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ÖTÉVES A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI ÜZEMMÉRNÖK-KÉPZÉS

A közlekedési üzemimérnöki kar ez éviben bocsátott ki első ízben diplomás
fiatalokat kapuján, ez más szóval azt is jelenti, hogy a magyar közleke-

dési üzemmérnök-képzés immár öt esztendős. Helytelen volna, ha elmulasztanánk
összefoglalni azokat a tényeket és gondolatokat, melyek az öt év alatt a közlekedési
üzemmérnök-képzést jellemezték,

A közlekedési, helyesebben akkor vasúti üzemmérnökök képzését az érdekelt
tárca, s elsősorban annak vasúti főosztálya kezdeményezte, és harcolta ki 1951-ben.
Az üzemmérnök-képzés a közlekedési mérnök-képzés általánosabb komplexumának
egy részproblémája. A Közlekedési és Postaügyi Minisztérium ama kezdeményező
lépése, hogy kizárólag saját célját szolgáló főiskolája legyen, bizonyos fokig meg-
előzte ugyan a többi népi demokratikus országok hasonló kezdeményezéseit, tény
azonban, foogy ugyanazokon a szükségleteken nyugodott. A mai helyzet szemszögé-
ből nézve a kérdést, hazánkban teljesen sajátos, bizonyos fákig jellegzetes utat járt
végig ennek az intézménynek a sorsa.

Anélkül, hogy a közlekedési mérnök-képzés világszerte kialakult különböző
formáinak ismertetésére kitérnénk, a hozzánk legközelebb álló típusokat, saját hely-
zetünk jobjb megértése érdekében, röviden tárgyalnunk kell., Csak éppen érintve a
Szovjetunióban folyó közlekedési mérnök-képzést, le kell szögezni, hogy ott közle-
kedési, és ezen belül szakmai ágazatonként togolt, de tisztára közlekedési főiskola
jellegű intézményekben történik a közlekedés igényelte mindenféle mérnökök neve-
lésp. A szovjet felsőoktatás szakértői szerint nagy általános^Aghqn mintegy 10 000
kni-nyi vasúti hálózat igényel egy összetételében teljes vasúti egyetemet.

^ A leghívebben vette át a szovjet mintát Csehszlovákia, mely a vasúti hálózata
nagyságának megfelelően lényegileg egyetlen helyen, a nrágai vasúti fő'skoián
kénezi ki mind a vasúti gépész-, elektro- és építő mérnököket (ideértve a tervező,
szerkesztő és gyártó mérnököket is), mind az üzemmérnököket, sőt a gazdasági mér-
nököket t'is.

A Német Demokratikus Köztársaság a drezdai közlekedési főiskolán viszont
valamennyi közlekedési ág valamennyi szakágazata mérnökének képzését egyetlen
intézmény keretében fogta össze.

A magyar közlekedési mérnök-iképzés újjászervezői — előbb mint a csehek — .
a későt* Csehszlovákiában a fentiek szerint megvalósult, lényegileg szovjetunóbeli
eb'ek alkalmazására törekedtek, de az induláskor elmaradt a járműszerkesztő- és
gyáirtó ménnökűkinek az egyetem területén való kéozésénök nreaiinriíí áisa. A hajózás
és a légiforgalom igényeit nem látszott gazdaságosnak soeciális mérnökökkel kielégí-
teni, az úténítő mérnökök megmaradtak, a régi budapesti műszaki egyetem kereté-
ben, a gépiárműközlekedés üzemmérnökök iránti igényét pedig valamivel később
jelentette be. így az új egyetemet népköztársaságunk Elnöki Tanácsának rendelete
mint kétszakos (vasútépítési és vasúti üzemeltetés) műszaki egyetemet hívta létre a
Közlekedési és Postaügyi Minisztérium főfelügyelete alatt.

Megemlítésre érdemes, hogy a budapesti műszaki egyetem általános mérnöki
kara. amelyből az új intézmény témakörének megfelelően sariadzott, helytelenítette
az önálló egyetem é'etrehívását, csuoán egy új kar létesítését tartotta megfelelő
megoldásnak, ezen álláspontját minden tárgyalás alkalmával kifejtette s minden-
kor kitartott mellette. A fenti profilúnak megfelelően történt meg az efső beiskolázás
1951 őszén, de Bébrits Laics közlekedésügyi miniszter az 1951. szeptember 8-án tar-
tott megnyitó beszédében bejelentette, hegy a tárca az egész közlekadésügy minden-
féle mérnöki igényének kielégítését az új intézmény megfele'ő fejlesztésével tervezi
megoldani. A közlekedési műszaki egyetem azonban első formájában kizárólag a
vasút közlekedési mérnök igényének egy részét volt hivatva kielégíteni,. s ezért —-
az ismertetett célkitűzéseket tekintve — eleve bizonyos csonkaság jellemezte,
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A közlekedési mérnökök képzésének egy intézmény keretében való meg-
• í i oldására vonatkozó általános törekvés nem véletlen, s a közlekedési

főiskolák megszületése a közlekedés történetében igen nagy jelentőségű esemény.
A specializált közlekedési íelső oktatási szervek létrehozása előtt a közlekedés
gépész- és építő mérnök szükségletének kielégítése a gépész- és építő mérnök-
képzést általában végző ilyen intézményekben történt. Az ilyen igény, bár mennyi-
ségileg nem veit jelentéktelen, egyáltalán nem állt arányban egyéb ipari területek
által támasztett követelésekkel. Az így kiképzett mérnökök a vegyészet, gépészet,
magas- és mélyépítés színvonalasan képzett specialistái voltak, akik közlekedési
irányú szakcssdásukat legnagyobbrészt gyakorlati munkájuk serán, igen nagy mély-
ségben és megalapozottsággal szerezték meg, azonban változatlanul elsősorban
gépész-, építő stb. mérnökök voltak. Ez távolról sem jelentett különösebb nehézsé-
get, mert ezek a mérnökök a közlekedés szervezetén belül olyan szolgálati ágaknál
helyezkedtek el, melyek a közlekedés jellegénél fogva lazább-szorosabb kapcsolat-
ban állottak ugyan a szó szoros értelmében vett közlekedés-lebonyolítással, mégis
inkább csak annak feltételeit, technikai elemeit biztosították, a forgalom tényleges
irányításában, technológiai folyamatában nem vettek részt kellő mértékben. A fuva-
rozás lebonyolítást — erősen gazdasági (társadalmi) tudományi jellegénél fogva —
tcfcbé-kevésfcé lenézték, nem érdeklődtek iránta. Egészen kivételszámba ment az a
mérnök, aki a maga prakszisán túlemelkedve valóban közlekedési szakemberré
kóp€zfe magát, s szűkebb szakmáján kívül váltlalt munkakört, Pediig a kczleííedésinek,
főleg az üzemvitelnek, mérnökökre, de másfajta mérnökökre volt és van különösen
ma szüksége. Ennek a „harmadik típusú" mérnöknek jól kell ismernie a pálya beren-
dezésének és a járműveknek szerkezeti sajátosságait, üzemi tulajdonságait is, de
ezenkívül elmélyült gazdasági és szervezési ismeretekkel is rendelkeznie kell, hogy
a technikai eszközöket — a változó körülményekhez, a mindenkori helyzethez meg-
felalően alkalmazkodva — kellő előrelátással, a legtermékenyebben tudja kihasználni.

A fentiekben vázolt helyzet a kapitalista érdekeknek nagyon jól megfelelt, az
akkori mérnöknevelés hiányosságaiból és bérpolitikájából fakadt, s végeredmény-
ben annak tükröződése volt, hogy a közlekedés területe általában is. de az üzemi
szolgálat még ezen belül is, alacsonyabb rendű más- termelési, illetőleg szolgálati
ágaknál. Ügy tekintettek rá, mint az egész népgazdaság (lényegében a kapitalisták)
kiszolgáló szervére. A közlekedés, mint népgazdasági ág és mint üzem,, a „fegyelem"
és ,.politikamentesség" jelszava alatt sajátos szempontjainak háttérbeszorításával
tartozott a termelés anarchiájának zenebonájára táncolni.

Ez a módszer szocialista viszonyok közt tűrhetetlen ugyan, de kiküszöbölése
csak akkor válik lehetővé, amikor ennek szükségességéről széles közlekedési dolgozó
tömegek öntudatosan meggyőződnek, s amikor imár lényegében minden döntő helyen
politikailag széles látókörű, szakmailag mély tudású közlekedési dolgozók állnak.

Hogy a közlekedés jelentősége lebecsülésének eondolata mennyire hat a
szocializmusba való átmenet időszakában is. arra igen jó példa éppen egyetemünk
helyzete. Elégséges itt a nehéz- és nehézvegyipar másedik főiskolájának felépítésére,
annak imponáló fejlesztésére, ellátottságára, messzemenően támogatott voltára rá-
mutatni, s viszonyítani ezt a volt közlekedési műszaki egyetem helyzetéhez. S hogy
ilyen szempontból a magyar fejlődés sajátos, arra bármelyik külföldi közlekedési
főiskcla helyzete ékes bizonyíték. Hogy a közlekedés bizonyos fokú másodrangúsága
nálunk — szemben az összes többi szocialista államokkal — ennyire kifejezésre jut-
hatott, abban nem kis részs van annak, hogy naey~n kevés az olyan főiskolát vég-
zett köz^kedési dolgozó, aki a fennálló hiányosságokat, mint cáfolhatatlan, szám-
szerűsített tényeket tudományosan kifejtve, az illetékes szervek elé tárta volna.
(Ez különben nem k.'s resztem szűntem a közlekedési felsőkáder-íképzés indokoltsága
melletti érv is.)

"D árkiben jogosan felvetődhet a gondolat, hogy ilyen „mérnökökre" a közle-
L r kedésnek azelőtt is volt szüksége, és meg is találták a módiát annak, hogy

a szükségletet kielégítsék. Kétségtelen, hogy azelőtt üzemmérnököket a vasút, a
közlekedés — kevés kivételtől eltekintve — a főiskolainál alacsonyabb képzettségű
dolgozóktól a gvakerlat. az üzemi munka iskolájában képezte ki. Erre a régebbi
forgalom-méretek és -viszonyok mellett megvolt a lehetőség, mert főleg a munkás-
és paraszt, de nem utolsó sorban a vasutas-származású, jó képességű fiatalság tete-
mes része előtt zárva volt az egyetemi oktatás lehetősége. Ezek alacsonyabb képzítt-
ségeel helyezkedtek el a közlekedési, elsősorban vasúti üzemi szolgálatnál, és itt
sajátították el a legszükségesebb ismereteket, hihetetlen nehézségek és hosszú idő
árán. Rendszerint mégiscsak többé-kevésibé egyoldalú volt ez a képzettség. E tudást
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még egy-egy „mezei" úton jogász vagy közgazdász diploma egészítette ki. E vasutas
dolgozók adták a magyar közlekedés szinte kimeríthetetlen kádertartalékát, mely
az új közlekedési feladatok jelentkezésekor, az új közlekedési ágak .előretörésekor
is rengeteg segítséget tudott nyújtani minden területen. Ki mondaná, hogy ez az út
ma is helyes és járható? Hazánkban ezidőszerint a munkása és paraszt-származású
ifjúság minden arra alkalmas tagja előtt nyitva áll a főiskola, s kormányzatunk a
tervszerű ibefolyásolás minden módszerét igénybe veszi, hogy e társadalmi osztályok
minden megfelelő képességű gyermekét az egyetemeik felé irányítsa. Kikből akar-
juk tehát a fenti módszerrel a közlekedési üzemvitel felső kádereit nevelni?

De járhatatlan ez az út azért is, mert az ilyen káderek iránt támasztat igény
a feladatok rohamos növekedése, a követelmények ugrásszerű emelkedése miatt
nemcsak nagy, de sürgős is. Itt már az ön- és átképzés szolgáltatta káderutánpótlás
sem mennyiségileg, sem minőségileg nem megfelelő. A probléma intézményes meg-
oldása szükséges, s többek között ez is szülte az üzemmérnöki kart. A közlekedési
üzemmérnöki kar felállítása tehát nem más, mint a, szocialista közlekedés létrehozá-
sának egyik elengedhetetlen, szerves része, egy annak feltételét biztosító intézkedés.
Az elmúlt évtized alatt a közlekedés területén végrehajtott forradalmi változásokat
o'yan mértékiben követi a nagy 'távlatú, minden VGr>a1C!n bekövetkezett szakadatlan
fejlődés, amilyen 'mértékben biztosítva lesz a közlekedéstudomány széles körben való
fejlesztése, oktatása, s az ezen az alapon nevelt káderek munkábaállítása. Ez semmi
más, mint a műszaki fejlesztés elvének, a vezetés színvonala emelésének gyakorlati
végrehajtásához egyik feltétel biztosítása a közlekedési üzemek területén. Ha vala-
hol, itt nagv lemaradás van, pedig semmi akadálya sincs annak, hogy a többi gazda-
sági ájgalk fölé emelkedjünk. Az ipari forradalom óta a vezetés és szervezés legbonyo-
lultabb üzemi kérdései szinte mindig a közlekedés területén jelentkeztek elsőnek, és
nem ritkán itt is oldották meg őket először.

Tisztán kell látni, hogyha a szállítási feladatok megoldásában a döntő szerep
a forgalmi, általában az üzemi szolgálat kezén van, ha ennek a problémái a leg-
szövevényesétóbek, akkor ezek a problémák csakis a legjobban, legmagasabb szín-
vonalon képzett káderekkel oldhatók meg. Minden egyéb szakágazat munkájának
eredménye e szolgálati ág működésének, vezetésének eredményein keresztül realizá-
lódik vagy válik eredménytelenné.

Mint látjuk, az üzemmérnöki kar megalakulása előtt kibocsátott mérnökök
a vasút területén saját szakmájuk közlekedési specialistái maradtak. Itt pedig ennél
lényegesen többről van szó: komplex műszaki és gazdasági káderekre van szükség,
akiktől távol áll a bármely szakra való specializáltság, de akik a sza-kok. sajátos
problémáit ismerik, mindegyik nyelvén tudnak beszélni, és a vezetés, szervezés terü-
letén minden más szakágazatnál magasabb színvonalú képzettséggel rendelkeznek.
Amint az üzemi szolgálat tűzi ki a többi szolgálati ág feladatait, sőt ezek megoldá-
sának időrendjét is, úgy minden leendő közlekedési mérnök — bármely egye'emen
vagy karon tanuljon is — tudományanyagában jelentkeznie kell a közlekedési ügy-
vitel sajátos szempontjainak. Hiszen akár építményt, akár gépet létesítsenek, az
mind az üzemvitel szolgálatára készül, s számos egyéb tényező között legelső helyen
az üzemeltetés szempontjai állnak. így tekintve a dolgot, a közlekedési üzemmérnöki
karon folyó tudományos és nevelőmunka minden, a közlekedéssel kapcsolatban álló
'kar, tanszók és tudományos intézmény tevékenységét előmozdítja, jelentőségét emeli.

Bár a közlekedési műszaki egyetem alapítása elsősorban a magyar közleke-
dés, mindenekelőtt a vasúti és közúti forgalom fejlesztésének történetében nagy
jelentőségű esemény, ázáltaL hogy a jelentős népgazdasági ág részére biztosítja a
sajátos, színvonalas félsőkáderképzés lehetőségét, úia'blb fontos hajlékot teiremt a
közlekedéstudomány sizámára is. Szocialista felfogásban a kettő komplex, egymás-
tól elválaszthatatlan, szerves egység. Ez a megállapítás minden oktató intézményre
érvényes, azonban a közlekedési főiskolával szemben fokozott követelmény, mert
ez a közlekedés — minden átfogó jellege következtében — csak olyan mérnökök
nevelésével érheti el célját, akik \a népgazdasági, társadalmi és politikai összefüggé-
sek széleis látókörű felismerése mellett a tudományosan, mélyen megalamozott szak-
mai tudás alkalmazására képesek. Csak az ilyen alapokra fektetett mérnökkéüzés
felel meg a közlekedés területén megnyilvánuló fokozott társadalmi és biztonsági
követelmények maximális kielégítésének, de esy hazai vonatkozásban sok szempont-
ból új tudományág gyakorlati alkalmazásának és fejlesztésének egyaránt.

XT a akár a felszabadulás előtti, akár az utáni magyar közlekedéstudomány
irodalmi termését szemügyre vesszük, minden elfogultság nélkül meg-

állapíthatjuk, hogy a közlekedési üzem tudományága, egy-két ritka kivételtől
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eltekintve, nem talált kellő számú művelőre. E terület problémái, kellően színvona-
nalas művekben — nagyon kevés kivételtől eltekintve — nem jelentek meg.

Mindenki által ismert tény, hogy kormányzatunk <az elmúlt 10 év alatt a tudo-
mányos publikációnak — néha még a nem mindenben kielégítő színvonal esetén is
— szinte korlátlan lehetőséget nyitott. Ugyanakkor a közlekedési üzemtudomány
területéről szinte teljesen hiányoznak a magyar szakterület által felvetett gyakorlati
problémák önálló tudományos megoldásai, általánosításai. Pedig szinte felsorolhatat-
lan az e téren jelentkező kérdés-tömeg. Ennek bizonyítására legyen elég arra utalni,
hogy a közlekedés legnagyobb — nem ritkán országos jelentőségű — problémái nap-
nap után a fergalcm-lébonyolítás, az üzemvitel területén jelentkeznek. E kérdések
nemcsak onnan származnak, hegy végeredményben minden a közlekedés területén
meglévő hiányosság itt is tükröződik, hanem a sajátos üzemviteli problémák a leg-
jelentősebbek. Tény, hogy a hibáknak számos objektív tényezője is van, de önmagun-
kat csapnánk be, ha azt állítanánk, hogy csak ilyen okok vannak. A nem objektív
jc'legű problémák megoldásáért pedig — az üzemviteliek a leggyakrabban ilyenek
— e vezetés fokozott mértékben felelős, mert módjában áll nagyrészüket kiküszö-
bölni. Hozzá kell tenni az elmondottakhoz, hogy ilyen szempontból is bizonyos fokig
sajátos magyar jelenséggel állunk szemben, mert nem beszélve a Szovjetunió ilyen
tárgyú irodalmáról, mely méreteiben könyvtárra rúg, a szomszédos Csehszlovákia,
a Német Demokratikus Köztársaság, de Nyugat-Németország. Svájc és Olaszország
tudományos irodalmában is nap-nap után vetik fel. tárgyalják a legmagasabb szín-
vonalon a közlekedési üzem vezetésének és a forgalom lebonyolításának problémáit.
Ha pedig nálunk ez nincs így, ennek okát abban kell keresni, hogy vagy hiányza-
nak vagy hallgatnak a közlekedés területén az ilyen, problémák színvonalas felveté-
sére és tárgyalására alkalmas szakemberek.

Súlyosbítja az elmondottakat, hogy mindezek akkor történnek, amikor a for-
radalmi léptekben előre lendülő társadalmi, termelési feladatok naponta megszám-
lálhatatlan mennyiségben vetik fel a gyakorlati feladatok halaszthatatlan problé-
máit és azok megoldásának szükségességét.

Hogy a helyzet ilyen visszásán alakult, annak számos egyéb ok mellett megint
cíak a [közlekedés, elsősarbam a vasút sajátos üzemvitelében, mint objektív tényezőiben
kell keresni az alapját. Míg az ipari termelő üzemekben a berendezések tervező,
szerkesztő, gyártó és jókarbantai'tó mérnökei végeredményben azencs szakma
specialistái, mint akik e berendezéseket üzemben tartiák, addig a vasúti közlekedés-
nél a pályát és járművet adó és karbantartó mérnökök — mint legmagasabb szintű
szakmai kiképzést nyert káderek — a fuvarozás alaptermelő folyamatában csak
másodlagos, többnyire közvetett szerepet játszanak.

A bonyolult szerkezetű pálya és jármű felhasználásának egyáltalán nem
könnyű feladatát, de emellett a fuvarozási technológiai folyamatnak a népgazdaság
valamennyi üzeme technológiai folyamatával való összehangolását ezideig nem egve-
temi színvonalon képzett közlekedési dolgozók végezték. Egyenesen megmondhatjuk,
hogy különösen a forgalom nagymértékű növekedése mellett ma az a helyzet, hogy
a viszonylag szűkebb látókört megkívánó, döntő részben műszaki feladatköröket
magasabb színvonalon képzett dolgozók látják el, mint a lényegesen bonyolultabb,
szélesebb látókört kívánó fuvarozás-lebonyolítási technológiai feladatokat.

Ilyen körülmények között természetes, hogy sokszor mégis csak másod- és
harmadrangú, de kimondottan gépészeti és építési témák széles, mélyenszántó tudo-
mányos munka alapján tárgyaltatnak és oldatnak meg, ugyanakkor legégetőbb,
elsővciníi'"be1ii kérdések, fontos gyakorlati problémák 'közlekedéstudományi szerveinik
munkájában — megfelelő szakemberek hiányában — egyszerűen elő sem fordulnak..

Ezekre a gyakorlat által felvetett kérdésekre pedig a közlekedés minden pont-
ján, minden nara választ kell adni. a fejlődéssel lenest kell tartani, s erre csakis a
tudomány fejlődésével állandóan együtt fejlődő olyan felsőoktatási intézmény képes,
amely az általa nevelt mérnököknek egész életükre szóló tudományos bázisa, ahová
ezek tudásuk továbbfejlesztése céljából mindenkor nyugodtan fordulhatnak. Ezt
csak úgy lehet elérni, ha az egyetem a magyar közlekedéstudomány •felvirágoztatá-
sának mindenki által elismsrt és támogatóit tényezőjévé válik.

Bár a most elmondottak teljesen világosnak látszanak, s azokat különböző
alkalmakkor és formákban a közlekedés vezetői az elmúlt időktoen mindenkor el-
ismerte, és szűkebb körben vagy nagyobb nyilvánosság előtt hangoztatták is, az
egyetem fejlesztésének gyakorlati munkájában ezek az elvek nem ritkán törést
szenvedtek, ami az elmúlt öt esztendő történetében mint bizonyos fokig 'hányatott
sors jelentkezik. •»
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Ebbe — egyéb tényezők mellett — belejátszik azonban az az objektív ok is,
hogy közlekedési hálózatunk hazánk méreteinél fogva némileg alatta marad a teljes
közlekedési egyetemet kellően alátámasztó, előbb már említett hálózat nagyságának.

Itt azonban nem szabad szem elől téveszteni, hogy a társadalmi törvényszerű-
ségek nem oly merevek, grafikonszerűek, mint a természettudományiak, de még ez
utóbbiaknál is a csökkenő független változó értékek mellett nagyon gyakori a linea-
ritástól való éles eltérés. Ez a mi karunknál annál inkább is természetes, mert nem
kizárólag vasúti szakembereket képez, ihanem gépjárműközlekedésieket is. Ez okvet-
lenül pótolja a szakosított képzés indokoltságának alapját képező, de nálunk hiányzó
vasúti 'hálózati hosszat.

A vázlatosan ismertetett okok eredményeként, szükségszerűen életrehívoft
" magyar közlekedési műszaki egyetem elhelyezésénél számottevő olyan

hiba történt, ami annak fejlődésére nem csekély hatással volt.
Egyéb megfontoláscfc (elsősorban helyhiány) következtében az egyetemet Szege-

den helyezték el egy belügyminisztériumi szerv részére épült teljesen új épületben.
Kétségtelen, hegy a szervezési munkákkal megbízott Oktatásügyi Minisztérium
választása felsőoktatási szempontból távolról sem volt olyan hibás, mint közlekedési
szakmai szempontból.

A szakmai szempontok figyelmen kívül hagyása azonban hamarosan éreztette
hatását. Még csak az alaptárgyi oktatás indult meg, de a célszerűtlen telepítés
káros következményei hamarosan előrevetették árnyékukat. Szegeden a szükséges,
kellő színvonalú szakemberek nem voltak biztosíthatók, Budapest pedig nagyon
távol volt. A MÁV helyi szervei így is nagy segítséget nyújtottak az adminisztratív
személyzet biztosítása terén, ami az akkor fennállott rendkívüli munkaerőhiány ide-
jén nem lebecsülendő áldozat volt.

Nagy feladat volt az új, ismeretlen profilú intézmény számára a hallgatóság
toborzása is. Az akkori idők azóta feltárt hibái, „beiskolázási" módszerei fokozott
mértékben mutatkoztak az új intézménynél. Ma már rámutathatunk azonban arra,
hogy tár az üzemmérnöki szakra akkor beiskolázott több, 'mint 100 hallgató nem
is igen tudta, mire vállalkozik, most végezve, kivétel nélkül ragaszkodik a közleke-
dés, néhány kivétellel a vasút területén való elhelyezkedésihez, ami a MÁV és az
egyetem nevelőmunkájának egyik pozitív oldalára mutat rá.

Megrázkódtatást okozott az egyetem életében és számos előnye mellett súlyos
következményekkel is járt az az elhatározás, mely az első év befejeztével az egye-
temet Szolnokra helyezte. Ezt az elhatározást elsősorban kultúrpolitikai elgondolás
(Szolnok város kulturális fejlesztése), de valószínűleg az a meggondolás is szülte,
hogy így — Budapesthez közelebb — könnyebb lesz az egyetemet szaktárgyi okta-
tókkal ellátni.

Fokozta a bizonytalanságot, hogy 1953-foan a Budapesti Építőipari Műszaki
Egyetem következetes álláspontja a vasútépítő szak visszacsatolására elfogadtatott,
s az ehhez a szakhoz tartozó ihallgatókat (az összhailgatóság felét) Budapestre telepí-
tették át. Az eredeti „közlekedési egyetem" koncepcióból, a, valamennyi népi demok-
ratikus államban tapasztalt fejlődéssel ellentétben, Szolnokon immáron egykaros
főiskola maradt, mely kizárólag „üzemeltető" mérnököket volt hivatva kiképezni.

A már 1953-ban felvetődött tervet, hogy amint annak tárgyi feltételei bizto-
sítva lesznek, a kart Budapestre kell helyezni, hosszaíbb huza-vona után 1953-ban
elfogadták. A műszaki felsőoktatás átszervezésére vonatkozó törvényerejű rendelet
a Közlekedési Üzemmérnöki Kart a Budapesti Építőipari Műszaki Egyetem harma-
dik karává szervezte át, s ezt a szervezeti formát még az 1957. augusztus l-re határ-
időzött teljes Budapestre-telepítés előtt 1956. szeptember 1-ével érvénybe léptette.
Ugyanekkor történt intézkedés az egyetem nevének Építőipari és Közlekedési Mű-
szaki Egyetemre való átváltoztatásáról.

A hányatott sors csak nehezítette, de végeredményben nem akadályozta meg
azt, hogy az egyetem döntő feladatát: új típusú mérnökök nevelését és a közlekedés-
tudomány fejlesztését végre ne hajtsa. Nem tapasztalható semmi olyan jel. mely a
színvonal vagy fegyelem, politikai vagy szakmai oktatás terén hátrányosabb hely-
zetben lévőnek mutatná hallgatóinkat, amiről az első ízben kibocsátásra került
végzős hallgatóink jó munkája, szép eredményei tanúskodnak elsősorban. Minden
remény megvan arra, hogy a nálunk végzett mérnökök meg fognak felelni a velük
szemben megnyilvánuló várakozásnak.
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Az elmúlt öt esztendő története — mint látjuk — magán viseli az új intézmé-
nyek megalakulásának minden jellegzetességét, a helyiség, a káder, a demonstrációs
és egyéb eszközök megszerzésének nehézségeit, de a helytelen telepítés ellenére is
ma egy minden fejlődést kizáró, szűkös, de a közlekedés más intézményeihez képest
káder és egyéb területen is aránylag jól ellátott intézményről beszélhetünk, mely
eddig a rárótt feladatokat teljesíteni tudta.

A múlt felvázolása után okvetlenül szólná kell a jövő legdöntőbb feladatairól
is. Az ismertetett célkitűzések továbbfejlesztése, a nevelő intézmények elé általában
kitűzött feladatok ránk is vonatkoznak, ezeknek sajátos módon való végrehajtása
nem maradhat el. Nem vitás azonban, hogy döntő feladatunk a közlekedést olyan
műszakilag és gazdaságilag a legmagasabb szinten képzett mérnökökkel ellátni,
akik a műszaki fejlesztés gyors ütemével lépést tudnak tartani, egyáltalán lehetővé
teszik a műszaki fejlesztés leggyorsabb ütemét, merthiszen a legfejlettebb technika
is holt, ha nincsenek megfelelő öntudatú és szakképzettségű emberek, akik azt alkal-
mazni tudják.

Tj1 döntő feladat megvalósításához azonban okvetlenül szükség van a közle-
•Li kedés területén működő valamennyi dolgozó, elsősorban azonban a

vezetők legmesszebbmenő támogatására. Nem arról van szó. hogy eddig nem kapott
volna karunk sok támogatást, de ki marné azt állítani, hogy már a végére értünk
a lehetőségeknek? A nyújtandó támogatásnak még hozzá nem is elsősorban dologi
téren, hanem erkölcsi síkon kell fokozott mértékűnek lennie. E téren van még igén
sok olyan lehetőség, melyet az elmúlt öt év alatt nem használtunk ki eléggé. Vajon
lei becsülje meg elsősorban, ki értékelje nagyra, ki akarja felemelni mindenki előtt
a közlekedési felsőoktatási intézményt, ha nem a Közlekedési és Postaügyi Miniszté-
rium és annak szervei? Ha karunk megérte azt a megbecsülést, hogy egy nagymultú
felsőoktatási intézmény egyenrangú karaként szerepelhet, akkor a minden téren
való erkölcsi elismerést a szaktárca sem tagadhatja meg a főképpen mégis csak az
ő érdekeit szolgáló intézménytől. A legmesszebbmenő elismerés és támogatás nem
hiányzott a legfelső vezetők részéről, de nem volt megfelelő és elégséges a mi mun-
kánk ahhoz, hogy az szélesebb körökre is elmondható legyen.

Tudatosítani kell minden közlekedési dolgozóval, hogy a magyar közlekedés
történetében először adódott az a soha elő nem fordult alkalom, hogy lényegében
tetszése szerint alakítható felsőoktatási intézménye van. Ahogyan egy népgazdasági
ág megbecsüli felső káderiképző intézményét, az ott dolgozókat és annak hallgatóit,
úgy készíti el saját további ütemes fejlődését, vezetésének jövő színvonalát, tudo-
mányterületének leendő eredményeit.

Milyen meglepő erélyességgel követeli a maga számára a magyar nehézipar,
a bányászat, de az építőipar, az erdő- és mezőgazdaság is a magasabb, sajátosan
kiképzett mérnök hallgató-létszámot! Pedig ezeken a területeken átlagban ezidő-
szerint is fele annyi dolgozóra esik egy mérnök, mint a közlekedésben, s öt év alatt
ezt az arányt kétszeresen meg kívánják javítani. Ugyanakkor nem ritkán hallani
olyan hangokat, hogy a közlekedés területién máris sok a mérnök, az arány emelé-
sére pedig nincs szükség.

Hogyan kíván a közlekedés a ráháruló egyre nagyobb feladatoknak és a mű-
szaki fejlesztés adta lehetőségek fokozott kihasználásának megfelelni több mérnök
nélkül, köztük újfajta mérnökök nélkül? Talán itt a technikai, szervezési, gazdaság-
irányítási feladatok a jövőben egyszerűbbek lesznek, mint a népgazdaság más terü-
letein? Vajon a közlekedés jellegénél fogva fajlagosan kevesebb mérnökkel tudja
200 COO-nyi dolgozója munkáját szervezni, irányítani, az egész ország területén el-
szórt és mégis folyamatos jellegű, szervesen egymásba fonódó munkájú szolgálati
helyein? Talán a szövevényes, rengeteg külső technológiai folyamathoz kapcsolódó
közlekedési termelési folyamat, mely különösen nehézzé teszi a mély összefüggések
és a fennálló, valamint várható helyzet felismerését, az, ami a legmagasabb szinten
képzett vezetőket szükségtelenné teszi? Éppen fordított a helyzet. Ez pedig a veze-
tés színvonalának emelését követeli meg, még pedig jó előre, nem akkor, mikor a
fejlettebb berendezések már rendelkezésre állnak, s e kiáltó szükségnek minden
konzekvenciáját le kell vonni.

Mielőtt a Szovjetunió Kommunista Pártja XX. kongresszusán az egy lakosra
eső termelés minden országot felülmúló növelésének elvét kimondották volna,
büszkén és nem véletlenül jelentették be, hogy az egy lakosra eső mérnökök meny-
nyiségileg — köztük kiemelve a közlekedési mérnökökével — megelőzték a világ
minden államát. Bizonyára nem véletlen, hogy erre a tényre az amerikai, főleg
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pedig az angol sajtó meglehetősen komoly haagsúllyal reagált. Mindehihez hozzá-
tehetjük, hogy a Szovjetunió hatodik ötéves tervidőszaka alatt (bár ott már „csak"
a fejlesztés és utánpótlás számára kell műszaki felsőkádereket képezni), az ötödik-
hez képest átlag másfélszer annyi feteőkádert képeznék ki. A nehéz- és építőipar, a
közlekedés és mezőgazdaság területére pedig kétszer annyit.

A műszaki fejlődés görbéje — mondotta a drezdai műszaki főiskola rektora
— napjainkban és a jövőben még inkább, nem egyes, hanem felfelé hajló parabola.
Ahol <ma tíz -mérnök szükséges, ott néhány éven belül — szerényen számolva is —
harmincra lesz szükség. A műszaki fejlesztés ütemével arányban emelni kell a veze-
tés színvonalát. A szellemi és fizikai munka közti döntő különbségek megszünte-
tése, a termelőerők fejlődésének tendenciája mind több mérnököt követel, mert a
közép- és alsókáderek, de még a dolgozó tömegek munkájának színvonala is közele-
dik, számos esetben elérkezik a mérnöki munka színvonalához. Mindez arra mutat,
hogy a drezdai rektor megállapításai nagyon is szilárd alapokon nyugszanak. S ezek
a megállapítások az e téren egyébként is elmaradt magyar közlekedésre fokozott
mértékben érvényesek már csak azért is, mert a közlekedés egyike a legjobban, leg-
magasabb fokon imechanizálható üzemeknek, melynek különösen sok adottsága van
az automatizálás, a telemechanika, a távvezérlés, a chómizá'lás, az elektrifikálás és
az atomenergia célszerű felhasználására. Az ilyian berendszések létesítése, főleg
pedig az ezek segítségével való forgalom-lebonyolítás okvetlenül számos, a legmaga-
sabb szinten képzett mérnököt kíván. Figyelembe véve, hogy a szállítási feladatok
jellege változatlanul megköveteli az ilyen berendezésekkel lebonyolított közlekedés
üzemvitelének a népgazdaság minden ágával és üzemének működésével való magas
szímvonaú koordinálását, azt hiszem, a fenti állítás erről az oldalról is igazoltnak
tekinthető.

Nyilván ezek a szempontok lebegtek azok előtt is, akik a magyar népgazda-
ság fejlesztésének második ötéves tervéra vonatkozó irányelveket összeállították, s
abban javasolják a műszaki egyetemek elsőéves hallgatóinak 40°/0-kal való emelését.
A műszaki egyetemeken belül van a közlekedési üzammérnöki kar is, az irányelvek
a közlekedés vezetésének, technikájának és tudományának színvonalát magasabbra
emelni is javasolják. Kik fogjálk ezt a feladatot megoldani? Ki fogja az igen jelentős
mértékben előirányzott fejlettebb technikai eszközöket tudományosan megalapozot-
tan, magasabb színvonalú vezető munkával a lehető legmesszebbmenőén kihasználni,
ha nsm gondoskodnak kellő időben megtelelő .szakemberekről.

Vajon egyedül a közlekedésre nem. áll, hogy: „Növekvő számban kell rendel-
kezésére bocsátani kiválóan képzett és nagytudású szakembereket, akik képesek
céltudatosan felihasználni a korszerű technikát, és magasabb fokra emelni a munka
szervezettségét'' (Irányelvek).

A közlekedés területének, de felsőoktatási intézményünk minden tagjának is
teljes tudatában kell lennie, s ha nincs, hangsúlyozottan fel kell rá

hívni a figyelmet, hogy a műszaki egyetemmel a közeli jövő mellett a távolabbit is
építjük, s ahogyan e téren dolgozunk, olyan lesz szeretett szakmánk jövője. Kétség-
telen, hogy az itt eükövetett hibák és mulasztások nem a következő egy-két évben
válnak nyilvánvalóvá, de valóságos történelmi felelősség nehezedik ránk azért,
hogy a nagymultú magyar közlekedésügy, a közlekedési ipar, a közlekedési intéz-
mények' jövője a száguldva felfelé törő egyéb ágazatok között hogyan fogja helyét
megállni. Mi vállaljuk e történelmi felelősséget, de elismerjük, hogy a jövőért az
eddiginél jobban kell dolgoznunk.

Turányi István
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Szolnok megye ssarvasmarhatenyésxtésének
néhány kérdéséről

A Központi Vezetőség 1955. júniusi határozata előírta, hogy a mezőgazdaság
szocialista átszervezésének folytatását és a mezőgazdasági termelés fokozásár együt-
tesen kell megoldani. A határozat az állatállomány — és ezen 'belül különösen a
szarvasmarhaállomány — fejlesztését, valamint az állattenyésztés takarmányalapjá-
nak biztosítását is fő feladatként jelölte meg. A szarvasmarhatenyésztés — mint a
Központi Vezetőség határozatában megállapította — nem tartott lépést a szükség-
lettel, mert mind számbeli, mind minőségi fejlődése elmaradt a többi állatfaj fejlő-
désétől. !

A megye vezető szervei magukévá tették a Központi Vezetőség határozatát, és
csupán a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága a szarvasmarhatenyésztés különböző
kérdéseivel 5 alkalommal foglalkozott. Igen jelentős volt a Mezőgazdasági Igazgató-
ság által a legjobb szarvasmarhatenyésztők részére a múlt év december végen ren-
dezett megyei tanácskozás, melyen rögzítették a szarvasmarhalenyésztés fellendíté-
sének tennivalóit.

A továbbiakban a határozatok végrehajtásáról kívánunk számot adni, és ezen
keresztül bemutatjuk a tanácsi szektor *) szarvasmarnatenyésztésének jelenlegi
helyzetét.

A szarvasmarha-állomány alakulása

Országosan, de megyénkben is aránytalanság keletkezett a szarvasmarha- és
a sertéstenyésztés 'között — az utóbbi javára. A megye szarvasmarhaállománya 1956-
ban az 1938. évinél mintegy 60—65%-kal, ezen belül a tehénállomány csak mintegy
30%-kal több; — ezzel szemben a sertésállomány az 1938. évinek háromszorosa. A
sertésállomány csak az utolsó 4 év alatt 38,2%-kal, közel 100 ezer darabbal emelke-
dett, ugyaniakkor azonban a szarvasniaphaállarnjány kevesöbb, mint 4 évvel ezelőtt
volt.

I d ő p o n t

1953. március 1.
1954. március 1.
1955. március 1.
1956. március 1.

Szarvasmarha-állomány

1000
darabban

113.8
105,3
109,8
112.1

azt előző év
%-ában

106,1
93,3

104,3
102,1

Tehenek és előhasi üszők

száma 1000
darabban

52,5
49,6
50,0
50,5

aránya az
összállomány

%-ában

46 6
47,1
45.5
45,1

A szarvasmarhatenyésztég helyzete

A szarvasmarhatenyésztés általános fellendítésének alapja a tehénállomány
növelése és minőségének javítása. A szaporulat, a tej- és húshozatn emelkedése első-
sorban a tehenek számától és iminőségétől függ.

A tehenek aránya ez év március 1-én — elsősorban a mezőgazdasági termelő-
szövetkezetekben — még nagyon kedvezőtlen volt, és így nem várható, hogy az év
végéig a tanácsi szektorban elérik a szarvasmarhatenyésztési tanácskozáson megha-
tározott 100 szarvasmarhára jutó 42 tehénlétszámot. A mezőgazdasági termelőszövet-
kezetekiben még június 30-án is csak 34,6% volt a teheneik aránya.

*) Egyéni gazdaságok és termelőszövetkezetek;
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M e g n e v e z é s

Termelőszövetkezetek (közös)
Egyéni és egyéb gazdaságok

Szarvasmarha-állomány
megesz- az

db lása előző év
%-ban %-ában

16718
95377

14,9
85,1

130,6
98,3

d b

5575
39039

Tehénállomány
az ossz- az

állomány előző év
%-ában %-ában

33,3
40,9

139,5
10O.3

összesen : 112095 100,0 102.1 44614 39,8 103,9

Ahhoz, hogy az anyaállomány nem fejlődött kielégítően, az is hozzájárult, hogy
a szarvastmarhaállományon belül aránytalan a takanmányelosztás. A tapasztalatok
alapján föltételezhető, hogy általában a iKM/endékmarhákat és vemhes üszőket itakar-
mányozzák a leggyengébben. Emiatt az üszők későbben válnak tenyészéretté. A te-
nyészérettség későbbi bekövetkezése tehenenként átlagosan 1 borjú-szaporulat és
több ezer liter tej elmaradását jelenti. A fentiek következtében 1954. óta az elöhasi
üszők száma és aránya évről évre csökken.

I d ő p o n t

1953. március 1.
1954. március 1.
1955. március 1.
1956. március 1.

1953. március 1.
1954. március 1.
1955. március 1.
1956. március 1.

tehén-
állomány

E z

20,1
19,3
20.3
18.8

A t e h é n-

43,3
44,9
47,4
42.1

V e m h e s
üszőállomány

12—18
hóig

i e r d

1,6
1.5
1,1
1.1

é s ü s z ő

13,8
14,4
10,2

9,7

18 ihó
felett

a r a b

4,6
6,3
6,0
4,8

állomány

31.1
37,5
37,2
32,0

szarvasmarha-
állomány
összesen

26,3
27,1
27,4
24,7

%-á b a n

36,1
38,7
39,3
34,8

A tehénállomány gyorsabb ütemű növekedése azért sem várható ebben az év-
ben, mert az anyaállomány nem kielégítő fejlődése ési tenyésztése miatt az 1956. évi
borjúállomány az előző évhez viszonyítva 18,8%-kal alacsonyabb, jóllehet ezt a csök-
kenést az álíam'i felvásárlás mérséklésével is igyekeztek megakadályozni. Az 1955.
és 1956. évi állatszámlálás között a borjúszaporulatnak már csak 25,3%-át vásároltak
fel, amely 10,1%-ka! kevesebb, mint 1 évvel korábban. Magában véve ez a ténv
sem teszi megvalósíthatóvá a megyei szarvasmarhatenyésztés'i tanácskozásnak azt a
határozatát, mely szerint a tehénállomány növelése érdekében minden tenyésztésre
alkalmas növendéket fel kell nevelni.

A szarvasmarhatenyésztési kedvet kedvezőtlenül befolyásolja az is, hogy az
állattartók részére még mindig nem kifizető a borjúnevelés. A borjú 1 kg súlygyara-
podásához mintegy 8 liter tej szükséges, amelynek szabadpiaci ára kb. 30 forint,
ezzel szemben 1 kg borjúhúsért az állattartó mindössze 8—10 forintot kap.

A meeőgazdaiági termelőszövetkezetek gzarvasmarhatenyésztése még mindig
nem kielégítő

A közös szarvasmarha-állomány 1 év alatt 30.6" „-kai nőtt ugyan, de ez nem
áll arányban a földterület növekedésével. 1955. októberétől 1956. március végéig 43
új mezőgazdasági termelőszövetkezet alakult, több, mint 12 ezer kai. hold szántó-
területtel, a tagok által bevitt szarvasmarhák száma azonban mindössze 158, ebből
tehén 62 darab volt.

Ennék követíkeztében a mezőgazdasági
sűrűsége nem javult.
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100 Ml. hold szántóra jutó szarvasmarhák száma darabban
mg.-i termelő- egyéni és egyéb tanácsi

É v szövetkezete'kiben gazdaságokban szektorban

1953. 8.1 23,0 18,2
1954. 6,9 x 20,5 16.9
1955. ' 7.7 22.3 18,3
1956. 7,7 24,5 18.5

A mezőgazdasági termelőszövetkezetekbe azért vittek be kevés állatot, mert
részben a jóminőségű tenyészállatokat nem értékelték minőségüknek megfelelően,
részben pedig a megállapított ár 30%-át a közös alapba levonták, és a teljes vétel-
árat két év alatt fizették ki. Emiatt a Ibelépő új tagok a jóminőségű telién vagy
üsző járlatleveiét már a belépés előtt igyekeznek átíratni, fflletvie az állatot szabad-
forgalomban értákesítemá. Ezt igazolja az is, hogy 1955. március 1-től 1956. február
28-ig a szabadforgalomba kerülő vágómarháik 36,2%-át a felfejlesztés idején, 1955.
IV. negyedévében vásárolták íel. Ennek megváltoztatására az utóbbi időben több
javaslat hangzott el. A Minisztertanács 1956. augusztus 26-i ülésén határozatot ho-
zott, mely a többi között javasolja a mezőgazdasági termelőszövetkezeteknek, hogy
a bevitt tehén, üsző és takarmány ellenértékét a közgyűlés határozata alapján bevi-
telkor egy összegben azonnal fizessék (ki, és ezek ellenértékéből — a bevitt takar-
mány ellenértékét kivéve — a fel nem osztható szövetkezeti alapra 10—20%-ot von-
janak le.

A fenitieik miatt a termelőszövetkezetek szarvasmarha-, illetve tehénállomá-
nyukat főleg vásárlás útján növelik. A szarvasmarha-, illetve tehénállomány ter-
vezett növeléséhez elengedhetetlen ugyan a vásárlás, nem helyes azonban, hogy a
termelőszövetkezetek többsége még ma is inkább vásárlásból, mint saját nevelés-
ből kívánja állományát növelni. Az 1954—55. gazdasági évben a növekedés 53%-a
történt vásárlásiból. Az 1955—56. ővi. terv szerint a tehénállomány tervezett növelé-
sének már 56,5°'0-át kívánják vásárlás útján biztosítani. A Magyar Nemzeti Bank
szarvasmarha vásárlására az 1954. évi közel 3 millió forinttal szemben 1955. évben
már több, mint 6 millió 300 ezer fcrint hitelkeretet biztosított, amely mintegy 2000
darab szarvasmarha felvásárlását tette lehetővé.

A Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága 1955. novemberi határozata értelmé-
ben a Mezőgazdasági Igazgatóság a szarvasmarha-előirányzat teljesítésére havi fej-
lesztési tervet is készített, de azt a. rendszertelen takarmányeliátás és férőhely hiánya
miatt nem lehetett megvalósíani.

•Egyes termelőszövetkezetekbe n aránytalanság mutatkozik a közös állatállo-
mány és a háztáji állatállomány fejlődése között, jóllehet a megengedett mértéket
nem lépték túl. Főleg azokban a termelőszövetkezetekben, ahol rendszertelen volt a
munkaegység-előlegezés, a tagság 1955-ig inkább az egész évben jövedelmet biztosító
háztáji állatállományát fejlesztette.

I

1952.
1953.
1954.
1955.

d ő p o n t

december 31.
december 31.
december 31.
december 31.

Háztáji
szarvasmarhaállomány

d b

11023
8969

10038
12113

a közös állomány
%-á'ban

68.3
73,6
79.1
73.2

Szarvasmarhát tartó

száma

8109
7203
7864
9806

családok
az összes
családok
%-ában

36.5
39,8
45,4
41.0

A háztáji szarvasmarha-állomány aránya 1955. év elején visszaesett. Ennek
oka főként az, hogy a belépő új tagok jelentős része nem rendelkezett szarvas-
marhával.

A nagy háztáji állomány több termelőszövetkezetben a családtagok munka-
erejét fokozptt mértékten jgénybeveszü, emellett az állattartó családok a közös ta-
karmánytól is nagyobb részre tartanak igényt. Az 1954—55. gazdasági évben a ter-
melt árpa és zab 23,3%át, a kukorica 11,2%-át osztották "ki munkaegységre.
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A mezőgazdalági termelőszövetkezetekben az állatállomány növeléséhez és
a tenyésztői munka megjavításához megvannak a lehetőségek

A múlt évi 4 mesterséges megtermékenyítő fiókállomással szemben jelenleg
21 -működik a megyében. A múlt évben üzemeltetett 4 fiókállomás; az országos átlag-
nál jobb eredményt, 103%-os termékenyítési tervteljesítés imtllett 83%-os vemJies-
séget ért el.

A tenyésztői munka eddigi eredményei alapján tovább kell szélesíteni a ter-
melőszövetkezeti törzstenyészetek hálózatát. 1956. május 1-én 25 mezőgazdasági ter-
melőszövetkezetben és 2 községben volt törzstenyészet, összesen 865 darab áiltamány-
nyal. A mezőgazdasági termelőszövetkezetek országos 71%-os szaporulatával, illetve
szaporulati arányával szemben a megye törzstenyésztő termelőszövetkezetei 81%-os
berjúsziapoTulatot értek el. A múlt gazdasági évben 150 tenyészbikát neveltek, és
jó eredményeket értek el az üszőnevelés terén is. Ezekben a termelőszövetkezetek-
ben a tehénállomány pótlását nagyrészt siajátnevelósű üszőktől biztosít jájk.

Termelőszövetkezetei nknek a jövőbein még fdkozottaWban kell alkalmazmiak az
itatásos borjúnevelést, mely — amellett, hogy csökkenti a nevelés költségeit —, az
anyát is nagymértékben 'kíméli. Az elmúlt év márciusában ezzel a kérdéssel a Me-
gyei Tanács Végrehajtó Bizottsága is foglalkozott. Ennek eredményeként a múlt év
eleji 7 termelőszövetkezettel szemben ma már 38 termelőszövetkezetben alkalmazzák
ezt a inódszert. Rontja azonban a kedvező eredmény értékét az, hogy az itatásos
borjúnevelést elsősorban a kis termelőszövetkezetekben vezették be.

Vágás, felvásárlás

A tehénállomány változatlan szinten tartásához 100 tehénre általában 12 to-
vábbtenyésztésre alkalmas üszőnek kellene jutnia, vagyis évenként a tehénállomány-
nak csak 12°/0-át volna szabad kiselejtezni. A megyében azonban a tehénállományt
12%-ot jóval meghaladó mértékben selejtezik.

1953. 1954. 1955. 1956.
M e g n e v e z é s március 1-én (darab)

Tanácsi szektor tehénállománya 46330 43074 42925 44614
Megengedhető kényszervágás, elhullás, selejtezés (12%)
12%-os csökkenés, után marad
Pótlás-állomány
Állomány a pótlással együtt
Tehénállomány a következő év március 1-én
,\z átlagos 12% feletti csökkenés

A megengedettnél nagyobb mérvű kiselejtezés miatt a tehénállomány már
mintegy 6—7 éves korban kikerül a tenyésztésből. A rövid élettartam miatt nemcsak
a növendéknevelés költsége magas, de az egy tehén által termelt tej is többe kerül.
A tehenek rövid élettartamának további következménye, hogy a tehénpótlás érde-
kében több növendéket kell felnevelni.

Mezőgazdasági termelőszövetkezeteinkben az 1954—55. gazdasági évben a te-
henek vágási aránya 20,1% volt, az 1955—56. gazdasági évre pedig 17,4%-os vágást
terveztek.

A megyében az 1955. és 1956. évi állatszámlálás időszaka között az állami szer-
vek 32,7%-kal több vágómarhát vásároltak M, mint 1 évvel ezelőtt. Ezt az tette le-
hetővé, hogy a szabadpiacon a kínálat nagyobb volt, mint a kereslet. Az állattartók
nem tudták állataikat a szabadpiacon értékesíteni, emiatt az árak csökkentek, és
megközelítették az állami felvásárlási árakat. Ezt elősegítette az is, hogy az egyéni
gazdaságok állatsűrűségének emelkedésével nem nőtt párhuzamosan azok takar-
mány termelése. Az állattartók szabadulni akartak állataiktól, mivel azonban a sza-
badpiaci kereslet nem nőtt, az államnak adták el állataikat.

A felvásárlás azért is emelkedett, mert a hizlalási szerződések faltételei ked-
vezőek, s a szerződés folytán az állattartók nincsenek kitéve a szabadpiaci áringa-
dozásoknak.
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4O770
11336
52106
43074
9032

5169
37905
12463
50368
42925
7443
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37774
12131
49905
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5291
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10996
50256
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Vágómarha-felvásárlás (db) Vágóborjú
területi szerző- szabad összesen és szerződéses

déses növendékáliat

1954.
1955

1956.

1951
1955.

március 1-től
február 28.
március 1-től
f sC -.ruár 29.

március 1-től
február 28. :=100 0%

6683

7367

100,2

1602

4015

250,6

4707

5862

124,5

12992

17224

132,7

6226

5133

82,4

Az állam által felvásárolt vágómarhák ivar szerinti megoszlása kedvezően
al?ikult. A felvásárlás jelentős mérvű emelését a tehén-kivágás s?v>:deiű csökkenté-
sével érték el. Az 1955. március 1-i állománynak 12,5%-át vásárolták fel 1 év alatt;
ez 1.7%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ugyanezen időszakban az összes
vágómarha-felvásárláshoz viszonyítva 15,8%-kal kisebb a tehenek felvásárlási
aránya.

Megnevezés

Tehén
Üsző
ökör
Tinó
Bika
BivaTv

A felvásárolt állatok ivar szerinti megoszlása
1954. március 1—
1955. február 28.

darabban

6096
3083
1123
1132
1529

%-ban

46,9
23,7

8,7
8,7

11,8
0.2

1955. március 1—
1956. február 29.

darabban

5355
4628
1831
2193
3224

13

%-ban

31,1
26.8
10,6
12,7
18,7

0.1

1954. március 1—
1955. február
28.:=100.0%

87,8
150,1
163,0
193.7
210,9
44.8

összesen: 12992 100,0 17244 100,0 132,7

A felvásárlás főként a növendék marhák javára tolódott el. Az 1955. és 1956.
évi állatszámlálás közötti összes felvásárlás 39,5%-a volt a növendék állat, ami 7
%-kal több, mint egy évvel ezelőtt. Nem állapítható meg azonban, hogy a felvásá-
rolt növendék milyen arányban voltak tenyésztésre alkalmatlanok. Hiba. hogy a
Központi Vezetőség határozata ellenére ezek nagyrészét soványain, hizlalás nélkül
vásárolták fel. A szerződéses akció kiszélesítése következtében azonban a felvásárolt
v'gómarhák átlagsúlya nem csökkent.

Időszak
Területi Szerződés- Szabadi or-

begyűjtéssel sel galcmban összesen
felvásárolt vágómarhák átlagsúlya (kg/db)

1954. március 1—
1955. február 28.
1955. március 1—
1956. február 29.

436.5

426,6

349,6

392,4

355,9

376.1

396,6

401,5

1954. március 1—
1955. február 28. =100,0% 97,7 112,2 105,7 101,2

A szabadpiaci áruforgalmat csaknem teljes egészében, az állami felvásárlás-
nak pedig jelentős hányadát még mindig az egyéni gazdasagaik szolgáltatják.

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek árutermelése is nptt ugyan, de az
emelkedés üteme lényegesen alatta marad az egyéni gazdaságok árutermelésének.
1955. március 1-től 1956. február 28-ig a mezőgazdasági termelőszövetkezetek 17,6%-
fcal, aa egyéni gazdaságok pedig 34,5%-ikal több vágómarhát adtak at az államnak,
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Vágómarha
felvásárlás mej

1954.
mára 1—

1955.
febr. 28.

13,1
86,9

1955.
mára 1—

1956.
febr. 29.

11,7
88.3

Vágóborjú
'oszlása %

1954.
mára 1—

1955.
febr. 28.

1,7
98,3

-ban
1955.

mára 1
1956.

febr. 29

3,9
96,1

mint i évvel ezelőtt. Feltűnő, hogy a mezőgazdasági termelőszövetkezetek — a
kötött gazdálkodás következtében — az 1955. és 1956. évi állatszámlálás közötti vágó-
borjúiéi vásárlásnak csak alig 4%-át szolgáltatták.

M e g,nev ez é s

Mezőgazdasági termelőszövetkezetektől
Egyéni és egyéb gazdaságoktól

összesen: • 100,0 100,0 100,0 100,0

Tejtermelés

A nem megfelelő gondozás, a szakszerűtlen és gyenge takarmányozás követ-
keztében neim fejlődött kielégítő ütemben a mezőgazdasági termelőszövetkezetek tej-
termelése sem: 1953-ban 1,8, 1954-ben 2,8 és 1955-ben 3,3 liter volt a borjútej nélkül
számított istállóátlag.

A Központi Vezetőség 1955. júniusi határozaténak megfelelően a megyei
szarvasmarhatenyésztési tanácskozás is határozatot hozott, mely szerint a mező-
gazdasági termelőszövetkezeteikiben 1 tehén, 1956. évi tejhazamát 2000 literre kell
emelni. A határozat a tenyésztési munka további javításával teljesíthető, mert —
annak edlanére, begy 1 tehén 1955. évi tejhozama csak közel 1700 liter volt — az
első féléviben már mintegy 900 liter tejhozamot érteik el.

T a k a r m á n y termelés

A Központi Vezetőség előírta, hogy a szarvastnarhatenyésatés fellendítéséhez'
szilárd takarmányalapot kell biztosítani. Ennek a határozatnak a .megyében nem
tetteik mindenlben eleget.

il'956-iban a szálastekairmány vetésterülete az abraiktakarmány terhére növe-
kedett. A szarvasirnarhateinyésztéis fellendítésére tett intézkedések hatására mintegy
65C0 kat. holddal nagyoibb területen termelnek szálastakarmányt, mint a múlt év-
ben, ezen belül azciniban a lucerna vetésterülete a kiöregedés és vetőroaghiány követ-
keztében ez évben csaknem 2100 kait, holddal, 1953. óta pedig több, mint 6500 kat.
holddal csokiként.

A szá'lastalkanmányok — ezen béliül a pillangósok — vetésterületének aránya
a tenmelcszövetikezetekben jolbíb, mint az egyéni gazdaságcklbain.

Megnevezés

L/ucenna
Vöíreshere
Zabosíbükkony

Mg. ni ter-
melőszö-
vetkezetek

Teirmelő-
Bzövettlke-
zsti cso-
portok

Egyéni és
egyéb gaz-
gaságak

Ismeret-
lenek hasz-
nálataiban

lévő

1956. évii szálast ákarmiány vetésterülete a számító

6,3
2,5
1,2

Csialamádé, silókukorica 1,3
Egyéb szántóföldi

szálasták ármány 3,4

4,6
0,8
0,5
0,3 .

0,3

5,1
0,9
1,0
0 ;5

0,4

5,3
1,7
1,1
0,8

1.3

Tanácsi
szektor
összes

%-ában

5,5
1,5
1,0
0,8

1,6

összesen 14,7 6,5 7,9 10,2 10,4

A megyei szarvasmarhatenyésatési tanácskozáson hozott határozat szerint
1956-ban a szántóterület 12%-án pillangós takarmányt kéú. termelni. Az alap-
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feltételek biztosításainak hiányában a lucerna é« vöröshere együttes «eánitáterületí
aránya ebben az évben is csak 7,0° 0.

Termelőszövetkezeteink felismerteik, hogy a takarmányalap növelésének jelen-
tős tartaléka a silózás, és ezért kihasználták az állam sdlóépítésliez nyújtott segítsé-
gét. 1955-<ben 172 035 mr1 takarmányt silóztak, és tervüket 3,9%-ikal túlteljesítették.

A takarmánygabona termelésénél nem számoltak az egyes állatfajokon belüli
növekedéssel, emiatt a takarmánygabona termelése és az állatállomány számbeli
fejlődése között aránytalanság keletkezett. A takarmánygabona vetésterülete az
elmúlt évhez viszonyítva több, mint 12 000 kat. holddal csökkent, kukoricából pedig
a Központi Vezetőség határozata ellenére több, mint 15 000 kat. holddal vetettek
kevesebbéit, mtint a múlt éviben. A kukoricavetés számottevő csökkenésével szem-
ben a sertésállomány az utolsó 4 év alatt közel 100 ezer darabbal nőtt.

A takaimáinygaibona vetésterületének csökkenése arra vezet, hogy az abrak-
tafcanmány jelentős részét a megnövekedett sertésállomány fogyasztja el. Ennek
káros következményei elsősorban a 'borjú- és növendékállat nevelésénél jelentkeznek.

A mezőgazdaságd termelőszövetkezetekiben az alacsony állatsűrűség miatt egy
számosállatra közel kétszer akkora takarmánytermő terület jut, minit az' egyéni
gazdaságokban. A takarmánynövények termésáitlaga is meghaladja az egyéni gaz-
daságait termésátlagát, mégis többségük takarményhiánnyal küzd. Ennek oka rész-
ben az, hogy nem fordítanak kellő gondot sem a takarmányok betakarítására és
tárolására, sem a helyes íalkarmányfelhasználásíra, résziben pedig az, hogy a közös
taikamnány jelentős részét a tagoknak kiosztják.

Legelőgazdálkodás

A megye legelőterület ének minősége gyenge, kb. 75%-a szikes, 5° 0-a homokos.
20°0-a árterület, ennélfogva lényeges kérdés a legelő javít ás.

A legelőterület megjavítására tett intézkedések hatásaként a tavasza karban-
tartást a legelőterület; 94,5%-án elvégezitek. Trágyával való kezelésit kapott az újjá-
alakult 68 legeltetési bizottság kezelésében lévő terület 28.9%-a, a termelőszövetke-
zetek területének 17,1%-a. A múlt éviben újratelepítettek mintegy 500 kat. hold
legelőt, és öntözésre 2100 kat. holdat építettek be.

Jó munkát végeztek a legelőfásítás terén is; mintegy 270 hektár az új telepí-
tés, illetve a felújított (terület.

Férőhely-ellátottság

A mezőgazdasági termelőszövetkezötelktoen évről évre nő a nagyüzemi gaz-
dálkodásra alkalmas épületek száma. Míg 1953-ban az összes szarvasmarha-istálló-
nak 22,5%-a, 1955. év végén már 32,2%^a volt nagyüzemi gazdálkodásra ailikalmas.

A termelőszövetkezetek építkezése csökkenő irányzatú. 1953nban 4508, 1954-ben
2963, 1955-ben pedig 1684 szarvasmarha-férőhelyet építettek. A szarv asmarhaiist álló
építése háttérbe szorult nnás — elsősorban sertés — férőhelyek építése miatt. 1954.
évi építési tervüket 136,2%-ra, 1955-ben pedig 93,8°0-ra teljesítették, ugyanezen idő-
szak alatt azonban a szarvasmarha-istálló építésének tervét csak 98,8, illetve 69,8° 0-ra
teljesítették.

A Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága 1955. december 134 határozata szerint
az 1956. évi építkezésre fordítható állami beruházás 75n

0-á!t szarvasmarhaistállók
építésére kell felhasználni. Ezzel szemben az 1956. évben jóváhagyott építkezési
hitelkeretnek mindössze 32,8° 0-a használható fel szarvasmarhaférőhelyek építésére.

Az 1956. évre tervezett szarvasmarhaistálló építkezések teljesítése sem látszik
biztosítottnak. A mezőgazdasági termelőszövetkezetek az I. negyedévben a rendel-
kezésire áll. anyagkeretnek mintegy 10-45%-át vették igénybe, főként a tervezés
elhúzódása, műszaki tervek hiánya, anyaghiány miatt. Emiatt az építőanyagok le-
szállítása a nagy munkaigényes nyári hónapokra esett ebben az évben is.

Mezőgazdasági termelőszövetkezetekben a megépített férőhelyek a célnak nem
teljesen megfelelő típustervek szerint épültek. Erre jellemző, hogy a múlt évben
használatos típustervek 90%-áít az F. M. Építési Igazgatósága megszüntette.

1956. szeptember.
Falvai Sándor
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EMLÉKEZETES LÁTOQATÁSOK

didi} Sndre

A költő életútjának csaknem minden lépését felderítették már a lelkes kuta-
tók. Alig egy-egy mozzanata van ennek a sokfelé kanyargó pályának, ahová ne
villantott volna be a kortársak vagy az utódok érdeklődésének reflektorfénye, és
amelyik ismeretlen lenne még Ady Endre életéből.

Jásztarényii kirándulása nem tartozott sem a nagy élményeik, sem a nagy ese-
mények közé, bizonyára ez az oka amnak, hogy egyetlen életrajzírója sem emlékezett
meg róla. Mi, herényiek azonban, akik egy Petőfi- és egy Móriez-üiátogatást leszá-
mítva alig-alig álltunk kapcsolatban a magyar lirodalom nagyjaival, büszkén emlék-
szünk vissza, hogy Ady Endre egy-két napot a mi falaink között töltött, és talán
nem végzünk hiábavaló murikát, Ina ennek a kis időnek a itörténetét az utókor szá-
mára rögzíteni igyekszünk.

Az első világháború kitörését megelőző esztendő őszén jutott el Ady Endre
Jászberénybe. Egészségi állapota ekkor erősen javulóban volt. Ez év tavaszán meg-
járta Mairiagrünt, néhány hónapot Kozmutza doktor városmajori szanatóriumában
töltött, és töblb ízben időzött Érrnindszenten is, ahol az Édes gondos ápolása alatt
egy kissé msgpihenlt.

A Árároismajori szanatóriumban .'ismerkedett meg Kúller tKíarjsiszaií, Koiler
Kálmán táblabíró leányával, aki szintén ott kurázott. Gyakori látogató volt itt
Schöpflin, Aladár, Fenyő Miksa, Földessy Gyula, Móricz Zsigmond, talán Böiöniék
is, és csaknem mindennapos vendég volit a nótás Papp Viktor. A szanatórium bohém
igazgatója, dr. Kozmutza Béla és dr. Gebhardt Ferenc egészítették ki Ady baráti
körét. Ehhez a köflhöz tartozott még a fiatal Koiler Klarissz is, alki hosszabb időn
keresztül asztaltársa volt Ady Endrének. A szép Klarissz és Getohardt doktor között
lassankint szerelmi szálak fonódtak, és e szálak mentén vezetett el Ady útja is
Jászberényibe.

Kollár táblabíró felesége közel nyolc évtizedre terjedő életén át állandóan
naplót vezetett. Bizonyára édesapjától, Gyárfás Istvántól, a neves jászkun történet-
írótól tanú hattá meg, hogy iminden eseménynek lehet súlya és értéke, és minden
kis apróság érdemes lehet a feljegyzésre. Ez a napló örökítette meg Ady rjiászberényi
tartózkodását is.

„1913. október 11-én érkezett meg Jászberénybe Ady Endre dr. Kozmutza,
Béla, i» Városmajor-szanatórium igazgató-főorvosa és Gebhardt Ferenc egyetemi m.
tanár társaságában. Az állomásról egyenesen hozzánk, jöttek s nálunk társaságban
töltötték az estét" — írja a naipló.

Gebhardt Ferenc háztűznézőbe jött Jászberénybe, és. -erre az útjára: hozta ma-
gával két kedves barátját, Adyt és Kozmutzát is. Biztosan mindketten örömmel
vállalták a kíséretet, hiszen kedves pajtása viszony fűzte őket a 'kiszemelt -meny-
asszonyhoz.

Az irodaiam iránt érdeklődők ez időben már országszerte ismerték Ady nevét,
de hírénél és — mondjuk ki őszintén —• irossz hírénél egyéb még nem igen hatolt
be a vidéki kúriákba. Éppen ezért meglepő, hogy KdMer táblabiiróné naplójában
nem azt írja, hogy ekkor és ekkor Jászberényibe érkezett Gebhardt egyetemi tanár,
ki a házikisasszony iránti érdeklődése folytán is fontosabb személy lehetett a háznál,
mint Ady. Ennek ellenére is a költSt teszi meg első személynek, és úgy állítja be
a dolgot, mintha a többiek annak csak kísérői lennének. Adynak ez az értékelése
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nem volt általános, mert neszben a naplóból, részben a vacsora egykori résztvevőitől
azt is megtudjuk, hogy az egyik család nem telt eleget a meghívásnak, a pesti
„skriblert" ugyanis nem tartották olyan lantosnak, hogy miatta más programjukról
lemondottak volna.

A családtagokon kívül még vagy tíz-tizenkét vendég vett részt a vacsorán.
Ady mellett az egyik oldalon a házikisasszony ült, a másik oldalon egy szép fiatal-
asszony, Koller Imréné foglalt helyet. A számára idegen társaságban Ady .meglehe-
tősen feszélyezetten érezte magát. Szótlan volt, és ha belé is elegyedett a társalgásba,
keveset beszélt. Talán unta is egy kissé a merev társaságot, vagy talán zavarta a
szokatlan helyzet, hogy az orvosával és barátjával háztűznézőben van. A társaság
helybeli tagjai, a vidéki úri társaság vezetői valami érthetetlen csodabogarat láttak
benne, aki zsidókkal, meg „cueilistákkal" 'barátkozik, züllött életet él, a nőkről mint
éhes kis csukákról emlékezik, forradalmi verseket ír, melyeket ugyain még sohasem
olvastak, legfeljebb ha a címét hallották egyilknek-másiifcn'alk. Adyt leginkább azok-
ból a cikkekből ismerték, melyekiben Rákosi Jenő igyekezett őt a maradi közép-
osztály házi újságja, a Budapesti Hírlap hasábjain kirekeszteni a magyar irodalomból.

Koller Imréné fel is Vetette neki a kérdést, hogy amiért olyan érthetetlenek
a versei. Ady ezen elmosolyodott, nem magyarázott, nem cáfolt semmit. Ügyis
meddő dolog lett volna meggyőzni a kérdezőt, hogy a hiba nem ia versekben, hanem
az olvasókban van. Enyhe kézlegyintés kíséretében csak ennyit mondott: Majd meg
fogják érteni, ha emléktábla hirdeti a nevemet, — talán éppen ezen a házon is.

Szóba került a völegényjélöltnek, Gebhardtnak dedikált költeménye, a Fal,
föl, uram. Ezt sem ismerték, és csak la házikfeasszGny hívta fel rá a figyelmet.
Idézi is: ,

Néha-néha, úgy-úgy elszéled
Dölyföm, rangom, nevem, hitem
És semmiben,
Már-már 'semmiben
Sem bízok és szűnök valómban.

Mély kétségbeesés csendül ki a költeményből, de a vendégtárpak számára ez
is kínai nyelven íratott.

— Majd Fránya megmagyarázza — vetett véget Ady a további beszélgetésnek.
(Franyó Gebhardtnak a becéző neve volt.)

A vacsora után .csoportokra szakadt a társaság. Az idősebbek a cseréplkályha
köré húzódtak, hol vígan duruzsolt a tűz. Korán bekövetkeztéik a 'hűvös, őszi napok,
nyirkos is volt az idő, jól esett a meleg szoba. Eleinte Ady üs az öregek közé ült. Itt
hamarosan politikára fordult a szó. Az egyik vendég Tiszát szidta, akiről Adynak
sem volt jó véleménye.

A háziasszony a zongorán Chopint játszott. Adyt nem túlságosan érdekelte
a lágy muzsika, és csak akkor lett fiigyelmesefbb, amikor magyar nótákra került a
sor. Béla papa — így hívták baráti köriben Kozmutza Bélát — egyszer csak karon
kapja Adyt, és átviszi a fiatalokhoz. Klarissz észreveszi, 'hogy Ady a zongora mellett
van, és hegy kedveskedjék nektf, el játssza Papp Viktor kótájából Ady híres versét.
Az én két asszony'om-at. A versnek alig volt valami hatása, de a muzsika megfogta
a hallgatókat.

Az egyik járásbíró, Marosy Endre elhozta a Lehel-kávéházból a cigányt.
Homoki Aladár bandája híres-neves volt az egész Jászságban. Németországot is be-
járta, és ez külön rangot adott nekik a környék többi cigányai között. De rá is szol-
gált Aladár énre a megkülönböztetésre.

Hasztalan igyekezett a prímás kicsalmi Adyfoól, hegy mi a kedves nótája, az
csak hallgatta a cigányt, és hagyta játszani a maga kedve szerint. Egyszer csak
valaki nótát rendelt: Befiítta az utat a hó ...

Ady lassan felemeli a fejét, nagy barna szemeit Aladárra veti, és úgy hallgatja
a szép, régi magyar nótát. Aztán szinte alig hallhatóan maga is belédudol néhány
szót: Céltétanul fut a faikó ...

Egy idő múlva Aladár jászsági nótákba kezd. Nagy élvezettel hallgatja a
költő a sok ismeretlen melódiát, mintha valami ősázsiaii emléket kutatna bennük.
Különösen tetszik neki a helyiké jász nótia, hogy:

Én vagyok a jászsági fi,
Nem parancsol nékem senki.
Sem a Jászság, sem a Kunság,
Sem a szolnoki bíróság.
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Hajnalfelé oszladozni kezd a társaság. Ady, Kozrrmtza és Gelbhardt hazakí-
séflilk Kofier Imrééket. Nem kell nagy büztiatgatás, ide iis 'betérnek egy pdhár itökára.
Utánuk ballag a cigány is. A korábban kisisé fáradt, bágyadt Ady itt ráparancsol a
prímásra: Húzd a legszebb magyar nótákat! Tudod-e, Aladár, azt a nótát a Gacsaly
Pesbáról?

És már száll is a nóta Gacsaly Pestáról, aki nagy legény volt, s nadrágszijja
hét likna szólt.

A hangulat tovább emelkedik. Ady fesztelen jókedvében rágyújt Koller Imre
öreg pipájára. Egy szippantás után félreteszi

Már erősen világosodott, amikor Adynak az az ötlete támadt, hogy kocsikáiini
kellene.

Vertes Gerzscm bácsi, a mostani nyugaílmazott börtönmester abban az . időben
Kollerék kocsisa volt. Jól emlékszik erre a kerareggeli kirándulásra. Getohardt va-
lahol levált a társaságtól, és a kocsiba már csak Ady és Kozmutza ült be.

Gyerünk valahová ki a szabadba!
Ütjük a Fő-téren vezetett keresztül. Itt már gyülekezett a koránkelő piacozó

nép. A két utas leszállt, megvásárolt egy nagy kosár almát, és úgy folytatták útju-
kat tovább Jászjákóhalma felé. Kihajtottak egészen a külső. Tarna-hídig, de a község
bejáirata előtt visszafordították a hiintót.

Mire a városiba értek, már javában állt a piac. Vasárnap reggel volt, és ün-
neplőbe öltözött gyerekek szállingóztak a Nagytemplom felé. Adyék leszálltak, és
elkezdték a gyerekek közt osztogatni a szép páros almát. A nagy tülekedésben a
fiatalság majd összetaposta egymást, alig lehetett rendet teremteni köztük. Veres
Gerzsont csak faggatták a népek, ki ez a két bolond, aki korán reggel almát osztogat
a piacon. Akkor még Gerzson bácsi se igen tudta, hogy kik a vendégek, annyit
tudott csak róluk, hogy valami pesti urak, talán olyanok, akik az újságot csinálják.

Kis időre benéztek még a Lehel-kávéházba. A nagy ablak elé telepedtek, és
onnan szemlélgették a vasárnapi kisvárosit.

Kilenc óra tájban vetődtek haza. Gyorsan ágyba bújtak, és alvással, meg
lustálkodással töltötték el a napot.

Délután egy csésze feketére összejött még Kolleréknál a család néhány jó-
barátja. Ady álmos volt, fáradt volt, alig-alig vett részt a társalgásban. Közben el
is vonult, állítólag levelet írt, amit még a délután folyamán a postára küldött. Úgy
emlékeznek rá, hogy a Népszavának küldte.

Ady lés Kozmutza az esti vonattal visszatérteik Pestre. A vasútállomásnál egy
kis diákgyerek ismerte fel a költőt. A kisdiák már látta Adynak Székely Aladár
készítette fényképét, és. olvasott is tőle néhány verset. Nem sokkal előbb kapta meg
a Galilei-kör fennállásának ötödik évfordulójára kiadott kis sárgaszínű füzetet Ady
három márciusi költeményével. Ezt a "füzetet ma is kegyeleteseh őrzi, ugyanúgy,
mint a képet, melyet az állomás fakorlátjához támaszkodó Adyról vésett jó negyven
évvel ezelőtt az emlékezetébe.

Ady és Kozmutza az esti vonattal visszatértek Pestre. A vasútálibimásnál egy
maradt. Ezzel véget is ért Ady jászberényi kirándulása, vagy alhogy ma mondanánk,
— berényi vikendje.

1914. januárjaiban volt Klarlssz és Gebhardt eljegyzése. Erre Ady a berényi
látogatás epilógusaként az alábbi táviratot küldötte;

KOLLER TÁBLABÍRÓ JÁSZBERÉNY
KEDVES KLARISSZ ELJEGYZÉSÉHEZ FOGADJÁTOK, BÁTYÁM,
ÖRÖMBEN FAKADT JÓKÍVÁNSÁGOMAT. ÁLDÁS RÁTOK, MIND
MEGÉRDEMLITEK. KÜLÖN HÖDOLAT MENYASSZONYNAK ÉS
ANYJÁNAK. ADY

Az elsáirgult táviratlápot egy dedikált fényképpel és egy kéziratban maradt
verssel együtt ma is ereklyéi között őrzi a közben Csehszlovákiáiba szakadt Koller-
család.

Németh Ferenc
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Kevés írót ismer a magyar irodalomtörténet, aki olyan szorgalmasan járta az
országot, olyan szenvedélyesen tanulmányozta a magyar életet, mint — Móricz Zsig-
mond. Nemcsak azt vallotta, hogy „gyalogolni jó", hanem azt is, hogy a valóság
csak élményekből ismerhető meg. Elmaradhatatlan kis jegyzőkönyvei tanúskodnak
arról a töménytelen anyagról, melyet összegyűjtött, sőt — így vagy úgy — fel is
használt írásaiban.

Országjáró útjai során nem egyszer elvetődött Szolnokra is. Mesélik, hogy
be-foeült a megyei árvaszéki ülnök irodájába, és figyelmesen hallgatta a sorban jövő
feleket, akiknek beszéde mély emberi indulatokról, nagy szenvedélyekről, a nyciTmk-
ban járó sok-sok zűrzavarról, elesett emberek szomorú életéről rántotta le a leplet.
Az is előfordult, hogy bekapcsolódott a 'beszélgetésekbe.1) Szolnoki látogatásaira
sokan emlékeznek: néhány fénykép és levél is őrzi a szolnoki napokat. Bár nincs
ebben semmi különös — talán minden valamáré való magyar város elmondhatja
mindezt magáról —, Móricz életművének, életének teljességéhez ezek is hozzátar-
toznak. Ezért közöljük őket.

A két első fénykép 1941-<ből való. Szolnok legnyomorúságcsább részeit kereste
fel. Főképpen azt kutatta, hogy élnek, 'laknak itt az emberek. A 2. kép is azt örökíti
meg, mikor Nagy István meséli el családja nyomorúságos életét a nagy írónak, aki-
vel — mint a szemtanúk mondják — sokkal közvetlenebb, 'őszintébb hangon tudott
beszélni, mint a kíséretében lévő hivatalos személyekkel. A kép is azt mutatja, hogy
a jegyzőfüzet nagy munkában volt e beszélgetés alatt. . . E látogatásai és az itt szer-
zett tapasztalatok nyomán alakult ki benne az elgondolás: meg kell teremteni az
olcsó építkezések lehetőségét, mert csak ilyen módon tüntethetők el a nyomor-
tanyák, csattá így lehet emberhez méltó környezetet teremteni e városrészek lakói-
nak. Ekkor vált a szénporos téglaégetés szenvedélyes propagálójává. Minden alkal-
mat megragadott ötlete terjesztésére; még a MÁV Járműjavító 1941. "március 5-én,
a szolnoki csata évfordulójára .rendezett ünnepélyét is. Itt is megjelent, az ünnepi
beszéd után felszólalt, s a nép- és családvédelmi alap keretében folyó szociális akció-
ról, a falukutatás révén szerzett tapasztalatairól, a 'népfőiskoláról, msg a széruporos
tégla, a „pécsi tégla" égetéséről beszélt.2)

Egyik 1941-es látogatásához 'kapcsolódik a facsimilében közölt levél, melyet
a Tisza Szálló levélpapírján elutazása előtt egyik szolnoki ismerősének — barátjá-
nak és tisztelőjének — írt. Egy kényszerű, de ártatlan „csalás" is van a levél hát-
terében: Móricz megköszöni a szíves fogadtatást, a Tisza Szállóban tiszteletére ren-
dezett vacsorát. Soha sem tudta meg, hogy mindezt nem a polgármester, a város
vezetősége űzette, 'hanem. — a levél címzettje. Szégyelltek megmondani neki, hogy
a város vezetői vajmi keveset törődtek azzal, hogy a nagy regényíró jön-e Szolnokra
vagy sem, jól érai-e ott magát vagy sieim...

A 3. fénykép 1942. júliusában ikészült Móricz Zsigmondról a Tisza Szálló kert-
helyiségének árkádjai alatt. Éppen Végvári Árpádnak, a Magyar Távirati Iroda
munkatársának nyilatkozik. A társaságában lévő hölgy: Csibe (Móricz Erzsiké).
Mint a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Liapok írja, Móricz a nyár egy részét a
városiban töltötte. Július 6-tól minden nap Baginé Drexler Mária könyvkereskedé-
sében előfizetéseket gyűjtött. A nap egy más szakában a Tisza Szálló halijában volt
található, ahol a Kelet Népére fogadott el előfizetésieket.3)

1942. szeptemberében halt meg, s így nem 'lehetetlen, hogy a kép az utolsó
félvétel, mely róla készült.

1. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Lapok, 1941. III. 9.
2. Szolnok és Vidéke, 1941. III. 5.
3. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Lapok, 1Í42. yil. 4.

- 210 —



HOTEL TISZA
SZOLNOK

SYŰGYfOCDO -- HEI16Í0EB
BAINS THERMAUX - MEDICINÁI OATHi.

Szolnok,
TEIEFON 360

Móricz Zsigmond levelének első oldala

Móricz Zsigmond levelének második oldala
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Kunmadaras parasztságának redemptio-ellenes mozgalma
a XVIIL század közepén

Polgári történetírók a Nagykunság redempliojárói tévesem úgy emlékeznek
meg, mintha az Mária Terézia uralkodásénak egyik királyi jótékonykodása lett
volna. A redemptio valójában a íeudális társadalom hanyatló életének önfoáztosítási
10801*1616 volt, mely a nagykunsági osztály-tagozódás nagyfokú előmozdítójává váLt,
és a kapitalista társadalom melegágyává fejlődött.

. A török idők nehéz viszontagságai között szinte elnéptelenedett Nagykunsá-
got és Jászságot a bécsi udvar — 1699-ben felvett adatok és. becslések alapján —
1702-bem eladta a német lovagrendnek. A jászok és kunok tiltakozása azt eredmé-
nyezte, hogy a bécsi udvar 1715. .évi 34. te. állapján csak zálogként hagyta a német
lovagrendnél azaal a határozattal, hogy a váltságot kifizeti. Ez azonban nem történt
meg. Csalk annyit változott a helyzet, hogy a Pesti Rokkantak Háza váltotta magá-
hoz az elzálogosított területet, s az élzálogosítcttakinalk végül is maguknak kellett
a váltságösszeget kifizetni. Szülnie egyediülálló eset a történelemiben, hogy az ural-
kodó által fcimályi jövedelem céljára elzálogosított területet annak lakossága váltja
vissza.

A visszaváltás megtörténtét, a redemptiot 1745. június 12-én ünnepélyes kere-
tek között hirdették ki Jászberényben, mint a jászok és kunok ősi privilégiumukba
való visszahelyezéEiénelk okmányát. A nádor, kapitányaik és választott báráik ítél-
kezése alatt önállóéin rendezkedhettek be. Vámmentességet ígérteik nekik, véd jogo-
kat biztosítottak száimujkra. Ljakóák egyen!! ő részesedést nyertek a terhek és jogok
viselésére, s a községeikhez tartozó pusztáikat használhatták. A megváltás összege
600 000 rhénes forint volt, melyből Kunmadarasra 20 700 Ft esett. Vállalniiok kellett
a nádor 3000 aranyat kitevő fizetését és ezer lovas katona állítását, melyből Mada-
rasra 33 lovas jutott.

A redemptio előtt Kuinrnadanas területe a Pesti Rokkantak Házának volt
hűbénhirtoka, azonban a Rákóczi Ferenc szabadságharcának befejeződése után le-
települt lakosai önálló községi életre szervezkedtek, s a többi nagykunsági községek-
kel szoros szövetségiben éltek, A lakosok, mint a f^ulközösség tagjai szabad válasz-
tás szerint fogták fel a földet megmunkálásra. 1720 után a szabadfoglalással bir-
tcfcbavett területhez a község egyeteme nyilasosztás útján is juttatott földingatlant
mindenki számára. Az osztá;ni kulcsot az álialálüomáiny és a család nagysága szerint
határozták meg. A község társadalma két csztiályra tagozódott: lakosokra és szol-
gákra. Az 1713-tan tartott kerületi ösisaeíras szeriint Madarason 112 szabados lakos
és 6 szolga élt. tehát a község 95%na sziabad emberből állt. akik teljesen egyenlő
jogokkal rendieűlkeztek. Az 1715. és 1720. évd országos összeírás adataiban szolgák
nem szerepelnek, csak szabadosok. Az 1720. évre beköltözött néhánv nemes számá-
val sem történik közöttük említésre mér tó differenciálódás, merthiszen mindenki
annyi földet munkált meg, amennyire erejéből és munkakedvéből telt. Ezt világo-

é írá dsan mutatják az

1715. évi
A megmunkált

földterülete:

6 köblösiig
8

12—24

1715. és az 1720'. évi összeírása adatok:
birtokme.oT.szla s:

' Család Százalék-
száma: . arány:

9
16
23

18,7%
33.3%
48.0'%

1720. évi bie
A meím".inlkált

föld te-ü'ate:

5—10 köblösiig
10—20
20—36

Család
száma:

38
27
18

Lái:
Százai ék-

ar.4ny:

458%
32.5%
21.7%

48 100,0% /83 100 0%
A bécsi udvar a jászsági és nagykunsági falvak közösség! életének felszámo-

lásét mér a redemptio előtt megkezdte. A hatalom urai látták a jászok és kunok
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ellenállását, szabadságjogaink védelmét a földesúri terjeszkedéssel és az államhata-
lom elnyomó törekvéseivel szemben, látszólag engedékenynek mutatkoztak, ígére-
tet tetteik a válts ágösiszeg kifizetésére is, ugyanakkor azonban a Pesti Rokkantak
Házának hűbéri birtokként való átengedésével készítették a terveit az ellenálló
közösségi élet megszüntetésére. Kunmadaras parasztsága már akikor megérezte ezt,
és azzal válaszolt e ténykedésre, hogy a Pesti Kórház madaras! épületének oromza-
táról a Habsburgokra emlékeztető kétfej ű sast leverte. Az ellenállás nem vezetett
eredményre, mert a közösségi étet felszámolására az első próbálkozás az 1736. esz-
tendei tanyaföldosztásHal csak megtörtént. Ennek számadatai tükrözik a lakosok
közti ellentétek Maliakfltását ts az egyéni birtoklási megkezdését.

1736. évi tamyaföldcszitás adatai:

TanyiaföSd területének Tanyaföldet kapott Százalék-
'megválitásá ösiszege: családok száma: iarány:

1— 4 fortatög
5— 9

10—16

198
37

4

82,8%
15,5 ,.
1.7 ,.

239 100,0%
A redemipltJiioval fölytatódíik 'ez a folyamait. Ekkor Kuinmadianais parasztságának

nagy százalléklban homogénnak (mondtató társadalma két kategóriára, bomlik: a
redemptusokira és az irredemiptusdkira, azaz megváltást fizetőkre és olyaincfcra, akik
nem voltak hajlandók fizertmi. így alakult ki a ssaaligákcm kívül a redemptusok. és
irredemptusok osztálya. .Ezzel aztán a községi közösséghez tartozók közül sokan
[kiszorultak a földbirtokról, a közös haistzoinvétediefclből (mialmdk jövedelme, kocsma,
mészárszék jövedelme, stb.), s eddig gyakorolt jogaikat elvesztették.

Az 1748. 'esztendőre az addig egyenlő jogokat élvező parasztság 16,3%-a foirtofc-
talanná vált. A madarasi tanácstvégzési jegyzőkönyv tanúsága szerint dbben az
esztendőben 312 csialád közül 261 fizet váltságot (83,7%), de 51 család elzárkózik a
fizetés elől (16,3%).

A redemptio alkalmával vámmentességet ígért nekik a Hdmáflyi kegy, s egy
1749. október 16-án felvett jegyzőkönyvben azt olvassuk, hegy Toót László a szent-
ágotfcai hídon Debrecen félé átmeove érvényesíteni akairta ezt a jogát, de .az egyik
hiteles tanú vallomása szerint más törtémt: „Midőn ez a dolog esett, ott volt Fatens,
s midőn az Vámos Vámot kért volna Toót László mondotta: Nem adok én vámot,
mert kapitány úr azt mondta, hogy már ne fizessünk,, mert immár minekünk szaba-
dos menetelünk vagyon, erre mondta az Vámos: majd máskáppen leszen az dolog és
az midőn az Toót László lovát az hámbul kitakarta volna fogni, ismét az szekérre
tekintett és ott meglátván az szűrt az lovat odahagyta, az szűrt vette el, de Toót
László csak veszteg állott és semmi bosszúságra való szót sem szólott, sem nem
káromkodott". A vámos nem tudta rábizonyítani a szidást és káromkodást, mert
visszafojtotta indulatait. így jártak a madarasiak a vámmentességgel: lovuk vagy
szűrük bánta volna, ha vám nélkül akartak átkelni a hídon akár az ágotai, akár a
kafeati vámnál, mert a vámmentesség csak papíron volt meg. TöblbsBÖr találunk
feljegyzést arról, hogy vámfizetés megtagadása miatt 15—50-ig terjedő bot büntetést
kapnak madarasi lakosok. 1781. május 15-én pl. egyszerre 12-etn is szenvedik a
privilégiumokra hivatkozó magatartásuk büntetését. A kakati vámos jelentette fel
őket, mert amra hivatkoztak, „hogy vámot sehol, semmi okon nem adják". Szalad
János 50, Bérezi Mihály 40, Kun György 40, P. Fodor István 30, Dus István 30,
Koncz István 15, Lutza István 15, Kuru.cz Nagy János 15, Csáti Mihály 15, Szél
András 15, Szél István 15, Fóiris András szintén 15 bctütésire ítéltettek.

De nem érezték ősi privilégiumok megújításának sok haisanát az adózás terén
sern. Már 1748. augusztus 1-én a kisújszállási nagykunsági fcaipitáiny rendelkezést
közöl a madairasi bírákkal, hogy a házakat és személyeket vegye fel a Portionals
Quantumnak megfizetésére; valószínűiéig nem jó szívvel, mert így fejezi be a le-
iratot: „A conseriptiót lassan lassan csak folytassa, mert ugy veszem észre a Fő-
kapitány mindenütt végre akarja hajtani ezt", A bécsi udvar irányítása rányomja
bélyegiét asz intézkedésekre, s az ígért szabadságjogok érvényüket vesztlik.

Kunmadaras község parasztsága, hamar megértette, hogy a redemptáo ürügyül
szolgált elnyomásukra és szabadságjogaik lassú nyiirbálására. Ugyanakkor azt is
észrevették, hogy földjeikről kiszorulnak, mert bírák uraimék, « szenátorok maguk-
nak méregetik a jobb földekeit. Nem is folyik simán a redlempttas osztás. Már a
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kezdetén eHenállásIba ütköznek a madairasi bínák. Dus János tötabsraör áll 1748—50.
években bírói előtt. Egyszer azért, mert „a földosztást fel nem vállalja,^ sőt a föld-
osztást átkozza", máskor a Kapitány levelére hivaitkoanaik előtte, de ő kételkedve
fogadja, sőt a dorgálás után a «áp előtt is kinyilvánítja véleményét, és bírái át is
megvádolva, „hamis lelkűnek" mondja. Üjra meg újra törvény dlé citálják, de meg-
törni nem lehet.

1750. február 17-én, a földosztás során a „Nagy>kv,nmadara>si lakosok portái-
nak szélire hosszára való felmérését" meg kellett ejteni. Ekkor rctlbant ki Mada-
rason a szegénység között a rediemptdoellleines megnyUiatíkcaás. A förtradiataii meg-
mozdulás vezetője és szószólója: Karaguly György volt. 1750L jamiuár 26-án Kun PoX
bíró halála után már elterjedt a hír a községben, hogy bajok vannak a redempliós
pára körül, s attól kezdve több szó esett a földosztások menetéről, a visszaélésekről,
és itt is, ott is megbeszélték az eseményeket. Februárban a bíróváíasztás eseménye
adott lehetőséget <a redemptioeUenes magatartásira és megmozdulásra. Erről ugyan
nem emlékednek a jegyzőkönyvek:, csak azt adják tuditul, hagy Kairtaguly Györgyöt
a bírák elé állítják, s a tanaik sorát 'hallgatják kii redemptioellenes lazítás ügyében.
A tanúiknak három kérdést tesznek fel. .Egyikben az iiráirut érdeklőéinek: emPékszik-e
tanú arra, hogy Kairaguly Gyöngy „arra biztatta a kösséget, hogy Redemptióba ne
fizessen senki". Második kérdésük az, hogy a redemptio végrehajtásában működött
bírák, Dus András és Kun Pál ténykedése ellem szót emelt-e? Harmadszor pedig
anra kell felelniük, hogy „Karaguly György kérteié a kösséget, mikor így informálta,
hogy csaik őt ki ne adják, mert, mikor sullyán leszen az dolog", akikor majd ő szól.
A kihallgatott tanúk közül Szabó Ferenc elmondja: ö is ott volt, sclkan voltak
együtt, hallotta is redempticellenes mondásait. Öreg Szél István, is bizonyítja ezt,
és e szavakkal tolmácsolja Karaguly György bestédének lényegét: „Bizony nem
lészen esze az szegénységnek, ha többé redemptiót fizet..." Ugyanazt vallja öreg
Szeghalmi István is. — Bizonyára elhallgattatták Karaguly Györgyöt, mert további
feljegyzéseiknek semmi nyoma nincs a jegyzökönyveikben, de az ellenállást nem tud-
ták megsemmisíteni. A következő esztendőiben 1751-ben jú'lus 1-én meg Csávás Ist-
ván kapta az idézést azért, mert ,-niaga hatahnábul újabb dűlőt tsinátt a régit elron-
totta". Meg is büntetik 12 Ft fizetésére.

Bírák uraimók a maguk helyzetének s fcirtdfcuknBJk biztosítása 'érdekében s
a haszonvételek nagyobb százaléklban való megnyerésére a nagyobb összegű redemp-
tiót fizető lakosok támogatásával az elnyomásra törekvő politikai hatalom eszkö-
zeivé lettek. A szegénység ellenállásával nem törődtek, hanem azon igyekeztek, hogy
a kisebb váltságösszeget fizető redamptusokat kizárják a községi jövedelmek élve-
zéséből és birtok'talanokká tegyék őket. Beszélő adatokat tár elénk eirre vonatkozóan
atz 1748. és az 1754. évi redemptiós birtokmiegoszlás összehasonlítása. Az 1748. évi
összefráslban még 5 Ft, sőt 5 Ft-on aluli földváltságot fizető birtokos is található, és
az 1—25 Ft-os váltségú földtulajdonos száma 67, a 25 Ft-on felüliek száma pedig 194.
Tehát az összes "birtokos 25%-a kis összegű redemptiót fizetett. Ezeknek egy részét
ekkor azzal zárták kii a redempbusok közül, hogy a megváltás legkiseWb összegét
20 Ft-ban állapították meg. így aztán az 1753. esztendőre — az első földkönyv (Liber
Fundd) elkészítéséinek idejére — a redemptusok száma 261-ről 248-ra csökkent,
ugyaniakkor az irredemptusefc, a birtoktalanok száma 51-ről 64-re emelkedett.

1748.
Redemptus Inredeniptus

családok száma:
261 (83,7%) 51 (16,3%)

1753.
Redtemptuüs Irredemptus

családok száma:
248 (79,5%) , 64 (20,5%)

Megváltás szerinti
birtoknagyság:

1— 25 Ft-os
25— 50 „
50—100 „

100—200 .,
200 Pixm felül

Redemp'tusdk

1748.
Család-

szám:

67 .
76
67
39
12

381

birtokimiegoazl ása:

Százalék- Meigváltás szeriinti
arány: ' birtckniagyság:

25,5%
29,5%
25,5%
15.0%

4.5%

100,0%

___

1— 25 Ft-os
20— 50 ,
50—100 .,

100—200 ..
'200 Ft-on felül
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1753.
Család-

szám:

131
68
39
10

248

Százalék-
arány:

52,8%
27.4%
15,7%
4.1%

100,0%



A fenti •számok világosain mutatják, hogyan csökkent le a redemptusok száma
63,7%-ról 79,5%-ra, s hogyan emelkedett a bitrtoktalan iiiredemptusoké 16,3%-ról
20,5%-ra. Ezzel együtt folytatódik iis a mad'arasd szegény parasztság elfojtott vagy
ellenállásba lendült indulataiinak iredemptioellenes hullámzása. Hiába hozzák a
rendszabályokat megtörésükre, nehezen adják feli szabadságjogaikat. Igényt tarta-
nak a legelőkre, szabadon és a fennálló rendelkezések ellenére elégítik ká nád-
szükségletüket, a halászó helyeiket engedély nélkül tovább használják, sőt eszten-
dőkön keresztül önállóan kendéi-földeket fognak fel. Még 17614jen is olvassuk a
bírói végzésekben, hogy nédváigófcat büntetnek, s új ikenderföldet kisajátító lakoso-
kat bírságolnak. Több alkalommal citálják azokat a lakosokat, akik még kemé-
nye'bben ellentmondanak az osztásnak. A Dvs Jánosok, a Karaguly Györgyök, az
elnyomott parasztság védelmeződ ott élnek a községben, s nehezen megy az ellen-
állás megtörése, mert itöbbiször komoly összeütközések vámnak a földosztó deputá-
tus esi az elégedetlen lakosdk között. Ezek az összetűzések imég a redemptió litezdete
után 15 esztendővel is számot adnak a redemptioellenes. mozgalom jelentős erejé-
ről. 1761. október 26^án került tárgyalásra Somodi Péter és több társiának ellen-
állása, akik ,,az Hármasnál levő forgó földnek eligazítására rendelt Deputátusőknak
azt mondották, hasztalan mérik a Bírák, mert annak nem állanak". Somodi Péter
volt a vezetője eminek az eseménynek. Buzdító felhívását így örökítette meg az egy-
korú feljegyzés: „Vajki nyakas emberek vágynak ide előre, akik az Bírák akaraty-
iyának s rendelésének nem állnak!" Egyatearattal álltaik mellé Juhai János, Kenye-
res Péter, Csontos György és öreg Somod! János, és meggátolták a kiküldött szená-
torok földmérési munkálatait, amiért aztán büntetésük sem maradt el.

A madatrasi bírák, a tehstőselbíb redeimptusofc támogatásával, kemény kézzel
nyúltak bele a forradalmi megnyilvánulásek sorozatába. Tisztán látták, hogy a
mozgalom erejének motorja az elnyomott, vagyonitalaníná vált irredemptus osztály
és szigorú intézkedéssel igyekeztek győzedelmeskedni felettük. 1764. április 22-én
tartott gyűlésükön 34 lakos jelenlétében 'gyökeres elintézésükre határoziaitot hoznak:
„Determináltatott, hogy Irredevitwsnak sem adatik sem porta, sem Istállónak, sem
háznak való Helly és akik ékoráig hir nélkül építettek, azok lerontassanak". Ki-
mondották, hogy „Irredemptusnak nincsen jussa és örökségek a Maga házához" sem,
és ha arra redemptus ember fiának szüksége volna, „az Ház és Portája megbscsül-
tetvén, a Redemptus ember fia leiévén azon pénzt érette beleszállhasson". Ilyen
kemény intézkedéssel 'ideiglenesen le lis zárult a madarasi redemiptioellenes moz-
galom. Azzal zárult ez a korszak, hagy elkészítették az 1764. évre a második föld-
könyvet, és kiadták a redeimptusok részére privilégiumok okmányát:

„MI PRIVILEGIALT, NEMES NAGY KUNSÁGI DISTRICTVSBAN LEVŐ
MADARASI HELLYSÉG FÖ BÍRÁJA ÉS TANÁCSA. TESTIMONIO PRAESEN-
TIUM RECOGNOSCALJUK, és mindeneknek valakiknek illik, mostaniaknak és
következendőkmek tudtokra adjuk. Hogy minekwtánna a' Nemes JÁSZ Nagy és Kis
KUN DISTRICTUSOK a' mostan Dicsőségesen Országlo Felséges MÁRIA THERE-
SIA, MAGYAR, CSEH és más Országoknak Dicsösséges KIRÁLY ASSZONYA,
Kegyelmes engedelméből, az FELSÉGES Udvari Commissionak Birodalma alól,
Ezer Magyar Lovas Katonák' fel-állitásával; ötszáz-Ezer Rhenesi Forintoknak hiba
és fogyatkozás nélkül-valo le-fizetésével, úgy azon FELSÉGES Comissio által a'
Districtusokban tétetett Epületeknek rebonaficatiojában fizetni kellett terhes Sum-
mának le-tételével magokat örökös képen megváltották volna; és régi Szent KIRÁ-
LYOKTOL adatott Privilégiumak-szerént- való Szabadságokra viszsza tétettek volna;
Azok között ezen mi Nemes Helységünk is, Harmimtz három Lovas Katonák' fel-
állitásában, az emiétett Epületekért kellő Summában, ugy nem különben a' Redemp-
tionak terhes Quottájában is; Úgymint: nevezetesen

a' MADARASI Teriítoriumért Kilencz Ezer Hétszáz Nor. 9700
Egész Kun Fábjánkéjért Négy Ezer 4000
Egész Kun Kápolnádért Hét Ezer 7000

Summáson, Húsz Ezer Hét Száz 20700
Rhenesi forintokat hiba és fogyatkozás nélkül le-fizetvén Contribuáit, és így _ azon
Privüsgiálii Szabadságba bé-lépett. Ugy következendőképen Nevezett Helységünk
Lakossai között is azon Privilegiális örökös Szabadságban magát ingre-
miálta, s' meg-örökösítette, a' midőn (a Praediumokon levő földekért Rhftat,
a' Ház és Kert Tekert Rhf. in Summa Rhf.-at) minden hiba és fogyatkozás
igéikül le-fizetvén magának minő, a' Teritoriumon, mind pedig a' meg nevezett Pusz-
tákon örökös Fundust váltott; Melly meg-ivt Summának a' meg irt mod szerént lett
meg fizetésérül (Lakosunkat) Quietáljuk> absolváljuk, és absolutusnak declaráljuk,
és hogy azon fundátioját mindenkoron szabadon és minden meg-hmboritás n&lkül
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Fiurwl Fira bírhassa, ezen Helységünk szokott Pecséttyével meg-erőséteti Testvmo-
niális és Absolvitionális he>valünkikel Legitimáljuk. Dátum, in Privilegkita Cumani-
cali Possessione MADARAS Anno Millesimo Septingentesimo Sexaffesimo quarto
Die la Mensis Novemb. Aláírás: Per me Andreám Dus Jurát. Ord. Notariura
exlrudat."

Az új földtocnyv elkészítésé és. e tesitimciniélás leivel kilboosátása alíka'knával,
az 1764. esztendőben a vagyomtaLammá Vált irredemptus családok száma 101-re emel-
kedett, azaz Madaras lakosságának 25,7%-át tették ki, ezzel szemben a b.irtclkban
maPadít teljes jogú redemptus csaladok száma 292 volt, tehát százalékairámyuk
79,5%-iról 74,3%-ina csokiként. Mégsem volt ez a mozgalom eredménytelen, A telek-
könyviek adatai szerint kitűnik, hog'y a niagy váltségösszeget íiiaeíő birtclkosok száma
és fotetclktoületük nagysága lecsöfefaant. Ezt mutatja az alábbi táblázat:

100—200 Ft-os megváltást 200 Ft-on felüli megváltást
fizető birtokosok száma:

Év- Családok Százalék- Év- Családok Százalók-
staám: száma: arány: számf száma: - arány:

1748:
1753:
1764:

39
39
37

15,0%
15,7%
12,6%

1748:
1753:
1764:

12
10
7

4,5%
4,0%
2,5%

lete :

Nagy mentéikben, csökkent a 200 Ft^os váltságú földtulajdonosok biirtokterü-

1753. évben 2857 Ft váltságú földet bilrtoScoltak
1764-Jben 1765 „ „ „

tehát a csökkenés összesen 1092 Ft váltságú tnntdkterület volt, amely 38,2%-os kiseb-
bodést jelent. Bár ez az akkori elnyomott oszrbáiy számára kevés Vigaisztalás volt,
de a későbbi időben gátat emelt a nagybirtokok kifejlődésének, az 1905. évi tago-
sításig akadálya volt a 200 holdon felüli birtoktestek kialakulásának.

Kormos László

JEGYZETEK
A forintos föld elnevezés az évek folyamán más és más kiterjedésű birtokot je-

lentett.
1748-ban 1 Ft-os föld nagysága 1 lépés volt a dűlő hosszában.
1753-ban 1 Ft-os föld 288,33 négyszögölnyi területű volt, ha a mérő rúd ,.két öregh lépésni"

hosszúságát 1 ölnek vesszük.
1764-ben pedig 1 Ft-os föld 360 négyszögöl területű volt. A későbbi években emelkedik.
1817-ben 659,32 négyszögölre, 1839-ben az osztályoknak megfelően: 1200 vagy 1400, illetve.

1600 négyszögölre. Végül:
1906-ban már a forintos földeket becsölekre számították át, amelyeket a ténylegesen ka-

pott föld osztálybeli értéke szerint mértek ki I. 868, II. 955, III. 1085, IV. 1303 becsölet
tett ki az 1 forintos föld területe, s ezt szántóban és kaszálóban osztották ki a föld
minőségi kategóriái szerint, amellyel aztán sok visszaélést követtek el.

1. Országos Levéltár. Arch. Regnic. B. B. 5,
Lad. D. D. 5, 1715, 1720. évi consripció.

2. Szolnoki Állami Levéltár. . Kunmadaras
községi tanácsvégzési jegyzőkönyv: IX.
279—288. old.

3. Kunmadaras község tvjkv. I. kötet 23.
kk. old.

4. Kunmadaras község tvjkv. II. kötet 182.
kk. old.

5. Kunmadaras község tvjkv. yi . kötet 81.
kk. old.

0. Kunmadaras község tvjkv. I. kötet 54-
55. old.

7. Kunmadaras község tvjkv. I. kötet 14.
old., II. köt. 183., 184. old.

8. Kunmadaras község tvjkv. II. kötet 195.
old.

9. Kunmadaras község tvjkv. I. kötet 70.
old.

10. Kunmadaras község tvjkv. III. kötet 13.
old.

11. Kunmadaras község tvjkv. I. kötet 23.
kk. old. és 1753. évi liber fundi.

12. Kunmadaras község tvjkv. III. kötet 140.
old., 219. V. köt. 9., 189. old.
Kunmadaras község tvjkv. VII. kötet 11,
93., 102., 171., 176. stb.

13. Kunmadaras község tvjkv. III. kötet 190.
old.

14. Kunmadaras község tvjkv. I. kötet 115.
old.

15. Mohácsi Imre kunmadarasi lakos tulajdo-
nába lévő: Mohácsi András redemptus
privilégiumi levele. Kelt: 1764. nov. 1-én.

16. Kunmadaras község 1764. évi liber fundi
adatai.
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A Haiykunsági Mezőgazdasági Kísérleti Intézetről
Az 1955, évi átszervezésig a mezőgazdasági kutatás részben intézetekben,

g e n az önálló kísérleti gazdaságok kutatási részlegeiben folyt. Az új átszerve-
zéssel minden 'kísérleti gazdaság valamelyik intézethez nyert beosztást, viszont az
intézeteik résziben mezőgazdasági kutató intézet, résziben mezőgazdasági kísérleti
intézet elnevezést és jelleget 'kaptak. A kutató intézetek országos jellegűek, de
viszont a mezőgazdasági kutatásnak csak egy szűkebb területéivel foglalkoznak,
amint a nevük is mutatja: agrokémiai, növényvédelmi, gyógynövény, növényfajta-
kísérleti, állattenyésztési, szőlészeti, öntözési és rizstermesztési, stb. kutató intézet.
Ezzel szemben a kísérleti intézetek működési területe az országnak csak egy tájára
terjed ki, de viszont ezen belül a mezőgazdaság mindem ágának problémájával kell
foglalkozinia, ahogy lehetőségei, létszáma engedik. Az országban kilenc mezőgazda-
sági kísérleti intézet, röviden tájintézet alakult. Székhelyeik: Mosonmagyaróvár,
Keszthely, Iregszemcse, Kecskemét, Szeged, Nagyikálló, Debreceni, Kotnpolt és
Karcag.

A Karcag székhellyel megalakult Nagykunsági Mezőgazdasági Kísérleti Inté-
zet működési területe Szolnok megye egész és Hajdú-Bihar megye bihari része,
hozzávetőleg másfél millió kh. Az alapító rendelet a működési területen belül az új
tájintézet feladatául elsősorban is, a kötött szikes talajok, valamint a mésztelen
kötött fekete réti agyagtalajok növénytermesztési és növánynemesítési problémáit
jelölte meg. Ugyanakkor a nagykunsági tájiintézet szervezetét a vonatkozó FM-
utasítás már 1956. évtől a többi régi, valamint újonnan alakult táj intézetéhez hason-
lóan öt osztályban rendelte kialakítani. (A Kísérletügyi Főigazgatóság ehhez azon-
ban létszámot nem kapott, és ezért intézetünkben még nincsenek osztályok.) A táj-
intézetek fejlettségüktől és tájuktól! függően legalább az alanti osztályokkal kell,
hogy működjenek: növénytermesztés, n-jvénynemesítés, állattenyésztés, üzemszerve-
zés, gépesítés. Minden tájban szükség is van erre, mert a táj mezőgazdaságán nem
elegendő egyoldalúan segíteni, hanem együttesen, a mezőgazdaság teljes egészében
kell támogatást adni, csakis így érhető el eredmény. Hiába adunk jó fajtájú vető-
magot, ha ugyanakkor rossz a talajmunika vagy sovány a talaj, nem tud a jó fajta
érvényesülni és viszont. Egy mezőgazdasági nagyüzem vagy egy egyéni gazdaság
fejlesztésénél az egészet kell figyelembe venni, ha eredményt akarunk elérni.

A nagykunsági tájintézet működési területe éghajlat és talaj szempontjából
az ország legkedvezőtlenebb tája. Klímája aszályosságra és szélsőségekre hajlamos.
A csapadék itt a legkevesebb, és ami a leghátrányosabb, egyenlőtlen eloszlású.
A hőmérséklet — akár télen, akár nyárom — itt mutat legnagyobb ingadozásokat az
évi átlagtól. A talajok zöme kedvezőtlen szerkezetű, sőt az országban itt van a leg-
több kötött szikes talaj. Talajainak nagy többsége általában nehéz művelésű.

Az Intézet a 4. számú budapest—debreceni műút mentéin, a gépállomás, szom-
szédságában Hegyesboron, míg a gazdaság majorja Magyarkán, a gazdaság közpon-
tos részén épül. Sajnos, nem a legkedvezőbb évek ezek az építkezésre, mivel a mező-
gazdaság részesülése az építkezési beruházásokból nagyon kevés, de még ebből a
kevésből is aránytalanul kicsi hányad jut a mezőgazdasági kutatásnak a Kísérlet-
ügyi Főigazgatóság minden harca ellenére.

A nagykunsági tájintézetnek két gazdasága is van, az egyik a karcagi, 2039 kh.
területtel, melynek zöme kötött szikes,. A másik a püspökladányi járásban lévő 3034
kh-as ugyancsak kötött, fekete réti agyiagtalajú hosszúháti gazdaságúink. Mindkét
gazdaságunk egymástól független, önálló vállalatként működő üzem, amelynek % a
.mindenkori intézetvezető az igazgatója. A gazdaságvezetésre azonban mindegyik
gazdaságban egy-egy gazdaságvezető áll rendelkezésre. A gazdaságok területén foly-
nak a különféle növénytermesztési és állattenyésztési kísérletek a 'növénynemesítés,
a vetőmagszaporítási tenyészáHat-nevelés.
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ki ,a Mezőgazdasági Középiskola tangazdaságának átvételével, majd a tagosítás
Tajmtezetünk első elődje az 1947. év őszén megalakult Karcagi Állami Nö-

vénynemesitő Telep, melynek az első évben 12 kh. vont a területe. Ebből fejlődött
revein kapott területekből az 1949. évben megszervezett Karcagi Kísérleti Gazdaság
Mindkét formában főleg csak növénynemesítéssel foglalkoztunk Ezért elsősorban a
növénynemesítésünikTOl számolok be.

A z 1952. évben növónynemesítői munkánk már elismerést kapott a „karcagi"
szegletes lednek fajta állami minősítésével. Ez úgy volt lehetséges, hogy előző mun-
kahelyemen folytatott növénynemesítőii munkám anyagát elhoztam magammal
Karcagra. Ez az inkább laposlborsó, szegesbükköny, szegletes borsó néven ismert
albrakhüvelyeis növényfaj a kevés csapadékú, aszályos vidékek kötött talajainak a
•-ovenye. Ez a szárazságot is, a sziket is tűrő abrakhüvelyesünk nemcsak szemter-

mése, hanem szalmája, sőt szénatenmése miatt is értékes takarmánynövény, őszi
gabonáinak kiváló előveteménye, mert nitrogén-gyűjtő volta folytán nitrogénban
gazdagon hagyja vissza a talajt. Zsizsik egyáltalán nem bántja. A méneknek 16—
20 napon át jó legelőt nyújt. Hazai és külföldi számos kísérlet egybehangzó ered-
ménye szerint aszályos, kedvezőtlen talajú vidékeken a többi ábrakhüvelyesmél,
mint a borsó, csicseriborsói, többet szokott teremni. Hazáinkban ősihonos növény,
hiszen az aggteleki barlang kőkonszakbeli sírjaiba helyezett halotti élelem között
a magját megtalálták. Az országos vetésterület kb. 8000 kh-ra tehető. Az intézetünk-
nek évente 200 mázsa elitvetőmagot kell leadnia belőle továbbszaparításakra.

Van az intézetünknek egy őszi búza fajtája is: a „Karcagi 21". Eredetét az
.alcsuthi 21" néven ismert, elismerésiben nem részesített, majd gazdátlanná vált
fajtajelölt anyagából veszi. A gazdátlan, elismerést nem kapott fajtajelöltet nemesí-
tés alá vontuk, így kapta meg 1953-ban a „Karcagi 21" nevet. Igénytelen, jó termő-
képességű. Talajban nem válogatós, amennyiben az igen kötött talajoktól egészen
a laza vályogtalajokig mindenütt termeszthető. Bkja a sziket is. Inkább az aszályos
vidékek búzája, ezért termesztési körzetéül nagyjából a nagykunsági tájintézet tája
jelöltetett ki részére. Az állami vetőmagszaporításban különben 2,4% aranyiban
szerepel országos viszonylatban. A növény finom jellegű, keskeny levelű, jól bokro-
sodó, télálló. Jellegzetessége a hegyesed'ő kalász, ritka kalászkaállással, melyeken
a szálka és a fedőpolyva évjárattól, termelési helytől függően, nem egyöntetűen füs-
tös, feketés saíneződésű sizokott néha lenni. A mag hosszúkás, barnapiros, üveges
törésű, erősen emlékeztet a régi magyar táj fajtákra. Korán érő, nem dől meg
annyira, mint az F. 481, de a Ibánkútinál puhább a szalmája. Az országos fajtakísér-
letekben 17—18 fajta és fajtajelölt között 1954-ben a második, 1955-ben hatodik és
1956-̂ ban a második lett. Az 1954—55. gazdasági évben 'három karcagi termelőszö-
vetkezetban is kipróbáltuk fél-fél kli-as bemutató parcellán, már azért is, hogy a
termelőszövetkezetek viszonyai között is vizsgáztassuk. A kísérletek a következő
eredményt adták:

Szabadság Táncsics Szabad Ifjúság
' termelőszövetkezetben szemtermés kg/kh

1. Karcagi 21. fajta
2. Karcagi 1042 fajtajel.
3. Bánkúti 1201 fajta
4. Karcagi 54 fajtajel.

A karcagi 1042 fajtajelölt az F. 481-ből származó anyag, tehát azzal azonosnak mond-
ható. Mind a három kísérletben egyöntetűen a Karcagi 21 vezetett. A termelőszö-
vetkezetekben miár termesztik is. Nekünk évente 50' mázsa elitvetőimagot kell belőle
leadni, ami a pusztabánrévei állami gazdaságba kerül továbbszaporításra. Az Inté-
zet karcagi gazdaságában az elitből 1955-ben 10 kh-on 14,81 q, 1956-ban 7 kh-on
15,83 q volt a kh-kénti termés. A pusztabánrévei állami gazdaságban 1955-ben az
50 kih I. fokú 17,58 q, a 121 Mi II. fokú 13,42 q, 1956-ban a 48 kh I. fokú 12,47 q,
az 502 kih II. fokú 14,92 q termést adott. Szolnak megyéiben az idén 1300 kh-on felüli
területen szerepelt már, amiből 450 kih ia termelőszövetkezetekben volt.

Búzatermésünk újabb keresztezésből előállított fajta jelöltekkel is rendelkezik.
A három fajtajelöltből két évi elődöntő kísérlet alapján kettő került bele most
ősszel az Országos Fajtakísérleti Intézet országos fajtakísérleteibe, a karcagi 522. és
a karcagi 612. Hazánkban nyolc helyen folyik foúzanemesítés, és így évről évre
újabb fajtajelöltek lépnek sorompóba, az országos fajtaversenytoe. A közeljövő kísér-
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16,68
14,44
11,90
12,44

9,04
7,50
8.80
7.30

8,34
7,90
7,84
6,40



leti eredményei fogják megmutatni, 'hogy sikerült-e és melyik, nemesítőnek az eddigi
országosan legjobban bevált két fajtánál, a bánkúti 1201. és az F. 481. -fajtánál bő-
vebben termő, szilárdabb szalmájú, jó lisztminőségű, 'betegségekkel széniben ellen-
állöbb ősai búza fajtát előállítani,

A táj szempontjából a letíinek. az őszi 'búza mellett igen jelentős növényfaj
a lucerna. Nemesítésével Csizmazia Antal foglalkozik. Több éves nagy kísérletiben
a hazai tájfajták közül Karcagon a „békésszent andrási" tájfajta vált be legjobban.
Ennek fajtafenntartó nemesítését Intézetünk kapta feladatul. Évenként öt mázsa
I. fokú vetőmagot bocsátunk továbbszaporításra. Egy új fajta élőállítására törekvő
növénynemesítői munka is folyik a töinegkeresztezéses újabb módszer segítségével,
hogy a helyi, a lucernára kevésbé kedvező viszonyok között iis biztosítani tudjuk a
lucernatermesztést. A lucerna nemcsak mint fehérjében gazdag szá'lastakarmány
fontos, hanem mint talajt javító évelő pillangós is, de ezen felül magterniése kiváló
exportcikk. Külföldi látogatók állandóan hiányolják av régi jó magyar lucernamag
kivitelét. A nemesítés mellett ezért nagyon fontcs kérdés a lucerna legjobb mag ter-
mesztési módszerének helyi viszonyaink között való megállapítása. Erre nézve is
van több sorozatos kísérletünk.

Hazánkban három elismert takarmányrépafajta van jelenleg a magyar faj-
tákból: a soprcnhorpácsi Béta rózsa, a fértődi vörös és a bábolnai sárgahenger. Ez
utóbbi fajta felszabadulás óta gazdátlanná vált, már több gazdája is volt, míg az
elmúlt években mi kaptuk meg nemesítése továbbvitelét. Nemesítőjénék, Csizmazia
Antalnak elsősorban is fajtatisztává kellett tennie az anyagot, hogy a vándorlások
káros fertőzéseit elveszítse. Ez a fajta igen magas szárazanyagtartalmú, könnyen
szedhető és soká eltartható. Ma már évente 80 mázsa elitvetőmagot adunk ki belőle
továbbszaporításra. Ez a fajta itthon nem annyira ismert, mint külföldön, ahol igen
keresik, ezért magtermése exportcikk.

A szikesek szampontjából fontos növény a cukorárak és a szudáni fű. Ezek-
kel is foglalkozunk, hogy az itteni viszonyok között legjobb fajtára tegyünk szert
belőlük. Nemesítésükre — kis létszámunk és sok témánk miatt — egyelőre nem
tudunk rátérni.

A füvek nemesítésével már régen foglalkoztunk, így van is már belőle fajta-
jelöltünk, az angolperjéből, a szikicsenkeszből, a keskenylevelű rétiperjóbői. . Ma
ezzel is kisebb arányban foglalkozunk, annál is inkább, mivel növénynemesítéssel
ötünk közül már csak ketten tudunk törődni.

Már a tájintézetté alakulás előtt is belekapcsolódtunk a tájat érdeklő
növénytermesztési kérdésekbe, aminek érdekében a növénynemesítés témáit termé-
szetesen csökkenteni kellett. A sok téma nemcsak nálunk vált már aránytalanná a
létszámmal szemben a kutatás hátrányára, hanem még a miénknél többszörös lét-
számmal bíró intézetekben is. Ennek orvoslósára a Tudományos Akadémia és a
Földművelésügyi Minisztérium országos és táj szempontokból kijelölték a legfon-
tosabbakat főtémáknak, míg a többit melléktémákká minősítették. Mi a növény-
nemesítési témákból az őszi búza, a lucerna és a'répanemesítést kaptuk meg főtémá-
naik, míg a növénytermesztési témákból a1 ita,lajművelésl, a talajerőpótlást, a szik-
javítást, a legelőgazdálkodást, valamint az állattenyésztésből a juhászatot. Ezen
felül részt kell vennünk az új munkagépek kipróbálásában is.

Egy-egy főtémának az új rendezés szerint egy-egy intézet az országos felelőse.
Ez abból áll, hogy a főtémában résztvevők munkaközösségben vannak, és ennek a
munkaközösségnek a vezetője a főtómáért felelős Intézet vezetője. A nagykunsági
tájintézet »az új talajművelési eljárások hazai talajtípusokon" című főtémának lett
a felelőse.

E témával már 1954. őszén kezdtünk foglalkozni, majd az új talajonűvelési
eljárások, közelebbről a termőréteg mélyítése kapcsán 1955. május 13-án országos
vitaertekezlet volt Intézetünkben, ahol az új talajművelő gépek mintapéldányai is
bemutatásra kerüllek. 1955. őszén már több sorozatos kísérletet is állítottunk be.
Ezek egyikének eredményét ismertetem, mint a téma egyik felelőse, míg a másik
felelős mellettem Benedek László munkatársam.

A termőréteg fokozatos mélyítése általában előnyös a termés szempontjaiból.
Jó szerkezettel bíró, mély rétegű talajoknál ennek keresztülvitele egyszerűen a
tavasziak alá való szántás esetről esetre 2—3 om-re való mélyítésével történhet.
Vannak azonban olyan talajok, ahol ezen eljárás nem javasolható. Ilyenek legtöbb
esetben a kötött szikesek vagy kilúgozott erdőtalajok. A minket érdeklő, kötött szikes
talajok az esetek zömében felülről a szántott rétegben világosabb színűek, a gyöke-
rektől átjártak, ebben á szintben aránylag kisebb a só- vagy szodatartalom. Ezt a
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réteget Kilúgozott szintnek nevezzük. Ez alatt egy sötét színű, gyökereket alig tar-
talmazó', oszlopos képet mutató és rendszerint az előbbinél sóikkal magasabb só-
vagy szodatartaTmú réteg van, ez a felhalmczódiási szint. Ha a termőréteg mélyítése
címén a réteget összesziántjuk az eddig művelt világosabb színű réteggel, azt elront-
,iuk, mert belekeverjük az alsóbb szint nyers, sósabb, szódásabb talaját aminek
következtében a termőképesség csökken. Erre sok szomorú példa van e század ele-
jéből, miikor a gőzekével nekimenteik alul erősebben szikes1 tálalóiknak K és azok
azóta sem teremnek. Sajnos, van példa az elmúlt évekből is, amikor pedig már a
talajviz:=!gálati lehetőségek adva voltak. Vannak szikesek, ahol ettől eltérő a hely-
zet, mint a Duna—Tisza közi szikeseknél, ahol éppen a felső rétegben magasabb a
sótartalom. Talajvizsgálat mélkül óvakodjunk a kötött szikeseken a mélyebb mű-
veléstől.

Van azonban itt is lehetőség a termőréteg mélyítésére az úgynevezett altalaj-
lazítással. Erre nézve 1955. őszén két kísérletünk is volt az Intézet karcagi gazdasá-
gálban. Az egyikben több géptípust próbáltunk ki altalajlazításra. míg a másakban
különböző mélységekre végeztünk altalailazítást. Az altalajlazítás lényege az, hogy
a szántott rétegig adunk ezután is szántást, azonban alul úgy lazítunk, hagy az alsó
szint minden rés^e lent maradjon a lazítás, után is. Ha ezt még a kormánylemezé-
tő] megfosztott ekével is végeznénk, akkor is elkerülhetetlen, 'hogy az ekefej mellett
az alsó szintből több-kevesebb rög fel ne túródjon a kiMsrczott szintbe. Erre vagy
olyan késes altalajlazító kell, amelynek a szára élesre képzett, mint egy csoroszlya
és alul vagy véső-, vagy szív-alakú, vagy olyan eke. amely az eddigi mélységre
szánt, de _azon alul késszerű szárral bíró és vésőalakú vagy szívalakban végződő
altalajlazító van minden ekefej után. A különböző mélységekre végzett altálajlazí-
tást egy keletnémet egykésű altalajlaaítóval végeztük, amelynek vésőalakú volt a
talpa. Egy 50 lóerős magyar DT. 413. lánctalpas traktorral vontattuk. A kísérletet
hárem sorozatiban 400—400 négyszögöles parcellákon végeztük erősen kötött mész-
telen szikes talajon. A kísérletet öt éven át mindig olyan növénnyel vizsgáztatjuk,
amivel a tábla 'bevetésre kerül. Idén zab volt benne. A szántás mélysége az egész
táblán 22 cm volt. A kezelések a három sorozat átlagában az. alanti termést adták:

1. 54 cm, mélyen altalajlazítás
2. 38 „
3. 46 „
4. 30 „
5. Nem volt altalajlazítás

Zabtermés
kg/kh.

1512
1458
1436
1360
1288

Terméstöbblet
kg/kh.

224
168
148

72
—

%-foan

17%
1 3 %
1 1 %

5 %

Az eredmény: mélyebb lazítás nagyobb termést adott. Meg kell jegyeznem,
hasy a talajt parcellánkint vizsgálatnak vetettük és vetjük alá a terméseredmények
mellett a talajban végbemenő változások ellenőrzésére.

A talajművelési témán belül foglalkozunk a tarláhántás módszereivel is.
Ezeket a kísérleteket nemcsak kötött szlilken, hanem fekete réti agyagtalajokon is
végezzük.

Egy' rövid cikk keretében az egyes főtémákból csupán szemelvényeket lehet
'adni A talajerőpótlás terén is többirányú kísérleteket végeztünk. Ezekből egy, a
Szolnok megyei erős gabonatermesztés miatt érdekes kísérlet eredményét kívánom
közölni, mert ezt főleg gabona után való következése esetén lehet ajánlani. 15
mázsa istállótrágya vagy komposzt, 4 mázsa tmésziszap és 2 mázsa szuperfoszfát
keverékét Iisaenkóról nevezték el. Ezzel volt kísérletünk hat sorozatban 200 'négy-
szögöles parcellákon őszi búza alá búza után. Eredmény:

Búza nemesítés T e r m é s t ö b b l e t
kg/kh. kg'Mi. %

J. Háromszoros keverék
2. Egyszeres keverék
8. 2 q porszuperfoszfát
4. Trágyázatlan
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1512
1392
1232
1056

456
336
176

• 4 3 %
3 1 %
16%



214%
201%
175%

156%
134%
124%

149%
140'%
150%

173%
158%
150%

A kísérlet eredménye szerint a szerves tárgya révén erősen fokozhatjuk a
szuperfoszfát hatását. Az idei éviben, az időjárás kétségtelenül előnyös volt a sz-u-
períoszfát érvényesülésére, mert volt elég nedvesség a talajban. Amíg ugyanis 30
éves átlag szerint a három tavaszi hónap (április, május, június) csapadéka 162 min
szoko-tt lenni, addig az idén ez 249 mm-re rúgott Karcagon, azaz 53%-kal több volt
az átlagosnál. Az e főtémáért felelős Ágh László munkatársam ezenkívül még három
többsorozates kísérletet folytatott le: pétásó fejtrágyázási, myemsfoszfátos, fcszfor-
trágyák különböző alakjaival való' kísérletet.

Tájunkban igen fontos kérdés még a s&Ükjavítás. Ez ugyan ma már gazdasá-
g&inklban naigyüzemd méretekben is folyik, mégis egyes részDetkérdlések kutatása
még szükséges. Egy még 1952-ben 120 parcellán beállított kísérletünk van, melyben
vizsgáljuk magának a lucernaforgónak talajjavító hatását, de ezen felül az esedé-
kességkor adott rendszeres istállótrágyézást, továbbá a kis- és nagyadagú meszezést,
Kisadagú mész kh-kint 100 mázsa, míg a nagyadagú 260 q, — mindig istállóira jyá-
zással adagoltan. Ha az istállótrágyázásíban sem, meszezéslben sem részesült parcel-
lák termését 100%-nak vesszük, azzal szemben három év és az egyes növényfajok
átlagában a következő termést adták százalékban az egyes kezelések:

1953. 1954. 1955. 1956.

Nagyadagú rneszezés
Kisadagú meszezés
Istállótrágyázás mész nélkül

A kísérlet talaja a természetesen javítatlan kevésbé kedvező szik. A kísérlet nagyon
szemléltetően mutatja a trágyázás, de még inkább a trágyázást és a meszezés együt-
tes hatását. Ezzel a kísérlettel most Ágh László munkatársam foglalkozik, de társ
benne egy szegedi talajvegyész kutató is, Dzubay Miklós.

Kársai László tudományos munkatárs ugyan juhász'ati kutató, de hogy a
juhok részére jobb világ nyíljon a legelőkön is, a legelőjavítási •főtémát ő viszi.
A legelőterületek évről évre fogynak, a rizsteirmesztés elég tekintélyes részt visz el
belőle. A meglévő legelők kezdenek inkább sétáló helyek lenni. Emellett — legalább
is Karcag területén — igen kevés az olyan legelő, amelyen ősgyep volna található.
Régebben az egyéni legelőterületeket jobfo 'búzaárak esetén fel-feltörték, majd

' megint elcsapták a konjunktúra csökkentével. Ilyen legelőkön .azután alig van
értékes fűállomány, a növényzet inkább gyomokból áll. Ezen legelők feltörés nélkül
való megjavítását vettük kísérletbe. Ugyancsak foglalkozunk a legelőkön való
gyomirtás módszereinek kutatásával.

Az állattenyésztés terén saját kutatásunk magyar fésűs törzsjuhászatunkban
folyik, amely ezer anyajuhiból áll. Itt elsősorban a gyapjútermés fokozása, a tejter-
melés emelése, az olcsóbb tartási módok megállapítása a súlypontos, kérdés. A gya-
korlatnak itt nyújtunk már segítséget, amennyiben egy igen értéíkes, a termelő-
szövetkezetek juhállományát jelentősen megjavító külföldi kos ondóiát rendszere-
sen 'Tneglkapia négy karcagi termelőszövetkezet, és azzal termékenyítenek Kársai
László munkatársam útmutatása mellett.

Az Intézet hosszúháta gazdaságában más intézmény kutatói működnek a
magyar szürke marna és a koszroroói marha közötti fajtajavító keresztezéssel, vala-
mint a kisnóniusz lovak törzsállomány fejlesztésében.

A gépesítésbe annyiban kapcsolódott bele már az Intézetünk, hogy tagja a
Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet által vezetett országos eépfcísérleti hálózatnak.
A mezőgazdaság részére e^állított új munkagépekből többnek volt már az Intéze-
tünk karcagi gazdaságában is minősítése vagy bemutatója.

A nagykunsági tájimtézet működési területén évről évre több az öntözésre
kerülő terület. Az öntözés és a rizstermesztés kérdéseivel azonban a Szarvason erre
a célra alakult öntözési és Rizstenmesztési Kutató Intézet hivatott országosan fog-
lalkozni.

A nagykunsági cájintézet helyzetéről és működéséről egészen mozaikszerűen
tóhet csak egy cikk keretében ismertetést adni. Ügy érzem azonban, hogy szükség
vc.lt erre az ismertetésre a JÁSZKUNSÁG hasábjain annak az érdekében, ho-ey egy-
részt ezzel is erősítsük a gyakorlattal a. kapcsolatot, másrészt a kezdet nehézségeiben
támogatást kapjunk a megye szerveitől.

Vezekényi Ernő
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Országjáró jászladányi kubikosok

A modern technika vívmányai fokozatosan könnyebbé teszik az ember életét. A
legnehezebb munkák jelentős részét már gépek végzik az ipáiban és a mezőgazda-
ságban egyaránt.. Hosszú utat kellett megtenniök a jászüiadányi kubikosoknak is, míg
a gépesítés és a jobb szociális ellátás következtében rendkívül fárasztó, és megeről'-
ieiő munkájuk emberibbé vált. Érdemes néhány szóval megvilágítani ezt ,az utat
emlékeznünk erre az éleitre.

Jászladány község földterülete lakosságához viszonyítva kicsi. (A jóval kisebb
lélekszámú szomszédos Jászkásérnek például 40 %-kal nagyobb a határa.) Ezérti' a
ladányiak már a XVIII. századtól a Kiskunság egyes vidékein szereztek leeelőket
(Bene, Pálos), s így a lakosság jelentős része megszokta a vándorló életet, a községen
kívüli munkát. A XIX. század végén — a kapitalista fejlődés hatására — Jász&ai-
dányban az állattenyésztés mellett fokozódott a gabonafélék termesztése. A földek
elaprózódása, a lakosság szaporodása egyre növelte a földnélküli mezőgazdasági
munkások számát. Mivel a tehetősebb gazdák továbbra is külterjes gazdálkodást foly-
tattak, a jászladányi szegényparasztság nagy részének már a múlt század 70-es éveiben
más vidéken kellett munkát keresnie. Részben a szomszéd községek uradalmaiba
mentek dolgozni, a merészebbek új életet választottak: kubikosok lettek. Már évtize-
dekkel ezelőtt számítgatták, hogy a községbe évente több pénzt hoznak la földmun-
kások, mint amennyit az egy évben termett búza (fcb. 300 vagon) ér.

A jászladányiak századokkal előbb résztvettek a helyi vízrendezési munkákban.
de ennek a foglalkozási ágnak még nem voltak mély hagyományai. Mikor azonban a
vasútépítési és vízszabályozási konjunktúra az agrárproletaríátus egyre nagyobb

tömegeit felszívta, a jászladányi földnélküli mezőgazdasági munkások közül is mind
többen csatlakoztak az országjáró kubikosokhoz.

Eleinte csak a közelben dolgoztak, mivel ez lidőtájt több évig építették a Tisza
és a Zagyva gátját, 1882—1884. között pedig az Üjszász—Jászladány—Jászapáti vasút-
vonalat. 1885-től már helyből vitte a vonat a ladányi kubikosokat az Osztrák—Ma-

gyar Monarchia minden részébe. Az Alföldön és Dunántúlon kívül sokat jártak
Erdélybe, Csehországba, Szerbiába, resztvettek a Duna, Tisza, Zagyva szabályozár
sában, a Fertő tó és az Ecsedi láp lecsapolásában, sok nagyvárosi építkezéssel kap-
csolatos földmunkában. Nehéz volna számbavenni azokat a helyeket, ahol megfor-
dultak, mert két-három nemzedék már elhalt, és az élők sem emlékeznek minden
.munkahelyükre. Annyit azonban megállapíthatunk, hogy nem néhány száz. hanem
ezernél is több ezeknek a városoknak és községeknek a száma.

A kubikos munka egészséges, erős embert, nagy munkabírást kívánt. Ennek
az életmódnak már hagyományai voltak; sok esetben apáról fiúra szállt a kubikos
mesterség. Általában 16—18 éves korban kezdték el, és voltak, akik 70—75 éves
korukig bírták. Régebben gyakran előfordult, hogy a 14—15 éves fiúk is belekóstoltak
a földmunkába apjuk mellett. Ezeket „csikóknak" nevezték. Segítettek lapátolni, ásni,
de fő tevékenységük az volt, hogy kötél segítségével húzták a taligát. Erre különösen
akkor volt szükség, ha emelkedőn tolták fel a földet. Megtörtént az is, hogy egyik-
másik fiatal kubikos a feleségét vitte el „csiícónaíc." Ezzel aztán megoldódott a főzés és
mosás gondja is.

Általában toborzás útján jutottak munkához. A toborzást vagy a vállakozó meg-
bízottja, vagy a válllalkozó megbízásából a községi elöljáróság végezte. A munkára
való felvértelt dobszó útján hirdették, majd összeírták a kiválasztott embereket; Leg-
többször azoniban egy-egy faibikos csapatvezetőt (bandagazdát, gödörgazdát) bíztak meg
ezzel a munkával. Ez volt a legegyszerűbb eljárás, mivel ismerte az embereket, s így
könnyen biztosította a szükségleteket. Jelentkező mindig elegendő akadt, mert a ku-
bikosok száma állandóan emelkedett; a századfordulón 400;—500-ra, a 30-as éveííiben
pedig 1000—1200-ra tehető azoknak a száma, akik a kubikos munkára adták magukat.
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A munkahelyre rendszerint a vállalkozó költségén utaztak. A munka leginkább a
tavasz kmyiltával keza&üótt, és a tél beálltáig lantott. Ezelőtt télen nem igen dol-
goztak. Husvet előtt csak az ment el dolgozni, aki egyébként nem tudott volna malacot
venni a húsvéti vásárban. *

Évtizedekkel ezelőtt a vállalkozó költségén a távoli helyekről csak 4—6 heten-
ként jöhettek haza. Bármilyen munkájuk volt azonban, aratásra es cséplésre mindig
hazatértek, hogy az évi kenyérnekvalót megkeiessék. Az 1930-as évek végén> 'nagy
utánajárással elérték, hogy külön munkásvonat vigye Űjszászon keresztül Budapestre

a kubikosokat és egyéb dolgozókat. Azután már egy vagy kéthetenként könnyen
hazajöhettek.

A magánvállalkozók nem adtak szerszámot, arról a kubikosoknak kellett gon-
(icskodniok. A felszabadulás előtt jellegzetes látvány volt, mikor a ladányi vasút-
állomáshoz a kubikosok tömege tolta a szerszámmal, élelemmel és ruhafélével meg- •
rakott taligát. A szerszámok közül legfontosabb a taliga, csákány, ásó, lapát, hám
(nyakló), benéző kereszt (egy-egy munkacsapat részére) és a sárvakaró volt.

A taliga különleges szerkezetű alkotmány. Ügy állítják össze, hogy a teher leg-
nagyobb része a kerékre nehezedjék, mert így könnyebben lehet tolni. De ilyen taligát
nem tudnak ám mindenütt csinálni! A kubikosok ősi fészkében, Csongrádon és Szen-
tesen értenek ehhez' legjobban a taligakészítő mesterek. A ladányiak jobban szerették
az öblösebb, mégis formás szentesi taligát. Nem egyenként rendelliék, hanem 10—20
darabot hozattak egyszerre. Egy-egy ilyen taliga 30—50 évig szolgálta a gazdáját. A
többi szerszám is kitűnő minőségű volt, mert jó kubikos soha nem dolgozott rossz
szerszámmal.

Bár mérnökök és egyéb szakemberek irányították a földmunkát, ez a kubikosok
részéről is komoly hozzáértést, szakértelmet kívánt. A csapatvezetők, gödörgazdák
sokszor már benéző kereszt és zsinórkihúzás nélkül, csupán szemmértékkel is tudták
vezetni a munkát, mely eléggé változatos. Más volt a munka sík és ferde, vízszintes
és hullámos talajon, más köves, homokos, vagy agyagos, száraz, vagy vizenyős terü-
leten. Nagy volt a különbség időben, fáradságban, eredményben, ha a földet a felszín-
ről, vagy több méter mélységből kellett kitermelni. Ugyancsak nem volt mindegy,
hogy vízszintesen tolták-e a földet néhány méternyire, vagy 6—8 m. magasra csú-
szós talajon. Régebben a kubikos munkát csak kézierővel végezték, esetleg a csa-

tornák ásásakor, mocsarak lecsapolásákor dolgoztak szórványosan gépek. A kubikos
a föld minőségétől és a szállítás távolságától függően naponta 4—10 köbméter földet
tudott megmozgatni.

Munkaidejük a századfordulóig látástól vakulásig tartott. 1906-ban ezit 10—12
órában szabályozták, de nem igen tartották meg. Csak ritkán dolgoztak órabérben.
inkább a teljesítménybért választották, bár ez sokkal nagyobb megerőltetéssel járt.
Általában mindig jobban kerestek, mint a napszámosok vagy a segédmunkások: a
század elején 50—80 forintot, az 1930-as években 60—70 pengőt havonta.

Érdemes megemlíteni, hogy milyen magasszínvonalú munkaei1kölcs volt ia
teljesítménybérért dolgozó kubikosokban. Bármennyire is szerették volna, nem lehe-
tett mindig teljesen egyforma munkabírású embereket összeválogatni egy-egy mun-
kacsapatba. A keresetet azonban egyenlően osztották el, tehát dolgozniok is egyfor-
mán kellett. Ezért lehetett látni, hogy mennyire igyekeznek a gyengébb fizikumú
emberek, nehogy lemaradjanak a többiek mellett. Néha még gyorsabban lapátolták
a földet, és jobban megrakták a taligájukat, hogy ne legyen hiba a becsület körül.
Ilyenkor az erősebbek is elismerően „korholták"' az erőfeszítésük miatt küszködőket,
s a jóakaratot látva, ahol csak lehetett, könnyítettek rajtuk. Előfordult azonban az
ellenkező eset is, amikor egyik-másik ember a tóbbin élősködött és kihúzta magát
a munkából. Az ilyennek aztán hamar oda lett a becsülete: kigolyózták a csapatból.

A kubikos munka kiszívta az erőt az emberből, csak jó és bőséges táplálékkal
lehetett ezt pótolni. A munkába indulók ezért jól megrakták az élelmiszeres zsákot,
egy-két kenyér, néhány kg. szalonna, több hétre való tarhonya és egyéb száraz tészta,
paprika, só, hagyma elengedhetetlenül szükséges volt. A hazai élelem csak egy-két
hétig tartott, s ha közben nem jöttek haza, helyben vették meg a szükségletet. Reg-
gel rendszerint kenyeret, szalonnát ettek, ezenkívül tejet, — ha lehetett kapni a mun-
kahely közelében. Délben gyorsan kellett főzniök. hogy ne lépjék túl az ebédidőt.
Előkerültek ilyenkor a kis vasbográcsok, és már főtt is az illatos tarhonya- vagy
tésztaleves. A vacsora készítéséhez már több idő jutott. Ilyenkor leginkább kemény-
tarhonyát, vagy parikáskrumplit főztek. Húsétel (birkapaprikás) inkább csak vasár-
nap került a bográcsba. Külön-külön, vagy párosával főztek.

Szállásuk a munkahelyeken az utóbbi évtizedekig egészen kezdetleges volt.
Gyékényből, nádból, deszkából készítettek kunyhót, ebben szalmán feküdtek, éá az
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elmaradhatatlan bundával, szűrrel (később rossz kabáttal, pokróccal) burkolták be
magukat. A tisztálkodási lehetőség volt a legkezdetlegesebb. Régente szórakozásra
sem idejük, sem kedvük nem volt a napi 12—14 órai munka után. Esetleg beszélgettek,
adomáztak szalonnasütés közben.

A ikubikos-életre leginkább a nincstelenség hajtotta az embereket, s ezért
mindnyájan arra törekedtek, hogy munkájuk eredményeként családjuknak egy kis
házat és néhány vékás íólüet vegyenek. Lz a legtöbb esetben sikerült is. Alig van
idősebb földmunkás, akinek ne lenne háza és egy kevés szerzett földje, amiért termé-
szetesen sokat kellett nélkülözniük.

A munkában edzett földmunkások is gyakran beleestek a munkanélküliség ör-
vényébe-. Különösen az 1930-as évek elején volt tűrhetetlen a helyzetük. Előfordult,
hogy még vonatra sem jutott pénzük, és gyalog tolták a taligát Pestre, de munkát ott
sem kaptak. A hírhedt Teleki téren ütötték fel tanyájukat, s a piaci bódék eresze
alatt néha 200—300 ladányi kubikos várta ezernyi csongrádi, szentesi, mezőtúri, ka-
locsai és jászárokszállási földmunkással a munkaalkalmat megfelelő szállás, ruházat
és élelem nélkül.

A jászladányi földmunkások más vidékeken is összetartottak, jobban meg-
szokták a szervezettséget, mint a földmíveléssel foglakozók. Vasárnaponként,, a téli
pihenő alkalmával pedig minden nap összejöttek beszélgetésre, szórakozásra., Eleinte
csak egymás házában és a kocsmában találkoztak, az 1890-es évek elején pedig Mun-
káskör néven egyesületet alapítottak. Kezdetben bérelt szobában, húzták meg ma-
gukat, majd tagdíjból befolyt filléreiket összetéve és önkéntes adakozásból egy nádas
házat vettek egyesületi helyiségnek. 1906. táján lett a Munkáskör élete szervezettebb.
A Viharsarok megmozdulásait együttérzéssel figyelték. Bár a biztosabb, nyugodtabb
működés kedvéért politikamentesen állították össze az alapszabályokat, azért nem
maradtak elszigetelve az országos munkásmozgalomtól.

1919-ben, a Tanácsköztársaság idején Jásziadányban vezető szerepet töltöttek be
az országot látott földmunkások. A helyi direktórium elnöke Katona Ignác, politikailag
tájékozott kubikos volt. (1944-ben ezért elhurcolták, vissza sem jött többé. 1945-ben
utcát neveztek el róla.) Az 1919-ben megalakult szakszervezetek közül legismertebb,
legnagyobb létszámú és legjobban működő a Földmunkás Szakszervezet volt.

Az 1920-as évek végén a Munkáskör tagjai elhatározták, hogy kis nádas házuk
helyett szép, modern székházat építenek. Társadalmi munkában vályogot vertek,
téglát és követ vettek aratással-csépléssel keresett búzájuk felajánlott részóbőU Ké-
sőbb államkölcsönt is kaptak, melynek egy részét meg sem kellett adniok. így
épült fefl. 1928-ban a Népkör szép épülete. Volt abban könyvtár, olvasó szoba, hivatalos
helyiség, gondnoki lakás, mozi és kocsma.

A Népkört továbbra is pártpolitikától mentes egyesületként tartották nyilván,
de a tagság természetesen mindenkor megbeszélte a politikai eseményeket. A Buda-
pesten 1930. szeptember 1-én rendezett tüntetés hatására például a baloldalt gon-
dolkodású munkások egy csoportja meg akarta alakítani a Szociáldemokrata Párt
helyi szervezetét. A központ azonban nem küldött ki megbízottat, s így ez a kez-
deményezés nem vezetett eredményre. Ehelyett életre kelt, és illegálisan működött ott
a Kommunisták Magyarországi Pártjának egy sejtje. Irányítója Pomázi Ignác volt,
aki 1925-ben lépett a KMP-be, és Budapesten pártszemináiriumokon vett részt. Ez az
illegális szervezet Szolnokkal — Tisza Antallal — tartotta a kapcsolatot, s az összekötők
is szolnokiak voltaik. 1940-ben azonban a II. világháború szétszórta ezt a kis szervezetet.

Az idősebb kubikosok ma is emlékeznek az elmúlt évtizedek küzdelmeire. A
legidősebb ladányi éiő kubikos, a 91 esztendős Pomázi János 17 éves korától 78 éves
koráig dolgozott e szakmában. Kiváló szakember és bandagazda volt mindig. Méltó
társai Litkei Kálmán, Káldi Márton, Turucz István, Cseh Ferenc, Hom.ov.nai András
és a fiatalabbak százai. Az elhalt régi kubikosok közül, mint kiváló munkásakat
még ma is emlegetik Takács Lászlót, Berényi Mátyást, Vasas Mihályt, Görőcs Jánost,
Kolonics Istvánt, Szűcs Jánost és másokat.

A felszabadulás a jászladányi kubikosok, életében is gyökeres változást hozott.
A toborzás szervezetten, a 'szakszervezet és a tanács segítségével, valamint az illeté-
kes állami vállalat kiküldöttje által, de mindig egy helyi ismerettel rendelkező
kubikos brigádvezető közreműködésével történik.

A munkanélküliség ismeretlenné vált, a nagy építkezéseknél mindenütt meg-
találhatók a ladányi kubikosok. 1945. óta Űjszász és Vámosgyörk felé egyaránt van
munkásvonat. Az előző Budapestre és onnan tovább a Dunántúlra, a másik Gyön-
gyösre, Kazáinc<baix5ilkára, Mfeikolena megy. Ezek inagyoüb muinka-gócpontoik, de mun-
kásjeggyel kisebb munkahelyekre, bárhová elutazhatnak a dolgozók. A munkásjegy
olcsó. Például Budapestre és vissza 7,10 Ft.

Napjainkban nehéz felismerni a kubikosokat, mert csak aktatáskát vagy
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bőröndöt visznek magukkal, 'mivel az állami vállalatok- minden szerszámról és éle-
lemről gondoskodnak. A legnehezebb földmunkát kotrógépeik, sáricolók, földmarko-
lók, földgyaluk, dömperek és tehergépkocsik végzik. Ezek mellett csak az egyenge-
tés, lapátolás a földmunkások dolga; taligán csak kevés földet kell elhordani ok.

1945. óta heti 48 óirát dolgoanalk, mégpedig több helyen öt nap alatt, s így a
szombatot és vasárnapot odahaza tölthetik. Jelenleg 1200—2000 forintot keresnek
havonta. Ahol van üzemi konyha, ott napi 6, ahol tfiincs, ott íiapi 10 Ft különélési
pótlékot 'kapnak. Ez kevés pótlással elegendő a kosztra. Ugyanis a legtöbb kubikos-
munkahelyen :is működik üzemi konyha, ahol napi 7 Ft-ért reggelit, ebédet és vacso-
rát kapnak.

A szocialista munkaversények során mutatták meg igazán a ladányí kubiko-
sok, hogy országos hírük komoly eredményekJbőtl fakad; körülbelül 50%-uk éflmun-
kás vagy sztahanovista.

A kubikos munka már nem időszakos jellegű. Télen is rendszeresen dolgoz-
nak, s füzeitett szabadságuk alatt littlhanii imuinlkájukat végezhetik, illetve egész évi
fáradságukat a családi körben vagy a szakszervezeti üdülőkben pihenhetik ki.

1945. előtt csak kevés kubikos részesült néhány pengőnyi öregségi járulékban
(a 30^as évek végétől). Ma már sok idősebb földmunkás kap havi 400—500 Ft nyug-
díjat az 1929. óta teljesített megfelelő számú munkahét alapján.

A nagyobb munkahelyeken az egészségügyi követelményeknek megfelelő
munkásszállások állnak a földmunkások rendelkezésére. (Sodronyos vaságyak mat-
raccal, 2—2 takaróval, lepedővel, vánkossaü. Kéthetenként váltják az ágyneműt.)
Rendszeresen lehet zuhanyozni és mosakodni. Rádió, sakk, társasjáték, folyóiratok
és újságok elégítik ki a kulturális szükségleteket. Naponta délután 4—5 órától már
szabadok, ezután pihenhetnek, szórakozhatnak, művelődhetnek.

Az 1945-ös földreform során csaknsm 200 liadányi mezőgazdasági cseléd, törpe-
birtokos és főleg kubikos 2300 hold földet kapott helyben, Tiszasülyön, Csobánkán
és Ürömön. A termelőszövetkezeti mozgalom megindulásaikor a kubikosokból és
mezőgazdasági cselédekből lett újgazdák alakították meg az első jászladányi csopor-
pcrtokat (Úttörő, Táncsics). E kiválasztódással azonban nem fogyatkozott meg a
földmunkások tömege, mert mások Viszont a mezőgazdasági munkát cserélték fel a
kubikos élettel. A jelenleg más vidékre járó munkásck száma közel kétezer, s ezek
többsége rnég mindig kubikos, "bár állandóan növekszik az iparban elhelyezkedők
száma is.

1955-iben Petőfi Olvasókör néven kelt életre a kubikosok kulturális szervezete.
Az új élet során igen megerősödött a földmunkások politikai tekintélye. Egy-

aránt vezető szerepet töltöttek be az MKP, a Nemzeti Bizottság, a Földigénylő
Bizottság, a Népkörben működő DÉFOSZ, majd később a tanács irányításában, s e
szerepüket jelenleg is tartják. Elmondhatjuk, hogy a jászladányi kubikosok föld-
munkával és politikai téren egyaránt építik az országot.

Bartos Nándor
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A közelmúltban a Szolnak Megyei Nép-
lapban megjelent „A 60 éves megyei kór-
ház munkájáról" c. cikk keretében szó
esett az EKG továbbfejlesztésével kap-
csolatban arról a találmányról, amely a
Megyei Tanács Rendelőiintézetéiben az
EKG-osztályon született. Az egész kór-
ház működésére kiterjedő cikkben ter-
mészetesen nem lehetett foglalkozni
pusztán ezzel a találmánnyal; a közle-
ménynek nem is ez volt a célja.

Mielőtt lényegében foglalkoznék a kér-
déssel, először az EKG-t, az E. K. skopot,
ezek fontosságát, az eddigi állapotot sze^
retném ismertetni, azután ismertetem
magát a találmányt, amelyet az Intézet
EKG-csztályában — mint annak veze-
tője — dolgoztam ki.

Az eleiktrokardiográfia, az elektromos
szíwizsgáló eljárás fiatal tudomány,
amellyel a szív ép vagy kóros működését
vizsgáljuk. Minden működés, amely a
szervezetben történik, elektromos

termelésével jár. Persze nem kell durva
eszközökkel méíhető elektromos áram-
mennyiségre gondolnunk; itt a voltnak
milliomodrészéről van szó. A szívműkö-
dés kapcsán ugyancsak termelődik ilyen
kicsiny elektromos árammennyiség,
amelynek útját az EKG-készülékkel kö-
vetni lehet. Einthoven szerkesztette az
első készüléket, amelynek lelke az un.
húros galvanométer. Ezzel az eszközzel
ezen kicsiny árammennyiséget mérni és
ábrázolni lehet. Az eljárás azon a fizikai
tőrvényen alapszik, hogy a 'tekercsben
folyó elektromos áram mágneses hatást
fejt ki, s a tekercs mellett kifeszített húr
a mágneses hatás következtében, a te-
kercs mágneses erejétől, függően, kitér.
A szív működése köziben termelődő ára-
mot, alkalmasan felerősítve, ilyen te-
kercsbe vezetjük, s a húr kilengését op-
tikai úton felnagyítva érzékeny papírra
vetítjük, s ezen érzékeny szalag egyenle-

görbévé rög-

Az ábra értelmezése:
javaslatára az elektrokwrdiogrúphiáiban a határak jelölésére a P—Q—R—

S—T betűket használjuk. A P—Q távolság jelöli azt az időt, amely alatt az inger
a képződés pillanatától a kamara határáig átvezetődik. Ez az átvezetési idő normáli-
san 0,10—0,20 sec. között mozog. A Q—R—S távolság az a szakasz, amely idő alatt
az inger a pitvarkamara hatérától a működő kiamaraizomzaitba jut (ideje 0,05—0,08
sec). Az S—T szakasz 'a kamara működésének az időszaka, a T-huillám a szívizom
regenerálódásának időszaka, s az ezután következő T—P szakasz a szív teljes pihe-
nésének időszaka. Ezen részidők megváltozása, eltolódása kóros állapotot jelent;
ezeknek a mérése diagnosztikai jontosságú. — A szélesebb, függőleges vanalkák

0,10 sec.-at, a keskenyebbek 0,02 sec.-ot jelentenek.
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zítjük. Az ábrán ilyen szalagot mutatunk
be, ahol a normális szívműködés görbéje
látható. Ennek a görbének elemzésekor
követni tudjuk az áram útját termelődé-
sének pillanatától — a szív pitvarán,
kamráján át megszűnéséig. Meg tudjuk
mondani, hogy a görbe egyes szakaszai
mit jelentenek. Az egyes szakaszokat
mennyi idő alatt futja be az áram,
mikor kóros a görbe, és mennyiben kó-
ros, a szív melyik részén van a kóros1 él-
változás, stfo.

Az előbb említett görbét más eljárás-
sal is létre tudjuk hozni Nevezetesen a
katódsugaras eljárással, amikor nem a
húr elektromos erőkkel mozgatott moz-
gását ábrázoljuk, hanem a katódcsőnek
effektusát használjuk fel ábrázolásra
Úgy, hogy annak fenycsóváját kb. 140 mm
átmérőjű, kissé domború körlap átmérő-
jén egyenletes haladással járatjuk. Az
üveglapon lévő foszforeszkáló felületen
megjelenik a fénycsóva élénk, világító
pontja, amely a szívben termelődő elek-
tromos áram hatására arányosan 'kileng;
a foszforeszkáló felületen (kardioskop fe-
lület) megjelenik ugyanaz az ábra, amit
előbb a szalagon láttunk. Amikor a pont
fénylőén végighalad az átmérőn, ábrá-
zolva " szívműködést, útját az átmérő
elején kezdve újból folytatja, így az ábra
örökösen mozgásban van. Ez az eljárás
az elektrokardioskopia. Ha az ábrát
fényérzékeny Danírra rögzítjük: elektro-
kardiográfia. A kettő között lényeges kü-
lönbség az, hogy a skop nem ad doku-
mentációt. Az orvosnak úgy kell leolvas-
nia az eredményt, mint ahogy a röntgen-
átvilágításnál a röntgenorvos az ernyőn
látható képről ítél, s erről ad leletet,
ugyanúgy az E. K. orvos a skop ernyőjén
látottak alapján ad leletet minden felvé-
telezés, előhívás, stb. nélkül. Ezek sze-
rint a skóppal való munka meggyorsítja
a vizsgáló eljárást, mert hosszadalmas
felvételezés, előhívás, fixálási, szárítás
nélkül közvetlenül a kiértékelés művele-
tét végzi el az orvos, mintha szalagot ol-
vasna le.

Itt jelentkezett azonban a skop egyet-
len és legnagyobb hibája: folyton vál-
tozó, haladó skoprajzon nem lehetett
megmérni azokat a részidőket, amelyek

birtokában döntő diagnózist lehetett adni
(pl. carditis), s mely részidők hiánya miatt
a skop értéktelen, diagnózis szempontjá-
ból használhatatlan vo't az E. K. G. mel-
lett. Ezen kicsiny rész:dők (1 századmá-
sodperc, 5 századmásodperc, 1 tizedmá-
sodperc) mérése nagyon nehéz, da na-
gyon fontos. Ilyen kicsiny időt mérni
szalagon, álló ábrán is nehéz, hát még a
skop felületén örökösen mozgó, változó
ábrán — pedig ezen áll vagy bukik a
skop használhatósága. Külföldön is, itt-
hon is évek óta kutatják a megoldást, ez
azonban mindezideig nem vezetett ered-
ményre, így a skopot nem lehetett a
diagnosztika szolgálatába állítani.

Amikor az év elején a Megyei Tanács
Rendelőintézete EKG osztályának veze-
tésére megbízást kaptam, a napi 2 órai
rendelési időre 20—30—10 beteg esett. A
skoppal dolgozni nem lehetett, mert a
betegek sorsa, élete attól függött, hogy
helyes-e a diagnózis. Minden esstről fel-
vételt kellett készíteni, hosszadalmas el-
járással végre másnap a kiértékelésre is
sor került, utána a lelet postázása követ-
kezett, vagyis a beteg 2—3 nap múlva
kapta meg azt a vizsgálati eredményt,
mely eldöntötte a további therápiás be-
avatkozást. Ez olyan nagy veszteség,
hogy ennek kiküszöbölése elsőrangú fon-
tosságúnak látszott. Gondoljunk itt gyer-
mekeinkre, akiknek szapora szívverése
szívizcmgyulladásra gyanús. Nem kö-
zömbös az sem, hogy a vizsgált személy
szívre ható gyógyszert kap akkor is, ha
ily betegsége nincs, de az seim, h^gy fenn-
álló betegségére csak 2—3 nap múlva
kapja meg a gyógykezelést. Itt a gyors
diagnózis életmente lehet. A s7cop meg-
adná a lehetőséget erre a gyors diagnó-
zisra, de az időmérés hiánya miatt mind-
ezideig használhatatlan volt.

Ekkor kezdtem foglalkozni az- időmérés
megvalósításának gondolatával. Kemény,
nehéz probléma ez, de a tét óriási. Ha
megvalósul, akkor a skop egyenrangú
társa lesz az EKG-,nafc, pontos lesz, és
ami mindennél fontosabb: gyors lesz.
Lassan kezdett kialakulni a megoldás,
végre sikerült olyan eljárást találnom,
amely megközelítő pontossággal dolgo-
zott. Ez is nagy lépés volt, mert ennek
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a segítségével már biztosan el tudtam
különíteni az épet a kórostól, de pontos
adatot még nem szolgáltatott.

Kiindulásnak jó volt, s továbbfejleszté-
sén dolgoztam. Mint minden eddigi kuta-
tót, engem is nasycn zavart a tovafutó,
eltűnő fcszf oreszkáló, ábra. Ekkor jöttem
arra a gondolatra, hogy működés közben
meg kell állítani az ábrát, és ekkor 10
másodperc áll rendelkezésemre az idő
méréséhez, (Ennyi időtartamra látható a
íoszfcresakáló ernyőn a fénypont ha-
tása.) Ekkor azonban már nem eléged-
tem meg az álló ábrával, hanem az ábrát
a pontsébesség gyorsításával oly hosszúra
nyújtottam, amilyen hosszú, nagy ábra a
szalagon elképzelhetetlen. Ezt a nagy áb-
rát állítottam meg, és az általam kon-
struált elektromos mérőeljárással elektro-
mos úton mértem a részidőket, r"e nem
század-, hanem most már ezredmásod-
perc pontossággal. Megszületett az idő-
mérő skop, amely pontosabb, mint az ed-
digi szalagmódszer, s gyorsasága elké-
pesztő: 3 másodperc alatt minden mérés
készen van. Az eddig használhatatlan
eszközből tudományos igényeket messze
kielégítő, pontos műszer lett, s a leletre
nem kell 2—3 napot várni, 2—3 asszisz-
tenst foglalkoztatni, hanem akár asszisz-

. tencia nélkül is, mindent egybeszámítva
3—4 perc alatt pontos, biztonságos lelet

áll az orvos, illetve a beteg rendelkezé-
sére.

A skop természetesen nem teszi feles-
legessé az EKG-t, mint ahogy, a röntgen-
átvilágítás mellett a röntgenfelvétel to-
vábbra is nélkülözhetetlen és nagy fon-
tosságú. De (képzeljük el, hogy a tömeg-
vizsgálatok által most már keresztül-
vihető a kardiológiai szűrés, amire eddig
gondolni sem lehetett. Vagy gondoljunk
arra, mily nagy fontosságú, mily nagyje-
lentőségű lenne, ha iskolába kerülés előtt
a lappangó szívbetegségben szenvedő
gyermeikek akikor kerülhetnek kezelésre,
amikor bajukon még segíteni lehet,
illetve helyes tanáccsal súlyos katasztró-
fát háríthatunk el. Az időmérő skoppal
a kardíokronoskoppál — (ezt a nevet ad-
tam találmányomnak) ez ma már meg-
valósítható.

Találmányom jelenleg a Találmányi
Hivataliban van, és a közeljövőben a
megvalósulás stádiumába kerül, mert az
E. M. G. gyár már rendelkezésemre bo-
csátotta azt a gépet, amelyen a proto-
typust elkészítem. Ebben a hónapban ez
elkészül.

Az eddigi szakvélemények (dr. Zárday,
stb.), valamint a helyi bizottsági vélemé-
nyek szerint az eljárás kitűnő, így jogo-
san gondolok arra,' hogy jó munkát vé-
geztem a jobb betegellátás szolgálatára.

Dr. Sebők András
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A régi Sárrét, és Nagykunság útjai
Az utas ember, aki manapság vasúton vagy kövezett töltéseken, tükörsima

műutakon halad át a mi vidékünkön, rá se gondolhat arra, hogy nemcsak száz
esztendővel ezelőtt, de még közelebb eső korban is milyen . 'küzdelmes vállalkozás
volt itt az utazás. Ha pedig olvasott vagy hallott már arról, hogy abban az időben
annak a tájnak nagyobb részét elvégtelenülő nádsrdőkikel benőtt mocsarak, ég-
aljáig kerekülő áriterületek uralták, melyek a szabályozatlan Tisza, a Berettyó és
Körös megszámlálhatatlan érhajlásdkon, fokokon idáig ömlő áradásaiból táplálkoz-
tak — akkor meg arra gondol, hogy a vadvizeknek ebben a birodalmában száraz-
földi útnak bizonyosan nyoma sem volt. A valóság azonban az, hogy akkor is voltak
kocsiút jaink. A mocsarakat oldalogták körűi, ártereket szegő gátakon kígyóztak,
lustán íőlydogáló erek rozoga íahídjain vezettek keresztül, s mindenik faluhoz
igyekeztek oda férkőzni. Hanem aztán aki csak egyetlen egyszer is járt légyen raj-
tuk, az megemlegette halta napjáig! Petőfi Sándor örök emléket állított nekik
„Utazás az Alföldön' című költeményében, amelyet 1847-ben írt Mezőtúron, itt
menvén keresztül Nagyszalonta felől Pest irányába:

Mimő az út!... De vajon út ez?
Vagy fekete kovász talán?
Mely, ha kisül, leszen belőle
Kenyér az ördög asztalán.
Ne dögönyözze kend csikóit.
Ne dögönyözze kend, kocsis,
Felérünk Pestre, ott leszünk tán
Már az ítéletnapon is.

Azt írja úti levelében, hogy „annyi sár ragadt a kerekekre, hogy a szó legszen-
tebb értelmében minán száz lépésen meg kellett állnunk, s levasvillázni a küllőkről
a gáncsoskodó fekete írós<-vajat". s mintegy élményei összefoglalásaként mondja
ki: „Négynapos utam az Alföldön úgy meghányt, mintha a világot utaztam volna
körül".

Ez utak töltése ugyanis zsombéfeból és kotuból (mocsári növények gyökerei-
vel és elkorhadt részeivel, vegyült laza feltalajból) volt hányva, még csak nem is
eleven földből. Kövezés? — no, arról meg még álmodni se álmodott senki!

Vidékünk egyik régá ismerője, K. Naay Sándor azt írta pl. a darvasi útról
1885-ben megjelent „Biharország" című könyvében: ,.Olyan út, amelyen Dávid király
sem találhatott annyi követ, amennyivel a hosszú Góliáthat leüthesse; árok közé
sem igen van véve utunk egészen a Fűzfásgátig (mit „lufogó-gálnak" neveztek a
nehéz út miaít)".

Ősszel hasig gázolt a ló ez utak sarában, s megfeneklett benne a szekér. Téli
időben a felvágott sár olyan rögökben fagyott meg, hogy majd széthullott rajta a
fakószekér, pedig ez éppen erre szánt találmány volt. Helyt-helyt a hóval eltakart
kátyúban fenékkel fordult fel a szán. S ha már tört az utas, szerencséjének tartotta,
ha keze-lába árán a nyaka megmenekült.

Fakószekér, kender hám,
Mind a kettő rossz szerszám!

Pedig hiába e csúfolódás, ilyen utakra ilyen jármű illett! Vas alig volt rajta,
teljesen fából készült, csapok, ékek tartották össze, húrral, szíjjal, bőrrel volt meg-
varrva. Engedett a szeszélyes út kényének-kedvének; izgett-mozgott minden porci-
kája. nyikorgott. panaszkodott, kopott, de nem tört. mint a vas. Ha egy-egy kis
hibája esett, nem kellett kovács a kijavításához. Ott lógott a lőcsfejen a szerszá-
mos tarisznya, benne kis fejsze, éknek, szegnek való keményfa, húr, bőr. Gazdája
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aana nymában, az útiélen megrenoválta. Ezért dalolta huncutkodva a fuv«rc» •mbor:
Ha elromlik a szekerem,
Kapom magam, megékelem!
Haragszik a feleségem?
Megcsókolom, megölelem!

Nyáron sem szűnt mneg a panasz útjaink ellen. Ilyenkor az volt a baj, hogy
nagyon kiszáradtak. Hordta-vitte a szél. A kotupor majd kiette az utasember szemét,
keresztülfúródva ruhája szövetén, mint valamely élősdi had, vörösre csípte a bőrét,
fájdalmas viszketést okozva. Vásár alkalmakkor, nagydbb lévén a forgalom, a
gomelygó sűrű porfelhőiben a kocsisok nem láittak se té, se tova, s egymásnak men-
tek a szekerek, összeakadtak a tengelyvégek, leverte a rúd a saraglyát. S emiatt,
bizony a fokosok, ólmos botok is gyakorta kézibe kerültek. De ez még csak hagyján!
Hanem ha valami gondtalan utas pipára gyújtáskor eldobta az égő taplót, a tűz
belevette magái a kiszáradt kotuba, és a feketén kojtoló utat meg sem lehetett
közelíteni. Ha efféle dologban tapasztalatlan, gyanút nem fogó idegen utas ráhaj-
íott az égő útszakaszra, beles/akadt a parázsló kotuba. Mennél inkább éviekéit
benne, szabadulni akarván, annál inkább belésüppedt. összeégett lova, ő maga, s
jószerencse, ha üggyel-bajjal kiszabadította valaki a. feneketlen izzó pernyéből.
A múlt század ötvenes éveiben így égett meg a Bajom és Udvari közt levő útsza-
kasz, valamint az Udvariból Szerepre átvezető töltés — miképpen azt. a korabeli
községi jegyzőkönyvekbői olvashatjuk.

Nevezetes útja volt a Sárrét mellékének a pest—debreceni országút. Itt haladt
át Karcagon, Nádudvar alatt és Szoboszlón. Márton József .Magyar Átlós'' című
munkája, melyet 1811-ben adott ki, „tsinálatlan postaut"-na>k tűnteti fel. Valóban
az volt, s annak is maradt mindvégig! Az utasok sálban vágták, dagasztották,
nyaratszakán forró porát verték, csinálni pedig nem csinálta senki. Az úr azt
mondta: „Jól készítsd, paraszt, az utat, — Mert hisz a te lovad vemtat". A szegény
paraszt meg nem győzte robottal!

Müvem utazás esett ezen? — arról Bernát Gáspár írt „Alföldi utazás IS53
tavaszán" címmel, a „Magyar és Erdély ország képekben" II. kötetében. — Az egyik
szolnoki vendéglőnél ült szekérre Bernét úr, de alig jutottak valameddig, már a
hírhedt szolnoki töltés feneketlen iszapjában elakadtak. A pihenterejű három
gyönyörű ló tdpegett-topogott, de nem bírt a kátyúba jutott kerekekkel. Az út .szélén
hámból kidőlt lovak csontvázai hevertek, a töltés két oldalán végeláthatatlan
szennyes áradás hullámzott, beleborult kocsik, szekerek roncsait mosogatva. Végül
is segítséget kérvén., tizenöt lovat fogtak az elakadt szekér elé, s azok nagy gyühé-
zésre kirántották a dágványból, és elvonszolták a hosszú töltés végéig. Tíz napba
telt, míg váltott lovakkal elérkeztek Nádudvar alá. A falu alatt helybeli szekeret
bérelt, hogy azon vitesse magát a túlsó faluvégen lévő kúriáig, ahova igyekezett.
A nyikorgó járművet tizenkét ökör vontatta, s biztatta őket hat béres, de hiába,
mert mindenestől belezuhantak egy vályogmélyedéslbe. Bernát úr alig tudott a bére-
sek segítségével kievickélni a pocsolyából, s kénytelen volt gyalog folytatni útját.
Elvergődvén a templomig, látja, hogy annak oldalához hegyesorrú csolnakok van-
nak cövekéivé. Ezek biztonságosabb közlekedő alkalmatosságok voltak ezen a tájon,
mint a tengelyes jármű.

A karcagi határ ma is egyik érdekes nevezetességén, a kőből épült ötlyukú
Zádor-hídon vezetett keresztül ez az út. 1806-ban építették a Zádor-érre, ma azon-
ban száraz lábbal áll a síkon. Végigporiszkál rajta egy-egy szekér. A hajdanában
alatta elfolyó érnek már csak kiszáradt, betemetődött medre látszik. Valamikor azt
írta róla egy névtelen versfaragó krónikás:

Széles víz a Zádor ere, *
Szép kőhíd van rá építve.
Azon jár a kényes kordér.
Meg a sak portékás szekér.

A Zádor-ér valóban széles medrű, bővizű felyócska volt. A szabályozatlan
Tisza árját szállította az asszonytelki nagy tó, a Bodos-derék és egyéb hajlásokon
keresztül a Hortobágy folyóba, még különiböző fokokon, medreken át le a Sárrétjébe.
Artéri legelő, nagyobb részben pedig nádas, mocsaras rétség volt abban az időben
ez az egész környék. A Lőzérhalom, Bárinashalom, Görgetőhalom tetején juhászok
tanyáztak, nyájaikkal legeltetve a rét tippancs füvét. A fertőket kondások dúrat-
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ták, főzték a rétben termelt sulymot, melynek bele a gesztenyéhez hasonlított.
A Zádor-erdőben pedig, meg a mellette elterülő Tolvajos nevezetű nádasban (miként
elnevezése is sejteti) tolvajok, betyárok lappangottak, akik olykor-olykor megnéz-
ték, mi van a hídon átmenő kereskedők szekerén, s a gazdag kupecek degesz buk-
száját vékonyabbra simították. Azután eltűntek a nádrengetegben, amely éppen
ott végződött, ahol a másik kezdődött. No meg aztán madár is fészkelt az ittsn-
kCTüli nádasokban, olyan temérdek, hogy a régi karcagi hagyomány szerint a híd.
építéséhez madártojással oltották meg a meszet. Ezért tapadtak össze ilyen erősen
a téglái, köved. Dacol is a felette szálló idővel, mint öccse, a harminc esztendővel
fiatalabb (1833-ban épült) kilenclyukú hortobágyi kőhíd, amelyhez hasonlít is külső
átrázatban. Ma pedig már törvény is védi, inert műemlékké van nyilvánítva.

Másik örökemlékezetű utunk a Karajános-gátja volt, amely a Karcag és Kis-
újszállás közt terpeszkedő Karajános nevezetű mocsáron vezetett keresztül. Sárréti,
kunsági öregek ma is keservesen megátkozzák, valahányszor eszükbe jut. Ösz be-
köszöntétől fogva nyár derekéiig inkább csak igavonó jószág szaggatására volt alkal-
mas, nem közlekedésre. A ló, de még az ökör is csak úgy ment bele kerékvakító
sarába, ha vezették. Az okosabbak azonban még így se.

Négy fül látszik: az két lovunk,
Tollas süveg: az kocsisunk.
Emez káromkodva mondja:
Ez a Kara János gátja!
Ennyit hallunk, semmit többet,
A sár ellepi fülünket...

— olvasom egy kéziratos öreg könyvből. Valami nem e vidékre való elkeseredett
utas írhatta. Mert az itteni emberek ilyenkor két lóval nem vágtak neki ennek a
sáflhegynek, hanem a Pingyó csárdánál leszálltak a tengelyről, minden cókmókjuk-
kal hajóba telepedtek, és úgy eveztek Kisújszállás irányába.

Szekér helyett inkább a hajó (=csolnak) volt a sárrétiek és a környéken lakók
fő közlekedési eszköze. Minden falusi gazda szerzett magának, de még a szegényebb
sorsú ember is erre törekedett. Győrffy István írja „Nagykunsági krónika" című
könyvéiben: „Apámtól hallottam, hogy Karcagról Füzesgyarmatra —• pedig jó har-
minchat kilométer távolság — a vásárin hajón járt. Sőt gyermekkoromban több
városszéli udvaron magam is ilwttam hajót". Ezek már kései emlékeik lehettek, a
80-as években.

A Körös felső vidékéről hozták ezeket a tölgyfából kivájt, kiégetett, 4—5
méter hosszú, 80—90 cm széles súlyos alkotmányokat. De kerültek ennél nagyobbak
is. Ügyszintén, kisebbek is, keskeny, hegyesorrú nádtörök.'Ez utóbbiakkal úgy sik-
lottak az ügyes pákászok, rétjáró emberek a nádas rengetegében, akár a fű közt
a gyík.

A falu alá kanyargó ér partján, az érre hajló udvarok lábjában voltak ki-
kötve a hajók. Vizek járásakor a határba, meg a szomszéd falvakba ezen mentek.
A Karcagra menő ladányiak a mai dögtemetőnél hajóba ültek, és a karcagi Sárga-
gátnál szállottak ki, ha pedig nagyobbacska víz volt, eljuthattak a pernyés-zugi
utcák szájáig, ha meg kikeresték az útját, egészen a Morgó csárdáig. A nádudvariak
a Rendekéren, Kocsordoson jártak a ladányi Tégláskertig, sőt a Nótáriuséren be-
jöhettek a falu közepéig. A kunsági városok is jobbára hajón közlekedtek egy-
mással.

Hiszen a közeibe, szomszédos helységekibe elhajókázott a városi, falusi ember
maga is! De teszem azt a bihari oldalról Ványára, Mezőtúrra, Túrkevére hogyan
jutott volna el? Vagy mondjuk a nagykunok Berettyóújfaluba, Szeghalomba, Füzes-
gyarmatra? Ez már nagy"földköz! Ha a maga feje után indul, úgy eltéved a sivatag
réten, a nádasok erdejében, amelyből csak az eget láthatta, — hogy soha ki nem
gabaiyodik belőle! Ezért volt szükség vízifuvarosokra! A mostani ember már csak
álmélkodva hallja, hogy ilyen is volt. Volt 'bizony! De erre a hivatalra nem vállal-
kozhatott más, .csak pákászféle ember, aki egész életét a nádasok világában töltötte.
Az ilyen álmában is eligazodott a rét útvesztőin, a kacsfearingós hajóesapásokon,
rónákon; tudta, melyik merre ágazik, melyiken, hova lehet kilyukadni. Rónának azt
a víziutat nevezték, amelyet az egyik legelőhelytől a másikig vonuló, vízben gázoló
gulya tört a nádasban, amelyen idővel a mocsár vize folyásnak indult. Ismerte az
ilyen ember a vizek állását; egyik helyen evezett, másutt több öles rúddal, a csák-
lyával tolta előre hajóját. Bajomi öreg Szabó Gábor, a 60-as esztendők sokat emle-
getett víziíuvarosa, a rétben még a Berettyó, Körös, Kalló és Tisza vizeit is meg
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tudta különböztetni egymástól, pedig az a mocsár hajlataiban bizony összekevere-
dett. Azt mondta, hogy más-más színe volt mindegyiknek. Ne csodálkozzunk hát.
ha ima is halljuk így említeni: barna Berettyó, fehér Körös, fekete Körös, szőke
Tisza. Nem hiábavaló találmányok tehát ezek a jelzők! A vén Gorzsás is vízifuva-
ros veit. Azt hallottam felőle, hogy éjszakának idején menvén valahová, felvett egy
marék vizet, megkóstolta, s már tudta is, melyik fclj'ó árján úszik a hajója. Más-
más íze volt e folyók vizének.

Réti utakon (elődeink a mocsarat nevezték rét-nek) ilyen vízáfuvarossal vitette
magát a falusi ember. Dehát nem volt az itteni közlekedés valami nagy sürgés-
fci-gás, azt mondanom se kell.

A Sárrét fő víziútja a Berettyó volt. A bihariak ezen jártak Túrkevére és
Mezőtúrra. De ennek a medre Bakonszegnél már elveszett, s hogy parttalan vize
hol folyt a mocsár határtalan náderdejében — azt csak pákászszem fedezhette fel.
Belőle ágazott ki egy hajóút Bucsán túl, a Kecskés zugnál, ez Szerep, Udvari. Bajom
felé vitt. (Lejjebb a Farkas-szigetnél szintén volt egy kiágazási, ezen ds Bajomba lehe-
tett eljutni. A Földlápnál vezetett el. Az Akaszióhalmi kiágazás az Akasztó és
Cséfán puszta vizein, a Sertés, Szuka, Pakae nevű ereken Szeghalom felé kanyar-
góit. A aséfánpusztai rét holmi csapásain, a Siskás-éren, Fudéri-derékcm:, Nagy-
éren Dévav&nya felé mentek. Bajomban a mai vasúti állomás helyén volt a
„kikötő", innen nyílt a Füzesgyarmatnak vezető Harangét nevű hajőcsapás, melyet
egy, a török hódoltság korában elpusztult. Harang nevű mocsári faluról keresztel-
tek el. De ki győzné felsorolni a mocsár minden víziútját! Régi feljegyzések, határ-
perek iratai őrzik a nevüket, s öreg emberek emlékeznek némelyikre apáik, nagy-
apáik elbeszéléséből.

Bihar vármegye levéltárában kéziembe ikerült egy múlt századeleji kéziratos
térkép, ez is jelzi a fontosabb', jártabb hajócsapásokat. Feltünteti a Zódony-laposa
alatt a Berettyóba torkoló „Gyarmati Hajó Utat". A Budaizugban a Kisoldalszigei-
nél pedig a „Szerepi Hajó Utat". Rajta van a sárréti, kunsági pákász és pásztor
hagyományban annyiszor emlegetett „Véss szeg rónája" is. A Keményvágastól az
ördögszigetig vezetett.

De nem, csak embereket, hanem nagyobb terheiket is szállítottak a vízifuva-
rosok. A nagy bedonhajót derekasan meg lehetett pakolni. A Békés megyei vásá-
rokra így szállították a karcagi híres szűrszabek, csizmadiák, meg az egész Tiszán-
túlon el'híresedett karcagi mézesfealácscsdk nagy ládáit, sátorfáit, ponyváit.

A hagyomány szerint azt mondta volt Ugró István, karcagi csizmadia mester,
aki azért maradt emlékezetes, mert olyan hirtelenséggel verset kanyarított minden-
ről, mint valami igazi posta:

Azért nem megyek szekéren,
Mert elakadok az éren,
Beleragadok a sárba,
Nem jutok el a vásárba,
Alkalmatosabb a hajó,
Amelyik nem lyukas, ha jó.

Volt a vízifuvaroseknak másforma szállító eszközük is: az ún. Záp. Ezt azon-
ban ne tévesszük össze a hasonló nevű természeti alakulattal, az ingóláppal.
A nevét kapta csak ettől. Két-három fatörzsből és nádkévékből ügyesen, összeszer-
kesztett tutaj volt ez, amit csáklyával toltak eiőre a vízen. A bajomiak Mezőtúrig
elvitték rajta a teherrel megrakott szekeret. Némelyiken még küs hegyes kunyhó is
volt, amelyikbe egy-két ember behúzódhatott, cókmókját betebette. Tűzhelyet is
tapasztottak egyik-egyik sarkára, nem annyira főzés céljából, hanem azért, hogy
éjszakai út alkalmával a temérdek szúnyog ellen füstölni lehessen. Mert e vér-
szívók alkonyaikor hatalmas rajokban szálltak ki a nádasok tövéről, s embernek,
állatnak maradása nem lett volna miattuk.

íme, megszólaltatva a régi útjainkról emlékező hagyományt és az ide vonat-
kozó korabeli feljegyzésieket, a Sárrét és Nagykunság történeti néprajzának, kultúr-
történetének egy kicsiny szakasza bontakozik ki előttünk.

Szűcs Sándor
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Új művészek a szolnoki Művésztelepen

Gácsi Mihály
Hosszú évek után végre visszaadták eredeti rendeltetésének a szolnoki Mű-

vésztelep másik épületét, melyet éveken keresztül egyetemi diákotthonnak használ-
tak. Ezzel. lehetővé vált, hogy a 4 állandó és 2—3 vendégművészen kívül újabbak
telepedjenek le a városiban, illetőleg látogassák hosszabb-rövidebb időre a Művész-
telepet.

Az első művész, aki ennek az akciónak a során költözött Szolnokra, Gácsi
Mihály grafikusművész. Családja a megyéből. Cibakházáról származott el, őrnaga
már Budapesten született 1926-ban. Középiskolai tanulmányai elvégzése után a
hivatalnoki pálya helyett az egyik fővárosi gyárba memt dolgozná, és néhány 'év utón a
Képzőművészeti Főiskolára iratkozott be, ahol Koffán Károly tanítványaként készült
művészi pályájára.

Elsősorban linóleum-metszeteivel szerzett — ilyen fiatalon is — nevet magá-
nak. Több kiállításon szerepelt képeivel, úgyhogy hamarosan megbízást kapott
könyvek művészi illusztrálására. Az Ifjúsági Könyvkiadó 1000. kiadványaként meg-
jelent Garay János: Az obsitos c. művet Gácsi Mihály színes metszetei díszítik, s az
ő metszeteivel jelent meg a Kanteleiár c. finn népköltési gyűjtemény is.

Művészi tervei is ebbe a két irányba mutatnak: metszet-sorozatot tervez a
Dózsa-felkelés történetéről és a ..Bánk bán"-tioz, valamint Arany János ...Toka
ördöge" c. komikus elbeszéléséhez.

Eddigi méltatlan lakáskörülményei nem tették lehetővé, hogy nagyobb méretű
művekre gondolhasson. A szolnoki Művésztelepen kapott nagyszerű műtermében
azonban már áll a festőállvány és rajta a féligkész „Önarckép".

Résalet a Dózsa-sorozatból. (Linóleum-metszet.)
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A BÁNHALMI AVAR SÍRLELETEK
(Második közlemény.)

V.

Emlékeztetőül foglaljuk össze az előző fejezet eredményeit: Eredet szempont-
jaiból a magyar mesék világfa-képzete nem egységes rétegű. A samán^vizsgák és a
samánfa reminiszcenciáján túl magának a világfának a rajza, jellege is 'nyomok-
ban fellelhető. ")

Csodálkoznunk kellene, ha itt egyszerű és egységes kép tárulna elénk. Azok
a keleti népek, amelyekből a magyarság összeötvöződött, világfa-képzeteikiben is
nyilván különböztek egymástól. E népek vallásos elképzeléseit elsősorban szeren-
csésebb régészeti leleteidből rekonstruálhatjuk. A magyar Miklor-kutatás legfonto-
sabb előmunkálatait jelenítik az ilyen vizsgálatok, amelyek a máig ható régi hiedel-
meknek: emberiségünk szerves részének múltba futó szálait bogozzák ki.

Az avarság -és a velük eggyéolvadt ősialtosság szellemi hagyatékát a magyar
folklór-kutatás nem vette tekintetbe — az egy Sebestyén Gyula kivételével.15) Hiszen
alig több, mint két évitizede, hogy régészetilleg ilyen irányú segítséget kaphattak.
Ma egyre világosabb, hogy a magyarság hiedelemvilágainak és szellemi életének
milyen foimtois alakítói lehettek.

Az avarság életfa-képzeteiről tájékoztat egy VI. sz. végi tora-avar temetke-
zésben .talált cisonttégely felületi rajza. A temető a Temes megyei Mokrin mellett
húzódott. Közlése mindmáig nem, történt meg, de a kérdéses tárgyat László Gyula
ismertette és régészetileg feldolgozta. 1G) László nyomán kiterítve mutatjuk be a
osonttégely bekarcolt ábráját. A fekete körök az átfúródásokat jelzik. (1. kép.)

Mivel a temetkezéisii szokás és viseleti anyag Belső-Ázsia felé mutatott, első-
sorban az itt található régészeti és néprajzi párhuzamok segítségével oldotta meg
az ábrázolás értelmét. A 9 ágú fenyő a világfát jelképezte. 9 ága — László szerint
— a 9 égi rétegnek, a samánfa 9 égi lépcsőiének felel meg. Törzse oszlopszerű.
hiszem Belső-Ázsiában a világoszlop és a világfa képzetei egybeolvadnak. A fa mel-
lett a kör és az íves karcolás a napot és a holdat jelképezte, azaz a mennyei réglót.
Hiszen egy vonaliban vámnak a fia ágaival, amelyek a. mondák szerint is a mennyekbe
nyúlnak. A fa körül legelésző vagy ugráló állatok beállítása valószínűvé teszi, hogy
az avarok isi, mint sok ázsiai nép. minden élet szülőanyjának képzelhették az élet-
iát (v. ö. a jafcut mondákkal). Szóval a kép — kezdetleges tudással — a világmin-
denséget mutatja be.17)

Az állatok egyikén, a leghosszabb testűm, odavetett vonalakkal egy másikat,
találunk. László remek pártiuztaiokkal mutatta ki, hogy ez a vad hátára ugró kutya
jelzése, s így egy vadászjelenet. E népeiknél néhány voinás elég volt egy jeleneit,
sőt történet felidézésére.

Hogy kerül a csizma az asztalra — vadászi elenet e világábrázolásnál? Előbb
tisztáznunk kell. hogy léteztek-e egyáltalán vallásos jelentőségű vadászatok a nomád
népeknél. A tudomány határozott igennel felel. Legalább évenlkint egyszer, a téli
napforduló ünnepségéinek keretében a vadászatok szartartásos formában zajlottak
le. Eredetileg ez volt a törzs termékenységi ünnepe' is, ekkor elejthették a totem-
állatot. Jelképesen egyesültek vele, mintegy megismételve eredetmondájukat, s így
a teremtés folyamatát. így próbálták befolyásolni a maguk termékenységét és bol-
dogulását A vadászat a szent hegyen (világ-hegyen) folyt, a lakomák a szent fánál, __
a szent ligetbem. Ez természetes is, hiszen a vaddal való jelképes egyesülés a nép'
bölcsőjénél kellett, hogy megtörténjék. Ezért nem váratlan, sőt szinte elválaszthatat-
lan a vadászat a világfa és a világmindenség ábrázolásától.ls)

A fenyő rajzáról is van még külön mondani valónk. A növények tisztelete
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majd mindenhol ősrégi jelenség. A primitív népeknek abból a megfigyeléséből ered,
amely szerint a növény nem él idegen tápláléktól, s így az állatnál magasabbrendű:
a lelki élet megtestesítője. Közép-Ázsia hegyeinek és Sziifcéria vegetációjának a fenyő
a jellemzője. Magasratörő alakja különösen alkalmassá tette vallásos képzeteik
tárgyi kifejezésére. E népek szent fái — fenyők voltak. Érthető tehát, hogy a későbbi,
délről átszármazott életfa-képzetek a fenyő-formához kapcsolódnák.

_ De a fenyőfa tisztelete nemcsak fenyő-zónákban mutatható ki, s mitikus
fenyőábrázolások nemegyszer egészen déli steppei vidékeken lelhetők fel — a nép-
vándorláskeri népek körében. Ez a megfigyelés, szerintünk, jól sorakoztatható ama
döntő érvek mellé, amelyek alapján kimutatták, hogy a lovasmomádok eredetileg

'rén tenyésztő és arktáikus erdőzónáiban vadászó népek voltak. Lassú délre való húzó-
dásukkal párhuzamosan tértek rá,a ló, marha és juh tenyésztésére. A déli népek
szerepét a nomádok életformájának és szervezetének kialakulásában azért nem
becsülhetjük le. A szkítáfc óta a népvándorlás legkésőbbi szakaszáig ez a kettősség
kimutatható.111) {Gondoljunk például a magyarok nóppé-alakulásának északi ugor
és délebbi törökös, ill. kazár tényezőjére!')

Persze nem minden fenyőgally rajza jelent sx euráziai régészeti anyagiban
mitikus jelentésű fát. Sokszor csak járulékos elemek segítségével tudhatjuk meg,
hogy pusztán díszítéssel vagy jelképpel állunk-e szemlben. Ma már úgy látjuk, hegy
egy bizonyos fcrmábsjn az összefüggések ismerete néíkül 'is biztosra vehetjük világ-
ia-jeientéisét: ha kétoldalt öt-öt, vagy baloldalt öt, jobboldalt négy ága van.-0) Egy
pillantást vetve a mokrini fenyőre, láthatjuk, hogy önmagáiban is bizonyítja miti-
kus jellegét.

A mekrini fenyő két oldolán a nap és a hold jelzése szerepel. Diószegi muta-
tott rá arra, hogy ez az együttes 'és ez az elrendezés, így ahogy van, csak Belső-
Azsiában talá%ató meg. Mondhatnánk azt is, hogy kanonikus megfogalmazás, mert
napjainkig ugyanígy ábrázolják a világfát és a világmindenséget.21)

E rendszer legaláibb is már a VI. század közepére kialakult, mivel a mokrini
i/ajz elkészülésének ideje későbbre aligha teíhető. Viszont — szerintünk — ez sem
támogatja azt a még elterjedt véleményt, hogy az életfa-képzetek közéro-ázsiai
megjelenése a buddhizmus terjeszkedésével kapcsolatos. (A buddhizmus Tibetben
csak a VII. században lesz honos!) Az új indus vallás valószínűleg csak formáló-
;ag hatott a korábbi képzet-komplexumra. Az irániak hatása ellenben igen régi.

A szóbanforgó rendszer kcra-avanikori meglétének másik jelentősége. Szűcs
Sándor kutatásaival együtt látható világosan, aki a Sárréten pásztoreszközökön
ugyanezt megtalálta.. Az egyezés arra mutat, hogy a magyarság életfa-képzeteinek
jelentős része az avaroktól származhatott át.

A magyarság életfa-hiedelmei azonban nemcsak Belső-Ázsia felé irányítják
figyelmünket. Már korábban sejtettük, hogy a magyar mesék bizonyos elemei (a
világfa gyümölcse, sárkány) inkább Elő-Ázsia felé mutatnak.

Az iráni művészet és vallás elsősorban nem Közép-Ázsiában hagyott nyomo-
kat, hanem Európa nomád .népednél és a két római birodalomban. Az iráni művé-
szet koraközépkori jelentőségét iráni stílusú életfa-ábrázolásr.k kapcsain legújabban
Kari Spiess mutatta Iki.22) Érdekes hogy egész ,a XII. századig még Itáliában' is ez
az ábrázolásmód (s nem a hellén) honos, az Alpoktól északra pedig az újkor hajna-
láig (reneszánsz humanista mozgalmak).

Ezt a stílust Spiess pompás felismerése nyomán röviden leírjuk, mivel sem
a••. avar, sem a honfoglaló magyarok számára nem lehetett idegen.

Az iráni életfát a legrégibb szent könyvek úgy írják le, hogy egyik legfel-
tűnőbb- vonásának törzse tövéinek nagy nyílását tarthatjuk, ahonnan üdvöt hozó
ital. a Honia buzog felfele. S valóban, az iráni életfa-ábrázolás egy jellegzetes
vonásban különlbözilk a többi előázsiiaitól: usyam' itt is többnyire datolyapá'Tmafát
láthatunk, de törzsének töve trapézszerűen megvastagszik, sokszor kétfelé nyílik.

A fent leírt sajátságok nem minden esetben, mutathatók ki a képeken és
olykor csak járulékos elemek segítségével következtethdtünk a fa mitikus jellegéra.
De ha a Homa-jellege megfigyelhető, a fa értelmezése, illetőleg származtatása nem
lehet kétséges.

Iráni stílusú életfa látható a Kunágota (Békés megye) mellett talált kora-avar
fejedelem kardjának aranylemez borításán. Evvel azonban nem foglalkozunk
tovább, mert egy Alexandriában készült ékszerládiika szétszabdalt darabjairól van
szó, amely zsákmány vagy adó útján jutott az avarsághoz, tehát még csak nem is
a nomádok számiára készült.23)
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1. kép. — A mőkrini avar csonttégely kiterített rajza (László Gyula nyomán). A kép
tengelyében (alulról feljelé haladva) egy függőlegesen vonaikázott hegy látható.
Feljebb két függőleges párhiizamos között keresztirányban vonalköteg. Ez egy kettős
domb rajzába nyúlik. A dombon oszlop áll. Egyik, ÍHe rovátkáit. Az oszlopból
kilencágii fenyőfa nő ki. Tőle balra baponíozotí körszerű idom, jobbra íves bekarcolás.
A kép tengelye körül leegyszerűsített álloitaktkők rajza figyelhető meg. A rende-
zetlen elhelyezés arra mutat, hogy az ábrázolás megértésénél egységes nézőpontra
nem volt szükség. Az egyiknek, a másikhoz váló helyzetét az döntötte el. hogy a
készítő keze-állása az előző ábra legutolsó vonásánál hogyan állt; hogyan esett a
csonthenger karcolgatása legjobban a keze-ügyére. Az íves vonalon és a fa ágán
keresztülrajzoltak az egyik állatot. Tehát az állatokat rajzoltak Jcésőbb meg. A be-

pontozott rész területén kikopott a henger felülete.
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2, kép. — VI—VII. századi perzsa ezüsttál belső felületének ábrája. (Sarre közlé-
sének rajzos másolata.)

3. kép. — VI—VII- százáéi perzsa ezüstcsésze külső felületének felülnézete. (Orbelí-
Trever közlésének rajzos másolata.)
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Az amarcsi (Szabolcs megye) honfoglaláskori sír aranyozott hátterű ezüst
korongja viszont a magyarság fémművességét dicséri.24) Felületén — bár erősen
dekoratív formáiban — egy fa képe látható. A fa Hoana-jellege kétségtelen: törzsé-
nek töve kétfelé nyílik. Alulról felfelé kétszer két-oldalra ágazó, nedvdús, páltna-
levelei stílusukban és technikában a főrangúak tarsolylemez-díszítését idézi, Így
könnyem lehetséges, hogy a magyar tarsolylemezeknek a szamainida fémművessé-
get példázó pálmalevél mintázatának mélyén — ha nem is egész 'tudatosan — az
életfa megelevenítósémek gondolata húzódik.

írnunk kell még futólag a hellének életfa-ábrázolásáról •is. A görög népek
életfa-képzetét csak nyomokban találhatjuk meg a Dioinyisos kultuszban. A fa szőlő-
tőre változott át, s a paradicsomkertiben egy nap alatt érleli meg termését, amely
Dionysos isten fiának, az emberi nem megváltójának üdvöt hozó italt szolgállat.25)'
Dionyscs miszt éri urnáinak résztvevői belső megújító erőt tulajdonítottak a bornak.

Dionyscst ,a nap teremtő és termékenyítő erejének szimbólumát, egyik kezé-
iban szőlővenyigével, a Jmásdkban bort tartó edénnyel: kantarosszal ábrázolták. Sok-
szor előfordul .azonban, hogy alakját már pusztán csak jelképei is helyettesítették.

Érdekes, hogy a kereszténység néhány fontos jelképe épp a d'ionysiikius. misz-
tériumokból származott át. Értették a módját, hogyan kell leghatásosabban az
ellenfelet lefegyverezni. Az egyházatyák Krisztust értünk kipréselt 'szőlőfürtnek
mondották és a bort Krisztus vérének. A keresztény miseáldozat kelyhe egész1 a
középkorig általában kantaroisz alakú volt.26) Ez az átértelmezett dionysikus jel-
képrendszer azután helyet kaphatott másr a keresztény képzőművészetben is.

A nomádok felé a görögök fekete-tenger!1 gyarmatai közvetítették a hellén
művészet eleiméit — így a dionysilkusi jeliképrendszert is. Virágzó iparuk a népván-
dorlás zuíhatagában nem szűnt meg egyszerre, hanem a barbároknak tovább dol-
goizott. A késő-avar fémművesség hellén eleiméi még ilyen késői időkben is feltéte-
lezik egy régi hagyományokon alapuló ipar fennállását. így magyarázható, hogy
az inda-motívum a VIII. sz. első felének avar veretéin is szerepel.27)

VI.

A bánhalmi öweretek díszítésié kapcsán — épp, hogy csak szóbahoztuk az
életfa^mondák és a magyar viflágía-mese gazdag problematikáját. Az életfa ábrá-
zolásait csak a nomádok nagyalföldi leleteire szorítkozva ismerhettük meg. Mégis
megpróbáljuk ezekután — e folyóirat adta szűk keretekben is — megkeresni a bán-
hakni ábrázolás helyét Eurázia gazdag művészeti anyagában.

Nézzük meg részleteiben először a kérdéses nagyszíjvég díszítését. A laikus
szemlélő az összeszövődő ábrázolásból leghamarabb a lándzsás hadakozás képét
ismeri fel. Nekünk is — bevalljuk — legelőször ez szúrta a szemünket. Hogyan
lehetséges1 az — kérdeztük magunktól —, hogy mikor ugyané késői lovasnamádok
fő fegyvere (a késői avarkori temetők statisztikája alapján is) a visszacsapó íj volt,
itt mégis lándzsásan harcolnak? Ilyen fontos esetben az csak természetes, hogy
leghatásosabb fegyverüket használják.

Nem fogadható el az a feltevés, hogy e népek elképzelésében a sárkányszerű
szörnyeket csak lándzsával lehetett elpusztítani. Egy korban közelálló ábrázoláson
is, az ukrajnai Csermigav mellett talált ivókürtön, amely a honfoglaló magyarság
régészeti hagyatékával rendkívül szoros összefüggést mutat, két nomád harcos
gyalogosan íjaz egy sárkányalakra. Ez a lelet Fettich szerint isi itt, Kiev mellett
készült; a normann és délorosz műhelyek hagyományait ugyan felmutató, de ere-
deti alkotás.28) A mi szíj végünk ábrázolását már ezen az alapon sem tarthatnák
eredetben barbár készítményinek.

A lovaglók beállítása a déli magaskultúrák domfoormű veinek friz-szerű fel-
vonulási jeleneteit juttatja eszünkbe. Az oroszlánok szerepeltetése e párhuzamok,
szálait tovább erősíti.

Az oroszlánok alakjainak Btílusvizsgálata szűkebb terület-meghatározást ad.
Közismert, hogy a figurák testének kettős síkban, profilban és szemibetnézetben való
ábrázolása a perzsa művészet sajátossága. Igaz, hogy ott ez emberi alakok megfor-
málására vonatkozák. De a kora-bizánci művészet, amely egyrészről az iráni kul-
túra hajtása, oroszlán-alakjalt nem egyszer ebben a beállításban szerepelteti. így
érthető néhány kora-középkori emlékünk stílusa is, pl. a XII. századi vurpodi
templom kapuívezete feletti domlbonmű kiképzése. A felemás nézetben beállított
oroszlánok között az iráni Homa-fa áll.29)

— 239 —



A pávasárkány alakja szorosam az iráni vallásokhoz és művészethez Kapcso-
lódik. A Ssxisiszanida-kori (in—vil. század) elképzelésekben a pávasárkány olyan
jóságos madár, amely ugyan az életfán •'székei, dte nemcsak az ég felé, hanem az
alvilág számára is közvetít. A világmindenség három régiójában betöltött szerepé-
nek megfelelőleg madár-, kutya- és denevér keveréke. Szabványos megfogalmazás-
ban tömzsi kutyafejjel, madártesttel és elvikor a denevért jelképező szakállal ábrá-
zolják. Lábai széttártak, a test kiképzése szövegmintára utal. Pávatcllakat is kapott,
mivel ez a Szasszanida-dinasztia szent állata. Érdekes azonban, hogy az életfára
vagy az aljára sohasem rajzolták. Legfeljebb két Iába közé helyezett ágacskákkal
jelezték, hogy alakja a szent fával kapcsolatos.
, A bánhalmi képen nem a kanonikus megfogalmazásban látható, hanem

hcsszúfejű és zárt lábtartású. E tekintetben megfelelőjének csak a glazovi kerület
IX. sz.-i perzsa stílusú ezüsttálj árnak pávaisárkánya tekinthető, amely K. V. Tnever
szerint egymagáiban külön csoportot alkot; kiképzése fémszerű.20)

A halak is az iráni fémművesség ismeretéiben nyiernek értelmet. A 2. ábrán
bemutatott Szasszanida-kori ezüsttál díszítésén az életfa alatt hullámzó folyadékot
érzékeltettek, amelyben halakat is láthatunk.31) Ilyen díszítő eljárás számos perzsa
edényen megfigyelhető. Itt fontos rámutatni arra, hogy csaik két halat vésnek ki,
és ezeket minden esetiben ellentétes irányban, A bánhalmi leleten is két halat lát-
hatunk, egymással ellentétes tájolásban.

Az életfa indából felépített. Ez a hellén kultúrához vezet miinket. A hellén
és az iráni művészet elemei nemegyszer együtt figyelhetők meg a késő-avai-kor sok
fémveretén.

A pávasárkányt, két lándzsás harcost és két vadállatot az életfával együtt
figyelhetjük meg az Észaik-Kaukázüsban talált Szaisszanida-ikcri ezüst edényen.
(3. ábra.) A csésze talpán nyugvó pávasárkámytól négy ponton indul ki az. életfa
rajza. A négy mezőnyben egy-egy figura helyezkedik el. A lándzsés 'gyalogosok az
állatok (és az életfa) irányába szúrnak. Az edény dís.'zítése tehát épp a mi ábrázo-
lásunk jelenetét crnamientáKsain felbontva mutatja be, s így mintegy megpecsételi
előző megállapításainkat. A bánhalmi nagyszíjvéget valóban csak a perzsa művé-
szet jelenlétében készíthették el.

Nem szabad azonban a bánhalmi ábrázolásiban néhány ináni tárgy díszítésé-
nek értelem nélküli és szoBgaian utánzó lemásolását látni. Az idegen motívumok itt
nincsenek fordított helyzetben^, vagy félbevágva s pusztán térkitöltő ornamentu-
moknak felhasználva, mint néhány avarkori leleten. Az ábrázolás szerkezete át-
gondolt és lényegire szcirítkeeó. Az ábrázolás nem dekoratív jellegű. Hogy miért tör-
tént ez így, annak nyütjára könnyen rájöhetünk. Egy ugyancsak perzsa stílusú nagy-
szíiviégen (a klárafalvi temetölből34) lovasemlbe" vadászó jelenete, kivételképpen,
világosan formázva látható, mivel az eredeti rajz témája ős beállítása, (amelyről le-
másolták) nem lelhetett idegen a késő-avarok előtt. Az ábrázolásban nemcsak díszt
láttak, hanem értelmet is. Így a bánhalmi veret készítője számára is a lemásolt
edények díszítőelemei azok eredeti értelméhez hasonló képzeteket ébreszthettek fel.

Nézzük meg ebiből szempontból a bánhalmi ábrázolás részleteit most úgy.
hogy mindig az összefüggésekre, az egészre is ügyeljünk!

Most már látjuk, hogy Bánhalmán nem az iráni, hanem a hellén életfa egyé-
ni tésével álunk szemben. Ez a megfigyelés nagyobb jelentőséget nyer akkor, ha
utalunk arra, hogy az olyan díszítésű perzsa tálak, amelyeknek díszítőelemeit Bán-
halmán is láthattuk (s melyekiből egyet a 3. ábrán bemutattunk), sohasem a hellén
jellegű életfát ábrázolják. Nyilvánvaló, hogy nagyszíjvégünk mintázásánál nagy-
fokú választékossággal jártak el. Ez •más szóval annyit jelent, hogy a késő^avarak-
nak az életfa megjelenítésére megvolt a saját formanyelvük. Ennek önálló alkal-
mazása, behelyettesítése viszont a deflgok lényegének megértését tételezi fel az
ábrázolás készítésének folyamatában.

Tanulságos lesz a pávaisiárlkáiny megjelenítésével is még egyszer foglalkoz-
nunk. Már fentebb megemlítettük, hogy a perzsa művészetiben fára sohasem raj-
zolták. A bánhalmi nagyszíjvégen viszont a fa törzse áthurkolja a hasát, tehát fán
•szerepeltetik. így itt az ábrázolás készítőinek önálló elgondolása érvényesül, ami
a pávasárkáinyra vonatkozó vallásos képzeteknek teljes mértékben megfelel. Tud-
juk, hogy székhelye az életfán volt. Ei.ért nehezen képzelhető el, hagy a mű készí-
tője előtt ne lett volna ismert a világfa-elgondolással kapcsolatiban valamiféle
madáirszerű szörny-alak.

Gyanúinkat az is megerősítheti, bjogy az Urai-hegység és a Kaukázus közötti
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sztyeppén, arról a területről, ahonnan 'nyugat felé a késő-avar hullámok kiindultak,
valószínűleg ismertek a pávasárkányról mítoszokat. A két pólusban ugyanis, a Kau-
kázusban és Perm vidékén ezeket lejegyezték.11) A közbeeső nyílt területen a törté-
nelem viharai tüntethették eL

De ha ezután az avarságnak arra, a már kiderített szerepére utalunk, amelyik
a magyarság életfa-képzeteinek gazdagításában szerepet játszott — felvethetjük
bátran azt a kérdést is, hogy vajon a magyar meséknek a világfán tartózkodó
sárkánya nem az egész világon, csak Iránban a fa tetején lakó sárkany-ala-k emlé-
két idézi-e.

Van valami furcsa mé!g, amiről beszélnünik kell. A bánhalmi nagyszíjvégen
oroszlánokat lovagolnak meg a harcosok. Az iráni művészetben az oroszlánokat
vadászták, és nem lovagolták meg. Lovon szoktak vadászni és csak a királyok ülik
nagy nitkán meg — a griffimadarat. Már önmagában ez is kétségtelenné tenné azt,
hogy nem utánzó művészettel állunk szemben. Ugyanakkor valamit sejtet is: a
griff- és az oroszlán-alakok tartalmi jelentésének hasonlóságát a nomádok szem-
léletében, vallásos elképzeléseübem.

A furcsa képalakzat létrejöttét nem könnyű megmagyarázni. Az, amit most
mondani fogunk — érezzük — túlságosan kézzelfogható megoldás lesz. A szíjvég
készítőjénél olyan perzsa tárgy jelenlétét tételezzük fel, amilyent a 3. ábrán be-
mutattunk. Szóvei, ahol gyalogos lándzsások is szerepelnék. Az ötvösimester fel-
figyelhetett a két vadállatra és a lándzsásokat ezekre (a lemásolt készítményben)
ráültette. Számára -ugyanis nem az lehetett az abszurd, hogy vadállatok hátán
szerepeltessen két harcost, hanem az, hogy a világfa körül két emfcer gyalogosan
vadásszon. De az is lehet, hogy a kép, a vadásztestvérek jelenetén kívül mondái
emlékek mozzanatát is idézi. Annyi bizonyos, hogy a déli kultúrák művészetének
(és vallásának) elemeiből olyan képet alkottak, amely a nomádok szemléletét
híven tükrözi.

Általában azt mondják, hogy a nomád művészet legnagyobb értékei a
hofl-ya-niban rejlenek. Hogyan sikerült átformálnia a maga képére azokat az ele-
meket, amelyeket a földművelő és városépítő magas-kultúrák kitermeltek. Nem
lehet vitás, hagy a bánhalmi nagyszíjvég megmintázásában ez az átform&lá" kitű-
nően silverült. Ezért ezt az emléket bátran az euráziai nomád művészet értékei közé
sorolhatjuk.

Az eddig felgyűlt anyag alapján még egy feltevést is megfogalmazhatunk,
feleletet adva tanulmányunk elején leírt azon kérdésre, hogy a többi bánhalmi
veretek díszei: a griffek harca és az inda mit is jelenthetnek. Érvelésünk még nem
lehet széleskörű, így ez a hipotézis csak munkairányt jelölhet.

Kiinduló tételünk: a bánhalmi 1. sír nagyszíj végén ábrázolt életfa bizonyos
késő-néjpvándorláskori népek mindent egymásbaszövő stílusának jegyében alakult
át az eredeti hellén formából. így arra a feltevésre jutunk, hegy a bánhalmi öv-
garnitúrával rokon veretek fonatos indadísze ;s az életfát szimbolizálja. Azaz jel-
kép is, nemcsak pusztán díszítés.

Másodszor: mint puszta egyezés állítható párhuzamba a bánhalmi 2. sírban
és másutt a késő-avar nagyszíjvégeiken szereplő két griff harca a középső szelíci
állattal és a bánhalmi 1. sírban a jóságos sárkány-madár harca a két oroszlánnal.
Az emberi figuráktól eltekinthetünk, mert a nomád művészet ezeket nem ked-
veli, nem a sajátja. Az sem zavarhat miniket, hogy nem azonos fajú állatokról van
szó. A nomádok szemléletében azonos tartalmú jelentés különböző alakokban jelen-
het meg.

A gríff-harcok ábrázolásának hátoldalén minden esetben iindadíszt találunk.
Ezért a késő-avarkor e legkorábbi nagyszíjvégelnsk díszítésében a bánhalmi ábrá-
zolás tartalmának jelképes ismétléseit látjuk. Mivel valószínű, hogy a bánhalmi
ábrázolás valami mondái esemény emlékét idézi, e jelképrendszer tetemisztikus jel-
lege mereven nem tagadható.

A totemisztikus jelrendszerek • megváltozn>ak vagy megsemmisülnek jnás nép-
ben való feloldódás, összeolvadás folyamataiban. A VII—VIII. századfordulóra tehető
késő-avar népmozgalom hazánkba csapódó friss hullámai két-három nemzedék alatt
már egybeötvöződhettek az itt talált lakossággal. Ilyen kis területre szorítva ez
nem. történhetett másképp. Ennek megfelelőleg a háromalakos áilatküzdelem és
az egyszerű lapos-inda már egyetlen egy VIII. század végére datálható veretén sem
található. Levelekre, palmettákra bomlott minden, s e korban a veretek techniká-
jában is az egységesség uralkodik.

(Vége)

Kaposvári Gyula é s Szabó Viktor
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E dolgozat lezárása közbon Jelem meg » corvina kiadásában seép kivitelben a íiiá*
gyár régészet új eredményeit legkiválóbb leleteivel dokumentáló népszerű összefoglalás.
Ebben a bánhalmi 1. sir nagyszíjvégének fényképét (elő- és hátlapját), bő leírását és érté-
kelő megjegyzéseket találhatunk. A Corvina szerveinek csak fénykép-közlést engedélyez-
tünk, „albumszerű kiadványukba". Sajnálatos, hogy a leletkö(zlés módozatairól és további
sorsáról nem tájékoztattak minket, — bár ilyesmi nem egyedülálló jelenség a magyar ré-
gészeti irodalomban. A bánhalmi sírok szakszerű formában történő ismertetését és fel-
dolgozását csak későbbi időben gondoltuk — valamelyik szakfolyóiratban — megjelentetni.
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\(L, 1956. nyarán.

(Részlet)

Nem akartam a falu problémáiról írni.
Az volt a tervem, hogy a szolnoki, kun-
szentmártoni és törökszentmiklósi járást
csak azért nézem most meg, hogy a
cipőgyári bejárók otthoni életkörülmé-
nyeit megismerjem. (Egy kicsit mindig
amolyan kontár „ügyeskedésnek" érez-
tem, ha a falu kérdéseiről írtam. S most,
hegy négyéves Szolnak megyei kalando-
zásaim után, kezdek talán már kenyítani
annyit a mezőgazdaság kérdéseihez,
amennyit minden politizáló embernek
bármely országos problémáról tudnia
kell, most látom csak, mennyi kontárko-
dás volt valóban a régebbi cikkeimben.)

Kénytelen vagyok mégis kitérni a falu
közvetlen problémáira. Az üzemben lép-
ten-nyomen elémbukkannak ezek a kér-
dések. A fiatalok — és ki nem az Mart-
fűn? — majdnem mind első generációs
munkások. A nem-paraszt származásúak
között is több a falusi értelmiségi és
.egyéb" eredetű, mint a régi városi lakos.
Akivel az anyagi megélhetés kérdéseiről
beszélek, majd mindegyik megemlíti a
parasztszülők segélyezésének tehertéte-
lét. Sokszor igen magas ez a tehertétel.
M. G., például, nemrég összeveszett apjá-
val az ital miatt, és most csak alkalman-
ként küld haza pénzt — így akarja le-
szoktatni az öregít az alkoholról, s/.e-
gény .gyerek — ds régebben, 'különösen
jól kereső vájár korában, havonta, rend-
szeresen ezer ferintdkat küldött haza
Oroszlányról. K. M. funkcionáriusnő és
öccse most fizették 'ki édesapjuk
7000 forintos adóját. Sorolhatnám a pél-
dákat. A)ki csak teheti, aratáskor, csép-
léskor veszi ki szabadságát; a pénzen kí-
vül munka-segítséget is adnak rendsze-
resen a szüleiknek.

K. M.-ék esete különösen megdöbben-
tett. 58 éves, nagyon dclgabíró, szorgal-
mas özvegy ember az édesapjuk; 7 hold
hold jó földje van Tiszaföldvárott. Maga
dolgozik, de nagy munkák idején ő is
igényibe veszi, persze, a gyárbeli két gye-
rekét. És még egy kis búzát, lisztet sem
tud adni nekik érte. Ez évben majdnem
négy holdon 19 mázsa gabonája termett.
A beadását kukoricával kellett megfejel-
nie. Boltban veszi a kenyeret. (Előrelát-
hatóan a gyári boltból a gyerekei viszik

majd haza a kenyeret neki. Tiszaföldvá-
rott az elmúlt években sokszor volt hiá-
nyos a bolti kenyérellátás.)

Mintegy ezer olyan munkás dolgozik
az üzemben, aki nem szakadt el, és nem
is akar .elszakadni a földtől; aki az üzemi
munkát páréves átmeneti állapotnak te-
kinti. Lányok: itt szerzik a meg a kelen-
gyéjüket; fiúk: az otthoni gazdaság be-
ruházásaira vagy a motorkerékpárra va-
lót. Ezek azok, a törzsmunkások szerint,
akik a basáskodó mestereket, főnököket
annyira elkapatták. Akiknek „fát lehet
hasogatni a hátán"; a munkásmozgalom
félparaszti koloncai az üzemben.

Aztán ott vannak a sertéshizlaló mun-
kások, de főként alkalmazottak földbér-
letei: az üzemnek ez a szakszerűtlenül
művelt és elég nagykiterjedésű gyarmata.
Ott vannak a háztáji föld kedvéért tsz-be
lépett munkásfeieségek . . . Mondom: a
szálak minduntalan a faluba vezetnek.

A megyében a gabona ezévben gyenge
közepes termést hozott j Nyolc mázsát mon-
danak egyesek, mások hatoMietet. Sokfelé
találkoztam öt mázsán aluli termésekkel.
Még kétmázsással is, éppen Martfű
községben, olyan táblán, ahol a tagosítá-
scfc köveükeztében negyedszer került búza
ugyanabba a föld'be. Martfű háromezer-
ogyszáz hcúdas — tehát a parasztlakos-
sághoz képest nagy — szántóterülete ál-
talában jóminöségű föld. Agyagos vagy
homokos lösz, magas fekvésű, árvíz nem
éri, belvíz inkább csak a házhelynek ha-
gyott laposokon fordul elő. Az idei, szo-
katlanul nagy belvizeket pár nap alatt,
számottevő kár nélkül leszivattyúzták a
Tiszába! A lakosság szorgalmas; idejében
Elvetettek, a trágyát még tavaly is kii-
hoirdták, ibár a nyugtalanító, és azt hi-
szem, szándékosan elhúzott tagosítás
miatt hellyel-közzel már mutatkoztak az
idei évre általánosan jellemző tünetek:
a föld „leszerelése", az istállótrágya el-
adása, a •tartózkodás bármi új beruhá-
zástól, stb. (Tanulságos ebből a szem-
pontból megnézni az idei „vidám vásár"-
adatökat: ugyan mennyi mezőgazdasági
felszerelést, kisgépet adtak el egyéniek-
nak?) Az egyéni gazdák gabona-átlaga
8 mázsa körül van; a két termelőszövet-
kezet ezer holdas birtokán a termés jobb,

- 243 -



a Tiszáé 11.25, az Ezüst Kalászé 8,60
mázsa. A gépi művelés és a mű-
trágya-juttatás a gabonatermésben be-
bizonyította a nagyüzem tölényét; annak
ellenére, hogy — mint mondtam — elő-
fordultak éppen a tsz-ek földjén 2 má-
zsás termések is. A termelőszövetkezeti
tagoknak általában meglesz a ksnyér-
gaoonájuk, az egyéni parasztok úgyszól-
ván kivétel nélkül kenyérvásárlók lesz-
nek. A munkaigényes növényeknél for-
dított a helyzet. Kukoricából a két tsz jó,
ha eléri a 20 mázsás átlagot. Azt is úgy,
hogy a földek egy részét a cipőgyár DISZ
brigádjai kapálták. Az egyéniek kuko-
rica-átlagtermése megközelíti a holdan-
kénti 24 mázsát. Szedés előtt állunk, te-
hát csak becsalni itudjuk a cukorrépát;
ott is az egyéniek javára mutatkozik el-
térés. Láttunk olyan elgazosodott dara-
bokat a Tisza Tsz birtokán, amelyékről
hozzáértők sem tudták megállapítani,
bogy ugyan mi is lelhet 'benne. Vadkélés-
nek néztük leginkább.

Majdnem 500 hold a község határában
a meddő föld: kertalja, dűlőutak, árkok,
kijelölt házhelyek, egykori tanyák helye,
amelyéket tavaly tagosítottak be, stb.; és
fez ilyen elgazosodott területek. De a
községi tanács adatai nem pontosak; sze-
rintem a meddő föld aránya a község
határában ennél jóval nagyobb.

A gyümölcsösöket, például, ők teljes-
értékű termőföldnek veszik. Martfűtől
délre és északra is igen szép gyümölcs-
kultúrát találunk. A talaj és az éghajlat
jó, a szállítási lehetőség elsőrendű. Mart-
fűn az aránylag ritka földmívelő lakos-
ság kevésbé ért rá gyümölccsel vesződni.
Gabona, takarmány és cukorrépa volt
azelőtt is a földek nagy részén. Batáék
ezenkívül nagy öntözéses konyhakertet
létesítettek, igen. magas szerves összeté-
tellel (a négy és félszáz holdas birtokot
három ember vezette!); gyümölcsöt azon-
ban ők sem telepítettek. A tízéves ter-
vük szerint a városban ültettek volna
gyümölcsfákat. Ami összefüggő gyümöl-
csös akadt a határban — 40—50 holdnyi
—, arra a Tisza Tsz lecsapott; újat is te-
lepített 1952. óta. Most a majdnem száz-
holdas gyümölcsösre a szükséges 10—15
ember helyett mindössze egy embert tud
adni. Mi terem benne? Gaz. Ha az ilyen
rosszul kihasznált, rosszul művelt, fél-
meddő területeket is beszámítjuk, a
mostani technikánk mellett sem becsül-
hetjük magasabbra a községi földek ki-
használtságát — 60—65 százalékosnál!

A „Tisza" 1992-ben alakult, 660
holdon gazdálkodik; — papíron! —
85 taggal. A 660 holdat azonban mind-
össze 50 ember műveli. Az 52-es fejlesz-
tés során az ismert módszereket alkal-
mazták. A parasztok egy része jóelőre ki-

váltotta már a munkakönyvét, belépése
a termelőszövetkezetbe formális volt: le-
adta föidjet. Ezenkívül beszervezték a
tsz-De a tanácsíunkcicnáriusokat, a füg-
getlenített pártfunkcionáriusokat, akik
máig is tagok, de egyetlen munkaegysé-
get sem dolgoztak. Tavaly alakult a má-
sodik termelőszövetkezet, az Ezüst Ka-
lász, 408 holdon 45 taggal. Ennék a szer-
vezési módszerei már jobbak voltak —,
így mondja a községi tanács VB-elnöke.
Bár — legyint hozzá — „nem így kellett
volna, elvtárs, nem így kellett volna .. ."
Tiltakozik az ellen, hogy talán adminisz-
tratív eszközöket alkalmaztak. Csupán
annyj történt, hogy egy-egy parasztot
nap mint nap 20—30 agitátor is felkere-
sett. Gyártoeliek, főként tisztviselők.

Nem tudom, ki bosszankodott többet,
az agi táterek-e, vagy az agitáltak. Sokan a
gyári kommunisták közül mérgesen til-
takoztak ez ellen a „pártmunka" ellen.
Városi emberek, Pestről, Érsekújvárról.
Szombathelyről idetelepültek. „Hiszen
nemhogy a búzát az árpától, de kukori-
cát a csalamádétól sem tudjuk megkü-
lönböztetni! Minket küldtök termelőszö-
vetkezetbe agitálni?" Mindegy, muszáj
volt!

£K. J. aki akkoriban a személyzeti
osztályt vezette, sorra behívatta mind-
azokat a munkásokat, akiknek apjuk,
anyjuk, testvérük, rokonuk Martfűn
egyéni paraszt. Kertelés nélkül meg-
mondta: ha ennyi meg ennyi napon be-
lül rokonuk nem lép a termelőszövetke-
zetbe, szedhetik a sátorfájukat. Becsüle-
tére legyen mondva, K. J. szinte sírva til-
takozott, ez ellen a gyalázatosság ellen,
így beszélik. A járási PB azonban nem
engedett... Azokat — és sok ilyen pa-
raszt akad Martfűn, hiszen úgyszólván
hárem nagybirtoké volt azelőtt az egész
határ —, akik állami kölcsönnel építet-
tek h»zat az elmúlt években, megfenye-
gették, hogy a házat elveszik, és azonnal
kilakoltatják őket, ha nem lépnek b e . . .
De azért „adminisztratív" eszköz nem
volt. Vagyis: elvitetés meg poüozás.

így hát létrejött a második termelőszö-
vetkezet 1955. őszénL Beléptek az öregek.
És felvételre jelentkeztek az állami gaz-
daságban meg a gyárakban a fiatalok.
K. J. most már készségesen felvette őket,
nemcsak azért, mert kellett a cipőgyárba
a munkás, hanem mert igazolták, hogy a
szüleik „eleget tettek állampolgári köte-
lességüknek", beléptek a tsz-be.

A Tiszában 300 az idei munkaegység-
átlag, az Ezüst Kalásziban kevesebb. Vi-
szont a tagosításkor az utóbbi jobb földe-
ket kapott, többen is vannak hozzá (ke-
vesebb, mint egy hold esik egy emberre,
míg a Tiszában 1,3 hold), ezért a munka-
egység értéke itt valamivel magasabb.
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Egy-egy tag átlagjövedelme az 1956-os
évi elszámoláskor 10 000 forint lesz mind-
két tsz-ben.

Ehhez jön a háztáji jövedelem. Egy ka-
tasztrális holdat hagytak általában ház-
tájinak. A szervezés sikere érdekében
kénytelenek voltak erre az engedményre.
Jellemző most, hegy itt a Tisza partján
együk termelőszövetkezet sem tenyészt

' víziszárnyast. Az apróállat-tartás inkább
csalk a háztáji földeken folyik. És minden
szövetkezeti tagnak előbbre való a háztáji
földje. A háztáji művelés egész év folya-
mán néhány nappal megelőzte a közösen
végzendő munkákat. A iháztáji 1600 öle-
ken 100%-ig elvégezték azt, amit a kö-
zösön csak félig, vagy annyira sem.

Nyomja a termelőszövetkezeteke*' egész
sor régebbi és újabb teher is. Ügy hal-
lom, általános megyei 'betegség ez: szer-
ződéseket kötöttek, előlegeket vettek fel,
de mivel kínzó szűkében voltak a pénz-
nek, felosztották, sok helyen a természet-
beni előleget, is, vsgy elkótyavetyélték;
egyszerűen eladták a süldőket, amelye-
ket szerződéses hizlalásra az állami vál-
lalattól kaptak. A terhek halmozódtak,
és most törleszteni kell. A Tiszában töb-
bet, az Ezüst Kalászban eddig még csak
egy évre valót.

Terhelik a szövetkezeteket az előbb
említett munkásfeleségek is. Az üzemben
a félparasztokra panaszkodnak, hogy
miattuk nnem tud sarkára állni a
munkásság az önkényeskedőkkel szem-
ben. Ugyanígy panaszkodnak a ter-
melőszövetkezetiek a félmunkásokra;
azokra az asszonyokra, akik beléptek a
háztáji föld kedvéért, és most csak fejik
a szövetkezetet. Elvégzik a kötelező évi
80 munkaegységet, de nem akkor, ami-
kor íhívják őket, nem akkor, amikor a
közös termelésben szükség volna rájuk:
olyankor mindig vagy a gyerek beteg,
vagy piacra kell menni, vagy valami más
klioeás adódik. A munkás férjjel együtt
gazdálkodnak az egy hold háztájin, s
amikor éppen eszükbe jut, amikor a
rossz idő miatt a „magukén" nem tudnak
dolgozni, akkor jelentkeznek a tsz-irodán,
va?y a brigádvezetőnél: itt vagyunk, ír-
ják be a munkaegységet! De jelentkez-
nek akkor is, ha igára van szükségük
vagy fuvarra, vagy más valami kedvez-
ményre. (Most. a munkáik végére, vala-
mit javult a helyzet; kukcricatöréskor,
betakarításkor elég derekasan dolgoztak.)

(A tagság morog, morog, de nem tudja,
mit tegyen.

Az évi jövedelmet havi fizetésre szá-
molják át. & azt mondják: 800 forintért
végzik ugyanazt, amiért az állami gazda-
ságban 900—950 forintot kapnának. A
téglagyáriban az ezer forintot talán még

könnyebben is megkeresnék. Ha kemen-
cénél dolgoznák, a 2000-et is. A cipőgyár-
ban 1060 forint az átlagfizetés; az ügye-
sebb betanított gépmunkás a szalagoknál
megkeresi az 1200—1400 forintot.

A szövetkezeti haszonrészesedést fize-
tésnek értelmezik, ami csak abban kü-
lönbözik a gyáritól, hogy egyrészt keve-
sebb, másrészt „rendszertelenül" kapja
az ember. (Jellemző dolog: mcsit nyáron
azt követelték, hogy a vasárnapi munká-
ért dupla munkaegységet írjanak be.
mert „így van az állami gazdaságban,
meg a gyárakban is".) Erre végül is fel
kell figyelmünk. Az, amit mi szövetkezeti
parasztságnak nevezünk, a valóságban
nem szövetkezeti parasztság és nem is lesz
az, amíg nem valósul meg a szövetkezeti
demokrácia, és amíg egyáltalán előfordul-
hat, hogy a szervezés ilyen módszerekkel
történik. A mi „szövetkezeti" parasztunk
földjétől erőszakosan megfosztott, állami
gazdasági munkásnak érzi magát, s vál-
lalja ezt az állapotot, mert máshoz nem
ért, nincs is módja rá, Ihogy munkaköny-
vet váltson; s némi vigasztalásul ott van
neki az a háztáji egy hold, és ott van a
régi, meghitt tanyája ...

A tagok, mondom, látják a szövetkezet
hibáit, és nem tudnak segíteni rajta. Ha
felveti nekik az ember, hogy tegyenek
róla, olyan arcot vágnak, mintha egy ka-
pitalista üzem munkásainak azt mondaná
az ember, tegyenek ellene, hegy a tulaj-
donos úgy vezesse a gyárat, ahogyan
vezeti.

A községi tanács elnök is látja a hibá-
kat. Köti őt ezer szabály, köti a járási
dirigálás;.

Az előtt sem hittem másként, de az
1945—48-as tapasztalatokra emlékezvén
biztosan tudom: nem népünk valamilyen-
fajta renyhesége, tehetetlensége miatt
van ez így, ahogyan van, az országban.. .
A legcsekélyebb kérdés boncolásakor is
beleütközünk abba a ténybe, hogy a
centralizmus erős szálai valósággal gúzs-
bakötik ezt az országot. Nem. az öntevé-
keny muaika sokaságából emelkedik ki
az országos gazdasági tevékenység gúlá-
ja; nem a forradalmi törekvések sokasá-
gából születik az országos terv; és nem
az állampolgárok választása építi fel az or-
szágos szervezetet. Hierarchiában élünk, a
szó szeres értelmében, csak éopen nem az
„isten lelke" lebeg legfelül. S ez így van
akkor is, ha a kinevezett hivatalnokokat
a forma szerint választjuk, ha a Pestről,
vagy Szolnokról, vagy 'bárhonnan küldött
szövetkezeti elnököket egy 'kézfelemelés
liturgikus aktusával iktatják be a hiva-
talukba . . .

Az az előbb említett 10 000 forintos át-
lagjövedelem az Ezüst Kalászban úgy
adódott, hogy a járási tanács elhalasztót-
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ta a gabona vetőrnag-kölcsön behajtását,
a jövő évre, és megengedte — szövetke-
zeti demokrácia! —, hogy a közgyűlés 40
mázsa gabona helyett csak 20-at tartalé-
koljon szociális alapra. így aztán a ta-
goknak 4 kg búzát oszthattak munkaegy-
ségenkint. Egy tag tehát 10—15 mázsát
kap. Vegyük le a tagok és az eltartottak
átlagos számára eső önellátási gabonát,
fejenként 220 kg-ot: kb 5—6 mázsa búzát
tudnak szabad gabonafelvásárlási áron,
mázsánként 280 forintért átadni az állam-
nak.

Éppen ezt számítgattuk a községi ta-
nács irodájában, úgyszólván, néhány perc-
cel aga bon aoszt ás megkezdése előtt, mikor
egy alacsony, sovány, mieisapkás ember
térült be. jelentéktelen külsejét megha-
zudtoló hangossággal az ajtón. Szürke
konfekció-ruháját majdnem nyakig födte
egy ócska cejgnadrágból alakított moto-
rosöltöny. Sorra kezet fogott. A jobb ke-
ze hüvelykujját valami gép vághatta le.

— Osztják már az Ezüst Kalászban?
— Most akarjuk.
— Négy kilót?
— Annyit. Hiszen tudjátok, megálla-

podtunk.
— Hát nem lehet. Csak hármat enge-

dünk.
Megdöbbenten néztünk rá. — Hogyan?
— Ha meg az augusztusi munkaegysé-

geket is számítjátok, akkor csak két és
felet!

A tanácselnök az asztalra csapott. —
De (hiszen .. .

A kis ember a szavába vágott: — Hatá-
rozat! Eredj ki, mondd -meg nekik!

A tanácselnök már nem is válaszolt,
csak kelletlenül rándított a vállán. Ö
nem megy!

Fiatal ember ismeri és szereti a falu-
ját. Kemencemunkás volt a téglagyárban;
jóval kisebb jövedelemért, alig több, mint
feléért, vállalta a tanácselnöki tisztet,
tele reménnyel, és tele keserű kiábrán-
dulással.

A járási ember vállat vont. —
No jó, kimegyek én, megmondom
nékik! — Mert hát milyen tutyi-mutyi
embereik ezek a községiek, nem meré-
szelnek odaállni az elé a paraszt elé: 4
kilót akartok, hát nem 4 kilót, 2,5 kilót
kaptok, punktum!

Sorra kezet fogott, néhány másodperc
múlva berregett a kerékpárja az ablak
alatt.

Közben 'kiszámítottam, hogy az Ezüst
Kalászban tehát ezek után nem 10 000.
hanem csak ÖOOO Tesz az évi jövedelem;
vagyis, a tagok logikája szerint, havi 700
forint, legalább 200-zal kevesebb, mint a/.

állami gazdaságban. A tanácselnök le-
gyintett rá, és hirtelen haragosan kifa-
kadt. — Dehát akkor miért kínoztak
minket tavaly! Mindk gyötörtek, hogy
összehozzuk, mindenáron! Ha most meg
szétverik! Szétmegy a termelőszövetkezet,
nem értik?!

Lehet, hogy nem megy szét. Összetartja
a kényszer és a — rezignáció. Aztán ŐSÍ-
szel, vagy télen bizonyára kapnak valami
beruházási kölcsönt is, négyszázezer fo-
rintot, félmilliót talán. Csak az a szörnyű,
azt nem értik „odafent", hogy hiába ad-
nak akármennyit, a becsapott emberek
bizalmát nem vásárolhatják vissza vele.

Mit jelent az, ho.°y ha másfél kilóval
csökkentik a -munkaegységre eső gabo-
nát? Mit jelent a járásnak, az országnak,
pénzben kifejezhető hasznot? Itt, az
Ezüst Kalászban, a beadási és szabad fel-
vásárlási ár különbségét, kb. negyven-
ezer forintot. Az erszáges gabonagazidál-
kodási érdek szempontjából még annyit
sem. Azt jelenti, hogy a tsz-tagnál ma-
radt gabona egy része talán nem kenyér-
gyárba kerül, talán a házi kenyérsütés
kevésbé gazdaságos lisztfelhasiználásával
válik eledellé. (De hiszen a házi sütésű
kenyérben is van éppen elég korpa, bur-
gonya!) Mi a különbség? Úgyszólván
semmi. Érdemes ezért az úgyszólván sem-
miért eladni a szervezés során amúgy is
megalázott, megkeserített negyven ember
maradék bizalmát? Hogy aztán egy hónap
múlva tízszeresét vagy hússzorosát ajánl-
juk nekik kölcsön, vagy segélyként? Per-
sze, a járás nem tehet mást.

A tervéből hiányzik néhány mázsa ga-
bona; ők sem szívesen csinálnak a szá-
jukból egyéb testrészt, dehát kénytele-
nek, szorítja őket a megye, a gabonake-
íreiskedelmii ívé-Palátok, .a minisztérium,
minden, legfeJül az isten leikével, illet-
ve annak pótlékával. Egy hónap múlva
viszont, ugyancsak föntről valahonnan,
kerül majd az a bizonyos ..keret", és ak-
kor majd adnak az Ezüst Kalásznak is
fc-előle .. . Mondom az elnöknek: gyerünk
ki, nézzük meg, mi lesz ebből. Majdnem
ijedten pillant fel. — Ne menjünk ki! —
Előbb nem értem, aztán megértem. Így
valahogy még bírja a Ihivatalát. Nem néz
oda, amikor a járási ember bejelenti,
hogy: emberek, vissza az egész!

A két termelőszövetkezet tagságának
átlag életkora nem rossz. 40 év körül van.
A valóság azonban az, hogy negyven év
körülj ember nemhogy a termelőszövet-
kezetben, de még az egyéniek között sem
akad már a faluban. A kedvező átlag
úgy jön ki, hogy az 55—70 évesek korosz-
tályán könnyít a 14—18 évesské. akiket
sz üzemekbe még nem vesznek fel. 14—
18 éves gyerekek és két háborút járt
öregemberek, meg öregasszonyok dolgoz-
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nak itt a termelőszövetkezetek ezer hold-
ján, az egyéni parcellák másfélezer hold-
ján, termelik a fiaiknak, akik a cipőgyár-
ban, a téglagyárban, az állami gazdaság-
ban, vagy messzebb, Szolnokon, Orosz-
lányban, Tiszapalkonyán keresnek mene-
külést. (Meneteülést — igen. Egy részük
megszokja, munkás lesz belőle, egy részük
mindig visszavágyik. 1954nben a martfűi
cipőgyárból valami háromszázan kérték
az elbocsátásukat, hogy hazamehessenek
újra a földre... Tavaly, persze vissza-
kéredzkedtek...)

A bürokrácia önkényeskedik, lelketlen,
de 'hogy még örömét is leli benne, ha a
hatalmát éreztetheti a „kiszolgáltatottak-
kal", azt olyan tisztán sdha tnem láttam,
mint annak az iménti kis embernek a
fellépésében, aki a járási határozatot
hozta.

— Ez az ember nem volt paraszt, mi?
A tanácselnök rám néz. — De pedig

az volt.
Veres Péter „Suli Kis Vargá"-jának

sikerült hát magát beügyeskedni a járási
tanács apparátusába!

Dehát mért ne sikerült volna?
Szerte kellene foszlatni végre egy tév-

hitet, egy nagyon általánosan elterjedt
és nagyon veszedelmes tévhitet. Sokan
úgy vélik, hogy a kereskedő (vagyis a
kapitalista leggyakoribb és legközvetle-
nebbül megfigyelhető típusa) csalással
gazdagodott meg annakidején. Nem igaz!
A kereskedő, a kapitalista általában úgy
gondolkodott, ahogy Bért Brecht Koldus-
operájának vagány-királya: „Miért le-
gyünk tolvajok, mikor ott a törvény?"
Csak a kültelkek mocskos butikjának
gazdája próbálta — jól látta József Attila
— úgy késleltetni a bukást, hogy többet
számított a petróleumért, hogy súlyt ra-
gasztott a mérleg alá, hogy félcentivel rö-
videbbre vette a métert. Ezek a kereske-
dők pedig csődbe mentek. Az okos keres-
kedő tudta, h">gy a háziasszony megméri
otthon a maga mérlegén és a maga centi-
jével is az árut, s nem jön többé oda,
ahol nem tetézték meg legalább néhány
grammal., néhány milliméterrel, amit
vett. A kereskedő törvényt teremtett, ah-
hoz szigorúan ragaszkodott, ilymódon si-
került megvalósítania a maga törvényének
és az „igazságnak," azonosságát a köztu-
datban; vevője szemében, akit persze va-
lóban „becsapott", hiszen kizsákmányolt,
ilymódon becsületes ember hírébe került.

A kapitalizmusból a szocializmusba
való átmenet során sem sülhet ki semmi
jó abból, ha mi, vagy közülünk egyesek,
a rőífel és mérleggel csaló kereskedő
módjára akarnak gazdálkodni, állítólag
az ország érdekében.

Elmondom egy ember életét. A legjobb

gazda Martfűn. Kilépett tsz-tag létére a
mezőgazdasági állandó bízottság elnöké-
nek választották! 59 éves, alacsony, so-
vány, de csujpa-in ember id. Molnár Imre.
Harminc éven át cseléd volt, és harminc
éves cselédkedése során három birtokost
szolgált. 1944-ben mindössze egy tehén-
két mondott a magáénak, és 11 gyereket.
A földosztáskor 11 holdat kapott hozzá.
A tehénke éppen borjazás előtt állt,, ha-
marosan megellett. A kisborjút katonák-
nál elcserélte egy sebesült, lóért. A lovat
rendbehozta, eladta. Eladta a tehenet is.
Két ugyancsak rokkant lovat vásárolt.
1946. tavaszán már helyrehozott, neki-
gömbölyödött saját lovaival szántott.
Azután tehén is került megint, szép fel-
szerelés a 11 {holdhoz. lSSO-toen házat
épített.

A nagyüzemi gazdálkodás fölényét
elismerte. 1945-ös kommunista, tudta,
hogy a szövetkezet a jövő útja. De
nagyon komolyan vette az önkéntes-
ség elvét; az volt a véleménye,
hogy csak az önkéntesen összeállott
szövetkezet lelhet életképes. Látta, hogy
az a szervezési mód, amely akkoriban di-
vatozott, nem vezethet jóra. 1952-ben a
hullám elérte Martfűt, ő éppen betegen
feküdt. Az orvos, maga is kommunista,
gyógyítót1- és agitált. — Magának kétoldali
tüdőgyulladása van, méghozzá nagyon el-
hanyagolt állapotban. Adhatok penicil-
lint, de bizony az sokba kerül. S ha fel is
gyógyul, mit csinál? Üjra neki a 11 hold-
nak, újra leromlik. Magán csak a terme-
lőszövetkezet segít. Elküldik kórházba,
szanatóriumba, egy évig pihen, felhizlal-
ják, helyre jön.

Id. Molnár Imre belépett a szövetkezet-
be. Azt, hogy nem küldték szanatórium-
ba és nem hizlalták egy évig, soha nem
rótta feL

A falu legjobb gazdáját éjjeli őrnek
tették meg a termelőszövetkezetben. Fon-
tos munka hiszen az is: a közös vagyont
óvni, a közös vagyont, melyben ott volt
már az a 14 000 forint értékű felszerelés is,
amit a földjével együtt id. Molnár Imre
bevitt. Őrizte hát hosszú éjszakákon át.
S egyre inkább látnia kellett, hogyan
szórják szét a közös vagyont a szövetke-
zet vezetői — nappal.

1953. nyarán pergett már a szem, nem
győzték az aratást. A szolnoki repülőtér
megígérte, kiüld segítséget. Az elnök
úgy vélekedett, illik a katonákat megven-
dégelni, levágatott egy kétmázsás mar-
hát. A húst a cipőgyár jégszekrényébe
tették. A katonák nem jöttek. A hús a
jégszekrényből eltűnt A tsz könyvelője
„leírta" veszteségnek.

Id. Molnár Imrét nem hagyta nyugton
a dolog. Utána járt, s a gyári konyha ve-
zetője kezébe adta a nyugtát: háromester
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néhányszáz forintért megvette a húst
annak rendje-módja, szerint, kifizette a
pénzt az elnök kezébe. Id. Molnár Imre
taggyűlésen felelősségre vonta az elnököt.
Az azt felelte: igen, eladta, de a moslékot
fizette ki vele, amit a gyári konyha egy
év óta küld a termelőszövetkezeti hizlal-
dának. Id. Molnár Imre utánajárt, megál-
lapította, hogy ez nem igaz. A gyár a
moslékért nem számított semmit. .. Más
alkalommal süldőt vásárolni mentek a
..fejesek", mire hazajöttek, az ötvenből az
úton tíz süldő „szanaszét szaladt" . . . El-
adták, elitták! . . .

Az ilyen dolgok sokasága elvette ked-
vét Molnárnak. Amikor 1953. júliusában
a rádióban Nagy lonré beszédét hallotta,
felhatározta, hogy kilép. Elhatározását
rögtön bejelentette, zárszámadásig azon-
ban becsületesén dolgozott a közös birto-
kon: 410 munkaegységet hozott össze ab-
ban az évben is. Csináljon valaki éjjeli
őrséggel több munkaegységet!

1953. őszén kilépett, a 410 munkaegysé-
gét nem fizették ki. Az elvégzett munka
meg nem fizetése, a romai katolikus egy-
ház morálja szerint úgynevezett „égbe-
kiáltó bűn". Minek nevezzük mi, a szoci-
alista erkölcs alapján? A bevitt 14 000 fo-
rint érteikű felszerelést ugyancsak nem
fizették ki; a felszerelési tárgyakból csak
azt adták oda, ami a termelőszövetkezet-
nek úgysem kellett, 11 hold helyett ötöt
adtak, ki, mondván: hiszen az is elég
lesz, csiaik győzze megmunkálni.

Tudjuk, az évelők vetése milyen lég-
súlymérője a politikának. Id. Molnár Im-
re az Öt hdd esy részén az első éviben
herét vetett. A rákövetkező évben ezt a
hereföldet eltagositották tőle, o kírát nem
téritették meg.

Id. Molnár Imrének egyébként is az a
véleménye, hogy az a tagosítás nem az
állami gazdaság és nem a terrnslőszövet-
kezet érdekében történt, csupán azért,
hogy velük, egyéni gazdákkal, kukoricáz-
zanak. Az állami gazdaság egy tagban le-
sdott 120 holdat a tagosítás céljára. A
kitűnően művelt, évek óta jól trágyázott
földet egy tagiban kaphatta volna meg a
szövetkezet. De nem, az Ezüst Kalász azt
a földet kapta, ahol a tagcsítók a legtöbb
egyéni gazdát tudták megbolygatni. A ta-
gosítók valahonnan „fentről" jöttek. Id.
Molnár Imre tanácstag, álla;ndó bizott-
sági elnök nem vett részt a munkában,
csak a kész tényeket közölték vele. Ö és
egyéni társai az állami gazdaság egy tag-
ban átadott 120 holdján kaptak új földet.

Nem jártak rosszul vele végül is. Jól
munkált, jó föld az. Ez évben id. Molnár
Imrének holdanként 14 tnázsa búzája
termett! Senkinek ennyi nem termett a
faluban, de a mesze környéken sem.
Majdnem kétszerese az átlagtermésnek!

Tehát — úgy véli — csak arra -mehe-
tett ki a dolog, hogy őket bolygassák me-
gint, hogy a hereföldjét kártérítés nél-

- kül elvegyék.
Heten léptek ki 1953-ban, mind kitűnő

gazda. És a másfél év alatt már megszo-
kott közös gazdálkodás eredménye talán,
hogy azonnal összeálltak a kilépettek, el-
határozták, hogy állattenyésztésre adják
magukat. Járták a vásárokat, rúgott bor-
jakat, satnya növendékállatokat keres-
tek, olcsón. Kitűnően értettek hozzá, az
első szerzeményt egy év múlva értékes
fejőstehenekként adták el. Senki nem
figyelt fel arra. hogy itt egy egészséges
szövetkezés csírája mutatkozik. Szétver-
ték őket. Párttaggyűlésen „kihozták",
hogy id. Molnár Imre és társai „elindul-
tak a kulákoscdás útján". A 45-ös kom-
munista, volt cseléd önérzetét ne bántotta
volna ez? Társaival együtt elhatározta,
hogy állatot pedig többé nem tart. Üressn
állnak az istállók máig is.

Kinek használ ez?
És kinek használ, hogy párezer forin-

tért, kifizetetlen munkaegységért, kis he-
reföldért eladták egy kitűnő gazda bizal-
mát? Egy kommunista hitét!

Tizenegy gyermekéből ihat él, egy sem
paraszt. Mind, helyben vagy más vidé-
ken, üzemi munkás. 1955—56-ban egy fil-
lért a gazdaságba be nem ruházott, a jö-
vő évben seni áll szándékában. 59 éves,
ő már leéli az életét így valahogy, a gye-
rekei pedig megszabadultak ettől a sors-
tól.

Merje valaki az ilyent mezőgazdasági
politikának nevezni!

Persze van vidámabb, örvendetesebb
kép is. Szolnok határában ott a Tisza
Antal termelőszövetkezet, összegyűlt
benne néhány úgynevezett volt „kie-
melt" káder. Eev év alatt minta
(termelőszövetkezetet' cslináliiakí. Több
mint ötven forint lesz a munkaegységeik
értéke az idén. Teherautóik ott állnak
sokszor a színház előtt: bejárogatnak egy
kis kultúráért... Másfajta parasztok
ezek. Márkus István kíváncsiságból be-
nézett hozzájuk; sürgős dolga volt más-
felé, benézett hozzájuk, mondom, néhány
percre, és — 3 napig ott maradt. Az el-
nökük, Hábeli Ferenc panaszkodott,
hogy túl sok a földjük.

— Nem baj, legalább nyugodtan ve-
hetsz fel föld,nélkülit is.

— Nyugodtan vehetek! — dörmögött
mérgesen. — Csakhogy mi nem akárkit
veszünk fel!

Nem küldenek 20—30 népnevelőt az
egyéni paraszt nyakára: megengedik ne-
ki, hegy belépjen, ha meggyőződtek az
emberségéről. Ilyen termelőszövetkezet a
mi közelünkben is van, Kengyelen. Azt
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mondta egy kengyeli tsz-tag: — Agitátort
küldeni? Ők küldjenek mihozzánk agitá-
tort, hogy vegyük fel őket!

Ilyen is van már.
Én azonban attól félek, a martfűi kép

ma még általánosabb.
Félek, ihogy iha nem tetszünk sokat, na-

gyon sokat a szubjektív feltételek érdeké-
ben, hiába teremtjük meg az objektív
feltételeket, nem reális a következő négy
év során az a 27%-os termésnövelési terv.

De meddő ienne minden vita arról,
hogy reális-e, vagy sem. Mutatkozzék
végre mindenütt jószándék és cselekedet
annak érdeikében, hogy a mezőgazdasági
termelésünk akárhány százalékkal, de
valóban emelkedjék. A helyzet beosüle-
t 's elemzése, úgy hiszem, önként adja a
tennivalót.

Mesterházi Lajos

(UÍXLLCÍIIJO-S ti kőiül,

Az ismeretterjesztés legfontosabb és
legszervezettebb formája az iskolai okta-
tás. Bár a feldolgozás módszere jelentős
mértékben a tanár vagy tanító személyé-
től függ, laz átadandó ismeretek anyagát
a. tankönyvek pontosan meghatározzák.
Ezen felül még egy körülmény teszi
alapvető fontosságúvá a tankönyveket:
a diákok általában — a kisdiákok pedig
majdnem kivétel nélkül — szinte kizáró-
lag a tankönyv szövegét tanulják meg,
és nem azt a — tankönyvszöveghez
többé vagy kevésbé alkalmazkodó —
előadást, mely az órán a pedagógus szá-
jából elhangzik. A tankönyvnek az is-
meretterjesztés, az iskolai oktatás mai
rendszerében elfoglalt szerepe tehát a
torakönyvírókra mérhetetlen felelősséget
ró. s olyan tankönyv vagy segédkönyv
írását követeli, melyben tartalmi és for-
mai szempontból egyaránt helyén van
minden szó, minden mondat — a leg-
kisebb kötőszóig, a lesraprólbb írásjelig.
Fokozottan érvényes mindez olyan tan-
könyv esetében, mely a kisdiákok kezé-
be — iskolai pályafutásuk során első-
ként — ad megtanulandó szöveget. Ezek
közé tartozik: Szolnok megye. — Kiegé-
szítés az áValános iskola IV. osztálya szá-
mára készült földrajzkönyvhöz. (Buda-
pest, 1956. Tankönyvkiadó. — Száma:
A 406/15.)

Feltétlenül dicsérendő az a módszer,
melynek megvalósítását ez a Ms füzet
elő akarja segíteni. Helyes, hogy a világ
megismerését a gyermek környezetéből
kiindulva kezdje meg: ismerkedjék meg
lakóhelyével, a megyével, majd az or-
szággal — így, fokozatosan, bővüljön
földrajzi ismereteinek köre. Az is helyes,
hogy külön kis füzetben adják oda a ta-
nulónak a lakóhelyére vonatkozó isme-
reteket, hiszen lehetetlen (és fölösleges
is) lenne olyan tankönyvet készíteni,

melylben mindenegyes vidék földrajza
egyforma részletességgel szerepel.

lAz a véleményünk azonban, hogy ezt
a helyes célkitűzést a Szolinak megyei
füzet egyáltalában nem valósítja meg:
téves adatokat tartalmaz, lényeges dol-
gok hiányoznak belőle, szövege át nem
gondolt fogalmazásit, szerkezete didak-
tikai hibáktól nem mentes — mindent
egybevéve, felháborító felületességgel
készített füzet, melyet a legsürgősebben
ki kell vonni a forgalomból.

És most bizonyítunk.
1. A hibák súlyossága tekintetéiben alig

tudjuk eldönteni az elsőbbséget, de nem
is ez a fontos. Kezdjük azzal, hogy a fü-
zetben szép számmal szerepelnek téves
adatok, ill. a pongyola fogalmazásból
eredő tévedések. Rögtön a 3. oldalon azt
írják a szerzők, hogy Szolnok egyik leg-
régibb üzeme a cukorgyár, majd 3 sor-
ral lejjebb a „jelentősebb" üzemek között
felsorolják a Járműjavítót is. Bármelyik
évben könnyebben elcsúszott volna ez a
hilba, csak éppen 1956Jban nem, mikor a
Szolnoki Járműjavító 100 éves fennállá-
sát ünnepelte, és ezzel kapcsolatban ha-
talmas kiállításban mulatta be az üzem
100 éves múltját. E mellett az 1912-ben
alapított cukorgyár bizony fiatal üzem...

Földrajztankönyv írójának sem kell
Itnni ahhoz, hogy valaki tudja: a Tisza
másik oldalára tekintve, nem a nagy-
kunsági róna tárul szemünk elé (12. old.),
azt pedig a térképre nézve a tankönyvet
tanuló 9 éves gyermekek is megcáfolják,
hogy „A Nagykunság az Alföld középső
részén terül el" (12. old.). Nem lehet
szabályt állítani arra, hogy a múlt idők
építészeti emlékeinek melyik része, da-
rabja szökött megmaradni, de az a dol-
gok fizikai természetéből adódik, hogy
az egykori szélmalmok alig-alig vannak
épségben, és ha valami elpusztul belő-
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lük, az éppen a vitorlájuk — amiről a
tanlkönyv másképpen vélekedik (14. old.).

A történelmi tényekkel szöges ellen-
tétben áll az a megállapítás, hogy „a
Nagykunság földjeinek nagyobb része
nagyibirtok volt" (16. old.). A Nagykun-
ság elzálogosítását követő redemptio egy-
részt a parasztság osztálytagozódását se-
gítette elő, másrészt azonban megakadá-
lyozta a nagybirtok kialakulását. Miért
kellett a történelmi sematizmus kedvéért
ezt a [hamisítást elkövetni?!...

Nom nagy dolog, de nem felel meg a
valóságnak, hogy Szolnok megyében „jól
gondozott" műutak (16. old.) kapcsolják
össze a városokat, falvakat (erről minden
általános iskolás gyerek meggyőződhet,
aki kerékpáron bármiiyen irányban ki-
merészkedik a városból), vagy hogy
„egyre több gyárkémény magasodik
szerte a Nagykunságban" (hol?). Az a
mondat pedig, hogy „Mezőtúron gimná-
zium van" (18. old.), minden érteilmes
ember számára azt jelenti: másutt a me-
gyében nincs.

2. E tévedéseken kívül súlyos hibákat
jelentenek azok a hiányok, melyeket még
a füzet vékonyságával sem lehet indo-
kolni. Lehet-e Szolnokról beszélni úgy,
hogy említés se essék Verseghy Ferenc-
ről (szobra, -a. nevét viselő intézmények!),
az olajkutakrói, az egyetemről, a rende-
lőintézetről és a kórházakról? Semmi-
képpen sem.

Helyes, hogy a középiskolák közül kü-
lön is megemlítik az immár 426 éves me-
zőtúri gimnáziumot, de nyilván jelezni
kellene, hogy szerte a megyében több,
mint 20 középiskola működik (pl. a kö-
zel 200 éves jászberényi, a 125 éves szol-
noki gimnázium), és egyáltalában nem
érdektelen, hogy ezeknek jelentős részét
1945. óta alapították.

Véleményünk szerint feltétlenül kívá-
natos lenne, 'hogy a megyét megismerő
általános iskolások megtanulják, melyek
a megye járásai és váro-ai. Ezeket az
adatokat sehol sem találni a füzetben,
melynek rengeteg általánosan fogalma-
zott mondata között elfért volna még
ezen kívül is néhány adat. PL: hol fej-
lődik az ipar a Nagykunságban, kik a
világhírű mezőtúri és — hozzá lehetett
volna tenni — karcagi fazekasok (Ba-
dár-család, Kántor Sándor). Csupán
Győrffyt István immár 'klasszikusnak te-
kinthető írása nyomán a 12. oldalon
nemcsak a gyaloglást és a lovaglást em-
lítettük volna ^meg, mint a múlt idők
közlekedési lehetőségeit, hanem — bár-
milyen furcsán hangzik is manapság —
a vízi járműveket is.

<Nem a tanulnivaló anyaghoz, de a fü-
zethez hozzátartozott volna a képek raj-

zolójának neve, valamint annak közlése,
hogy a képek nagy része a Magyarország
c. útikönyvtől való.)

3. Az eddig elmondottak bármilyen
fajta könyviben súlyos hibának számíta-
nak, az ezután elmondandók főképpen
tankönyvben, tanulnivaló szövegben tűr-
hetetlenek. A füzet fogalmazása feltű-
nően pongyola, sematikus. Mint kiderült,
a felsorolt tlávedéselí, Ihiány6k elsősor-
ban ebből adódták. De ezt az állítást iga-
zoíják a képaláírások is. Elsikkasztották
a névelőt (pl.: Mezőtúri gépállomás, 18.
old.), félreértésre alkalmat adó módon
fogalmazták mondatot (pl.: Tsz-váro-
sck határban arat a kombájn — mintha
a 'képről ez megállapítható lenne vagy
•mintha a falvak 'határában nem aratna
kombájn; Öcsöd . . . öntözött rizsföldje —
mintha a megyében másfajta rizsföld is
lenne), vagy mit szólnak a magyarszákos
nevelők, hogy a tanulók ilyen mondatok
fogalmazását tanulják a tankönyvből:
„Túrkevei Vörös Csillag tsz"?

Vajon milyen ismereteket ad a tanu-
lóknak az ilyen mondat: „Később... le-
csapolták a mocsarakat" (7. old.) — „El-
tűnt a vízi világ"? Nem lett volna egy-
szerűbb valamilyen — a tanulók szín-
vonalához mért módon — megjelölni,
hogy mikor?

Ne írjon a tankönyv ugyanazon az ol-
dalon (7. old.) egyszer Lehel kürtjéről 3
scrral lejjebb pedig Lehel vezér kürtjé-
ről — különösen akkor, mikor az általá-
nos szóhasználat az utóbbi formát nem
is ismeri.

A felsorolásiban említettük a szarosabb
értelemben vett didaktikai hiányosságo-
kat is, bár végeredményben a pongyolán
fogalmazott és ugyanakkor tanulásra
szánt szöveg önmagában is súlyos didak-
tikai hiba. De annak kell minősítenünk
azt 3s, hogy pl. a 6. oldalon található
összefoglalás megemlíti Szolnok város
egészségügyi létesítményeit, melyekről a
szövegben egy szót sem találni, vagyis
a füzet olyasmit foglal össze, amit nem
is tanított. Vagy mit szólnak a gyerme-
keik (és a gyakorló pedagógusok!) az
olyan összefoglaló kérdésekhez, mint a
18. oldalon található 3. kérdés: „Hogyan
segíti munkásságunk a dolgozó paraszt-
ságot?"' Az „átpolitizálás" legrosszabb
emlékeit idéző mondat 9—10 éves gyer-
mekek számára készült tankönyvben!

És vessünk egy pillantást a füzet kö-
zepén lévő 2 oldalas, rajzolt térképre!
Ha arra gondolunk, hogy ezek a gyer-
mekek most vesznek először térképet a
kezükbe, s ilyen zsúfolt, zavaros térké-
pen szerzik első térképes földrajzi isme-
reteiket, nem csodálkozhatunk, ha olyan
tájékozottsággal kerülmök ki az iskolá-
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bál, mely — enyhén szólva — erősen
kifogásolható. Mert emfoer (és nem 9—10
éves gyermek!) legyen az, aki ezen a
térképen, meg tudja különböztetni pl. a
„kiépített vitait" a Tisza némely szaka-
szától, vagy aki pl. e tértkép alapján meg
tudja rajzolni a megyét átszelő folyók
útját...

Befejezésül — és a megdöbbenés bete-
tőzéséül — megemlítjük, hogy mindezek
a kifogások, hibák mindössze 8 szöveges
oldalon találhatók (ennek a terjedelem-
nek is kép a 25%-a). Bizony sok lenne
ez akkor is, ha nem tankönyvről, még
hozzá először megtanulandó tankönyvről

lenne szó. Senki ne mondja, hogy csak a
hibákat pécéztük ki, mert ahol ennyi
hiba van, ott jó vajmi kevés akadhat;
azt se vesse senki szemünkre, hogy „ki-
bogarásztuk" a legkisebb hibákat is,
mert aki ezt mondja, felületes, lelkiis-
meretlen pedagógus.

És végül csak egy kérdés: milyen
..munka" volt az, amiit a füzet négy (!)
szerzője és az 5. közreműködő, a szer-
kesztő végzett, s vajon a lektorok —
mert nyilván ilyenek is voltak — vállal-
ják-e a felelősséget, amiért ráírták a kéz-
iratra: „Imprimatur"?!*

•) A szerkesztőbizottság a JÁSZKUNSÁG legközelebbi számában készséggel he-
lyet ad a füzetről alkotott bármilyen véleménynek, még akkor is, ha az merőben ellen-
tétes a most kifejtett állásponttal.

A Damjanich Múzeum adattárából

Rubato
Szo.Muz. Nt.
Csataszöő.T.S.

Éli
1.Mi-kor a ju-hász bort i-szik,

ji" r j p J-
Sző-ke sza-már szo-mor-ko-dik.

. J. > } ,
Ne szuny-nya-dozz sző-ke aza-már,

Majd el-me-gyek a nyáj u-tán-

2. Két hete-é, vagy már három,
Hogy a számadóm nem látom.
Amoda jön, amint látom,
Fecskehasú, psj szamáron.

3. Jó estét hát, jó bojtárom,
Van-e hibád, van-e károm.
Nincsen hibám, de nem is laiz.
Míg a nyájam kezemen lesz.

Ez a dal a csataszögi K i s s S á n d o r
juhásztól való. — Lejegyezte T í m á r
S á n d o r .
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Gyomai György : Nádi farkasok

Aki nem tudja, hogy Gyomai György
pedagógus, az is kitalálhatja, ha e kis
regényt elolvassa. A magyar irodalom-
ban annyiszor megrajzolt gazdag fantá-
ziájú rektor bácsi erényeit láthatjuk
nála. Ismeri, a gyermekek fantáziáját,
egy pillanatra sem hagyja ellankadni kí-
váncsiságukat, s ahogy mesél, maga is
élvezi a történet fordulatait. Egy ismerő-
söm próbát tett a könyvvel: odaadta
általános iskolás kisfiának, és figyelte a
hatást. A gyerek nem akart megválni a
regénytől, amíg az utolsó betűt is fel nem
falta. Tűzbejött, és napokon át kuruc-
lábancot játszott pajtásaival.

Ez tehát a. gyermekek véleménye —
ami az ifjúsági regényeknél a legfonto-
sabb. A siker okát kutatva, megállapít-
hatjuk, hogy a szerző azokat a gyönyörű
hagyományokat igyekszik követni, ame-
lyeket a fiataloknak mindig szívesen
mesélő nagyjaink alakítottak ki. Jókai
„Nagyenyedi két fűzfá"-ja, Mikszáth
„Két koldus diák"-ja, Móra „Rab ember
fiai"-ja — önkénytelenül eszünkbe jut
Gyomai ifjúsági regényét olvasva. Két-
ségtelenül vannak hasonlatosságok Ko-
lozsvári Grandpierre Emil „Csillagsze-
mű" c. művével is. Gyomai kisregényé-
ben a könnyed, fordulatos, gyermeklel-
ket ismerő mesemondás mutat elsősor-
ban az előbb említett művek felé.

Nézzük meg röviden, máről szól a re-
gény! A kuruc szabadságharc kibontako-
zásának idejében játszódik a történet.
Hőse két testvér: a tanulmányait meg-
szakító Gáspár diák és öccse, Miska, a
csordásfiiú. Gáspár a sóhordó munkások
között dolgozik, s egyik társát megvédeni
akarván, a Tiszába taszítja a kegyetlen-
kedő sótisztet. Hajsza indul utána, de a
Tiszát átúszva, elrejtőzik egy öreg fűzfa
odvában, és sikerül -megmenekülnie.
Visszatér azonban szerelmeséhez, ahol a
ráleső labancok elfogják. Halálra ítélik,
és ácsolják számára a vérpadot. Az utolsó
pillanatban öccse menti meg azáltal,
hogy a megvadított rejtett gulyát a város
piacára zúdítja. A kritikus pillanatokban
megjelennek a kuruc vitézek is, akik —
felhasználva a zűrzavart — rohammal
beveszik a várat.

A „Nádi farkasok" erénye, hogy jó ér-
telemben vett lokálpatrióta írás. A szerző
arra törekedett, hogy a történetben ne-
csak a helységnevek legyenek szolnokiak.
Kiemelte a táj jellegzetességeit, a város
hagyományait, s ezeket nem egy. esetben
sikerült szervesen beépítenie a mesébe
(sóházak, isótisztek, vízimalom, nádas). A
történelmi igazságokat kissé könnyen ke-
celte, de a kor levegőjét sikerült vissza-
adnia.

Leglényegesebb kritikai megjegyzésem
a regénnyel kapcsolatban, hogy a kelle-
ténél több ismert mesemotívumot hasz-
nál fel; a fentebb említett erény tehát
egyben hiba forrásává is vált. Nem ér-
zem például indokoltnak, hogy Gáspár-
nak, a történet hősének miért kell diák-
nak lennie. Az elnyomóik ellen harcoló,
egyben-másban garabonciás diák ugyanis
nálunk már túlságosan sokszor megírt
figura; minden műfajban — egészen az
operettig — megtalálható. Ugyancsak
megkopott egy kicsit a vérpadról utolsó
pillanatban fortélyos módon való meg-
mentés poénja is.

A két testvér közül Miska, a kis csor-
dásgyerek az elevenebb és éppen ezért a
kedvesebb figura. A jó ábrázolás követ-
keztében elhisszük róla, hogy a bátyja
iránti szeretetből akár csodákra is képes.
Gsápár dliák menekülése leírásánál válik
legvonzóbbá.

Gyomai György ifjúsági regénye nye-
resége irodalmi leírásokban szegény vá-
rosunknak, egész Tnegyénknek. A peda-
gógusok jó könyvet adnak a „Nádi far-
fcasofc"-kal az ifjúság kezébe, s jól fel-
használhatják a szülőföld iránti szeretet
elmélyítésére. A gyermekek számára iz-
galmas olvasmány, s a felnőtteknek is
kedves élményt jelent.

Nem tartozik szorosan a mű bírálatá-
hoz, de ezen a helyen is érdemes, meg-
jegyezni, hogy az Ifjúsági Könyvkiadó
zavaros és felületes ismertetőt készített
Gyomai regényéről, amely véleményem
szerint nem a kíváncsiság felkeltésére,
sőt annak lelchasztására alkalmas.

Solymár József
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Két Szolnok megyei statisztikai kiadvány

'A közelmúltban két kiadvány jelent
meg, amelyek számokban tükrözik
a megye életének utóbbi éveit. Céljuk kü-
lönböző. Az egyik propaganda-kiadvány;
már címében hordja egyoldalú szerkesz-
tési célját: a főbb eredmények dokumen-
tálását, — a másik a anegye életéről ren-
delkezésre álló adatok sokoldalú feldol-
gozását tartalmazza, a vezető szervek szé-
leskörű tájékoztatását tűzve ki céljául.

Célszerű együtt szólni róluk; hiszen
anak az érdeklődésnek is, amivel kézbe-
vettük, fcözös alapja volt: rólunk szólnak,
mi vagyunk a főszereplői, akár magunk
is mint egyszerű számadatok, akár mint
e számadatok formálói; s nagyjából
ugyanazt az időszakot ölelik fel.

Az első ötéves terv főbb. Szolnok me-
gyei eredményeiről szóló kiadványt (Az
első ötéves terv főbb eredményei Szolnok
megyében. A Szolnok Megyei Tanács VB
II. Tervosztályának kiadványa) lapozva,
elsősorban értékei ragadnak meg ben-
nünket. Hiányait, fogyatékosságait csak
a végén vagy ismételt áttanulmányozás
során fedezhetjük fel, mert céljának jól
megfelel: igen szemléletesen, megfelelő
csoportosításban nyújtva az adatokat, az
első pillanatban meggyőzi az olvasót, a
szemlélőt az eredményekről, amelyek
minden oldalon — akár diagrammok,
akár viszonyszámok formájában. — senki
által nem cáfolhatóan láthatók.

Mégis, a napi élet tapasztalatai és a
lendületesen magast a ívelő vonaldia-
grammok között joggal ellenitmondást
láthat, a statisztikában kevésbé járatos
olvasó

Csak egy kiragadott példát vegyünk: a
19. oldalon látható, hegy a teljes terme-
lési érték 1955-t.3n. 1950-hez viszonyítva,
331,7%; ezen belül az állami helyi élelmi-
szeripar termelése 1O71.3°,'o. Ilyen hatal-
mas arányú termelés-növekedés esetén
hogyan lehettek húsellátási problémáink,
különösen, 'ha az 59. oldalon is látjuk,
hogy a sertések száma minden évben
több volt, mint 1950-ben, és sóba sem
volt, annyi mint 1955-ben? — merül fel a
gondolat.

Az összefüggéseket keresve könnyen
rájöhetünk arra. hegy nincsen szó a va-
lóság meghamisításáról, csupán néhány
szerkesztési fogás eredményeként láthat-
juk — a kiadvány nyomán — rózsaszí-
nűbbnek a valóságot, mint amilyen, noha
maguk a bevezető sorok is és az ábrázolt
jelenségek foglalatát képező összekötő
szöveg is emleget hiányosságokat. Me-
lyek ezek a szerkesztési elvek?

1. Csak az .eredmények szemléltetése
— a kiadvány céljának megfelelően. E
szemlélet nyomán nem is kaphatunk tel-
jes képet, mert nem látni az eredmények
mögött álló szükségletek méreteit, már-
pedig ezekhez mérve mutatkoznék meg
az eredmények valódi nagysága anélkül,
hogy a tényleges fejlődés képét leron-
taná. (Arra, hogy ez az utóbbi ábrázolási
mód mennyh el meggyőzőbb, maga a
kiadvány is tartalmaz jó példát a 98. ol-
dalon.) El kell vetni a „mindenáron ered-
mények propagálása'' hibás elvét.

2. A fejlődést mindig valamilyen ala-
pulvett időponttól (bázis) mérjük. A
tényleges fejlődés érzékeltetésénél igen
nagy fontossága van a bázis kiválasztá-
sának. Az ötéves tervről lévén szó. ké-
zenfekvő az 1950-es kiindulási időpont.
Mégis sok helyütt 1953. szerepel bázis-
ként, ami nem egy esetben eltorzítja a
viszonyszámok nagyságát. Ennek alátá-
masztására szolgaiján kiragadott példa-
ként a 43. oldalon a magánkisiparosok
számának alakulása. Egészen más képet
kapnánk, ha 1950-et, vagy 1949-et ven-
nénk alapul. A bázis önkényes kiválasz-
tása a vizsgált jelenség torz képét adja,
különösen, ha abszolút szám sehol sem
áll rendelkezésre.

3. Az abszolút számok és a viszonyszá-
mok ilyen mértékű elszakítása egymás-
tól nem szolgálja pontos kép ínyerését.
Fontosak a viszonyszámok, mert köny-
nyen összemérhetővé teszik a különböző,
jelenségeket, de a7 is igaz, hogy pl. a 19.
és 20. oldalon található igen jól mutató
2142%-OB' termelés-növekedés az állami
helyi iparban abszolút értékben esetleg
alatta maradhat a (minisztériumi ipar
155,3°',,-os növekedésének. A viszonyszá-
mok mellett meg kell adni az abszolút
értékeket is.

4. Az úgynevezett kényes problémák
elhallgatása vagy szépítése. A 32—34. ol-
dalakon a munkabérekkel kapcsolatosan
nem sokat tudunk meg. A 102. oldal
megállapítása nyilvánvaló szépítgetés;
5133 új lakás épült és ez a szükséglet
90"'„-át fedezi. Ezek szerint mindössze 510
lakást kellett volna megépíteni ahhoz,
hogy minden szükséglet ki legyen elé-
gítve . . .

Mégis tanulságos e szép kiállítású,
ügyesen illusztrált könyv tanulmányo-
zása. Jól szemlélhetők az egyes vonal-
diagrp.mmck segítségével gazdaságpoliti-
kai célkitűzéseinek változásai: pl. a 11.
oldalon a beruházások arányának válto-
zásánál. Vagyis az összefüggéseket ke-
resve feltárulkoznak hibák is, mint pl.
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az építkezések esetében. A 10. oldalon
láthatjuk, hogy megyei népgazdasági
beruházásaink 50%-a építkezés volt.
Ugyanakkor a 11. oldal előbb említett
oszlopdiagrammjai elárulják, hogy a be-
ruházásokból maga az építőipar csupán
0,1%-ban részesedett. Ez is egyik oka
annak, hogy drágán építkezünk. A Mie-
gye növénytermelésének szerkezete jól
megismerhető az 52. oldal ábráiból,
ugyanígy a száímcsállatsűrűség szekto-
ronkénti megoszlása is (60. old.). A 79.
oldal a múltban oly sokszor feltett kér-
désünkre — miért oly nehézkes a vevők
kiszolgálása? — ad választ, bemutatva,
hogy az üzletek száma hogyan csökkent
egynegyedére 1950-től 1953-ig. Ugyan-
akkor jól látható a 92. oldalon a vendég-
látóipari bolthálózat egyenletes fejlődése.

Néhány érdekességet is megjegyezhe-
tünk magunknak e kiadványból. Pl. Szol-
nok megye adja az ország rizstermésé-
nek mintegy 50%-át. vagy az is megszív-
lelendő, hogy az alföldi megyék közül mi
vagyunk a fában legszegényebbek.

A Központi Statisztikai Hivatal Me-
gyei Igazgatósága kiadványának (Szolnok
megye statisztikai évkönyve 1952—1955.)
fő jellemzője, hogy áttanulmányozásával
a megye életének iellmző vonásai jól
megismerhetők. Ezt a cél*, szolgálja sok-
oldalú és részletes 'bontású számadatok
nyújtásán kívül már fc .vezetőjében is
azzal, (hogy a megye rövid földrajzi és
történeti leírásét adja.

Tanulmányozása nem olyan vonzó, hi-
szen csak .számadatokat tartalmaz, de
ezek Viszont jól felhasználhatók, mert
kevés sajnálatos kivételtől eltekintve
egymás mellett vagy alatt találhatók az
egymáshoz tartozó abszolút értékek és
viszonyszámok.

Rendkívül gazdag anyagot nyújt.

Használható segédkönyv, mindenki meg-
találhatja azt az anyagrészt, amelyre
munkájához éppen szüksége van, ezért
nem jelent könnyű feladatot 'beható is-
mertetése, de jelen esetiben nem is jelent
hálás feladatot, mert mindössze 300 pél-
dánkban jelent meg, és így, sajnos, még
meglévő értékei mellett sem lehet köz-
kézen forgó könyvvé. Pedig milyen ta-
nulságos lenne minden agrcnómusunk
számára a mezőgazdaságról szóló rész át-
tanulmányozása! Sok helyes megállapí-
tásuk számszerű igazolását lelnék —
egyebek közt — ebben a kis könyvben,
így pl. azt, hogy nem minden állami gaz-
daság egyformán alkalmas ugyanannak
a növénynek a termelésére, amint ez a
termésátlagokról és az önköltségekről
készített összehasonlító táblákból kide-
rül. Pl. a kareag—tálaknasi gazdaság 1 q
rizst a tervezett 284,6 Ft helyett 1259%-os
költséggel, vagyis q-ként 3584,87 Pt-ért
termelt. Ezt és az éhhez hasonló adato-
kat hiába keresnők az előbb ismertetett
kiadványban. Természetesen — nincs
sok dicsekedni valónk velük. Mégis szük-
séges, hogy ezeket is megisimerjük, mert
jól vezetni csak helytálló, igaz ismeretek
birtokaiban lehet. Márpedig társadalmi
rendünk valamennyi arra rátermett és
érdemes dolgozót be kíván vonni a veze-
tés munkájába a közélet demokratizmu-
sának szellemében. Ha azt akarjuk, hogy
ez a jószá.ndékú segíteni akarás ne csu-
pán szólamok ismételgetésében nyilvá-
nuljon meg, hanem a tények ismeretié-
ben valóban értékes legyen, elő kell se-
gítenünk a valóság megismerését. Töb-
bek között azzal, hogy nemcsak három-
száz, hanem jóval több ember számára
tesszük lehetővé a statisztikai évkönyv
tanulmányozását.

Dr. Száz János
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A T Á R S U L A T É L E T É B Ő L

IN MEMÓRIÁM
A JÁSZKUNSÁG SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA

MÉLY FÁJDALOMMAL JELENTI, HOGY

DR. SELMECZI LÁSZLÓ
A SZOLNOKI. VERSEQHY FERENC QIMNÁZIUM IQAZQATÓJA. A TTIT SZOL-
NOK MEQYEI SZERVEZETE ELNÖKSÉQÉNEK ÉS A JÁSZKUNSÁQ SZERKESZTÖ-

BIZOTTSÁQÁNAK TAQJA

1956. NOVEMBER 7-ÉN 44 ÉVES KORÁBAN ÉVEKIQ TARTÓ
BETEGSÉG UTÁN MEQHALT

Szervezeti élet

A nyári hónapokban szokáscs csökken-
több érieklődés után szeptember végén
és ofctólbe'r elején isimét fellendült a tár-
sulati élet. Szaporodtak az üzemi és fa-
lusi előadásdk, ugyanakkor a szervezet
klubjában is több vita zajlott le. Ez a
felfelé ívelő munka az október 23-án
kezdődött fc"'-i.dalmi események követ-
keztéban megtört. Azóta a szervezeti élet
szűkebb térre szorult, isimeratterjesiztésre
pedig a kialakulatlan helyzet és egyéb
körülmények miatt még nem kerülhetett
sor.

Időközben a megyei szervezet új helyi-
ségbe, a Kossuth téren lévő Járási Ta-
nács épületébe költözött, volt helyiségeit
pedig lakásokká alakították át. A költöz-
ködés1 és az új helyiség tatarozásának
ideje alatt isimét szünetelt a társulati
munka, jóformán csak a legszükségesebb
szervezeti feladatok elvégzésére korláto-
zódott. Miután a tatarozások befejeztével
megteremtődnék: a szervezeti munka elő-
feltételei, a társulat apparátusa készen
áll arra, hogy ismeretterjesztő tevékeny-
ségét tovább folytassa.

Klubestek, viták

Augusztus 24-én Yma Sumac lemezei-
nek meghallgatására gyűlték össze ven-
dégeink a szervezet klubjában, majd
szeptember 21-én este vitát rendeztünk
az MiDP értelmiségi határozatának meg-
vitatására. A vitát Losanczy Géza vezette.
Októberi 5-én megemlékeztünk az aradi
13 vértanúról. A megemlékezésen Kun
Elek ált. isk. igazgatóhelyettes tartott
előadást. Az előadás után Botond Erzsé-
bet szakfelügyelő, gimnáziumi tanár,
Móricz IMi és Kautzfoy Ervin, a Szigli-
geti Színház művészei tolmácsolták Illyés
Gyula, József Attila, Tamási Lajos és
Vargha Gyula verseit.

Október 8-án Erdélyi István muzeoló-
gus, a leniingráidi Ereiiiiiitaga aspiránsa tar-
tett érdekes és tanulrágos előadást Ré-
gészeti ásatások 4000 méter magasban, a
Pamir fennsikon címem. Október 18-án A
lenimi szövetkezeti terv alkalmazása Ma-
gyarországon és Szolnok megyében címen
mezőgazdasági vitát rendeztünk, melyen
a Szolnokról és a megyéből megjelent
érdeklődők mellett ott volt Mód Aladár,
a társulat országos főtitkára, Z. Nagy
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Ferenc és Nánási László országgyűlési
képviselőik, Szőke Albert miniszterhelyet-
tes, Nagy Sándor, Székely Sándor és
Teszikó Sándor újságírók, valamint Kónya
László, a társulat központi agrártudo-
mánya szákosztályának titikára. .A vitát
Horváth Lajos, a Közgazdaságtudományi
Intézet munkatársa vezette.

Titkársági ülés

A (megyei szervezet titkársága szeptem-
ber 29-én megbeszélésre hívta össze a
járáfiii osztályok vezetőit abból a óéiból,
hogy tájékoztassa a vidéki szervezeteket
az év hátralévő részében folytatandó
munka feladatairól. Tartalmi vonatkozás-
ban az őszi-téli ismeretterjesztési progra-
mot vitatta meg a részvevőkikel, szerve-
zési tekintetben pedig elsősorban az
üzemi és falusi ismeretterjesztési 'bázisok
kialakítását tűzte Ikii legfontosabb fel-
adatul. A titkárság felhívta a járási osz-
tályok vezetőinek figyelmét arra, hogy
a lehetőségekhez képest helyezzék elő-
térbe az előadássorazatdk rendezését,
hogy rnég intenzívebb kapcsolatokat lé-
tesítsenek a helyi népművelési appará-
tussal és arra, hogy sűrűbben és alapo-
sabban ellenőrizzék a megtartott előadá-
solkat. Szó volt még arról, ho-gy az eddi-

ginél jóval több szerződést, illetve meg-
állapodást kössenek a rendező szervek-
kel, hogy a szervezet bevételi kötelezett-
ségének is eleget tudjon tenni.

Kitüntetések

Az utóbbi hetekben a Társulat tagjai
közüli többen kaptak karmánytótünitetést,
illetve elismerést munkahelyükön végzett
kiváló munkájukért. Buda Ernő, a Kő-
olajkutató és Feltáró Vállalat főmérnöke
és dr. Gyulay Béla, a Megyei Kórház
Szülészeti Osztályának vezető főorvosa a
Szocialista Munkáért Érdemérmet kap-
ta, Dr. Schlammandinger József és Sar-
kady László kórházi főorvosok minisz-
teri elismerést, dr. Durstné dr. Cyuricza
Blanka pedig „Az egészségügy kiváló
dolgozója" című jelvényt kapta. Kitün-
tetésükhöz mi is gratulálunk.

Halálozás

Szervezetünk politikai szakosztályának
tagja, Dr. Korpás László, a szomoKi Ügy-
védi Munkaközösség titkára oktooer 8-án
elhunyt. Szervezetünk egyik legatstivabb
tagját vesztette el benne.

V. B.

A szerkesztőbizottság közleménye

Lapunk 1956. évi 5. száma október közepén nyomásra készen állott, de a
közbejött események miatt kellő időben nem jelenhetett meg. Ezt az akkor meglévő
'kéziratanyagot újabb cikkeikkel bővítettük íhí, és most kettős számként adjuk közre.
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ázati (elhívás
| Á Szolnak Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága a haladó hagyo-
• monyok feltárása és hasznosítása céljából, főleg szülőföldismereti, hely-
í történeti, munkásmozgalmi és néprajzi tárgykörből pályzatot hirdet.
l Javasolt témakörök:
l 1. Egy Szolnok megyei község, város, tsz, üzem, földrajzi egység, stb.
t történetének rövid, monografikus feldolgozása a felszabadulás előtti, J
i illetve utáni időszakot figyelembe véve. j

2. Szolnok megye valamely községének, üzemének, területének, stb. f
agrárszocialista, munkásmozgalmi történetének feldolgozása. t

3. Egy-egy Szolnok megyei község, város vagy néprajzi egység össze-
foglaló néprajzi feldolgozása, vagy témakörönként népszokásainak,
népzene-, tánc-, népmese-, népviseleti anyagának részletesebb össze~

• gyűjtése.
Z 4. A Szolnok megyében megtalálható népi ipar (fazekasság, szűr-,
l illetve subakészítés, stb.), vagy mezőgazdasági termelési ág (szőlé-
j szét, állattenyésztés, gabonatermelés, stb.) történetének és fejlődé^
| . sének feldolgozása.
% A pályázaton résztvevőket két csoportban (20 éves korig és azon
| felül) bíráljuk el és díjazzuk a megjelölt témakörökből.
t A legjobb pályamunkák az alábbi összeggel díjazandók:
| 1. Felnőtt korcsoport (20 éven felüliek): 1. díj: 2000.— Ft, 2. díj: 1200.— Ft,
J 3. díj: 800.— Ft. II. Ifjúsági korcsoport (20 éven aluliak): 1. díj:
i 1000.— Ft, 2. díj: 600.— Ft, 3. díj: 400.— Ft.
i A pályázaton résztvehetnek Szolnok megyei pedagógusok, népmű-
| vetési, üzemi és mezőgazdasági dolgozók, DISZ-fiatalok stb., a főfoglalko-
• zású muzeológusok, kutató és tudományos intézetek tudományos dolgozói
t kivételével. t
| A pályamunkák terjedelme a felnőtt korcsoportban kb. 60 ritkán '•'
t gépelt oldal (20Y.30 cm-es nagyság), az ifjúsági korcsoportban kb. 30 oldal.
| Kívánatos fényképek, képek, rajzok, térképvázlatok mellékelése,
? amelyek a fenti terjedelembe nem számítanak bele.
t A "jeligés pályamunkák három, gépelt, vagy két kézírásos pél-
\ dányban (a papírosnak csak egyik oldalára írva) küldendők be Szolnok
i Megyei Tanács V. B. Oktatási vagy Népművelési Osztályára (Szolnok,
| Kossuth Lajos u. 2.). Beküldési határidő: 1957. március 1.
j A pályamunkákat a Megyei Tanács V. B. Oktatási és Népművelési
| Osztálya, valamint a múzeum által — az egyes témaköröknek megfele-
• lően — kiválasztott, illetve megbízott szakbizottság bírálja el. Eredmény-
% hirdetés a Tiszavidék 1957. április 4-i számában.
•f A pályadíjak kifizetésére 1957. április 15-ig kerül sor a Szolnok
• Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságánál.
; A legjobb pályamunkákat a „Jászkunsági füzetek" c. sorozatban
l és a Szolnok Megyei Tanács V. B. Oktaitési és Népművelési Osztályának
• Kultúrával Népünkért című kiadványában megjelentetjük, melyért külön
i szerzői tiszteletdíjat biztosítunk.
% A jeligés pályamunkák külső borítikára rávezetendő .Jfjúsági"
X vagy „Felnőtt" megjelölés. Ezenkívül mellékelni kell zárt borítékban a
• jeligés pályázó személyi adatait (név, működési hely és beosztás, szüle-
t tési év, lakhely).
1 A pályázattal kapcsolatos bárminemű kérdésre felvilágosítást a
t Szolnok Megyei Tanács V. B. Oktatási és Népművelési Osztálya, vala-
t mint a szolnoki Damjanich Múzeum ad

| SZOLNOK MEGYEI TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA.
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Felelős kiadó: Vida Béla.
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