk felhívja
hallgatói figyelmét arra, hogy milyen
lényeges a jó közlekedési úthálózat, a
vasút közelsége a szállítás szempontjá-

1) A fúrás technikáját 1.: dr. Alliquander Ödön: Olajkutak fúrása. Bp. Nehézipari
Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat, 1951.
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ból. A vasúti fuvarozásnál a 'szállítási
költség a kőolaj értékének egy tizedrészét
teszi ki. Ennél jóval olcsóbb a csőveze-
tékkel történő szállítás, ahol a szállítási
költség a kőolaj értékének egy század-
része.

A termelő kutaknál a legnagyobb elő-
vigyázatossággal jár-?k, a dohányzást

megszüntetjük. Ilyen helyen nagyon
kelj. ügyelni, hogy tűzveszély ne forduljon
elő.

A fúrótornyok körüli sétánkon megis-
merkedtünk a ^mélyfúrás munkájának
több. szakaszával. A hallgatódban azon-
ban felmerül a kérdés, mi Szolnok sze-
refpe az olaj- és gázkutatás területén.

Szolnok az alföldi szénhidrogén-kutatás központja
A Szolnok környéki mélyfúrások

1953-ban kezdődtek. A mélyszerkezetiieg
addig alig ismert területen nyert kőolaj
nagy érdeklődést keltett a közönség köré-
ben. Az embereket nem annyira az Al-
föld földtani szerkezetének felderítése
érdekelte, hanem az olajkutaknak Szol-
nok ipari fejlődésére gyakorolt hatása.
Pedig a tudományos szempontok is rend-
kívül jelentősek, mert a mélyfúrások ál-
tal nyert kőzetmintákból, a bennük levő
kihalt állatvilág maradványaiból megis-
merhetjük Alföldünk múltját. Erről
Rásonyi László, az olajvállalat geológusa
írt a JÁSZKUNSÁG-ban kitűnő cikket.2)

Az eddig nyert és a várható kőolaj-
mennyiség túlzott reményekre nem jogo-
sít fel bennünket. Senki sem várhatja,
hogy Szolnokból egy Baku-szerű olajváros
lesz, de még azt sem, hogy Lispe vagy
Nagylengyel dlajmezőivel versenyez-
hessen. 3) Alföldünk mélyében az eddig
ismert olajcsapdák csekély kiterjedésűt k.
A szolnoki kőolaj az alsó-pannon réte-
gekben a miocén határai tárolódott, a
törteli pedig a kréta rétegek fedőjében
van, tehát aránylag közel fekvő területe-
ken más és más rétegekből nyerhetők.
Ennek ellenére azonban az alföldi szén-
hidrogénkutatésoknak a jelentősége fel-
mérhetetlen. Ma már szénhidrogénkészle-
tünk ibőven fedezi az ország szükségletét,
és a részleges lepárlás által nyert termé-
kek igen fontos exportcikkek. Külkeres-
kedelmi forgalmunkban 9 % jut a szén-
hidrogén-termékek exportjának. Ebben
a mennyiségben Szolnok — bár eddig
már több, mint 3000 t olajat adott a nyír-
bogdányi finomítóba — csupán kicsiny
töredéket jelent, de hogy jelentősége
rendkívül nagy, arra már utaltam akkor,
midőn olajunk nagy kelendőségéről ír-
tam.

Kormányzatunk második ötéves ter-

vünkben évi 350—400 miliő forintot fordít
szénhidrogénnyerő kutatásokra. Ezzel a
kutatások jelentőségét és hazánk gazda-
sági életében, iparunk fejlődésében való
fontosságát hangsúlyozza. Az Alföldön
lényegileg minden mélyfúrás hasznosít-
ható, még abban az esetben is, (ha kőola-
jat nem nyerünk vele. Ha nem kőolaj,
akkor földgáz vagy széndioxidgáz; ha ez
sem, melegvíz nyerhető általuk, és e ter-
mékek a helyszínen kisebb mennyiségben
is felhasználhatók. Nagyobb mennyiség-
ben való megtalálásuk esetén egy-egy na-
gyobb ipartelepre központosíthatok. A
melegvizek Szolnok megyei felhasználá-
sával különösen a mezőgazdaság nyerne
sokat.4) A nagy befektetés könnyein meg-
térül: egy jól termő kút egy év alatt
amortizálódik.

Ez a jelentősége tehát a kubató fúrá-
soknak, és ezt felismerve költözött át a
MASZOLAJ vállalat, ma már Kőolajku-
tató és Feltáró Vállalat Szolnokra, mint
központba. Innen irányítja kutatómunká-
ját a megye és az Alföld többi részén is.
Ide költözése a város növekedésével jár,
hiszen a fejlesztésre ebben az évben 6
millió forintot ruháznak be, ebből 4 millió
Ft-ot lakásépítésre. Bérházuk a Ságvári
körúton épül fel, és a FÜRFA Vállalat
meileti volt gyapotraktári területükön
irodákat, korszerű munkahelyeket, utakat
építenek, hogy jelenlegi mostoha körül-
ményeikből kiemelkedjenek.

Üjra a társasgépkocsiban vagyunk.
Hazafelé menve a hallgatott ismertetés
nyomán kellő mértékre szabott reménye-
ink továbbra is biztatóak maradnak.
Gondolatainkban értékeljük tervgazdál-
kodásunk komoly építőmunkáját és el-
gondolkozunk azon, hogy jó volna, ha az
elkövetkező fejlődésnek a dolgozók életét,
megkönnyítő eredményeibei, majdan mi
is részesülhetnénk.

Dr. Selmeczi László

2) Rásonyi László: Szolnok földtani viszonyai. Jászkunság. 1955. II. évfolyam 2. szám.
:s) Kertai György: Kőolajföldtani alapisme retek. Bp. Nehézipari Könyv- és Folyóirat-

kiadó Vállalat 1951.
4) Puskás János: Korai zöldségtermelés. Jászkunság. 1956. III. évf. 2. szám.
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i PMe*,, a
Zádor és Ágota története nem is olyan régen a legelterjedtebb olvasmányok

egyike volt a Nagykunságban. Sokan olvasták, sőt egyesek könyv nélkül is tudtak
belőle részleteket. Szívesen hallgatták az idősebb emberektől Zádor és Ágota tör-
ténetét, amely szájhagyományként terjedt tovább.

De van egy másik szempont is, amely érdemessé teszi, hogy a történettel és
szerzőjével foglalkozzunk. Amint látni fogjuk, Uj Péter, a Zádor és Ágota történe-
tének szerzője kora jelentős költői műveinek hatására írta meg munkáját. Érdekes
megfigyelnünk, hogyan hatott a XIX. sz. első negyedének irodalma az irodalmi élet
központjától távol eső, provinciális helyzetben lévő Nagykunságban. Ennek a kér-
désnek a vizsgálata nemcsak irodalomtörténeti, hanem kultúrtörténeti szempont-
ból is fontos.

* * *

Uj Péterről keveset tudunk. Valószínű, hogy nemes, papi családból szárma-
zott. Apja, Átsi Uj Péter szintén lelkészi családból született 1747-ben Kecskemé-
ten. Debrecenben, majd külföldön tanult, Törökszentmiklósról került Karcagra.
1781—1809-ig volt itt lelkész. 1810-ben halt meg. Fia, Átsi Uj Péter valószínűleg
az 1780-as években született, eddig ismeretlen helyen. Szakít a családi hagyomány-
nyal: nem lesz pap. Jogi pályára lép. Ugyvédkedik, majd 1805-től 1825-ig Karcag
nótáriusa, később kerületi számvevő, majd kerületi ügyész. 1842-ben még él. Két
levelét ismerjük ebből az évből, amelyekben „gyenge koráról" panaszkodik. A hiva-
tali tevékenység mellett gazdálkodik is. Tanyája van a karcagi határban, amely-
ről a Zádor és Ágota c. művében így emlékezik meg:

Azok a tanya-sorok
Mind karcagi majoroki
Köztük van az üj Péteré
Azé a furcsa emberé,
(3. lap) 3

A gazdálkodó Uj Péterről emlékezik meg Bihartorda 1838. évi jegyzőkönyve
is, amikor is azt írja: „N. Kun kerületben számvevő T. Átsi Ujj Péter úr ökör-
szekere Újfaluból hazatérésben N. Bajom nótáriusház udvarán megszállván, Május
l-re virradólag onnan négy ökrei lopattak cl".i) A karcagi nótárius szenvedélyesen
érdeklődött a Nagykunság múltja iránt. Sokat olvasott, sőt maga is verseigetett..
Verseit, amelyek két nagyobb elbeszélő költeménye kivételével elvesztek, szívesen
elmondta másoknak.

Műveltsége a kor színvonalán álló, tanult, sokat olvasott ember műveltsége.
Alapja a kor deákos műveltsége: ismeri és fel is használja műveiben a görög-
római mithológiát, műveihez mottót Vergiliusból és Tibullusból vesz. Ezenkívül
olvasta és ismerte Petrarca Laurához írt verseit is. Osszián, a kelta bárd énekeit
valószínűleg Kazinczy fordításából ismerhette meg, sőt önmagát is „kun bárdus"-
nak nevezi. Szívesen forgatta Kisfaludy Sándor müveit, aminek legjobb bizonyí-
téka, hogy Kisfaludy regéinek hatására írta meg „Kun történetek" c. művét. Sze-
rette és szívesen olvasgatta Csokonai Vitéz Mihály Lilla-dalait, Gyöngyösi István
verseit. Ezek az irodalmi hatások jól felismerhetők műveiben is, de — amint ezt
látni fogjuk — munkásságában egyre nagyobb szerep jut a népi elemeknek.

Uj Péter költői működésének első emléke az 1820-as évek közepe táján elő-
ször Nagyváradon megjelent Kun történet a régi időkből c .kötete, amely két köl-
tői elbeszélést tartalmaz. Ezek Kun Erzsébet és Zádor és Ágota a' Debretzeni útban.

Uj Péter célja — amint a korabeli kritika is hangsúlyozza — az volt, hogy
ezekben a művekben megénekelje „nemzetisége elrendeltetését".2)

Kun Erzsébet c. művében Kuthen leánya, Erzsébet és IV. Béla fia, a későbbi
V. István szerelmét énekli meg. összehasonlítva e költeményét Zádor és Agotá-
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jával, megállapíthatjuk, hogy ez utóbbi műve művészi és eszmei szempontból egy-
aránt sikerültebb alkotás, mint a Kun Erzsébet.

Költőnk tudatosan fordul a múlthoz témáért: érdekli szűkebb hazája múltja.
A Kun Erzsébet-hez csatolt jegyzeteiben írja: „Valamelly szokásnak, nevezettnek
a régisége, ha kitsinység is, különösen érdekel minden embert".3)

A maga korában bizonyára nagyon kevesen voltak a Nagykunságban, akik
olyan jól ismerték volna a kunok történetét, mint ó. Élénken érdeklődött a nép
ajkán élő hagyományok iránt is: összegyűjti, feljegyzi és értelmezni igyekszik azo-
kat. A Kun Erzsébet 66 oldalas szövegéhez 9 oldal jegyzetet csatolt, amivel az a
célja, hogy — hivatkozva a korabeli irodalomra — történetét hitelessé tegye. E jegy-
zetekben költőnk a jászok nevének eredetéről, a kun kötésről és a kunok szokásai-
ról értekezik. Hivatkozik Bonfinire, Dugonicsra, Horváth Istvánra, „a Magyar
Museum Bibliothecariusára". Felhasználja Horváth Péter „Jászok és kunok ere-
dete" c. művét is. Anonymus nyomán vallja, hogy a kunok egy része már a hon-
foglaláskor került a Kárpát-medencébe. A magyarok, jászok, kunok eredete szerinte
közös, nyelvük is közös volt.

A karcagi nótárius különösen az olvasás fontosságát hangsúlyozza, és azt az
igaz ismeretszerzés útjának tartja:

Nyomorult, aki nem olvas,
Azért vakon itél, szól;
Gyakran más gyalázatjára,
Alacsony vádat kohol.
(6. lap.)

Még egy vonásra szeretnénk rámutatni, hogy Uj Péter arcképe teljesebb
legyen: tudatosan tartja magát költőnek: „kis hangját, szűk, de kedves kis vidéke"
dicsőítésére akarja felhasználni.

Az irodalomtörténet Uj Pétert úgy tartja számon, mint Kisfaludy Sándor
utánzóját. Költőnk valóban átvett bizonyos meseszövési elemeket, de költői ábrá-
zolása valószerűbb, közelebb álló a néphez. Kisfaludy regéi tragikusak, amit ő a
magyarság szomorúságára hajlamos természetével magyaráz, Uj Péter történetei
ezzel szemben optimisták, derűsek, bizakodók. A költő a jó és a nemes győzelmét
énekli ezekben a költeményekben. Kisfaludy formaművészete nagyobb, mint a kun
bárdusé, azonban addig nem jutott el, hogy műveiben a népet ábrázolja. Uj Péter
viszont meglátta és ábrázolni is merte a kizsákmányolt, elgyötört bérest is. Ez a
társadalmi éleslátás teszi költői ábrázolásmódját, mondanivalóját értékessé.

Népszerűségét bizonyítja az is, hogy a Zádor és Ágotá-t többször is átdolgoz-
ták: Milesz Béla prózában (Pest, 1867.), Szendrey Imre pedig rímes alexandrinu-
sokban (Karcag, 1887.). Hogy Zádor és Ágota történetét a Nagykunság határain
kívül is ismerték, arra jó bizonyíték, hogy Mátyás Kovács Gyula 1928-ban Kiskun-
halason „Zádor" címmel színművet jelentetett meg, amely Uj Péter költeménye
alapján készült.

Ezek az átdolgozások elősegítették Zádor és Ágota történetének elterjedését,
azonban meg kell jegyeznünk, hogy Milesz Béla és Szendrey Imre átdolgozásából
éppen a történet egyik értékes mondanivalója, Uj Péter éles társadalmi kritikája
hiányzik, és ezzel a mű vékony, szórakoztató mesévé vált.

Uj Péter nevét Zádor és Ágota c. műve tette ismertté. Ebben a költemény-
ben a „kun bárdus" nemcsak szórakoztatni akart. Célja az volt, hogy példát állít-
son kortársai elé, s e példák által különb életmódra serkentse őket. A történet a
XI. sz.-ban I. László halála évében játszódik le. Zádor, Túrkeve ura eljegyzi
Asszonyszállás úrnőjét, az Ohat-nemzetségbeli Ágotát. Az eljegyzés után Zádor
Váradra siet I. László király táborába, hogy keresztes hadjáratra menjen. Szolgá-
ját, Kara Jánost hagyja Ágota segítségére. Zádor távollétében Turgony a messze
földön levő Zádorhoz hű Ágotát el akarja rabolni. Megvesztegeti Kara Jánost, és
Zádort Bengecseg nevű szolgájával meg akarja mérgeztetni. Bengecseg végre is
akarja hajtani a tervet, de Zádor idejekorán észreveszi szándékát, mire a szolga
megvallja Zádornak Turgony tervét. Zádor saját halálhírét költi, homokkal meg-
rakott koporsóját hazaküldi, s őmaga is titokban hazajön. Idehaza meggyőződik
jegyese hűségéről, és bosszút áll ellenségein.

Fölmerül a kérdés, honnan vette Uj Péter történetének magvát, elemeit.
Volt-e a XIX. sz. elején olyan népi hagyomány, amelyet költőnk felhasznált volna
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műve megírásához? Egyszerűbben megfogalmazva a kérdést: Uj Péter vette-é műve
témáját a szájhagyományból, vagy Uj Pétertől vette át a nép?

Erre a következőket mondhatjuk:
1. A történetben szereplő személynevek, mint határrész-elnevezések gyako-

riak a karcagi, püspökladányi és kisújszállási határban. Uj Péter tehát történetét
a vele egykorú határrész- és helységnevek felhasználásával írta, amelyek valószínű-
leg birtokosaikról kapták nevüket.

2. Feltehető, hogy e határrész-elnevezésekhez bizonyos szóbeli helytörténeti
hagyományok kapcsolódtak. Az elbeszélésben említett határrész-nevekből talán a
következőkhöz .fűződtek hagyományok: Zádorhalom (alatta van eltemetve Zádor
vitéz), Zádor-ér (ott ment keresztül Zádor vitéz a menyasszonyához), Ágota-temp-
loma (egy kegyes, öreg özvegyasszony építtette), Kara János gátja (Kara János ott
fulladt bele a mocsárba). Azaz egyes határrész-elnevezéseknek megvolt a maguk
eredetmondája, amelyet Uj Péter is Ismerhetett és fel is használhatott.

3. Uj Péter Kun Erzsébet c. elbeszélő költeményét az 1828-as kiadásban a
hitelesség kedvéért 18 jegyzettel látta el. Ugyanakkor az ugyanabban a kötetben
megjelent Zádor és Ágota c. művéhez egyetlen jegyzetet sem csatolt.

4. Műve verses előszavában hivatkozik arra, hogy

Művéhez Karcag molyos írásai között
Találtam e verseket, . .
Az igaz történet adott "

fő vonásokat
A Festő ecsetje pedig i
Csupán csak árnyékokat.
(6. lap.)

Jegyzeteiben megjelöli a felhasznált irodalmat, de Karcag, „molyos írásai"
közül, amelyek művéhez az alapot adták, egyetlen egyet sem nevez meg.

Uj Péter a történetek alapjául szolgáló esetleges írásbeli hagyományokat
sem jelzi, s nem közli őket, csupán hivatkozik rájuk. Ugyanakkor a történetekhez
szükséges általános történelmi ismeretek forrásait megjelöli.

5. A szájhagyományban tovább adott Zádorról és Ágotáról szóló történetek
között nincsenek nagy eltérések. A lejegyzett történetek között egyetlen olyan vál-
zat sincs, amely támpontot nyújthatna olyan népi hagyományok feltételezésére,
amelyek nyomán költőnk az egész műuet megírhatta volna. A változatok világosan
mutatják, hogy Uj Péter műve alapján és Milesz Béla feldolgozása révén ter-
jedtek el.

6. A mű meséjének rokonsága Kisfaludy Sándor Csobánc c. regéjével arra
mutat, hogy a mű meséjének egy része Kisfaludy hatására keletkezett, tudatos
szerkesztés eredménye.

7. A Zádor és Ágota történetét a debreceni útban elbeszélő karcagi utas is
hivatkozik arra, hogy történetét Uj Pétertől hallotta. E körülmények figyelembe
vételével a következőket mondhatjuk:

Uj Péter idejében nem volt olyan egységes, egészet alkotó népi szóbeli
hagyomány, amely alapján a költő az egész Zádor és Ágotát megírhatta volna.
Lehettek azonban egyes határrészekhez fűződő, az eredetet magyarázó szóbeli hagyo-
mányok.

Uj Péter művének külön értéket ad népiessége is. A költemény nem éne-
kekre oszlik és nem időmértékes verselésben van megírva, mint a korabeli eposzok:
a szerző elbeszélését fogásokra osztotta. Egy Debrecenbe igyekvő vásárossal beszél-
teti el történetét, aki az utat három részben teszi meg, s ennek megfelelően, három-
szor fognak ki a kocsiból. Az elbeszélő kétszer szakítja félbe elbeszélését az úton,
s Debrecenbe érve fejezi be. A fogások a következők:

1. Karcagtól Nádudvarig,
2. Nádudvartól Szoboszlóig,
3. Szoboszlótól Debrecenig.
A műnek ez a felosztása Csokonai hatása alatt keletkezett, aki a „Béka-

egér harcát" pipadohányokra osztotta fel. E felosztás ugyanakkor a kunsági ember-
hez is közel állott, mert a kunsági ember hétköznapjából vette költőnk: köztudo-
mású, hogy milyen fontos szerepet játszottak a karcagi emberek életében a deb-
receni nagyvásárok
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A Zádor és Ágota formája is népies. Míg pl. a kb. vele egy időben kelet-
kezett ^Csökmői sárkány históriája paraszti hexameterekben van írva, Uj Péter
művében az ősi nyolcas váltakozik, négy (három, öt) kettő osztású hetessel. A szó-
tagszámok azonban sokszor pontatlanok, van kilenc, sőt tíz szótagú verssor is.
Sormetszetei sem mindig pontosak, gyakran a hatodik szótagra esnek. Rímkép-
lete: a, a, b, b.

Az 1828-as és az azt megelőző kiadásban nyolc soros versszakok szerepelnek,
azonban legutolsó kiadásában kiadói a nyolcsoros versszakokat két négysoros vers-
szakra bontották fel.4)

A költemény ízes, népi fordulatokban és a nép életéből vett képekben gaz-
dag, egyszerű nyelven van írva.

Turgonyt pl. így figyelmezteti költőnk:
Ha a dolog el nem sül,
Hálód nyakadba kerül.
(56. lap) ' "

E sorokat a régi kunsági halász-életből vette. Szintén a régi Kunság vízi
életmódjára utal a következő szólásmód is:

Vízre visz a pénz szerelme.
Gyakran használ közmondásokat is: „Aki másnak vermet ás, magát éri a csapás".
„Sólyomnak nincs bagoly fia." „Nem szül galambot a sas." „Aki mér, az nyer."

Szókincsében is sok népi szó, fordulat található. Turgonynak -áppogó szemei
vannak. Zádornak kondor üstöké van. Este a tó varcog. Ordít az átszakadt kopó.
A berbécs az oldalán fekszik. Kara kedve pislákol. Zádor rablókra bökken.

Nem mehetünk el szó nélkül Uj Péternek a maga korában elég éles társa-
dalomkritikája mellett sem. A múlt századeleji haladó középnemesség álláspontjáról
bírálta az elfajzott, maradi nemességet. Amikor leírja a Turgony-nemzetség elzül-
lését, akkor tulajdonképpen saját korára gondol:

; ; ; -. a maradék elfajul,
Vagy gyávaság ölébe hull.

Csak a régi nagy emberek
Neve, mocska már sok gyerek.

Világosan látja, hogy a nemesség ősei jogából, birtokaiból él, de semmiféle
produktív munkát nem végez:

KI a tizedik nagyapja
örökségét ha kikapja
Annak érdemeivel
Pöffed s maga mit mivel?
(7. lap)

Nem elégszik meg azzal, hogy hangsúlyozza a nemesség élősdi voltát, hanem
rámutat arra is, hogy a nemesség a régi törvények megrontója. Az elkorcsosult
nemeseket törvény tapadóknak és világ nyűgének nevezi:

A törvények tapodója;
Szédítője, megrontója,
A szűz ártatlanságnak,
Es nyűge a világnak.
(8. lap)

Leleplezi a sokat emlegetett patriarchális nemesi-paraszti viszonyt is:
A földmívesnek tölgyétől
Áradott bőség tététől
Csömört kapva nézi azt:
Miként izzad a paraszt?

De az Ilyen nem sajnálva
Nézi azt, hanem utálva . . :
Ne várd, hogy légyen atyja.
Jó, ha nem nyomorgatja.
(9. lap)

Az éles kritikát szatirikus hang váltja fel, amikor a nemesi udvarházak
életének leírását olvassuk, amelynek csak egy problémája van: a lányok férj-
hez adása.
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A karcagi nótárius társadalmi mondanivalóját még egy megrázó kép is érté-
kessé teszi. A „harmadik fogásban", mikor a kunsági estet írja le, figyelmét nem
a természet szépségei kötik le, hanem a napi robotjuktól elgyötört emberek és álla-
tok:

Nyugszik az ökrök tört nyaka,
Loppasztja már az éjszaka,
Köztük hortyóg a véres
Verejtékkel élt béres.
(71. lap)

Az egész elbeszélésnek talán ez az egyik legegyénibb képe. A költő eljutott
a „véres verejtékkel élt" béresek meglátásához.

Hol keresi Uj Péter a megoldást? A múltba fordul, a múltba vetítve ábrá-
zolja pozitív hősét Zádor személyében. Az ö dicsőségre vágyó jellemében, szava-
tartásában, becsületes magatartásában, Ágota hűséges, egyszerű életében állít pél-
dát az elkorcsosult nemzedék elé.

A történet tudatos nevelő jellegét a korabeli kritika is észrevette, és így
méltatta: „Az ilyen nemzetről méltó volt ifjúságát az atyák ditső tettei által
ébreszteni" .5)

Uj Péter művének értéke abban van, hogy erősítette kortársai történeti tuda-
tát, a múltból példát, követendő mintaképet állít fel, s ilyen módon akarja őket
nevelni. A nyelvújítás korában a néphez közelálló formában és nyelvben írt. Ugyan-
akkor meglátta szűkebb hazája társadalmi életének visszásságait, és aránylag me-
részen ábrázolta, bírálta azt. Ezek az értékek teszik Uj Péter művét a Nagykun-
ság haladó irodalmi hagyományává.

H. Tóth Imre

JEGYZET

Uj Péter nevének több változata ismeretes: hol Uj, hol Ujj, hol pedig Uy. Az 1828. előtti
nagyváradi kiadás címlapján Ujj, az 1828-as kiadásban Ujj, a Liber Scholae Reformatae-
ben Uj olvasható. Ebben a zűrzavarban eligazítást csak egy eredeti Uj Péter-kézirat adna.
Két 1842-ből való levelét őrzik a karcagi levéltárban. Mindkét levelén a következő aláírás
olvasható: Uy Péter.

A j hang jelölése a régiségben kétféleképpen történt: vagy y-nal, vagy j-vel. Az y-
nal történő írás tradicionálisabb volt, de egyre inkább kiszorította a j használata, s az y
csak a családnevekben őrződött meg. Ezért írja Uj Péter nevét y-nal, ami felett két pont
jelenti, hogy j értékűnek kell olvasni. A korabeli nyomdai helyesírás és kortársai már y
helyett j-t használtak, sőt — a j hang hosszú ejtése miatt — Jj-t is írtak. A Liber Scholae
Reformatae helyesen egy j-vel írja a nevét. Az a véleményünk, hogy költőnk nevét két
változatban írhatjuk: Uy, ahogyan ő írta; j-vel: Uj, mert y = j ; de nem írhatjuk jj-vel:
Ujj.

IBODALOM

A régi Sárrét világa. Bp.1. Szűcs Sándor:
1942. 45. lap.

2. Hazai és Külföldi Tudósítások. 1828. II. 191.
lap.

3. Zádor és Ágota 1828. évi kiadásának jegy-
zetei között.

4. Legutolsó kiadása 1927-ből való. Dr. Szen-
tesi Tóth Kálmán és Kádár Imre adták ki
Karcagon.

5. Hazai és Külföldi Tudósítások. 1828. II. 191.
lap,
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AZ ÁRUFORGALOM ALAKULÁSÁNAK
NÉHÁNY KÉRDÉSE SZOLNOK MEGYÉBEN

A felszafcaduiiás óta eltelt viszonylag rövid idő alatt hatalmas és alapvető vál-
tozások történtek hazánk társadalmi, politikai, gazdasági életében. Ezekben az ered-
ményekben részes a kereskedelem is. Naigyok azok az eredmények, amelyeket a
dolgozó nép életszínvonalának emelése során a szocialista kereskedelem felépítésé-
ben, a szocialista kereskedelem hálózatának fejlesztésében és az áruforgalom növelé-
sében elértünk. Nagykereskedetoíi tevékenységet hazánkban — mint ismeretes —
1950. óta csak a szocialista szektor folytait. A szocialista kiskereskedelem fejlődésé-
nek eredményeképpen ma már az állami és szövetkezeti kereskedelem hozza forga-
lomba a lakosságnak jutó központi árualapok mintegy 99%-át.

I.

A szocialista kereskedelem fejlesztésében nagy eredményeket értünk el
megyénkben is. A kiskereskedelmi hálózat 1950—1955. között mintegy 2 és ^-szere-
sére emelkedett. A szocialista kiskereskedelem hálózatának növekedését, a kiskeres-
kedelmi egységek számának emelkedését az 1950. évi állapctfioz viszonyítva az alábbi
táblázat szemlélteti:

1950. évben
1951.
1952.
1953.
1954.
1955. .,

Bolti kisker.
egységek

100%
144%
178%
184%
250%
269%

Vendéglátóip.
egységek

100%
145%
202%
234%
283%
305%

Kisker. boltok
összesen

100%
144%
184%
196%
258%
277%

Az összehasonlítás adataiból kitűnik, hogy a vizsgált időszak alatt a bolti kis-
kereskedelmi egységek száma több mint két és félszeresére, a vendéglátóipari egysé-
gek száma pedig több mint háromszorosára növekedett. E növekedésből helytelen
voLna azt a következtetést levonni, hogy a megye területén ténylegesen közel meg-
háromszorozódott a kiskereskedelmi boltok száma, mert a gyorsütemű számszerű
növekedésben a szocialista kiskereskedelem — az állami és szövetkezeti kereskede-
lem •»- 'térhódítása, a magánkereskedelem fokozatos kiszorítása, működési területének
csökkenése mutatkozik meg.

A szocialista kiskereskedelem hálózatának fejlődése, annalk fejlesztése azon-
ban nemcsak egyszerűen a volt magánkereskedők üzleteinek átvételében mutatko-
zott meg. hanem új. korszerű, a szocialista kereskedelem követelményeinek meg-
fenélő boltok egész sora létesült az elmúlt években. Elég. ha néhány példát emlí-
tünk erre. Ilyen a fővárosi nívót is megütő, az 1954—55-ben kibővített Szolnoki
Állami Áruház, a szolnoki 60. sz. és 61. sz. fűszer- és csemegebolt, Szolnokon az ipari
munkásság által lakott VII. kerületiben létesített; 4. sz. fűszer- és csennegébolt, a
szolnoki 33. sz. ruházati 'bolt vagy a Jászberény főterén létesített fűszeg- és csemege-
üzlet. KuDturált boltegységekkel gazdagodott az elmúlt évek során a szövetkezetek
kiskereskedelmi hálózata is. A modern élelmiszerboltok, szaküzletek mellett a kor-
szerű szövetkezeti áruházak egész sora létesült, így pl. Kunihegyesen. Rákóczifalván,
Jászapátiban, Üjszászon, Besenyszögön, stlb.

A kereskedelem kulturáltságának emelkedése, a szocialista kereskedelem
követelményének érvényrejutása mutatkozik meg a bolthálózat bővítésében és szako-
sításában. A régi. minden árucikkel foglalkozó vegyesboltok helyét a megye egész
területén — mind nagyobb mértekben vidéken is — a modern szaküzletek és áru-
házaik foglalják el. A boltok szakosítása, az általuk forgalomba hozott, illetve hoz-
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ható áruk körének meghatározása, az úm. profilírozás, a fogyasztói igények jobb
kielégítését segíti elő. A szaküzletek és az áruházak szakosztályai nagyobb válasz-
tékot biztosítanak az általuk forgalomba hozott árukból, ezekben a boltokban és
áruházakban szakszerűbb az árukezelés, "biztosítottabb az áruk állagának és minő-
ségéneik megvédése, összefoglalva: jobban kielégítik a fogyasztók igényeit. Ezt iga-
zolják azok a jelenségek is, amelyekből leszűrhető, hogy a megyeszékhely és a vidéki
városok „szívóhatása" jelentős mértékben csökkent. A falusi ilalkosság egyre inkább
megtalálja a szüségletei kielégítésére szolgáló iparcikkeket 'is 'lakóhelyén, s nincs
kényszerítve arra, hogy nagyobb bevásárlásainál — ruha, cipő, rádiió, kerékpár, tűz-
hely 'Stb. — felkeresse a nagyobb városok és a megyeszékhely szaküzleteit.

Helytelen lenne, ha a megye kiskereskedelmi hálózatának fejlődésénél, annak
elemzésénél nem tárnám fel az előfordult és még ma is meglévő hibákat. E viszony-
lag rövid értékelés szűk keretei között részletes elemzésre nincs lehetőség, éppen
ezért csupán három problémával kívánok foglalkozni: 1. a túl szeres profí>'ok meg-
határozásának következménye, 2. n vendéglátóipari egységek egészségtelen típusai,
és 3. a kiskereskedelmi egységek raktározási helyzate.

1. Az előzőekben kifejtettem, hogy a fogyasztói igények jobb kielégítése, a
szélesebb választék és szakszerű árukezelés érdekéten a meglévő kereskedelmi egy-
ségek szakosítására volt szükség. Ez 'kétségkívül helyes, azonban csak bizonyos mér-
tékig. Amellett, hogy a városokban és községekben egyaránt szaküzletek és áru-
házak létesültek, a fogyasztókat a mindennapi cikkekkel a városiban 'is és a falun
is a vegyes-éle'miszerbcflWk latjaik el. A fogyasztók elemi érdekei megkívánják,
hogy ezekben a boltokban ténylegesen kaphatók legyenek a gyakran jelentkező
ún. mindennapi cikkek. A túlzott szakosítás, a boltprofilok túl szűk meghatározása
azonban megyénkben egyes esetekben azzal a helytelen következménnyel járt, hogy
a fogyaszitók a mindennapi apró cikkeket sem találták meg a ieikdhelyükhöz leg-
közelebb eső kiskereskedelmi boltban. Mindenki ímegérti, iha cipő-, ruha- vagy kerék-
párvásárlással fel kell keresni'e a város vagy község központjában fekvő szaküzlete-
ket vagy áruházat, de nem érthet egyet pl. azzal, hogy egy méter gumipertliért, egy
cipőfűzőért, néhány biztosító-tűért vagy egyéb mindennapi cikkért fel kell keresnie
a központban fekvő üzletet, mint ahogy erre esetenként kényszerítve van.

A szakosítás ilyen túlzott merevségének megszüntetésére már történtek intéz-
kedések, de a jövőben a hilbákat el kell kerülni, és a méig meglévőket a foigyas/.tók
érdekében meg kell szüntetni.

2. A hálózat növekedésének értékelésénél megállapítottuk, hogy a. vendéglátó-
ipari egységek száma — az állami és szövetkezeti vendéglátóipar területén — me-
gyénkben 1950—1955. között több mint háromszoroséra, 305%-ra növekedett. A növe-
kedés üteme és aránya kielégítő, de az üzlettípusok összetétele egyáltalán nem kielé-
gítő. A vendéglátóipar étitékesítő hálózatának összetételét — két évet figyélembe-
véve — az alábbi számadatok szemléltetik:

Éttermek Cukrászdák Büfék Italboltok összesen
falatozók

1954. XII. 31-én 14% 1'1% 4% 71% 100%
1955. XII. 31-én 14% 10% 8% 68% 100%

Fentiekből kitűnik, hogy a vendéglátóipari hálózait 1954. dec. 31-i összetétele
szerint az egységek 75%-ában. az 1955. dec. 31-i összetéte' szerint pedig az egységek
76%-ában álló fogyasztás történik (büfékben, falatozókban és italboltokban), és csak
a vendéglátóipari egységek egynegyed részében szolgálják fel ülővendégnek a
fogyasztani kívánt ételt vagy italt. A vendéglátóipar hálózatának ilyen összetétele
egyáltalán nem nevezhető kielégítőnek, kulturáltnak, s különösen egészségtelen az
az állapot, hogy a vendéglátóipari egységek közel 70%-a még ma is italbolt, amely
nem vaay csak ikis mértékben foglalkozik az ital mellett hideg ételek, büfécikkek
árusításával. Ez a tény egészségtelenül hat ki a vendéglátóipar forgalmának össze-
tételére is, amelyre a későbbiek során még visszatérek.

A vendéglátóipar hálózatának kialakításánál a jövőben arra keli törekedni
megyénkben, hogy növeljük az ülőhelyes vendéglátóipari egységek számát, a leg-
szűkebb mértékre szorítsuk le az itallbolithálózat bővítését, sőt az italboltok jelentős
részét is ülőhelyes kisvendéglőkké alakítsuk át. E téren már történtek kezdeti lépé-
sek. A tanácsi irányítás alatt álló vendéglátóipar ptt. még ebben az évben kisven-
déglőket létesít italboltjainak minitegy 20%-ából, s általában nem nyit új italboltokat.
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3. Súlyos nehézségeikkel küzd megyénk kereskedelme raktározási problémák
megoldásában. Sem a megye nagykereskedelmi vállalatai, sem a kiskereskedelmi
hálózat nem rendelkezik megfelelő raktározási lehetőséggel. Egyrészt az üzletháló-
zat kiépítésénél történték mulasztások abban, hogy a vevőtéren ikívül — ahol a
vevők fogadása és kiszolgálása történik — nem gondoskodtak az illetékes szervek
a. 'raktározási lehetőségek biztosításáról, másrészt a kereskedelmi egységek nagy-
részénél — a magánkereskedelemitől történt átvétel uitán — nem volt tehetőség a
raktárak kialakítására.

A következő éveikben nagy gondot kell fordítani a raktározási lehetőségek^ biz-
tosítására, megjavítására az új egységek létesítésénél, de a meglévő üzleteknél is,
mert raktárok nélkül nehézségekbe ütközik az áruellátás folyamatosságának bizto-
sítása, a növekvő igények kielégítéséhez szükséges választék biztosítása, másrészt
a nem megfelelő raktározásnál az áruk minőségi megvédése nincs biztosítva, az áruk
esetileg eladhatatlanokká válnak vagy veszítenek használhatóságukból. Az egyiknél
a népgazdaság károsul, a másiknál a fogyasztó .rövidül meg, végső sorban mind-
kettő károsan hat vissza a dolgozók anyagi helyzetének javulására, az életszínvonal
alakulására.

II.

Az állami és szövetkezeti kiskereskedelem hálózatának fejlesztése, kiépítése
olyam időszakban történt, amikor az áruforgalomban is hatalmas mennyiségi és minő-
ségi változások mentek végbe. Az állami és szövetkezeti kiskereskedelem áruforgal-
mának mennyiségi és minőségi változásai visszatükrözik a szocialista kereskedelem
térhódítását, a lakosság anyagi életszínvonalában elért emelkedést, amelyek az el-
múlt évek során megvalósított társadalmi és gazdasági változások eredményei.
Jelentkeztek ezek a változások megyénk kereskedelmében is. A kiskereskedelmi
árufogalom növekedését 1950-hez viszonyítva — értékben — a következő számok
szemléltetik:

1950.
1951.
1952.

évben
évben
évben

100
179
312

%

%

1953.
1954.
1955.

évben
évben
évben

367 %
458 %
521 %

A kiskereskedelmi boltok számának közel megháromszorozódása mellett a
szocialista kiskereskedelem által a fogyasztóknak eljuttatott áruk értéke több mini.
ötszörösére emelkedett. Az áruforgalom ily nagyarányú amelkedésébői jelentős fej-
lődésre következtethetünk akikor is, ha az értékelést egyirányból az 1951. dec. 2-i
árrendezés, másirányből az 1953. szeptemberi és az egyéb részleges árleszállítások
torzítják.

Az áruforgalom növekedésével párhuzamosan az elmúlt hat év alatt jelentősen
növekedett megyénkben az egy lakosra jutó fogyasztói fongatan. Az erre vonatkozó
adatok is — párhuzamosan az áruforgalom növekedésével — a szocialista kereske-
delem hálózatának és térhódításának fejlődéséről és a fogyasztás növekedéséről
adnak számot. Az összehasonlítás adataiból '— az 1950. évi egy főre eső fogyasztói
forgalmat 100%-nak véve — a következő képet kapjuk:

1950.
1951.
1952.

évben
éviben
évben

100 %
185 %
335 %

1953. éviben
1954. éviben
1955. évben

400 %
506 °/„
551 %

Az összforgalom növekedésén belül az egy főre jutó kereskedelmi forgalom
növekedése ugyanazon időszakban a bolti kiskereskedelemiben és a vendéglátóipari
forgalomban az alábbiak szerint alakult:

Boltikisker. Vendéglátóíp. Bolti kisker. Vendéglátóip.
1950. évben 100 % 100 % 1953. évben 368 % 926 %
1951. évben 179 % 289 % 1954. évben 459 % 1277 %
1952. éVben 313 % 703 % 1955. évben 494 % 1483 %

Hat év alatt a bolti kiskereskedelmi forgalom az egy fogyasztóra jutó értéke-
sítés tekintetében közel ötszörösére, a vendéglátóipari forgalom pedig csaikinem
tizenötszörösére emelkedett. Figyelembevéve, hogy a szocialista vendéglátóipar
hálózatának kiépítése az egész országiban — így megyénkben is — később történt
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meg, mint a bolti kiskereskedelmi hálózat rendszerének kialakítása, a vendég-
látóiparnak az egy fogyasztói fongal ómnál tapasztalható közel tizenötszörös emel-
kedése nem ad reális képet, abban jelentős miértekben a hálózat kialakításának
üteme játszik közre1. Ennek ellenére, figyelemibevéve, hogy a fejlődés, az emelkedés
üteme 1953. és 1955. között is viszonylag gyors, az egy fogyasztóra jutó vndéglátóipan
forgalom Eyen ütemű emelkedéséből arra is következtethetünk, hogy a megye dol-
gozói egyre többet fordíthatnak keresetükből, jövedelmükből a vendéglátóipari szol-
gáltatások igényibevételére is.

Az áruforgalom egyik törvénye az, hogy az életszínvonal bizonyos fokán az
iparcikkforgalom gyorsabb ütemben növekszik, mint >az élelmiszerforgalom. Ez
bizonyos mértékig az elmúlt évek áruforgalmában is megmutaUkozik, főként 1954-ben,
amikor — nem megnyugtató alapokon ugyan — a tartalékokat éltük fel, az ipari
termelés nem növekedett ,a termelékenység csőikként, az önköltség emelkedett — ,
de emelkedett az életszínvonal gyorsabb ütemben, mint korábban. Egyes főbb ipar-
cikkekbein 1954-ben 1953-hoz viszonyítva a forgalom alakulása a következő volt
megyénkben:

motorkerékpár
rádió
női cipő
tégla
mész

182 %
163 %
144 %
681 °/o
131 %

kerékpár
férfi cipő
gyermek cipő
cement
fenyőfűrészáru

104 %
124 %
122 %
366 %
311 %

Ugyanezen időszakban az élelmiszerek forgalma — szintén az 1953. évi érté-
kesítéshez viszonyítva — az egyes főbb cikkekiben a következőképpen alakult:

liszt
cukor
zsír

131 %
101 %
. 97 %

hús
kenyér

80.5 %
93 %

Az élelmiszereik forgalmával (kapcsolatban meg k ívánom jegyezni, hogy a
kereskedelem a húsban és zsírtoam jelentkező igényéket nem tudta teljes mértékben
kielégíteni, másrészt az évi áruforgalmat jelentősen befolyásolja az adott gazdasági
év mezőgazdasági terméseredménye.

M á r a kereskedelmi hálózat kialakulásánál foglalkoztam azzal, hogy a vendég-
látóipairban igen kedvezőtlen a hálózat összetétele, sok az állófogyasztásra és ea
ital értékesítésére szolgáló egység az összes vendéglátóipali üzem számához viszo-
nyítva. Ennek k ihatása jelentkezik a vendéglátóipari forgalom összetételében is. A
forgalom összetételét két év viszonylatában az alábbiakban szemléltetem:

1954.
1955.

évben
évben

Ételforgalom
17.3 <>/„
17.5 %

Italforgalom
82.7 %
82.5 %

összesen
100 %
100 %

A vendéglátóipar forgalmának ilyen öszetétele egészségtélen. Az italforgalom
részesedése igen magas. Az itailfongailmoin belül különösen m a g a s a rum- és pálinka-
fogyasztás, amely az utóbbi években több, mint kétszeresére növekedett, elsősorban
az 1953—54—55. évben megmutatkozott borhiány miatt.

A vendéglátóipar forgalmának irányításával arra kell törekedni, hogy a mér-
téktelen rum- és pálinlkafogyasztást visszaszorítsuk, jelentősen javítsuk a forgalom
összetételét az ételforgalom javára. Ennek erdőkében különböző intézkedések
bevezetésére kerül sor. Ilyen pl., hogy a most szervezésre kerülő kisvendéglőkben a
vendéglátóipar dolgozói — alapfizetésük mellett — az ételforgalom 7 %-át, ugyan-
akkor az italforgalom. 1 %-át kapják jutalékként. Ez az intézkedés egyrészt elősegíti
az ételek minőségének javulását — a vendéglátóipar dolgozóinak nagyobb érdekvlt-
sétje biztosítja, hogy az ételek elkészítésére nagyobb gondot fordítsanak — , másrészt
az ételek ajánlását. Intézkedés történt a r r a vonatkozóan is, hogy a szolnoki nép-
büféből ez év július 1-ével a töményszesz árusí tása kivonásira kerüljön, hogy a
népbüfét az étkezni szándékozók szívesebben felkeressék, a n n a k tisztasága, hysié-
niája jobban biztosítható legyen. A töményszeszek árusításával ugyanezen idő-
ponttól inem foglalkoznak a színház- és mozibüfék sem.

Az étellorgalomimail kapcsolatban meg keli említeni, hogy a vendéglátóipar-
ban értékesítésre kerülő ételek viszonylag drágák, kedvezőbb és kifizetőblb az ételek
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létesítendő kisvendéglőkben az ételek árai 'lényegesen alacsonyabbak a jelenlegi II.
osztályú éttermi áraknál, másrészt, hegy a május 1-i részleges árleszállítás mintegy
10 %-os árcsökkenést eredményezett az éttermi ételeknél, a?; italáraik változatlanul
hagyása mellett. Helyesnék tartanám, ha a második ötéves terv időszakában az
árleszállítások általában a vendéglátóiparban az ételek árának további csökkenését
eredményeznék az italárak változatlan szinten tartása mellett. Úgy vélem, hogy az
ételek árcsökkenése inkább célozza a dolgozók érdekeit, mint az italok árának
mérséklése.

A termelés és fogyasztás között a közvetítő szerepet a kereskedelem tölti be.
A kereskedelemnek kell felmérni a fogyasztók szükségleteit, és az igényeket eljut-
tatni az iparhoz. Jelentős mértékben függ a jó árullátás attól, hogy a fogyasztói
igények felmérése helyesein történik-e. A fogyasztói kereslet tanulmányozásánál
még megyénk kereskedelmi szerveinél is igen sok a hiba. Nem töltik be még
azt a szerepét, hogy a fogyasztók szószólói, a szükségletek tolmácsolói lennének az
ipar felé, aminek gyakran egyes árucikkek hiánya a következménye.

Nem lehet azonban kizárólag' a kereskedelem helytelen felmérésének tulaj-
donítani az egyes árucikkek hiányát. Mi az oka pl. annak, hogy egyes kerékpár-
alkatrészeikben nem tudjuk kielégíteni a szükségleteket? A kereskedelem? Nem
valószínű, hisz a kereskedelmi szervek már hosszabb idő óta tolmácsolják a fo-
gyasztók ilyen igényét. A dolgozók gyatavn felvetik azt is, hogy miért fordul elő
áruhiány a paprikában vagy a hazai termésű köménymagban? A kereskedelem
szervei ezeket az igényeket is továbbítják.

A helyes igények felmérését a kereskedelemnek kell biztosítani. Ezek legyár-
tásának biztosítása érdekében feltétlenül szükséges az lipar és kereskedelem jó
kapcsolata, helyes együttműködése. Valószínűleg a helytelen együtiműködésből szár-
maznak az olyan hibák pl., hogy az elmúlt években esetenként hiányok mutatkoztak
egyes háztartási kisgépekben — húsgép, fűszerőrlő, kávéőrlő — vagy 'hogy igen hosszú
időn keresztül hiányos volt az ellátás gyermekcipőben, a megye igényeinek nem
megfelelő mintájúak voltak a forgalomba kerülő kartonok, stb.

Az igényiek helytelen felmérése és a rossz együttműködés következménye
nem mindig az egyes árucikkek hiánya. Ennek fordítottja is előáll, amikor egyes
cikkekből felesleges árukészletek halmozódnak fel, amelyek a rossz tárolási lehető-
ségek miatt vagy hosszabb tárolás következtében veszítenek értékükből, értékesí-
tésükre nem vagy csak csökkentett áron kerülhet sor, ami végső soron népgazdasá-
gunknak okoz kart. Az igények helyes felmérésével, az ipar és kereskedelem jó
együttműködésével elkerülhetők 'ezek a hibák is. Néhány élelmiszercikket említenék
meg példaként a jelenleg meglévő ily természetű hibákból. A szükségesnél nagyobb
mértékiben tárol pl. egységeinkben ia fogyasztók részéről nem nagyon keresett szőlóíz,
karfioMtonzerv vagy pl. szárazbab sóslében konzerv.

Néhány szót megyénk kereskedelmének a helyi iparral való kapcsolatáról.
Az elmúlt években ezen a téren is voltak hibák. A helyi ipar nem szívesen gyártotta
pl. azokat az apró közszükségleti cikkeket, amelyekből az ipar nem tudta az igé-
nyeket kielégíteni. Ilyen volt pl. az egérfogó vagy a kerékpár-névtábla, a kerékpár-
olajozó stb. A kereskedelem igényeinek felvetésétől függetlenül szíveseWben gyár-
tottak a helyi ipari vállalatok és KSZ-ek is olyan cikkeket, amelyeket nagyban,
sorozatban lehetett termelni, mert. az számukra gazdaságosabb volt. Jellemző eset
volt pl., hogy amikor a kereskedelemnek gyermekcipőre lett volna szüksége, annak
termelésétől tartózkodtak, mert annak gyártásánál a KSZ dolgozóit a bérben sérelem
érte volna. Jogos volt a dolgozók idegenkedése? Valószínűleg. De akkor egész
bizonyos, hogy helytelen volt ezen munkatermék bérezése.

A kereskedelem és ipar jó kapcsolatának, ezen túlmenően az egyes kereske-
delmi szervek (vállalatok) egymás közötti kapcsolatának a fogyasztói igények joob
kielégítését, az áruk minőségének javítását és megvédését kell céloznia. Egyes
szervek, vállalatok félreértik ezt a jó kapcsolatot, az áruk minőségi átvételénél nem
járnak el következetesen, mert a hibák felvetésében a „kapcsolat lazulását" látják.
Tapasztalható ilyen jelenség megyénk kereskedelmi szerveinél is.

Világosan kell látni, hogy az ipar és kereskedelem közötti, valamint a keres-
kedelem szerveinek egymás közötti kapcsolata csak akkor nevezhető egészségesnek,
jónak, ha az együttműködésben érvényesül a fogyasztói érdékek következetes
védelme.
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A megye kereskedelmének megjavításában még igen sok a tennivaló. A nii
munkánk főirányát is a népgazdaság' második ötéves tervének irányelved határozzák
meg. Az áruforgalom 35%-os emelkedésén belül különösen az iparcikkek értékesí-
tésére kell gondot fordítanunk. Figyelembe kell ezt venni az új egységek létesíté-
sénél is. Jelentős mértékben növelnünk keld a kereskedelem kulturáltságét a kis-
kereskedelmi egységek korszerűsítésével, berendezéseik és felszereléseik moderni-
zálásával. A vendéglátóiparban az összforgalom 35%-os emelkedésén belül lényegesen
nagyobb mértékben kell növelnünk az éteiforgalmat. Mind a bolti kiskereskede-
lemben, mind a vendéglátóiparban javítani kell a kiszolgálásit a kereskedelmi dol-
gozóik nevelésével és szakképzettségük fokozásával. Az eddiginél jobbá és zavarta-
lanabbá kell tennünk az áruellátást, és az áruforgalmat úgy kell megszerveznünk,
hogy megyénkben is biztosítsuk a kereskedelem költségeinak 11 %-os csökkenését.
E feladatok végrehajtásával járulhatunk hozzá a második ötéves terv célkitűzé-
seinek megvalósításához, segíthetjük elő a mgye dolgozóinak anyagi életszínvonal-
emelését, a növekvő szükségletek kielégítését.

Barta László

a. Szn/nak. megyei.

Tamási Áron az Ünnepi Könyvhéten könyvtárban dedikálta könyveit, s köz-
J' ászberényben. és Szolnokon találkozott ben a megyei rádió hallgatódnak a kö-
olvasóival. Június 4-én délután a megyei vetkező nyilatkozatot adta:

„Az országos könyvhét különleges alkalmat ad arra, hogy az író és az olvasó
személyesen tudjon találkozni. Én az idén Jászberényt, Szolnokot és Eger városokat
választottam. Tegnap este Berényben szóltam olvasóimhoz. Külön öröm volt szá-
momra, hogy a pedagógus-ünnep alkalmával annyi sok kitűnő nevelővel és kitűnő
növendékkel találkoztam. Jelenleg, hétfőn, Szolnokon vagyok, a legrégibb magyar
költőnek, a Tisza folyónak a partján. Ügy látom, hogy Serény és ez a város hiva-
talos minőségében is komoly és okos. Itt is, Berényben is szép számmal találtam
erdélyi származású magyarokat, akik olyanok, mint álló melegben a szellő. Szeret-
ném, ha velem együtt mindenki gondolna ai-ra, hogy a közös magyar jövőt csak
olyan emberséggel építhetjük, melyben mindnyájan benne vagyunk."

Tamási Áron aznap este az Ünnepi szó" című írását olvasta fel. Ez utóbbi
Könyvhét szolnoki megnyitóján vett azóta megjelent az Üj Hang júniusi szá-
részt, ahol egyik novelláját ^s „Emberi mában.
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A HELYTÖRTÉNETI KUTATÁS NÉHÁNY KÉRDÉSÉRŐL
Hozzászólás Balázs Béla: A személyes visszaemlékezések felhasználása népi demokráciánk

történetének feldolgozásában c. tanulmányához*)

A helytörténeti kutatóik részéről külö-
nösen figyelmet igénylő írásra szeret-
nénk a figyelmet felhívni, amikor Balázs
Béla cikkét — egy történeti kérdésnek
az események helyszínén való kutatásá-
ról — röviden ismertetjük, és hozzá-
fűződő megjegyzéseinket vitára bocsát-
juk.

Tudvalévő: a legtöbb társadalmi tudo-
mánynak az a problémája, hogy törté-
neti szemléletünknek a felszabadulás óta
végbement alapvető változását e tudo-
mányok technikai apparátusa nem min-
denben tudta követni. A történetírás új
feladatainak gyors és sürgető kibontako-
zását a kutatási és feldolgozási gyakorlat
nem érte utói. Éppen ezért örömmel kell
fogadnunk minden olyan kísérletet,
amely egy adott feladalnak megfelelő,
új, mozgékonyabb, az eleven életet (s
ezáltal a vizsgált történeti kérdést is)
jobban megközelítő módszer kidolgozá-
sára törekszik.

Balázs Béla cikkében is elsősorban a
kezdeményező bátorságot üdvözölhetjük,
amellyel a közelmúlt történelmének, a
népi demokratikus fejlődés kérdéseinek
tanulmányozásához ilyen új, a hagyomá-
nyos forráshasználaton túllépő, sokolda-
lúbb módszert keres. A felszabadulást
követő hónapok demokratikus, forra-
dalmi népi szerveinek, a nemzeti bizott-
ságoknak működését vizsgálja Békés me-
gyében, és az erről rendelkezésére álló
írott forrásanyagot a megye 11 községé-
ben végzett helyszíni kutatással egészíti
ki; nemzeti bizottsági tagok, régi mun-
kásmozgalmi harcosok visszaemlékezései-
vel.

Tanulmánya ennek az élőszóval vég-
zett kutatásnak az eredményét és az
alkalmazott módszer tanulságait sum-
mázza, munkabeszámolószerűen.

Ez a beszámoló — mintegy menetköz-
ben írva — szándékoltan vázlatos. Tar-
talmának anyagismertető részéből ki kell
emelnünk, hogy következetesen igyekszik
megkeresni a felszabadulás után érvé-
nyesülő helyi' kommunista erők gyöke-

reit a bejárt vidék agrárproletarLátusá-
nak régebbi mozgalmaiban, s a párttal
közvetlen kapcsolatban lévő (.kisebb
számú) illegális tevékenység mellett fel-
figyel a kommunista érzelmű, de a párt-
tal csupán rokonszenvező „laza csoporto-
sulások" nagy számára és tevékenysé-
gére. Ezzel az előzménnyel kapják meg
történeti perspektívájukat az 1944—45-ös
év forradalmi eseményei, melyeket azután
a résztvevő elvtársak visszaemlékezései-
vel kiegészítve, részletesen ismertet, a for-
radalom első népi hatalmi szerveinek, a
nemzeti bizottságoknak munkáján ke-
resztül.

Kutatási módjának, az „élő források"
felhasználásának értékelésénél Igen he-
lyesen hívja fel a figyelmet az ilyenfajta
komplex-kutatás alkalmazásának szük-
ségességére; ..különösen a dolgozó töme-
gek történelem-alkotó szerepének mé-
lyebb és sokoldalúbb megmutatásánál bír
nagy jelentőséggel ez a módszer".

Ugyancsak helyesen határozza meg a
határait is, hangsúlyozva, hogy csak ai
elsődleges (levéltári stb.) források isme-
retével, azokkal együtt használhatja fel
a tudomány a visszaemlékezéseket, és el-
sősorban „azoknál a témáknál lehet rá-
juk támaszkodni, amelyek szorosan véve
a dolgozó nép mindennapi életének, har-
cainak történetével foglalkoznak";

Magát az így nyert forrásanyagot az
emlékiratokhoz hasonlítja: „az élmény-
szerűség, az átélt események forró, élet-
teljes levegője csapja meg a kutatót, ami-
kor hallgatja az élő források elbeszélé-
seit". Feltétlenül a kutató terepélményét
érezzük — többek között — a továbbiak-
ban is: „De nemcsak a történelmi at-
moszféra megteremtése, a történelmi
helyzet, a korszak sokoldalú, színes ábrá-
zolása szempontjából nyújtanak segítsé-
get a visszaemlékezések, hanem — ami
legalább ilyen fontos — a tömegek han-
gulatára, a tömegeket mozgató gazdasági
és társadalmi erők, ideológiák hatásaira,
érvényesülési formáira is fényt vetnek.
Magabiztosabbá és elmélyültebbé vá-

*) Századok, 1955. 6, szám.
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lik... a történész munkája, ha ott. ahol
a feldolgozandó téma erre lehetőséget
nyújt, felhasználja az események cse-
lekvő résztvevőinek a visszaemlékezé-
seit is''.

Ezek a megállapítások feltétlenül fi-
gyelmet érdemelnek olvan időpontban,
amikor a történettudomány központi
irányvonala — szükségszerű elvi, ideoló-
giai orientációja után — most szükség-
képpen a részikérdések elmélyültebb
munkálatai felé halad. Általában: ér-
deme a cikknek, hogy kerülni igyekszik
az elméletileg általánosságban tisztázott
kérdések dokumentáció nélkül való tár-
gyalását, mindenfajta sematizmust.
H<->gy ez nem mindig sikerül, és maga az
ismertetett esemény-anyag is döntő pon-
tokban hiányosnak tűnik, azt kísérleti
munkánál nem szabad hibáztatnunk.

Nem volna helyes részleteiben vitázni
egy munkabeszámoló vitatható, vagy
nem eléggé kiforrott részeivel, egy folyó
munkának a megírás óta valószínűleg
túlhaladott stádiumával. De egy alakuló-
félben lévő. a legújabbkori történetírás
számára nélkülözhetetlen módszer meg-
érdemli, hogy többen adják hozzá (első-
sorban módszertani részéhez) tapasztala-
tukat

Például sajnáljuk, hogy Balázs Béla
nem viszi végig a saját következtetései-
nek egy részét. Módszer-ismertetését a
visszaemlékezések felhasználására korlá-
tozza, holott cikkében végig a terep-
tapasztalat friss hatása lüktet. A kettő
nem azonos, de a cikkben összekevered-
nek. Az a „magabiztosság" és ..jártasság'',
amelyről beszél, a terep megismeréséből
fakad; egy-eey terület lckális problémái-
na'k, fejlődési sajátosságainak közvetlen,
éiményszerű megismeréséből, a regioná-
lis légkör s az ezt kialakító körülmények
megértéséből. Az ún. ..visszaemlékezé-
sek", melyeknek narratív szövege akár
magnetofonén is hozzáférhetővé válik,
mindennek csak egy részét képezik (ami
persze nem kisebbíti értéküket). Másik
részét a tereptől függetlenül is megsze-
rezhető hivatalos adatokon kívül a terep
közvetlen megfigyelése adja. jelenségek
észlelése és rendszerezése, elemzése. Kü-
lönteéget kell tenni az ilyen közvetlen
tájékozódás és a közvetett, mindig szub-
jéktívumök'kal kevert, az adatközlő egyé-
niségétől nehezen függetleníthető, elmon-
dáson alapuló adatok között. (Utalhatunk
itt arra is. hogy a legnagyobb terepgya-
korlattal rendelkező tudomány, az etno-
gráfia módszere éles különbséget tesz e
kétféle adat értékelése és felhasználási
módja között.)

Azáltal, hogy Balázs Béla az alkalma-

zott kutatási módszert részleteiben nem
ismerteti és nem közöl például — döku-
mentumszerűen — részleteket a felhasz-
nált visszaemlékezésekből, megállapítá-
sai veszítenek hitelességükből, nincs le-
hetőség az adatok értékelésének kontroll-
jára. Nincs különbség adat és feldolgozás
között. Ez viszont veszélyezteti az ilyen
természetű források hitelességét is.

A néprajzi határkérdések kutatásának
általános tapasztalata, hogy az agrárte-
rületek társadalmának megértéséhez
fontos tény-anyag rejtőzik a terepen.
Csak egy példa: a szabadalmas kun Túr-
keve munkaviszonyaiban nincs meg a
feudális eredetű ledoleozás, csak a 20.
században, utólag lép fel robot, ángária
néven és leplezetlen formában. Ez a rész-
let-adat pregnánsan mutat rá a helyi fej-
lődés ellentmondásaira, a helyi korai ka-
pitalista (kezdetben haladó) társadalmi
berendezésnek megkövesedésével Járó
retrográd tendenciákra.

Ilyen részleteknek írásos nyoma nem
marad fenn, általában az egész, országos
rendeletekkel szabályozott mezőgazda-
sági bérrendszer helyi variánsai szokás-
jogszerüek. E terepadatokat viszont első-
sorban a történész használhatja fel az
agrárlakosság helyzetének és szerepének
vizsgálatakor. Az etnográfusok az erről
rtnde' kezesükre ál'ó bő anyaggal csak a
kulturális jelenségek hátterét dokumen-
tálhatják.

Azáltal, hogy Balázs Béla a tágabb
terepkutatást — vagy annak ismerteté-
sét — mellőzi, a történeti fejlődést hiá-
nyosnak, politikai helyzetképeit, társa-
dalmi vázlatait túl általánosnak éreztük,
még akkor is. hogy ezeket adatokkal tá-
masztja alá (például egy-egy nemzeti bi-
zottság szociális összetételével — ami
mögött azonban nem látjuk a képviselt
társadalmi rétegek helyi szerepét, és
kénytelenek vagyunk a cikkíró után az
egyes rétegekről általánosan ismert
sémát behelyettesíteni). Figyelembe kell
venni természetesen azt is, hogy az egész,
gazdag anyaggal birkózó cikk hangsúlyo-
zottan vázlatos, és csak kivonatát ad-
hatja mondanivalójának. A fentiekben
azonban nem annyira a hely szűkét érez-
zük, mint inkább a kutatás vagy az is-
mertetés szempontjainak leszűkítését.

A terepkutatás természetesen járatlan
út a történész számára, ezért — ismétel-
jük — a cikk érdeme éppen e járatlan
úttal való próbálkozás.

• * •
Megvénk kutatóinak érdeklődése erő-

teljesen fordult a felszabadulást követő
évek (és néhány velük összekapcsolódó
témakör) kutatása felé.
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A népi demokratikus 'korszak törté-
neti dokumentációjához több városban
folyik adatgyűjtés, részben hasonló mód-
szerekkel. Ezek közül gondolok legújab-
ban a jászberényi és a szolnoki múzeum
magnetofon gyűjtésére, de szólni kellene
a krónika-íratásról, üzemi és intézmény-
történetek íratásáról is, stb., stb. — me-
lyek folyama tfban varrnak. Napjaink
szinte áttekinthetetlenné váló forráshal-
mazának legalább egy részét ezek a
munkák rendszerezettebbé, feldolgozha-
tóbbá teszik majd. Különösen jelentősek
köztük az anyagmentő jellegű adat- és
dokumentumgyűjtések.

A Történelmi Társulat megyei cso-
portja a múlt évben vitatta meg egy fia-
tal kutató dolgozatát Túrkeve termelő-
szövetkezeti város 10 éves történetéről,
a JÁSZKUNSÁG kiadási tervében a kö-
zeljövőben szerepel egy helytörténeti
monográfia stb. Az érdeklődés egyik oka,
hogy a megyénkben dolgozó helytörténé-
szek mindennapi munkájukkal közvetle-
nül benne élnek a megye szocialista fej-
lődésében, részesei annak, és a kultdfra
területén munkásai is. Az anyaggyűjtés-
hez és feldolgozáshoz szükséges terep-
ismeretük magától értetődően megvan, a
dokumentumgyűjtéshez társadalmi segít-
ségre éppen helyismeretük miatt számít-
hatnak. A helytörténeti (és gyakran a
vele határos néprajzi) munka tapaszta-
lata pedig megibízható kutatói jártasságot
jelent — mind a terepmunkában, mind
a levéltári forrásanyag nagyobb részében.
(Bár a levéltári anyaghoz való hozzáju-
tásuk nem megnyugtató, és ugyanígy
hiányos a sajtó-tájékozottságuk is. Hogy
más példát ne mondjak, a Történettudo-
mányi Intézet sokszorosított értesítőjét
az egész megyében nem lehet fellelni. De
az ilyen irányú szakmai tájékoztatás
hiánya már szervezeti problémákhoz
vezetne át, s meg kell mondani, hogy a
TTIT és a Történelmi Társulat megala-
kítása óta. ha nem is mindenben, de
sokat javult a helyzet.)

Annak, hogy mindez a publikációkban
nem mutatkozott még meg, más oka van,
s ezt végső soron a történettudomány
központi irányításában találhatjuk meg.
Űjkorj történettudományunk még min-
dig n e m fordult eléggé a regionális tör-
téneti problémák felé, sem művekkel,
sem a helytörténészek számára a Törté-
neti Társulaton keresztül nyújtandó el-
méleti-szakmai segítségnyújtással. (Az
utóbbira különben is csak rövid ideje
kerülhetett sor.) Nagyon kevés az olyan
összefoglaló vagy iránymutató munka,
amely a helytörténet sajátos kérdéseihez
elvi, elméleti segítséget adna, s ez nem-
csak a népi .demokratikus fejlődés téma-

körének utóbbi időben gyarapodó tudo-
mányos irodalmára vonatkozik. A felsza-
badulás óta megjelent összefoglaló mű-
vekben a helytörténész megbízható ala-
pot talál az országos fejlődés ismereté-
hez, megismeri a leglényegesebb törté-
neti tényanyagot, amelyet a korábbi iro-
dalom elhallgatott vagy elferdített, tájé-
kozódhat tudományunk mai álláspontjáról;
segítségére vannak azonban, hogy saját
munkájában marxista szemlélet és az
ennek megfelelő módszerek megerősöd-
jenek. De ezen a szempont- és ismeret-
anyagon kívül nagyon kevés kiiijdulási
alapot talál az egyes vidékek fejlődési
sajátosságainak részletesebb kutatásá-
hoz, a regionális egységek újkori törté-
netének tanulmányozásához. Ebben a
régebbi irodalomra, — s mivel ez elavult
1— saját erejére és bátorságára van
utalva.

Utoljára 1923-ban jelent meg tudomá-
nyosan megalapozott írás a helytörténet
műfaj kérdéseiről: Mályusz Elemér alap-
vető tanulmánya a Századokban, mely
Pesthy és Tagányii elavult útmutatói he-
lyett a tudomány akkori helyzetében
korszerű összefoglalást adott. E cikk
szemléletéből nem vehetünk át mindent,
de azdk a kívánalmak, melyeket a tudo-
mány elé állított, nagyobbrészt ma is
helytállók. (S hozzátehetjük: még min-
dig kívánalmak.) Addig pedig nem vár-
hatunk több támogatást a hivatalos tör-
ténetírástól, amía a regionális irány ma-
gán a történettudományon belül meg
nem erősödik.

Mindez persze a népi demokratikus
korszak feldolgozásánál érezhető legfáj-
dalmasabban. Egyelőre a helyi részlet-
munkák erősítenék az ilyen irányú köz-
ponti műveket. Nem lehet — és Balázs
Béla cikkéből, ha kimondhatalanul is, de
ugyanez a tanulság érződik: nem lehet
a népi demokratikus korszak sokoldalú,
közelmúlt-jelenkori problematikáját
megközelíteni egyes vidékek-tájak, ki-
sebb-nagyobb gazdasági-közigazgatási
egységek, sőt kulturális-etnikai pontok
önálló tanulmányozása nélkül. Vagy, a
Balázs Béla cikkéhez jobban kapcsolódó
m"s csoportosításban: egyes kevéssé is-
mert társadalmi rétegek (s így éppen ha-
zánk proletariátusának végtelenül válto-
zatos skálájának) ismerete, történeti ki-
alakulásuk, jellemzőik meghatározása,
történeti szerepüknek ezek segítségével
való tisztázása — helyzetüknek, magatar-
tásuknak (a helyi közéletben s követve-
közvetlen az országos vonatkozásokban)
részletes ismerete; mindez nélkülözhetet-
len alapja annak, hogy a felszabadulás
utár i tizenegy esztendő (s az elkövet-
kezők) alatti útjukat akár csak figye-

— 134 -



lemmel is kísérhessük. Ezek a rétegek
pedig rendszerint egy - egy egymástól
eltérő struktúrájú vidéken (nagybirtok
különböző fajtái, kulákbirtck tenden-
ciája, szabadalmas vidékek, peremte-
rületek, stb., stb.) egymástól eltérő
módon alakultak ki, eltérő adottságok-
kal. Vizsgálatuk csak kialakulásuk vidé-
kének viszonyaival együtt lehetséges.
Tehát: a regionális történeten belül.

Még egy városon, községen belül is
feltűnő, hogy a helyi proletariátus kü-
lönböző árnyalatonként milyen eltérő
magatartást tanúsít. Ez a magatartás ma
ti közügyekben való részvétel (vagy a
távolmaradás) módjában mutatkozik
meg. Okait keresve, nem elegendők a
.(luinpenproletár", vagy „öntudatos", '̂kis-
polgári befolyás alatt" — „kommunista
érzelmű" stb. jellemzések. Egy-egy he-
lyen mérhető arányokban, szemmel lát-
hatóan mutatkozik meg a helyi proleta-
riátus különböző árnyalatú csoportjai-
naik eltérő vagy azonos (magatartása.
Ugyanígy a felszabadulás óta bekövetke-
zett új társadalmi kategórizálódás ten-
denciái, melyeket serramiesetre sem szű-
kíthetünk le. Ezekkel a statisztikailag
nem kimutatható, de nyilvánvaló jelen-
ségekkel a történetírás — éppen terep-
kutatás hiányában — nem élhetett. (Még -
Balázs Béla terep-tanulmányának egyik
hiányossága is innen ered.)

Természetesen arra, hogy ezeknek a
kérdéseknek a gyökeréhez férjen, önma-
gában egyetlen tudománynak sincsenek
meg az eszközei. Ilyen kutatásokra
csak a legjobban érintett társadalmi tu-
dományok kooperációja vállalkozhatna.
Ilyenre azonban nálunk még nem ke-
rült sor, bármennyire is sürgeti szovjet
s más példák után, saját helyzetünk
szükségszerűségeitől kényszerítve, a tu-
dományos közvélemény egy része. Gya-
korlati megvalósítása semmiesetre sem
könnyű, de ez nem jelentheti azt, hogy
tartósan lemondjunk az egyetlen kor-

szerű kutatási formáról, amely ezeket a
kérdéseket előre viheti.

Ehhez hasonló kooperációt már a 33
éve megjelent Mályusz-tanulmány is fel-
vet. S ha már itt tartunlk: Mályusz ép-
pen az egyes társadalmi osztályok szere-
pének konkrét kimutatásánál tartotta
fontosnak a helytörténeti munkát. Nem
vehetjük át osztályszemléletét, de ha
1923-ban a köznemesség szerepét csak a
regionális fejlődés keretében lehetett
volna országosan is kimutatná — akkor
lehet-e például az agrárproletariátus tör-
téneti szerepét úgy vizsgálni, hogy ne
tisztázzuk az adott társadalom teljes ké-
pét? — Vagy: ha Mályusz 1923-ban (igaz,
hogy a polgári történeírás oldaláról, de
helyes indokolással) hiányolja az újkori
történetírás gazdasági-társadalomtörté-
neti megalapozását, akkor megelégedhe-
tünk-e 1956-ban a népi demokratikus fej-
lődés pusztán politikai történetírásával?

Ezen szempontok hiánya szűkíti le
a Balázs-tanulmány perspektíváját is.

A huszadik kongresszus hatására a tör-
ténettudomány mai helyzetének komoly
és felelősségteljes bírálata indult el, és
ez viták formájában egyre mélyebben és
felvillanyozóan érvényesül. Ezért gondo-
lom, hogy talán nem volt felesleges to-
vábbmenni egy munkánkat közvetlenül
érdeklő, hasznos és előremutató cikk
esetében a puszta tartalmi ismertetésnél-
bírálatnál. A kongresszusi tanulság mind-
annyiunkat arra serkent, hogy magunk is
felelősséggel vizsgáljuk végig szaktudo-
mányunk helyzetét és problémáit. Ezt
mindenki legjobban a saját munkájából
kiindulva teheti meg. (Legjobb, ha arról
beszél, amit legjobban ismer.) Hozzászó-
lásomban — a teljesség igénye nélkül —
a terepmunkás szemléletének akartam
hangot adni e kérdésekben — akkor is,
ha a terep tapasztalata mellett korláto-
zott horizontja is érvényesül.

Veress Éva
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Egyes tűzálló anyagok felületének viselkedése
az üvegolvadékban*)

Az üvegek olvasztását szükségszerűen edényben kell végrehajtani. Ennek az
edénynek kétféle alakját alkalmazzák az üveggyártásban. Az olvasztás egy való-
ságos edényben történik, mely a kemencébe van helyezve; többé-kevésbé hengeres
oldalfalú, sík fenekű, samott anyagú egytest fazék. A másik alak a kádkemence,
ebben minden külön edény hiányzik, az üveg a kemence alsó részében van. A fazék
összefüggő test lévén, az üvegnek nincs módjában belőle kifolyni, a kádkemencéb'il,
melynek alsó falazata sok darabból, kádkövekből van felépítve, azért nem folyik
ki az üveg, mert a kövek illesztésénél lévő hézagokban a külső felület hideg volta
miatt megszilárdul. •

Az olvadt üveg a vele érintkező falazatot megtámadja, és lassanként feloldja.
Általában a fazekak élettartama 10—15 hét. Ennyi idő alatt olyan vékonyra fogy egy
8—10 cm-es fazék fala, hogy elhasad. A kád falazata egy évig tart-.

A fazék anyaga samott, amelyet plasztikus tűzálló agyag és nem plasztikus
durvább zúzott kiizzítctt agyag vagy agyagpala keverékéből készítenek. Az anyag
végeredményben A12O3 és SiO2-ből áll, a nagyobb A12O:1 tartalmú anyag báziku-
sabb. A kádkemencék kövei is részben ilyen anyagúak voltak. A samott anyagok
— különösen kádkövekként alkalmazva — nem eléggé tartósak porózus szövetük
miatt. Ezért újabban tömött vagy legalább is összefüggő porozitást nélkülöző folvós
állapotban öntött kádköveket készítenek, melyek tartósabbak. Olvasztásuk igen
magas olvadáspontjuk miatt elektromos kemencékben történik.

Tűzálló anyag üvegolvadékba kerülve az érintkező felület közelében általá-
ban megváltozik. Ez a szövet-változás mikroszkópos vizsgálattal feltárható.

A vizsgálat alá vont tűzálló anyagféleségek viselkedése 4 csoportba foglalható:
I. Nincs változás. (Krisztobalit anyagok.)
II. Az üveg nem hatol be a tűzálló anyag szövetébe, a felületen új szövete'cm

képződik. (Korund anyagok.)
III. Az üveg behatol az anyag szövetébe, új szövetélem nem képződik. (ZAC.)
IV. Az üveg a szövetbe behatol, és új szövetelem fejlődik. (Korhart, mu'lit,

samott anyagok.)

*) 1936-ban Kőbányán, egy villaépület pincéjében Veress Zoltán műegyetemi tanársegéd
színes üvegek készítéséhez kezdett hozzá. Kevés megtakarított tökéjére alapozva, kezdetleges
technikai körülmények között iormált üveg szobrokat, vázákat az üvegkereskedések szá-
mára. A művészi üvegtárgyak készítése azonban sok kézimunkát igényelt, s ezt nem sokáig
bírta. Ezért 1938-ban áttért a tűzálló üvegek kikísérletezésére és gyártására.

Ez a kísérlete olyan jelentős volt, hogy a tűzálló üvegek gyártása terén abban az idő-
ben európai monopóliummal rendelkező jénai Schott-cég rendkívül nagy összeget ajánlott fel
számára azzal a feltétellel, hogy abbahagyja magyarországi kísérleteit, és Jénába költözve be-
lép a cég kötelékébe. Az ajánlatot visszautasította s továbbfolytatta a kísérleteket minden ál-
lami támogatás nélkül és rendkívül mostoha technikai körülmények között.

A kőbányai szükségüzem kemencéjének fával való fűtése nagyon megdrágította a ter-
melést, ugyanakkor a jénai tűzálló üvegszállítmányok a háború miatt kiestek, s a hiány pót-
lása a kis üzemre várt. Ezek az okok arra késztették Veress Zoltánt, hogy nagyobbméretü és
olcsóbb energiaforrással rendelkező üzemnek keressen helyet az országban. Ebben a munká-
ban már segítője is akadt. Egyik tanártársa megtakarított tőkéjével betársult hozzá. Ojság-
hirdetés alapján 1940 tavaszán kibérelték Karcag városától azt a kisebU épületet, amely lesze-
relt vasüzemként állt a berekfürdői mélyfúrás mellett. A mélyfúrás földgáza kihasználatlanul
illant el 1927 óta. A bérlet a földgáz használatára is kiterjedt.

Az új, jobb körülmények megsokszorozták a termelést, amelyre egyébként kedvezően
hatott az is. hogy a német tűzállóüveR-behozatal megszűnte növelte a keresletet, s ilyen üve-
gek gyártásával hazánkban más üzem nem foglalkozott. A nyersanyag nagyrészét hazai, kisebb
részét pedig romániai forrásokból fedezték.

A háborús események következtében az üzem berendezésének nagyrésze tönkrement.
A termelés folyamatosságának megőrzése érdekében ideiglenesen közhasználatú üvegtárgyakat
(lámpaüveg, stb.) gyártottak az üzemben a felszabadulás után. majd ismét visszatértek a tűzálló
üvegek készítéséhez.

Az 1949-ben történt államosítást követően az üzem átadta a tűzálló üvegek széria gyár-
tását a Nagykanizsai Üveggyárnak, maga pedig — berekfürdői megtelepedése óta állandóan
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I
Ki istobalit oktaéder. Polismleliku;*

iker (I In) szerint,
siin-szoros nagyítás. Osztás: I ,<

Korund-kristályok, üvegből kiválva
200-szoros nagyítás. Osztás: 10 ^

Üvegből kivált mullit-tűk. A tük vege
nem kristálylap, hanem a csiszolat fe-

lületi síkja által metszett sík.
^'ó-szoros nagyítás. Osztás: in n

4.
Knstobalitosodott kádkő szövete.

2»o-szoros nagyítás. Osztás: 10

Korund-anyagu kádkö üveggel érint-
kező felülete. Az üvegrétegben mullit-
kristályok fésüszerű elrendeződésben,
löo-szeres nagyítás. Osztás: 10 ^

ZAC Kádkö-uveg érintkező felület-
rétege. Baloldalt ép anyag, középen az
üveg behatolása folytán fellazult réteg.
Jobboldalon üveg, melyben Zr-tartal-

mú kristályok vannak.
^00-szoros nagyítás. — Osztás: •' ^
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Korhart-anyag eredeti szövete. Mullit-
tük a főtengelyre közel merőleges met-
szetben, jobb alsó sarokban korund.
A fekete anyag, melybe a világos kris-
tályok vannak beágyazva, üveges, és

Fe és Ti vegyületektől sötét,
lőü-szeres nagyítás. Osztás: 10 /u

Mullit-anyagú kádkö üveggel érintkező
rétege. A baloldal van az üvegtől tá-
volabb, ahol á mullit-kristályok növe-
kedésben vannak. Jobboldalt korund-

lemezek üvegbe ágyazott halmaza.
lüO-szoros nagyítás. Osztás: 10 ^

. n-

s.
Korhart-anyag üveggel érintkező réte-
ge, melyben a mullit teljesen korunura
cserélődött ki. A vékony fekete tűk
rutil-kristályok. A korund-egyének

üvegbe ágyazottak.
100-szoros nagyítás. — Osztás: 10 n

Kádkemence-fenéken kristályosodott
korund-lemez és mullit-tűk. A korund
előbb kristályosodott, a mullit a ko-
rund közelében az üveg alumínium-
oxidban való szegénysége folytán hiá-

nyosan fejlődött.
150-szeres nagyítás. — Osztás: l() ^

Savanyú fazékanyag üveg érintkező
felülete. A mullit-tűk a felül látható

üvegben oldódás útján elfogynak.
1000-szeres nagyítás. — Osztás: 1 /J
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Célszerű a közel függőleges tűzálló falazatok vizsgálata, mert a keletkező
kontakt termékek nem halmozódhatnak fel. Ezért mindig az olvasztott üveg hatá-
sának következményei rögzítődnek a függőleges falazaton. A fenékfalazat közelé-
ben felhalmozódhatnak egyes termékek, és a kontaktus változott üveganyag haté-
sára alakul ki. Mély kádkemence fenékanyaga pedig adig mutat változást.

Az elterjedtebben használt kádkönek és fazéknak alkalmazott tűzálló anyag
SiO2, A12O3, vagy e két anyag vegyületéből áll. Üvegből kristályosodott alakban az
1., 2. és 3. fénykép ábrázolja ezeket az anyagokat.

SiO2 krisztobalit (1. fénykép) szabályosan kristályosodik a módosulatként,
270 C-fok alatt fj négyzetes módosulattá alakul tetemes összehúzódás közben. Rend-

szerint hiányosan fejlődik mint oktaéder, gyakoribb a lemezes kifejlődés; színtelen.
A12O3, korund (2. fénykép) ditrigonalis skalenoéderes lemezes kifejlődésű a

bázislap szerint, a bázison kívül egyik pro torom boéder lapjai is kifejlődnek. Oxi-
dáló atmoszférában rózsaszín, redukáló közegben kékes színű a jelenlévő vasoxid-
tól. Optikailag negatív.

3 Alfia 2 SiO2, mullit (3. fénykép) 72% Al,O3-at tartalmaz, rom'bos négyszög-
letű rúd (110) lapokkal határolva, e lapokon kívül más forma nem fejlődik ki. Álta-
lában színtelen, a korhart anyagban pleokroos. Optikailag pozitív.

1. Krisztobalit tűzálló anyag. Kevéssé szennyezett kvarohomok olvasztása
útján készült anyag, mely az üveg olvasztásához szükséges hőfokon krisztobalit-
kristályok tömött halmazává alakul.

Az átalakulás 1200 C-fok felett megindul, a szennyeződésektől az átalakulás
sebessége, sőt hőfoka is változik. Az amorf SIO2 igen könnyen oldódik üvegben, míg
a krisztobalit egyik, üvegben legkevésbé oldódó tűzállóanyag. A szövet teljesen
rendezetlen a krisztobalitoscdott anyagban (4. fénykép). Felületén a kontaktusban
semmi változás nincs, sőt lassú lehűlés esetében sem fejlődnek krisztobalit kristá-
lyok a már meglévőikre. Ez a negatívum igen jellemző a kis oldhatóságára, a krisz-
tofcalit-falazattal ériotlkező üvegnek nincs módjaiban annyira dúsukii SiO2-ben,
hogy kristályosodhasson.

2. Korund. A vizsgáit anyagok ömlesztett A12O3 formába öntése után készül- '
tek. A szennyeződésektől függően szövetük változó. A tiszták általában romboédec
halmazok, a szennyezettöbbek lemezes termetű egyénekből állanak. Viselkedésük
10% szennyezésig azonos, .mindaddig, míg más szövetelem, 'mint korund nincs jelen.

A korund-lkristályclk felületén mullitréteg képződik üveg kontaktusában (5.
fénykép). A .mullit-tűk az üvegbe lassú lehűléskor orientált helyzetben belenőnek.
A mullit-kristályok a kcrund bázislap síkjában vannak valamelyik romboéder

lappal párhuzamosan.
A krisztobalit és korund tűzálló anyagokra jellemző, hogy az üveg kontaktu-

sában az üveg roncsoló hatására nem válhatnak le a szövetelemek, és nem kerül-
hetnek az üvegbe részecskék, csupán mechanikai leválással.

kísérletezett újabb üvegfajták előállításával — átalakult kísérleti üzemmé. Ettől kezdve az
állam minden támogatást megadott, ami a zavartalan kísérletezéshez, a tudományos munka to-
vábbi fejlődésének biztosításához szükséges volt. Több új épületet, kemencét emeltek, korszerű
mérőműszereket és más felszerelést kapott a gyár.

A kísérleti üzem feladata az lett, hogy elméletileg kidolgozza az új üvegfajták technoló-
giáját, a rendelkezésre álló méretek mellett ezek termelését biztosítsa, s elméleti és műszaki
segítséget adjon az ilyen üvegeket nagyban gyártó üzemek számára. Ezenkívül az üzem fog-
lalkozik az üveggyárakban előforduló technológiai és műszaki hibák okainak megállapításával
és kiküszöbölésével is.

Az üzem népgazdasági jelentősége igen komoly. Biztosítja a magyar üvegipar fejlődési
lehetőségeit, segítséget nyújt a gyártmányok minőségének javításához. Fejlődésének méreteire
jellemző, hogy a kezdetben bőséges földgáz-energia jelenleg már elégtelen, s pótlására villany-
kemencét kellett beállítani.

Az üzem kísérleteinek célja többirányú: a) új, eddig hazánkban nem gyártott üvegfajták
kikísérletezése és előállítása (híradástechnikai üvegek), b) olyan nyersanyagok kikísérletezése,
amelyek helyettesitik az eddig importált nyersanyagokat. Mindkét feladatot sikerrel oldotta
meg az üzem, s jelenleg az itt készült üvegek komoly exportot jelentenek.

Veress Zoltán 1955-ben Kossuth-díjat kapott újabb, elsősorban híradástechnikai célokat
szolgáló üvegfajták kikísérletezéséért, újfajta üvegtechnikai mérőműszerek szerkesztéséért;
valamint eddigi kutatómunkája elismeréseként. Magyarországon elsőnek ő foglalkozott tűzálló
üveg készítésével, s az üveggyártással kapcsolatos tudományos kutatásnak ma is egyetlen mű-
velője az országban. Jelenleg a tűzálló és híradástechnikai üvegeken kívül biológiai szűrők
kikísérletezésével foglalkozik. Ez nagymértékben elősegíti az antibiotikumok (penicillin) hazai
előállítását. Veress Zoltán különleges ismerője a kristálykémiának. Ezen a téren nevét hazánk
határain túl is jól ismerik.

A fenti cikk Veress Zoltán Kossuth-díjas egyik nagyjelentőséeű kísérletének eredmé-
nyeit ismerteti,
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3. ZAC. ömlesztett állapotban öntve formált tűzálló anyag, összetétele:

SiO2 1.00 A12O2 61,30
TiO2 0,40 Fe2O3 0,20
ZrO2 37,00

Fehér apák anyag. Szövete kristályos lemezekből és üveges rétegből áll. Az
üveg a szövetbe behatol, és azt fellazítja (6. fénykép). Az üvegből újra kristályosod-
hatilk a Zro 2 tartalmú anyag, mely ikerlemezes orientálatilan szövetű lapok nélküli
kristályokban válik ki. Az anyag szövetébe való üvegbehatolás az amorf üveges
szövetelemen keresztül történik.

Az amorf anyagban az ion-mozgékonyság elég nagy ahhoz, hogy mintegy
utat nyisson az üveg egyes ionjainak. A ZAC anyagából kristályos részletek bejut-
nak az olvasztott üvegbe.

4. Mulüt alapú tűzálló anyagok. Mind az összetetten öntött, mind a kerami-
kusán készített féleségek üveg-kontaktusa hasonló,

A mullit-kristályok elbomlanak a kontaktus rétegében. A korhart anyagok
szövete túlnyomóan mullit, közöttük itt-ott korund-lemez és Fe-Ti-vegyületektől
sötétre színezett, kis mennyiségű üveges rész, mely mintegy kitölti a kristályok
hézagait (7. fénytkép).

A mullit romibos metszetű, rúdalakú kristályai kékes színűek pleokroosan.
A főtengellyel párhuzamos síkban rezgő sugár kékes. A korund lemezek repedezet-
tek, mert thökiterjedésük nagyobb, mint a túlnyomó többségben lévő mullit-kristá-
lyoké, és lehűlés közben összehúzódván törnek. A kontaktusban az üveges része-
ken az üveg behatol a szövetbe, a mullit fogy, és az üveg-oldalon a szövet csupán
korund-ikristályofcból áll, melyek üvegbe vannak igen szorosan ágyazva. Nem köz-
vetlenül az üveg-oldalon rutil-tűk is kristályosodhatnak (8. fénykép).

A mullit anyagú (Copers gyártmány) keramikus anyag (9. fénykép) kontak-
tus-rétegén ugyanez a folyamat jobban tanulmányozható, miután majdnem az
egész kontaktus-réteg ábrázolva van. Jobb oldalon az üvegfolyadék felé esik itt
az üveg, és az alapanyagban ritkábban elhelyezkedett korund-k.ristályok vannak.
Az üvegtől távolodva a korund-kristályok sűrűsödnek, továbbá durvaszemcsés
mullit üvegbe ágyazva alikotja a szövetet. Ez után következik (a képben nincs
benne) az eredeti anyag igen apró, 1—3 mikronos mullitiból álló szövete. A kera-
mikus mulüt-kő porózus, így az üvegnek módjában van egyszerűen beáramlani a
szövetbe, tehát a kontaktus-réteg itt is azonos szövetű az ömlesztetten öntött mullit
anyagok szövetével. ^

Elterjedt vélemény, hogy a mullit incongruensen olvad 1810 C-fok hőnél,
alikáliák jelenléte esetében pedig néhány száz C-fokkal alacsonyabb hőnél bomlik.
Ez elfogadhatatlan nézet. Mullit-ömledék lehűlve mullittá kristályosodik; ennek a
tulajdonságának felhasználásával készülnek a korhart anyagok, melyeket ömledék-
ként öntenek, és melyek mulMt-kristályhalmazoikból állanak.

A nagyrészt és teljesen mullit anyagok — üveg kontaktus-rétegének képe:
belül, az üveggel érintkező helytől legtávolabb, a mullit-kristályok között kevés
üveg van. Az üveg felé a szövetben nő az üvegmennyiség, a mullit-koncentráció
csökken: a mullit-egyének azonban nagyobbak ezután, egyes korund-kristályok
gyakran üvegudvarral körülvéve kristályosodnak, s a legkülső zóna csupán üvegbe
ágyazott korund-kiristályokíból áll.

Ugyanazon kristályos anyag oldalhatóságában különbség van a kristály-
nagyság függvényében,

A kisebb kristályt környező oldat koncentráltabb. A kádköveknek alkalma-
zott tűzálló anyagok hőingadozásnak vannak kitéve üzemünkben, tehet bennük az
üvegbe ágyazott mullit-kristályok, melyek oldódnak, növekedni kényszerülnek:
Üvegbe ágyazott mullit- és korundkristály esetében magasabb hőnél érvényesül a
korund nagyobb rácsenergiája. A korund nő, a mullit oldódik, miközben az üveg-
ben az alumínium-ionok a korund felé diffundálnak, végül a mullit elfogy. Hide-
gebb üvegben az ion-közlekedés nehezebbé válik, és a mullit kristályosodik. A mul-
lit Al2O3-on kívül Si02-ot is tartalmaz, így kisebb Al203-feoncentiráció esetében is
kristályosodhat.

A 10. fényképen ábrázolt mullit-tű később kristályosodott, mint a korund-
lemez, a korund közelében kisebb A12O3 koncentráció következtében a mullit-rúd
hiányosan fejlett.
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A mullit, üveg — mint közvetítő — nélkül, csupán hőhatásra nem bomlik
olvadáspontjáig.

A kevés A12O3 tartalmú samottok viselkedése eltér a mullit anyagok viselke-
désetői a kontaktusban, amennyiben az Al2O3-koncentráció (kicsi ahhoz, hogy korund
kristályosodhasson. Itt mindössze a mullit-kristályok növekedése megy végbe, ezzel
együtt az üveg behatol a szövetbe, és csökkenti az A12O3 tartalmat a köztes
üvegben.

Így, különösen alacsonyabb üzemi hőnél, nem kristályosodik korund. A 11.
fénykép egy savanyú fazék-fenék üvegkontaktusáról készült; itt csupán kétféle
szövet elem van jelen: üveg és mullit.

A két szélső határ között a samott A12O3 tartalmától függően minden átmenet
lehetséges.

A kontaktus-réteg üveg felé eső felületének viselkedése szabja meg a tűzálló
anyag elhasználódásának, üvegben való oldódásának sebességét. Azok az anyagok
a legellenállóbbak, melyeknek kontaktus-szövetében nincs üveg. A korhart anya-
gok tartósabbak a keramikus mullit anyagoknál. Az előbbiekben a korund-Jkristí-
lyok a kontakt-rétegben lényegesen szorosabban illeszkednék, mint az utóbbiakban
ezért lassabban oldódnak.

Gyakori jelenség, hogy a tűzálló anyagokból származó részecskék az olvasz-
tott üvegbe kerülnek, és a készáruban — mint üvegkövek —• selejtet okoznak.
Mindazon tűzálló anyagoMból, melyek kontaktus-rétegébe üvegbehatolás van, igen
könnyen jutnak korund-knistályok az üvegolvadékba; erre a mullit anyagú kád-
kövek leghajlamosabbak. A kontakt hatás folytán az olvasztott üveggel közvetlenül
üvegbe ágyazott korund-kristályak helyezkednek el. r

Az olvasztott üveg diffúzió útján csökkenti a tűzálló anyag szövetében lévő
üveg viszkozitását, így a korund-knistályok a falazatról az olvasztott üvegbe
jutnak.

Olyan anyagoknál, melyekiben nincs üvegbehatolás, ez nem lehetséges; csupán
mechanikai behatolás folytán juthatnak részek az olvasztott üvegbe.

Savanyúbb samottanyag kontaktusában nem kristályosodik korund, csupán
a mullit-kristályok növekednek. Falazatból származó mulliMtristályok — aránylag
ió oldhatóságuk miatt — nem kerülnék az üvegbe.

A kontaktus-réteg makroszkopikusain is jól megfigyelhető a tűzálló anyag
üveggel érintkező felületéhez közel merőleges törésfelületén, mint világos, majd-
nem fehér réteg a samott-anyagoknál. A mullit-anyagök kontaktus rétege rózsaszínű
az ott kifejlődött, ferroxidtól festett korund-kristályoktól.

Veress Zoltán
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OLVASÁSRA AJÁNLJUK
GYÖRFFY Lajos—VERESS Éva

Túrkeve története 1945-ig. Bp.
1956. 53 p.

A Történelmi Társulalt, valamint nv'i-
zeumaink népszerű kiadványainak min-
den darabját azzal a kettős igénnyel vesz-
szük a kezünkbe, amely e tanulmányok
jellegéből és feladatából önként követ-
kezik: megkívánjuk, hogy hazánk törté-
netét, népünk mindennapi életét és hjr-
cait széleskörű tudományos kutatómunka
alapján tárgyalja, de ugyaniakkor azt is
elvárjuk, hogy a tudományos eredményo-
ket az olvasók számára érthető stílusban.
srép magyar nyelven adja elő.

A tudományos és írói munka szeren-
csés ötvözete a „Túrkeve története
1945-ig" c. tanulmány, amely két szerző:
Győrffy Lajos és Veress Éva szaktudását.
valamint jó íráskészségét dicséri.

Az utóbbi években mind történet-,
mind regényíróink fokozottabban érzik
hiányát az egy-egy vidék vagy város
múltját, életét tükröző tanulmányoknak,
amelyeket bizton felhasználhatnának ha-
zánk nagyobb területeit érintő kutatása-
ikban, nemkülönben íróink készülő regé-
nyeikben. Erre a kis műre s különösen a
szerzőik által felkutatott forrásanyagra
bátran támaszkodhat további munkájá-
ban a történész, de maradandó élmény-
nyel gazdagodik,a „laikus" is.

A szerzők vezetésével bepillantunk a
régmúlt századokba, és megismerjük
„Túrkeve ősidőkbe nyúló történelmét",
amely az idevonatkozó írott források
megjelenése előtt „nem 'magának a vá-
rosnak, hanem annak a földnek íratlan
története, amelyen ma városunk határa
és annak környéke elterül". Mind a hon-
foglalást megelőző, mind az azt követő
korok tárgyalása materialista történelem-
szemléletet és kutatási módszert tükröz.
Az olvasásiban előrehaladva plasztikus
képet nyerünk a vidék történelmi fejlő-
déséről.

Az általános jellemzésen túlmenően ér-
demes kiemelni néhány — talán még a
többinél is érdekesebb — fejezetet. Szin-
te „magát olvastatja" a kun eredet kér-
désének fejtegetése. A török hódítás ide-
jén szinte együttélünk és érzünk az
anyagi pusztulást, sok szenvedést átélt
túrlkeveiekkel. A terület birtoklását állan-
dóan bizonytalanná tevő ádáz harcok

nyomán ez a vidék is elnéptelenedik,
majd ismét újratelepül — a magyar élet
akkori szomorú dialektikája szerint.
Vigasztaló jelenség csupán az, hogy a
korszaik végén a császári kormányzat el-
ismeri Túrkevének is „a kun szabadság-
hoz való jussát". Közérthetően és érde-
kesen vázolja ezeknek a kiváltságoknak
lényegét Győrffy Lajos. Nemkülönben
színts, vitathatatlanul jótollú néprajzos
írásaként hat a szabadalmas kunná vált
kevi lakosoknak 16—17. századi földmű-
velő, Ide nagyobbrészt iszílaj állattartó
életmódjának ismertetése.

A tanulmány keretei szabta lehetősége-
ken belül ugyan, de mégis figyelemmel
kísérhetjük, hogy az eredeti tőkefelhal-
mozódás általános törvényszerűségei a
Nagykunságban éppen nem mechaniku-
san érvényesültek, hanem erős helyi vál-
tozatokon, sajátos körülményeken keresz-
tül törtek maguknak utat.

Túrkeve fejlődése nem tart lépést a
kibontakozó kapitalizmus korszakában az
iparosodó magyar városok előrehaladásá-
val. Noha a redemptus társadalom kora
lejárt, mégis a feudalizmust jellemző
módszerekkel küzdenek a vidék birtoko-
sai az agrárproletárok ezreinek követelé-
sei, majd meglehetősen szétszórt felkelé-
sei ellen. A korszak történetét feldolgozó
Veress Éva ismételten megállapítja a
szomorú tényt: Túrkevén szinte nem lát-
szik a 20. század éveinek rnhanó múlása
sem. önkényurak módjára igyekeznek
és, sajnos, tudnak is elbánni a város ve-
zetői a kibontakozó munkásmozgalom-
mal, segítségül híva az ország erőszak-
szervezetét és az ellenforradalmat támo-
gató külföldi katonaságot. Forradalmi
változást nem is ér meg hamarabb a túr-
kevei agrárproletár és városi nincstelen,
csak 1944-ben, hazánk felszabadulásakor.

A külsői is megemlítve, dicséret illeti
a kis füzet művészi rajzait. Mind megér-
demelné alkotójának nevének közlését is.
Végezetül csak annyit, hogy — vélemé-
nyem szerint — a tanulmány nemcsak
eredményesen segíti tudományos felada-
taink sikeresebb megvalósítását, hanem
olvasása kellemes és hasznos időtöltés
lesz mindenki számára.

Dr. Bedey Endre
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A T Á R S U L A T É L E T É B Ő L
A II. ötéves terv irányelveinek

vitái a klubban

Május 28-án délelőtt és délután a szer-
vezet agronómiai és műszaki szakosztálya '
rendezett vitát a klubban a második öt-
éves terv irányelveiről s ezzel kapcsolat-
ban a megye mezőgazdaságának, vaia-
mint iparának helyzetéről. A szakoszi ily
tagjain kívül mindkét alkalommal részt
vettek a vitán meghívott vendégek is.

Délelőtt tíz órákor kezdődött az első
vita a megye mezőgazdasági szakvezetői-
nek és a szakosztály tagjainak részvéte-
lével. Jelen volt többek között Nyiri Béla,
a MTVB Mezőgazdasági Igazgatóságának
főagronómusa, Magas László, a szervezet
agronómiai szakosztályának elnöke,
Vedrődy Gusztáv a Mezőgazdasági Igaz-
gatóság terv-osztályának vezetője, Sassi
István, a Gépállomási Igazgatóság főmér-
nöke, Kiss Gyula, a Szolnoki Cukorgyár
termelési osztályának vezetője, Nyirő
László, a Micsurin Agrártudományi
Egyesület titkára, Debreczeni András, a
mezőtúri Törő Pál Tsz elnöke, Bobvos
János, a kisújszállási gépállomás igazga-
tója, Németh Lajos, az Országos Terv-
hivatal Mezőgazdasági Osztályának vsze-
toje, Sípos Gyula, az Országos Tervhivatal
osztályvezetője, Soós Leventéné, a Társu-
lat Központjának munkatársa, a megyei
szervezet titkárságának képviselői, Veze-
kényi Ernő karcagi, Mihályjalvi István
kisújszállási kutató és még mások.

Magas László megnyitója után Vedrődy
Gusztáv tatott bevezető előadást, mely-
ben alaposan elemezve a megye mező-
gazdaságának helyzetét, a mezőgazdasági
termelést befolyásoló körülményeket, a
legiontosabb megvitatandókra irányította
a figyelmet. Foglalkozott a talajjavítás, a
műtrágyázás, az öntözés és ezzel kapcso-
latban a tereprendezés kérdéseivel, a ka-
lászosok átlagtermésének alakulásával,
a takarmánytermelés fokozásával, az
állattenyésztés intenzitásának növelésé-
vel és a beruházások felhasználásával.

Friedrich Ferdinánd, a Mezőgazdasági
Igazgatóság termelőszövetkezeti osztályá-
nak vezetője a rejtett tartalékok felhasz-
nálására hívta fel a figyelmet. Szolnok
megyében ilyen, rejtett tartalék a nád,
melyet a megyei termelőszövetkezetek
nem termelhetnek. Véleménye szerint a
termelőszövetkezetek közös iterületén a
szálastakarmányok termelését kell elő-
térbe helyezni.

Kiss Gyula, a Szoln«ki Cukorgyár osz-
tályvezetője felszólalásában a cukorrépa-
termesztés kérdéseiről beszélt. Tapaszta-
latai szerint a megyében sok helyen ter-
melnek répát rossz talajon, máshol vi-
szont, cukorrépa termelésre alkalmas te-
rületen n.ás növényeket •'érmeinek. Eb-
ből magyarázható az a körülmény, hogy
egyes helyeken elacsony a holdanként!
termésátlag. Felhívta a figyelmet arra,
hogy a cukorgyári mésziszapdt használják
fel a termelőszövetkezetek talajjavításra.

Nyiri Béla, a Mezőgazdasági Igazgató-
sáé főagronómusa vo't a következő fel-
szólaló. Mindjárt a bevezető'ben hangsú-
lyozta/, hogy Szolnok megyéből többen
tettek már sok értékes javaslatot, azon-
ban nem tudják, hogy a javaslatoknak
mi lett a sorsuk. Ez esetben reméli, hogy
választ kapnak az általuk felvetet kér-
désekre.

Szerinte a termésátlagok emelésének
problémája megoldható az őszi növények
betakarításának gépesítésével. Ezzel pár-
huzamosan lehetővé válik, hogy az ftszi
búzát október végéig elvessék. E két
lehetőség együttes megvalósítása révén
1,5 q^val emelhető az őszi búza termés-
átlaga. Ehhez a kérdéshez kapcsolódik
— véleménye szerint — a talajerő-gaz-
dálkodás megjavítása is. Javasolta, hogy
az ezer holdon felüli termelőszövetkeze-
teket lássák el trágyaszóró gépekkel.
Szükségesnek látja a tsz-aliapszabály o]y-
irányú módosítását is, 'hogy a belépő
dolgozó parasztnak kötelessége legyen
bevinni a termelőszövetkezetbe a gazda-
ságában összegyűlt trágyát is.

A termésátlag emelésének másik útját
a vetésforgós gazdálkodásra való áttérés-
ben látja. Nem javasol azonban 7 évnél
hosszabb vetésforgót. Az ilyenfajta gaz-
dálkodás megteremtésének előfeltétele a
jelenlegi begyűjtési rendszer megvál-
toztatása, illetve a vetésforgós gazdálko-
dáshoz való alkalmazása. Jelenleg fordí-
tott a helyzet, és ez nagyon helytelen.

Figyelemre méltó az a véleménye is,
hogy a mezőgazdaságban egyre kevesebb
a hozzáértő szakember. Az volt a javas-
lata, hogy idősebb, nagy tapasztalattal
rendelkező dohányosok, juhászok, kaná-
szok és egyéb foglalkozásúak mellé küld-
jenek fiatalokat, hogy átvehessék azok
tudását és a későbbiekben hasznosíthas-
sák.

A mezőgazdaság részére előirányzott
beruházási összeget alacsonynak tartja.

— 141 —



Szerinte a II. ötéves terv irányelvei sem
veszik teljesen figyelembe a mezőgazda-
ság valóságos szükségleteit.

Vezekényi Ernő és Mihályfalvi István,
a karcagi és 'kisújszállási kutató intéze-
tek vezetői egyöntetűen kifogásolják,
h< gy amíg Gödöllőn 51 fő, Martonvásáron
52 fő a kutatóintézeteik létszáma, addig
Karcagon, ahol a mostoha időjárás és
egyéb kedvezőtlen körülmény miatt a
legnagyobb munkára volna szükség, csak
4 fős az intézet. Ezen >az arányon feltét-
lenül változtatást javasolnak a karcagi
intézet javára, hogy a megye jellegéből
és adottságaiból folyó nagyobb munkát
felelősségteljesen el tudják végezni.

Magas László, a szervezet agronómiai
szakosztályának elnöke, üszőnevelő tele-
pek létesítését javasolta, mert ezzel
3—4 évvel lehetne meghosszabbítani a
teheneik életkorát. A telepeiket a legelte-
tés! bizottságok kezelésébe kellene adni.

A felmerült kérdések egyrészére a
Tervhivatal jelen volt képviselői vála-
szoltak, a kérdések másik részét pedig
— Ígéretük szerint — továbbították felet-
tes szerveikhez.

Ugyamaznap délután 5 órakor a megye
ipari-műszaki vezetői, üzemi mérnökei és
más vendégeik érkeztek a klubba, hogy
megvitassák az irányelvek ipari, műszaki
kérdéseit s ezzel együtt természetesen
megyénk kapcsolódó problémáit.

Turányi István, a Társulat megyei
szervezetének elnöke, az Építőipar; és
Közlekedési Műszaki Egyetem dékánja
nyitotta >meg a tanácskozást, majd utána
Király Lajos, a megyei szervezet műszaki
szakosztályának titkára, a Városi Tanács
főmérnöke tartott bevezető előadást. Nem
kívánt az irányelveik minden fontos pont-
járól 'beszélni, amint mondotta, inkább
első hozzászóló akar lenni. Hangsúlyozta,
hogy nagyobb bizalmat kellene tanúsí-
tani a műszaki vezetők iránt, mert ez a
munka egyik éltető eleme. Az építőipar-
ral kapcsolatos problémák közül a leg-
fontosabbnak az itt dolgozó és nehéz fizi-
kai munkát végző munkások bérrendezé-
sét tartotta. Az alacsony bérek miatt fe-
lületes a munka, a készen átadott épüle-
tekben sok a hiba. Emiatt nincs az építő-
iparnak törzsgárdája. Az építőipar lassan
teljesen elveszíti régi jó szakembereit,
mert azok imás, jövedelmezőbb iparágba
mennek dolgozni, akár segédmunkásnak
is. Súlyos hibának tartotta, hogy az épít-
kezéseket megelőző tervek elkészítésének
határideje csaknem minden esetben el-

húzódik, úgy, hogy az építkezésre foetart-
hatatlanul rövid idő marad.

A lakáskérdéssel kapcsolatban megem-
lítette, hogy Szolnokon a II. ötéves terv fo-
lyamán 2082 lakás építését tervezik. Ezzel
a lakásviszonyokban jelenleg fennálló fe-
szültség valószínűleg enyhülni fog. Meg-
említette még, hogy szükséges lenne újra
visszaáMtai.i a Tiszán a normális hajó-
forgalmat, mert ez a város ellátása és a
megyei közlekedés szempontjából nagy
fontosságú.

Hegedűs Lajos, a Cukorgyár főmérnöke
az építőipari problémákkal kapcsolatban
teljesen egyetértett Király Lajos főmér-
nökkel. A továbbiakban azt javasolta,
hogy azoknak az üzemeknek kívánságai-
val, belső szervezési és műszaki problé-
máiviail sokkal többet foglalkozzanak az
illetékes szervek, amelyek a második
ötéves terviben döntő szerepet kapnak.
Felszólalása további részében saját üzeme
tapasztalataiból kiindulva kérte, hogy a
minisztériumok és az exportra is termelő
nagyüzemek sokkal inkább, mint eddig,
törődjenek a belföldi igények kielégíté-
sével.

A következő felszólaló Szabó László, a
Tiszamenti Vegyiművek főkönyvelője
volt. Értékes és elmélyült gazdasági is-
mereteikre valló felszólalásában igen sok
ipaíi és .mezőgazdasági problémáról be-
szélt, és több javallatot is tett. Vélemé-
nyét a következőkben lehet összefoglalni.
Az ipairi beruházások terhére növelni
kell a mezőgazdasági beruházások ará-
nyát, valamint a közlekedésre fordítandó
összegek nagyságát. Előtérbe kell jobban
helyezni a barnaszén vegvi feldolgozását,
és a szén-lepárló ipar készére magyobb
összegeket kell biztosítani. Megyei vonat-
kozásban a Tiszaimidnitd (Vegyiműveket
vegyikombináttá kell fejleszteni, és a
vegyfezdres gyomirtás iközpomtjává kell
kiépíteni. A megye szikes talajainak javí-
tására nagyobb összeget kell előirányozni.
Nagyobb városaink mellett lefejő tehené-
szetet javasol létesíteni, a beruházások
idejében történő elvégzése érdekében pe-
dig az építőipar bérezési, anyagellátási
problémáit előtérbe kell helyezni. Véle-
ménye szerinit az arányoknak ilyen irányú
eltolódása a szocialista iparosítás élvének
nem mond ellent. Ellenkezőleg: a rendel-
kezésre álló anyagi 'eszközöknek ily irá-
n>ú felihasználása nagyobb biztosíték
arra, hogy a második ötéves terv lényege.
a gazdasági élet megjavítása, külföldi
adósságaink törlesztése, a széles népréte-
gek életszínvonál.ánalk emelése, a nyers-
anyagellátás és élelmiszerellláitás megfele-
lően biztosítva lesz.

— 142 —



Dr. ötvös Dániel, a Tiszamenti Vegyi-
művek főmérnöke a műanyaggyártás fej-
lődése kapcsán nem tartja megnyugtató-
nak, hogy olyan hatalmas ipari beruhá-
zásunk!, mint a Tiiszamenti Vegyikom-
binát, más állam területéről kapja nyers-
anyagát. Fontosnak tartja azt, hogy az
alföldi földgázkutatásokat terjesszék ki,
továbbá a magyar barnaszénből gyártott
szintézisgáz felhasználása jusson előtérbe
más államból származó nyersanyaggal
szemben.

Felszólalása további részébe^ a kénsav-
termeiés új módszereinek elsajátítására
és alkalmazására hívta fel a figyelmet,
annak érdekében, hogy fcénsav^exportunk
lényegesem csökkenjen.

A nagyobb bizalom, az önállóságra
való törekvés fontosságát emelte még ki
az előbbi felszólalásokhoz kapcsolódva,
majd kitért az ún. CS. épületek építé-
sére. Véleménye szerint ilyen épületeket
ezentúl nem szabad gyártani.

Daróczi Miklós, a Megyei Pártbizottság
munkatársa. Király Lajos és Szabó László
rövid felszólalásai után Turányi István,
a megyöi szervezet elnöke foglalta össze
a vitát.

A vita befejezése után kialakult továb-
bi beszélgetésben részt vett dr. Selmeczi
László, a megyei szervezet földrajz-geo-
lógiai szakosztályának elnöke, Detrekői
Géza, a Földmérési Hivatal vezetője,
Ballá Dezső, a szolnoki Papírgyár mér-
nöke, Dr. Móra László pénzügyi előadó
és még mások.

Mindkét vita igen jól sikerült, alapos
volt, és sok új, helyes javaslattal 'bőví-
tette a dolgozó népünk elé bocsátott
irányelveket. A vita minden részvevője
azt reméli, hogy javaslataira, vélemé-
nyére választ kap. „, ^

Klubélet

Április végén és májusban tovább
folytatódtak & színvonalas klubestek a
szervezet székházában. Április 25-én Dr.
Tangl Harald, a mezőgazdasági tudomá-
nyok doktora tartott érdekes előadást
Nemek és hormonok címen. Másnap az
előadó Jászberénybe utazott, és a szer-
vezet rendezésében nagy-előadást tartott
a fiatalság megtartásának kérdéseiről.
Mindkét előadás igen jól sikerül . és nagy
visszhangot váltott ki. Április 27-én tar-
tottuk Verdi-Operák sorozatunk harma-
dik lemez-estjét. Ez alkalommal az Álar-
cosbál Ikerült bemutatásra. Május 8-án
Rásomyi László geológus beszélt i kő-
olajkutatás történetéről a földrajz-geo-
lógiai szakosztály rendezésében, majd

május 10-én művészeti szakosztályunk
rendezett jólsikerült ankétot Tárgyi nép-
rajzi hagyományaink címen. Az ankét
előadója K. Kovács László egyetemi inté-
zeti tanár, a Magyar Tudományos Akadé-
mia munkatársa volt. Az élvezetes, be-
szélgetésnek számító előadás nagyon le-
kötötte a nagylétszámú hallgatóság figyel-
mét, úgyhogy még éjfél után is többen
együtt maradtak, és hallgatták az előadó
szellemes, magyarázó felvilágosításait.
Május 11-én a Verdi-Operák sorozat ne-
gyedik előadása zajlott le, az Aida.
Május 14-én este szolnoki írók szerepeltek
a klubban. Aszódi Imre és Egri Lajos
tartotta szerzői, estjét szépszámú hallga-
tóság előtt. Mindketten felolvastak műve-
ikből. Az esten még A. Chiovini Márta
hegedült Orbán Leó kíséretében. Május
17-én Néphagyományaink szerepe a
múltban és ma címen Muhary Elemér, a
Népművészeti Intézet néprajzi osztályá-
nak vezetője tartett nagy érdeklődést ki-
váltó előadást a megjelent hallgatóknak.
Ennek a kui.bestnek is barátságos, beszél-
gető jellege volt. Május 18-án filozófiai-
pedagógiai szakosztályunk rendezett vitát
a Véletlenek és csodák című előadás után,
melyet BaZíó István lektor tartott. Május
24-én dr. Sellei Camilló, az Országos
Onkológiai Intézet főorvosa ismertette a
főként orvosokból összetevődő hallgató-
ság előtt az újabb daganatbetegségek
Gyógyító eljárásait. Az előadás után a
hallgatóság még sokáig együtt szórako-
zott. Május 25-én zenei soroza-
tunk utolsó előadásán az Othelló
került volna bemutatásra. Sajnos, egy
nagy zápor „elmosta" ezt az összejö-
vetelt, úgyhogy június 15-én kellett meg-
tartanunk az előadást. Május 29-én a Ma-
gyar-Szovjet Társasággal együtt rendez-
tünk klubestet, melyen Dr. Dobos István,
a mezőtúri gimnázium tanára tartott
nagysikerű előadást Puskin epikus és
drámai műveinek zenei feldolgozása cí-
men. Az előadó hanglemezekkel illusz-
trálta előadását. JúniúS 8-án filozófiai
előadást tartott a klubban Sándor János
egyetemi docens Van-e fejlődés a világ-
ban? címen. A hallgatók figyelmét le-
kötötte a kitűnő előadás.

A könyv ünnepe a megyében

A június 3-án kezdődött idei könyvhét-
re a Társulat szervezetei csaknem min-
denütt megfelelően felkészültek, és a töb-
bi társadalmi szervekkel együttműködve
nagyhatású irodalmi esteket rendeztek a
megye városaiban és községeiben. Június
3-án este ötszáz jászberényi érdeklődő
előtt olvasott fel műveiből Tamási Áron
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Kossuth-díjas író, miután Sáros András
gimnáziumi tanár a könyv ünnepéiül
beszélt. Másnap Szolnokon lépett közön-
ség elé Tamási Áron a Móricz Zsigmond
kutúrotthonban. A hallgatóság melegen
ünnepelte nagy írónkat, és első felolva-
sása után másodszor is a színpadra hívta.
Az irodalmi esten egyébként Szurmay
Ernő, a (megyei szervezőt irodalmi szak-
osztályának elnöke tartott értékes, nagy-
hatású előadást a mai irodalmi problé-
mákról. A műsorban fellépett Jancsó
Adrienne Aszódi-, Jankovich- és Simon-
versekkel, Cziráky Júlia Egri Lajos
egyik novellájával, a Mezriczky-házaspár
hegedű- és zongora-számokkal, Nagy Pál
zongora-számmal, Pápay Mihály énekszá-
mokkal, a Költői úti általános iskola és
a szolnoki Népi Együttes ikórusa pedig
kórusszáimökkal. A jászberényi és szol-
noki ünnepségeket 'hasonló bensőséges
irodalmi esték követték szerte a megyé-
ben. Ezek közül jelentősebb volt a kar-
cagi, ahol Aszódi Imre szolnoki költő
és A. Chiovini Márta hegedűművész sze-
repelt, a Martfűn, a Tisza Cipőgyárbari
tartott est, ahol Ferencz Lajos költő,
Hortobágyi László költő és Tóth István
író jelent meg. Kunszentmártonban, Me-
zőtúron és a megye több helyén szintén
sikerrel zajlottak le a könyvheti ünnep-
ségek.

Szervezeti hírek

A megyei szervezet elnöksége Turányi
István, az Építőipari és Közlekedési Mű-
szaki Egyetem dékánja elnökletével má-
jus 10-én tartotta negyedévi ülését. Meg-
hallgatta a titkárság beszámolóját a ne-
gyedévben végzett munkáról, melyet
Vida Béla megyei titkár terjesztett elő.
Ezután Kisfaludi Sándor, a JÁSZKUN-
SÁG felelős szerkesztője ismertette a
folyóirat negyedévi munkáját és terveit,
n-ajd Vida Bója megyei titkár tájékozta-
tóját hallgatta meg az elnökség az őszi
küldöttközgyűlés előkészítésének felada-
tairól. Végül az új tagok felvételéről dö-
tött az elnökség.

Június hónapban megkezdődtek a
szakosztályi vezetőségi megbeszélések.
PJzek napirendjén a nyári program, vala-
mint a jövő évi terv megvitatása szerepel.

* * *
Jászapátiban május 1-én ünnepélyes

külsőségek Iközött nyitották meg a Peda-
gógus Szakszervezet segítségével létesült
értelmiségi klubot. A megnyitón jelen
volt a járási pártbizottság első titkára és
a járási tanács elnöke is.

* * *
A napokban fejeződtek be a megyei

szervezet által az első félévben szervezett
előadássorozatok: a Szülők Akadémiája,
Az élet nagy kérdései és a Verdi-operák.
A szervezet a második félévben is indít
hasonló előadásisorozatekat.

Kitüntetett tagjaink

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa ki-
váló munkája elismeréséül Hack Márton
megyei oktatási, osztályvezetőnek, a Tár-
sulat alelnökének és Makó Menyhért já-
rási oktatási osztályvezetőnek, a Társu-
lat tiszafüredi járási titkárának a Munka
Érdemérem kitüntetést adományozta.

A június 3-i pedagógus napon tag-
jaink közül az alábbiak kaptak kitünte-
tést: Borsányi Béni, a jászapáti általános
gimnázium igazgatója Kiváló Tanár el-
nevezésű kitüntetést, Botond Erzsébet
magyarszakos felügyelő, a szolnoki
leánygimnázium tanára, Császtvay Ist-
ván, a jászberényi tanítóképző tanára.
Kiss Béláné Tóth Lenke, a szolnoki Be-
loiannisz úti ált. iskola tanára, Kiss
Endre, a kunhegyesi Kossuth térj ált.
iskola igazgatója, Sáros András jászbe-
rényi gimnáziumi tanár és Tóth Tivadar,
a Megyei Tanács Oktatási Osztályánali
előadója az Oktatásügy Kiváló Dolgozója
elnevezésű jelvényt és a vele járó jutal-
mat kapták.

V. B.
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ADATOK MEGYÉNK BIBLIOGRÁFIÁJÁHOZ

(1956. IV. 1—V. 31.)

BUSI Vince: Május hősei, Sz. Néplap, 1956.
8. évf. 103. sz. 4. o.

BUSI Vince: A zsíros juhsajt. Sz. Néplap,
1956. 8. évi. 79. sz. 5. o.

BUSI Vince: Traktorosok. Sz. Néplap, 1956.
8. évf. 118. sz. 5. o.

EGRI Lajos: Boldogság egy vaságyon.
Széphalom, 1956. 4. évf. 2. sz. 20—23. sz.

EGRI Lajos: Kalácska bácsi. Sz. Néplap,
1956. 8. évf. 103. sz. 4. o.

FERENCZ Lajos: Mérleg. — Emlékfürösztő.
Sz. Néplap, 1956. 8. évf. 118. sz. 4. o.

F. TÖTH Pál: Két vers. Tavaszi reggel. —
Pipacs. Sz. Néplap, 1956. 8. évf. 90. sz. 5. o.

F. TÖTH Pál: Másnap reggel. Sz. Néplap,
1956. 8. évf. 106. sz. 4. 0.

GERENCSÉR Miklós: Három barát három
májusa. Sz. Néplap, 1956. 8. évf. 103. sz. 4. o.

GERENCSÉR Miklós: Kerekeskút. Sz.
Néplap, 1956. 8. évf. 90. sz. 5. o.

HERCZEGH László: Kedves május. Sz.
Néplap, 1956. 8. évf. 103. sz. 5. o.

HERCZEGH László: Szerelem. Sz. Nép-
lap, 1956. 8. évf. 105—108. sz. 2. o.

HERCZEGH László: A vendég. Sz. Nép-
lap, 1956. 8. évf. 90. sz. 4. o.

HÍVES László: Élni jó. Sz. Néplap, 1956.
8. évf. 118. sz. 5. o.

HORTOBÁGYI László: Vallomás. Sz. Nép-
lap, 1956. 8. évf. 118. sz. 4. o.

KOVÁCS Sándor: Gesztenyefa. Sz. Nép-
lap, 1956. 8. évf. 118. sz. 4. o.

K. TÖTH Lenke: Egy sláger pályafutása.
Magyar Rádió, 1956. 12. évf. 10. sz. 7. o.

K. TÖTH Lenke: Gyűjtőív fölé. Sz. Nép-
lap, 1956. 8. évf. 79. sz. 5. o.

K. TÖTH Lenke: Így rádióztok ti! Ma-
gyar Rádió, 1956. 12. évf. 20. sz. 7. o.

K. TÖTH Lenke: Rádiós strófák. Ma-
gyar Rádió, 1956. 12. évf. 14. sz. 7. o.

K. TÖTH Lenke: Szegény legény lako-
dalma. Alföld, 1956, 7. évf. 21. sz. 27—30. o.

TÖTH István: Hej, az a májusfa! Sz.
Néplap, 1956. 8. évf. 103. sz. 3. o.

TÓTH István: Mammama — gyere haza.
Sz. Néplap, 1956. 8. évf. 84. sz. 4. o.

TÖTH István: A kujon. Sz. Néplap, 1956.
8. évf.

TÖTH István: A pipa. Sz. Néplap, 1956. 8.
évf. 87. sz. 4—5. o.

* * *
ARI Kálmán: Az elnökhelyettes. Magyar

Nemzet, 1956. 12. évf. 124. sz. 4. o.
ARI Kálmán: Fiatal értelmiségiek falun.

Magyar Nemzet, 1956. 12. évf. 86. sz. 3. o.

BŐRÖK Imre: Látogatóban Arany János
kisújszállási néptanítónál. Sz. Néplap, 1956.
8. évf. 90. 10. 4. o.

CSAKVÁRY Margit: Születésnapi ajándék.
Üj Világ, 1956. 9. évf. 14. sz. 2. o.

CSASZTVAY Tstván: A koratavasz Jász-
berényben. Színházi jegyzetek. Sz. Néplap,
1956. 8. évf. 86. sz. 3. o.

DANCS József: Több mint tízezer holdat
géppel kapálnak a karcagi határban. Szabad
Föld, 1956. 12. évf. 22. SZ. 6. O.

DÉNES Tibor: Szolnoki változatok. Szín-
ház és Mozi, 1956. 9. évf. 19. sz. 15. o.

GERENCSÉR Miklós: Szabad szél. — Du-
najevszklj operettje a Szigligeti Színház elő-
adásában. Sz. Néplap, 1956. 8. évf. 57. sz. 5. o.

GERÖ János: A jászágói tanítóknál. Sza-
bad Ifjúság, 1956. 7. évf. 91. sz. 1. o.

HALDA Aliz: Aszódi Imre: Forrás fakad.
Irodalmi Üjság, 1956. 7. évf. 17. sz. 2. o.

K. E. Ismeretterjesztő előadások a szol-
noki Szigligeti Színházban. Népművelés, 1956.
3. évf. 4. sz. 27. o.

KAPOSVÁRI Gyula: Patay Mihály. (1910-
1956.) Sz. Néplap, 1956. 8. évf. 79. sz. 4. o.

KISBAN György: Ahol a második tiszai
vízlépcső épül. (Új név szocialista feilődé-
sünk térképén.) Népszava, 1956. 84. évf. 112.
sz. 3. o.

KOVÁCS Erzsébet: Nem lesznek hűtlenek
a földhöz a Karcagi Mezőgazdasági Techni-
kum diákjai. Szabad Ifjúság, 1856. 7. évf. 88.
sz. 2. o.

LONTAY László: Szolnoki jegyzetek. Ma-
gyar Nemzet. 1956. 12. évf. 83. sz. 4. o.

MESTERHÁZI Lajos: Egri Lajos: Rőzse-
láng. Irodalmi Üjság, 1956. 7. évf. 21. sz. 2. o.

MOCSÁR Gábor: Kiskorú város. Szabad
Nép, 1956. 14. évf. 113. sz. 4. o.

PÉTERI Tstván: Testvéri segítség. Sz.
Néplap, 1956. 8. évf. 80. sz. 3. o.

(SZEMES-BAJOR): Mezőtúri változások.
Nők Lapja, 1956. 8. évf. 20. Ez. 7. o.

SZUTS Lás'ló: Nyár előtt Mezőtúron.
Népművelés, 1956. 3. évf. 5. sz. 33. o.

TESZKÖ Sándor: Híradás Túrkevéről. I.
Az úi vezetők munkája sikerrel biztat. Sza-
bad Föld, 1956. 12. évf. 20. sz. 3. o.

TESZKÖ Sándor: Híradás Túrkevéről. II.
Bepillantás a bürokrácia útvesztőibe. Szabad
Föld, 1956. 12. évf. 21. sz. 5. o.

TOMA Ádám: Pirikulária. Szabadság, 1956.
12. évf. 16. sz. 9. o.

VARGA Nándor: Rizs-gondok a palotás!
állami gazdaságban. Népszava, 1956. 84. évf.
118. sz. 2. o.

Összeállította: Sági Pál.



Ára: 4,— Ft.

J A S Z K U N S A G I F Ő Z E T E K

SIÚCS S»NDO»

HÁRY DÁNOS BAJTÁRSAI
A JASZKUNSAGI 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.)

„Túrkeve története 1945-ig" cím-
mel népszerűén megírt füzetet
adott ki a túrkevei múzeum.

Megrendelhető a következő cí-
men: Múzeum, Túrkeve.
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/Víe/S. kiadó: fida Béln.
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