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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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