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(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,
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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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