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EGY SZÁZÉVES SZOLNOK! ÜZEM
(A SZOLNOKI ÍÁRÓMŰJAVlTÓ Ü. V. TÖRTÉNETE)

A Járóműjavító Ü. V. 100 évének történetét négytagú munka-
közösség írta meg, és a kéziratot most készíti nyomda alá.
Alábbi cikkünk ennek az anyagnak felhasználásával készült.

(Szerk.)
A rohamosan fejlődő kapitalizmus az

1800-as évek elején Európa-szerte létesí-
tette a különféle ipari üzemeket. Nálunk
ez a fejlődési szakasz jó ötven esztendőt
késett, mivel saját tőkénk nem volt.

Komoly mennyiségű külföldi — első-
sorban osztrák és francia — tőke csak a
reformkor elején kezdett megtelepedni
nálunk.. Az óvatos tőke elsősorban az
akkor Nyugaton már jövedelmezőnek
mutatkozó vasútépítés irányában kezde-
ményezett. A jövedelmezőség mellett az
is vonzotta a tőkét a vasútépítéshez, hogy
az új eszmék terjesztése, a hírközlés meg-
javítása, a személyes érintkezés lehetősé-
gének maeikönnyítése. az eddig nehézke-
sen mozgó kereskedelem szállítási gond-
jainak megoldása terén s mindezekkel az
új társadalom gyorsabb fejlődése szem-

• pontjából a vasút bizonyult legforradal-
mitíbnak az akkori technikai újítások
közül.

A magyar törvényhozás is komoly ösztönzést adott ezirányjban a tőkés vállal-
kozásnak, hiszen a?, első vasúti törvényünknek számító 1836. évi XXV. törvénycik-
künk „de utilibus operibus per societates vei privatos struendis", azaz a társaságok
vagy magánosok által építendő hasznos dolgok néven fogalmazza meg a vasútépítést.

A fenti törvénycikk alapján 1837-ben két, egymással vetélkedő külföldi tőkés
csoport, a Sina- és a Rotschild-bankhéz kapott engedélyt Magyarországon a vasút-
építésre. Hét évig vitatkozott egymással a két csoport a várható haszon megosztá-
sán, ,míg végre a Sina-féle társaság 1842-ben lemondott a magyar vasút építési jogá-
ról és a Rotschild-csoport által létesített Központi Magyar Vasúttársaság 1844.
januárjában elnyerte a privilégiumot .a helytartótanácstól.

A Társaság azonnal munkához látott, s a váci vasútvonal megépítése-után
másodiknak, 1847-ben átadta a forgalomnak a Budapest—Szolnok közti vasútvonalat.

Ezzel egyidőben Szolnokon javítóműhely is létesült, s ennek helyén fejlődött
ki a város jelenleg is legnagyobb ipari üzeme, a Járműjavító Ü. V.

Ez az üzem most ünnepli fennállásának 100. évfordulóját.

A 100 éves évforduló emblémája
Tervezte Méri Sándor

Nem volt véletlen, hogy a születő vasút sorrendben második csápját éppen
Szolnok felé nyújtotta, hiszen a város ősidők óta fontos átkelési helynek számított
a Budáról Erdélybe vezető kereskedelmi utak mentén. Több százados múltja volt
ezenkívül a városnak a Tiszán úsztatott sóval és szálfával való kereskedelem terén
is. Ezeknek a fontos gazdasági cikkeknek gyorsabb és olcsóbb szállítása bizonyára
közrejátszott a pest—szolnoki vasútvonal kijelölésekor is.

A korabelyi jegyzőkönyvek tanúsága szerint a város sem gördített akadályt
a vasútépítés elé:
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Ilyen mozdonyok vontatták a szerelvényeket 100 évvel ezelőtt
a pest—szolnoki vasútvonalon. (Eredeti fénykép után) Méri Sándor rajza

„A Középponti Vas-Pálya Tér részére kisajátított házak becs értékét a Vas-
pálya lefizette. A lakosok elálltak a föllebbezéstől és minden további igényről le-
mondottak."!)

Egyévi munka után, 1847. szeptember 1-én meg is indult a pest—szolnoki vona-
lon a forgalom. A szolnoki polgárok érdeklődését mi sem mutatja jobban, mint az,
hogy a megnyitást követő napon 6 kocsi telt meg helybeliekkel, akik Pestre utaztak.

A vasút üzemben tartásának biztosítására Szolnokon 1847-ben fiókműhelyt
létesítettek, amely azonban csak kisebb mértékű javításokat tudott eszközölni. Ez
meg is felelt a célnak, mivel a vasúti járművek akkor még újak voltak, és különö-
sebben nem is vették; igénybe azokat. Az első években csak néhány kovács, eszter-
gályos és lakatos dolgozott az ószolnoki teherpályaudvaron, a kettős sorompó
•között ina is meglevő emeletes épületben. A belső berendezést 2 kovácstűzhely és
az emeleten elhelyezett 2 lendítőkerékkel hajtott esztergapad képezte.

A Bach-korszak a vasútépítő vállalatok területén is jelentős változásokat
hozott. A Középponti Vasúttársaság 1850. márciusában átadta vonalait az osztrák
kormánynak. Ez sem sokáig tartotta azonban kezében, hanem az 1857. április 4-én
kelt szerződés szerint a Cegléd—Szolnok és a Szolnok—Debrecen közti vonalat a
Császári-Királyi Szabadalmazott Tiszavidéki Vasúttársaságnak adta el. Ez a Tár-
saság nyitotta meg 1858. április 24-én a Püspökladány—nagyváradi, majd 1858.
október 25-én a szolnok—aradi vonalakat is.

A megnagyobbodott vonalakon közlekedő járművek javítását a kis fiókmű-
hely már nem tudta ellátni, ezért 9 évi működés után átadta helyét a ma is fenn-
álló üzem ősének, amelyet 1856. tavaszán kezdtek építeni a mai műhely területén.

Az üzem 3 épületből álltt: két egymással szembenálló „L" alakú és egy köz-
tük fekvő egyenes épületből, melyek mind egyemeletesek voltak. Az épület keleti,
még ma is fennálló szárnyában volt a 12 állásos mozdonyszerelő műhely, mellette
pedig a rúgókovács, rézműves és tűzikovács műhely, a nyugati szárnyban a szer-
számlakatos műhely, az abroncsmelegítő kemence, a gépház, kútház és eszterga-
műhely. Az emeletet az irodák és lakások foglalták el. Az épülettömb mögött álló
külön kis épületben volt a kazánház. Az akkori üzem területe a mainak csak mint-
egy negyedrészét foglalta el, körülötte gyümölcsöskerlek, és szántóföldek terültek el.
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A megnagyobbodott üzem gépi berendezése évekig a régi kovácstuzhelyekből
és esztergapadból állott, csak a későbbi években szereztek be újabb gépeket

Az üzem eleinte 111 dolgozót alkalmazott, közülük 12 szellemi, 99 pedig fizi-
kai munkát végzett. A különféle szakmunkások száma arra mutat, hogy .az üzemet
komolyabb javítások elvégzésére szánták. Többségük caeh, német és osztrák volt,
a felügyeleti személyzet vedig az első 15—20 esztendőben kizárólag külföldi szak-
emberekből állott.

A kiegyezés után a Társaság megkezdte az elhasználódott gördülőanyag
komolyabb javítását, ezért a szolnoki üzem épületét és felszerelését egyaránt fej-
lesztették. Az eredetileg 2,8 holdas műhely területét 4.3 holdra növelték, 1868-ban
épült 2 • lckomotívszín, a kavácsműhely és az olajraktár összesen 1005 korona 83
krajcár, valamint egy lakóház négy család befogadására 20 001 korona értékben.

A műhely gépi berendezését is szaporították, amely 18G9. végén 36 darabból
állott. Ezzé! icmét jóidőre biztosították a megfelelő minőségű javítást, hiszen akkor
a műhelyi javításra kerülő kocsik meglehetősen kezdetleges technikával készültek,
favázuk volt, fatuskót használtak, de fából készültek a kocsik ütközői is. melyeket
a tányérokon 2 milliméteres vaslemezzel borítottak. Ar. ütközöiugók helyett gumi-
szalagokat alkalmaztak, úgyszintén a vonóhorognái is gumi helyettesítette a rugót.2)

A műhely mindig el volt látva munkával, mert a három legnagyobb vasút-
társaság közé tartozó Tiszavidéki Vaspálya Társaság járműparkja elég jelentős volt.
s annak nagyobbik részét itt javították. Ez a járműpark 1873—1876 között volt a
legnagyobb, s a következő egységekből állott: 92 mozdony és szerkocsi, 185 személy-
kocsi, 116 poggyász- és postakocsi, 2376 teherkocsi, 8 hóeke és 3 hajtány.3)

Ha a Társaság 23 évi fennállása alatti forgalmát vizsgáljuk, kitűnik, hogy
1857-ben 1 mozdonyra kereken 42, 1880-t>an pedig 56 vontatott kocsi jut. Ez világo-
san mutatja a kiegyezés utáni gazdasági élet fejlődését, ami a szállítási igények
növekedésében is tükröződik.

Már korábban említettem, hogy a üzem dolgozóinak többsége idegen nyelvű
munkásokból adódott, bár a Tiszavidéki Vaspálya Társaság a kiegyezés után, való-
színűleg a kormányzat utasítására igyekezett egyre több magyar munkást alkal-
mazni. Emiatt a magyar és idegsn nyelvű vasúti alkalmazottak aránya 1870-re any-
nyira megváltozott, Ihogy ezév január 1-től az eddigi német helyett a magyar lett
a szolgálati nyelv.

A munkások napi munkaidejéről nincs feljegyzés, de valószínű, hogy az
akkor országosan szokásos 12 órát, vagy önnél többet dolgoztak. Az átlagos kere-

1QQ éves, ma is fennálló épületrész a Járműjavító U. V, telepén Méri Sándor rajza
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seti viszonyokat sem ismerjük, csak annyit tudunk, hogy egy segédmunkás 1874-ben
havonta 38 forint 40 krajcárt keresett, ami 2 mázsa búza árának felelt meg, eg>'
szakmunkás pedig 1878-ban 32 forint 93 krajcárt kapott havonta, amiért 3 mázsa
búzát tudott vásárolni.

A műhely első főnokét 1876-ban nevezték ki Wagner Gusztáv főmérnök sze-
mélyében, aki kezdetleges műszaki és kulturális körülmények közt dolgozó üzemet
vett át. Elsősorban a munkások társadalmi és kulturális életének szervezéséhez
fogott. Két év alatt meg is alakult az olvasókör és a dalárda. A szervezkedés cél-
ját Wagner a következőkben látta: „Mert a helybeli vasúti munkásoknak nem csak
becsületére fog válni, hanem eléggé nem hangsúlyozható hasznukra is lesz, ha sza-
badidejüket az olvasóban töltik el, vagy legalább otthon az onnan kikölcsönzött jó
és tanulságos könyveket olvashat jak" .i)

Az 1876. október 1-én megnyílt olvasószoba 13 pontból álló alapszabály szerint
működött, s 10 tagból álló vezetőség irányította. 1878. március 15-én Wagner az ol-
vasószoba addigi munkájáról jelentést küldött a vontatási főnökségnek, amelyben
jelentős fejlődésről számol be:

„Az egyletnek a mai nappal összesen 266 tagja van és pedig 225 munkás és 41
hivatalnok és mozdonyvezető. Az olvasó főczélja a munkásokat jobb és nemesebb
életmódra szoktatni, valamint nekik alkalmat nyújtani, hogy a szakismeretekből leg-
alább annyit elsajátíthassanak, hogy ne csak mint esztelen reszelőgépek dolgozzanak,
hanem a kezükbe adott munkát míg is értsék." 5)

A lenti nemes cél elérése érdekében az olvasókörnek ekkor már 1.109 kötetes
könyvtára volt, 5 politikai és 11 szakirodalmi és élclapot járattak, rajziskolát szer-
veztek, melyet 30 fő látogatott, ezenkívül az üzem művezetői és mérnökei géptanból,
számtanból és méríanból hetenkint kétszer magyar nyelven előadást tartottak.

Az olvasószoba mellett az 1875. december 8-án alakult Fáklyatársulat és az
1878. december 31 én alakult dalárda adott alkalmat a munkásoknak a társulati szel-
lem kialakítására. A Fáklyatársulat a temetési szertartások díszesebbé tételére fák-
lyákat adott ki a tagoknak esetenként 50 krajcár használati díjért. A dalárda 31 tag-
gal alakult, első karmestere Medgyesy Géza tanító volt. s 1879 decemberében már
nyilvános hangversennyel mutatkozott be. A dalárda által rendezett dalestélyek és
táncmulatságok látogatott és kedvelt szórakozási alkalmaivá váltak nemcsak a vasúti
dolgozóknak, hanem a város többi polgárainak is.

Az államosítással járó fejlődés korán megmutatkozott az üzemnél is: a 90^es
.években területe 90 holdra növekszik, 1894-ben külön szsmélykocsi-javítóműhely
épül, melyhez 1901-ben asztalos- és kárpitosműheiyt létesítenek, ugyanekkor építik
meg a korszerű mozdonyszereidét is. Az új üzemrészekben korszerű gépek kerültek,
ekkor szerelik fel a mozdonyosztályt villamos futódaruval, mozdonyemelővel, toló-
paddal és kerékpár-süllyesztővel. Megépítik a 100 kocsiállásos kocsiosztályt és a mér-
legjavító műhelyt. Ezzel párhuzamosan korszerűsítik is az üzem gépi berendezését.
1 gőzgépet, 5 gőzkazánt és 2 generátort állítanak be.

Az üzem világítása eleinte gyertyával, majd kőolajjal történt, de 1900-tól
kezdve áttérnek a villanyvilágításra. Ekkor már 11 villanymotor van az üzemben,
melyből 1 világítási, 10 pedig erőátviteli célokat szolgál.

A fejlődéssel szükségessé vált a biztonsági rendszabályok kidolgozása is, ezért
1893-ban megszervezik a tűzőrséget, amely 60 főből állt. 5 fős rajokra osztva látták
el a szolgálatot, eleinte csak munka utáni időben este 6 órától reggel 7 óráig, majd
déltől délig. Ezzel párhuzamosan kiépült az üzem vízvezetékhálózata, és megépült
a víztorony is, 1912-ben pedig villamos tűzjelző berendezést létesítettek.

A múlt század utolsó és a jelenlegi század első évtizedének legjelentősebb
üzemi kulturális eseménye a Millenium önképző-, Dal- és Zeneegylet megalakulása
volt, amelyet az eddigi négy kis kultúregyesület összevonásával 1896. július 14-én
hajtottak végre. A 396 taggal működő egyesület kulturális munkája jelentős szerepet
játszott a város kulturális képének kialakításában, s fejlődését csak az első világ-
háború törte meg.

Az üzem sportéletét 1910-ben a Papp Dénes műhelyi mérnök vezetésével meg-
alakult Szolnoki MÁV Sportegyesület labdarúgó szakosztálya indította meg. Bár a
kezdeti időben a munkások egyáltalán nem lelkesedtek a rövid nadrágban labdát
zavarászó fiatalemberekért, de hamarosan ők is hatása alá kerültek a labdarúgás
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bűvöletének. 1912-ben már kibérelték a mai sportpálya területét, s áldozatos munká-
val megépítették a pályát. Ezt a munkát találóan jellemezte a pálya bejáratán olvas-
ható alábbi felírás: A sportág, kultuszának verejtékez munkával, filléreik hozzájá-
rulásával emelték a szolnoki műhely alkalmazottai.

A szakmunkás-utánpótlást eleinte felnőtt munkások betanításával oldották
meg, akik közt sok volt az idegen ajkú. Az államosítás utáni években azonban már
csak elvétve találunk külföldi szakmunkást az üzemben, a szakmunkásokat a mű-
helyi munkások gyermekeiből nevelik. Erre a célra 1893-ban tanonciskolát szer-
veznek.

A kereseti viszonyok javulása egyáltalán nem követte nyomon az üzem tech-
nikai fejlődését, mert bár a munkaidő még az 1900-as évek elején is reggel 6-tól este
7-ig tartott, a munkás mégsem tudott annyit keresni, hogy eltartsa magát. Ehhez
járult még a bérek csökkentése is: pl. egy szerkocsi főjavításának munkadíját
132—140 koronáról 65—80 koronára csökkentették.

Az egyre elégedetlenebb munkások a Magyar Vasutas című szociáldemokrata
lapot olvasták, ennek szolnoki munkatársai tömörítették egybe a vasutasokat, s gyű-
léseken ismertették az ország többi vasúti szolgálati helyeinek mozgalmi híreit.j A
gyűléseket eleinte egy kocsmában, később a Mária (ma: Malincvszkij) utcában vásá-
rolt saját házukban tartották, majd mikor az ellenzék onnan is kiszorította őket, a
műhelyben és a munkásebédlőben gyűléseztek. Ezeken az összejöveteleken az egyre
inkább nehezedő munkáséletről panaszkodtak, de sok szó esett a műhelyi vezetők
önkényeskedéséről, és sürgették a fizetésemlést is. A műhely vezetősége több ízben
felszólította Szabó Károly és Kiss Lajos főbizalmiakat a gyűlések beszüntetésére, de
mivel annak nem volt foganatja, Szabót lecsukták. A munkások azonban tovább
gyűléseztek, sőt határozott fellépésükre Szabót is kiengedték, mivel komoly vádat
nem tudtak ellene felhozni.

Az 1904. április 19-i nagy vasutas sztrájk „minden vonatot megállítani" jelzé-
sére Szolnokon is megbénult a forgalom. Az üzem munkásai kora reggel összegyűl-
tek az állomás előtti téren, ahol küldöttséget választottak, amely elindult Budapestre
a fizetésemelés követelésére. A 2—3 hétig tartó sztrájk azonban csak vékony fizetés-
emelést hozott. Sőt, mivel a kormány a vasutasok katonai behívásával törte le a
sztrájkot, még csak jobban megnövelte a szarvát a rosszindulatú munkavezetőknek.
Közülük a szolnoki üzemben a leggyűlöltebb Veilandt Ferenc művezető volt, aki ettől
kezdve még kegyetlenebbül viselkedett a munkásokkal, mint annak előtte.

Az 1917-es orosz forradalom hatására F. Bedé László vezetésével az üzem
munkásai is egyhetes sztrájkot indítottak. Az üzem vezetősége katonai segítséget
kért. Ennek eredményeként 1918. elején egy cseh hadbíró ezredes vezetése alatt 120
cseh katonából álló egység érkezett az üzembe. Mindezek ellenére az üzem munkásai
Szabó Károllyal az élükön 1918. április 23-án újabb, két hetes, az eddiginél lényegesen
nagyobb sztrájkot rendeztek, amely — a cseh parancsnok jóindulatú, semleges ma-
gatartása miatt — kisebb fizetésemelést eredményezett.

1918. október 31-én a budapesti hírek hallatára megmozdultak az üzem mun-
kásai is, fegyveres munkásosztagok alakultak, melyek november 2-án elfoglalták a
városházát. A megalakult Nemzeti Tanács képviseletében működő városi direktó-
riumban helyet foglalt Szabó Károly főbizalmi is. 1919. március 21-én Szabó- Károly
direktóriumi tag jelentette be az üzem munkásainak a proletárdiktatúra kikiáltását.
Az üzemben a munkásokból alakult vörös őrség katonái tartották fenn a rendet, és
ellátták a helyőrségi szolgálatot is.

A fiatal Tanácsköztársaság harcai többször érintették Szolnokot s így az üze-
met is. 1919. április 13-án „vörös katona napot'' rendezett a város, melynek során
közel 300 munkás jelentkezett katonának, s az üzemben dolgozó orosz foglyok közül
is 115 csatlakozott hozzájuk. Április 26-án már el is indultak a frontra.

A vörös és fehér csapatok kemény harcot folytattak a város birtokáért, mely-
ben az üzem munkásai nagy segítséget nyújtottak a vörös hadseregnek, mint az egy
szemtanú naplójából is kitűnik:

„1919. május 3. szombat. Élénk géppuska és ágyúzaj hallatszik az Abonyi út
felől. Állítólag schvarmléniát csináltak a szolnoki tisztek és a vörösök ellen tartják,
illetve védik a város előtti állásokat... Délután y2 6-kor a város újra visszafoglalva,
erős utcai harcok folynak. De már a tornyon újra a vörös zászló. A gyári munkásság
Is nagy segítséget nyújtott a vörösöknek, mert azok. értesítették őket, hogy nincs a
városban román, még a fehéreket is hátbatámadták." 6)
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A vörös hadsereg harcainak segítésére az üzemben „műhelyi tüzérütegek" ala-
kultak. A századnyi vörös őrség 4 ágyúval a város különböző részén helyezkedett el.

A vörös hadsereg a nagy nyári támadás megindításánál néhány kocsiból álló
páncélvonatot is alkalmazott, melynek javítását az üzem dolgozói vállalták.

Az ellenforradalom vérengző tiszti különítményei nem kerülték el Szolnokot
sem. A Ihírhedt Héjjas^különítmény 1920. április 28-án 18 kommunista foglyot —
köztük iműhelybelieket is — elhurcolt a fogházból Orgoványba, Abonyba és isme-
retlen helyekre. A Tanácsköztársaság alatt működő munkásbizalmiakat megbotoz-
ták, a jelentősebb vezetőket pedig letartóztatták. így járt F. Bedé László, Szabó Ká-
roly, Virág János és Tisza Antal. F. Bedét és Virágot az abonyi Vigyázó kastélyban
állati kegyetlenséggel kivégezték: az előbbit megskalpolták, az utóbbit deszka között
kettéfűrészelték.

A MÁV. műhely munkásai nem tűrték szótlanul ezt a kegyetlenkedést, szer-
vezkedni kezdtek, amelyre azonban az állomá&parancsnokság is felfigyelt, amint
azt a polgármesternek 1920. május 2-án küldött bizalmas átirata bizonyítja:

„Bizalmas úton nyert értesülés szerint a helybeli MÁV. Műhely munkásai folyó
hó 2—3.-ra virradó éjjelen, vagy 3-án.a nap folyamán puccsot terveznek, melyhez
állítólag a katonaság és rendőrség egy részét máris megnyerték, és biztosan számí-
tanak arra, hogy a másik részét szintén megnyerjék, vagy a nem csatlakozókat le
fogják fegyverezni. A katonaság és csendőrség csatlakozását aként vélik keresztül-
vihetni, hogy a keletkező utcai zavargások, esetleg lövöldözések között ezek a mun-
kásokhoz átpártolnak . . . " ')

Az üzemben az üldözés ellenére sem állt meg a mozgalmi munka, amely külö-
nösen az 1930-as evekben Barta István, Somogyi Mihály, Tisza Antal és Tóth Ferenc
vezetésével erősen fellendült. Emiatt 1933. februárjában Somogyi Mihályt és Máté
Mihályt le is tartoztatták, és pár hónapos Markó-utcai kínzás után eresztették csak
vissza őket.

Az 1930-as gazdasági válság miatt a Kereskedelmi Minisztérium 5 reszelővágó
gépet leszereltetett, eladott, és jelentős létszámcsökkentést rendelt el. A gazdasági
helyzet ingadozásával együtt változó munkáslétszámot igazolja az alábbi 4 év adata'

1921. 1925. 1935. 1941.

1.235 fő 995 fő 885 fő 1.360 fő

Mikor már a munkáslétszám apasztása sem használt, sor került a munkaidő
7, majd a 6 órára való csökkentésére is, ami az amúgyis kevés keresetet a' megél-
hetési határ alá szorította. Ezt bizonyítja az alá'bbi összehasonlítás, mely feltünteti
az átlagos, havonkénti 1 főre eső munkaórákat és az értük kapott, béreket:

1921. 1925. 1935. 1941.

171 óra 170 óra 161 óra- 186 óra
1.065 Kr 82.24 Kr 128 P 150 P

Az üzem kulturális életében jelentős állomás volt 1926-ban a mozi megnyitása,
amelyben 1926-ban megkezdték a hangos filmek vetítését ií. A mozielőadások miatt
odaszokott közönség rendszeres látogatója lett a zenekar, énekkar és színjátszó cso-
port előadásainak is. A megnövekedett forgalom miatt 1928. május 26-án megnyílt
az új színházterem, melyet két évvel később a ma is használatban levő termekkel
egészítették ki. Azóta is rendszeresen működik a kultúrotthon:1 Az üzemi mozi fej-
lődését mutatja az, hogy 1935-ben 147, 1941-ben pedig 526 előadást tartott. A szín-
játszók 18 év alatt összesen 89 drámai művet adtak elő. Az üzemi könyvtár állománya
1921-ben 2.100 kötet volt, s ez 1940-re 4000 kötetre emelkedett.

A II. világháború kitörése után több munkásmozgalmi vezetőt .— közfcük
Orosházi Jenőt és Szilágyi Bélát — letartoztattak. Az üzemet háborús termelésre
állították át, ami azt jelentette, hogy minden megjavított magyar mozdony mellett
két német mozdonyt kellett kijavítaniok. Az ország megszállásakor az üzemet is
német katonai parancsnokság alá helyezték.

A szolnoki pályaudvar nagy átmenő forgalma miatt a légitámadások kedvelt
célpontja volt, s tmíatt sokat szenvedett az üzem is. A légitámadások közül a leg-
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borzalmasabb hatású az 1944. június 2-i volt, mely sok műhelyi dolgozó családját és
házát semmisítette meg. Az üzem területe 1944. szeptember 19-én kapott szőnyeg-
bombázást, a hatalmas pusztítás1 ellenére emberéletben nem esett kár, mivel a mun-
kások — okulva az előző bombázásokon — a szirénajelzéskor egy készenlétben álló
szerelvényen kihúzattak a piroskai erdőhöz. ^ ^

1944. szeptemberében, mikor a szovjet sereg megközelítette a Tiszát, a néme-
tek elrendelték az üzem leszerelését, s a gépeket elindították Nyugat felé. Az üzem
dolgozói közül nem sokan mentek el a „menekítő szerelvénnyel", s azok is nagyrészt
lemaradoztak útközben, akik elindultak.

Az üzem munkásainak nagy szerepe volt abban, hogy a leszerelés és kiürítés
során az üzemi és állomási víztornyot, valamint a közraktárat a r-émeteknek nem
sikerült felrobbantaniuk.

* * *
A felszabadulást követő napon, 1944. november 5-én a munkások kis csoportja

50 szovjet műszaki katona segítségével megkezdte az üzem helyreállítását.
Fokozatosan megindult a munka, visszatértek a régi munkások. A munkaver-

seny során derekasan megálltak helyüket, amit az bizonyít, hogy a felszabadulás 10.
évfordulójára már 450 okleveles, 117 jelvényes sztahanovista és a szakmának 72 ki-
váló dolgozója volt az üzemben, amely eddig már hatszor lett élüzem.

A felszabadulás előttihez hasonlítva sokat fejlődött a munkások balesetvé-
delme, védőruhával és védőételekkel látták el őket. 1956-ban új, korszerű fogászati
laboratóriummal felszerelt orvosi rendelő épült, s a dolgozó anyák gondjainak köny-
nyítésére 1950. óta 'modern íelszerelésű napközi otthon működik az üzemben.

A dolgozók közül a felszabadulástól napjainkig több, mint 200-an kerülte*
a párt- és állami vezetés különböző területére, s valamennyien becsületet szerez-
tek helytállásukkal a munkásosztálynak.

Az üzem kulturális élete az újjáépítéssel egyidőben megindult: a Millenium
Kultúr- és Sportegyesület 1945. április 26-án 278 taggal újból megkezdte működését.
Az Egyesületen belül megalakult a színjátszó csoport, a dalkar, a fúvós,- népi- és
szimfonikus zenekar. A könyvtár 1946. március 12-én 2413 kötettel nyitotta meg
kapuit.

Az üzem dolgozóit legjobban mégis a labdarúgás érdekli, ennek van a legna-
gyobb tábora, előttük ott él még a régi „Nagy MÁV" emléke.

Az újjáéledt atlétikai szakosztályból olyanok kerültek ki. mint a világszerte
ismert Kazi és Tábori,

+ * *

Végigmentünk — ha nagy vonalakban is: — az üzem százéves történetén. En-
nek során többször kitűnt, hogy az üzem és a város története a legszorosabb össze-
függésfoen állnak egymással .

Amikor 100 évvel ezelőtt a városszéli nádasok közti irtáson megkezdték az
üzem építését, nem sokan gondolták, hogy egy évszázad múlva a vasút milyen szo-
rosan összefonódik Szolnok életével: ma már közel 5 ezer család él a városban a
vasútból, néhány éve vasúti jellegű egyetemünk is van, most épül a modern pálya-
udvar, ahol a naponkénti közel 200 különféle szerelvényt jobban és kényelmesebben
használhatjuk majd, rövidesen megindul a budapest—szolnoki vasútvonal villamo-
sítása is.

Az a sok-sok tízezer munkás pedig, aki ezidő alatt megfordult az üzemben,
mind boldogan emlékezik az itt eltöltött időkre. Közülük sok volt olyan, aki idegen-
ből származott ide, s utódai ma már talán idegen hangzású névvel, de magyar em-
berként dolgoznak ugyanazon falak közt, ahol az ősök.

Az üzem dolgozói voltak a város legelső nagyüzemi munkásai. A szocialista
építésért vívott nehéz küzdelemben a mostaniak is méltók azokhoz az első munká-
sokhoz, akik 100 évvel ezelőtt ebben az alföldi városban meghonosították az ipart.
Munkájuk megalapozza az elkövetkező száz évet is,

Kun Elek
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Az első tiszakutató expedíció
Vizébe vizek élete merül;
vállára rét, meg fűzpalást terül.
Itt padot rak, ott part omlik bele.
Hullámverése altató zene.
S mint aki fél, hogy titkát felfedik —

- mert vágya űzi messze tengerig —
— a sok kanyarba bújva rejtezik.

(Veréb I.)

A Tisza völgyének szépsége nemcsak művészeinket, költőinket ihlette alkotásra,
hanem tudósainkat is az „ismeretlen" Tisza megismerésére sarkalta. E szép folya-
munk rendszeres, tudományos kutatására már korábban történtek buzdítások.
Szilády Zoltán, Kesselyák Adorján, Gelei József nem egyszer ihangoztattták a re.id-
szeres tiszakutatás megindításának szükségességét. Legutóbb e sorok írója hirdette
meg Szegeden, hogy az idő elérkezett.

A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából a Magyar Hidrológiai Tár-
saság Limnológiai Szakosztálya *) 1956-ban július 8-tól 14-ig Tiszabecstől Tisza-
füredig tiszakutató expedíciót rendezett. A tanulmányutat az Országos Vízügyi Fő-
igazgatóság részéről Tőry Kálmán vezette. Az út megszervezését Dónászy Ernő, a
Haltenyésztési Kutatóintézet tudományos kutatója végezte. Az illetékes vízügyi igaz-
gatóságok kísérőin kívül Budapestről, Szegedről, Szolnokról, Nyíregyházáról és Ti-
hanyból vettek részt kutatók az expedícióban, melynek fő célja az volt, hogy elő-
készítse a Tisza élete című monográfia megírását. Az expedíció mindazokra a szak-
emberekre számított, akik a témával tudományosan foglalkoznak. Ezért indultak
munkára fiatal aspiránsok, muzeológusok, osztályvezetők, tudományos kutatók, az
ifjúsági rádió munkatársa, újságírók, filmoperatőrök, technikusok, meteorológusok,
főmérnökök, egyetemi tanárok, főiskolai tanárok. •*)

Vízparti kutató-állomásokat tartottunk: Tiszabecsén, Milota alsó partvédő
munkálatainál, a Túr-vízesésinél, Tivadarban a Szamos torkolatában, Vásárosna-
ményben, ettől É-ra a Bagi erdőben s a szemben fekvő nagy homokparton, Mezőla-
dányban, Tiszaszentmárton környékén, Záhonyban, Győröcskében, a Dombrádi erdő-
ben, az 595 tiszakilométer jelzésnél (Titeltől számítva), a Nagyhalász-Veremszeg
melletti partvédő munkálatoknál ,Tiszabercelben, Tokajban, Bodrogkeresztúr mellett,
a tiszalöki vízierőműnél, Tiszadada mellett, a Sajó-torkolat'ban, Tiszapalkonyán,
Tiszakeszin és Tiszafüreden.

A kutató út tulajdonképpen két fő részre oszlott. Az első részt Tiszalökig az
,,István" nevű vas-uszályhajón tettük meg. Kísérő hajónk a „Pajti" nevű motoros
volt. Ezen főleg a filmoperatőrök tartózkodtak. Tokajból Tiszalök alá teherautó és a
Halkísérleti Állomás lársasgépkocsija vitte a kutatókat. A tiszalöki vízlépcső alatt a

*) L í m n o l ó g i a : f o l y ó v i z e k , t a v a k é l e t é n e k k u t a t á s á v a l f o g l a l k o z ó t u d o m á n y .

"*) A n y í r e g y h á z i é s a m i s k o l c i v í z ü g y i i g a z g a t ó s á g o k m é r n ö k e i n é s k í s é r ő i n k í v ü l a z e x -
p e d í c i ó n r é s z t v e t t : B é r e z i k Á r p á d b i o l ó g u s a s p i r á n s , B u d a p e s t ; B e r i n k e y

L á s z l ó m u z e o l ó g u s , O r s z á g o s T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m ; B e s s e n y ő i I s t v á n
M é l y é p í t ő T e r v e z ő I n t é z e t ; C s o n g o r G y ő z ő m u z e o l ó g u s , s z e g e d i M ó r a F e r e n c
M ú z e u m ; D ó n á s z y F e r e n c t u d o m á n y o s k u t a l ó . H a l t e n y é s z t é s i K u t a t ó I n t é z e t -
E n t z- B é l a t u d o m á n y o s k u t a t ó , t i h a n y i M a g y a r B i o l ó g i a i K u t a t ó i n t é z e t ; i f j . G a 1-
g ó c z y F e r e n c á l t . i s k . t a n u l ó , a z I f j ú s á g i - R á d i ó m u n k a t á r s a ; G r u n c s i t y
V e l i m i r t e c h n i k u s , H a l t e n y é s z t é s i K u t a t ó I n t é z e t : H o r v á t h A n d o r a d j u n k -
t u s , S z e g e d i T u d o m á n y e g y e t e m Á l l a t r e n d s z e r t a n i I n t é z e t e ; K a p o s v á r i G y u l a
m u z e o l ó g u s , s z o l n o k i D a m j a n i c h M ú z e u m ; K á r p á t i Á r p á d e g y e t e m i h a l l g a t ó .
S z e g e d i T u d o m á n y e g y e t e m Á l l a t r e n d s z e r t a n i I n t é z e t e ; K é r y M e n y h é r t t u d o m á -
n y o s k u t a t ó . O r s z á g o s M e t e o r o l ó g i a i I n t é z e t ; K o l o s v á r y G á b o r e g y e t e m i t a -
n á r , S z e g ő d i T u d o m á n y e g y e t e m Á l l a t r e n d s z e r t a n i I n t é z e t e ; L e s e n y e i J ó z s e f o s z -
t á l y v e z e t ő . " V í z t u d o m á r i y i K u t a t ó i n t é z e t ; L u k a c s o v i c s F e r e n c t u d o m á n y o s k u -
t a t ó , t i h a n y i M a g y a r B i o l ó g i a i K u t a t ó I n t é z e t I f j . S z a b ó Z o l t á n f ő m é r n ö k , V l z -
t u d o m á n y i K u t a t ó i n t é z e t ; T ó t h I s t v á n t u d o m á n y o s k u í a t ó , O r s z á g o s K ö z e g é s z s é g -
ü g y i I n t é z e t : T ó t h J á n o s a s p i r á n s , H a l t e n y é s z t é s i K u t a t ó I n t é z e t ; T ő r y K á l -
m á n . O r s z á g o s V í z ü g y i F ő i g a z g a t ó s á g .
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Az expedíció hajója a milotai Tisza-kanyarban
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Munkában az expedíció meteorológusai

A tiszalöki duzzasztó- és erőmű
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UOMTWO

A Tisza-expedició útvonalának térképvázlata

Miskolci Vízügyi Igazgatóság által felszerelt fa-uszályhaj óra szálltunk. Minden ku-
tató a saját szakterületének megfelelő kutatásokat és megfigyeléseket végzett, ame-
lyeknek részletezése meghaladná jelen tanulmány kereteit. De mégis szükségesnek
látszik, hogy elsősorban saját szakterületemről számoljak be vázlatosan, és megem-
lítsem néhány más kutató megfigyeléseit, s így a munka eredményeiről és módsze-
reiről némi képet nyújtsak.

A biológus szeme is megállapíthatott annyit, hogy a hazai felső Tisza-szakasz
tulajdonképen a Kraszna torkolatáig sajátos jellegű, amennyiben partjai vegetáció-,
dúsak, galéria-erdejei sűrűek, gyakran mögöttes erdőterületekkel érintkezők. A
Tisza Vásárosnaménytől lefelé kapja meg igazi alföldi arculatát. A Bagi erdővel
szemben először bukkan az utazó széles, nagy kiterjedésű kopár homokpartra. Aztán
egy nagy, merész kanyarban zúgó örvények (melyeket még uszályunk Is kikerült)
mutatják, hogy ez a szakasz még erős sodrú. Majd egyre gyakoribbakká válnak a
kopár partrészletek; Tokajon alul a Tisza megszabadul durva törmelékeitől, és kisebb
eséssel halad tovább a magyar rónák belseje felé...

A kutatók megfigyelései alapján megállapítható, hogy a Tisza vízének •hőmér-
séklete D felé egyre emelkedett. A betorkclló folyók közül a Sajó ipari szennyvízzel
olyannyira fertőzött volt, hogy a torkolat után is látszott 'barna vízének elválása a
szőke Tisza sárgás vízétől. A botanikusok résziben vízi algákat, résziben partmenti
virágos növényeket gyűjtöttek. A tiszafüredi morotvákban olyan növényfajokat ta-
láltak, melyek a szabályozás előtti időben nagy szerepet vittek a tiszavölgyi vegetáció
életében. Ma azonban már a legtöbb helyről kivesztek. A zoológusok vízihálókkal
a Tisza lebegő apró állatkáit szedték össze, majd a szárazföldön kb. 100 fajta köz-
vetlen vízparti ('nedvességkedvelő) rovart és 30 féle csigát gyűjtöttek, s megfigyeltek
60 madárfajt. Ezek közül a kormosszerkők, vércsék, kékcsókák a rajzó tiszavirágot
(Palingenia longicauda) kapdosták.

A Tisza völgyének állat- és növényvilága meglehetősen egyhangú. Kevés a
fajszám, de sok az egyénszáim. Éppen ez adja meg a folyóvölgy sajátos élővilágát,
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tanulmányozásra érdemes voltát. A Tisza magasabbrendű állatvilága azonban roha-
mosan gyérül. Sok madárfaj, mely ezelőtt sűrűn költött az ártereken, ma már igen
ritka, vagy el is tűnt. Az emlősök közül az őzeket kivadászták, pótlásukról azonban
nem történt gondoskodás. Az irodalom szerint a vadmacska Szolnokig lehatol, de
előfordulása ma már csak Dombrádig biztos. A fogoly, fácán és a fürj csak mezőgaz-
dasági ártereken költ.

Felmerül most a kérdés: miért szükséges a Tisza kutatása, és mi ennek isme-
reti és gyakorlati jelentősége?

A Tisza hazái nagy vizeink közül a legkikutatlanabb; erről bárki meggyő-
ződhet, ha türelemmel áttanulmányozza a magyar szakirodalmat. A Tisza egysejtűi-
ről, szivacsairól, tömlősbélűiről nagyon keveset tudunk. Például a ritka Cordylophora
caspica Pali. nevű hydraállaton kívül, melyet Kesselyák Adorján fedezett fel, egye-
bet nem tudunk. A férgek közül is csak a Rotatoriák nyertek kimerítőbb feldolgo-
zást. Jobban ismerjük a puhatestűeket és a halakat. A tckfélék zónális elterjedésére
már Karolt János rámutatott a múlt század végén. Ez az elterjedés a vízlépcsőrend-
szer kiépítésével bizonyára másképpen fog alakulni. Leginkább ismertek a Tisza
völgyének madarai. Beretzk Péter idevonatkozó értékes megfigyelései azonban még'
nem jelentek meg nyomtatásban. Nagyon elhanyagolt az emlősök ismerete is, a kis-
emlősökről úgyszólván semmit nem tudunk. Annál gazdagabb irodalma van a tisza-
mederből kikerült jégkorszaki ösemlős maradványoknak. Ezek mammut, ősorrszarvú,
osgim, óriásszarvas s egyéb ősemlős faunára utalnak.

Gyakorlat szempontjából el kell döntenünk, milyenek a káros és hasznos ál-
latfajok szaporodásának seríkentő és gátló tényezői az árterületeken, hogy aztán a
védekezés, illetve a védelem sikeresen megoldható iegyen. Ide csatlakozik a halászat
problémaköre: a kubikgödrök bekötése, szennyvizek hatása, vízlépcsők, holtágak, stb.
A Tiszakutatás tehát kiterjed a Tiszára magára, hullámterére, holtágaira, folyótor-
kolatokra, morotváikra, töltésoldalakra s tb. . . Módszerében nemcsak a hajózással
dolgozik, hanem helyi állomások kiépítésével, lokális speciális stúdiumokkal, gyűj-
téssel, s a laboratóriumban való diagnózisokkal

A Tisza kutatása eddig rendszertelenül, egyéni kezdeményezéssel, sokszor saját
költségen történt. Most azonban a Magyar Tudományos Akadémia anyagi támoga-
tásával megindult a rendszeres kutatás.

A legfelső Tisza-szakasz (amely Szovjetukrajnához tartozik) állat- és növény-
világáról csak régi magyar irodalmi adataink vannak. Ügyszintén az alsó Tisza
iSzeged—Titel közti juguszláv rész) biológiai irodalma is régi. A Tiszakutató Bizott-
ság tervbe vette, hogy a szomszédos külföldi szakemberekkel összeköttetésbe lép.
hogy az egész Tiszának ismereti és gyakorlati feldolgozása lehetővé váljék.

Hiányossága volt az expedíciónak, hogy geológus nem volt tagjai között. A
meredély tiszapartszakaszok pedig jó alkalmat nyújtanak arra, hogy a fiatal geoló-
giai rétegek tanulmányozásával a földtörténeti tegnap viszonyait rekonstruálni igye-
kezzünk. A következő évben Tiszafüredtől tovább folytatjuk a Tisza-expedició út-
ját, és a kutatás — újabb szakemberek bevonásával — még szélesebb körűvé válik.

A megindult rendszeres tiszakutatás biológiai eredményeit a jövőben a Szegedi
Tudományegyetem „Acta Biologica Szegediensia" hasábjain tesszük közzé. Ezzel ,a
kongresszusi nyelveken megjelenő folyóirattal kívánjuk felhívni a külföld figyelmét
a tiszakutatás eredményeire. Az „Acta Biologica Szegediensia" mindaddig hozza
majd a részleteredményeket, míg az ismeretanyag össze nem gyűlik annyh-a, hogy
a tervbevett Tisza, élete c. monográfiát megírhassuk.

Az ismeret megelőzi a gyakorlatot. Ha az eddigi ismeretlen Tiszából végre
ismert Tisza lesz, akkor megnyílik a lehetőség arra, hogy a szerzett ismeretanyagot
gyakorlati téren is értékesítsük. ,

Kolosváry Gábor
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A kisújszállási termelőszövetkezeti legelők öntözése

Az állattenyésztés jövedelmezőségét elősegíthetjük az állatok természetszerű
tartásával, a takarmány helyes előkészítésével, a legeltetés kiszélesítésével stb. Az
Alföldön, s így történetesen Kisújszálláson a megelőző években igen komoly gondot
okozott a nyári folyamatos legeltetés s a takarmányhiány következtében az állatok
átteleltetése. A legelőre kihajtott állatok alig hatvan napig jutottak elegendő fűhöz.
Július és augusztus hóban a szárazság következtében a gyep kiégett. A kihajtott
állatok a legelön csak mozoghattak, azonban kondíciójuk fenntartását, tejtermelésü-
ket betakarított takarmánnyal kellett biztosítani.

Az évi kevés csapadék, valamint a talaj rossz fizikai! és kémiai tulajdonságai
miatt ezen legelőterületek igen kevés állatot — 1.5—2.0 kat. holdon egy számos
állatot — tudnak csak eltartani. (Ezzel kapcsolatban meg kell említenem, hogy a
rizs vetésterületének nagyarányú fejlesztése nagyrészt legelőterületek felhasználá-
sával történt. Rendszerint a legjobb legelőket szántották fel. Többek között ez az
egyik oka annak, hogy jelenlegi legelőink nagyrésze az Alföldön rossz minőségű
szikes talajon terül el.)

Az Alföld mezőgazdasági termeivényeinek és legelőinek ihozama főleg azért
csekély, mert a tenyészidő alatt kevés a csapadék, és eloszlása rossz. Pl. Kisújszállá-
son a 30 éves csapadékátlag szerint a tenyészidő alatt mindössze 234 mm csapadékra
számíthatunk. Ennek eloszlása is rendkívül kedvezőtlen, s a sűrű gyepnövényzettel
beborított legelő nem jut elegendő nedvességhez. Az őszi és téli hónapok alatt lehulló
170 mm csapadéknak alig 20—25%^át képes a talaj tárolni, mert fizikai és kémiai
tulajdonságai rosszak. Mivel júliusig a legelő növényzete a talajban tárolt nedves-
séget felhasználja, és a július—augusztus hónapban lehulló kevés csapadék a nagy
meleg következtében gyorsan elpárolog, a gyepnövények fejlődéséhez nincs elegendő
nedvesség. Ez az oka annak, hogy a rossz vízgazdálkodású szikeseken a nyár köze-
péig a fű kipusztul, és az állatok legelő nélkül maradnak.

Tájékoztatásul közlöm Kisújszállás 30 éves csapadék- és hőmérsékletének ha-
vonkénti átlag-ínegoszlását:

Hónapok:

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

csapadek/mm

25
27
32
46
44
66
53
48
45
40
42
40

hő/C"

1.8
0.3
5.4

10.5
16.2
19.8
22.2
21.1
17.2
10.9
4.5
0.6

Évi átlag: 508 10.5

Az alábbiakban közlöm az utolsó 10 év (1945—55.) csapadék- és hőmérsékle-
tének havonkénti átlag megoszlását is. Feltüntetését azért tartottam szükségesnek,
mert a 10 éves csapadék összege 32 mm-el kevesebb, az évi középhőmérséklet 0.6
C°-al nagyobb a 30 éves átlagnál. Az utóbbi 10 év adatai szerint Kisújszálláson 500
mm-en aluli csapadékra számíthatunk.
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Hónapok:
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

csapadek/mm
24
28
21
35
51
65
51
44
28
35
56
38

hő/C°
1.3
0.1
5.3

11.8
17.0
20.4
22.7
22.0
18.2
10.2

5.4
0 9

Évi átlag: 476 11.1

A közölt adatokból világosan kitűnik Kisújszállás erősen aszályos időjárása,
amely rendkívüli módon megnehezíti az eredményes szántóföldi növénytermelést és
az okszerű legelőgazdálkodást.

Alföldi legelőink fűhozamának érdemleges elbírálásához feltétlenül szükséges
a szóbanforgó legelő talajának tüzetes ismerete is. Megvizsgáltuk a Kisújszállási
Legeltetési Bizottság Gyalpári (határrészen elterülő 236 holdas, öntözésre berendezett
legelőjének talaját. A fontosabb laboratóriumi vizsgálatok eredményeit a következő
táblázatban tűntem fel:

MinlavMtl helye

Szántott rész

Jó legelő rész

T 3
szint cm

0 — 20
2 1 — 40
41—125

126—135

0 — 20
2 1 — 55
56—115

116—135

r a j DH
színe HaO-bín

v. fekete
fekete

átmenet
s. sárga

sz. fekete
fekete

átmenet
s. sárga

6.3
6.2
6.4
7.2

6.6
6.4
6.5
7.1

KC.-ben

5.3
5.3
5.5
6.0

5.2
5.6
5.7
6.0

CaCO..

0
0
0
8.5

0
0
Ö
5.9

Braw-f.
Kötfttts.
siám

58
66
71
—

60
58
73
—

Összes
só
o/o

0.064
0.096
0.074

0.082
0.103
0.100

Yi

11.3
9.5
4.4
—

10.5
10.0

2.5
—

S z 6 d a

o/o

0.106

0.095

tiy

3.30
3.80
4.00

—

3.20
3.50
4.00

—

5 1) kap
vizem.
mm
115
104

92
—

123
131
106

—

A közölt két minta a legelő legrosszabb és legjobb részéről származik. A szán-
tott részen a fűállomány már nagyon meggyérült, összefüggő gyepnövényzet nem
volt rajta, s éppen ezért, hogy újra telepíthessük, feltörtük. A közölt vizsgálati ered-
mény is tükrözi ezen rész rosszabb voltát. Itt a humuszréteg vastagsága mindössze
40 cm, az öt órás kapilláris vízemelése 109.5 mm. Feltűnő mindkét minta esetében a
feltalaj -magas összessó tartalma, amely a talaj felületén, eső vagy öntözés után 2—4
rmn-es vastagságban kicsapódik. A sótartalom mind a három szelvényben igen nagy
százalékot képvisel, s éppen ezzel magyarázható rossz vízvezetőképessége, illetőleg
a természetes csapadék rossz hatásfoka. Az ilyen talajt mélyebben beáztatni csak
akkor lehet, ha repedezett. Ezért öntözése megfelelő hozzáértést és gyakorlatot igé-
nyel. Ellenkező esetben a helytelenül végzett öntözés a rossz vízvezetésű talajokat
könnyen elmocsarasítja, és a legrétegesebb növényállomány kipusztulását segítjük
elő a talajban bekövetkező aneroob körülményekkel. így megteremtjük a gyenge
tápértéket szolgáltató, vizet kedvelő növények kedvező életfeltételeit. Ennek követ-
keztében károsan megváltoztatjuk a legelő faállományának összetételét.

Nem vitás, hogy hasonló szikes legelők fűhozamának nagyarányú növelése
csakis komplex termelési tényezők biztosításával oldható meg. Legfontosabb a talaj
kémihatását rendezni. Tehát meszezéssel vagy kombinált javítóanyagok alkalmazá-
sával a talaj kedvezőtlen fizikai és kémiai állapotát megjavítjuk. A javítással egy-
idejűleg célszerű a talaj tápanyagtartalmát szerves és szervtelen trágyákkal pótolni.
Ha az öntözési adottságok megvannak, indokolt a területnek öntözésre való beren-
dezése.

* * *

Ezen elvi meggondolások alapján a szarvasmarha-állomány alaptakarmányá-
nak, a legelőterület fűhozamának biztonságossá tétele érdekében került sor 1954. év

— 158 —



őszén a Gyalpari határrészen íekvő 236 kh legelőterület öntözésre való berendezésére.
A legelőt a Legeltetési Bizottság a Petőfi és a Táncsics Tsz-nek adta át használatra.

(Itt kell megemlítenem, hogy a Táncsics Tsz-t az öntözési és Rizstermesztési
Kutató Intézet Kisújszállási Kisérleti Telepe 1954. év óta patronálja. Ennek értelmé-
ben a Táncsics Tsz legelőterületének öntözésre való berendezésében és az öntö/és
gyakorlati kivitelezésében a telep dolgozói is résztvettek, illetőleg annak szakszerű
•hasznosítása érdekében jelenleg is aktív segítséget nyújtanak.)

A legelőt öntözésre a Szolnoki Vízügyi Igazgatóság rendezte be. A tervezés
során felhasználták a Szovjetunióban jól bevált ún. ideiglenes csatornás eljárást,
amelyet hazánkban 1951-ben a kisújszállási kísérleti öntözőgazdaság építése során
alkalmaztak először. Ezen eljárás előnye., hogy a legelőt mindössze két állandó jel-
legű csatorna szeli át, amelyekből a rétegvonalaknak, a domborzati viszonyoknak
megfelelően ágaznak ki a terepet uraló egyes utolsórendű vízszállító ideiglenes csa-
tornák. Az említett eljárással aránylag kevés földtömeget kellett megmozgatni. Ezzel
lehetővé vált a munka gyors elvégzése és a költségek csökkentése. Kat. holdanként
mindössze 840 Ft beruházási költségre volt szükség.

Az ideiglenes csatornás eljárással megépített legelőnek további előnye, hogy
az ideiglenes csatornák jóval kisebb helyet foglalnak el a legelő területéből, mint az
állandójellegű csatornák. Ezeken a keskeny szelvényű csatornákon az állatok köny-
nyen átjárnak, és csak az állandó öntözőcsatornákat kell óvni a taposástól. Az ideig-
lenes csatornákat 1955-ben a 236 kat. holdon 28 munkaóra alatt húzták meg. Az idén
a Táncsics Tsz területén (118 kat. holdon) tisztításukat, újbóli kihúzásukat 12 mun-
kaóra alatt végeztük el, aminek forint-értéke 588 Ft. Tehát egy kh-ra évente 4.13 Ft
fenntartási költség esik.

Az elmúlt gazdasági évben mindkét tsz megöntözte legelőterületét. Az első
öntözést július hó közepén, a második öntözést augusztus 20. körül fejezték be. Az
öntözővizet csörgedez tetve juttatták el a legelőre. Az állandójellegű csatornákból az
ideiglenes csatornákba az öntözővizet szivornyák segítségével vették ki. A víz az
ideiglenes csatorna átvágása után szétterült az öntözendő területen. Az ideiglenes
csatornák töltését mindig a terep legmagasabb pontjain vágták át, hogy az öntözővíz
megfelelő eséssel csörgedezzék végig a benedvesítendő területen. Az első öntözés
alkalmával a víz adagolása és vezetése nem a legszakszerűbben történt, mivel a
tsz-tagoknak az öntözésben még nem volt megfelelő gyakorlatuk. Bár a legeltetésben,
illetőleg a szakaszok legeltetési időpontjának betartásában is mutatkoztak hibák,
mégis sikerült 1.2 kat. holdon egy számos allatot mintegy 140 napon keresztül bősé-
ges alaptakarmánnyal ellátni. A tejtermelésben ez idő alatt csökkenés nem állott
elő. A növendék állatok is igen kedvezően gyarapodtak a legeltetési idő alatt. Mivel
erre vonatkozó mérési adatokkal a Táncsics Tsz nem rendelkezik, megemlítem a
Borsósi Állami Gazdaság öntözött legelőn tartott szarvasmarháinak súlygyarapodá-
sát. Ebben a gazdaságban a legelő öntözését megkésve, július végén végezték el,
amikor a legelő kezdett már kisülni, és az állatok kondíciója romlott, öntözés után,
augusztusban ezek a növendékek 30—35 kg-os súlygyarapodást értek el.

Ebben az évben a szerzett tapasztalatok alapján a Táncsics Tsz legelőjén az
öntözés és a legeltetés egyaránt szakszerűen történik. A legelő három szakaszra van
felosztva. Egy-egy szakasz területe 39 kh. A szakaszos legeltetést és az öntözést a
következőképpen oldottuk meg: 6 nap öntözés, 20 nap pihentetés és legelőápolás.
13—14 nap legeltetés. Eszerint a rotációhoz 40 nap szükséges, ami tökéletesen ele-
gendő az egyes szakaszok okszerű hasznosításához. Az első szakasz öntözése ez év-
ben már befejezést nyert, most folyik a második szakaszé. Az öntözést 4 lány végzi.
Az első szakaszt 160 óra alatt öntözték meg, vagyis egy hold legelő öntözésére 4
munkaóra volt szükséges. Egy hold legelő megöntözésére mintegy 630 m3 öntözvíze!
használtak fel. Ez a vízmennyiség csaknem 110 mm csapadéknak felel meg. Az ön-
tözővíznek a már repedezett talajba való beszivárgására több, mint 48 óra vált
szükségessé.

Számításaink szerint 1 m3 öntözővíznek a legelőre való juttatása 24 fillérbe
került. Ebben az összegben a vízdíj, a szivattyú költsége és kezelése, az öntöző-
munkások munkaegységének pénzértéke is benne foglaltatik. Tehát 1 kh. legelő
öntözése 151,20 Ft-ba került. A legelőt háromszor akarják megöntözni, tehát 1 hold
legelő egész évi öntözése mintegy 453,60 Ft-ba fog kerülni.

Lehet, hogy a közölt összeg egyszeri rátekintésre nagynak látszik. Ha azon-
ban figyelembe vesszük, hogy ezzel a költséggel egy számos állat 130—140 napi jó-
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minőségű alaptakarmányát (mintegy 75—80 q zöldtermést) biztosítottuk, és ezáltal
lehetővé válik, hogy a szántóföldön megtermelt szálastakarmányt télire elraktároz-
zák, mindjárt mást mutat a kép. Kitűnik, hogy ennél olcsóbban állataink nyári
takarmányozását megoldani nem tudjuk. A szántóföldön megtermelt tömegtakar-
mány betakarítása, szállítása és előkészítése ugyanis nagymértékben megdrágítja a
takarmányt, illetőleg az ebből származó súlygyarapodást.

Az öntözés hatására a gyepnövény társulása is változást mutat. A tápláló-
anyagban gazdagodó foltokon már található legelőink legértékesebb füve, a réti-
perje. Az eperhere, fehérhere szintén nagyobb területet foglal el. Tehát az öntözés
nemcsak mennyiségi, hanem minőségi eredményt is hoz.

Ha az öntözésadta lehetőségeket még jobban kihasználjuk, és a fűhozam
növelésére a már említett talajjavítást és trágyázást is végrehajtjuk, akkor a szó-
banforgó öntözésre berendezett terület költségei már 2—3 év alatt megtérülnek.
Ezzel egyidejűleg az egy mázsa zöldtömeg előállítási költsége is lényegesen csök-
kenni fog.

Az öntözött legelő fűhozamának növelése céljából a Táncsics Tsz területén
1955. telén dr. Gruber Ferenc a következő legelőjavítási kísérletet állított be:

K e z e l é s * ) Szénái
M. i. + N + P + K
M. i.
N
M. i. + H + N + P + K
O
N +K
N + P
M. i. H
N + P + K
H
O

termei
8.5
4.2
3.3

21.0
2.3
3.2
5.1
7.3
9.9
5.1
2.4

A közölt táblázat adataiból világosan kitűnik, hogy a javítóanyagiban és a
teljes táplálóanyag-utánpótlásban részesített kezelés csaknem háromszor-négyszer
nagyobb termést adott, mint a különböző trágyaszerekkel ellátott parcellák. A ter-
méseredményből kiviláglik az is, hogy mindenegyes kezelés eredményesnek mutat-
kozik a kontroli-parcellákhoz viszonyítva.. Ezek a termések azonban a komplex táp-
lálóanyagokban és mésziszapban részesített parcellákhoz képeset alacsonyak. Ebből
következik, hogy a hasonló talajtulajdonságokkal rendelkező öntözetlen, de különö-
sen eddig öntözésre berendezett legelőterületek talajjavítása elengedhetetlen követel-
mény. Mindaddig, míg a talaj kémhatását, fizikai-kémiai tulajdonságát követelmé-
nyeinek megfelelően meg nem változtatjuk, sem az öntözővíz, sem a különböző
trágyaszerek nem tudnak kellően érvényesülni. Ugyanis a talaj rossz vízvezető ké-
pessége miatt az alacsonyabb talajszelvény nem nedvesíthető át megfelelően, illető-
leg a talajban felhalmozódott különböző sók a műtrágyák hatóanyagát lekötik.

A Táncsics Tsz 74 holdas rizstelepét a tsz 1955. tavaszán — négyévi rizster-
melés után —' legelőnek alkalmas fűkeverékkel vetette el (szálkásperje, kurtaperje,
rétícsenkesz, vöröshere, korcshere). A talaj kémhatásának rendezése céljából 1954.
telén 205 q cukorgyári mésziszapot szállítottak az ősszel megszántott területre. A
mésziszapot tavasszal dolgozták be a talajba, s ezzel egyidejűleg előkészítették a mes-
terséges legelő gyepnövényeinek vetőágyát is. Az elvetett magvak egyenletesen ki-
keltek, és a nyári melegek beálltáig jól megerősödtek. Az 1955-ben bevetett területet

*) A felhasznált trágyamennyiség q/kh-ra számítva:
N=;pétisó: 190 kg P=sima szuperfoszfát: 190 kg
K=kálisó: 95 kg H=sertéstrágya: 30.7 q
M. i.=cukorgyári mésziszap: 96 q
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legeltetéssel hasznosították. Ez évben, mivel az öntözött legelő állatállományuk (83
db tehén, 27 db növendék) fűszükségletét fedezi, a rizstelep gyeptermését lekaszálták
Az első kaszálás kat. holdanként 8.5 q szénatermést adott.

Legnagyobb érdeklődésre a legelő permetezőöftitözése számíthat. Az- Új Élet
éis Sallai Tsz az öntözés előtt a már lelegeltetett legelőre kat. holdanként 80 kg péti-
sót szőrt ki a növényzet növekedésének meggyorsítására. A műtrágya hatása hama-
rosan észrevehető volt a már előző napokon megöntözött területen.

A permetező berendezés szórófejei és gyors kapcsolórészei az NDK-toól valók,
a szivattyú, motor és csőhálózat magyar gyártmány. A permetező szórófejek felsze-
relése mindössze 5—6 percig tart. A gyors átszerelés érdekében, valamint a csövek
átrakásához szükséges két dolgozó állandó foglalkoztatására leghelyesebb, ha a hat
szórófejlből egyszerre csak hármat működtetünk. A szivattyúval egybeépített motort,
valamint a főcsöhálózatot a munkaidő és a teljesítmény tökéletesebb kihasználása
céljából úgy kell felhasználni, hogy a mellékcsőihálózatot mindkét oldalára rá lehes-
sen szerelni. A szórófejeket a mellékesiőhállózat gyors kapcsolórészeire kell erősíteni.
Ennek megtörténte után kinyitjuk az elzáró csapokat, és. megkezdjük az öntözést az
•említett három szórófejjel. Közben a másik három szórófejet az oldalcsővezetékkel
együtt a kijelölt helyen kell felszerelni. Amikor a működő szórófejek az előirányzott
öntözővizet kiadagolták, a már összeszerelt másik vezeték szórófejei időveszteség
nélkül megkezdhetik a vízszolgáltatást.

A szórófejeket egymástól 24 méterre helyeztük el, mert csak így volt tökéletes
az egész terület megöntözése. Az oldalvezetékre szerelt három szórófejjel egyszerre
450. m2 területet lehet benedvesíteni. A szórófejek teljesítőképességét jelentős mér-
tékben befolyásolja a vízkivétel helyétől való távolság. Komoly következtetést még
nem vonhatunk le a szóbanforgó' permetező teljesítőképességéről. A három szórófej
egyszeri üzemeltetése sorén szórófejenként és óránként 23 mm csapadékot szolgáltat.
Ehhez még hozzá kell adni a párolgási veszteséget is, azt, ami a levegőben vész el.

A permetezőöntözés gadaságossági számítását még nem tudtuk elkészíteni. A
nyár folyamán ezt is elvégezzük, hogy összehasonlítható adatunk legyen az egyéb
felületi öntöző módszerékkel.

Négy éven át folytatott rizstermesztés után a Táncsics Tsz zab védőnövénnyel
vörÖshe,re-szálkásp"ferjé:s keveréket vetett 1955. tavaszán. A zab bugahányásának idő-
pontjában végeztük el az öntözést. A zab 470 kg szemtermést adott holdanként, a
herefüves, pedig 8 q szénaterméssel fizetett.

Ez év tavaszán a 65 klh másodvetés herefüvesből mintegy 12 kih-at 150/kg péti-
sóval fejtrágyáztunk. A pétisózott terület növényzete élesen elvált a kezeletlen par-
cellák növényzetétől. A legmeggyőzőbb ereményt azonban a mázsálás mutatta. A
kezeletlen terület Bzénatermése holdanként 21—24 q volt, a pétisózott területen hol-
danként átlag 32 q széna tenmett. A betakarítás után azonban megindult az öntözés.
Ebben az. évben háromszori kaszálással holdanként több, mint 50 q száraz széna-
terroésre számítanak a tsz tagjai. Ez a termés bőségesen fedezi téli szálastakarmány-
szükségletüket. #

i

é Mindezek azt bizonyítják, hogy a rossz termőképességű, erősen kötött szikes
talajon és csapadékban szegény vidéken is lehetséges a természetes termelési ténye-
zők kiaknázásával, valamint a kutatási eredmények felhasználásával a legelők meg-
javítása, a nagyobb fűhozam elérése és az olcsóbb, természetszerűbb állattartás.

Mihályfaivy István



NAQY IMRE
1817—1840

A Kisfaludy Társaság 1839. évi balladapáiyázatán a bírálóbizottsági tagok —
köztük Czuczor Gergely és Szalay László mellett Vörösmarty Mihály is — egy NOÍTV
Imre nevű költőnek ítélik az első díjat — műve „valamennyit .meghaladó tartalmas-
ságánál fogva".

. Arany János tanulmánykötetét forgatva is szemünkbe akad Nagy Imre neve.
„A Vörösmarty-aera tündöklő nyelvezetén lelkesült ifjúság legfeltűnőbb képvise-
lője ő" — mondja róla.

A két hatalmas kortársnak, Vörösmartynak és Aranynak ítélete elgondolkoz-
tató. Nagy Imre nagykunsági, kisújszállási költő, nem mehetünk el mellette közöm-
bösen, a mi feladatunk fenntartani emlékét. De vajon teljes joggal emlékezhetünk-e
még róla haladó hagyományaink sorában, vajon környezetének lelkesedését, a
századvég tiszteletét vagy a későbbi utókor hallgatását tegyük-e magunkévé?

A család, ahonnét származik, egyszerű kisújszállási parasztcsalád. Apjában
bent ég a vágy, hogy a család a fiúkon keresztül feljebb emelkedjék, ezért mind-
két fiút iskoláztatja, de az iskoláztatás költségeit viselni nem tudja. Egyelőre a már
Arany. János életrajzából is cly rokonszenvesnek ismert Dorka Illés kisújszállási
lelkész, iskolaszéki elnök támogatásával tudja elvégezni a gimnáziumot.

Kisújszálláson találkozik először a költészettel, mégpedig annak a városban
rendkívül népszerű — bár nem éppen magas művészi igényről tanúskodó — formá-
jával, a rigmusköltészettel. Diákkorában maga is szorgalmas művelője ennek a mű-
fainak. (A kisújszállási rigmusköltészet hagyományainak és azok Nagy Imre költé-
szetére való hatásának részletesebb tárgyalása külön tanulmányt igényelne.)

A középiskola új lépést jelent fejlődésében: tanítója, a derék Losi Pál, maga
is versfaragó ember lévén, diákjaival is verseket írat, miután a versírás elméletet
megismertette velük.

Az igazi lépést előre azonban a debreceni Kollégiumba való beiratkozás jelen-
tette. A kisváros elszigetelt légkörével szemben itt kapcsolódik bele az irodalmi élet
országos — ezen keresztül európai — áramkörébe..

A 30-as évek elején forrni kezd) a világ. Nálunk is ékkor mozdul meg a föld:
Széchényi Hitele lelkesedést és vad gyűlöletet vált ki, az országgyűlésen fellángol-
nak a harcok. Az újjálenni-vágyás a mozdulatlannak és mozdíthatatlannak tűnő
Debrecent is megérinti. A mozgalom áthat az ősi falakon, s jellemtó módon a diák-
ság reagál elsőnek a nemzeti újjáébredés eszméire. A hazafias szellemű diákkezde-
ményezések a tanári kar részéről inkább gáncsolásra találnak — az egy Péczely
kivételével.

Péczely József vezeti őket — pedig talán őt vezetik már egy kicsit a fiatalek.
Ő még szívében Kazinczy híve — a fiatalok az újért, Bajzáért rajonganak. Péczelv
nem kényszerítette őket saját nézeteire, egy dologban azonban megmaradt Kazinczy
hű tanítványának: a fordítás, utánzás, formai csiszolgatás fontosságának hirde-
lésében-

A diákság vágya s Péczely segítsége 1832-ben létrehozza a hant című szép-
irodalmi évkönyvet, a Kollégium diákjainak orgánumát. Ugyanebben az évben érke-
zik Debrecenbe Nagy Imre. A Kollégium szellemi életének részletesebb felvázolá-
sára azért volt szükség, mert ezekbe a keretekbe illeszkedik be: virágbaszökő költé-
szetére és egész világnézeti fejlődésére döntő hatásúak lesznek ezek a befolyások.
Érdemes megemlíteni, hogy az ugyanebben az időben itt diákoskodó Arany számára
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„az új modor... inkább elidegenítő, mint vonzó vala" — Önéletrajza szerint. Nagy
Imrét vonzotta az „új modor". Pécz'elytől elsősorban a tekintély és a formai tökély
tiszteletét tanulta el. Az előbbi kétes értékű örökség: még előbb hasznára volt a
másolás, később éppen azt a harcot figyelhetjük meg nála, amellyel „a szokás nyomó
homályát" legyőzni törekszik.

A diáktársak mind Bajzáért lelkesednek, aki ebben a?, évben veszi át a?
Auróra szerkesztését — a Lant is olyan kis debreceni Auróra —, nem csodálható
hát, hogy az almanach-líra hangjai szólalnak meg benne: stílusa érzék.letesség helyett
éteri elvontságra törekszik, kényeskedve keresi a „szép" szavakat. Nagy Imre első
kinyomtatott versében is Lotti „myrtus alatt Cypriaként mereng rózsás álmai kéjein",
amíg , sok ezer kelletnek őt körül Lengvén rózsa paviaccsal és Nárcisszal legyezik
képe hevületét". — így ír, és közben levélben könyörög a kisújszállási városi esküdt-
hez 5 forintért, mert betegségében nincs pénze orvosságra, hiszen amit tanítványai-
tól és szülei barátjaitól kap. még ennivalóra is kevés.

Az élet és a költészet kettéválása ezekben a kezdeti években szükségszerű.
Nem az élet reális problémáinak álcázásáról van itt szó, mint az almanach-líra
későbbi reakciós művelőinél, hanem arról, hogy a fiatalság nemes eszményikeresése
nem fogadja el a sivár valóságot, de téves példák alapján egyelőre nem ismeri más
módját az eszményítésnek, mint a stílus-eszményítés.

A 30-as évek derekán a haladás és a reakció erői elkeseredetten összecsapnak.
Az országgyűlést feloszlatják, Kossuthot — a debreceni diákok rajongott Kossuth-
ját — bebörtönzi'k. A zsarnokság, önkény elvont fogalmai megtelnek reális tarta-
lommal. Aa események nem maradnak hatástalanul a. debreceni fiatalokra sem. Itt
kell keresnünk a fordulópontot Nagy Imre költészetében is. Ebben az időben csen-
dül fel — mintegy válaszként — hazafias lírája. Eddigi verseinek síró. epedő alakjai
mellett új eszmény jelenik meg: a törhetetlen hazafi képe, a romantika kedvelt
módszerével monumentálissá nagyítva, Kossuth és a lengyel hazafiak alakjából
összegyúrva. Mert c versek mind a ,,hont csigázó önkény és zsarnok" ellen szólnak,
s optimista bizalommal várják a rabnépre virradó Jognapot". Lehetetlen a mi
hazánkra, lehetetlen Kossuthra nem gondolni az ilyen, látszólag Lengyelországról
szóló soroknál-

Annak, ki köz jogért
Szól igazat:

Pallos fölötte, — sír
Lába alatt.

Vagy tömlöc. aminőt
Pokol rakott,

Hogy a bűnt nem tudó
Lakoljon ott.

(Lengyel hon képe)

Hazafias versei között kétségtelenül sok a Bajza-utánérzés — s ezt sokan han-
goztatták már, elítélően is, pontosan 'kimutatva az egyező helyeket —, de tanulsá-
gosabb az egyezések mellett a különbségekre figyelnünk: míg a mester versei
reménytelen lemondással végződnek, a tanítvány hasonló témájú verseinek bátor,
optimista kicsengése van:

Lesz kor, midőn nem körzi kény
Sok ezrek lelkét s lelkemet...

(Sashoz)

Nagy Imre költői egyéniségének lassú kibontakozása kezdődik. itt. Ezentúl
tanúi lehetünk annak a kemény küzdelemnek, amit — az öncélú eredetieskedéstől
mindig idegenkedve — eredeti hangjának megtalálásáért folytat, ahogy Jelszavá-
ban megfogalmazza:

Szétverve a szokás nyomó homályát.
Kezdjünk merész szárnyakkal égi pályát...

(Sashoz)
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Egyelőre még erősen köti a kor irodalmi divatja, a „szokás nyomó homálya":
A divatos sírköltészet, a jégkeblű temető, az almanac'h-líra finomkodása: az üdvkéj,
bájkecs ural'kcdik még költészetében.

Nehezen tud csak irodalmi élményeitől elszakadni: erősen zárt életkörül-
ményei nem segítették ebben. (Az iskola falait csak kétszer hagyta el: 1835—36-ban
és 1838—39-ben egy-egy évet nevelősködött családoknál.) ,

Hazafias versei mellett még egy csoportja van költeményeinek, melyek
frisseségükkel, ötletességükkel ma is elevenen hatnák: diákversei. A hagyományos
kollégiumi bök-verseket kiforrott művésziességgel művészi rangra emeli. (Ezt a
folyamatot Csokonainál is megtaláljuk.) A „Sóhajtás n, "zünidőhöz", Iskolai közvizs-
galat után" mellett csak az egykor oly népszerű „Utazó diák" címűt említem, mely
a kortársak leírása szerint még fél évszázaddal a költő halála után is kedvenc nótája
volt a legációba induló diákoknak. Méltán lehetett kedvenc dala a diákoknak az a
vers, melyben oly tipikus diákos hetykeséggel hány fittyet a gyalogoló diák a mel-
lette elrobogó, üvegbe szegett hintő gazdájának, aki pedig

Nem hallgata hagymaszagú szavakat,
Szerzett kocsit és véve szép lovakat.*

s
ín - dul nugy út - ja - ra oz ár - va di - ók;

un in
Fe-szi- tik a - gyat ko- r a - kán i - d e - á k :

m w •»•

Jó bor, mi - be' gond- ja te-met- ve le- end,
n't.

Szép lány, kit a- múgy ma-gya- rán ö-le- /end.

A kollégiumi szellem természetesen korlátokat is jelentett. Verseiben sok az
elvcmt moralizálás, a prédikációszerűség. De hogy a későbbiek során mennyire el-
szakadt a kollégium világnézetétől, azt mutatja egy 1837-ből való Bhimauer-fordí-
tása. A Blumauernek tulajdonított mű meséjének lényege, hogy egy képzeletbeli
fejedelem vitatkozások socán az Ész vallására téríti az Összes felekezet papjait,
A mű nyilvánvaló deista tendenciája a cenzor figyelmét sero kerülte el.

A 30-as évek vége felé hazafias lírája is fejlődést mutat. Egyrészt konkretizá-
lódik az addig elvont hazaszeretet fogalma; merész határozottsággal néven nevezi
a börtönéből éppen szabaduló Kossuthot, sőt Vörösmartytól is számonkéri, hogy az
,Árvízi hajós" c. versében miért hallgatta el Wesselényi nevét. Határozott feladatot
tűz a nemzet elé: az érdekegyesítés programját a közös nemzeti cél megvalósítá-

•) Mellékelem a vers dallamát. Kár lenne végképpen kiveszni hagyni ezt a szép hagyo-
mányt. Csak helyeselni lehet, hogy a költő szülővárosa iskolájában már ismét énekelik
e z t a dalt, •". j.. _ . - . _ . -
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sáért. Másrészt verseiben meg-rnegjelenik egy eljövendő harc képe (pl. Harcdaí),
melyből szinte a közelgő szabadságharc első harsonahangjait érezhetjük ki. A harci
zaj él-nyugvása után a nemzet igazi békéjét jósolja meg — nyilvávaló, hogy itt a
felszabadító háborúra céloz. Hogy mi volt Nagy Imre véleménye az öncélú hábo-
rúról, azt jól mutatja Háború c. verse, mely a hódító háború borzalmasságát meg-
elevenítő képeivel méltán foglalhat helyet irodalmunk béke-verseinek koszorújában.

Nagy Imrét közvetlen utódai elsősorban formaművészetéért becsülték. S való-
ban: ünnepélyes mondanivalójának mindig ünnepélyes formát is keresett, irtózott
minden ponyolaságtól; amint Arany János mondja: „...inkább akar feszes, mint
bágyadt lenni, érezteti velünk, hogy midőn költ, mindig komolyan, ünnepélyesen
veszi a dolgokat és korántsem játszik". Szerette a bravúros verstechnikát, számos
versformát ő vezetett be irodalmunkba. A gáláns madrigál, az erősen kötött, csengő-
bongó rímű triolett, ritornel és rondeau illusztrálására tankönyveink és verstani
kézikönyveink sokáig az ő verseit idézték. (Pl. a Madrigál, Visszatért I., Visszatért
II., Emlékezet címűeket.)

1839-fcen a Kisfaludy-Társáság pályázatot hirdet történelmi 'balladára. Erre az
alkalomra írja Árpád c. költeményét, mely nemes egyszerűségével, erőteljes nyelvé-
vel és félreérthetetlen eszmei mondanivalójával (a vérszerződés leírásával a nemzeti
egységet propagálja) tetőpontja Nagy Imre költészetének, és egy új korszak kezdetét
jelenthette volna. A külső elismerés pedig (elnyerte a nagydíjat) a költő életútjában
is jelentős fordulatot jelentett volna, — de a sors ezt megakadályozta. Már az Árpád
írásakor teljesen elurakodott rajta a szegénységgel küzdő magyar költők jellegzetes
betegsége, a tüdőfoaj. Már csak néhány szelíden lemondó hangulatú, lágy zeneiségű,
gyászinduló dallamú verset ír:

Megrezzen az ősz, koszorúja lehull
A hervatag ifjú utána,

S az ifjú epedve magába borul...
{Megrezzen az ősz)

És megírja Hattyúdalát, mely valóban végső verse lett:

Meghalok, jön eljegyző halálom,
És rideg hónába eltemet:

De szelid lesz a közös nagy álom . . .

Pestről gyorsposta indult az ezüstserleg átadására, de már csak halottat talál:
a költő 1840. január 31-én elhunyt.

Ha Nagy Imre munkásságát fejlődésében vizsgáljuk, talán nem felelőtlenség
kijelenteni: elsősorban azt a költőt gyászoljuk benne, aki lehetett volna, ha nem végez
vele fiatalon a halál. De így is ériek számunkra, s megérdemli, hogy megőrizzük
emlékét. Nem tartozik új utat törő nagy költőink közé, nern tudta megtalálni
annak a népnek a hangját, amelyből származott, de lángoló hazaszeretete, emberi és
költői becsületessége mindvégig töretlen maradt. Nem óriása korának, de igaz gyer-
meke volt a magyar történelem egyik legnagyszerűbb korszakának, mely egyszerű
fiait is naggyá tette. A reformkor minden erénye ott fénylik Nagy Imre alakján is,
s a magyar haza, a magyar nyelv halála pillanatáig való szeretetében tragikusan
derékbatört élete is tanítómesterünk lehet.

Katsányi Sándor

IRODALOM

A költő műveinek legteljesebb kiadása: menyét legjobban a K i s f a l u d y T á r s a -
N A G Y I M R E K ö l t e m é n y e i 2. kiad. s á g E v 1 a p j a. i 1841. számából láthatjuk. —
Kisújszállás. 1897. — Rövid, de Nagy Imre he- Legalaposabb életrajzát az 1897-es kiadás elő-
lyét irodalmunkban mindmáig legjobban ki- szavában találjuk S z e r e m l e y B a r n a -
jelölő méltatást találunk: A r a n y J á n o s t ó i . Az érdeklődök ugyanott részletesebb
ö s s z e s p r ó z a i m ű v e i . Franklin, é. n. bibliográfiát is találnak. ,
758. p. — A kortársak, köztük Péczely véle-
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A BÁNHALMI AVAR SÍRLELETEK
(Első közlemény)

A megyénk területén folyó építkezések, földmunkák során
gyakran kerülnek felszínre régészeti leletek. Ezek megmen-
tése és szakszerű feltárása igen fontos. Az alábbi tanulmány
alkalmas arra, hogy a régészeti kutatómunka módszereibe
bepillantást nyújtson. Megmutatja egyúttal azt is, hogy a
régészek mennyire felhasználják más tudományágak ered-
ményeit, és kutatás közben nemcsak a szomszédos országok-
kal, hanem más világrészekkel is kapcsolatba kerülnek.

(Szerk.)

A lelőhely Szolnoktól ÉK-i irányban, Tiszabő—Kenderes—Kunhegyes között,
a Bánhalom melletti Czebe II. vízátemelő zsilipnél van. Legjobban megközelíthető
Tiszába északi szegélyén a Tiszából kiinduló csatorna mentén a térkép által jelzett
útvonalon.

- A szolnoki Vízügyi Igazgatóság dolgozói a kérdéses területet csatornázási
munkálatokkal öntözésre készítették elő. Cseppentő Zsigmond és Vizer József telefo-
non jelentette, hogy a földmunkák' közben sírokra bukkantak. Másnap, 1953. május
3-án a helyszínre érkeztünk. Nagy, szikes legelő, amelynek egyhangúságát csak a
közelben lévő Bánhalom és néhány távoli torony zavarja. Az l:75.000-es térkép a
lelőhelynél hosszan elnyúló laponyagot jelez (Telekihalom), amelyből ma már semmi
sem látszik, mert a 30-as években a környező szikes terület javítására leszántották.
A csatornázással kevés sírt bolygattak meg, 4—5-nél nem többet. Ebből egy sír
anyaga majdnem teljes: a 2. sír mellékleteit ugyanis részben a helyszínen, részben a
Kunhegyesen lakó kubikosoktól össze tudtuk gyűjteni —, még a koponyát is. Az öv-
garnitura anyagából látni lehetett, hegy késő-av.arkóri temetővel van dolgunk.

Mérték 1:75ooo

A lelőhely térképvázlata
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1. ábra: Az 1. sír rajza

A leletkörülmények tisztázása céljából a bolygatott terület mellett egy 5x5 mé-
teres szelvényt tártunk fel, melyben egy férfi sírt találtunk egészben eltemetett ló-
val, gazdag mellékletekkel (1. sír) és egy szegényebb női sírt (3. sír).

A csontvázak tájolása megközelítőleg É—D-i irányú, a 3. sírnál Ny felé 15° el-
térés mutatkozik. A sírok mélysége a szokásosnál valamivel kisebb (valószínűleg a
földlehordás miatt) az l.-nél 143 és a 3.-nál 100 cm,
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1. s í r : HosSza: 225 cm, szélessége: 170 cm. A gödör K-I oldalán feküdt egy férfi
csontváz háton, nyújtott ál lapotban, karjai szorosan a törzs mellé s imultak; Ny-i részén
erősen a gödör falához szorítva e&y ló teljes csontváza tárul t fel, kissé bal oldalára
dőlve. A feje az ember i csontváz tát>fejével volt egy vonalban.

A s írban az emberi csontváz mellett az alábbi leletek ta lá lhatók:
a) Derék tá jon: n a g y s z í j v é g , (XVII. tábla 1.) a bal kézfej belső oldalán, csú-

csával a lábfejek i rányában (2. á b r a : 1.), hosssza: 119 mm, szélessége: 34 mm, vastagsága:
4,5 m m ; l u k v é d ő k (XVII. t. 10—12.) nyi tot t végükkel a bal k a r felé, ill. a nagyszíj végek
i rányába néztek (2-3., 5.) h . : 32 m m " sz.: 27 m m , v. : 2 m m ; c s a t (XVII. t. 8.) peckével a
jobb k a r i r á n y á b a n feküdt (4.) h . : 67 mm, sz.: 43 mm, v.: 4 m m ; t é g l a l a p a l a k ú c s ü n -
g ő s ö v d i s z e k (XVII. t. i—7.) arányosan elosztva a csat két oldalán, 4 a medence fe-
lett (7., 8., 10., 11.), 3. pedig alatta (14—16.) h. : 45 m m , sz.: 28 mm, v.: 2 m m ; c s ü n g ő s
v e r e t (XVII. t. 13.) a bal medence alatt (13.) h . : 32 mm, sz.: 18 mm, v.: 2 m m ; k i s
s z í j v é g e k (XVII. t. 6., 7.) csúcsokkal a bal könyök i rányában (9—12.) h. : 37 m m , sz.:
14 mm, v.: 3 m m ; k é s f ü g g e s z t ő (XVII.. t. 14.) a jobb medencelapát alatt (17.) h. :
62 mm, sz.: 14 mm, v.: 6 m m ; t a r s o l y f ü g g e s z t ő k a r l k a (XVIII. t. 8.) a me-
dnce jobb szélén (6.) á t m . : 40 mm, v.: 3 m m ; t a r s o l y z á r ó (XVIII. t, 9.) a jobb
kézfej belső oldalán (18.) h . : 53 mm. sz.: 9 mm, v.; 3 m m .

ÍT

(19

2. ábra: Az 1. sír mellékletei a deréktájon
(A szaggatott vonallal rajzolt leletek csontváz alatt feküdtek.)

b) á fej tájékon: h a j f o n a t - d í s z e k (XVIII. t. 5., 11.) a koponya alatt (1. ábra:
i., 20.) h.: 45 mm, sz.: 7 mm (2 db.)

A férfi csontváz mellett vastárgyakat nem találtunk, valószínűleg a szikes, agya-
gos földben elpusztultak.

c) A lóesontváz mellett talált leletek:; k a n t á r r ó z s a (XVIII. t. 2., 3.) a lókoponya
két oldalán (21., 22.) átm.: S0 mm, m.: 3 mm; k a n t á r - d í s z (XVIII. t. 4.) a kantárró-
zsához tartozik (21.), átm.: 16 mm, m.: 8 mm; k i s s z í j v é g ezüst lemezből (XVIII. t.
1.) a tooponya bal oldalán (33.) h.: 21 mm, sz.: 12 mm.

A lóesontváz mellett megfigyelhető volt még az ábrán feltüntetett helyeken préselt
bronzlemez nyoma (23.) vas zabla (24), két db. vas kengyel (25., 26.), egyes vasdarab
(27.), préselt bronz lemez nyoma (28.), préselt lemezek nyomai (29., 31.), egyenes vas tárgy
(30.), bronz, lemez nyoma (32.), préselt szíjvég nyoma (34.).

2. sir: a leleteket a földmunkásoktól gyűjtöttük össze. N a g y s z í j v é g (XX. t.
1.) h.: 107 mm, sz.: 30 mm, v.: 7 mm; c s a t (XX. t. 2.) h.: 60 mm, sz.: 36 mm, v.: 5 mm;
öt darab ö v c s ü n g ő , ill. veret (XX. t. 3., 4., 5., 6., 12.) h.: 36 mm, sz.: 45 mm, v.: 2 mm;
k i s s z i j v é g e k (XX. t. 7., 8.) h.: 37 mm, sz.: 15 mm, v.: 2 mm; három darab p á n t (XX.
t. 9., 10., 11.).

3. sír: h.: 180 cm, sz.: 65 cm. A sírgödörben egy női csontváz feküdt háton, nyúj-
tott állapotban, karjai a törzs mellett feküdtek. Melékletekben szegény sír, mert mind-
össze két fülbevaló nyomai voltak megfigyelhetők a koponya bal oldalán a í'ül tájékon
és a jobb váll mellett. Ez utóbbi állati bolygatás miatt csúszott valószínűleg el, átm.: 30
mm. Az egyik fülbevalót egy helyen, a másikat három helyen színes üveg gyöngyök
díszítették,
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BÁNHALMA (SZOLNOK M.). AVAR TEMETŐ A 2. SlR MELLÉKLETEI



A bánhalmi három sírból viszonylag nem sokíéle tárgy került napvilágra. Eb-
han. a dolgozatban csak a derékszíj veretéivel foglalkozunk. Méretüket és az övön
lévő helyzetüket az előzőkben már ismertettük, most készítésmódjukkal, funkci-
ójukkal ismerkedünk meg, és díszítésüket vizsgáljuk meg közelebbről.

Mindkét öv veretéit öntés útján állították elő. Az 1. sírban lévők olyan öt-
vözetből készültek amelyekben 93.7% réz, 2.30% ólom, 1.90% cink, 0.95% antimon
és 0.30% arzén volt. A 2. sír veretéiben 94% réz, 1.40% cink, 2.05%ólom,0.60% anti-
mon és 0,18% arzén található. l) Mindkét ötvözetet közönségesen bronznak nevez-
hetjük.

Az önltés technikájáról rna még biztosat nem tudunk. Mivel két teljesen egyező
szíjveret-sorozatot nem ismerünk ebből a korból, régebben úgy gondolták, hogy min-
den egyes darab öntőmintáját külön fából faragták. László Gyula legújabb kutatásai
azonban kiderítették, hogy e feltevés nem mindenben helytálló. A fatechnikára jel-
lemző éles metszetek ugyanis sok esetben nem mutathatók ki, sőt számos tárgy
vékonysága és leheletfinom kidolgozása kizárja faöntőminta használatának lehető-
ségét. Jó példa erre az 1. sír nagyszíjvége is. László Gyula szerint puha fémből ké-
szíthették a matricát, amelyet agyagba nyomtak. Az agyag kiégetése után ez kiol-
vadt, és a fémötvözetet az üregbe öntötték.2)

öntés után a legtöbb esetben utánavéstek. Ez nemcsak a díszítés finomítását
szjlgálta, hanem az öntési hibákat, kitüremléseket is akkor távolították el.

Ha a díszítés úgy kívánta, azután még kerek vagy háromszögű, pontszerű
mélyedésekkel tarkították a felületet („beponcolták"). A vésésre feltűnő példaként
mutathatjuk be az 1. és 2. sír áttört verefeit. Az 1. sírnál ugyanitt poncolás is
szerepel.

A kész darabokat a szíjazatra szegecselték. Előzőleg a szegecsek számára ke-
rek nyílást fúrtak a véreteken, majd a téglalap alakúaknái négy, a csattesten és a
lukvédőknél három, a szíj végén csüngő veretnél, az ún. nagyszíjvégnél kettő, míg
az övről lecsüngő keskeny kis szíjak végén, az ún. kisszíjvégelknél és a késfüggesztő
veretnél egy szegeccsel erősítették fel a szíjazatra. A szegecsek száma általában
annyi, mint amennyit a felerősítés minimális biztonsága megkíván. A nagyszíjvé-
geken, az öv legnagyobb veretdíszén különféle szegecsfelerősítési módokat hasz-
náltak. A bánhalmi két nagyszíjvég is kétféleképen illeszkedett a szíjazatra. Az
elsőnél a felerősítés úgy történt, hogy a veret keskenyebbik végén vájatot hagytak,
helyesebben itt egyharmadára csökkentették az öntés vastagságát. Ebbe a téglaalakú
mezőnybe illesztették az öv szíjazatának végét, ehhez, hasonló alakú bronzlemezzel a
szíjdarab másik oldalát is befedték, majd' az előre átfúrt nyílásokon keresztül két
szegeccsel a fémlaphoz szorították az öv végét. A 2. sír ndgyszíj végének tövi részét
vastagabban öntötték ki. kis darabon üreget vájtak, s ez a tok fogadta be a szíjazat
végét. Ezután a tokos részt két szegeccsel átütötték.

A veretek szélessége — eltekintve a esüngőrésztől — nem haladta meg a de-
rékszíj szélességét, s lehetőleg alakjuk is alkalmazkodott az övön viselt szerepükhöz.
A lukvédőnél a csatpecek számára mélyebb bet-';femlést hagytak. A luk besza-
kadását egy oldalról védték; ezért háromszög, ill. patkóforma alakú. A szíjvég-
veretek nyelvalakja szintén magától értetődő. A verettel nem díszített övek szíja-
zata nyelvalakban végződik. A szíjvégekre azért volt szükség, hogy a szíjazat végé-
nek gyűrődését, törését, felkunkorodását evvel megakadályozzák. Még a csüngős
díszeknek is volt funkciójuk, amennyiben ezek a fémveretek a bőr feszítettségét és
így tartósságát elősegítették.

Különösen kezdetben, amikor a fémek még nagyobb értéket képviseltek, nem
mindenhol és nem mindenki jutott egyformán könnyen ilyen fémveretekhez. Csupán
a vagyonosabb s így tekintélyesebb ember hordhatott ilyen övet. ami később oda
vezetett, hogy nemcsak a veretek anyaga ,hanem száma is rangjelző szerepet töl-
tött be.

Nem szabad elfelednünk, hogy ilyen díszesen felszerelt övet elsősorban a
pusztai állattartó népek viseltek. Sokszor napokig nem szálltak le a lóról, úgyhogy
öltözetük legfontosabb darabja a derékszíj volt, mert minden fontos eszközt ehhez
kapcsoltak. Igen jellemző, hogy a nomád birodalmak alakulása idején az uralkodót
nem koronával tisztelték meg, hanem felövezték.

De ha az övnek — gyakorlati célján túl — a veretek anyaga és száma szerint
rangjelző szerepe is volt. felvetődik a kérdés :talán a díszítés sem volt önkényes és
csupán esztétikai követelményeket kielégítő. Itt nemcsak arról van szó, hogy amit
ma népviseleti különbségnek mondunk, az többek között — az övek díszítésén mu-
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tatkozott meg régen te. A néprajz és régészet együttes vizsgálatai alapján ezzel Kap-
csolatban nemrég szóba került a totemizmus kérdése, is. Primitív fokon ugyanis
e£y-egy népcsoporton belül a közös őstől való származás rendszerint valamilyen
állatalakban jut kifejezésre (gondoljunk a turul-<mondára vagy a csodaszarvas me-
séjére!). Ennek különös tisztelete azután számos külső jelben is megnyilvánul.
Ilyesmi nemcsak az össszetartozás tudatát segíti elő, hanem az idegenektől való
megkülönböztetésre is 'használják.3)

Vajon jogosan beszélünk-e a bánhalmi leletekkel kapcsolatban ilyen totemisz-
tikus törekvésekről? Ezt kétfelől is bizonyítani kell. Először: az a társadalmi fej-
lettségi fok, amelyben hordozói éltek, nem zárja-e ki ezt a feltevést? Másodszor:
a veretek díszítése alapot ad-e arra, hogy valamilyen származás-monda jeleit ezek-
ben felleljük?

Az első bizonyítása nem lesz nehéz. Szóljunk először is a leletek koráról. Eze-
ket a VIII. sz. első évtizedeinél korábbra nem tehetjük, de a VIII. sz. második har-
madánál későbbre sem.

A véreteknek annyi hasonmását találjuk az ország múzeumaiban, formájuk és
díszítésük oly szorosan kapcsolódik ezekhez, hogy a máshol tisztázott időrendi ered-
ményeket itt is alkalmazhatjuk. A 3. (női) sáriból — rajz alapján — ismerünk egy
fülbevaló-típust. Erről évekkel ezelőtt kimutattuk, hogy a VIII. sz.-nál korábban
ilyent nem készítettek ,viszont a VIII. sz. végén már nem használhatták.4) A 2. sír
nagyszíjvégének ábrázolása ugyancsak nem szerepel már a VIII. sz. végén.5)

A bánhalmi véretekhez hasonlóikat viselő VIII. sz.-i lakosság társadalmi szer-
kezetét László Gyula vizslgálta meg legbehatóbban. Kimutatta ,hogy ezek az ál-
lattartó népek nemzetségi szervezetben éltek. °) Egyébként kereskedelmi kapcso-
latuk a környező magas kultúrákkal (Bizánc, frank birodalom) minijmálisnak mond-
ható, háborúkat is ritkábban viseltek. Külső tényezők tehát nem zavarták meg ke-
letről hozott társadalmi szervezetüket és hiedelmeiket, nem siettették a társadalmi
fejlődést.

Ezek alapján a veretek díszítésének totemisztikus jellegét már nem zárhat-
juk ki. .

Nézzük most meg a bánhalmi veretek díszítését közelebbről!
Az 1. sír csüngós veretéinek felső téglalap-alakú keretében balra néző állat-

alakok, ún. griffek láthatók. Ezek olyan keverékállatok, amelyeiknek feje ragadozó-
madár csőréhez hasonló kampós nyúlványban végződik, a mar-tájékon szárnyakat
látunk, ugyanakkor testüknek többi része négylábú emlősökéhöz hasonló. Nj'il-
vánvalóan initikus állatról, állatalakban megjelenő démcníiguráról van szó. Ezek
a griffek szerepelnek lényegileg ebben a leereszkedett ipihenő-tartásban a 2. sír
csüngős veretéin és csattestén is. A 2. sír nagyszíjvégének elülső lapján két griff-
madár egy középsőt marcangol: az egyik aláfekszik ,és a gyomrába harap, a másik
felülről lenyomja, és a fejét támadja meg. A szíjszcrítós részen egy erősen stilizált
visszanéző állat látható. E szíjvég másik lapján kerek, homorú levelekben végződő
lapos-inda nyúlik el, s szíjszorítós részén itt S-alakú, hegyes levélben végződő lapos-
inda szerepel .A nagyszíjvég áttöretlen. Mindkét sír kisszíjvégein 'kerek, S-alakú
lapos-inda látható. Az 1. sír kisszíjvégei nem áttörtek.

A csattesten ferdén egymás felé dűlő S-alakú indát látunk. Az övgarniturák
többi darabjai, a lukvédők, egy kisebb csüngős veret, a csat karikája és a késfüg-
gesztő domború gyöngysor-alakban díszített. A késfüggesztő két vége erősebben
stilizált állatfejben, sárkányfejben végződik.

A csüngős veretek griffjei az 1. sírban apró körökkel beponcoltak. Ugyanezt
találjuk a kereten is. A csüngőrészt mindenhol inda és levél díszíti.

II.

Vajon mit jelent ez a griff — és inda-ábrázolás? Miféle képzetek húzódnak
mögötte, és honnan eredhetnek ezek? A kérdést idáig nem tanulmányozták beha-
tóan, és nem oldották meg.

Az 1. sír nagyszíjvégén a fentiektől eltérő ábrázolás mutatkozik; próbáljuk
meg mindenekelőtt ezt leírni. Anyagáról és készítésének, díszítésének technikájáról
már volt szó, legfeljebb az utánvésés és poncolás nagy szerepére mutatunk itt
hangsúlyozottabban rá, hiszen — a téglalap-alakú, szíjszorítós részt kivéve — az.
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egész áttört felületű, keretén pedig, két sorban köralakú poncolás látható. A hát-
oldala az elhelyezés és méret tekintetében ugyanazt a díszítést mutatja, mint az
első lapja (természetesen a szíjszorítós részt kivéve), csak laposabb és olykor vala-
mivel egyszerűbb a kivitel. Hátsó lapján a díszítés mintegy kiegészíti az elülső lapon
lévő ábrázolást: az ott szereplő szembenéző alak hátoldalát vagy a profil másik
felét mutatja. Ezért ezt is figyelemmel kell kísérni, annál is inkább, mert felülete
épebb és kevésbé töredezett.

A szíjvég hosszú díszített mezejében középen inda-fonatot figyelhetünk meg
kereszt irányban. Ez feljebb kétfelé ágazik, s az ágak végéhez szívalaku levél illesz-
kedik. A természeti népek leegyszerűsített ábrázoló módjaiban nem szükséges kü-
lönösen járatosnak lenni ahhoz, hogy ebben egy fa jelzését ismerjük fel. A fonatot
az elő- és hátsó oldalon úgy képezték ki, hogy a kettő mintegy hurckszerüen közre-
fogja egy állatnak a testét, annak hasi részét. Az állal hatalmas szája széttárt, és
a szíjszorítós rész felé néz, teste kerek poncolással díszített, és egyenes párhuzamo-
sakkal rovátkolt kötegben végződik. Két lábon nyugszik. Nyilván mitikus keverék-
állattal van dolgunk, melynek teste madár-alak, feje inkább emlős szörnyekéhez
hasonló, sárkányszerű. Ha figyelembe vesszük hogy testén a beponcolás szemekre
emlékeztet és törzse szétálló tollkötegben végződik, pávasárkánynak nevezhetjük.
Teljesen oldalnézetben képezték ki, a hátsó szíjvég-oldalon azonban a tollköteg ki-
képzése elmarad, helyette itt is pmicolást láthatunk.

A sárkány két oldalán macskaszerű állatot véstek ki ugyancsak oldalnézetben.
De a kerek fejek a szíjvég első oldalán szembenéznek, a hátsó oldalon viszont csak a
csupasz tarkórész látható. A mancsok karma erőteljesen kiképzett, az állat járása
a macskafajtákra jellemzően puha, tapogatózó, ami pl. az egyik állat mellső, előre-
nyújtott lábánál feltűnő. A szíjszorítós részhez közel álló (továbbiakban első) állat
feje és nyaka az elülső oldalon a felismerhetetlenségig töredezett.

A macskákon lovagló ülésben emberi alakokat figyelhetünk meg. Az első ál-
laton lévő az elülső oldalon szinte íkivehetetlenségig lepusztult .de a másik is. sajnos,
igen sérült. A lovasok lándzsásak. a második a jcbbkezével, a jobb válla felett, az
első a hátsó oldal tanúsága szerint a jobb hóna alatt döf a sárkány felé. A lándzsa-
csúcsok a hosszú pávatollakon. illetőleg a sárkán}' koponyarészén láthatók, de csak
a hátsó oldalon. Ugyanezen .az oldalon a harcosokat úigy képezték ki, hogy a macs-
kák helyzetéhez viszonyítva fordított lovagló ülésben ,a sárkánynak hátat fordítva
döfnek. Az elülső oldalon ebben a tekintetben előttünk a helyzet nem világos.

A szíjszorítós részen két zömök halat láthatunk egymás mellett, de fejjel
egymásnak ellentétes irányban. A hosszú mezőny alakjai nyilvánvalóan összefüggő
egészet alkotnak. A halak tekintetében még emlékezzünk arra, amit a veretek díszí-
tésével és a totemizmussál kapcsolatban már érintettünk: nem véletlenül vésinek
épp ilyen vagy olyan díszítést a véretekre, különösen nem ilyen mitikus ábrázolás-
nál. A két hal tehát legalább úgy hozzá kell, hogy tartozzék a jelenethez, mint a
harcosok vagy a sárkány.

Vajon mi lehet mindennek az értelme? Próbáljuk előbb rendezni a mondotta-
kat! A hosszú, díszített mezőnyben középen foglal helyet egy fa. Jelentőségét közép-
ponti helyzete önrnayában is emeli. A fa törzse, illetőleg alsó részei közrefogják a
sárkány alakját, tehát a sárkány mintegy a fában benne él. Ez még inkább mutatja
a fa mitikus erejét. A sárkányt két oldalról lándzsás harcosok támadják macska-
szerú állaton. A sárkány megsemmisítése nyihánvalóan nem öncélként szerepel. Az
összefüggésekből tehát önként adódik a fa birtokáért való harc. A macskaszerű ál-
latokon lovaglás pedig nem köznapi emberekre, hanem mondái hősökre utal, akik
a vadon szörnyeinek, valószínűleg valamelyik démonnak segítségével jutnak, győ-
zelemre. Amennyiben a harcosok hátrafelé szúrása az előlapon is szerepel, úgy \a
sárkány szemmelverő hatalommal redelkezhetett.

Nagyon vigyáztunk arra, hogy csak annyit mondjunk el és magyarázzunk
amennyi magából az ábrából kényszerítő logikával elénk tárul. De már ez is meg-
győző erővel idézi mindazt, amit a világfa mondákról általában ismerünk.

III.

Nézzük meg tehát, hogy mit tud a tudomány az életfa-képzetről!
Meg kell néznünk más magyarországi ábrázolásait is, s ezek az összevetések

azután alapot szolgáltatnak további, mélyebb következtetésekre. Talán a jakut nép-
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tői sikerült az élet fájára vonatkozó legszínesebb mondákat feljegyezni. Ezért ki-
indulásképpen Vno Harva finn etnográfus nyomán ezeket idézzük:7)

A széles,mozdulatlan mélység fölött, a kilenc szféra és hétrétű ég alalt a
középső részen, a föld köldökén, a föld legcsendesebb pontján, ahol nem fagy, a
nap sohasem száll le, ahol nyár van tél nélkül, és ahol a kakuk állandóan szól, ott •
állt a fehér ifjú. Elindult, hogy megnézze, hová került, és milyen fajta a lakhelye.
Keleten föld terült el széles, kopasz. A közepén volt egy hatalmas domb, azon állt
egy hatalmas fa. A fa gyantája átlátszó volt és jóillatú. Kérge soha sem száraz vagy
felrepedt, nedve ezüstösen villogó, dús levelei sohasem voltak elfonyadva, és a
barkája egy sor lefelé fordított kehelyhez hasonlít. A fa csúcsa a hét ég rétegén
emelkedett felül, és a főistennek volt a paripa-cölöpje, miközben a fámák gyökerei
földalatti mélységekbe merülték, ahol a démonok lakás-cölöpéül szolgáltak. Mikor
a fehér ifjú lépteit dél felé irányította, zöld fűfelületek közepén megpillantotta a
csendes tej-tavat, melyet soha sem mozdított meg szélfuvallat. Ennek partján mo-
csarak terültek el, melyek mintha savanyú tejből lennének. Északon sötét erdő
zúgott, magas hegyek emelkedtek, melyek, úgy néztek, ki, mintha fejükön nyúlprém.
sapkákat viselnének. A hegyek az ég felé hajoltak ,és ezt a helyei a hideg széltől
óvták. Nyugaton alacsony bokrú berek nőtt, mögötte magas fenyőerdő, és azon túl
magánosán álló hegyek villogtak.

Így nézett ki a világ. Akkor az ifjú odalépett az életfához és megszólította:
„Tisztelt nagy úrnő, fának és lakóhelynek istennője! Minden, ami él, kettesben van,
és utódokat terem, de én egyedül vagyok. Vándorútra akarok menni és egy hozzam
hasonló lényt akarok keresni magamnak, erőmet hozzám hasonlóval akarom össze-
hasonlítani, embereket akarok megismerni és élni, mint ahogy embernek kell. Ne
vond meg tőlem áldásodat. Alázatosan könyörgöm hozzád, lehajtom fejemet, és tér-
det hajtok." A fák levelei erre mozogni kezdtek, finom, tejfehér eső csöpögött a
fehér ifjúra. Meleg szélfuvallat vált érezhetővé, a fa recsegni kezdett, és gyökereiből
anyai lény tűnt elő derékig. Középkorú asszony volt, szigorú tekintettel, haja szaba-
don lebegett, s a melle fedetlen volt. Dús kebléből tejet nyújtott az ifjúnak, aki
annak élvezete után azonnal érezte, hogy ereje százszorosán megnő. Ezután az
asszony szerencséi igért neki és megáldotta. Most már se víz, Se tűz nem árthatott
neki. (Egy másik változatban a fa gyökerei alól kapott örök fiatalságot nyújtó
vizet.)

Ezután az első ember tudni akarta, hogy honnan származott. Némi gondol-
kodna után ahhoz a. felfogáshoz jutott, hogy ő ezen a helyen született: „Ha én az
égből estem volna, akkor engerrt hó és dér takarna. Ha én a déli, északi, keleti
vagy nyugati világrészekről e középső helyre jöttem volna, akkor magamon visel-
ném fűnek, fának nyomait, és ai szelek illatát hordoznám. Ha pedig a földnek mé-
lyéből szálltam volna fel, akkor porral lennék borítva?' A fához kiálltott: „Legyél
az anyám, mintha te szültél volna evgem! hegyéi teremtőm., mintha te teremtettél
volna. Hiszen te engem, aki árva voltam, felneveltél, hiszen te engem, aki kicsiny,
gyenge voltam, naggyá tettél." Majd később: „Te felnevelted az én fehér jószágomat,
mostanságig gondot viseltél az én fekete jószágomra, madaraidat óvtad, és sötét
vizeknek halait együtt tartottad."

A j akutok mondáiban szinte mindazokat a fontosabb elemeket együtt talál-
juk, amelyeket az euráziai népek az élet fájára vonatkozóan alkottak. Ezek: 1. A
föld középpontján (köldökén )egy magas hegyen áll. 2. Hét vagy kilenc emeletre
osztott, illetőleg hét mennyországot is átdőf. 3. A főistenség paripa-cölöpje. (Itt a
főist.em a fa teteje felett székel.) 4. Frisseség, nedvesség jellemző tulajdonságai.
(Ezért gyakran vizek mellé, tenger közepére helyezik.) 5. Gyümölcse vagy nedve
halhatatlanságot, örök fiatalságot vagy megújulást ad. 6. Mint női istenséget kép-
zelték el. 7. A földi élőlények belőle sarjadnak. (Végső soron minden élőlény anyja
és felnevelője.) 8. Az ember lakhelye kezdetben a közelében volt.

A jakutok mondáiban az életfa-képzetek keletkezési helyéről is kapunk némi
támpontot. Az a hely. amelyet leírnak, teljesen idegen a jakutok észak-szibériai
zord vidékétől. Persze, itt Vno Harvának ellentmondhatnánk azzal, hogy a kelle-
mes, dús tájak esetleg vágyálomként szerepelhetnek. Latynin szovjet etnográfus a
marrizmus kötelező teóriái alapján igyekezett is kimutatni, hogy a természeti
népek életfa-képzetei önálló fejlődés eredményei a társadalom fejlődésének bi-
zonyos fokán.8) Kétségkívül sok belsőázsiai és szibériai népnél találkozunk olyan
elemekkel, melyek önálló fejlődés eredményei. Pl. a világfát égtartó oszlopnak is
hitték. Ez a felfogás kimutathatolag onnan származik, hogy ezek a népek a menny-
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bolt szerkezetét sátraikhoz hasonlóan képzelték el. 9) Ez azonban csak új tulajdon-
sággal ruházza íél a világfát. Az önálló fejlődést ma már sehol sem lehet erőltetni
ott. ahol alapcs indokck vannak más népektől való átvételre.

üno Harva rámutat arra, hogy a jakutokon kívül más északi népek mondái
közvetlenebb bizonyítókokat is szolgáltatnak a délről való származtatásra. A mon-
golck. kalmükök zambu nevű világfájának törzstöve a szumér hegy aljáig ér. Az
indiai mondákban jambu néven emlegetik az élet-fáját. Az altáji tatárok a harmadik
mennyországban szerepeltetik a világfát. Ez teljesen megegyezik az indiai elképzelé-
sekkel. Ugyanez mondható egyébként az iráni jama nevű életfára, amely az indiai
Rigvédában szereplő jimával azonosé.

Fontos megjegyezni, hogy Indiában is a földre és nem a harmadik para-
dicsomba helyezték eredetileg az életfát. Mivel azonban sok mennyországot át-
döfött, és legnagyobb része így a mennyei régiókba nyúlt, később az egészet a pa-
radicsomba helyezték. Azok az északi népek, amelyeknél a világfa e földön szere-
pelt, nyilván elég kcrán át kellett, hogy vegyék Dél-Ázsiából ezt a képzetet.

Ezeknek az elképzeléseknek másik gócpontja az arab félsz;get területe. Négy-
ezer éves mezopotámiai pecsétnyomókon találkozunk már életfa ábrázolá-
sokkal, sőt írott forrásaink is vannak. Egyedüli kivételképpen az ótestamentum-
ban az életfa gyümölcse épp a halandóságot eredményezi. Ez jol beülik a zsidó és
babilóniai vallások tilalommal és bűntudattal terhes atmoszférájába. Az indiai ere-
detű elképzelésükkel szemben legszembetűnőbb különbség, hogy itt sohasem találko-
zunk az élet fájának emeleteivel, s ezzel kapcsolatban a többemeletes mennyország-
gal. Az életfához kapcsolódó démon, gonosz szellem viszont sokkal általánosabb, és
szerepe hangsúlyczottabb.

Ha az életfára vonatkozó képzetek keletkezésének ckait keressük, szem előtt
kell tartanunk azt az Uno Harcától is megfigyelt körülményt, hogy mennyire ma-
teriálisán gondolkodtak a régi népek e vallási mondákban. Pl a halhatatlanságot
egyszerűen nem tudták elképzelni egy azt előidéző táplálék nélkül. Az életfa kép-
zetét már ezért is jó nkkal a földi élet talaján gyökerezőnek tartjuk. Szerintünk
nem járhatunk messze az igazságtól, ha ősi, szinte tudatalatti visszaemlékezésről
beszélünk, mely megőrzött valamit abból a korszakból, amikor az emberré válás
folyamatában még a lehető legszorosabb kapcsolat volt az ember és a fák közt.

IV.

Eurázia európai részén az égig érő fa képzetét — a skandináv Edda-mondán
és egy pomerániai mesén kívül — sehol sem találjuk a folklór anyagban. A hősi
germán énekben azonban — a kutatók szerint — ez nem népi elem. hanem egyházi
eredetű. Méltán feltűnő jelenség tehát a Kárpát-medence területén csak a húszas
évekig összesen tizennyolc változatban feljegyzett világfa-mese. Solymossy Sándor.
a magyar folklór eddig talán legkiemelkedőbb kutatója hívta fel először erre a
figyelmet. Ide vonatkozó tanulmányainak lényege tömören a következő: 10)

Ezek a mesék világosan két részre bonthatók. Kezdődnek azzal, hogy egy
égig érő fát — általában egy király óhajára — csak egy legénynek sikerül meg-
másznia, hogy onnan életet adó gyümölcsöt és a király életét s boldogságát jelentő
királyleányt lehozza. Az elbeszélők mindig kiemelik, hogy a legény csak szaka-
szonként éri el a fa csúcsát, közben különböző tájak nyílnak meg előtte. A fa tör-
zsében lakó anyókák vagy táltosok igazítják el, illetőleg röpítik feljebb a különböző
világrétegekbe .ahol végül fényes kastélyhoz ér. Ezután a folytatás más-más köz-
ismert meséből átvett motívumok szövevénye. Az égig érő fa képzete itt ősvallásunk
hiedelmeiből és sámánisztikus szertartásainak rituális tárgyi emlékeiből hitelát és
gyökerét vesztett mese-elem. A régi. megmaradt benyomások a gyakori elmondás
folyamán a mesék közismert kellékeihez formálódtak.

Solymossy szerint a bibliai életfának semmi köze sincs az égig érő fa kép-
zetéhez, s általában a halhatatlanságot nyújtó nedv vagy gyümölcs sem tartozik az
ázsiai nomád népek világfa-hiedelmeihez. Szóval: szinte már-már fa-jeliegét is ta-
gadja, s a fokokra osztott égtartó oszlop gondolatát hangsúlyozza. Szerinte az égig
érő fa keleti nomád népek körében teljesen önálló fejlődés eredménye.

A kutatások azóta euráziai vonatkozásban több világosságot derítettek, és
helyesbítették ezt a megfogalmazást. Magyar területen Szűcs Sándor sárréti adat-
gyűjtései jelentősek; ő nem csak hiedelmekben, hanem ábrázolásokban is megta-
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lálta a világfát pásztor faragványokon.n) Diószegi Vilmos is új eredményekkel
gazdagította tudásunkat, mikor nemrég kimutatta, hogy a magyar mesék tetejetlen
fa-megmászásában a sámán-vizsgák emléke maradt fenn. (Mindig egy ifjú és az
is először massza meg a világfát. Csak akikor rendelkezik természetfeletti hata-
lommal, ha a fa csúcsán megkapja a táltoslovat, mely a szörny legyőzésében
segítségére van. A rokon népek körében akkor lesz valaki sámán, a nép papja, ha a
világfát jelképező sámán-fát megmássza, és érintkezni tud a felsőbb világgal.) 12)
Sajnos, a magyar anyag teljes revíziója még nem történt meg. Is) Mivel erre
távolról sem érezzük maisunkat hivatottnak, most csak annyiban szólunk hozzá,
amennyiben ez tanulmányunk szempontjából szükséges.

Véleményünk szerint a világfával kapcsolatos gyümölcs — vagy átvitt érte-
lemben bármi más új életet jelentő dolog — megszerzése a magyar mesékben is
nyilvánvalóan a keleti 'világfa-képzethez tartozik.

Ezenkívül feltűnő, hogy a szóbanforgó mesék összes változataiban szereplő
sárkány, valami fánl lakó gonosz szellem, mely a hős végső céljának elérésénél
jelentkezik, akadályokat gördít, és további bonyodalmakat okoz. e mesetípusnak leg-
alább annyira állandó eleme, mint a gyümölcs, stb. elérése vagy egyáltalán a fa meg-
mászása. Vajon, ha a démon-alak a világfa-mondák mesévé homályosulása után va-
lóban csak mint más meséből átvett „nyugati elem" szövődött volna ide sokféle
egyéb motívummal, akkor ennek megfelelően előfordulása imiért nem esetleges, mint
sck niás elemé?

Emlékeztetnünk ke.ll itt arra, hogy egyes helyeken, még Belső-Ázsiában is a
világfa-mondához néha egy sárkány-alak is kapcsolódik: a fa aljában tartózkodik
vagy rátekerődzik. Igaz, hogy előfordulása egyáltalában nem általános, és szerepe
sem lényeges. Annál kevésbé mondhatjuk az utóbbit az előázsiai szörnyekről.

Világfa-meséink sárkányalakját tehát bátran e mesék keleti elemének tart-
hatjuk. Sőt talán azt is megfogalmazhatjuk, hogy a mesék mögött lévő monda végső
formában olyan területen alakulhatott ki, ahol belsőázsiai kapcsolatok mellett az
előázsiai kultúrákkal való érintkezés is komoly formában szóbakerülhet, s ahon-
nan a néphullámok nyugatra hatolása kimutatható.

(Folyt, köv.)

Kaposvári Gyula — Szabó Viktor
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öt fiatal képzőművész Túrkevén
Meggyes László, Mészáros József, Szur-

csik János festőművészek, Nagy István
és Simon Ferenc szobrászművészek mű-
veiből 1956. július 1-én kiállítás nyílt a
tútkevei múzeumban. Nagy esemény ez
a kiállítás — a sok szép kép és szobor —,
de jelentősége sokkal nagyobb. Nemcsak
a képek és szobrok kerültek Túnkevére,
hanem megtelepedett ott az öt fiatal mű-
vész is, hogy az Alföld közepén a szol-
noki Művészfcelep közelében, az első ter-
melőszövetkezeti városban érjen meg
művészetük, hegy megismerkedjenek a
puszta szépségeivel, a végtelen búzatáb-
lák arányló tengerével és mindenek előtt
az ott élő emberekkel, akiknek kezemun-
kája és ügyessége teszi a földünket gaz-
dagabbá.

A megnyitó ünnepségen DomanovSzky
Endre Kossuth-díjas festőművész, a Kép-
zőművészeti Főiskola tanára szólt a fiatal
művészekhez. Megköszönte a város veze-
tőinek a Képzőművész Szövetség és a
Képzőművészeti Főiskola tanári kara
nevében, hogy otthont adott a pályáju-
kon most elinduló fiatal művészeknek.
„ . . . Munkásságuk fejlődése az elkövet-
kező időben együtt fog haladni a szintén
fiatal, alakuló, nagyjövőjű városéval. Az
idetelepült fiatal művészek a főiskolán
megtanulták a mesterséget. Most kilépve
az életbe, hasznosítaniuk kell a tanulta-
kat. Feladatuk nemcsak az, hogy az élet-
ben jelentkező és az itt tapasztalható él-
ményeket gyűjtsék, és művészi formá-
ban adják vissza, hanem alkotásaikban
mély és általános emberi tartalmat is tol-
mácsoljanak. Szép és felemelő feladatuk
lesz az is, hogy a képzőművészetet Túr-
keve dolgozóival megismertessék és meg-
szerettessék. Bízunk abban, hogy fiatal
művészeink rokonszenves személyiségük-
kel, hivatástudatukkal és jó felkészültsé-
gükkel helyt fognak állni az előlegezett
bizalomért. Gondoljanak arra, hogy min-
dig figyelemmel kísérik fejlődésüket, és

művészetük kiteljesedésével gazdagítani
fogják kultúránk egészét..."

Domanovszky Endre további szavaiban
ígéretet tett arra, hogy esetleges nehéz-
ségeikiben segítségükre lesznek, és a fia-
tal művészeket a város gondjaira bízta.

A megjelent nagyszámú közönség so-
raiban ott láttuk Darabos Iván miniszter-
helyettest a Népművelési Minisztérium,
és Németh Lajos művészettörténészt a
Központi Vezetőség Művészeti Osztálya
képviseletében. Elbeszélgettek, vitatkoz-
tak az egyes képek és szobrok előtt. Meg-
ismerték a fiatal művészeket személye-
sen is.

A kiállításon igen szép anyag került a
túrkevei dolgozók elé. A megfestés mód-
ja ugyan emlékeztet Domanovszky mű-
vészi stílusára, de egyes képeken már
egyéni meglátások, egyéni ízek is érződ-
nek. Különösen tetszettek Szurcsik János
képei közül a „Lovászfiú" és a „Baba-
látogatás". Meggyes László és Mészáros

. József tájképeit kell megemlítenünk;
ügyes kompozícióik és színeik az alföldi
tájak szépségét idézik. Szénrajzaik, az
aratókról, kubikosokról készített vázla-
taik mutatják az utat, amelyen művésze-
tüknek haladnia kell.

A szobrászművészek közül Nagy Istvásn
állatszobrai szelíd, kecses mozdulatokkal,
Simon Ferencnek jól sikerült portréi és a
palántázó lányokat bemu+ató domborrnű-
ve figyelemre méltó.

Túrkeve város tanácsa, amelynek a ve-
zető't ott láttuk a kiállításon, megérdemli
a dicséretet, naert a város kulturális éle-
tében új területet honosított meg: a kép-
zőművészetet. A város dolgozói szeretet-
tel és kíváncsian fogadták a fiatal műyé-
szeket, gyakran felkeresik őket műter-
mükben, és sokszor látják kint a határ-
ban palettával és vászonnal, örömmel lát-
ják a képeken megelevenedni az ismerős
arcokat és a kedves tájat.

K. Gy.
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A magyar népviselet leggazdagabb területei között emlegetjük a palóc, kalota-
szegi, matyó, sárközi, stb. színes népviseleteket. Ezeknek történeti alakulásaival fog-
lalkozó szakleírások megállapítják, hogy az egyes népcsoportok viselete a imúlt szá-
zad 40—50 éveiben még egészen egyszerű vászonviselet volt, s a párnavégeken, ing-
ujjakon stb. alkalmazott díszítmónvek motívumaiból fejlődött ki a későbbi színes
népviselete. A népi alkotókészség igazi kibontakozását az 1848—49-es, feudalizmus
ellen vívott eredményes küzdelmek tették lehetővé.

A Jászságban a régi népviselet szellemi és tárgyi emlékanyaga — eddigi ta-
pasztalataink szerint — legjobban Jászdózsán kutatható fel. A múlt század 70-es
éveinek végéig a jászdózsai népviselet is főleg háziszövésű vászonból állt, mely a
szegényparasztiságnál ,a századfordulóig fennmaradt. A Ikendertermesztés, szövés-
fonás ma is ismeretes Jászdózsán, azonban az előállított vásznat jelenleg csak tö-
rülközőnek, lepedőnek, szakajtóruhának és abrosznak-használják.

A régi vászonviselet (1. és 2. ábra) jellegzetes darabja a hosszúujjú ing, mely
szorosan simul a testhez, s az ujjai gombolható kézelőben végződtek. A pásztorembe-
rek hasonló, de csak derékig érő, lobogós ujjú inget hordtak. A vászongatya már
többféle volt. Hétköznap egyszerű, féllábszárig érő, úgynevezett szűk gatyát viseltek,
ünnepnap viszont igyekeztek gondosan ráncbasfedett, rojtos ráncosgatyát felvenni. A
derekát gatyakorc kötötte össze, mely az ing alját is összefogta. Ezt a viseletet (a mó-
dosabbaknál darutollal díszített) pörgekalap és különféle lábbeli egészítette ki. A
gazdagparasztság lábbelije csizma és bakancs, a szegényparasztságé télen baíconcs,
nyáron esetleg elhasznált csizmaszárból készített bocskor volt.

Ünnepnap alkalmával az ingre gazdag zsinórozású, ezüstgombos, posztóból,
készült lajbit (mellényt) vettek fel (3. ábra) melyet világoskék színben kedveltek.

1. ábra 2. ábra

Ezenkívül télen a jóbbmóduak cifrabundát (4. ábra) akasztottak a vállukra, a sze-
gényebbeknek viszont különféle posztókabátokkal kellett beémiök. Egy rendesebb
cifrabundát száz forintért készítettek ugyanakkor, amikor nyolc-tíz forint volt egy
mázsa 'búza ára. Ugyancsak ünnepnap alkalmával az 1870-es évek előtt is haszná-
latos volt a csizmanadrág (5. ábra). Ez elől zsinórczott, ellenzős volt, szintén csak
a jobbmódúák viselhették.

A régi jászdózsai férfi hosszú hajviseletéről nincsenek közelebbi emlékek, mert
már a múlt század végén kiveszőben volt. A 70—80 évesek is csak arra emlékeznek
ma már, hogy az akkori idős emberek haja tarkóig ért. A hajat zsírral kenték,
s az felgöndörödött a kalapig.

A régi jászdózsai női vászonviselet is egyszerű darabokból állt (6. ábra). Test-
hezálló, ujjnélküli vagy rövidujjú inget hordtak, alatta deréktól féllálbszárig érő
pendelt. Az inget alsószoknyával fogták le. Otthon csak ezt a három ruhadarabot
viselték. Ha kimentek a háaból, iákkor az alsószoknyára vászanszokinyát vettek, íe-

— 176 —



4. ábra

jükre kendőt kötöttek. Legtöbbször azonban az ingre blúz került. A módosabbak
vászonviselete 1870. előtt csak annyiban tért el, hogy a vászonszoknyát festették, s
gyolcsból készült blúzt viseltek. Később aztán a festett vászonból készült egészruhák
is elterjedtek.

Abban az időben a lányok hajukat egyágba fonva, leeresztve hordták, melynek
végébe széles, többnyire piros szalagot kötöttek. Lábukon egészcipőt vagy félcipőt
viseltek.

A múlt század második felében a vászonruhát a nők már csak hétköznap vi-
6elték. Ünnepnapokon különféle színes ruhadarabokat öltöttek magukra, mely a
Jászsásban polgári, városi hatásra alakult ki. Itt meg kell jegyezni, hogy a polgáro-

5. ábra 6. ábra 7. ábra



aodás a jász redemptusok körében — a redemptio által nyújtott előnyök következté-
ben — sokkal előbb indult meg, mint az. ország más területein.

A jászdózsai színes női népviselet legpompásabb a múlt század utolsó évtize-
deiben volt, melyet aztán a gyári készítésű és szabású ruhafélék e század húszas
éveiben végképpen kiszorítottak. A fiatalasszonyok és a lányok felsőtestükön gyolcs-
ból készült félinget (7. ábra), másnéven ingvállat hordtak, mely húzott nyakú, elől
vágott, fodrosszélű, rövicHiúzottujjú volt. Régebben a fodort külön, maguk készítet-
ték. A múlt században négy-öt, e században már csak két szoknyát viseltek, mely
régebben bokáig, később féllábszárig ért. A felsőt szoknyának, az alatta lévőket
alsószoknyának nevezték. Az alsószoknyák fehérek, keményítettek, helyi elnevezés-
sel „nyersbe vasaltak" voltak. Az első alsószokinyát, mely valamivel hosszabb volt
a szoknyánál, csipkével szegélyezték. A felsőszoknya anyaga leginkább selyem,
hrokát, ritkábban taft, a szegényebbeké karton, batiz volt, melyet mindenféle szín-
ben, főleg rózsás mintákkal kedveltek. Az alsószoknyákat gyolcsból, ritkábban vá-
szonból készítették. A Jászdózsához 5 km-re lévő Heves megyei Tarnaőrsön ugyan-
abban az időben a fiatalasszonyok 10—12 szoknyát is viseltek, nyilvánvaló tehát,
hogy a jászdózsai többszoknyás viselet a szomszédos palóc hatásra alakult ki.

8. ábra 9. ábra

Az ingvállra pusziik (8. ábra) került, melynek hátrészét az ábrán látható
módon kétujjnyi széles arany vagy ezüst zsinórozással díszítették. A pruszlik bár-
sonyból vagy taft selyemből, világoskék, zöld és más színben is készült. A pruszlik
elülső részét általában neim zsinórozták, mivel a háromszögletűvé hajtott vállkendőt
elől keresztbevetve viselték, így az a pruszlik elejét is eltakarta. A vállkendő
(160x160 cm) négy sarka más-más színű mintá.kkal volt díszítve, hogy többféle ruhá-
hoz ás hordhassák.

Lábukon igyári vagy sajátkészítésű; pamutból kötött, lúgyinevezett írimfíis
harisnyát viseltek, leginkább fehér színben, mely térden alul ért, és színes perklivel
kötötték át. Kötés szempontjából megkülönböztettek gugás (csigabugás), tökmagos
kehékes (kelyhes) harisnyákat. Ugyanakkor gyári készítésű magasszárú cipőt, nyáron
félcipőt hordtak.

A leányok hajukat simára fésülték, kétágba fonták, mely hátul derékig ért.
A hajuk végébe háromujjnyi, leginkább piros színű szalagot fontak. A lányok csak

10. ábra
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télen kötöttek fejükre selyemkendőt, egyébként mindig hajadonfőn jártak. Az ifjú
menyecskék fejviselete már eltért a nagylányokétól. Férjhezmenés után hajukat
kontyba rakták, homlok fölött kissé előrenyomták. Ünnep alkalmával fejükre fékölőt
tettek, melynek hátsó két szalagja mindenkor megegyezett a szoknya anyagával.

Szép darab a Jász Múzeum 55.72.1 leltári számú főkötője (9. ábra), mely zöld
bársony alappal, ezüst zsmórozással készült, felső részén müvirágkoszorúval. Ezt a
darabot Kis Margit részére készítették, ki 1874. október 26-án ment férjhez Krista
Áron gazdálkodóhoz. A helyi szokás szerint a rákövetkező nap. úgynevezett asz-
xzonnyá avatása alkalmával, a reggeli misén tették fejére a főkötőt. Mivel módjában
állt más főkötőt készíttetni, megőrizhették az eredeti díszítéssel, s így került leá-
nyuk (Béres Ferencné Krista Karolina, 81 éves) ajándékaként a Jász Múzeumba.

A főkötőt a fiatalasszonyok kétJhárom gyermek után végleg letették, mint
mondották: „akkor már nem kellett a dfrálkodás". A nők viselete a korral együtt
színtelenedéit, illetve más ruhadarabek kerültek helyébe.

A középkorú asszonyok az alsóruhákra (ing, pendely. alsószoknya) sötétebb
színű szoknyát, felsőtestükre nyáron nyárikát (10. ábra), hűvösebb idő alkalmával
vastag bélésű öltönyt (11. ábra) vettek. E ruhadarabok taftból készültek. Az öltönyt

11. ábra

gazdag zsinórozással, «züst pitykéfckel díszítették, melyet magas ára miatt a szegény-
parasztság nemigen tudott megvásárolni. A szoknya előtt csipkésszélű kötény, úgy-
nevezett kecele lógott, melyet a derekon kötöttek át, és amely a szoknya alsó széléig
ért. Fejükön gyári, sötétebb színű, selyemből készült fejkendőt viseltek, melyet ket-
téhajtva álluk alatt kötöttek meg. Lábukon barna vagy más sötétebb síínű gyári
harisnyát, továbbá egész vagy félcipőt hordtak. Az idős asszonyok viselete első-
sorban abban tért el, hogy minden felső ruhadarabjuk fekete színben készült. Az
előbbiek mellett viseltek egészruhát is.

Télen a nők kisbundát vagy az országszerte használt nagykendőt vették fel.
A kisbunda, illetve női bunda a Jászságban, ma is általánosan használt ruhadarab.

A férfiak viselete a múlt század végén, közvetlen a vászonviselet után hasonló
lett az országszerte általános parasztviselethez (vagyis pörge kalap, fehér ing, fekete
mellény, csizmanadrág és csizma). Télen félkabátot hordtak, és hordanak ma is.
Természetesen a modern szabású ruhafélék is ma már minden parasztcsaládban
megtalálhatók.

Mint láthattuk, a népviseleti ruhadarabok nagyrésze már a múlt században
is gyári készítésű volt. Azonban a viseletet nem a ruha anyaga, hanem a szabása,
készítése teszi elsősorban népivé. Jászdózsán ma is emlegetik a századfordulón élt
Herédi Csuka Anna és Rozika varrónők nevét, kik a készíttetők által hozott anyag-
ból a helyi ízlésnek és viseletnek megfelelő fokotokét és egyéb ruhadarabokat ké-
szítettek.

Természetes folyamat jelenleg a gyári, kfezruhák terjedése: a nép kulturális
és gazdasági felemelkedésének eredményeként a parasztság viselete is egyre inkább
a város viseletéhez idomul. *)

Erdész Sándor
•) Az adatgyűjtésem során nyújtott önzetlen segítségért Bolya Ferenc cs Kiss Lajos Jász-

ctózsai lakosoknak ezúttal mondok köszönetet. — A szerx6.
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Az új állomás homlok..<<• U^JC

ÉPÜL AZ ÚJ SZOLNOKI VASÚTÁLLOMÁS
A szolnoki vasútállomás napi utasforgalma annyira megnövekedett, hogy a

pályaudvar meglévő épületei szűknek bizonyultak. Szükségessé vált tehát, hogy az
állomásépületet megnagyobbítsuk, a vágányhálózaitot bővítsük, és az egész pálya-
udvar műszaki berendezését korszerűsítsük.

Ez év első negyedében erőteljes iramban indult meg az építkezés. A naponként
Szolnokon megforduló tízezernyi utas gyorsan emelkedő falakat, a magas állványo-
kat és a komoly földmunkákat látja, de nem tudja, hogyan épül és miiyen lesz az
új állomás, második ötéves tervünk egyik jelentős alkotása. A szolnokiak pedig, akik
átélték az 1944-es bombázások szörnyű pusztításait, és látták a vasútállomás és a
környező utcasorok pusztulását, szinte alig hisznek a szemüknek.

Az állomásépítkezéssel egyidejűleg a vágányhálózatot is bővítenünk kell, e;> -.
a jelenlegi állomásépülettől a város felé eső részre kerül az új utasforgalmi és utcto-
ellátó épület az induló és érkező csarnokkal (az ún. állomásépület vagy felvételi
épület); a mai állomás előtti első sínpártól mintegy 38 méterre épül.

A pályaudvar előterének és környékének rendezésével foglalkozó kompoz'iciós
terv előírja, hogy az új felvételi épület hangsúlyos pontja a pályaudvarhoz kivezető
főút tengelyébe kerüljön, annak lezárásaként. Továbbá: az állomás elytt széles park-
részt kell kialakítani, amely azt a várostól elválasztja.

A tervezésnek figyelembe kellett vennie még az alábbi kötöttségeket is:
1. A jelenlegi állomásépület előterében álló műszaki létesítményt mag kell

tartani.
2. A pályaudvari posta és a vasúti csomagfeladás helyét a tervezett vágány-

hálózat meghatározza.
3. Az új állomásépületet a város felé csak oly mértékben lehet szélesíteni, hogy

az előterül szolgáló zöldterület szanálás nélkül is elegendő legyen addig, míg
a tervezett zöldsáv el nem készül.
A fenti kötöttségek figyelembevételével a terv szemelőtt tartjia a pályaudvari

üzem jó funkcióját. Eszerint nem kívánatos az egyes üzemrészeket összezsúfolni
egy nagy épületbe ,hanem keresni kellett egy olyan megoldást, mellyel a pályaudvari
épületek — a később kialakítandó zöldsávot is figyelembe véve — a városképbe
kedvezően beilleszkednek. Ez, tekintettel a pályaudvar terjengős jellegére, zárt meg-
oldással nem. volt elérhető. A terv tehát a laza pavilonrevÁszerű beépítés mellett
foglalt állást. Ez újszerű megoldás hazánkban, mert az eddig épült pályaudvarok a
területi és egyéb adottságok miatt majdnem kizárólag egy nagy állomásépületben
helyezik el a pályaudvari üzemeket és az utasforgalmi létesítményeket.

Lényeges, és egyben elvi álláspontja a tervnek, hogy egy épületben tömöríti
és az állomásépületek központjába helyezi az utasforgalmi és utasellátó helyiségeket.
Ebben a felvételi épületben lévő helyiségek ugyanis nagyobb alapterületük miatt
nagyobb belmagasságot is igényelnek. így ennél az épületnél nagyobb léptékű archi-
tektúra válik szükségessé, hogy a külső megjelenés összhangban legyen a belső ki-
képzéssel. A városból kivezető főút (Beloiannisz út) lezárására is szolgál a kiemel-
kedő indulási csarnok, amelynek főmotívuma egyetlen hatalmas nyílás, s ez a fel-
vételi épület városkapu-jellegét kívánja hangsúlyozni, mivel ez a felvételi épülef
tömegének leghangsúlyosabb része.

Az utasforgalmi épülethez csatlakozik déli irányban a hivatali helyiségeket
magában foglaló irodai épület, amelynek építése már javában folyik. A két épületet
áttört nagy üvegfelületekkel határolt érkezési csarnok köti össze, ami lehetővé teszi,
hogy a kiemelkedő utasforgalmi épület mind a város, mind a pálya felől érvénye-
süljön. A tervnek ugyanis elvi álláspontja az, hogy nemcsak a város felől, hanem a

Tr- 180 —.



vonaton érkező utasok részére i& egyértelműen kívánja meghatározni és hangsúlyozni
az utasforgalmi épületet.

A pavilonszerű kiképzés szerint az egyes üzemi funkciókat legjobban kielégítő
különálló épületekben helyezkednek el az utasellátó üzem, a csomagfeladás, a pálya-
udvari posta s az egyéb üzemi és szociális szervek. A három különálló épületet ár-
kádos összeköttetés kapcsolja a főépülethez.

Ha megnézzük az új állomás hosszanti kiképzését, megértjük, hogy a város
felől a pályaudvarhoz kivezető főút ferde iránya az épület elhelyezésének hosszten-
gelyét illetően asszimetrikus beépítést tett kívánatossá. Az utasforgalmi épület ön-
magában véve szimetrikus elrendezésű, de a mellette lévő műszaki létesítmény tö-
mege és a mögötte lévő hatalmas új irodaépület ellensúlyozására az épületcsoport
jobb szárnyán lévő három önálló épületet jobban szét kellett húzni. így a Szajol felé
eső, árkádokkal összekötött három különálló épület hosszabbra nyúlva egyensúly-
ban van a másik épületszárny rövidebb, de súlyosabb tömegével.

A pályudvar előterének forgalmi terve a lehetőségek adta szűk keretek között
is biztosítja a forgalom zavartalan lebonyolítását. A jobboldali irányú gépkocsifor-
galom, mivel előbb az indulási, majd az érkezési csarnok bejáratát érinti, lehetővé
teszi, hogy az utasokat az állomásra, illetve onnan forgalmi keresztezés nélkül
szállítsák.

A pálya felőli oldalon az épület elé egy félperon és három fedett szigetperon
kerül, melyeket az utasok az épületbe torkoló alagúton közelíthetnek meg. A fél-
peron az eddigi szokásoktól eltérően nem csatlakozik hosszában a felvételi épülethez,
hanem attól mintegy hat méterre kezdődik el, s így lehetőséget ad zöldterület ki-
alakítására az utasforgalmi és a hivatali épület előtt.

Az épületek homlokzatai időtálló, zömmel mezőtúri burkoló téglából, kisebb
részben pedig kőburkolattal, a burkoló téglaadta színlehetőség nagyobbfokú felhasz-
nálásával készülnek

* * *
Az új állomásépület v&zlatos ismertetése után foglalkoznunk kell a részletes

elrendezéssel és kialakítással is.
A város felől egy 12 méter magas kapuzaton át jutunk az indulási csarnokba,

amely a vasúti pályára merőleges irányú, hosszanti elrendezésű, 450.00 m2 alapte-
rületű helyiség. Itt nyernek elhelyezést a pénztárak, a felvilágosító, a kapus és utas-
ellátó árusító fülkék. Ez — a csarnok nagy méreténél fogva — alkalmas arra is.
hogy a vonatok indulása előtt közvetlen érkezők várakozó helyéül szolgáljon.

Az épületnek az indulási csarnoktól É felé eső részén van a MÁV Utasellátó
étterme és üzeme, valamint a gyermekváróterem és gyermekfoglalkoztató. Ezek a
helyiségeik az indulási csarnokból közelíthetők meg, és elhelyezkedésük olyan, hogy
kis díszudvart zárnak közre, mely az étterem céljait szolgálja. Az indulási csarnokot
a díszudvartól nagy üvegfal választja el, és mintegy 'bekapcsolódik a csarnok terébe
azáltal, hogy az arra való kitekintést lehetővé teszi.

Az indulási csarnok másik oldalán egy 10 méter széles iközle'kedőcsarnok he-
lyezkedik el az épület hossztengelyében, amelyből megközelíthetők a közös-, a „nem
dohányzó"-, kultúr- és diákvárótermek, a esomagfeladás és a ráktár helyiségei, a
fodrász-üzem, a WC-csoportok, a söntés, majd az érkezési csarnok. Ezen közlekedő-
csarnokból széles lépcsőik vezetnek le a 8 méter széles személyalagútba, amelyen
keresztül az utasok vonatjukat megközelíthetik, ill. az érkezők bejutnának az állo-
más épületébe.

A csarnok világítását felülvilágítón keresztül a mennyezetről kapja. Ugyan-
innen történik a mesterséges világítás is. Az utasforgalmi és utasellátó helyiségek
természetes világítást a homlokzaton kialakított nagyméretű, a falsíkból kissé
előreugró, osztás nélküli üvegfelületek biztosítják.

A helyiségek belső kiképzésére, a padlózat és falak burkolására hazai márvá-
nyokat és műanyagokat használnak.

A külső homlokzatok és a belső terek képzőművészeti alkotások alkalmazására
nagy lehetőséget nyújtanak. Fémdombormű készül az indulási csarnok város felőli
bejárata fölé, amelynek elkészítését Szabó István szobrászművész vállalta és végzi.
Az érkezési csarnok végfalára nagyméretű kődombormű kerül, amelynek alkotója
Kocsis András szobrászművész lesz. Ez a dombormű tehát a személyalagútból fel-
vezető lépcsővel szemközti falra, szinte az egész állomásépület legszembetűnőbb
helyére kerül. A téma meghatározásánál figyelembe vettük a helyi szervek kíván-
ságát is. A Városi Tanács és a múzeum javaslatára ez a dombormfi a pest-szolnoki
vasút megnyitását fogja ábrázolni, amidőn 1847-tai Kossuth Lajos és Széshenyi
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István, a reíorrmkor két legnagyobb egyénisége is jelen volt az ünnepségein, amely
Szolnok város életében a fejlődés nagy lehetőségeit nyitotta ímeg.

A tervben szerepel még jónéhány képzőművészeti elgondolás, amelyeknek ki-
jelölése még nem történt meg. Így az éttermi udvarba kis szökőkút kerül, a söntés
egyik kiugró falrészére pedig falfestmény (secco). Az épület pálya felőli oldalán az-
az étterem, a kormányzati váróterem, a söntés és a poggyászfeladásra szolgáló ter-
mek ikülső bejáratai fölé a helyiségeik rendeltetését hangsúlyozó kisebb kődombor-
műveket tervezünk. Tisztázatlan még az indulási csarnok nagy falfelületeire kerülő
képzőművészeti alkotás is. Itt a műanyagburkolatok és a hazai márványok alkalma-
zása sajátos megoldást tesz szükségessé.

A várótermek előtti közlekedő-csarnok mindkét oldalán 'a határoló falakba a
várótermi ajtókkal váltakozva a csarnokból és a várótermekből egyaránt látható
vitrineket tervezünk. Ezdk a 2x2 méteres, kiállításra szolgáló falmélyedések igen
alkalmasak lesznek arra, hogy ismeretterjesztési céllal helytörténeti és muzeális
anyagot állítsunk ki bennük. A szolnoki múzeummal történt megbeszélés alapján
régészeti, népviseleti, népművészeti, természettudományi, stb. anyagok kerülnek
majd ebbe a nyolc vitrinbe. Időnként új tárgyak cseréjével frissítik a tárlókat, hoey
az utazó és-várakozó közönség kulturális nevelését és szórakozását segítsék.

Az épületek fűtésére gőzenergia szolgál, amelyet egy külön telepített központi
kazánház biztosít. A fűtésberendezés az utasforgalmi épület alagsorában lévő hőköz-
ponthoz csatlakozik. Az épületek központi fűtése két részre oszlik: padlóba épített
sugárzó fűtés lesz az utasforgalmi épület nagy részében, a többi helyiségekben a
megfelelő hőmérsékletet szivattyús melegvízfűtés biztosítja. A csarnokok fűtésére
a természetes szellőzés biztosítása mellett kiegészítő 'berendezés szolgál.

* * *
Az épületek kivitelezése korszerű szerkezetekkel és építési módokkal történik,

az előregyártott szerkezeteknek az adott lehetőségek határain belüli legmesszeme-
nőbb alkalmazásával.

Az épületek alapozásánál egy ritkán használt imádszert alkalmazunk ,az ún.
vacuum-kutas megoldást. Ez lehetővé teszi, hogy az alapozási munkálatok költségeit
jelentősen csökkentsük. Ugyanis ez a talajvízszintsüllyesztő módszer nem' kívánja
meg, hogy az egész épületalapozást vaslemezekkel körülszigeteljük, és a magas talaj-
vizet szivattyúkkal eltávolítsuk. Ezt a célt úgy is elérhetjük, hogy a pincetömb
körül kisebb részletekben a talajvízszintig keskeny árkot húzunk, és az árokban

.egymástól kb. 1.5 méterre vékony vascsöveket süllyesztünk le az épületalapozáshoz
szükséges mélységig. Ezeken a csöveken a mélyben lévő talajvizet szivattyúzni kezd-
jük, miáltal a körülhatárolt terület alatt a talajvízszint lejjebb süllyed.

Nagy feladat elé állítja a kivitelezőket az a körülmény is ,hogy az új állnmás-
épületet úgy kell elkészíteni, hogy a forgalom addig is zavartalanul folyjék. Ehhez
részletes tervet 'kellett kidolgozni, hogy az egyes épületek munkálatai mikor indul-
janak meg, és mikor lehet bontani a jelenleg még használatban lévő régi épületeket.
A legelső ütemben épül a nagy irodaépület, amelybe már ezévben beköltözik az
állomásfőnökség és a forgalmi szolgálat irodája. Közvetlenül azután a posta a jelen-
legi forgalmi irodák helyiségeibe települ át, a felszabadult helyiségeket lebontják,
és az így nyert előteret parkosítják. Az építkezés előrehaladtával az Utasellátó mai
helyiségei kerülnek lebontásra. Utoljára marad a jelenlegi állomásépületnek fentebb
említett része, amelyben a posta mindaddig marad, míg új helye el nem készül az
állomás épületében.

Külön tanulmányt igényelne a vágányhálózat átszervezésének, az új, modern
automata jelzőrendszereknek ismertetése, a rendező és a gurító átépítése. Ez azonban
most nem célunk. Azt mégis megemlítjük mint érdekességet, hogy a lebontott mai
állomásépületek helyére kerülnek az új sínpárok és a közöttük lévő szigetperonok.
Az egyes szigetperonok között azonban nem két pár sín vezet, hanem hárem. A kö-
zépső sínen ugyanis a téhervonatok haladnak keresztül, mert azok így nem zavar-
ják a fel- és leszálló utasokat.

1847. szeptember 1-én Kossuth Lajos és Széchenyi István megnyitotta a Tisza
partján lévő kis szolnoki vasútállomást, a régi „indóházat". A múlt század 60-as
éveiben a vasútfcrgalom növekedése miatt új állomásépületet kellett építeni, amely
a maga korában megfelelt a követelményeknek. A háborús pusztítás okozta károk és
a megnövekedett forgalom következtében azonban Szolnok kinőtt régi ruhájából.
Az új pályaudvarra már korszerű dieselmotoros és elektromos mozdonyok vontatják
majd az eddiginél sokkal nagyobb sebességgel robogó vonatok ezreit.

Czígler Endre
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A közlekedési csarnok részlete a személyalagút feljárójával

Kiállítási vitrinek a közlekedési csarnokban
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Az indulási csarnok a pénztárakkal

s s *•

Az Utasellátó V. büféje
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F Ó R U
Öizüttt izaaak a SzigLÍi

Lépcsőházi szellemességnek (Fesprit
d'escalier) nevezi a francia azt a maga-
tartást, amikor valakinek csak távozta
után jut eszébe, hogy mit is kellett volna
előbb mondania, cselekednie.. Aki az
alábbiak elolvasása után erre gondol —
és méltán —, annak csak azt tudom
mondani, hogy mindig is voltak olyan
kérdések, amelyeket „magunk közötti"
megbeszélésre kárhoztattak a gátló kö-
rüjmények. Ennek a cikknek nem fel-
adata elemezgetni, hogy ez miért volt
így, de így volt, és van még ma is, bár
lényegesen kisebb mértékben. Ez a „ma-
gunk közötti" megbeszélés természetesen
nem csupán baráti vagy ismerősi kap-
csolatnál állott fenn —, sor került rá
nem egyszer a színházon belül, a minisz-
tériumban, szövetségben és egyéb helye-
ken is. Tehát amiről szó lesz, nem ihir-
telen, mint egy üstökös tűnt fel a szín-
házi élet borzasztóan beborult egén, s
nem is csak most jut eszünkbe róla
beszélni—, igenis ott fényesedéit, vilá-
gított, csak éppen a legilletékesebbek
nem akarták észrevenni, csak most, ami-
kor már olyan ereje lett, hogy égetni
kezdett.

Nem lehet a szolnoki színház munká-
ját az egész magyar színjátszás egyes
kérdéseitől, az általános műsorpoliUká-
tól, a színházirányítás néhány elvétől el-
vonatkoztatva szemlílni. Sok a közös
gond, közös hiba, az ország bármelyik
színházát is tekintjük. Ezeken kívül meg-
találhatók a helyi botladozások, fogya-
tékosságok —i ezekről is szó lesz.

Bevezetésül még annyit: nem bizo-
nyítványkiosztás a célom, és nem is
hivatalosan, „megbízólevéllel", hanem
egyes szám első személyben, függetlenül
írom azt ,amit írok. És azzal a céllal,
hogy megpróbáljak választ adni néhány
olyan kérdésre, amelyre a közönség vá-
laszt vár, s közben találgat, ami lénye-
gesen károsabb az önvalló írásnál.

1.
Az elmúlt színházi évadokban ország-

szerte bekövetkezett anyagi, erk'jlcsi
visszaeséssel szemben kár lenne strucc-
politikát folytatnunk. Olyan nagymérvű
volt ez a visszaesés, s ugyanakkor a szín-
ház minden területén olyan elemi erővel

érlelődött meg a változást követelő mű-
vészi, gazdasági, műsorpolitikai helyzet,
hogy nem lehetett előle helyesirányú
cselekvés nélkül kitérni.

Hadd mondjak el néhány példát arról,
mit jelentett a közelmúlt körülményei
között egy évad előkészítése, a műsor-
terv összeállítása!

Kezdetben nem volt, de aztán megho-
nosodott az úgynevezett rubrika rend-
szer. Ennek a lényege: ,,mindenből egy
keveset". Nyugati klasszikustól magyar
klasszikusig, nagyoperettől mai témájú
vígjátékig adva voltak a rubrikák. De ez
még nem minden; ezeken belül a szent
arány kedvéért szükséges volt a műsor-
ban, legalábbis „elvileg", harsány bohó-
zat és lírai vígjáték, színmű és tragédia,
munkás és paraszt, értelmiségi és ifjú-
sági probléma, színészt és együttest ne-
velő mű, kasszasikert jelentő előadás, és
nem ártott, ha foglalkoztunk néphad-
seregünk néhány kérdésével is . . .

Többszöri nekirugaszkodás után be-
írtuk a gondosan megvonalazott papí-
rosra, hogy. nyugati klasszikus: Romeo
és Júlia, vagy A zalameai bíró. Nagy-
operett: Montmartrei ibolya, Mágnás
Miska, Víg özvegy. Zárójelbe odatettük:
„ha engedik". (Tavaly nem engedték.)
És így, a fentiek szerint minden rubri-
kát kitöltöttünk azok iránymutató szem-
pontjai szerint, fölöttébb vigyázva arra,
nehogy egy rubrikába véletlenül két da-
rab kerüljön, mert akkor valamerre el-
haj lünk.

így megszületett valami tákolmány.
Májusban be is adtuk a minisztériumba.
Két-három hónap múlva azonban kide-
rült, hogy a társulatot átszervezték. Egy-
szerre becsapott a villám: nincs Romeo
és nincs Júlia a társulatban, s nélkülük
legalábbis merészség előadni a darabot.
A zalameai bíró sem kivétel: nincs bíró,
mert a kiszemelt színész a nyáron meg-
gondolta magát. Darabok áthúzva, —
újabb keresgélés.

Mit jelentett mindez?
A színházak vezetőit egészen egysze-

rűen nem hagyták színházat vezetni. Ki-
nevezték őket a felelős pozíciókba, —
tehát bizalommal voltak mind az igaz-
gató, mind a főrendező személye iránt.
Ugyanakkor azonban korlátok közé szo-
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rították őket, — ami viszont a bizalmat-
lanság jele. Hiába érveltek: jobban is-
merik a helyi körülményeket és adott-
ságokat, a közönség igényének a fokát,
a társulatban "rejlő lehetőségeket, jobban
ismerik, mint az, aki egy minisztériumi
asztalnál ül. És tovább: vannak egyéni
elképzelései a színháznak mind műsor-
tervileg, mind művészileg, kísérletezni
szeretnének, hiszen a művészet menthe-
tetlenül elsorvad kezdeményezés, újkere-
sés nélkül. Bizonygatták: jót akarnak,
szépet álmodnak, hagyják vezetni a ve-
zetőket. Hiába. Kulturforradalmurik ide-
jén a legádázabb konzervativizmussal
találta magát szemben az, aki ezeken az
ajtókon kopogtatott. A leghevesebb szó-
csatákkal lehetett csak itt-ott engedmé-
nyeket kiharcolni. Csak a megszokott
volt a jó, csak a kitaposott út volt meg-
engedhető, mert „abból már nem lehet
semmi baj". S így is hányszor hangzott
el a vád, hogy cinikus az ember, pedig
csak belülről nézte a helyzetet, s olyan-
nak látta, amilyen, nem pedig olyannak,
amilyennek lennie kellene.

Gyámkodás alatt éltek a színházak, a
vidékiek különösen, ez az igazság. Be
voltunk osztva a sorba, és vezényszóra
meneteltünk. Egyenesen bele a művé-
szeti és anyagi kátyúba.

2.

A színjáték megalkotása bonyolult
művészi feladat, sok összetevője van.
Azokat „kapásból" végezni nem lehet.
Néhány alapfogalmat tisztázni kell, így
üéldául azt, hogy mit is akar az ember
a közönségnek mondani, mi tehát a célja
— s mindezt 'milyen úton szeretné meg-
valósítani, Ennek tisztázása nélkül lehe-
tetlenség eredményes munkát végezni.

Rögtön ennél a lépésnél hibát követ-
tünk el. Nem kétséges, és most már le
is lehet írni, hogy a színház nem csupán
pedagógiai feladatot tölt be. A minden
áron való nevelés (művészi, politikai) el-
rettentő eredményeket szült. Dobbal
nem lehet verebet fogni, — ezt „szívós"
kultúrpolitikánk csak évek számos ku-
darca után értette meg.

A nevelés ürügyén olyan darabok lát-
tak napvilágot, melyek művészietlen,
direkt politizáló szövegük miatt elriasz-
tották a közönséget. Ez bizalmatlanságot
is eredményezett, magyarul: elvesztették
hitelüket az ilyenféle darabok. Sőt, eze-
ken keresztül a jó darabok is eleve bu-
kásra voltak ítélve, mert a közönség nem
jött be a színházba, azt gondolva, hogy
ti darab úgyis olyan rossz lesz, mint az
előző. A szolgalelkű dicshimnuszok any-
nylra lejáratták például a mai témájú

darabokat, a szovjet műveket, hogy,
majdnem reménytelen kísérlet egy ki-
váló orosz klasszikusra 'becsalogatni a
nézőket. Az Éjjeli menedékhely és a Kis-
polgárok például elrettentő csekély át-
iagbevétellel ment és igen kevésszer
Debrecenben, illetve Szegeden.

Félreértés ne essék: nem a jó, mai
témájú magyar darabokat vagy a mű-
vészi szovjet darabokat akarom kitiltani
a színházból. Csak a rosszakat. Hosszú
idő telt el, amíg megértették — akik
megértették —, hogy ross«ul politizá-
lunk, ha rossz darabokat játszunk!

Természetes azonban az is, hogy a
színháznak nem lehet feladata csupán a
szórakoztatás. Ez iművészietlen, meg-
alkuvó álláspont lenne. Nem lehet csak
operettet vagy zenés vígjátékot játszani,
bármenyire is kívánják ezt sokan. Nem
lehet ezt megtennünk sem a hivatás
megkövetelte művészi kötelesség, sem
önmagunk művészi igénye és fejlődése,
de a nem kielégítő fokon álló általános
műveltség miatt sem.̂  Ez utótobi terén
Szolnokon is van elég tennivaló. Mert
amíg egy klasszikus zenekari estet, me-
lyen egy 'szólóművész is fellép, el kell
halasztani, mivel a jegyek egyhatoda(!)
sem fogyott el, amíg a Mágnás Miska
irrelálisan töibb nézőt vonz, mint —
mondjuk — A tanítónő, addig bizony
könnyű megállapítani, hogy a közönség
szívesebben nézi és hallgatja a felszínes,
szentimentális, giccsekben sem szűköl-
ködő darabokat, mint a nagy szenvedé-
lyeket, nagy érzéseket és emberi problé-
mákat kivetítő műveket. Más városiban
is hasonló a helyzet, de közel sem eny-
nyire kirívó.

S éppen mindezeknek a tudataiban —
Talleyrand szavaival élve — több mint
bűn, hiba volt csökönyösen ragaszkodni
az egyoldalú műsorpolitikához. Igenis ki
kell elégíteni az igényeket. Igenis előbb
operettet, nagyoperettet, ha úgy kíván-
ják „legnagyobb" operettet kell játszani,
s prózában is a könnyebb, vidámabb da-
rabokat, s csak aztán a magasabb szín-
vonalú, mélyebb értelmű műveket. Csak
ilyen mértékben adagolva lehet meg-
nyerni az igaz ügynek a közönséget. Szí-
vós>, kitartó munka ez, de előbb-utóbb
meghozza a maga gyümölcsét. Egyre
többen értik majd meg, hogy nem a
Montmartrei ibolya, de — horribile
dictu! — még nem is a Csárdáskirálynő
a világ drámairodalmának a közepe.
Vannak Kálmánon kívül is „elég érté-
kes" szerzők, mint például Shakespeare.
Ibsen, Lope de Vega, Ben Jonson,
Shaw, Gorkij, akiknek ^ művei több
emberséget, több művészetet tartalmaz-
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iiak, mint a szerelemtől dadogni kezdő
Bóni vagy az agyalágyult Frascatti szö-
vegei. Megértik majd azt is, hogy lehet
valami szép és jó azért, mert ők nem
ismerik, s hogy a saját igényeiken túl a
színháznak is meglehetnek a maga fon-
tos és szükséges szempontjai, melyeket
nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Hadd mondjam el itt még azt is, hogy
a színház minden egyes művészének a
kedvét s ezen keresztül az egész munkát
ugyancsak befolyásolta az a tény, hogy
a közönség közel sem látogatta úgy a
színházat, ahogyan vártuk volna. Hal-
lom a választ: rossz volt a műsorpolitika.
Ez azonban csak az egyik oldala a kér-
désnek. Azt a kérdést sem jó ilyenkor
megkerülni, hogy vajon mit érez a szí-
nész akkor, amikor egy többhetes, ideg-
őrlő próbaszakasz után, a jól végzett
munka tudatában a harmadik előadá-
son 80—100 néző előtt kell játszania.
Miért? Rosszul játszik? Rosszat játszik?
Nem. Mert pl. A tanítónő jó darab, és az
előadás is értékes volt. Mi hát az oka a
részvétlenségnek, a meglehetősen egyol-
dalú érdeklődésnek?!

Színház közönség nélkül nincs. A szí-
nész a közönségnek játszik, s ha munkája
fagyos hangulattal, üres széksorokkal
találkozik, akkor, amikor tudja, hogy jól
dolgozott, bizony elkeseredik, s szinte
értelmetlennek találja végzett munkáját,
s magyarázat keresgélése közben arra
gondol, hogy a közönség döntő többsége
nem tart igényt, csak a Mágnás Miskára,
meg o Csárdáskirálynőre.

3.
A Szigligeti Színház művészgárdája az

előző évhez viszonyítva az 1955—56-os
idényben feltétlenül megerősödött. Igaz,
kissé szertelen társulat alakult ki, mint
ahogy Ladányi Ferenc a fesztiválon

. mondotta, s nem is minden szerepkört
sikerült betölteni. De nem is itt van a
bajok forrása, hiszen meggyőződésem:
egyes művészekben s a társulat egészé-
ben több érték van, mint amennyit fel-
színre hoztunk.

Nemcsak több, de jobb rendezőink is
voltak, mint az előző évben. A színház
mindegyik produkcióját gondos, lelkiis-
merel^s munka előzte meg, s ez nem
egy. a mi erőnkhöz viszonyítva szép elő-
adást eredményezett. Gondolok A taní-
tónő, a Dulszka asszony erkölcse, ;i Mont-
martrei ibolya bemutatóinkra. Termé-
szetesen ezek mellett voltak gyengébb
előadások is. A művészet terén a hul-
lámzó teljesítmény elkerülhetetlen. Egy
bizonyos, ha tévedtünk is. jót akartunk.
S ha nem is úgy sikerült valami, aho-

gyan mi terveztük, bizonyos, hogy a szín-
házszeretet, a jót s jól játszás vezetett
minden lépésünknél.

Bár ezt, úgy érzem, le kellett írnom,
mert talán nem mindenki érti és érzi vi-
lágosan, jól tudom, hogy ezzel még nem
lehet pontot tenni az elmúlt évi munkánk
után. A tagadhatatlan művészi eredmé-
nyek mellett szólnunk kell azokról a hi-
bákról is, amelyek végső soron azt ered*
ményezték, hogy az ezévi mérleg nem
lehet olyan kedvező, mint amilyent sze-
retnénk.

Munkánkat sokszor tervszerűtlenség,
kapkodás jellemezte. Ez a határozatlan-
ságnak, a befolyásolhatóságnak egyik
eredménye. A színház vezetőjének meg-
voltak a művészi elképzelései, tervei,
mégis, ha megvalósításukra sor került,
valamiféle különös határozatlanság, té-
tovaság ütötte fel a fejét. A befolyásol-
hatóság, mely különösen Keres Emil
igazgató munkájában volt tapasztalható,
sok visszás helyzetet, igazságtalanságot,
elkedvetlenedést okozott.

Ezek után természetes, hogy az igaz-
gatóságnak korántsem volt olyan tekin-
télye, am-„>ly elengedhetetlen feltétele a
jó munkának. Ez a tekintélyhiány sok
megalkuváshoz vezetett, s szülője lett a
rendszertelen munkának, a laza fegye-
lemnek. Meg kell mondani, hogy sok fe-
gyelmezetlenség fordult elő a színházban.
amelyet erős kézzel, több határozottság-
gel mind meg lehetett volna előzni.

Az elkövetett hibák jó talajt szolgál-
tattak a sztárkultusz cseperedéséhez.
Szerencsére már nem volt idő arra, hogy
elburjánozzék, de úgy is károkat, össze-
tűzéseket okozott, különösen az évadvégi
zavaros állapotban.

De ha a kérdések vizsgálatánál még
mélyebbre akarunk hatolni, feltétlenül
szólni kell az egész évre jellemző kezde-
ményezési bátortalanságról is. Ha szem-
ügyre vesszük az elmúlt év darabjait,
egy pillanat alatt nyilvánvalóvá válik,
hogy csak olyan műveket játszottunk,
amelyek más színházban már átestek a
tűzkeresztségen. Tehát csak kitaposott
úton jártunk. Ez nem utolsó sorban a
saját munkám bírálata is — s azoké
még, akiket illet. Nem valami művésziet-
len eredetieskedésről van szó, nem arról,
hogy ami jó, azt semmilyen körülmények
között ne vegyük át más színháztól. Ar-
ról van szó, hogy egy színház minden kö-
rülmények között legyen bizonyos fokig
úttörő. A mi pályánkon nem a harsány-
ság, nem a bukás a legnagyobb ellen-
ség, hanem az egyformaság, a szürkeség,
az unalom. A vállalkozó kedvnek, az út-
keresésnek mind a darabek kiválasztá-
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sakof, mind pedig azok kivitelezésekor
meg kell nyilvánulnia. Nos, az idén e té-
ren jelentős hiányérzet maradhatott min-
denkiben.

Nem lehet letagadni azt az arisztokra-
tizmust sem, ami többízben megnyilvá-
nult, ha a színiház kilépett a saját portá-
járól, s a város hivatalos szerveivel,
•egyes intézményeivel közelebbi kapcso-
latba került. Az érthető, ha a színházve-
zetés egyes belső problémák megoldását
önmaga végzi el, s abba nem hagy bele-
szólást. A színház azonban nem állam az
államiban, feltétlenül be kell kapcsolód-
nia a város vérkeringésébe olyan formá-
<ban is, hogy szoros kapcsolatot köt töbto
intézménnyel. Feltétlenül jogos az a bí-
rálat, amely a színház egyes vezetői r e
téren elmarasztalja, s nagyrészt őket hi-
báztatja e szorosabb kapcsolat elmara-
dása miatt.

A tárgyilagosság kedvéért nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül azt, hogy a szín-
bázvezetés bonyolult dolog, nagy-nagy
rátermettséget igényel. Kiváló tehetségű
színészek, rendezők nem alkalmasak a
vezetésre, ha annak technikáját, mód-
szereit, szervezési ismérveit nem tudják
elsajátítani. Különleges rátermettség
szükséges éhhez, amely igen keveseknek

adatott meg. Szinte lehetetlen Keres
Emilt vagy Varga Géza főrendezőt mé-
lyen és feltétel nélkül elmarasztalni a
színház életében, munkájában mutat-
kozó hibákért, hiszen egyikőjük sem úgy
vállalta beosztását, hogy eljött immár
számukra a Kánaán. Sőt tudva, hogy
feladatuk elvégzéséhez olyan különleges
képességek is szükségesek, amelyekkel
— véleményük szerint — ők nem rendel-
keznek, ugyancsak harcoltak kinevezé-
sük ellen. Itt tehát arról is szó van, hogy
felelősségteljesebb dolog valakit ilyen
helyre állítani, mint ahogy egyesek el-
képzelik.

4.
És a jövő?
Egy bizonyos: az új színházi évben va-

lami más kezdődik. Azzal, hogy a szín-
ház a megyei tanács felügyelete alá ke-
rült, több kezdeményezési lehetőséggel
új távlatok nyílnak a színház előtt. Erről
nem feladatom most írni, s csak annyit
említek meg ,hogy változatlanul úgy lá-
tom: bármennyire is hasznos és jó dolog
a tanács felügyelete, a művészi problé-
mák megoldása, jzzó hangulatú, nagy él-
ményt Jelentő előadások megalkotása
mégis csak a színház feladata.

Híves László

A szolnoki szabadiéri szín-pad
Képünk a színpadot 1956. június 14-i, megnyíló előadásának —

a Bánk Bánnak — díszleteivel mutatja.
Botos Sándor rajza
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Üj élet kezdődött. Elbeszélések, ver-
sek, levelek. [Szolnok, 1956.] Kiad.
MSZT Szolnok megyei titkársága és a
Magyar írók Szövetsége Szolnok megyei
csoportja. 57 p. 18 cm.

Mivel a kötetbe foglalt írásművek túl-
súlya a felszabadulás élménye s a szovjet
hadsereg iránti hála jegyében fogant, az
antológia mondanivalója zárt egységet
képez. Az írásművek hatására mindnyá-
junk Ivánja felelevenedik, s szívünk há-
latelt érzései új értelmet, talán még me-
legebb színeket kapnak 11 alkotó év
után. Ez volt az út, ez volt a forrás,
amelyből népünk elindulhatott sok-sok
évszázad után, s a több. mint egy évtized
győzelmei, eredményes harcai nyomán
kibontakozhatott erkölcsi és politikai,
gazdasági és kulturális megújhodásunk.

Az antológia, melyet főleg szolnoki írók
írásaiból szerkesztettek, ilymódon válik
hasznos dokumentum-anyaggá egyben.
Hiszen az elbeszélések nagy része s a
versek is, felszabadulásunk történelmi
tényét dokumentálják írói eszközökkel,
más-más műfaj keretébe zárva. Szeren-
csére, szinte valamennyi írás irodalmi
szinten mozog. Legfeljebb a szerkesztés
szempontjai vitathatók: gondolunk itt az
írók nevének betűrendbe szedésére. Mert
azon valóban lehet vitatkozni, hogy az
írásművek tartalmi mondanivalója, téma-
köre legyen-e a szerkesztési elv, vagy a
színtelenebb betűrend határozza-e msg a
tartalom összefoglalását. Az előbbi a mi
véleményünk szerint szerencsésebb lett
volna. Annál inkább indokolt ez. mert
így a különösebb igénnyel nem bíró, ki-
zárólag rövid visszaemlékezések vagy
egyoldalúan bizonyító-erejű írások nem
keresztezték volna a magasabb művészi
szintű, irodalmi igényű alkotásokat. Fö-
lösleges volt továbbá az alcímben „leve-
leket" tüntetni fel, hiszen kimondottan
ilyen természetű írás voltaképpen nincs
is a kötetben.

A kötetben lévő írásművek közül min-
denekelőtt Egri Lajos, Gyomai Gyöigy,
Herczeg László és Tóth István rövid el-
beszélései keltik föl figyelmünket. írá-
saik e szűkreszabott műfaj keretei között
is az írói jártasság, az alkotó otthonosság
biztonságáról tanúskodnak. Akár az emlé-

kezéshez vagy rögtönzéshez, akár pedig
új életünk jellemző problémáihoz nyúl-
nak, egyként kitetszik az ábrázolás tiszta-
sága, az események logikus pergetése, a
mesélő művészet s a nyelv zörej telén tisz-
tasága. Dömötör Ferenc, a vasöntő; Mi-
hály, a vakságából s rozzant életéből ki-
gyógyuló tsz-tag; Dudás Józsi, a furfang-
jával ..luteránusmenlő" és Fügedi elvtárs,
a családi boldogság világába visszataláló
funkcionárius alakjai az élet. a valóság
ezerszínű világából rajzolódnak elénk
meggyőző erővel, lakkozás. erőltetett?ég
nélkül.

A dokumentum-műfaj sikeres alkoiá-
sai közül mindenekelőtt Aszódi Imre és
Gerencsér Miklós írásait kell kiemelnünk.
„A kézfogás"-ban a hatáso? sűrítés, a
nyilas uralom végnapjainak drámai meg-
jelenítése, míg az ,,őrhalom"-ban a szov-
jet ember lelki nagysága ,&z elesett, hős
fiára rátaláló asszony finom rajza vált
szerzőjük legfőbb erényévé. De Biró
László. Kunráth Sándor, Tóth Kornél.
Szekulity Péter és Gál Gyula apróbb lé-
legzetű vagy csupán visszaemlékezést
tükröző írásai is szerencsésen egészítik ki
a gyűjtemény nemes tendenciáját.

Péteri István három verse közül az
..Üjra itt van" címűt tartjuk a legköltő-
íbbnek. Finoman árnyaló, plaszticizáló te-
hetsége ebben érvényesült a legjobban.
Sáry István „Soproni emlék"-e inkább
dokumentum-erejével hat a lírai össz-
hangban, míg Tóth Lenke verse érett haj-
lamot árul el a gyermekversek hangula-
tának érzékeltetésében. Műfordítása
Trutnyevától csak aláhúzza az előbb mon-
dottakat, a forma iránti készségéről ta-
núskodva.

Mindent összegezve nyugodtan elmond-
hatjuk, hogy az ,.Üj élet kezdődött" c.
irodalmi antológia túl azon, hogy hasznos
segítőjévé vált a magyasz-szovjet barát-
ság ápolásának — s nemcsak megyei vi-
szonylatban! — érdekes, jó olvasmánynak
is bizonyult egyben. Célját tehát minden-
képpen elérte.

Ertsey Péter
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VÉRSÉGI Ferenc
Válogatott versek, (Szerk. és jegyz. [e)l.]

Vargha Balázs.) Bp. 1956, Magvető. 303 US
p. 4 t. 17 cm.

(Magyar Könyvtár)

Régi adósságot rótt le a Magvető Ki-
adó, amikor a Magyar Könyvtár c. soro-
zatában Vargha Balázs összeállításában
közrebocsátotta Verseghy Ferenc váloga-
tott verseit. (A gyűjtemény mintegy há-
rom ívnyi szemelvényt ad Verseghy pró-
zai műveiből is.)

Legfőbb ideje, hogy kikerüljön végre a
homályból, a méltatlan mellőzöttségből a
magyar felvilágosodás egyik kiváló alak-
ja, Verseghy Ferenc, és elfoglalja azt a
helyet, amelj'et sokoldalú és hatásában is
jelentős tudományos és költői munkássá-
gával ,a felvilágosodás ügyének szenve-
délyes szolgálatával, a Martinovics-moz-
galomban való részvételéért e! viselt ki-
lenc évi keserves rabságával, egész em-
beri magatartásával kiérdemelt.

Jól mondja Vargha Balázs a kötet utó-
szavában, hogy Verseghy valahogy „ki-
szorult az irodalmi élet perifériájára". És
valóban. A 19. sz. elejének hivatalos iro-
dalmi világa, illetve ennek vezérei, Révai
Miklós és Kazinczy Ferenc, mint a nyei-
helyesség és nyelvújítás ügyében velük
vívott harc legyőzöttjét, már életében
igyekeztek kemény ellenfelüket, Verseg-
hyt háttérbe szorítani, elszigetelni. Ta-
lán ezzel magyarázható, hogy a későbbi
irodalmi kézikönyvek is mostohán bántak
vele, s az egyes kiadások sem igen jutot-
tak a nagyközönség kezébe. Két szolnoki
középiskola — a fiúgimnázium és a felső
kereskedelmi iskola (most közgazdasági
technikum) — ifjúsági önképzőköre még
a 30-as években sajtó alá rendezte a
Magyar Irodalmi Ritkaságok c. sorozat-
ban Rikóti Mátyás c. szatiriko-komikus
eposzát; ennek jelentősége viszont inkább
kuriozitásában van.

Vargha Balázs — mellőzve Verseghy-
nek az 1770-es évek végén és a 80-as
években írt költeményeit — az 1790—
1822-es évek terméséből ad mintegy 80

verset, körülbelül egyharmadát az ismert
Verseghy költeményeknek. Megismerjük
egyéni, érzelmi világát (Búcsúzás, Az Inn
vizéhez), írótársaihoz, a kor irodalmi moz-
galmaihoz való viszonyát (Batsányihoz,
Szentjóbi Szabó László halálára, A szőr-
szálhasogató), a haladás, a felvilágosodás,
a függetlenség, a szabadság iránti szete-
tetét, a zsarnokság elleni gyűlöletét (A
zsembes öreghez, Marsziliai ének). A
klasszikus (Horatius) és német költészet
(Lessing, Kleist, Bürger) erős hatással
volt rá, de Verseghy átdolgozásain alig
lehet felismerni az eredetit. Annyira át-
meg átszövi ezeket a verseket modern
gondolatokkal, annyira megízesíti ma-
gyar, sőt népi zamattal, hogy hangban,
szellemben egészen eredetinek, magyar-
nak érezzük azokat (Külső Szolnok, Az
irigységhez, A baktai paraszt). Mennyi
egészséges, nem ritkán vaskos humor van
ebben a testben-lélekben egyaránt sokat
szenvedett poétában (Rikóti Mátyás, Lek-
vári örzse), s milyen döbbenetesen rea-
lisztikus képet tud festeni a dolgozó nép
nyomoráról, leleplezve egyszersmind az
uralkodó osztály lélektipró eszközeit
(Koppi Károlynak)! Képzett zenész volt,
s verseihez sok esetben dallamot is szer-
zett. Ezért hívták „magyar hárfás"-nak.

Tiszteletadás ez a könyv az érdemes
költő emléke előtt, akinek a jövő évben
üljük születése 200. évfordulóját. Vajha
minél több kéz lapozná, vajha minél több
érdeklődőt hozzásegítene Verseghy ala-
posabb, közvetlenebb megismeréséhez,
és igazabb értékeléséhez!

És végül: szándékosan írtunk Verseg-
hyt. Vargha Balázs érve alapján nem
tartjuk eléggé indokoltnak az -i -t. A
születési anyakönyvben hy szerepel, maga
a költő legtöbbször így írta nevét, kortár-
sai így írták, s így idegződött be a köz-
tudatban is. Szükség van-e hát a változ-
tatásra?

Kemény László
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A TÁRSULAT ÉLETÉBŐL
Ismeretterjesztéafink

félévi mérlege
Az elmúlt év azonos időszakához vi-

szonyítva ismeretterjesztő munkánkban
jelentős fejlődés mutatkozik. Míg a múlt
év első felében 617 előadást tartottunk,
folyó év első felében 787 előadás hang-
zott el 48 771 hallgató előtt. Ez a fejlődés
természetes következménye a Társulat
szervezeti megerősödésének országos és
megyei viszonylatban, valamint dolgo-
zóink igénye és bizalma fokozódásának
a társulati előadások iránt. Ez év folya-
mán Társulatunk mind nagyobb gondot
fordított a falusi ismeretterjesztésre.
Ennek érdekében megerősítette tagságá-
nak sorait falun élő értelmiségiekkel,
másrészt városi tagjainak aktivizálásá-
val és a szakosztályok szakmai meg-
erősítésével lehetővé vált a falusi isme-
retterjesztés fokozása. Társulati tagsá-
gunk létszáma a műit év júniusi 384 fő-
ről ez júniusáig 467 főre emelkedett, s
azóta is újabb felvételi kérelmek érkez-
tek megyei szervezetünkhöz.

Ilyen kedvezően alakuló körülmények
mellett eigész évre előirányzott tervünk-
nek 64%-át teljesítettük a félév folya-
mán.

Előadásainknak 11,1%-át ipari üzem-
ben, 8,1%-át tsz-ekben, 5,6%-át állami
gazdaságokban és gépállomásokon,
14,6%-át vállalatoknál, intézményeknél,
21,7%-át városi, 21,5%-át falusi .kultúr-
otthonokban, tömegszervezetekben, gaz-
dakörökben. 4.6%-át honvédségnél és
12.8%-át egyéb (tanfolyam, klub, stb.)
helyen tartottuk. Ez az arány kétségtele-
nül helyes fejlődést mutat az előző évhez
'képest, egyben azonban azt is megmu-
tatja, hogy fokoznunk kell tevékenysé-
günket az ipari munkásság és a paraszt-
ság körében, a me?ye társadalmi és gaz-
dasági szerkezeti fejlődésének megfele-
lően. A számadatok további egybevetésé-
ből megállapítható, hogy előadásainknak
35,2%-át paraszti hallgatóság előtt tar-
tottuk, melynek 39%-át a szocialista
szektor képezi. Ez a szám további fel-
adatra mutat, nevezetesen: a parasztság
körében is a szocialista fejlődés útjára
lépett parasztságunk közötti munkára
kell nagyobb figyelmet fordítanunk a
jövőben.

Az egyes tudományágak területén vée-
zett munkánk számbavétele a következő
képet .mutatja, a szakosztályok tevé-
kenysége eredményének sorrendjében:

Szakosztály Előadás
Agrártudományi
Irodalmi
Filozófiai-pedagógiai
Politikai
Egészségügyi
Történelmi
Műszaki
Biológiai
Művészeti
Földrajzi
Fizikai-kémiai
Csillagászati-matemat.

összesen:

174

r.o
y6
92
83
52
43
35
35
31
20
16

787

%
22,0
14,0
12,1
11,7
10,5
6,6
5,4
4,4
4.4
4,0
2,5
2,0

mn.n
E számadatok egymagukban is beszél-

nek. Nem árt azonban, ha — a mögöttük
lévő tartalmi munka ismeretében — né-
mely tanulságot levonunk belőlük. He-
lyes, a megye jellegének megfelelő a
mezőgazdasági ismeretek népszerűsítésé-
vel első helyen való foglakozás. Hiányos-
sága e téren végzett munkánknak azon-
ban az előadások tartásának alkalomsze-
rűsége. Az előadások egy része mezőgaz-
dasági szakemberek előtt hangzott el. Ez
egymagában nem volna hiba, mert fel-
adatunk a mezőgazdasági értelmiséggel
való foglalkozás is. Többet és módszere-
sebben kell foglalkoznunk elsősorban a
termelőszövetkezetek tagsásával (soroza-
tok!); a nagyüzemi gazdálkodás sajátos
feladatainak megismertetésével az egy-
szerű tagság előtt.

Másik fontos tanulság: előadás-tema-
tikánkban a jövőben nagyobb helyet kell
biztosítanunk a természettudományi is-
mereteknek, mert csak a konkrét termé-
szettudományi ismeretek talajából sar-
jadhat ki határozott szocialista életszem-
lélet.

Végül, de nem utolsósorban, figyelmez-
tet a történelmi előadások visszaesése is.
Az elmúlt év első felében 83 történelmi
előadást tartottunk, melynek zöme (57!)
az év első három hónapjában hangzott el.
Folyó év első felében mindössze 52 tör-
ténelmi előadásunk volt. A szocialista
hazafiasságra, a nemzeti öntudatra neve-
lés alapvető eszköze a történelmi múlt
széleskörű ismertetése, népünk múltbeli
szenvedéseinek feltárása, nemzetünk
nagyjainak példaképül állítása az új ma-
gyar életet alakító mai nemzedék elé.

A tömegszervezetekkel való együttmű-
ködést a következő számok jelzik: szak-
szervezetek rendezésében 172. a DISZ
rendezésében 48, az MNDSZ rendezésé-
ben 6, az MSZT rendezésében 26 és egyéb
tömegszervezetek rendezésében 56 elő-"
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adást tartottunk. A szakszervezetek kö-
zül az Építők Szakszervezetével sikerült
állandó együttműködést kialakítani. A
172 szakszervezeti előadásiból 55-öt tar-
tottunk építőipari munkásszállásokon s
az e szakszervezethez tartozó üzemekben.
A többi szakszervezettel csak esetenkénti
kapcsolatunk volt. Kiépülőben van a
Helyi Ipari és Városgazdasági Dolgozók
Szakszervezetével is az együttműködés,
és minden remény megvan az eredmé-
nyes munkára. A DISZ-szel most van meg-
szervezés alatt a tervszerű kapcsolat ki-
építése, s remélhetőleg a Hazafias Nép-
front Nőbizottságával is eredményesebb
együttműködést sikerül majd kialakí-
tani.

Tagjaink foglalkoztatottságában arra
törekszünk, hogy az előadások tartását
igénylők minél szélesebb köre lehetősé-
get kapjon erre. Januárban 91, február-
ban 90. márciusban 105, áprilisban 98,
májusban 77 és júniusban 29 tagunk tar-
1 ott előadást. Az előadásokon kívül szak-
embereink részére nyitva áll az út a
JÁSZKUNSÁG, a helyi Néplap és a Tár-
sulat központi lapjaiban szakcikkek el-
helyezésére. A helyi lapok szakírói gár-
dája kialakulóban van, azonban központi
lapjainkban csak elvétve írnak rnég tag-
jaink. E téren tőlük várjuk a kezdemé-
nyezést, mert lapjaink örömmel biztosí-
tanak nyilvánosságot megyénk gazdasági,
társadalmi, kulturális helyzetét elemző
írásaiknak.

Végezetül hadd szóljunk néhány szót a
XX. kongresszus teremtette kedvező lég-
kör hatásáról Társulatunkban tömörült
megyei értelmiségünkre. Nem véletlen
tagságunk aktivitásának növekedése. A
XX. kongresszus friss politikai légáram-
lata betört a mi már-már áporodni kezdő
társulati közéletünkbe is. Az értelmiség
mindig érzékenyen reagál a politikai
helyzet változásaira. Előadás-statisztikánk
pontosan jelzi a kedvező diagnózist. Ha-
sonlítsuk csak össze az elmúlt félévet a
múlt év első felével előadásaink mennyi-
ségi alakulása szempontjából! Ez pedig
feltétlenül tagjaink munkakedvének fok-
mérője. Zárójelben az idei számok után
az elmúlt év azonos hónapjának számait
is feltüntetjük. Folyó év januárjában 126
(105), februárjában 133 (128), márciusá-
ban 150 (149). áprilisában 177 (84), máju-
sában 103 (52), és júniusában 96 (70) elő-
adást tartottunk.

Klubélet
A njári hónapokban — megyei elnök-

ségünk határozatának s az időszak jelle-
gének megfelelően — csökkentettük a
klubrendezvények számát. Lesutóbbi hír-
adásunk óta a következő vitákat, illetve

előadásokat rendeztük klubhelyiségünk-
ben:

Június 15-én Verdi: Othello (mikroba-
rázdás lemezest). Július 6-án Budapest—
Belgrád—Turnu-Severin címmel Kapos-
vári Gyula, a szolnoki Damjanich János
Múzeum vezetője beszámolt az IBUSZ-
rendezte aldunai hajókirándulás élmé-
nyeiről. Az előadás során bemutatta a
különböző helyeken készített fényképfel-
vételeket is. Július 12-én politikai szak-
osztályunk rendezett vitát „A szocialista
törvényesség kérdéseiről". A vitát dr.
Dankó Sándor tanácsvezető bíró ,a szak-
osztály elnöke vezette. Igen élénk vita
alakult ki az állampolgárok jogainak vé-
delme körül a büntetőeljárásban. Júlhis
27-én tartotta művészeti szakosztályunk
„Nyári zeneestek" c. mikrobarázdás elő-
adássorozatának első estjét. Ez alkalom-
mal Gounod Fausí-jának, Leoncavallo
Bajazzók és Mascagni Parasztbecsület c.
operáinak legszebb részletei kerültek for-
gatásra a new-yorki Metropolitan Opera
előadásában. Augusztus 10-én ugyané so-
rozatban forgattuk Benjamino Gígli 12
klasszikus és 8 nápolyi dalát.

Szervezeti hírek
A Társulat központi fizika-kémiai szak-

osztályának lapja, az ATOM 4. száma
már nyomdai előállításban jelent meg. A
szakosztály tagjai díjmentesen kapják.
Tekintettel azonban a közlöny iránti nagy
érdeklődésre, központunk lehetővé tette
a lap egyéni megrendelését is. Előfizetési
ára félévre 10 Ft, egy évre 20 Ft. Előfize-
tések megyei titkárságunkon keresztül,
de közvetlenül a következő címen is esz-
közölhetők: ATOM Szerkesztősége, Buda-
pest, VIII., Bródy Sándor u. 16.

Az idei Csillagászati Hetet szeptember
10-től 15-ig rendezi meg Csillagászati
és Matematikai szakosztályunk. A Mars
szeptember 10-én kerül szembenállásba
a nappal.

. „Erős várunk a nyelv" címen nyelvvé-
delmi cikksorozatot indított megyei iro-
dalmi szakosztályunk a helyi Néplapban.
A cikkek a lap vasárnapi számaiban je-
lennek meg. A nyelvvédő mozgalomban
való bekapcsolódásra különösen nyelv-
szakos tanárainkat kérjük. Harminc-
negyven soros cikkeket szívesen elfogad
a szakosztály vezetősége. (Szolnok, Tán-
csics u. 5.)

Horváth László természettudományi
szaktitkárunk saját kérésére kilépett a
megyei titkárság állományából. Az új
természettudományi szaktitkár Árok-
szállási Tibor matematika - fizika szakos
középiskolai tanár.

A- T. — F. L.
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Ara: 4,— Ft.

MEGYEI ÍRÓK — MEGYEI KÖNYVEK

ASZÓDI IMRE: FORRÁS FAKADT. Versek. (Szépirodalmi
Kiadó.) 28 oldal , 3,50 Ft

EGRI LAJOS: HÁZ A B I M B Ó UTCÁBAN. Elbeszélések.
(AKőldi Magvető.) 251 oldal 12,50 Ft

EGRI LAJOS: RŐZSELÁNG. Regény. (Alföldi Magvető.)
461 oldal 25,50 Ft

GYOMAI GYŰRGY: N Á D I FARKASOK. Regény. (Ifjúsági Kiadó.)
88 oldal 2,50 Ft

GYŐRFFY LAJOS - VERESS ÉVA:
TÚRKEVE TÖRTÉNETE 1945-IG. Nép-
szerű összefoglalás. 51 oldal 3 , — Ft

Í J ÉLET KEZDŐDÖTT. Felszabadulási antológia. 57 oldal . . . 3,50 Ft

J Á S Z K U N S Á G I F Ü Z E T E K
1. Szűcs Sándor' Ludas Matyi cimborái. (A Nagykunság és kör-

nyéke néprajzának haladó hagyományaiból.) 47 oldal.

2. Betkowski Jen5. Fahajók a Tiszán. (A szolnoki fahajózás.) 56 oldal.

3. Szűcs Sándor: Háry János bajtársai. (Verbunkos- és obsitos-
tőrténetek a Nagykunságból.) 55 oldal.

K a p h a t ó k

a JÁSZKUNSÁG szerkesztőségében (Szolnok, Táncsics n. S. sz.),
újságárasoknál

és a Szolnok megyei füldmŰYesszdyetkezetl boltokban.

A füzetek ára darabonként 3 Ft.
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Felelői kiadó: Vida Béla.

3147 Szolnoki Nyomda 56 VIII 2. 2m. — Felelői veietS: Mitxároi Sándor.


