
3ÍSZKUNSÁG
TIZENHARMADIK ÉVFOLYAM — 2. SZÁM

*



JÁSZKUNSÁG
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

Szolnok Megyei Szervezetének folyóirata
Megjelenik negyedévenként

XIII. évfolyam, 2. szám
1967.

Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta
Központi Hírlap Irodánál (Bp., V., József nádor
tér 1.) és a postahivataloknál. Előfizetési díj:
1 évre 20,— Ft. Csekkszámlaszám: egyéni elő-

fizetésnél 61 280, közületinél 61 066.

A szerkesztő bizottság elnöke:
S z u r m a y E r n ő

Szerkesztő bizottság:
Barna Gó.bor, Elek Lajos, Imre Lajos,

Mészáros Ferenc, Mohácsi Ottó, Simon Béla,
Soós István

Felelős szerkesztő:
K a p o s v á r i G y u l a

Szerkesztőség: Szolnok, Kossuth tér 4.
Telefon: 23—50.

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza.

Kiadja a Szolnok megyei Néplap
Lapkiadó Vállalat

Felelős kiadó: Fülemen Lajos

| Index-szám: 25 910 |

1029—67 Szolnoki Nyomd'a, Szolnok, Május 1. u 19.
Felelős vezető: Mészáros Sándor.

TARTALOM:

•Tűri Keevallik: Észt Grafikai és Iparművé-
szeti killítás _ _ _ _ — — _ — 49

Mohácsi Ottó: A közgazdasági ismeretterjesz^
tés tapasztalatai Szolnok megyében — — 56

Bognár Gyula: Kettős fejezet a jászágói új
házak történetéből _ _ _ — — — 64

Dr. Pogány ö. Gábor: Berényi Ferenc és
Na?y Sándor kiállítása a budapesti Ernst
Múzeumban — — — — — — — — 73

F ó r u m
Szabó Lajos: 150 éve született. — A fiatal

Arany János Kisújszálláson — — — — 77
Imre Lajos: A „fölcsapódó szántók" költője.

Serlőző Simon „Hozzátok jöttem" című
kötetéhez _ _ _ _ _ _ _ _ _ 79

Kaposvári Gyula: Egy elfelejtett szolnoki
mártírköltő — — — — — — — — — R"

I f j ú s á g F ó r u m a
Barna Gábor: Szolnok megye 1917-től a Ta-

nácsköztársaság bukásáig — — — — G7
Déme Zoltán: Tar György fotomontázs ki-

állítása — — — — — — — — — — G2
B i b l i o g r á f i a

Szolnok megyei vonatkozású cikkek 1966-ban
II. (Mándi Gábor) _ _ _ _ _ _ — 94

A címlapon:
Tolli Vlve: Viharvasárnap



Észt Grafikai és Iparművészeti Kiállítás

Az észt művészet az utolsó éveik folyamán sok ízben volt látható a Szovjetunió
területén, valamint külföldön szervezett kiállításokon. 1966-ban Moszkvában nagy
szovjet észt művészeti kiállítás szerepelt, Csehszlovákiában, Romániában, Mongóliá-
ban és Irkutszkban észt iparművészeti kiállítások voltak. Grafikai kiállításaink Bu-
harában, Bratszkban, Irkutsakban és Angarszkban kerültek bemutatásra. Skandiná-
viában, Japánban, Csehszlovákiában és a Velencei Biennalén rendezett szovjet ki-
állításokon számos szovjet észt művész munkái is láthatók voltak.

Az idén Helsinkiben nyitottak szovjet észt grafikai kiállítást; iparművészetün-
ket viszont Jugoszlávia városaiban mutatták be. Az „Expo—67" világkiállításon se
hiányoztak művészeink alkotásai.

Magyar barátaink számára grafikai- könyvillusztrációkból, ex librisekből és
bőrdíszítésekből állítottuk össze kiállításunkat. Ez nem véletlenség. Grafikánk és

Szigeti László, Szolnok Városi Tanács V. B. elnökhelyettese megnyitja a kiállítást
a szolnoki múzeumban
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iparművészetünk számos külföldi kiállításon különösen meleg fogadtatásban ré-
szesült. Ezeket a művészeti ágakat a legkorszerűbb, nemzeti jellegzetességünket
legnyíltabban tükröző művészeti ágaknak tartják. A mi formanyelvünk összefogja
az észt művészet korábbi hagyományait és több generáció folyamán fejlődött ma-
gas professzionális kultúrán alapul.

Az észt sokszorosított grafika kezdetét az 1800nas évek elején a Tartui Egye-
temnél alapított rajziskolánál találhatjuk. Sokszorosított grafikánk az 1920-as
években új, jelentős fejlődésen ment keresztül. Európa szerte ismert grafikusmű-
vészünktől — Viiralt Eduárdtól kezdve az észt grafikát az összes hagyományos
technikák felhasználása, folyamatos kísérletezése és új kifejezési lehetőségek fá-
radhatatlan keresése jellemzi. Gyakran kombinálják a sokféle maratási módszereket.
Nálunk a kis méretű grafika is gyakori: igényes művészi színvonalú lapok gra-
tulációkkal, és különösen az „ex librisek"- Ezeknek népszerűségét az is növeli,
hogy köztársaságunkban egy lakóra számított könyveladás legmagasabb az egész
Szovjetunióban.

Grafika az Észt Szovjetköztársaságbón a legelterjedtebb, a lakosság széles kö-
rei által elérhető s ezért valóban népi művészeti ág. Ezt a népszerűségét a hazai
művészeti szalonok évenkénti forgalma is bizonyítja; a grafikai lapok ajándéko-
zása ünnepélyes napok alkalmával szép hagyományunkká vált.

A szovjet észt grafika mostani fejlődési fokán igen sok sajátos arcú mesterrel
rendelkezik. Témáik köre igen széles — a ma ábrázolása mellett művészeinknek
az észt történelem emlékei, Tallinn ősi városrészei is adnak inspirációt. Az alko-
tások jelentős része utazási élmények, benyomások alapján született.

Kaljo R. fa- és linóleummetszetein a precíz rajz és klasszikus, érthető forma-
nyelv közvetlen kapcsolatban állnak a háborúelőtti jó színvonalú magasnyomás-
sa. Kaljo R. egyúttal egyik legnépszerűbb könyvillusztrátorunk és az ex librisek
kedvelt alkotója-

Okas Evald akadémikus rendkívül praduktív művészünk; mind a festészet,
mind a grafika terén tevékenykedik. Alkotásai közül igen fontos számos sorozata,
melyek a Nagy Honvédő Háborúról, új építkezésekről, Leninről, a múlt századi
észt parasztfelkelésről — a Mahtrai háborúról, nemzeti eposzunkról a „Kalevi-
poeg"-ről szólnak. Külföldi utazásai sok alkotásának szolgáltatták anyagát. Szá-
mos grafikai ciklusa az olaszországi, japáni, párizsi és hollandiai útjairól származik.
Ezeken a lapokon a művész megcsodálja a színes, némelykor exotikus népi típu-
sokat, építészeti műemlékeket. Emellett éles riporterszemét nem karülik el a szo-
ciális ellentétek sem.

Üj villamoserőművek és gyárak építésének szentelt nagy sorozatában Okas
egymásbafonódó geometriai ritmusokkal tudja az építőmunka feszültségét és
pátoszát kifejezni. Okas legkedveltebb technikája az akvatinta és rézkarc, sokszor
egymással kombinálva. Okas ex librisei virtuóz rajzképességéről adnak tanú-
bizonyságot.

Torn Ilmar 1959-ben keltette fel művészbarátaink figyelmét. Akkor készült el
szimbolikus általánosításra törekvő linóleummetszete: „A halász kezei". Zord
borókabokros és kövestalajú Saaremaa szigetünk és az ottani halászok élete
még később is kínált hálás anyagot Torn Ilmarnak. Torn grafikai alkotásaiban a
természet és az ember szétválaszthatatlanok- A művész nagy, goromba fehér-
fekete felületeket állít egymással szembe. Az utóbbi időben Torn inkább lírai
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Tolli Vive: Illusztráció Annisti A. gyűjteményéhez: „A mesemondó Mari"
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hangulatú lapokat alkot, kontrasztos nagyvonalúság helyett dekoratív síkszerű,
nyugodtabb és részletesebb íormakifejezés jelentkezik nála.

1966 elején Moszkvában rendezett beszámoló kiállításon a grafikusok közül
Tolli Vive szerepelt legsikeresebben. A múlt évi Velencei Biennalén a szovjet ki-
állítási pavilonban is kiemelték fiatal művésznőnk alkotásait. Lapjai árnyalatdús
és változatos faktúráját az összes maratási technikák kombinálásával éri el. Tolli
Vive művészete mélyen emocionális, de emellett mindig északian visszatartó és
diszkrét. Műveiben ritkán találunk viharos érzelmeket, lendületes mozgást és
expresszív formanyelvet.

Harmonikus intim világ nyílik a mezők és régi városrészeket ábrázoló képein,
a kertész csendes örömeiről szóló három, grafikai lapján, Anna Haava és Vasrandi
Debora versgyűjteményeinek illusztrációiban- Gyakran találunk Tolli Vive lc,pjain
mozdulatlanul elgondolkodó, magábamerült embereket. A művészhez közelállók a
legendák, népi költemények, a mesék világa (illusztrációk Annistó A. „A mese-
mondó Mari" című könyvéhez). Tolli Vive tolmácsolása a meséket a valószerűség,
a valóságot pedig mesebeli, romantikus árnyalatok látyolába burkolja.

Keerend Avo kizárólag linoleummetszeitel foglalkozik. Szakadatlanul kísérle-
tezve egyre újabb fakturahatásokat és rafinált színösszetételeket keres. A linó-
leummetszet dekoratív lehetőségei kihasználásának változatosságában és a met-
szésmódok sokféleségében nincs hozzá hasonló észt művészünk. Intenzív kísérle-
tezés terén Keerend Avora Soans Olev hasonlít, aki hagyományos rézkarctechnika
után nagyon különféle tartalmú és dekoratív irányzatú műveket hozott létre.

A szovjet észt grafika életerejét és nagy fejlődési potenciálját az a tény is
bizonyítja, hogy kiállításainkon inkább az utolsó 5—10 év folyamán feltűnt fiatal
művészek adják a hangot. Ezek a művészek egyre koncentráltabb kifejezési esz-
közök, általánosított tartalmi megoldások és asszociatív ábrák felé töreikszenek.
Alig tíz évvel ezelőtt végezték el a Tallinni Művészeti Intézetet Tolli Vive, Eelma
Héráid, Ülas Peeter, Tihemets Evi, Laretei Heldur, mégis már mindannyian sajá-
tosarcú mesterekké formálódtak- Tihemets Evi színes grafikánk egyik legkitartóbb
képviselője. Eelma H., Ulas P., Laretei H. kezdetben hasonló törekvésű művészek
ma már mélyen egyéni jellegű alkotásokkal örvendeztetik meg közönségüket. La-
retei Heldur az expresszívebb irányt képviseli. Eelma Herold szőnyegként sík-
szerű dekoratív lapok mellett több lírai és gondolati tartalommal rendelkező mű-
vet alkotott Egyre komplikáltabb és feltételesebb Ulas Peeter alkotási igyekvése.
Műveinek eszméje mindig tágabb a témánál.

Az utóbbi években az észt szovjet grafika több sokatígérő fiatal művésszel
gazdagodott. Palm Jűri, Veeber Renaldo, Arrak Henno, Eelma önneleid, Klar Con-
cordia, Pöllu Kalju és még másakról van szó-

Köztársaságunk művészetében az iparművészet figyelemre méltó helyet foglal
el. Nagy az igény az észt keramikusok, textilművészeink, ötvöseink és bőrdíszí-
tőink munkái iránt. A kiállításon bemutatott válogatott anyag feladata az, hogy
bőrdíszítésünk jellegéről és eredményeiről tájékoztatást adjon. Ez a művészeti
águnk nemcsak az észt iparművészet általános irányát tükrözi, hanem másutt
nem ismétlődő nemzeti specifikus látványosság is.

Vannak adataink, melyek szerint az első bőrkötés Észtországban már a XIII.
századból származik. Az azóta eltelt évek során is foglalkoztak bőrdíszítéssel, de
a folyamatos hagyományokra alapuló észt bőrdíszítés az 1920-as évekből szárma-
zik. A háború előtti évek idején a legnagyobb elismerést Táska Eduárd könyvköt':)
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Laretei Heldur: Rekviem
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műhelye nyerte — az 1937. évi világkiállításon a „Grand Prix"-t. Közvetlenül a
háború előtt Adamson-Eric frissítette bőrdíszítésünket élénk színekkel, népmű-
vészetünkre jellemző rátétes síkszerű díszítésekkel-

Az észt bőrdíszítés alapjában a felületeket dekoráló művészetté alakult. Bőr-
metszet, bőrplasztika és batik technikával díszítik a bőrkötéseiket, könyvburkola-
tokat, albumoífat, díszokleveleket, ékszerdobozokat, dobozokat, fényképek, hangle-
mezek, kézimunkaeszközök tárolására. A munkák legnagyobb része egyedi vagy
igen kisszámú példányban készül. Nagyobb tömegű ipari gyártással kerülnek az
üzletekbe pénztárcák, cigaretta tartók, fésűtokok.

A bőrdíszítés terén is számos különböző arculatú művészünk tevékenykedik,
bár a bőr specifikus tulajdonságai viszonylag szűkebb díszítési lehetőségeket
nyújtanak a többi iparművészeti ágaknál. Általánosított síkszerű díszítés, a bőr
felületi bájának megóvása intenzív használatának dacára — ezek olyan specifikus
követelmények, melyek a művészt bizonyos határok közé szorítják. A színek, a
faktúrák variálása mégis sok lehetőséget ad. Geometriai alakzatok mellett az észt
népművészet serkenti bőrdíszítőinket- Az észt bőrdíszítés Kapcsolatban áll mind
a korszerű dekoratívművészettel, mind az észt paraszttextil és fafaragás motí-
vumaival.

Művészeink jelentős része lemond az úgynevezett „képistílusról" (Lehis A.,
Reemets E., Külv E.) Munkáikban az ábrázoló elemeiket inkább asszociációk kelté-
sének céljából használják. Általános az egyszerűség, az igyekvés nem bőbeszé-
dűnek lenni (Voss E., Tomberg B. és mások). Lehis A. műveiben gyakori a lírai
hangulat. Reemets E. sajátossága részben a népi humor, Külv E. azonban epikai,
monumentális jellegű alkotások készítője. Bőrdíszítésünk ma már gyakran be-
hatol az initerieurművészet területére is, — segítségével a helyiségekben tisztán
dekoratív formákat és tetszetős színhangsúlyokst nyernek.

Nemzeti sajátossága, originális technikája és korszerű művészeti színvona'a
egyre növekvő népszerűséget kölcsönöz bőrdíszítésünknek.

Kiállításunkat köszönetünkként küldjük az idén tavasszal Tallinnban szerepelt
Szolnoki Művésztelep kiállításáért. Kívánjuk, hogy a kölcsönös művészeti érdeklő-
dés Szolnok és Tallinn között jövőben egyre mélyebb legyen és a baráti városain-
kat még közelebb hozza egymáshoz.

Jűri Keevallik
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A közgazdasági ismeretterjesztés tapasztalatai
Szolnok megyében

Szocialista társadalmunk gazdasági életének előrehaladásával elválaszthatatlanul
együtt jár a tudatformálás, a népműveltség fejlesztése. A szocializmus teljes felépítésé-
nek időszakában az eszmei, politikai tudatformálás és nevelőmunka nagyjelentőségű.
E munkához napjainkban az MSZMP Központi Bizottságának ideológiai irányelvei,
a IX. kongresszus határozatai, a gazdasági mechanizmus reformjával kapcsolatos párt-
határozat és a III. ötéves terv célkitűzései adnak keretet. Valamennyi említett doku-
mentum felveti a TIT ismeretterjesztő tevékenységének továbbfejlesztését, ezen beliiJ
a közgazdasági ismeretterjesztés előbbrevitelének szükségességét.

Közvéleményünkben az utóbbi időkig háttérbe szorult a közgazdasági gondol-
kodásmód. Számos ok miatt a társadalmi fejlődéshez kellően nem igazodó szemlélet
alakult ki. Társadalmunkban - ezen belül megyénkben is - számos olyan változás
történt a termelési viszonyok és a társadalmi élet területén, amelyek e szemléletmóddal
való szakítást, az alkotó jellegű közgazdasági gondolkodásmód kialakítását tette szük-
ségessé.

Utalok itt megyénk iparának jelentős növekedésére, a mezőgazdaság szocialista
átalakítására, a lakosság műveltségének lényeges emelkedésére, melyek együttesen nem
csupán igénylik, hanem meg is követelik az ismeretterjesztő munka kiterjesztését és a
társadalmi fejlődés középpontjában álló területekre való koncentrálását.

A IX. kongresszus határozatai alapján felmérve a feladatokat, szakosztályunk
úgy látta, hogy a lakosság érdeklődési köre elsősorban a gazdaság összműködésének
új irányaira és annak életünkre közvetlenül kiható változásaira összpontosul.

Ennek alapján állítottuk munkánk homlokterébe a gazdasági mechanizmus reform-
jával kapcsolatos ismeretterjesztést és azzal összefüggően a III. ötéves népgazdasági
terv ismertetését.

Ügyeltünk arra, hogy a reformot a népgazdaság helyzetével összefüggésben a III.
ötéves terv célkitűzéseivel együttesen ismertessük.

Célunk elsősorban a gazdasági szakemberek, értelmiségiek felkészítése volt, hogy
a reform bevezetésének idejére a gazdasági egységek vezetői értsék megváltozott fel-
adataikat. A hallgatóság összetételének megfelelően igyekeztünk a reform szükséges-
ségét, közgazdasági és gazdaságpolitikai összefüggését feltárni. Igyekeztünk a reform
tudományos magyarázatára. Ennek kapcsán rámutattunk, hogy a szocialista országok
gazdasági fejlődése milyen tudományos általánosításokra adott lehetőséget, hogy a
szocializmus politikai gazdaságtana kategóriái milyen mértékben változtak, bővültek,
gazdagodtak, nyertek új tartalmat. Ezeket az előadásokat általában szabadegyetemi
szinten tartottuk.
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Az előadások egyben segítséget nyújtottak más jellegű ismeretterjesztési formák
felkészítésére, előadói hálózatunk kibővítésére.

A népgazdasági előadások sem egyszerűen tervismertetők voltak. Az előadók
a feladatokat és az eredményeket együttesen ismertették, a gazdasági mechanizmusnak
a gazdálkodásra gyakorolt hatásával.

A népgazdasági előadások legtöbbje akadémiák keretében hangzott el.
Az említett legfontosabb témák mellett természetesen számoltunk azzal, hogy a

gazdasági élet különböző területei iránt érdeklődők igényeit a nagyközönség vala-
mennyi körében kielégítsük. Ezért változatos ismeretterjesztési formákat alkalmaztunk.

így:
- egyedi előadásokat tartottunk a lakosság különböző területeinek megfelelő

témákkal,
- ifjúsági akadémiákon belül is tartottunk egy-két közgazdasági tárgyú előadást,
- kis sorozatokban három-négy közgazdasági tárgyú előadást szerveztünk valamely

szakterület feldolgozására,
- önálló sorozatokat indítottunk, hat-nyok, teljesen közgazdasági tárgyú előadással,
- akadémiákat az ágazati szerkezetnek megfelelően (fmsz, tsz, munkás stb.) és
- szabadegyetemeket szerveztünk.

A szervezést a TIT megyei szervezete időben beindította.

A TIT a vállalatokhoz és a mezőgazdasági üzemekhez időben eljuttatta írásos
tájékoztatóját és egyben témajavaslatot is adott.

A TIT kezdeményezését messzemenően támogatta számos társadalmi és gazdasági
szerv. Ennek köszönhető, hogy a vállalatvezetők -, az előző évektől eltérően - meg-
értéssel fogadták a TIT kezdeményezését és támogatták az egységen belül az ismeret-
terjesztés különböző formáinak megszervezését, illetve biztosították dolgozóiknak ezeken
való részvételét. Megemlítjük - többek között - a megyei pártbizottság ipari osztá-
lyának iparvállalatok vonatkozásában, a MESZÖV-nek pedig a kereskedelmi jellegű
területeken adott támogatását.

Örvendetes számos üzem aktív bekapcsolódása, mint pl. a Martfűi Cipőgyár, a
Szolnok megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat, a Szolnok megyei Mező-
gazdasági Gépjavító Vállalat, a Budapesti Fűrészek Szolnoki Üzeme és a KISZÖV
amelyek vállalaton belül önállóan szervezték meg az ismeretterjesztést.

A szervezettség javulását mutatja, hogy megyénkben az országos 2530 előadásból
a; első félévben 152-őt tartottunk meg.

Ezen belül a legmagasabb szintű szabadegyetemi forma is elterjedt, amit előző
években általában nem sikerült megszervezni. Országosan 105 helyen1, ebből vidéken
60 helyen működik szabadegyetem, melyből Szolnok megyében 8 indult. Ugyanakkor
24 munkás és 17 földművesszövetkezeti akadémia is beindult.

A megnövekedett szervezett ismeretterjesztés természetesen igényelte a szakosztály
taglétszámának növelését is. E téren is értünk el eredményt. 1964-hez viszonyítva
országosan a taglétszám 1128-ról 1208-ra, 7 százalékkal emelkedett. Ugyanakkor me-
gyénkben ez idő alatt 47-ről 75-re, 59 százalékkal emelkedett a taglétszám.

Az említett taglétszám növelés egyben minőségi javulást is eredményezett az
összetételben. Ennek eredménye, hogy a szervezett ismeretterjesztési formák előadá-
sainak megtartásán túl három - a szakosztály által gondozott - cikk jelent meg külön-
féle folyóiratokban. Ez a szám aránylag alacsony, de az országos 37 cikk alapján már
eredményt jelent.

— 57 —



A hallgatók érdeklődésének azonosságát jelrik, hogy mind az iparban, mind a
mezőgazdaságban és egyéb helyeken tartott előadások közül a legnagyobb számú igény
a „Miért kell az új gazdaság imechanizmus" c. előadás iránt merül fel.

Ebből az iparban 15 helyen, 534 fő részvételével, a mezőgazdaságban 11 helyen
442 fő részételével és 18 egyéb helyen 570 fő részvételével tartottunk ismeretterjes-nő
előadást.

Másik nagy érdeklődést kiváltó téma a III. ötéves terv volt, melyből csupán
mezőgazdasági területen 16 előadást >-tottuntí, 816 fő részvételével. A ea-dasáei
mechanizmus reformjához kapcsolódóan 8 helyen tartottunk előadást, 286 fő látoga-
tottság mellett, a szövetkezeti és s'emélvi anyagi érdekeltség összefüggéseiről is 6
helyen, 383 fős látogatottsággal a vehetők és a veretes című témakörből.

A már említett szabadegyetemi szintű ismeretterjesztés iránti igény növekedéére
megemlítjük, hogy az ipari tagozatra 193 fő, a mezőgazdasági tagozatra 85 fő, a keres-
kedelmi tagozatra pedig 83 fő jelentkezett.

Az ipari tagozat előadásai az alábbiak voltak:
Vezető és vezetés
Vezetői döntések előkészítése
A gazdaságos termékstruktúra és a piackutatás
Önköltség és kalkuláció szerepe a vállalatok gazdálkodásában
Termelői árak és rugalmas árképzés
Állóeszköz újraértékelés és állóeszköz gazdálkodás
Ezek az előadások leginkább a megye nagyipari vállalatai dolgozóinak és az

ezekhez kapcsolódó pénzintézeti dolgozóknak szóltak. A látogatók közül megemlítjük
a Kőolajipari Vállalat, a Járműjavító Vállalat, a TITÁSZ Szolnoki Üzletigazgatósága,
a Kooiaj és Gázipari Tröszt, valamint a Magyar Beruházási Bank dolgozóit, akik
legnagyobb számban képviseltették magukat.

A mezőgazdasági tagozat szabadegyetemi előadássorozata az alábbi témakörű volt:
Vezető és vezetés
Vezetői döntések előkészítése
Mezőgazdasági termelés és fejlesztés
A termelőszövetkezeti alapokkal való gazdálkodás és a hitelrendszer néhány

kérdése
A termelőszövetkezeti jövedelmek felosztásának, a közös alapok és a részese-

dési alap kialakításának elvei és módszerei.
A mezőgazdasági tsz-ek üzemfejlesztési tervének készítésére vonatkozó irány-

elvek.

A mezőgazdasági tagozatot első ízben szerveztük meg. Az előadásokat a termelő-
szövetkezeti vezetők (elnököld, főkönyvelők, üzemgazdászok), az állami gazdaságok
vezetői, a banki és tanácsi szakterület illetékes dolgozói látogatták legnagyobb számban.

A kereskedelmi tagozat előadássorozata az alábbi témakörű volt:
A vezető és a vezetés
A vezetői döntések előkészítése
A gazdasági irányítási rendszer reformja és a kereskedelmi módszerek.
A belkereskedelmi áruellátás tervezése és a szállítási szerződések rendszere
A fogyasztás és a belkereskedelmi árualapok
A kereskedelem finanszírozásának módszere
Ezeken az előadásokon elsősorban a megye állami kereskedelme (Élelmiszer és

Iparcikk Kiskereskedelmi, Élelmiszer és Vegyiáru Nagyker. Vállalat), a vendéglátó-
ipar, a MÉSZÖV dolgozói vettek részt.
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Valamennyi szabadegyetemi előadást neves közgazdász tartotta. Ezeknek a köz-
gazdászoknak a részvétele természetesen csak a közgazdasági választmány segítségével
valósulhatott meg. Ezért a közgazdasági választmány titkárát köszönet illeti. Fel-
kérésünkre fáradhatatlan segítséget nyújtott céljaink megvalósításában.

Sikerült elérni, hogy az előadók személyileg a szakterületet jól ismerő, elméleti-
leg képzett és a gyakorlatban is jártas közgazdászok legyenek. Negatívumként említ-
jük meg ugyanakkor, hogy nem sikerült biztosítani az előadások megtartásánál a prog-
ram szerinti logikai sorrendet és előfordult előadói csere is.

A szabadegyetemek és az akadémiák előadásai után sok esetben vita alakult ki.
Ez arra mutat, hogy a hallgatók készültek a foglalkozásokra és sajátos meglátásaiknak
nyíltan hangot mertek adni. Általában ez a légkör jellemezte ismeretterjesztő mun-
kánkat, mely egyben arra is következtetni enged, hogy alapvető célunkat a közgazda-
sági gondolkodásmód fejlesztését valamelyest előbbre vittük. A közgazdasági terület
sokoldalúsága, a mikroökonomiai területek számos összefüggése ezeken a vitákon meg-
világosítást nyert. Tudatosodott a marxista-leninista társadalomszemlélet, az egyéni',
a vállalati és a népgazdasági összefüggések és kölcsönhatások számos esete.

A viták során felvetett főbb kérdések kritikailag, a megoldás irányában vetettek
fel jónéhány problémát, sok esetben pedig alkalmasak voltak alaptalan aggodalmak
eloszlatására.

A gazdasági mechanizmus és a gazdasági irányítás reformjával kapcsolatban
merültek fel az alábbi főbb kérdések:
- A gazdasági egyensúly biztosításával kapcsolatban legtöbb kérdés az anyagellátási

nehézségekkel összefüggésben merült fel. A jelenlegi anyagellátás mellett a kötött
anyaggazdálkodás megszüntetésében azt a veszélyt látták, hogy az új módszer
további aránytalanságokat idéz elő, mivel a vállalati tevékenységet meghatározó
differenciált lehetőségek elősegítik az egyenlőtlenebb elosztást.
Kérdésként merült fel a kereskedelem befolyásoló tevékenységének hatékonvsáea
az ipari termelésre abból a szempontból, hogy bizonyos területeken megfelelő
kapacitások álljanak majd rendelkezésre.
Általában a kérdések a hiánygazdálkodás megszüntetésének feltételeivel foglal-
koztak és a szükségletnek megfelelő termelés kibontakozását vetették fel alapvető
problémaként azzal, hogy ennek megvalósításakor jelentős akadályok merülnek fel.

- Az életszínvonallal kapcsolatos kérdések lényegét a munkaerő foglalkoztatás és
az árszínvonal, illetve a pénz értékállandóságának védelme képezte.
Pontosabban arra kívántak választ kapni, hogy a gazdasági mechanizmus reformja
és az új irányítási rendszer idéz-e elő foglalkoztatottsági problémát, amennyiben
igen, hogy a munkaerő átcsoportosítására milyen központi intézkedések születnek.
Az árak vonatkozásában arra szerettek volna választ kapni ,hogy a szabad ár-
képzést a cikkek milyen körére alkalmazzák és a kereslet-kínálat egyensúlyának
lassúbb biztosítása milyen mértékben érintheti az árszínvonalat), vagyis a nagyobb
kereslet következtében nem lesznek-e a vevők kiszolgáltatva a termelőknek.
Ezzel összefüggésben több esetben felmerült a monopolhelyzetben levő vállalatok
által kialakítható ár, abból a szempontból, hogy milyen hatással lesz az az ár-
színvonalra és milyen központi intézkedések várhatók a nyereség maximalizálá-
sában való vállalati érdekeltség árfelhajtó tevékenységének megakadályozására.

- A vállalati önállóság kérdésével összefüggésben a vállalatok (trösztök, országos
és nagyvállalatok) keretében működő termelő egységek önállóságának felvetése
jelentkezett.
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Különösen az anyagi ösztönzést illetően és a műszaki fejlesztés vonatkozásában
merültek fel aggályok.
Felmerült ennek keretében, hogy mi történik abban az esetben, ha az adott gyár-
egység gazdálkodása eredményes, azonban a nagyvállalat eredménye nem meg-
felelő, hogyan lehet ilyenkor elismerni az adott egység eredményes munkáját.
Ez a kérdés kisebb egységekkel - pl. földművesszövetkezetekkel - kapcsolatban
is felmerült, ahol előfordul, hogy egyes üzemágak eltérő jövedelmezőségűek és az
esetleg veszteséges üzemág vállalati eredményre gyakorolt meghatározó szerepe
nem szünteti-e meg az eredményesen működő üzemágak dolgozóinak anyagi
elismerését.
Több hozzászólásból azt a következtetést lehet levonni, hogy nem bíznak a vál-
lalatok gazdasági önállóságának korlátozás nélküli érvényesülésében. Azt a veszélyt
látják, hogy a felügyeleti szervek beavatkozása az operatív gazdálkodásba csak
formailag változik, tartalmilag nem csökken, így megmarad a beavatkozás, ami új
viszonyok között még bonyolultabbá teszi a felelősség megállapítását.

A kisebb vállalatoknál (tanácsi vállalatok) a műszaki fejlesztés forrásainak a
képzése vetődött fel. Ugyanis a nyereségből visszatartható fejlesztési alap volumene
itt nem nyújt lehetőséget jelentősebb bővítésre, a hitel igénybevétele pedig terhet
jelent. Ez a kérdés elsősorban a nagy és kisvállalatok közötti versennyel össze-
függésben merült fel.

- Több kérdés vetődött fel a vezetéssel kapcsolatban, elsősorban olyan irányban,
hogy mennyiben felel meg a vezetők felkészültsége az új igényeknek.

- Felmerültek kérdések a társadalmi ellenőrzés szerepének, kialakításának irány-
zatával kapcsolatban, abban a vonatkozásban, hogy a nyereségre való törekvés nem
vezet-e a fogyasztó megkárosítására és ezt milyen eszközökkel kívánja a központi
vezetés megelőzni.

A hozzászólók több esetben felvetették a bázis szemléletet az anyagi ösztönzés
szempontjából. Rámutattak, hogy még jelenleg is tapasztalható törekvés tartalékok
képzésére, annak érdekében, hogy a későbbiek során a nyereségtömeg megálla-
pítása a vállalatra kedvezőbb legyen.

Tapasztalható volt a vezetők részéről bizonyos türelmetlenség egyes konkrét ren-
delkezések, döntések mielőbbi kiadását illetően, legtöbb témánál már ezeket sze-
rették volna hallani.

- Nyíltan ideológiai kérdések nem vetődtek fel1, azonban egyes gazdasági kategó-
riák formai azonossága zavart okozott az emberek tudatában és így célszerű a
formaazonosság mellett a szocialista rendszer lényegének fokozottabb tudatosítása.
A III. ötéves terv téma kapcsán

- a helyiipar fejlesztése,
- a nők foglalkoztatási lehetőségeinek javítása vidéki viszonylatban és
- a mezőgazdaság helye, szerepe népgazdaságunkban, valamint az ennek megfelelő

gazdaságfejlesztési előirányzatok voltak vitatva.

Egyértelmű helyeslést váltott ki a szövetkezeti szervezetek - ezen belül a termelő-
szövetkezetek - vonatkozásában a gazdasági mechanizmus reformjával kapcsolatos
határozat. Különösen az a megállapítás, hogy a szövetkezetek működésének, az állam-
és a szövetkezetek viszonyának alapja a szövetkezetek önigazgatásának, továbbá a
szövetkezetek és az állami vállalatok egymás közötti kapcsolatában az egyenjogúságnak
elismerése és alkalmazása.
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Helyeselték és szükségesnek tartották a mezőgazdaság terén a felvásárlási árszín-
vonal felemelését, amely lehetővé teszi az önálló - vállalatszerű - gazdálkodás kiszé-
lesítését.

Egyetértettek az állam beavatkozási módszereivel, helyeselték, hogy azok döntő
többségében gazdasági jellegűek lesznek és elősegítik a tagok jövedelme és a felhal-
mozás közötti helyes arány kialakítását, eltérő viszonyok között gazdálkodó szövet-
kezetek közötti túlzott differenciálódás csökkenését.

Alkalmas módszernek tartották erre a jövedelemelvonás átalakítását, a földadó
szerepének növelését, az állami támogatás új várható módszereit, a már megtörtént
hitelrendezést és az amortizációs alapképzést.

Megelégedéssel vették tudomásul), hogy a jövedelemfelosztási formák megválasz-
tása továbbra is a szövetkezetek belső ügye. Különösen azért, mert az állam a bruttó
jövedelem felosztása révén a részesedési és jövedelembiztonsági alap kötelező képez-
tetése útján a munkadíj és kiegészítő részesedés eszközeivel a tagjövedelem évközi
egyenletesebb biztosítását és biztonságosságát segíti elő.

Ügy tűnt a hozzászólásokból, hogy a szövetkezeti jelleget továbbra is erősíteni,
fejleszteni kell, emellett azonban ki kell építeni a vállalatszerű gazdálkodást. Erre a
már tett intézkedéseken kívül a vezetőség önállóságának növekedését, a tagokkal a
kétoldalú munkaszerződések megkötését, a területi elv alapján képzendő termelő-
szövetkezeti szövetségek érdekvédelmi munkáját előnyösnek tartják.

Ugyancsak közeledtek annak megértéséhez, hogy a közös és háztáji gazdaságok
egy típusú szocialista egységek, azok elválaszthatatlanul, egymással összhangban fej-
lesztendők.

A kérdések megválaszolásánál nagyon jelentős volt az előadók felkészültsége.
A válaszokban elsősorban a reform szükségességét, lényegét és fő vonásait kiVán-

tá1' kidomborítani, a konkrét kérdéseket ebbe ágyazva válaszolták meg. Érvényes
határozatok hiányában néhány kérdést kielégítően nem lehetett megválaszolni.

A megválaszolatlan kérdések száma nem sokra tehető, mivel a témához igazított
vita azokat csökkentette és az előadásban is kitértek előadóink a kérdés végleges ren-
dezésének helyzetére.

Az új oktatási év és a II. félév időszakában már alkalmunk nyílik arra, hogy ?.
gazdasági bizottság megjelent határozatai alapján - a reformmal kapcsolatos - csak-
nem valamennyi kérdést megválaszoljunk.

Ismeretterjesztői tevékenységünket a következő változások jellemzik:
- az oktatási évben jobban és konkrétabban szolgáltuk a gazdaságii, politikai és

ideológiai, művelődési feladatok megvalósítását.
- jobban középpontba került a nagyüzemi mg.-termelés útjára tért parasztság köré-

ben végzet: propagandamunka.
- fokozottabban érvényesítettük a korszerű közgazdasági műveltség elemeit az ipari,

kereskedelmi, mezőgazdacági gazdálkodásban, egyben a marxista-leninista világ-
nézet megalapozásában.

- Emelkedett előadásaink száma, amelyek döntő többsége szabadegyetemen és aka-
démián hangzott el, azokon az előző időszakhoz képest mintegy megháromszoro-
zódott hallgatóság vett részt.
Az előadások többsége a jelen időszak legfontosabb kérdéseire összpontosult, mint
a gazdasági mechanizmus irányítási rendszer reformja, ill. a III. ötéves terv, a
vezetés - irányítás kérdései, továbbá az intenzív jellegű nagyüzemi gazdálkodás
eredményessége témakörre.
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Kevés volt azonban -nég a mezőgazdasági üzemekben (termelőszövetkezetekben,
állami gazdaságokban) tartott előadások száma.
Jobban segítették előadásaink tehát a gazdasági feladatok megoldását, mindenek
előtt megyénk mezőgazdasági termelésének fejlesztését, a termelőszövetkezetek
megszilárdítását, a jövedelmezőbb gazdálkodást.
Előadásaink segítették és szélesítették a termelőszövetkezeti parasztság általános
műveltségének és szakismeretének bővítését.
Termelőszövetkezeteink megerősödéséhez igazodtak témáink is. Nagymértékben
nőtt az önálló - vállalatszerű - gazdálkodással kapcsolatos előadások száma.
Ennek ellenére növelni kell az előadások számát és a hallgatók részvételét.
Az előadások színesebbé tételével, megfelelő szemléltető eszközök alkalmazár
sával, az üzemlátogatások meghonosításával még népszerűbbé tehetjük előadá-
sainkat.

- Eredménynek tekinthetjük, hogy megyénk jelentősebb ipari-kereskedelmi üzemei-
ben sikerült megszervezni önálló sorosatok, akadémiák tartását.

- Az ipar és a mezőgazdaság előtt álló ismeretterjesztési feladatok megvalósítását
a legjobban az akadémiai és a szabadegyetemi rendszer szolgáltatja.

- A társ-osztályokkal arra törekedtünk, hogy az akadémiák és a szabadegyetemek
programja és tartalmi mondanivalója meggyorsítsa az ipari munkások, a termelő-
szövetkezeti tagok és a dolgozók széles tömegei között a kommunista emberré-
válás folyamatát, segítse a dolgozókat abban, hogy a korszerű termelési folyamatok
szakmailag felkészültebb irányítóivá tudjanak válni.
Előtérbe került tehát a korszerű, nagyüzemi termelést elősegítő propaganda.
Különösen az előadások színvonalában állapítható meg fejlődés.
Az akadémiák számszerű fejlesztése problémákat is felvetett.

a) a gazdasági vezetők egy része még mindig közömbös,
b) a hallgatók általános és szakmai műveltsége nagyfokú különbözőséget mutat,
c) a bejáró munkások problémái megoldatlanok,
d) a szervezési nehézségek és jó tárgyi feltételek hiánya.

Az eredmények ellenére különösen a szocializmus teljes felépítéséből adódó köve-
telményekhez viszonyítva problémák, fogyatékosságok jelentkeznek tehát:

a) a szocialista tudat alakulása - a fejlődés ellenére - nem tartott lépést a szocia-
lLmus építésének ütemével,

b) a lakosság társadalomtudományi alapismereteinek viszonylag alacsony színvonala
nehezíti az általános és szakmai ismeretterjesztő munkát,

visszahúzóan hat a művelődési igény fejlődésére, fékezője a TIT tevékenységének,
lassítja a világnézeti fejlődést.

Az ismeretterjesztés funkcióját sem sikerült még mindenütt megoldani. Sokan
leszűkítik az érdeklődés felkeltésére, s figyelmen kívül hagyják az ismeretkiegészítő,
pótló, valamint a tudományok fejlődése következtében az ismereteket korszerűsítő
funkcióját.

A szocializmus építésének jelenlegi szakaszában fő feladat a munka termelékeny-
ségének emelése, harc a világszínvonal eléréséért. E feladat megoldása érdekében
gyarapítani kell azokat a formákat, amelyek az általános műveltség megalapozása
mellett minél rövidebb idő alatt képessé teszik a dolgozókat a magasabb színvonalú
munkára.

Ennek érdekében a társulat tömegszervezeti jellegét szakosztályunk sajátos fel-
adatainak megfelelően tovább kívánja erősíteni. Tagságunkat is ennek megfelelő ütem-
ben kívánjuk növelni, elsősorban fiatal közgazdászok bevonásával.
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Mindezekkel a továbbiakban is eredményesen folytatható a közgazdasági gon-
dolkodásmód és a társadalomszemlélet fejlesztése. Az oktatási év alatt leraktuk az új
gazdasági irányítási rendszer megértéséhez szükséges alapokat, továbbiakban az eddig
alkalmazott ismeretterjesztő formákkal rá kívánunk térni egyes ágazatok szakmai
területeinek mélyebb, rendszerében összefüggő ismertetésére.

Ügy gondoljuk, hogy e munkánkban továbbiakban is messzemenő támogatást
kapunk a TIT megyei vezetőségétől és a művelődésügy valamennyi munkásától.

MOHÁCSI OTTÓ

Az előadások ágazati megoszlása és látogatottsága
(II. félév)

Megnevezés Megártott
1965.

Ipar 57
Mezőgazdasági 13
figyéb 82

összesen 152

előadás
1966.

77

31

33

151

Résztvevők
1965.

1405

528

1969

3902

száma
1966.

2657

1532

1108

5391

Látogatottsági
1965

24,6

40,6

24,0

25,6

átlag
1966.

34,4

37,3

33,6

35,6

Látoga-
tottság a

bázis "/o-ában

139

92

140

139

Megjegyzés: Megyei szinten a társadalomtudományi előadások említett időszak-
ban 1265-ről 922-re, vagyis a bázis 72 százalékára csökkentek, e mellett a látogatottság
is 65 831 összrésztvevőről 49 686 összrésztvevőre csökkent, vagyis az előadásokkal azo-
nosan a bázis 72 százalékára.
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Kettős fejezet a jászágói új házak történetéből

Aligha akad a hazánkban megforduló külföldiek közül olyan, akinek tel ne
tűnnék, hogy az elmúlt másfél évtizedben mennyi új, szép, modern lakóház épült.
S ennek láttára a kapitalista nyugat újságírói is, néha ugyan cseppet sem szívesen, de
mégis kénytelenek elismerni, hogy a magyar nép legszélesebb rétegei „vígan úszkálnak
a szocializmus sodrában" - mint pl. egy francia újságíró szellemeskedve megjegyezte.
Holland mezőgazdasági szakemberek viszont odáig mentek, hogy már népköztársa-
ságunk címerét is kifogásolták: szerintük feltétlenül bele kellene rajzolni még eay
építőállványt is, hiszen a magyaroknál manapság mindenki építkezik, kicsiny faluban,
nagy városban egyaránt - hangoztatják a kiváló holland kertészek. S a Győrön és
Veszprémen át a Balatonra utazó bécsi mérnöknek nem került különösebb fáradságába
annak a megállapítása sem, hogy a villaszerű nagy és szép házakat „kisemberek",
vagyis egyszerű dolgozók építik. Noshát, véli ez az osztrák szomszédunk, gazdasági
csodának ez sem éppen utolsó.

Külföldi vendégeink különösen a kicsiny faluban épített új házakat bámulják
meg. S ennek alapján azt sem nehéz megállapítaniuk, hogy már a szocializmus építé-
sének kezdeti szakaszában kezd eltűnni a város és a falu közötti különbség.

Mindezeket figyelembe vével, nyugodtan mondhatjuk, hogy a szocializmus épí-
tésének éveiben a néprajzi kutatóknak is foglalkoznia kell az újonnan épülő falusi
lakóházak kérdéseivel. A mintát és példát ebben a vonatkozásban a szocializmus
építését elsőnek megkezdő Szovjetunió nyújtja számunkra. A Szovjetszkaja Ethnog-
raphia 1953. I. számában jelent meg P. I. Kusnyer „A Szovjetunió népei szocialista
kultúrájának és életmódjának néprajzi tanulmányozásáról" című iránymutató tanul-
mánya, amelyet a mi Ethnographia című folyóiratunk néhány hónappal később teljes
egészében közölt magyar fordításban. Kusnyer több vonatkozásban is foglalkozik a/.
új lakóházak kérdésével, és hangsúlyozza, hogy a „Szovjetunióban minden néprajzi
kutatóintézetben folyik a népi lakóház kutatása is."

A szovjet példa nyomán indult meg nálunk is a szocializmus faluépítése törté-
netének megfigyelése, kutatása. Elég talán itt Bakó Ferencnek a Sárospatak szom-
szédságában levő györgytarlói tanyaközpontnak kialakulásáról és Szolnoky Lajosnak
„Néprajzi megfigyelések egy új szocialista község kialakulásával kapcsolatban" című,
Ebes nevű, Debrecen szomszédságában levő községről szóló tanulmányára hivatkoz-
nunk. Mindkét fontos tanulmány az Ethnographia című folyóirat 1953-i évfolyamában
jelent meg.

A Jászságban három új falu keletkezett a felszabadulás óta eltelt időben: még-
pedig Jászboldogháza, Jászágó és Jászivány. Ebben a cikkben Jászágó fejlődésével,
illetőleg az ottani lakóházak történetével szeretnénk foglalkozni.

Kezdjük talán ott, hogy Jászágó, ez az alföldi mértékkel számítva kicsiny, nem
is egészen 1900 lelket számláló község, egészen a mi építő és alkotó korunknak a
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gyermeke: 1952. január i-én alakult meg, addig Jászárokszállás egyik tanyaközpontja
volt. Valamikor Ágópusztának, majd Ágószőlőnek hivták, a „Jász" előnevet csak akkor
vette fel, amikor önálló községgé alakult.

Nos, az új községben valóban új és modern minden: az elsőnek felépült tanács-
háza, a pártház, egészségház, művelődési ház, postahivatal, sőt az egykori tanyai iskola
mellé is emeltek egy pompás, új, modern épületet. Ezekben az években épült meg,
két irányban is, az új község bekötőútja. Bekapcsolták a községet az autóbusz-hálózatba.
A víznek a község egész területén való szétvezetése, a járdásítáa, parkosítás is erőteljes
ütemben halad, természetesen sok-sok társadalmi munka felhasználásával.

Ha pedig a lakóházak első fejezetét akarjuk megvizsgálni, legelőször is arra kell
rámutatnunk, hogy 1951-ben, a község megalakulásakor, a tanácsháza építésével körül-
belül egyidőben, két utcára való új ház épült. Természetesen állami támogatással, OTP
hitel nyújtásával. Tágas, világos, célszerű, modern típusházak ezetó, mégpedig az egy-
szobás és a kétszobás változatban.

A kormányzat itt elsősorban azért nyújtott az építkezéshez segítséget, hogy pa-
rasztságunk szegényebb rétegének, leginkább az új földhözjuttatottaknak, egészséges és
korszerű lakóházat biztosítson. Ügy mondhatnánk, hogy a szegényes viskóból, bogár-
hátú „kisded hajlékokból", négyeskonyhájú cselédházakból ezekben az esztendőkben
lépett át parasztságunk szegényebb rétege a jól megépített, világos, egészséges, modern
házakba.

Arról is gondoskodott a kormányzat, hogy az építkezés költségei ne terheljék meg
túlságosan az új házak gazdáit. Az egyszobás, konyhás, kamrás ház mindössze- 15 000
forintba került, de ennek a törlesztését is 15 esztendőre osztották el. Az évenkénti
törlesztés 1000 forintját is két részletben, májusban és novemberben lehetett 500-500
forinttal törleszteni. Tehát valóban a falusi lakosság szegényebb rétegének megsegíté-
séről volt szó.

Ez lenne tulajdonképpen a jászágói új házak története kettős fejezetének e.'ső
része, amelynek során a kialakulóban levő új falu szegényebb rétege a kormányzat
hathatós segítségével méltányos összegű, hosszúlejáratú OTP-hitellel egyszerű, de

/. rajz: A~ 1951-es alaptípus 11. rajz: Tornáccal bővített ház
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minden vonatkozásban jól használható és korszerű házhoz jutott. Teljesült hát a régi
szegényparasztok örök álma: tisztességes fedél alatt hajthatták álomra fejüket. (Első
számú fényképünk, illetőleg első számú alaprajzunk igen világosan mutatja be ezt az
egyszerű háztípust.)

Amikor pedig e házak története kettős fejezetének második részét kezdjük fel-
lapozni, legelőször is a már említett kiváló szovjet néprajzi kutatótól, Kusnyertól ke'l
a következőket idéznünk:

„A kommunizmusba való átmenet szakaszán a szovjet emberek kulturális szük-
ségletei az anyagi életszínvonal emelkedésével és a műveltség általános emelkedésével
együtt szélesednek. Ezzel kapcsolatban a jelenleg nálunk létező lakóház-típusok közül
sok elavulttá válik, mert nem felel már meg népünk növekvő igényeinek. A népi
találékonyság szakadatlanul dolgozik a lakóház típusainak tökéletesítésén."

III. rajz: A mai kétszobás formájára átépített ház tervrajza

Noshát, pontosan ez következett be Jászágón is. Ami jó volt 1951-ben és 1952-ben,
az már nem lett jó 7-8 vagy 10-12 esztendő múlva. „A népi találékonyság" Jászágón
is dolgozni kezdett, s a típusházakat sorra-rendre átalakították, kibővítették, korsze-
rűbbel, jobban használhatóbbá tették. Tulajdonképpen ez a kibővítés, átalakítás, kor-
szerűsítés alkotja a jászágói új házak története kettős fejezetének második részét.
A községben kialakult szóhasználat itt „megújítás"-ról beszél. „Megújítottam a háza-
mat" - „továbbújította a házát" - hallhatjuk lépten-nyomon a községben, tanácsülésen
éppen úgy, mint a boltban vagy a kútnál.

Nézzük hát, mi is ennek a megújításnak a lényege? Hogyan kezdődött a kettős
fejezet második része?

A típusházakban, mint az első számú fényképen is jól láthatjuk, hátul volt a
lépcsőfeljárat, faoszlopokon nyugvó tető alatt. Amikor a ház gazdája kezdett gyara-
podni, megtollasodni, rendszerint itt kezdte az átalakítást. Az egyik ember pl. kőosz-
lopokra cserélte ki a faoszlopokat, a másik már falakat is húzott a tető alá, ablakokat
vágott rajtuk és ilyen módon zárt verandához jutott, amelyet még a téli hónapokban
is sok vonatkozásban hasznosítani tudott. Akadt olyan tulajdonos, aki a bejárat felett
levő tetőt hosszabbította meg a ház elejéig, s ilyen módon nyitott tornáchoz jutott.
Ismét másik ezt a tornácot egészen olyan formában építette meg, mint ahogyan ezen
a vidéken a nagyobb, szebb házak tornácát szokták. A kiegészítés még újabb változata
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/. foto: Az rgji-es alaptípus
(Urbán József, Hunyadi ti. 26.)

2. foto: Oszlopos tornáccal bővített
ház (Barta Ferenc, Hunyadi u. 6.)

az, hogy a tornácot teljesen zárt formában, ablakokkal ellátva építették meg. így ismét
olyan helyiséghez jutott a tulajdonos, amelyek az időjárás szeszélyeitől függetlenül
igen jól lehet használni.

Feltétlenül meg kell említenünk, miért éppen a bejárati tetőn kezdték a legtöbb
helyen az átalakítást?

Igen érdekes és figyelemre méltó, hogy ezt a bejárati tetőt már a kezdet kezdetén
is nagyon is egyszerűnek, minden dísz nélkül valónak tartották, röviden szólván: sen-
kinek sem tetszett. Olyan mint a „patkoló tető" - mondogatták többen is', a kovács-
műhelyek jellegzetes előterére célozva, ahová az eső elöl szoktak behúzódni, s amit
Gárdonyi Géza több munkájában is „kovácseresz"-nek nevez. Mikszáth szerint viszont
a régi faluban ilyen patkoló tetők alatt valóságos kaszinó fejlődött ki, mert a lovaikat
patkoltató utasok hordták a híreket az ország egyik végéből a másikba. A mai faluban
ilyenre persze már szükség nincs, és a ház bejáratául is díszesebb építményt kívánnak
Jászágón ií, mint a patkoló tető.

A háznak oszlopos tornáccal való bővítéséről is érdemes szólnunk.
Rá kell itt mutatnunk arra, hogy népi építészetünk kiváló, régi kutatója, Tóth

János „Népi építészetünk hagyományai" című munkájának 113. lapján nagyméretű
fényképben bemutatja a jászárokszállási ház jól megépített, jellegzetes tornácát. De a
Jászágóval másik oldalon szomszédos Csány Heves megyei község érdekes tornácairól

3. foto: Tornáccal, zárt kiskonyhával
bővített ház (Bordás Sándor,

Hunyadi u. 2.)

4. foto: Teljesen zárt verandásnak
átépített ház (Nagy M. László,

Hunyadi u. 12.)



is közöl képet Tóth János e fontos művében. A szép, jól megépített tornác tehát él
e vidék népének építkezési hagyományaiban. Természetes tehát, hogy a típusházak meg-
újításakor igen sokan elsősorban takaros tornácot igyekeztek építeni.

S ha mármost kissé részletesebben vizsgáljuk a megújított házakat, Barta Ferenc
Hunyadi utca 6. számú házának tornácát kell legelőször is megfigyelnünk, persze úgy,
hogy ezt a 2. számú képen mutatott házat összevetjük az 1. számú fényképen bemuta-
tott eredeti, 1951-es formával. Itt világosan láthatjuk, hogyan történt az oszlopos tor-
náccal való bővítés. Ilyen több is van a faluban a megújított házak között. Az 1. és
2. ábra alaprajzon mutatja a bővítést, megújítást. A 3. számú fényképen bemutatott
ház már ezt a tornáccal való megújítást- is továbbfejleszti: a tornác egy részét fallal,
ablakkal látja el, zárt előteret, illetőleg ebben ún. kiskonyhát létesít. A tornác egyik
igen érdekes változatának látszik, az, amelyet elől is, hátul is ablakkal látnak el, a
hosszanti oldalon viszont a mellette levő ház védi a széltől, ígyhát a tornác valóban
védett, a háziak sokat dolgozhatnak, tevékenykedhetnekl, tartózkodhatnak rajta.

A 4. sz. fényképen a zárt, üveges ajtóval, ablakokkal ellátott verandás házat
látjuk, amelyben már asztal, karosszék, sezlon, szőnyegek vannak, tehát teljesen belső
helyiség módjára használják.

Az 5. számú fénykép azt mutatja, hogy az egykori patkoló tető helyén teljesen zárt
előteret létesítettek, és mögéje nyári konyhát is építettek.

S végül a 6. számú fénykép a régi egyszobás típusházat1 átépítés közben ábrázolja,
amelynek során kétszobás, előteres, mosdófülkés ház lesz belőle, egészen olyan, mint
a ma, tehát 1966-1967-ben épített kétszobás, jól felszerelt házak.

Valóban igaza van tehát Kusnyer szovjet néprajzi kutatónak: „A népi találékony-
ság szakadatlanul dolgozik a lakóház típusainak tökéletesítésén".

A régi néprajzi kutatóknak megvolt az a nagy hibájuk, hogy részletesen leírták,
bemutatták pl. a lakóházat és környékét, vagy mondjuk, a munkához szükséges szer-
számokat, eszközöket, de magáról az emberről keveset beszéltek. A felszabadulás után
kialakuló marxista szemlélet segített ezen az alapvető hibán, elsősorban az embert,
az ember munkáját, anyagi helyzetének pontos bemutatását állítván előtérbe.

A jászágói új házak történetének megvizsgálásakor is azt kell legelőször is elmon-
danunk, hogy a szép és egyre bővülő, továbbalakuló, gyarapodó házak gazdái egyszerű
kétkezi dolgozók, akiknek az anyagi helyzete az elmúlt másfél évtizedben szinte nap-
ról-napra javult, életszínvonala folyton-folyvást emelkedett.

j . foto: A bejárati tető helyére 6. foto: A mai kétszobás formájára
Zárt veranda, kiskonyha épült átépített ház (Boros Géza, Petőfi 35.)
(Gulyás Sándor, Petőfi u. 39.J
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„Az embereknek van tehetségük, hát építkeznek" - szokta mondogatni Csányi
János hatvanegynéhány esztendő nyugalmazott kubikos, a Hazafias Népfront helyi
elnöke, aki nemrégiben maga is szép házat épített. A tehetség szó itt természetesen
elsősorban anyagiakat jelent.

S hogy honnét teremtik elő az anyagiakat?
Nagy M. László traktoros, a 4. számú fényképen bemutatott, ajtóval, ablakkal

ellátott verandával bővített, kontyolt nyeregtetővel átépített ház tulajdonosa is csak
ennyi-- mond erről: „Aki dolgozik, az keres, aki nem iszik, nem fecsérelj, annak van
miből építeni." Harmincháromezer forintot összegyűjtött, hitelt is kapott, de azt is
törleszti vigan, minden zökkenő nélkül. A szép, zárt verandát elsősorban azért építet-
ték, meg hogy a konyhát védjék: nem jó ui. szerintük az i,égrs nyíló" ajtó, azaz a
közvetlenül a szabadba nyíló ajtó, mert akkor sokat fagvoskodik az asszony.

Az 5. számú fényképen bemutatott ház gazdája, Gulyás Sándor, brigádvezető a
helyi Kókai László Tsz-ben. Nála falakkal, ajtóval, ablakkal ellátott előtér és egy
főzőkonyha került az egykori patkoló tető helyére. Ö is úgy véli, hogy aki ma nem
sajnálja a derekát a meghibbanástól, hanem megfogja a dolog boldogabbik végét,
egy-kettőre építkezésre adja a fejét. J,Jó gazda a tsz, nem hagyja üresen a zsebet, eV
nem lesi, vári, kapi embernek való" - mondja a szorgalmasan, sokat fáradozó brigád
vezető.

Bordás Sándor, a Kókai Tsz éjjeli őre, a 3. számú fényképen bemutatott ház
gazdája, büszkén hivatkozik arra, hogy ő volt az első, aki a típusház megújítását,
megnövelését elkezdte, aztán évről évre többen követték.

Barta Ferend, a 2. számú fényképen ábrázolt ház gazdája tehenész a Kókai László
Tsz-ben. Nemcsak szilárd tornácot épített a típusházhoz, hanem kamrát, fészert és
istállói is, hiszen kitűnően ért a jószághoz és a háztájiból is jelentős jövedelemre lehet
szert tenni.

Mint említettük, a 6. számú képen bemutatott házról már azt kell mondanunk,
hogy nem is bővítették, újították, növelték, hanem teljesen újraépítették. Mégpedig
olyan formában, ahogyan ma, 1965-66-67-ben a legtöbb falusi házat. Ez már tehát nem
is az I9;i-es tipusház javított változata, hanem mail, kétszobás, előteres, mosdófülkés
(tussolóval) ellátott modern ház, amely minden tekintetben megfelel a mai falu
igényeinek.

Gazdája, Boros Géza, a Kókai László Tsz rakodómunkása, tréfás szerénységgel
panaszkodik, ha házáról esik szó: „Nem csúnya az, azt éppenséggel nem lehet mon-
dani, de sokban van, súlyos összeg a 45 000 Ft."

Perszel, a háztáji jószág itt is sokat segített. Boros Géza ugyan itt is hagyományos
módon panaszkodik: „Volt ugyan disznó is, borjú is a portán, de a jószágnak leesett
az ára, a vásáron sokkal olcsóbban kelt el, mint számítottuk. Már-már attól ijjedez-
tünk, hogy a háztáji tehenet is el kell adnunk, de aztán mégiscsak helyreigazodtunk.
A ház is megvan, a tehén is megvan, de adósság nincs, egyetlen fillérnyi se."

Bár ebbei' az írásban csupán a házak építésével foglalkozunk, az emberek tolla-
sodásával, gyarapodásával kapcsolatban meg kell emlékeznünk a házak belsejéről, a
bútorzatról.

Azzal kel! kezdenünk, hogy a régi típusházat nemcsak zárt, üvegezett verandával
látták el, hanem ezeket az új helyiségeket teljesen modern módon be is bútorozták.
Szőnyeg, függöny, fotelok, sezlon, virágállványok: ime az ún. veranda berendezése.
S a legtöbb há'ban van már eléggé tágas mosdófülke, tussolóval, sőt akad már teljesen
modernül felszerelt fürdőszoba is. Sőt a parkettos szobák sem tartoznak a ritkaságok
közé. A nagykészülékes rádió már évek óta megszokott látvány a falusi házakban, a
mosógéppel, villamos tűzhellyel együtt, újabban azonban egyre több lesz a nagykép-
ernyős televízió is. Szőnyeget, függönyt már a lakodalomba is visznek ajándékként
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a menyasszonynak, sőt csillár tekintetében sokszor valóságos versengés alakul ki.
Igyhát a megújított házaknak a berendezésük is modern, méltó az átalakított házhoz.

A néprajzi kutatónak arra is fel kell figyelnie, hogy az új házak építésekor, vagy
a típusházak megújításakor az ún. „kaláka munka" sokféle formáját alkalmazzák.
A kaláka munka lényege mindenkor a jól szervezett rokoni, baráti, szomszédi1, jó-
ismerősi segítség volt. Régebben is alkalmaztak kalákát házépítéskor, ennek a mun-
kának a sajátos formái azonban csak napjainkban, a tömeges házépítések korszakában
kezdenek kialakulni.

Mivel a házépítés hosszadalmas munka, a segítő, baráti, rokoni és ismerősi kört
nemcsak a munka végén, az áldomás adásakor vendégelik meg ízletes enni- és inni-
valóval, hanem segítőmunka közben, esetről esetre, mintegy azzal az indokolással,
hogy a nehéz munkát jól bírják erővel is. A végén, a házavató ünnepségen, természe-
tesen külön rangjuk, becsületük van a segítőknek, sőt már előzőleg a bokréta-ünnep-
wégen is, amit a tetőszerkezet elkészültekor, illetőleg felszerelésekor rendeznek. Igen
érdekes, hogy disznótorban is külön megtisztelő meghívás jár a ház építésében segéd-
kezőknek, sőt kétszeres adag kóstoló is dukál nekiki s legelőször nekik küldik el.

De ezenkívül az építkező család valamennyi ünnepére hivatalosak az építkezés-
ben segédkező rokoni, baráti, ismerősi kör tagjai. Az ehhez kapcsolódó szokások ter-
mészetesen még nem alakultak ki véglegesen, szinte napról napra bővülhetnek, a fő
vonalak azonban legtöbb helyen már ebben az irányban haladnak.

A jászágói házak megszépítésében döntő tényező az itt lakó emberek velük szü-
letett szépérzéke, fa- és virágszeretete.

Ebben a fiatal községben rendkívül büszkék az emberek arra, ha házuk csinos,
mutatós, takaros.

Ördög Émán tsz-nyugdíjas pl. elsősorban azért szereti tornáccal, nyári konyhával
megújított házát, mert saját kezét látja benne mindenhol.

Felesége szerint: „Jobb a jóból kinézni, mint a rosszból." Ezen azt érti, hogy
a jól megépített, szépen megújított, jól rendben tartott, takaros házból szívesen néze-
get ki a gazdája, hadd lássák, ki a szép ház gazdája. Az viszont igen kellemetlen sze-
rintük, ha a ház gazdája nem mer kiállani a háza elé, mert a csúnya házzal nincs
büszkélkedni valója, sőt meg is szólnák érte. Azt is nagy dicsérettel szokták Jászágón
emlegetni, ha valaki „patkányszállásból" is szép lakást tud készíteni.

A i.iszágói házak szépségét nagy mértékben emeli a gondosan ápolt sok-sok fa
és virág. Ez a község valóban a virágok és fák paradicsoma, mindenki szeretettel
gondozza az akácot, nyírt, szilfát éppen úgy, mint a májusi orgonát. A házak udvarát,
kertjét, egész környékét virágok és fák keretezik.

Mikszáth Kálmán parasztjai valamikor még úgy vélekedtek, hogy elpusztul az
a falusi porta, ahol virág nyílik és jegenveta női. Mégpedik szerintük azért, mert se
a virágnak, se a jegenyének nincs haszna, a paraszti léttel pedig csakis úgy lehetett
abban az időben megbirkózni, ha az emberek minden erejüket, idejüket az anyagilag
hasznos javak előteremtésére fordították.

A mai faluban már minden vonatkozásban előtérbe került a szépítés, a parkosítás,
s a lakóházaknak virággal, fákkal, bokrokkal való keretezése. Jászágón különösen
büszkék az iskola köré telepített kis akácos erdőre, valamint a Pusztamonostor felé
vezető országút két oldalára ültetett nyílegyenes jegenyesorra.

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a házak és berendezésük fejlődésé-
vel, tökéletesítésével együtt pompás középületek is épültek, a község mindegyre szé-
pült és szinte napról napra kulturáltabbá vált. Ebben a másfél évtizedben látták el a
községet járdákkal, jó ivóvízzel. 1962 májusában kapott a község villanyt, s a következő
napokban elkeltek a környék boltjaiban a villanyvasalóld, világvevő rádiók, televíziók,
villamos tűzhelyek - s rövid idő alatt eltűntek a régi búboskemencék, s az új házak
tervezésekor már szóba se kerül ez a régi fűtőszerkezet.
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Igen jellemző, hogy a családi házak építése egyidőben zajlott le a község épít-
kezéseivel, s az emberek mindkét vonalon tevékenykedtek. Egészen egyszerűen úgy
fogalmazhatnánk ezt meg. hogy ugyanazokban a hónapokban, amikor a ház gazdája
egyik szombaton délután és vasárnap délelőtt odahaza épített új verandát, a másik
héten a járda lerakásában, a vízvezeték létrehozásában segített - társadalmi munká-
ban. S amikor ismerőseit, jóbarátait, elsősorban az építkezésben segítőket az új veran-
dával bővített ház felavatására meghívtál, nemcsak a ház, hanem a község gyarapodá-
sának örömére is koccintottak.

A jászágói új házak történetének kettős fejezete tehát szorosan összefügg magá-
nak a községnek a fejlődésével, s a két vonal egymás hatását erősíti. Az elsőként fel-
épülő modern és szép tanácsháza, pártház, egészségház arra ösztönözte az elsőnek
települt két sor típusház gazdáit, hogy fejlesszék, tökéletesítsék, megújítsák egyszerű
házukat. S amikor ez megtörténti, teljes joggal harcoltak azért, hogy a szép házba ivó-
víz kerüljön, eléje járdát rakjanak és kigyuljon benne a villany is.

A felszabadulás óta eltelt évtizedeket joggal nevezzük az alkotás, építés korsza-
kának, s ez a jellemzés pontosan ráillik a másfél évtizede alakult Jászágóra is. S
amikor az i. számú fényképen ábrázolt első típusház mellé odahelyezzük a hatodik
számú képet, amely a kétszobás, zárt előteres, nyári konyhás, mosdófülkés házzá való
átépítés ábrázolja, arra is rá kell mutatnunk, hogy ez voltaképpen a mostani évek,
tehát 1965., 1966. és 1967. „típusháza". Amint építkezési szakembereink megállapítják,
ma már a falusi házak 80 százaléka ilyen, azaz: kétszobás, zárt előteres, nyári konyhás,
mosdófülkés ház. Sőt az építkező ember igen sok esetben számít már arra, hogy az ó
portáján hamarosan autógarázsra is szükség lesz, s a telket már eszerint osztja be.

S mivel Jászágó ún. tanyás község, arra is kell számítani, hogy határában a közeli
jövőben jóegynéhány régi tanyát lebontanak, s helyettük a község belső területén épí-
tenek modern házat. Erre is megvan már a mai kifejezés: behozta a tanyáját. Ez a
kifeje'és jelenti a?t, hogy a régi tanyai házat lebontja a gazdája és a használható
anyagból a községben épít szép", új házat.

A fejlődés tehá.1 ezen a vonalon is forradalmi lendületű. A régi mondás keserű
svójátckkal állapította meg a paraszti munkáról, hogy azzal nem szerzel görbe házat,
csak görbe hatat". A górbe ház a nagy, tágas, rendszerint L alakú épületet jelenti.
Ma viszont a házát bővítgető emberről mindennaposán elmondják, hogy a házát
görbíti, h.7 a mondás is hosszú ideig élt népünk ajkán, hogy „fehér ház - fekete
kenyér", aminek városias változata a „Megkoplalta-lak" házfelírás. A mai paraszt-
ember viszont egyszerre építkeik, bútorozkodik, öltözködik, és mindezek mellett
letagadhatatlanul jól él, amit a disznótorok és gazdag lakodalmak töméntelen soka-
sága is bizonyít - sok minden egyéb mellett.

Végül azt is meg kell említenünk, hogy építő és alkotó korszakunk pompás házai
költői témává is lettek. Mai életünk sodrában élő Íróink, költőink közül alig-alig talá-
lunk olyanra, rtki a falusi házak szépségét versébe, prózájába bele ne szőtte volna.A

Régi költői ik vitték bele az irodalomba a „kisded hajlék", a nádtetős-, szalma-
tetős kunyhó", a „bogárhátú viskó" kifejezéseket. Az ő idejükben ilyenekben lakott
a parasztember.

És ma?
Csanádi Imre, aki megyénkben, Kunhegyesen is írt egy pompás költeményt /,Rizs-

földek címmel, „Üjtelep" című költeményében bemutatja, hogy a mohostetős vaksi
viskó hogyan dobálja le a zsuppot, nádat, és piros cseréppel takarózva, városiasra
kitarkázva tárja szélesre ablakait. A kétszeres Kossuth-díjas Illyés Gyula „Mozgó
világ" című méltán híres versében ír az egykori cselédek verandás, redőnyös, fürdő-
szobás házairól, s az újjá formálódó faluról. Békési Gyula, aki Jászfelsőszentgyörgyön
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töltötte költővé alakulásának egyik fontos korszakát, a „Falum, világom" című ver-
sében az átalakult, a pocsolyák helyén parkokkal ékeskedő, modern házakkal beépí-
tett falut tartja igazi világának. Óvári Mátyás, Timár Máté „Szőrtarisznya" című
regényének a hőse, termelőszövetkezeti brigádvezető, ilyen képet lát faluja határában
amikor a járás székhelyére motorkerékpározik: },Túlnan házat építettek. Kettőt. Az
egyiket alapozták, a másikra hórukkozva a mestergerendát emelték. Pár házzal túl
cserepeztek egy harmadikat. A kéményen pántlikás zöld ág hajladozott. Négyszögalapú
téglaházak, városon villának mondanák őket. Szinte szégyenkezve lapul közöttük a
zöldmohás, nádtetős, régi, oszlopokkal támogatva a hátfala a kiomlás ellen, de tele-
vízióantennával a tetején. A porcsinfüves dűlőútról Wartburg iramodik.. ." Botár
Béla „Ünnepre" c. költeményében jelképpé lett az új háztető: „Tetőinket a holnap
és mindennap gondtalanságával kicserepezték".

A parasztság körében ez a körülményi, a gondtalan jövő a döntő, hiszen a Horthy-
rendszerben a szegényparasztok világát jellemezte Darvas József „Máról holnapra"
című regénye.

A jászágói emberek szerint a község szép házainak az a legnagyobb értékük, hogy
komoly családi tervezés, többéves munka alapján készültek, akárcsak a középületek.
A kialakuló szocialista életnek ez a hosszútávra szóló biztonság a jellemzője. Ebben
a faluban a legszélesebb néprétegek is azt vallják: „Szépek a házaink és középületeink,
de öt év múlva még szebbek lesznek.

A néprajzi kutatónak tehát nem kell attól tartania, hogy az új faluban nem talál
elegendő kutatási területet.

BOGNAB GYULA

JEGYZET:

A fényképeket és tervrajzokat Macsi Sándor készítette.

E számunk munkatársai
Barna Gábor gimn. tanuló (Kunszentmárton); Bognár Gyula tanár (Jászberény;

Deme Zoltán, a Szolnoki Rádió munkatársa (Szolnok); Imre Lajos, a Verseghy Könyv-
tár igazgatója (Szolnok); Kaposvári Gyula múzeumigazgató (Szolnok); ]. Keevallik
művészettörténész (Tallinn); Mándi Gábor könyvtáros (Szolnok); Mohácsi Ottó köz-
gazdász, a Magyar Nemzeti Bank, munkatársa (Szolnok); Dr. Pogány Ö. Gábor kandi-
dátus, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója (Budapest); Szabó Lajos gimn. tanár
(Kisújszállás).
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Berényi Ferenc és Nagy Sándor kiállítása
a budapesti Ernst Múzeumban

Két olyan művész kiállítására került sor az Ernst Múzeumban, akik már elmúltak
ugyan negyven évesek, de akiket még mindig a „fiatalok" között tartanak számon.
Tanulságos lenne egyszer alaposabb elemzés tárgyává tenni, ki miért „fiatal" képző-
művészeink körében, egyáltalán: milyen új rend alakult ki tehetségeink között évjárat,
nemzedék, kor, szándék, remény, magatartás tekintetében. Vannak, akik rendkívül
okosan arra hivatkoznak, hogy mivel nagy mértékben kitolódott az átlagos életkor
határa, egy-egy művészpálya szakaszai is másképp aránylanak egymáshoz, mint régeb-
ben. Ez az általánosítás igen csak vitatható, ha felidézzük Michelangelo, Tiziano, Goya,
Csók István születésének és elhalálozásának az évszámát. Olyan vélemény is elhang-
zott már, mely szerint a festő és szobrász kibontakozásához sok idő kell/, nagyobb

A kiállítás megnyitó közönsége
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alkotói tapasztalat szükségeltetik, akkor kezd fejlődése egyenesbe fordulni, amikor
a költő már akadémizálódik. A műtörténelemből könnyű erre az érvre is perdöntő
cáfolatokat felhozni, Masaccio, Raffaello, Paál László, Derkovits esetére emlékezve.

A kérdés érdemlegesen akkor közelíthető meg, ha vizsgálat tárgyává tesszük
azokat a sajátos vonásokat, melyek felszabadulás utáni művészeti életünket jellemzik.
Korszakos változás tanúi vagyunk, történelmünk nagy fordulata a kultúra társadalmi
helyzetét is átalakította. Űj törekvések, megváltozott célok határozzák meg az alkotó
értelmiség munkáját, az új társadalom építése új feladatokat szab a művészeknek.
A megújulás, a kezdeményezés minden haladó szellemű embert lázba ejti, érthető, ha
egész művelődésügyünk megfiatalodott. A szemléleti, szakmai, érzelmi, gondolkodás-
beli kísérletek, feladatvállalások az ifjúság, a bizakodás hangulatával töltik meg
berkeinket.

Berényi Ferenc: Oromfal
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öcrcnyi tcrcnc: Hídépítők

Berényi Ferenc és Nagy Sándor művészete azt bizonyítja, hogy az újítás, az
újrakezdés nem következik be minden hagyomány nélkül. Mindkettőjüknek vannak
elődeik; egyéniségük erejét igazolja, hogy követőik száma se csekély. A tradíciók közül
nem is a kc/enfekvőekre gondolnék, nem a kortünetnek számító formai jegyekre utal-
nék, mert akkor Berényi Ferencnek elsősorban az obligát konstruktívizmus jutna, Nagy
Sándort pedig nevesebb könyűvök közé kellene sorolni. Inkább a tartalmi vonatko-
zások felől közelítve meg munkásságukat lenne érdemes forrásaik után nézni, kedély-
állapotukat!, érzékenységüket követni, intellektuális, morális ambíciókat meghatározni.

Sokszor elmondták már, hogy Berényi Ferenc - geometrizáló stílusa mellett is -
félreérthetetlenül „alföldi" festő. Nagy Sándorról is leszögezhető, hogy tulajdonképpen
Medgyessy-utód. Az előbbi a tiszai táj földjének és népének a szószólója, izzó indu-
latok, forró színek, nyugtalanító példaképek lecsillapítója, egyfajta expresszív örökség
rendszerbe szedője, másikuk az anyagszerűség, a mítoszképzés természetessé tevője,
olyan valaki, aki a rituális titkokból központi szokásokat fejleszt, a táltosok mutat-
ványait kihozza a szentélyből a piacra. De még az ilyen geneológiai színezetű képzelet-
társítás is csak megérzésekéi, analógiákat tudatosít. A kétségtelenül jelenlevő hagyo-
mány mélyebben, organikusabban keresendő. Talán inkább az európai szellem huma-
nista-érzelmi velleitásait látjuk jelentkezni Berényi Ferenc és Nagy Sándor műveiben,
azt a megilletődött, nyíltszívű állásfoglalást, mely képzőművészeinket együttérző em-
bertársainkká, valamiként barátainkká tette. Földrészünkön ritkább a végletes stilizálás,
az ornamentális elrendezettség látvány és látomás anyagában, még divatként se vájt
kötelezővé a díszítményes elvonatkozás, tárgyak és lényegek formaelemmé váltása.
A közlés vágya, a vallomás jellemzi művészeink többségét, az az ősi ösztön, talán
kiművelt emberi jótulajdonság, mely társas szolidaritást, szánalmad, megértést, figyelmet
tanúsít mások iránt, együtt örül az örvendezőkkel, de ha kell még idegenek baját is
magára veszi.
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Berényi Ferenc: Hídépítők

Berényi Ferenc absztrahált ábráiból is árad a való élet atmoszférája, egyenes
vonalai, képletes színei is a szolnoki világ tényeiről tudósítanak. Egyfajta romantikus
szerkezetességben lehetne megjelölni művészetének faculté maitresse-ét. Mértanias
utalásai, strúktív idomai sohase öncélúak, minduntalan a kifejezés erejét, tömörségét
szolgálják, s épp ez a kifejező készség emlékeztet a feledhetetlen alföldi mesterekre.
S persze, a kolorit is, az élénk foltokba bele-belereflektáló árnyék, mely úgy szóródik
szét a képfelületen!, mintha füstös prizmán bomlana elemeire.

Nagy Sándor szobrairól a külföldre kacsingatóknak sok intelligens dolog juthat
az eszükbe, az idolok plasztikája, a természeti népek szorongásos művészete, a tűz-
hányók kihunyó fénye. Az egyszerűbb gondolkodásmód beéri a nyersanyag bűvöletével,
a kő megmunkálásának elemi élvezetével, feltáratlan lehetőségeivel. Egy-egy szerényebb
magyar meg még azt is észreveszi Nagy Sándor szobraiban, ami sajátos népi ihletésű,
a paraszti faragások nagyművészetté érlelődött áttétele, s amiben a János bácsik, Örzse
nénik, falusi anyák sorsa már szinte jelképesen nyilatkozik meg; a csendes várakozások,
az időtlen szokások, az atavisztikus mozdulatok geológiai formációkká nőve is meg-
őrzik bensőséges lényegüket.

Messzevezető elmélkedésre indít mindkettőjük termése, izgalmas érzékletek alkal-
ma valahány művük, rengeteg érzelmi és gondolati impulzust összegez minden alko-
tásuk.

POGÁNY ö. GÁBOR
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F O R U M

150 éve született

A fiatal Arany János Kisújszálláson

A vesszőfonadékra tapasztott „bogár hátú viskó"-ból elinduló fiatal Arany János
ilettnek második állomása volt Nemes Nagykun Kisújszállás. A város, mely őt
fogadta az 1745-ös megváltás utáni szabadparaszti fejlődésnek már a lanyhuló, aka-
dozó időszakát élte. Az előrehaladott vagyoni tagozódás, a tagosítatlan határ, a kül-
terjes gazdálkodás, a nagygazdák elnyomása és a gyakran jelentkező elemi csapások
miutt s-aporodnak a megoldásra váró feladatok. „A nép nem szolga, de elnyomott..."
- írja később a Pesti Hirlap. Előbb az 1850-as aszály okoz nehézségeket, majd az 1831-es
„cholcra nyavaja" zökkenti ki az életet rendes menetéből. A mezőváros lakossága
iS;4-ben 8491 lélek, összesen 1655 család. 718 polgárt és mesterembert, valamint 617
zsellért, kétkezi munkást tartottak ekkor nyilván.1

Az iskola, mint a debreceni kollégium része, partikulája működik. Ekkori álla-
potáról így tájékoztat bennünket a korabeli forrás: a rektorok „példás igyekezete,
s tiszta erköltsével párosított buzgósága által, úgy szintén a . . . tanítók szorgalmatos-
sága áital oskoláink virágzani kezdenek".' Régi határozata az eklézsiának, hogy „a
két alsóbb tanítói szék esztendőnként collégiumból hozandó ifjú emberekkel töltessen
bé, mely határozat már több idők óta gyakoroltatván is .. .";i Főleg az anyagiakban
szűkölködő „ifjú emberek" vállaltak egy-két évig tanítást, hogy tanulmányaikat foly-
tathassák. Ilyen volt a fiatal Arany János is, akit kenyérgondja már tanulmányainak
kezdetén elparancsol a kálvinista fővárosból. Mindössze 17 éves, amikor 1834 tava-
szán a kisújszállási „jó lábon álló oskolá"-ba kerül. 460 fiú és 358 lány tanul ekkor
a városban.'1 A gimnázium nincs elválasztva az elemi, vagy úgynevezett „magyar
osk.olá"-tól. A negyedik elemi elvégzése után kerül sor a latin nyelv tanulására, mely
knyegében az algimnáziumszerű oktatás kezdetét jelenti, s tart hat éven keresztül.
A gimnázium két felső (VII., VIII.) osztályát Debrecenben fejezhetik be a tovább-
tarulók, majd vagy ott, vagy más főiskolán folytathatták.

Milyen volt a tantestületi, kik voltak Arany kartársai, kiket és hogyan tanítottak?
- merül fel bennünk a kérdés. A 818 diák oktatását, nevelését 8 tanító és igazgató,
vagy ahogy akkor nevezték préceptor, rektor végezte. Az állandó iskolai felügyeletet
az „inspectorok": a lelkész és néhány tanácstag látta el, akik időnként beszámoltak
tapasztalataikról. Evenként az egyházmegye is ellenőrizte, illetve minősítette a taní-
tók munkáját. Az igazgató és közvetlen felettese, a lelkész gondoskodott a fiatal
tanítók továbbképzéséről. Tanításukban szigorúan a debreceni kollégium „methó-
dusá"-t vették alapul.

1834-ben a rektori tisztet - már második éve - a tehetséges „barsi fi", a későbbi
püspök, író és szerkesztő Török Pál töltötte be. Mindössze 26 éves és 9 évig volt
„tógátus". Könyvtárát, mely „a hazai és külföldi irodalmat válogatott munkákkal kép-
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viselte", örömmel bocsájtotta a nagy érdeklődést tanúsító Arany rendelkezésére.
„Olvastam éjjel-nappal, ha a hivatalom engedte" - írja később a költő. Török Pál
az iskolavezetés mellett a három felső, összevont „classisok"-ban tanított (6 vetherá-
nus rhétort, 6 poétát és 8 novitius rhétort). „Alkalmatos tanító". Helyettese Váry
Gábor tizennegyedik évét tölti Kisújszálláson. „Tanítása ellen nincs panasz", sőt
„a legmegkülönböztethetőbb tanítók közül való". A „deák oskola" III., úgynevezett
„synraxista classis" 38 tanulóját oktatja, neveli. Makai Bálint hatodik éve van a
városban és munkájával elégedettek a felettesei. „Jól tanít" - írják róla. 57. II-os
algimnazista, úgynevezett „novitius syntaxista" van a keze alatt. Sós Ferenc nyolca-
dik éve van itt, s a „deák nyelv kezdetére" 88 fiút tanít. Munkájáért „dicséretet
érdemel". A magyar iskola négy osztályában 1834 novemberében hárman tanítanak.
Mészáros József „magyar gramaticát" 98 gyereknek, akinek „némely tanítása meg-
lehetős". Szűcs János „helybenhagyható tanító". 74 „sexta és septima" van rábízva.
A legfiatalabb fi-tanító a 17 éves Arany János, akiről a következő bejegyzés olvas-
ható a kenderesi egyházmegyei levéltár kánonszerű egyházlátogatási jegyzőkönyvében:
„Nagyszalontai fi, Bihar vm., a tavasszal hozódotc a debreceni collégiumból', ahol
egy esztendeig deák volt, ez is tanít sextákat és septimákat, kik 85-en vágynak, igen
jól tanítja".5 Ugyanakkor a helybeli egyháztanácsi jegyzőkönyvből azt is megtudjuk,
hogy tavasztól őszig 100 tanítványa volt, „ami nem tsak elég, hanem elég sok is".6

A lányokat hárman tanították. Sós Dániel 139-et ^dicséretesen", Csukás József
127-et „előmenetesen" és Király András 92-őt. Az utóbbi kivételével mind régebben
tanítanak a városban.7

Amikor 1835 tavaszán az akkori iskolai esztendő letelik, Arany visszatér a debre-
ceni kollégiumba. Ajánlása „elöljárói iránt mutatott engedelmes és jámbor maga-
viseletéről" beszél. „Erkölcsére jámbor és feddhetetlen préceptorunk volt"8 - írják
róla. Kisújszálláson anyagiakban és szellemiekben megerősödik. Javadalmazásáról
egy pár évvel későbbi, de minden bizonnyal 1834-35-re is vonatkoztatható tanítói
konvenció tájékoztat bennünket. E szerint a tanítói fizetés egy esztendőre 80 frt kész-
pénz váltóban, 24 kila (1 kila: 35 kg) búza, 20 kila árpa V2 kila kása, 80 font (1 font:
0,45 kg) só, 80 font hús, 12 fon faggyú, 30 font szalonna, V2 öl tűzifa és „négy köblös
föld vetés alá", melyet maga mufkáltat.9 Szellemi gyarapodására így emlékszik
vissza: „itt a hazai, főleg az új költői iskolához tartozó olvasmányaimat mindinkább
kiegészítettem"1" A fiatal segédtanító ekkor, itt, Kisújszálláson próbálkozik meg vers-
írással. Itteni hagyomány alapján és valószínűleg ebben az időben születik meg egyik
zsengéje „A dévaványai juhbehajtás" című tréfás elbeszélő költemény, mely a kapzsi
ványai tanácsbeliek póruljárását örökíti meg."

A város utolsó „megülésé"-nek és az iskola fennállásának 250 évében, a költő
születésének 150. évfordulóján büszkén gondolunk az egykori segédtanítóra. Nevét
az egykori lakóhelye melletti általános iskola és utca viseli. Ebben az évben a jubiláló
város szobrot állít emlékének.

SZABÓ LAJOS

J e g y z e t

1 Szolnoki Állami Levéltár, kisújszállási iratanyag (csomószám: 63), Conscriptió popularis:
rtsz 822. sz..

2 Kisújszállási ref. egyh. levéltára, presbiteri jegyzőkönyv 1828. XII. 19. 242. old.
3 Uo. 1834. II. 9. 151. sz., 4. old.
4 Nagykunsági Református Egyházmegye Levéltára, Kenderes, Canonszerű egyházlátogatási

jegyzőkönyv, lev. í. sz. 3221—3228 (1791—1865), 1834. X. 16. 2. sz. 115. old.
5 Uo.
ü Ism. Kj., presb. jegyzőkönyv 1834. XI. 28., 184. sz. 13. old.
? Ism. K e n d e ^ s (mint a 4-es)
8 Vö.: Barta János: Arany János Bp. 1953. 14. old.
» Ism. Kj. 1838. I. 12. 23. sz.

iu Ism. vö.: Barta János: Arany János Bp. 1953. 14. old.
11 Bővebben: Ágotái László: „A dévaványai juhbehajtás" szerzőségének kérdéséhez, Jászkunság

1958. IV. évi. 1—2. sz. 38. olo\
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A „fölcsapódó szántók" költője

Serfőző Simon „Hozzátok jöttem" című kötetéhez

A huszonöt éves költő nemcsak hozzánk jött, hanem tőlünk is indult: egy zagyva-
rekasi tanyáról. Verseiben „felcsapódtak" a hazai szántóföldek, kergetőzni kezdtek a
pipacsok és a felhők, elindultak a görnyedt öregemberekként, rögök közt hurcolkodó
tanyák, felzöldellt a vasúti töltés, megzendültek a szelek, a szegénység és a könnyek
emlékei; s föléjük nőtt, mint egy finn-ugor mitikus árny, a megtöpörödött édesanya,
aki teheneket hajkurászott a dűlőúton', s „léptei belebotlottak már mélyen a múltak
csillagokkal egyidős barázdáiba".

Első és mindeddig legfőbb élménye ez a tanyavilág: ennek terhét cipeli és ennek
elégiáját ismétli újra és újra mélyen kongó, rimtelen soraiban, bármi más lepi is meg.

Ez azonban korántsem jelenti, hogy Serfőző Simon csupán valami tanya-perspek-
tívájú, tájhoz tapadt kezdő lenne. A tanyavilágból kiszakadt költő mondanivalóiban
bonyolult szövevények találkoznak: a felnőtté és az emberré válás, az önfelismerés,
a nyomasztó emlékek és a szorongó részvét, a visszahúzás és a kitörés komplexumai.
Mindezek úgy álltak össze egyre egységesebb költői programmá, hogy az útkeresés
bukkanói nélkül azonnal rátalált saját formáira is. E formák lényege egy sajátos kép-
rendszer. Látomásai vannak önmagáról és a tárgyakról, a tanyaházak emberi hangon
sírnak, a felhők lejárnak a földre, a mezők forognak és libegnek, az állatok emberi
sorrok keservét nyögik; folytonos feszültség, lázálom, s verejtékes ébredés alakítják ki
sajátosan nehéz, szubjektív formanyelvét. Első kötetének egyik - sajátos érdekessége
- ez a gyors kiérlelődés, melyhez azonban nem magának kellett vágányokat
nyitnia. E vágányok nyitva állnak szerte Európában (és nálunk is) a formabontás
folyamatának ama szakasza óta, melyben a vers formanyelvét már az intim „én" által
sugallt kötetlen kép uralja, s az objektív emberi, társadalmi igazságot is ez a szubjek-
tum fejezi ki. A mezei élmény természetének pedig sehol Európában nincsenek oly gaz-
dag hagyományai, mint nálunk. A népi írók jelentkezése óta a magyar költészetben az
élmények és a formák újat adni tudó, sarjadásra képes vonulatai a paraszti élmény-
világból indultak el, vagy valamiképpen mindig oda eresztettek egészséges gyökereket.
Serfőiű Simon jelentkezése is - napjainkban - olyan korszakra esett, melyben újra
virágjában áll ez a sajátosan magyar költői forradalom, megújhodva, élvonalában
marxista tartalmakkal.

Első kötegnek fő eredménye tehát az, hogy ezeken a vágányokon eredeti tempóban,
egyenletesen, saját szemléleti, érzelmi „rakománnyal" tudott elindulni. Jó ösztönnel
sejtette meg, hogy mi az, amit magával kell vinnie, s versei alapvető tanulsága, hogy
azt is tudja: hová kell elérnie.
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Az élmény lényege nála - bár tisztult nézőpontról méri fel gyermekkorát - a
nyomasztó emlék, a szenvedés. Naturalista képtöredékek állnak össze, bűzök szállnak
fel a tanyaudvarról, ahol j,dög-sündisznő szárad tyúkpiszkos porban, lába négy fekete
piszkavas", a jércék hátán a szárnyak: „piros keresztfa", a szúnyogok is „jajgatnak"
a bokorban, a járkáló tehén pedig maga hozza ki a jármot a kamrából, s „elindul
kelet felé szántani". (Tanya)

E nehéz, elégikus hangvételű versekben a képek mozgásban jelentkeznek!, de a
világ, melyet ábrázolnak, mégis mozdulatlan, nem halad benne semmi. Az idő suhan,
a tanya áll: „Vadludak jönnek ősszel, a mindenségben az ajtó előtt suhannak el". „Égbe
egy .<<.' repül" - írja e táj embereiről, bár áttételesen; viszolyogtató állatképekben
jelennek meg ezek az emberek. Reménytelen kuszaságban gabalyodnak egymásba em-
berek, állatok, tárgyak - egymás funkcióiban jelentkeznek. A kapu is „öreg már, őszül
haja, hátán púp van"; a költő, aki csak gyermek tud itt lenni „fölnéz" rá ,s meg-
szólítja szépen: „üljön le". Egykori bölcsőjét a kakassal hozatja le a padlásról, egyszer
erős borral itatja, máskor beszélget hozzá, hogy ne hagyja őt elálmosodni, s a hajlon-
gásból megjövőknek kondítsa meg a padláson a nagyharangot. Elüldögél „az eresznél
kissámlinak faragott csend"-en, így fordul meleg emberi érzéssel a megkínzott állatok
- különösen a szelid, ostoba barom: a tehén - s az eldurvult lelkű paraszt felé, aki
„asszonyon, állaton állt fertelmes bosszút". A kisgyerek élénk fantázia-játékai válnak
súlyos, bonyolult képanyaggá ebben a trágyás-piszkos mikrokozmoszban. Minden részese
itt a magánynak, az elöregedésnek és az elfáradásnak; pusztuló világot lát - „temetik
a tanyákat" - s közben évezredes megátalkodortság, a szenvedések emléke küzd a nap-
fénnyel. Semmi nosztalgia, semmi részvét nincs ebben a temetésben: a nyomor, a
tudatlanság, a „boszorkánykémények" temetése ez. Mindez Serfőző irányának maga-
biztosságára vall; e lírikum kiegyensúlyozottságát jelzi azonban az is, hogy minden
obligát újjongás hiányzik e magabiztosságból. Rossz emlékektől kínozva át- és átérzi
az eszmélkedés első moccanásait, mikor még akkora volt, „mint a csősz botja", de már
„megríkatta a hold"; az elszakadás az értelmes élet kezdetét jelentette, de megríkatta
a város is, mely már „nem engedte játszani", s mely által „rádöbbent a létezésre".

Ez a másik nagy élmény: a város, az új élet kezdete. Igazában azonban az érte-
lemnek és a tapasztalatoknak, a társadalmi tudatosságnak és a körülöttük végbemenő
folyamatoknak e sokkal koncentráltabb nézőpontjáról tudja fölmérni az évszázados
emberi sorsok és az életforma mélységeit, melyből jött: voltaképpen a város is ezt az
élményt nyújtja neki, a felismerésnek e fájdalmas többletét. A rabszolgasors paraszti
variációi szövődnek az új életformában született versekbe is, izzadságos víziók a mun-
káról és a halálról. Lépten-nyomon megkísértik a tűnt emberek, akiknek „derekuk
fáradságból van", a pályamunkás nagyapák, a terhes, savanyú szegényszag. Fel-felötlik
a szülők szörnyű pusztulása, a hajsza a vagyonért, az emberek, akiknek „mellükben
rothadó föld" van, a kétségbeesés az anyáért, akinek egész világát már akkor is ő
töltötte be, mikor még meg sem született. Legféltőbb és egyben legszenvedélyesebb
sorai ilyenkor születnek:

„... ha kánya kopogtat
este a kapun
jaj, ne ereszd be,
kezed kicsavarná
hátára fölkapna,
isten is
hiába keresne."

(Félország, félvilág eltakar)
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Szomorú motívuma ennek az élményfajtának az eltávolodás, az elszürkülés szük-
ségszerű bekövetkezése. Hazafelé menet csodálatos, mesebeli kis házat varázsol a
vágyakozás, feldíszíti egy hatalmas fantáziájú kisgyerek ragyogó cifraságaival; s azután
minden a térdéig ér csupán, semmit és senkit se talál, sikít és elszáll a kútgém, bogán-
csos domb, zöld temető van körülötte (Zöld temető). Az eltávolodás - ha tetszik -
elidegenedés csüggeteg és egyben nyílt vállalása ez, minden cinizmus nélkül - egy
kiszakadó, feltörő generáció nevében: a hazatérő fiatalok nem ismerik meg a mada-
rakat se, unják a gyerekkor „ezüst történetkéit", utálják az öregek „testéből szivárgó"
fáradt lehelletet - éppen csak ki akarják pihenni magukat valahol - mert az otthon
már csak „valahol" nekik (Felelgetünk öregeinknek). Ehhez az érzéshez hozzátartozik
az undor és az iszonyodás is a trágyadombtól, mely olyan, mint a „megdöglött ördög"
- hatalmas bottal védekezik az elébe kúszó fészer ellen, „jövőjét rendezi el a magas-
ban". Egy új életformát félt egy régitől: nem akarja, hogy lehúzza a múlt, a tanya,
és mindaá, amit ez jelent (Nem engedem).

Mindez így önmagában rideg és kegyetlen ítélkezés lenne: a gyermekkori környezet
és minden nosztalgia megtagadása. Serfőző Simon azonban nem leszámolni hanem
megküzdeni akar ezzel az élménnyel. Ehhez a küzdelemhez pedig az is hozzátartozik,
hogy vállalja e táj embereit, akik elfáradnak, „mint a fák a szélben", s akik „a kará-
csonyfára sziveiket is felaggatták", de most keserűen szégyellik, hogy a belőlük kisza-
kadottak utálják őket - a rossz emlékkel együtt. Talán Serfőző veszi észre először,
hogy korunk, melyben megnövekedett az emberi önérzet), egyben az érzékeny emberek
kora is. A szégyenérzet talán még sohasem volt olyan égető, mint ma (Nem azért).
Nála jelennek meg azok az asszonyok, akik olyanok, mintha József Attila halhatatlan
Mamájának ma élő utódai, vagy inkább modern reinkarnációi lennének: gürcölnek,
kínlódnak, természetesen vállalják sorsukat, de belül már titkosan szégyellik, hogy
nekik jutott a munka piszkosa (Tíz köröm közt).

Verseinek van egy rétege, mely új életének indulását jelzi. Ezek látszólag meg-
szabadultak a tanya terhétől, s a jelen friss énekeit zengik. Szerelmi versei ezért egész-
ségesek. Jóságot és megbocsájtást keres, úgy akar ülni a kedves mellé!, „mint haran-
gokhoz a madarak". (Add meg.) Ebben az érzésben szépülnek meg tájképei. Olyanféle
szolnoki táj ihlet ez, melyet jól ismerünk Chiovini Ferenc, Bokros László, vagy akár
Fényes Adolf képeiről: Zagyva-partra roskadt Tabán, piactér, mely felől - jellemző-
képpen! - „kék" rothadtalma szaga száll. Ezt a képet viszi magával oly természetesen,
mint a lányok emlékét, vagy „akár az egy pár törülközőt és a fogkefét" (Bevonulás
előtt). Emberek!, tárgyak, képek, gondolatok expresszionista módon mosódnak össze:
egyszerre lát bozóttüzet, magas városi házakat, őszi folyóvizek páráit. Ebben a zsongó,
ködlő környezetben „szeretőd karonfog, s elönti arcát egy távoli harangszó" (Osz).
E meleg érzések közepette azonban elemi keserűséggel törnek fel az emberi gond kínjai
is: szegénység, anyagi bizonytalanság, sírás; mindaz, ami intimitás a szó legszégyen-
lősebb értelmében, de letagadhatatlan valóság az életet kezdő sok fiatal párnál. A
magányt, az egymásra utaltságot és az egymást-féltést szólaltatja meg:

„ne sirasson téged senki
siratlak én eleget,
kezed ördögi balta el ne vigye,
asztalomon a vaskenyeret
mivel törnéd nekem össze"... (Mert elfogy)
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A szerelem mindennapi felelőssége a paraszti erkölcshöz téríti vissza. Itt érezzük,
hogy mindaz a teher, amit a tanyáról cipelt magával, voltaképpen lendítő erő. A gyer-
mekkor iskola volt számára, mely megtanította a szerelmet tisztán tartó, egyszerű ős-
igazságra: hogy a szerelemben is csak az maradandó, ami közös küzdelem, közös szen-
vedés. Titka egyszerű: a mindennapokat kell vállalni. Egyre inkább ez az okosság a
forrása azoknak a verseknek is, melyek ars poeticájának körvonalait adják: jószándékait
veszi számba, öntudatát, ember-voltát edzi, maga is alkotó akar lenni „a kunhalmok
csillagain". Léptei nyomán olykor szép népdal motívumok zendülnek meg:

„csillagmozdulással
hosszú utamra elmegyek".

Így lehetne - a teljességtől nagyon távol maradva - összefoglalni e sokat gondoló
és sokat érző, látó fiatal költő világát. Értékei azonban nem mindenben egyértelműek
és kizárólagosak. Szerencsésen indult, a szerencsés út és a szerencsés szituáció azonban
veszélyeket is rejt magában. Az absztrakció könnyen csap át az abszurdba, a kötetlen
modor a modoroskodásba, a felbontott képi forma a felbontott tartalomba. Serfőző
Simon versei tartalmilag bizonyítják, hogy nem a sznobok, hanem a gondolkocfó embe-
rek költője: ezért kirívó nála olykor az erőltetett képrejtvény, az önmagát csaló feles-
leges komplikáltság, a vissza-visszatérő sablon, az értelmetlen raffinéria, a vers gondo-
latiságát eltorzító hókusz-pókusz. Az absztrakt kép önmagában még semmi, s nem
szabad engedni a benne rejlő könnyű csábításnak. A bonyolult képet csak bonyolult
fogalom indokolhatja. Olykor ez Serfőzőnél is fordítva történik: bizarr nyelvi- és kép-
zavarok teszik bonyolulttá a legközönségesebb fogalmakat is. Szép költői szándékok
hígulnak fel az öncélú formában; másszor a kép nem fogalmat világít meg, hanem
a fogalom hiányát takarja el. Ezt is meg kell jegyezni, mikor kötetének értékét és értel-
mét saját szép soraival foglaljuk össze:

„Csak így élni:
bármely gondnak
alávetett szorgalommal.
Lázas sugárzással.
Minden ügyet
vállaló képességgel.
A szegénységek
rongyos kakasülőit
bombázó szívveréssel."

IMRE LAJOS
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Egy elfelejtett szolnoki mártírköltő

A fasizmus áldozatává lett Radnóti Miklós tragikus sorsú, költői hagyatéka
széleskörűen ismert. De hányan és hányan vannak sorstársai és kortársai közül, akik-
nek emlékezetét nemcsak a kegyelet őrizheti, hanem az irodalomtörténet is. Ezeknek
a sorába sorolható egy fiatal szolnoki költő: Orosi József is.

A Verseghy gimnázium egykori diákja, barna arcú, élénkszemű, fekete hajú fiú,
már 15-16 éves korában gyakran szerepelt az iskolai önképzőköri vitákon. Szerette,
olvasta a korabeli költőket, és tapogatózó lépésekkel, költői szavakkal indult el az
irodalom útján. Kedvelt költőjéhez, Juhász Gyulához finom hangú szonettet írt.

Juhász Gyulához
A Tiszát nézted annyi csendes esten/,
Árnyad most is partján leng feketén,
A sóhajom a vízen leeresztem,

Hátha ott köt ki messze Szegedén.

Ó, fogd el a sóhajt álomhálóval,
Boldog halott halász, a víz felett
S felelj rá valamit, nem földi szóval,
Szél hozza vissza az üzeneted.

Egy ifjú vár itt rád. A homlokán még
Egyetlen, gyönyörű reménysugár ég:
Hogy selymesebb a göröngy odaát,

Hol Téged, elhagyottat is szeretnek,
Ahol erős a gyenge és a gyermek
És figyelik a dadogok szavát.

A versformák próbálgatása, csiszolása közben költői mondanivalója is elmélyül.
A Tisza szépségei mellett észreveszi az embert, a társadalmi problémákat is.

Híd alatt
A szolnoki Tiszánál

Milyen bolondos híd is ez,
Úgy ível s bukik le, mintha
Lenne az istenek kezén
Gyorsjátékú égi hinta.
Égi hinta, melyen pajkos
Istennő ül s kötelet
Egy jókedvű istenficsur
Lóbálná a világ felett.

Emberek hídja pedig ez,
Most is autó meg szekér -
Erőlködnek fel. Lent lesem,
Várom, hogy útjuk összeér.
Selymes, sima út az egyik,
Az úri, az autóé,
Botorkálós, káromkodós
A másiki, földönfutóé.
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Ügy lesem a találkozást,
Hátha eljött a pillanat
És eldől, ami el nem dőlt
Százszor százezer év alatt.
Várom, hátha egymásra ront
Ott fenn most úrnép meg szegény,
Két egymásra szabadított
Fenevad, Isten tenyerén.

. . . . De nem. A gép már elsuhant,
S döcögő pont lett a szekér:
Amaz biztosan bálba megy,
Emennél biztosan enni kér

A gyerek, hát iparkodik,
Hogy adjon neki ennie,
Ha lesz mi t . . . S ha nem leszi, mi lesz?
H á t . . . akkor se lesz semmi se.

Hogy siettek. Még meglehet,
Elfordították arcukat,
Meg ne víjják valahogyan
A harcot hajj, a harcukat.
Siettek. Sietni muszáj.
Ügy hagytak itten magamat,
Mint ajkamat már a mosoly,
Mint az eget az alkonyat.

Észreveszi a kisváros, a polgári társadalom visszásságait. Karikatúra élességével
rajzolja meg a kisváros vezetőit, felfuvalkodott gőgjüket.

Kisváros

Ülök az ablak mellett. Olvasok.
Kedves költőm vettem kezembe épp.
Ügy lebbenek fel, mint sóvár sasok,
A föld elvész és tárva vár az ég.

Szállók, csapong a szívem részegen.
Ó vers! Mézes és mérgezett borom!

Már fátyol van e szürke életen,
A halhatatlanságról álmodom.

De jaj, kinéztem . . . Itt jön Varga úr.
Adó jegyző . .. Mélyen hajtok fejet.
.0 azi, ki fogához késsel nyúl
És egy t-t ír mindig két té helyett.

Orosi József költészete egyre kifejezőbbé válik. A szolnoki Tisza-parton zsákoló
munkások közt érzi jól magát. Maga mondja „Kitépett noteszlap" című írásában-.
„ . . . írói tanulmányútra elmehetnék a Föld másik oldalára, akkor se találnék annyi
derűs, egészséges tapasztalatot, mint itt, a dologban, porban, lármában . . . Éppen itt
vagyok legközelebb a legszentebb költészethez, az eleven élet tövében vagyok itt:
Csak éppen az a titok nyitja, hogy fölfelé kell nézni ezekre az emberekre, nem lefelé."

A fasizmus szabadságtipró, embert embertől elkülönítő rendeletei megbénítják
a szellemi életet is. Az emberi gondolat kifejezése nehézzé vagy lehetetlenné válik.
Ars poetica-ját allegorikusán fejti ki:

Költő, írj az állatokról

Legszebb versed az állatokról írd,
Szeresd őket, ha őz, ha fenevad:
A némaságban ők a társaid,
Olyan boldogtalanok, mint te vagy.

Elrejtve hordják drága, Jelküket,

Mint ahogy a világnak torz, süket
Hang a te legszebb, legbúsabb dalod.

Hogy szívedben mi van, ők érzik azt.
Ez az élet nekik is szenvedés
És számukra is csak az a vígaszi,

Ha szólnak: hangjuk vinnyog és makog, Hogy. ijedt szemük messze, messze néz.
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Megtehette volnál, hogy itt hagyja a Tisza-Duna táját és az óceánon túlról szem-
lélje a II. világháború minden embertelenségét. - Itthon maradt. De elveiért végig
kellett járnia az embertelenség minden poklát. Munkaszolgálatos századdal vitték ki
a frontra. A nehéz munkánál százszorta kínzóbb, fájdalmasabb volt a durva, meg-
alázó bánásmód, amely őt - a különösen érzékeny és szelidlelkű költőt - gyötörte.
Egyedül az írás jelentett számára örömet. Versei megrázóbbá, szenvedélyesebbé vál-
nak. Kéziratos sorai Pestre is eljutnak, sőt álnév alatt még nyomtatásban is meg-
jelenik közüle egy-kettő. Ma is elgondolkoztató, hogyan kerülte el a cenzúra figyelmét
ez a két verse; mondanivalójuk nagyon is egyértelmű.

Tolókocsi

Elordítom bénaságnak kínját, Ülsz a tolókocsi kínpárnáján,
Világ hallva hallja, látva lássa . . . Szúr a hátad és dobol a melled,
Semmi ehhez, semmi rabnak lenni, Szemlesütve döcögsz el tavasszal

Pattan egyszer minden börtön rácsa. Virágbokájú széplányok mellett

Semmi ehhez, lenni megvetettnek, Eszel, iszol. Aranyos a tányér,
Ki után a nyelvek éhe vijjog... Dús a hús és ínyeden az alma . . .
Fut a perc a pergő homokórán, Egyszer, jaj, a kést némán kiejted,
Halványul a homlokon a bijjog. Hisz ez csak a szánóid irgalma.

Semmi ehhez, elbujdosni messze, Kegyelemkenyéren tűrt szegény te!
Cafatokban is koldulni, semmi: Valamennyi, mind az én szegényem!
Egy, csak egy van arcpirító szégyen, Gyertek elém én édes bénáim',
Egy a kín csak: így, bénának lenni. Ujjamat a párnátokra tegyem.

Félember vagy: Isten ajándékát, Álmodjatok .. . Álmodjunk ma szépet.
Orrod és a szád nem vehették el. Álmodjunk, és ne éljünk tovább!

S mégsem ember! Rád mutathat hátul Álmodjuk, hogy lepke után ugrunk,
Akármelyik suhanc a kezével. S elérjük a libbenő nyomát.

Könyörgés

Jó Istenem, a mi szemünkön hályog,
És szívünk helyén éhes varjú károg.

A gondolatunk rút, penészes gomba,
Szerelmes versünk a süvítő bomba.

Nekünk már jobb így: minden áldott reggel
Kevesebben ébredni eggyel-eggyel.

A mi borzasztó romlásunk ne bánd:
De mentsd meg Teremtőm a t-ulipánt!

Ha tank tapos kedves, piros fejére,
Ne folyjon el szegénykének a vére.
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Tégy csodát! Legyen erősebb a vasnál,
Kicsi, gyenge a vad hatalmasnál.

Aztán a fűszálakra is vigyázz,
Kiket a véres kerék leigáz.

Roham után leheld életre őket,
Ha szellő nyargalássza a mezőket.

Irgalmazz a buta bociknak is,
Közöttük egyetlen egy sincs hamis.

A békákat is födje be a sás,
Míg eldörög a nagy leszámolás.

Védelmezd azokat, akik még jók itt,
Virágos kertek és istállók lakóit.

De az ember házán az ablakon
Holtak lessenek be vádolón, vakon

A mi aranykilincsünk legyen rozsdás,
Gyerekünk is csak akkor legyen pozsgási,

Ha a tulipánok könnyével szemében
S a kisboci jóságával szívében,

Millió Káin után eljön Ábel,
S a forgószéllel eltűnik e Bábel.

A Bábel eltűnt, a szabadság beköszöntött, de Orosi József már nem érte meg
a pirkadatot, a szabadság derengését. 1944 végén a meggyötört, kínzó menetet kísérő
SS-ek egyike, a nyugati határnál, géppisztolysorozattal kioltotta ígéretes, ifjú életét.

KAPOSVÁRI GYULA
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IFjOSAQ FÓRWMA

Szolnok megye 1917-től a Tanácsköztársaság bukásáig

Közellátási és gazdasági helyzet a polgári forradalomig

A megyei és helyi viszonyok sem mutattak mást, mint az országosok.

1914-ben nacionalista jelszavakkal elbutított nép még üdvözölte a háborút. Az
akkori közhangulatot híven tükrözi az alábbi kis visszaemlékezés. „12 éves voltam.
Júliusban kitört a háború. A kisbíró kidobolta az utcasarkon. A dobszóra mentek az
emberek! Csakúgy özönlöttek a hazát védeni. Alig fértek fel a vonatra. Muzsikaszóval
mentek, banda játszott nekik. Nem kellett akkor behívó! Öregek, fiatalok is mentek."1

De nem sokáig lelkesedtek. A nyomor, a nélkülözés megtaníttatta velük, hogy a bur-
zsoázia érdekeiért folyik az öldöklő háború. A hadiszerencse kedvezőtlenül alakult.
A hadsereg bomlása meggyorsult. A megyei lapok egyre gyakrabban foglalkoznak a
katonaszökevényekkel.

Az élelmiszerellátás elégtelensége méginkább növelte az elégedetlenséget a fronton
is, de a hátországban is. Így a megye területe sem volt kivétel. Nem lehetett kenyeret,
cukrod, burgonyát kapni. Az árak magasak voltak. Élelmiszeradagokat állapítottak meg
- életbe lépett- a jegyrendszer. Kunszentmártonban „az első években nem vettük észre,
de már 17-, 18-, 19-ben nem volt élelem. Kenyérből volt nagy hiányunk. Kukorica-
kenyerét ettünk. A kenyér, zsír és a ruhanemű volt a legpörcögősebb. Kilométerekre
jártunk Martfűre és a majorosoktól vettünk."2 Nem volt jobb a helyzet a megye más
nagyobb helységében sem. ,.Egész augusztusban nem volt cukor Karcagon" - írta a
Nagy-Kunság c. lap.3 Mezőtúron az elöljáróság megszabta az élelmiszer adagokat, így
a munkásság lisztadagját is. „Az elöljáróság figyelmezteti a nehézipari munkásokat,
hogy joguk van havi 15 kg búzához és így a már vásárolt mennyiséghez a különbséget
beszerezhetik."4 ^Mindent jegyért adtak. Ruhát nem, de kenyeret, petróleumot igen."5

Az árak gyorsan emelkedtek. 1917 augusztusában a tojás 30 f, 1 lit. tej 54 f, a burgonya
kilója 74 f volt.c Decemberben egy db tojás már 90 fillérbe került.7 De nemcsak a tojás,
hanem minden élelmiszer ára növekedett. A sűrű ármaximálással sem tudták meg-
állítani, vagy c ;->.k ideig-óráig késleltetni az árdrágulást.

A megyei lapok gyarkan foglalkoznak az áremelkedéssel és közlik az új árakat.
„A hivatalos lap mai száma közli az Országos Közélelmezési Hivatal elnökségének
a rendeletét, amely a korai burgonya legmagasabb árát f. hó 7-től kezdve 25 K-ban
állapítja meg. ( A vasúthoz vagy hajóhoz szállítás költségével együtt.) Az őszi burgonya
ára 22 K" - tudósítja olvasóit a Mezőtúri Hírlap.8 A búza ára 52 K volt9, szemben az
1915. évi 36-40 K-val.ln Zsírt csak zsírjegyre lehetett kapni.11 A közellátás egyre rosz-
szabbodott az egész megye területén. „A közélelmezésről jelenthetjük, hogy... az
még mindig kritikán aluli. Zsír nincs! Burgonya nincs! Tojás nincs! Azaz: titokban
lehe: kapni darabonként 70-80 fillérért.12
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Bár ez a cikk inkább Szolnok városára vonatkozik, a megyei helyzet sem volt jobb.
Hasonló rossz volt a helyzet a tüzelő és a ruházat beszerzésében is. Főleg a tüzelő

ellátás volt nagyon rossz. „Bekövetkezik a tél: fütetlen szobára van kilátásunk, mert
nincsen támogatás sehonnét, nincs ki bajainkkal törődne. - A nedves fa métermázsája
21 Korona. A koksznak és a szénnek a mázsája sem olcsóbb, de nem is lehet kapni,
csak szűkösen . . . " - írta a Haladás.13 Gyakran előfordult, hogy még gyufát sem lehe-
tett kapni, amint ez előfordult Jászberényben.14 A tüzelőellátás hiányosságát a váro-
sokban jobban észre lehetett venni, mert kisebb helyen és a falvakban legrosszabb
esetben is kukoricaszárat vagy pedig szalmát használt fűtésre a lakosság.1-5

Néhány helyen a megyében és a Kunszentmárton környéki falvakban nagyon nehe-
zen lehetett beszerezni a ruhaneműt (Kunszentmártonban nem!).16 Különösen a fehér-
nemű és a cipő beszerzése volt nehéz. „A ruhánk rongyos, még foltnak való sincsen.
Mezítláb járunk, mert lerongyolódott a cipő. - Ruhajegyet ígértek, de nem kaptak
csak a tisztviselők.17 A cipőárak nagyon magasak voltak. „A rendelet szerint ezután
a legmagasabb árak a következők lesznek: i pár tehénbőrcsizma 91 Koronái, 1 pár boksz-
bőrcsizma 117 Korona, 1 pár férficipő 40 Korona, 1 pár bokszbőr férfi fűzőscipő 55
Korona."18 Később már a lábbelire is életbe lépett a jegyrendszer, hasonlóan a ruha-
jegyhez.19 Mezőtúron és vidékén különösen rossz volt a helyzet. Ezt támasztja alá az
is, hogy a lakosságnak megtiltották, hogy a hadifoglyoktól ruhát vegyen.20

Bár a megyei és helyi hatóságok igyekeztek javítani a helyzeten, de intézkedéseiket
nem tartotta meg senki.

A spekuláció és árdrágítás fénykorát élte. Nagyon sűrűn előfordultak csalások is.
A lelkiismeretlen kereskedők és iparosok papírtalpú cipőket és papírruhát árusítottak,
amivel ők jó pénzt kerestek, de a nép nyomorát csak fokozták. „15 éves voltam, mikor
kaptam egy kabátot. Egyszer megáztam, és leesett rólam a kabát. Papírossal pótolták
a pamutot."21

A nehéz életkörülmények közt a spekulánsokat és az árdrágítókat szigorúan bün-
tették.22 Ez így volt papíron - ám maguk a hatóságok jártak elől a spekulációban.
í.Baráti" alapon segítették a jegyek kiosztását és a tüzelő utalványozását.

A rossz életkörülményeknek a spekuláción és az árdrágításon kívül másik oka a
rossz mezőgazdasági helyzet és a nagy munkaerőhiány volt. A földnek csak hányadát
művelték. Kunszentmártonban 50, Tiszasason 40 százalékát nem fejezték be az őszi
vetéseknek23, mert nem volt munkaerő. A nagy munkaerőhiányt hadifoglyok alkalma-
zásával próbálták enyhíteni és a „vallás és közoktatásügyi miniszter rendeletet bocsátott
ki arra vonatkozólag, hogy a testileg erős diákok mezei munkára szoríttassanak."24

„Édesapám Tiszainokán építette a Harasztyaknak a kastélyát és a gazdasági épületeit.
Az orosz meg olasz hadifoglyokat nem tartották benn a hadifogolytáborban, hanem
kiadták őket majorokba dolgozni."23

A mezőgazdasági helyzeten azonban nem sokat segített a hadifoglyok alkalmazása.
A földek bevetetlenek maradtak, az átlagos mezőgazdasági termelés a háború előtti-
nek a felére csökkent.

A parasztok és a munkások helyzete

„A megye - az egykori Jász Nagykun Szolnok vármegye - akkor is az ország
egyik legnagyobb mezőgazdasági megyéje volt. A lakosság 70 százaléka foglalkozott
mezőgazdasággal, míg az országos átlag alig haladta meg az 50 százalékot.26 A szántó-
terület f/3-a nagybirtok, sok volt az 50 és 200 hold közötti kulákbirtok és az 5 és 20
hold közötti törpebirtok. A bérletrendszer27 elterjedtsége és a földbirtok, főleg a törpe-
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birtok nagyarányú eladósodása jellemezte a vidék mezőgazdaságát."28 Nagyon sok volt
a nincstelen zsellér is, akik cselédként dolgoztak a birtokokon."

A parasztságot igen súlyosan érintette a háború. Sokakat elvittek katonának, föld-
jeik megműveletlenek maradtak. Az itthoniak nem győzték a munkát.

A kormány politikája és a kialakult helyzet sem volt kedvező számunkra. Bizto-
sítaniuk kellett a hadsereg ellátásán, de keveset termeltek. A megyének be kellett szol-
gáltatni a rá kiszabott élelmiszer adagot, ezért rekvirálásokra került sor. „A parasz-
toktól elvittek mindent, rckviráltak. Azok meg eldugták a terményt, mást nem tudtak
csinálni.*0

Az árdrágulás és az ármaximálás csak rontott a helyzetükön, mert a kormány
maximálta a mezőgazdasági termékek árát, de az ipari termékekét nem. „A gazdák
az iparcikkek maximálását kérik a kormánytól. Ugyanis nagy károsodás éri őket, mert
a mezőgazdasági cikkek ára már fixálva van, nem úgy az iparcikkeké és így erősen
ki vannak téve az iparosok és kereskedők uzsorájának.*1 A törvényhozás egyes ese-
tekben nemcsak az árakat, hanem a béreket is maximálta. Így „a férfi napszám 20
Koronában, a női napszám pedig 12 Koronában állapíttatott meg."32 Ez a bérösszeg
a magas árakhoz viszonyítva alacsony volt. „A parasztok zömének nem volt földje,
sői- még háza sem. Ezek az emberek munkanélküliek voltak, cselédként dolgoztak,
vagy kubikoltak. A bérük az igen kevés volt."*3

Ilyen volt tehát a parasztság helyzete a háború végén.
A megye munkássága igen kislétszámú volt, hiszen abban az időben jelentősebb

ipari üzemeket csak Szolnokon találunk. Az ő helyzetük is nagyon rossz volt. A rossz
ellátás és bérezés miatt egyre többen váltak munkanélkülivé.34 A nehéz körülmények
és kislétszámuk ellenére a munkások mindig elől jártak a forradalmi harcban, így
példát mutattak a kisiparosoknak is. Nem egyszer nyúltak a sztrájk fegyveréhez is.*J

Rendkívül nehéz volt a hadiözvegyek helyzete akiket „nyugdíjuk" alig mentett
meg az éhhaláltól. A kormány az árváknak is adott ,,valami kicsit, de az nagyon
kevés volt."36

Az egész országot érintette a sűrűn megjelenő hadikölcsön. A kormány ezzel a
hadikiadások egy részét a népre hárította. A polgári lapok nagy propagandát fejtettek
ki a kormány mellett. „Hadikölcsön sikere felér egy döntő győzelemmel és közelebb
visz az óhajtott békéhez. Tehetségéhez képest járuljon tehát hozzá mindenki a nemzet
ötödik pénzügyi diadalához."5' A nép az ígért békét óhajtva - fizetett. „Az ötödik
hadikölcsönre a hivatalos megállapítás szerint 2300 millió Korona jegyeztetett."*8

Hatalmas összeg! A helyzetet azonban már nem oldotta meg. A háború kimenetele
már látható vslt.

Az ellenzéki elemek erősödése és harca

A háború kétes kimenetele és a belső helyzet romlása mind szélesebb körökben
fokozták a háborúellenes hangulatot. Az első világháború kitörésekor az SZDP támo-
gatta az uralkodó osztály háborúellcncs politikáját, azonban az egyre forradalmasodó
tömegek nyomására akaratlanul is csatlakozott a háborúellenes ellenzékhez.

Az egyre gyakoribb megmozdulásoknak nagy lökést adott az oroszországi februári
demokratikus és az októberi szocialista forradalom. A polgári lapok nagy lelkesedéssel
tudatják az eseményeket olvasóikkal. így írt a Mezőtúr és Vidéke című újság: „Az
orosz birodalom és nemzet történelmi életének nagy fordulópontjához érkezett. Március
szellője megtermékenyítette a szabadságnak az orosz nép leikébe már régóta beoltott,
de a cári arisztokrácia által elfojtott csíráit, s az orosz nemzet egy hatalmas gesztussal
megdöntötte a cárizmust, és ura lett önmagának. - A cárizmus bukása minden bizony-
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nyal az orosz imperialisztikus politikának is a végét jelenti... - Az Oroszországban
végbement változások csak örömmel tölthetnek el bennünket. . ,39

Megváltozott a hangulat a hadifoglyokkal szemben is. Nem egyszer maguk a
gazdák segítették őket a szökésben. ,',Amikor kitört a forradalom, megszólalt Kerenszki
bandája, mentek nagy örömmel haza."40

A nép fokozódó forradalmiságát az SZDP már nem tudta levezetni az általános
és titkos választójogért folytatott harccal. Egyre szélesebb tömegek követelték a békét.

A keleti fronton nem volt ritka a barátkozás a honvédek és az oroszok között.
Ennek nagy jelentősége volt azért is, mert így a magyarok megismerkedhettek az orosz
változásokkal/'1 1917 decemberében „az orosz forradalmi kormány vezetői szikratáv-
iratot küldtek a hadviselő országok népeihez és kormányaikat felszólítják a fegyver-
szünet és az általános béke felett való tárgyalások megkezdésére." - Tudósította olva-
sóit a Mezőtúr és Vidéke újság/'2 Ennek hatására 1917 december 3-án megindultak
a magyar-orosz fegyverszüneti tárgyalások/'3 Ezt követte december 5-én a Romániával
megkezdődött fegyverszüneti tárgyalás.4'1 Mindenki várta már a háború végét, de az
csak majd egy év múlva következett be.

A rossz közellátási helyzet, a háború és az orosz események együttesen igen nagy
hatással voltak a munkásmozgalomra. A munkásság és a parasztság erői szerveződni
kezdtek.

A megye mezővárosaiban erősen tért hódítottak a Mezőfi-Csizmadia-Áchim féle
irányzatok. Ezeken a helyeken a parasztság a Károlyi vezette Függetlenségi Pártot
támogatta. A Szociáldemokrata Pártban a parasztok kislétszámban voltak. Ez a föld-
munkás erők megosztását is eredményezte, s feltétlenül hozzájárult ahhoz, hogy sem
a háború idején, sem a proletárdiktatúráért folytatott harc időszakában a parasztság
nem sorakozott fel egységesen a munkásosztály mellé.4'

A parasztság egyik képviselője volt akkoriban Kuna Pál András kunszentmártoni
gazda. „1918-ban az Országos Földműves Párt alakításában vett részt, amelynek alel-
nöke volt."46

A megyei és helyi lapok gyakran foglalkoznak pártalakulásokkal.47 „A csépai
függetlenségi érzelmű polgárok c hó 14-én látogatott értekezleteket tartottak és elha-
tározták, hogy az egyesült függetlenségi és 48-as párt helyi csoportját megalakítják." -
Irta a Függetlenség.48

A megyei munkásság sem volt tétlen. 1918 májusában az SZDP vezetésével Marx
emlékünnepet tartottak. Marx Károly születésének 100-ik évfordulóján . . . A Marx-
ünnepre összegyűlt szolnoki szocialisták a Munkásotthon termeit teljesen megtöltötték."40

A szolnoki munkások sűrűn tartottak nagygyűléseket a Tisza-parton. Gyűléseik
alkalmával a rendőrség többször rajtuk ütött, vezetőiket letartóztatta. De a sztrájkok
jelezték, hogy a kormány és a rendőrség akciói, amelyek a gyakran megnyilvánuló
jogos elégedetlenség lehetőségeire irányultak, nem bontották meg szervezettségüket,
csak fokozták az elkeseredést és a háborúellenes hangulatot.50 A sztrájkok célja már
nemcsak a béremelés volt, hanem a háború befejezésének a követelése is. Rundik János,
a túrkevei munkáskör elnöké a világbékét éltette akkor, amikor a város előkelősége
a háború mellett tüntetett. A munkások ,„békét, jogot!, kenyeret" követeltek."1

A Haladás egy mondatban foglalja össze a helyzetet és a hangulatot, amikor
megállapítja: „Szóval nehéz időket élünk.. . Csakis a háború befejezése segíthetne
rajtunk."52

BARNA GÁBOR

J e g y z e t :

Ez a tanulmány az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen díjat nyert munka beve-
zető része.
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JEGYZETEK

1 özvegy Németh Istvánná szül. Gyalai Te-
réz, 65 éves, Kunszentmárton, Vöröshadse-
reg u. 1. sz.

2 U. ő.
» Nagy-Kunság 1917. szept. 2. — Újdonságok.
'> Mezőtúr és Vidéke, 1917. szept. 30. — Hírek.
3 özvegy Németh Istvánná szül. Gyalai Teréz,

C5 éves, Kunszentmárton, Vöröshadsereg
u. 1. sz.

6 Haladás, 1917. aug. 19. — Élelmiszerek ár-
jegyzéke.

7 Haladás, 1917. dec. 9. — Hírek.
8 Mezőtúri Hírlap, 1917. szept. 16. — Hírek.
9 Haladás, 1918. febr. 24. — Hírek.

10 Bírósági Végrehajtó, 1915. júl. 7. szám. —
Vegyes közlemények.

11 Haladás, 1917. szept. 2. — Hirek.
l- Függetlenség, 1917. dec. 9. — Vegyes hírek.
13 Haladás, 1918. okt. 27. — Se ruha, se cipő!

Se seén. se fa! De zsir sincsen.
14 Jászberényi Újság, 1917. okt. 13. — Hírek.
1"> özvegy Németh Istvánná szül. Gyalai Te-

réz, 6S éves, Kunszentmárton, Vöröshaöse-
reg u. 1. sz.

Hí U. ő. — „Ruhát mindig lehetett kapni, csak
az élelem beszerzése volt nehéz."

1' Haladás, 1918. okt. 27.
18 Jászárokszállás és Vidéke, 1917. ápr. 19. —

Hírek.

Függetlenség, 1918. ápr. 28. — Hírek.
Mező-Túr és Vidéke, 1917. márc. 4. —
Hirek.
özvegy Németh Istvánné, szül. Gyalai Te-
réz, 65 éves, Kunszentmárton, Vöröshadse-
reg u. 1. sz.
Mezőtúr és Vidéke, 1917. jan. 7. — Hírek.
A magyar munkásmozgalom történetének
válogatott dokumentumai. V. kötet. — Je-
lentés Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
Közállapotairól 1919. jan. 20-ról kiállított
kérdőívek alapján.
Túrkeve, 1917. júl. 3. Heti hírek,
özvegy Németh Istvánné szül. Gyalai Te-
réz, 65 éves, Kunszentmárton, Vöröshadse-
reg u. 1. sz.
A megye lakossága akkoriban kb 300 000—
550 000 főt számlált.
Gazdasági Értesítő 1917. márc. 20.
Jegyz.könyv, mely felvétetett Szolnokon,
1917. évi febr. hó 18-án Jász-Nagykun-Szol-
nok vármegye gazdasági egyesülete igaz-
gatóválasztmányának úgyis mint vármegyei
mezőgazdasági bizottságnak gyűlésében. —
Az igazgatóválasztmány az egybegyűjtött
adatok s a föld jelenlegi jövedelmezőségé-
nek tekintetbe vételével a vármegyében
szokásos földhaszonbéreket a következő-
képpen állapította meg:

Tiszasüly és Besenyszög községekben 100 kh-ig 100—1000 kh^ig 1000 kh felett
Jászsági felsőjárás 5 5 K 33 K 30 K
a jászsági alsójarásban Tiszasüly és

Besenyszög kivételével 48 ,, 27 ,, 22 „
Tiszasüly és Besenyszög községekben 34 „ 25 „ 20 „
Tiszai felső járásban 50 ,, 32 „ 26 „
Tiszai középjárásban 50 „ 34 „ 28 „
Tiszai alsójárásban Szelevény kivételével 50 „ 32 „ 28 „
Szelevény községben 40 „ 29 ,, 26 „
Jászberény városban 55 „ 40 „ —
Karcag városban 45 „ 38 ,, —
Mezőtúr városban 48 „ 37 „ 26 „
Szolnok városban 60 „ 40 „ —
Túrkeve városban ' 55 „ 43 ,, —
Kisújszállás városban 50 „ 40 ,, —

28 S z o l n o k m e g y e 1918— 19-ben 81. o l d a l .
29 Ennél a rétegnél az agrárszocialista moz-

galmak mindig termékeny talajra találtak.
30 Molnár Mihály 71 éves. Kunszentmárton,

Ady Endre u. 4. sz.
31 Jászárokszállás és Vidéke 1917. márc. 1. —

Küzdelem az Iparcikkek maximálásáért.
32 J á s z á r o k s z á l l á s é s Vidéke 1917. á p r . 5. —

Hírek.
33 Molnár Mihály 71 éves, K u n s z e n t m á r t o n .

Ady E n d r e u. 4. sz.
»í Haladás 1918. szept. 22. — Hírek. — A bér-

kocsisok mozgalma. A t a k a r m á n y h i á n y és
a magas t a k a r m á n y á r a k miatt a szolnoki
bérkocsisok lé t számukat 65-ről 35-re csök-
kentették...

3"> Haladás 1918. jún. 30. — Hírek. — Sztrájk.
— A munkásság e heti mozgalma sok zavart

idézett elő ebben a sokat hányatott, jobb
sorsra érdemes országban. Megérezte ezt
a jogtalan mozgalmat lapunk nyomdája is...
(A szolnoki nyomdászok csatlakoztak a
júniusi nagy országos sztrájkhoz.)

'<> Molnár Mihály 71 éves, Kunszentmárton,
Ady Endre u. 4. sz.

37 Nagy-Kunság 1916. dec. 31.
»« Nagy-Kunság 1917. febr. 11. — Újdonságok.
»0 Mezőtúr és Vidéke 1917. márc. 25. — Az

orosz forradalom. ,Wem véletlen, hogy a
polgári lapok üdvözölték az 1917. évi feb-
ruári forradalmat. A cárizmus bukásától az
orosz háborús politika végét várták és
Oroszország kilépése a háborúból meggyen-
gítette volna az entente erejét és a mo-
narchiának kedvezett volna.)

*i özvegy Németh Istvánné szül Gyalai
Teréz 65 éves Kunszentmárton, Vöröshad1-
sereg u. 1. sz.

41
'.2

Mezőtúr és Vidéke 1917. ápr. 20. — Hírek.
Mezőtúr és Vidéke 1917. dec. 2. — Orosz
békeüzenet.
Függetlenség 1917. dec. 9. — Háború és
béke.
Függetlenség 1917. dec. 9. — Háború és
béke.
Szolnok megye 191a 19-ben. Jegyzetek 81.
oldal.
Nagykun Városok 1920—1930. Szerkesztette:
Oroszlány Gábor. Karcag 1930. — 115. oldal
(Kuna Pál András 1866-ban született Kun-
szentmártonban, önálló gazdálkodó volt.
Tagja volt az Országos NépDártnák. 1918-
ban részt vett az Országos Földműves párt
megalapításában, amelynek alelnöke volt.
Nagy munkát fejtett ki a Kisgazda Párt
megalakításában is. 1919-ben gyalogosan
ment Szegedre és védelmet kért a román
megszállók túlkapásai ellen. A Horthy-
rendszer alatt a rendszer kiszolgáló iává
vált. A kunszentmártoni kerület ország-
gyűlési képviselője volt hosszú évekis.)
(Bár, mint látni fogjuk, a szervezkedések
és a pártalakulások különösen az őszirózsás
forradalom győzelme után gyakoriak.)
Függetlenség 1917. dec. 13. — Pártügyek.
Függetlenség 1918. máj. 5. — Hírek.
Szolnok megye 1918 1919-ben 11. oldal.
Függetlenség 1918. jan. 27.
Haladás 1918. okt. 27. — Se ruha, se cipő!
Se szén. se fa! De zsír sincsen!
Szolnok megye 191819-ben 12. oldal.
Jászberényi Ojság 1918. nov. 3. — A Magyar
Nemzeti Tanács tegnap délután Jászberény-
ben is megalakult.
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Tar György fotomontázs kiállítása

A Szolnok Megyei Verseghy Könyvtár
kiállítótermében, ott, ahol eddig Würtz
Ádám, Hincz Gyula és a Szolnoki Mű-
vésztelep alkotóinak műveit mutatták be,
áprilisban nyílt meg Tar György negye-
dikes gimnazista fotomontázs kiállítása.
A különös, szuggesztív művek nagy si-
kert arattak, a diákművészt megszólaltatta
a Rádió, tárlatáról elismeréssel írt a helyi
lap, jelenleg szó van a kiállítás soproni
bemutatásáról is.

A montázsok előtt állva újabb és újabb
elemzésre, vizsgálatra kényszerül a néző.
Meglepő ellentétek, más-más jellegű gon-
dolati és formai hangsúlyok válnak har-
móniákká a képeken. Ezt jórészt a műfaj
természete okozza. A fotomontázs törté-
netéből, művészi vívmányainak áttekinté-
séből látható, hogy ebben a műfajban a
legellentétesebb stílusokat, formákat, gon-
dolatokat is össze lehet ötvözni, sőt a
magvas és végiggondolt mondanivaló
érdekében szükség is van az összetett fo-
galmazásra.

Itt egy-egy képen Picasso, Braque re-
produkciók, Derkovits és Szász Endre
grafikák, metszetek, képeslapfotók, betű-
kivágások formálódnak eggyé, szimultán-
szerű kapcsolatteremtéssel. Együtt kapjuk
a képen a felhasznált elemek eredeti ízeit,
a montázs egészének különös hangulatát,
a formai ötleteket és a koncentrált-, kon-
cepciós előadásmódot. Eképpen tud meg-
ragadni az egy hangsúly, egy mondanivaló
érdekében tömörített kép, és eképpen ér-
vényesülnek a műfaj követelményei is.

Tar György tárlatának jellemző vonása,
hogy ahol tudatosan, precízem, végiggon-

doltan érvényesíti a műfaji törvényeket,
ott ki tud teljesedni, - vizuálisan újjá tud
varázsolni sokszor megformált témákat,
komplexebb, összefüggőbb értelmezést tud
adni. De ott, ahol felületesen, elnagyoltan
kezeli a fotomontázs műfaji lehetőségeit,
ott nem tud túllépni a szokványon, a sé-
mán.

Képei mögött egy diákember belső vi-
lága és külső impressziói feszülnek: a po-
litikai hírek és kommentárok, az irodalmi
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és művészeti benyomások, a családi kör-
nyezet, az osztálytársak, barátok arcvilla-
násai, a néprajzi és régészeti kutatómunka
mozzanatai, a természettudományos hatá-
sok . . . Erre a tematikára lehet építeni, a
műfaji törvények megkövetelhetik a komp-
lex, összetett, bonyolult látásmódot, az
összevágott elemek más és más hangsú-
lyait, s ugyanakkor a mű egészének har-
móniáját, gondolati kifejező erejét. Tar
György mindezt meg is valósítja Radio-
aktivitás című képén, érdekes egyéni ár-
nyalással.

Egy kereszt alaprajzú összeállítás a kép,
a hosszú ág legalja két porhadt lábszár-
csont, feljebb egy roncsolt, rózsaszínes tüdő
fotója, a keresztvonal fekete keretes,
benne ólomszínű ég és semmije felé ka-
limpáló vékony", magányos ágak. A fej
helyén egy vádló, beesett csontú koponya
Van Gogh-i kisszéken pihen.

Egyetlen markolással tragikus és gro-
teszk komplexumokat sűrít össze Tar
György, kiemel a tág témakörből egy
gondolatot, a többit a nézőre bízza. A;
elemző nézői tevékenység egészíti ki, fo-
galmazza tovább a képet. Olyan mű ez,
melyet nem lehet befejezettként vizsgálni,
értékeit, hibáit latolgatni, ezt csak
folytatni, bővíteni lehet, újjáteremteni.
Nemcsak egészében, elemeiben is meg tud
ragadni a fotomontázs: egy-egy elem más
é; más nézőt. Nagyszerű műfaji lehetőség
ez, szinte követeli a szemlélőktől egy-egy
elem gondolatának továbbvitelét, kapcso-
latkeresését a művel. Ha a mű egységes,
alapgondolata igaz, elemei egymás függ-
vényei, akkor tud a néző hová kapcsolód-
ni, megtalálja a további kontaktust a mű-
vel, mely így nem lesz élettelen, meddő.
Ez a folyamat valósul meg egyik politikai
portréján:

Nagyhangú, harsogó szájú Johnson fejet
látunk, alatta paposán széttárt karok íve,
közelebbről nézve fotocsík, melyben ka-
tonák menetelnek, pusztítanak, ölnek. Az
egész építményt amerikai és afrikai néger
vietnami paraszt tartja, létért könyörgően
az életösztön utolsó parancsa alatt magas-
ba feszített karokkal. S alul a Johnson
idézet: „A világon pedig BÉKE lesz!"

Egyszerre leplez le és ráz meg és komorít
el, keres valamit a politikus karakteréből
és harsogásának összetevőiből és kerestet
tovább nézőjével. Minden egybevág a
műfaj követelményeivel: komplex érzelmi
és gondolati halmaz a kép, lebontható
hangsúlyokból és formai elemekből áll
össze. Forma és gondolat hasonlóan ösz-
szetett ötvözete az Alázatosan és meré-
szen c. kép. Együtt fogalmazzák az ember

1

* : • • *

örök és múlhatatlan harcát, a reneszánszot
idéző gömb, az űrben szálló halott Krisz-
tus, a fantasztikus járművein lebegő űr-
hajósok, az egész kép szökell, lendül föl-
felé, a néző várja, hogy a lapon kívül is
folytatódjék: Minden út kivezet a föld-
ről, gátak és mítoszok egyre oszlanak,
vasveretű káoszok renddé rendeződnek, a
megismerés igénye töretlenül lendül min-
denek felett előre.

Hasonló formai és gondolati összetett-
ség jellemzi kisebb műfaji igényű képeit
is, így az Afrikát, a Három zenészt, az
Énekest.
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Ahol azonban a műfaj követelményét:
az összevontságot nem tudja megterem-
teni, ott egyszerre gyengévé válik műve.
Ilyen az Apám arcképe.

Alul Diesel-mozdonyt szerelő emberek,
középen az apa feje vörös zászló anya-
gán, egy leütő és egy sáncoló röplabdás
közé ékelve. Fenn egy híd vas tartószerke-
zete. Ez a kép felületes és keveset mond,
szétdobált elemei felszínesek és sablo-
nosak.

Sajnos hasonlóképpen kezeli a műfaji
törvényeket a Lici, az Imre, a D. portréja
és az Bn c. képein. Formagazdagság,
megragadott impresszió ezeket nem ment-
heti, mert nem összetettek, nincsenek meg

az egyenként leválasztható és továbbfej-
leszthető formai és gondolati ízek, nincs
meg a magvas gondolat, nincs ami össze-
fogja az elemeket, kapcsolatot teremtsen
köztük

Jó elképzelés volt a Szolnok Megyei
Verseghy Könyvtár részéről a kamaraki-
állítás megrendezése. A kiállítás jó vissz-
hangja, a cikkek, a rádióriportok és a köz-
vélemény elégedettsége remélhetőleg to-
vábbi hasonlóan hasznos és érdekes kez-
deményezésre ösztönzi a könyvtár igaz-
gatóságát.

Szükség van az ilyen vállalkozásokra,
nemcsak Szolnokon, másutt is.

DEME ZOLTÁN

SZOLNOK MEGYEI VONATKOZÁSÚ CIKKEK 196G-BAN II.

IPAR — KERESKEDELEM
Üzemel a Tiszamenti Vegyiművek — Ifjú

Kommunista, 1966. 1. sz. jan. Hátsó bortiólap.
Fotoriport.

Szolnok megye 1966-os fejlesztési tervei, —
Népszava. 1966. jan. 6.

Budapestről Szolnokra költözik az Ultra. —
Népszabadság, 1966. jan. 13.

Induló életek. — Kisipari Üjság, 1966. febr. 3.
Kisiparos tanulók Jászberényben.
TÁLAS László: Csibenevelési eredmények a

jászladányi Petőfi Tsz-ben. Baromfitenyész-
tés, 1966. 3. sz. március.

BÁRDOS István: Nyereséges vállalkozás. —
Tanácsok Llapja, 17. évf.

A csökkent képességűek foglalkoztatása a
jászberényi járásban.

FARKAS Lajos: Helyzetkép Szolnok város
ipari munkavállalóiról. — Megyei és Városi
Statisztikai Értesítő. 16 évf. 4. sz. 1966. április.
157—105. o.

Vidéki ipartelepítés — Szövetkezeti Hírlap.
1966. máj. 5.

Sok balsiker után megérdemelten nyertük el
az élüzem címet. — Építők aLpja, 1966. máj. 9.

Üj partnerünk a szolnoki vasipari. — Fény-
szóró, 1966. máj. IS.

Jászberényből a körúti Luculluson át a Ti-
hanyi Motelba. — Mérleg, 1966. jún.

A jászberényi Rozmaring Eszpresszó szocia-
lista brigádja.

Jászberényi jelentés [a Hűtőgépgyárból]. —
Ifjú Kommunista. 1966. 6. sz.. június. 33. o.

Közlekedési érpálya: a Tisza. — Figyelő,
1966. jún. 15.

Megemlítve: Vegyiművek, Cukorgyár. Tisza
Cipőgyár.

Az ellenőrök jelentik [a tiszafüredi művelő-
dési ház építkezéséről]. — Magyarország. 1966.
25. sz.. jún. 19

A cserkeszöllői fodrász. — Kisipari Üjság,
1966. jún. 23. Illusztr.

Szolnokon [a 7-es AKOV-nél]. — Közlekedés.
1966. jún. 25.

Kongresszusi vállalások a vízgépészeti válla-
latnál [Kunhegyesen]. _ Földművelő, 19S6.
júl. 1.

Megnyílt a jászság legnagyobb ruházati áru-
háza [Jászapátiban], — Szövetkezet, 1966. júl. 4.

Szolnoki örömök és gondok [a Vasipari Vál-
lalatnál]. — Turbó, 1966. júl. 14.

A grafikon csúcsa felé. Fridzsid'erbébik szü-
lőhelyén [a jászberényi Hűtőgépgyárban]. —
Esti Hírlap, 1966. júl. 23.

Versenyeznek az ország halászcsárdái. —
Békés megyei Népújság, 1966. júl. 27.

Megemlítve: a szolnoki Halászcsárda.
Egy év után. — Vívják-e még a szélmalom-

harcot? — Esti Hírlap, 1966. aug.
Megemlítve: a jászberényi Hűtőgépgyár.
Kisspál Gyula, megyei ruházati instruktor

[beszámolója]. — Kirakat, 1966. aug. 4.
A kenyér. — Képes Ojság, 1966. aug. 20.
Megemlítve és illusztrálva: a jászberényi Ke-

nyérgyár.
Amivel a fiatalok készülnek. — Népszava,

1966. aug. 23.
Megemlítve: Szolnok megye, karcagi Tégla-

gyár, mezőtúri Szőnyegszövő Üzem.
Gyárunk külső munkatársakra talált a népi

ellenőrökben. — Népi Elenőrzés, 1966. szept.
Budapesti Mezőgazd. Gépgyár törökszent-

miklósi gyáregysége.
Kisiparosok a lakosság szolgálatában. —

Magyar Kisiparos, 1966. szept. 1.
A kunszentmártoni járás kisiparosainak ki-

állítása.
Főzzünk kuktában! — Szabad Föld, 196G.

szept. 4.
Megemlítve: a jászberényi Hűtőgépgyár.
Bemutató az fmsz-ek ipari termékeiből

[Jászapátiban]. Szövetkezet, 1966. szept. 5.
Túlteljesítik kongresszusi vállalásaikat a

szocialista brigádok. — Népszabadság, 1966.
szept. 7.

Megemlítve: a jászberényi Aprítógépgyár
A minőség nem lehet alku tárgya. — Turbó,

1966. szept. 8.
Szolnoki Heggesztett Szerkezetek Gyára.
Zsűri és közvélemény. — Magyar Nemzet,

1906. szept. 9.
Megemlítve: a jászberényi Hűtőgépgyár.
Nagy munka előtt a Búzási csoport. — Me-

zőgépgyári Dolgozó, 1966. szept. 16.
Budapesti Mezőg. Gépgyár törökszentmiklósi

gyáregysége.
Földgázprogram — akadályokkal. — Figyelő,

19B6. szept. 21.
Megemlítve: Karcag, Kisújszállás, Kunmada-

ras, Szajol, Törökszentmiklős,

— 94 —



Otthon gyártott valuta. — Magyarország,
1%„. ó». sz. szept. 25.

Megemlítve: Jászapáti.
A niaszereló nyugdíjba ment. — Magyar

iMciíizei, 196o. szept. i8.
ivocKa András, a szolnoki Tisza-híd helyre-

áiiitctStínaK részese.
A igenei-család. — Népszabadság, 1966. szept.

29.
SZARVAS: András: A Szolnok megyei kis-

kereskedelem hálózatának, alapterületének és
leiszereliségenek adatai. — Megyei es Városi
biauazukai lirtesítö, 16. évi. 10. az., 1966. okt.,
5U7—512. o.

A tiszta jutalékos bérezési rendszer kísérleti
tapasztalatai a Szolnok és vidéke Vendéglátó-
ipari Vállalatnál. — Vendéglátás, 1966. október.
rvAPOSVARI Ferdinánd: Nyitott ajtó a láto-
gatok előtt la karcagi bútorkiálltiason]. —
bzóvetkezet, 1966. okt. 10.

A nyárfák nagyra nőttek. — Népszabadság,
lflüti. okt. 10.

Beszelgei.es Lakatos Józseffel, az új Tisza-híd
építőjével.

Miért késik a házgyárak építése? — Műszaki
Éiet, 21. evl. 21. sz., 1966. okt. 20.

Megemlítve: a szolnoki házgyár.
Cíunéj, gyékény, fűzvessző. — Dél-Magyar-

ország, 196o. okt. 23.
sCuMIDT TIBOR: Tízmillió forint nyereség

a Kongresszusi verseny eddigi mérlege — Épi-
lök Lapja, I9ot>. okt. 24.

Megemlítve: a szemoki Építőipari Vállalat.
Féádő a cukorgyárakban. — Élelmezési Dol-

gozó, 1986. nov.
Tanácskozáson [a szolnoki cukorgyárban]. —

Élelmezési Dolgozó, 1966. nov.
Javítsuk az üzemi szakszervezeti tevékeny-

séget. — Földművelő, 1966. nov. i.
SEBESTYEN János: Socialista szerződést kö-

töttek a szolnoki rekonstrukción dolgozó vál-
lalatok. — Magyar Vasutas, 1966. nov. 1.

Tízezer alumínium söröshordó. — Észak-
Magyarország, 1966. nov. 1.

A jászberényi Hűtőgépgyárról.
Felélénkül a Vízi szállítás a Tiszán. — Nép-

szabadság, 1960. nov. 2.
FEKETE Judit: Hidak és emberek. — Ganz-

MÁVAG, 1966. nov. 11. Ilusztr.
Vállalja vagy nem vállalja? — Tanácsok

Lapja, 17. évf. 25. sz. 1966. dec. 8.
A mezőtúri fmsz tejboltja.
BAKOS Imre György: A szolnokiak kong-

resszusi munkahetet tartottak. Turbó. 1966.
dec. 15.

MEZŐGAZDASÁG

Kertészek a kongresszusi versenyben. —
Kertészet és Szőlészet, 16. évf. 2. sz., 1966.
január, 2. 1.

Atszállójegy az iparba. — Képes Ojság, 1966.
jan. 6.

Szolnok megyei traktorosok elvándorlásáról.
Út a majorba. — Szabad Föld, 1966. jan. 9.
Jásziványi Szabadság Tsz.
Zárszámadás idején. — Magyar Nemzet, 1966.

jan. 15.
Karcagi Lenin Tsz.
Téli munkák, tavaszi tervek Szolnok megyé-

ben. — Magyar Mezőgazdaság, 1966. jan. 17.
Tízholdas fixesek. — Hétfői Hírek, 1936. jan.

17.
Jászjákóhalmi Béke Tsz.
yÉRTES József: Az Alföldön zárszámadás

előtt. — Tanácsok Lapja, 17. évf. 2. sz.j 1966.
jan. 20.

Ha megtalálják a számítást. — Nők Lapja,
1966. jan. 15.

A zagyvarékasi Béke Tsz nőcfolgozóiról.
Ki a fekete bárány Tiszaugon? — Szabad

Föld, 1966. jan. 23.
A tsz-demokrácia problémái.
Kilencezer hold gazdái. — Szabad Fold,

1966. jan. 29.

Jászfényszarui Béke Tsz.
Anonnét nem mennek el... Szabad Föld,

19ÜÜ. jan. 30.
Ocsoüi Kossuth Tsz.
BAN Béla: A földvári lányok. Szabálytalan

nyilatkozatok az egyenjogúságról. — Ifjú
Kommunista, 1966. 2. sz. február. 14. o.

HAJDÚ Júlia: Ne legyen mostoha növény a
burgonya! — Szabad iölci, 1966. febr. 6.

Megemlítve: a törökszentmiklósi Aranykalász
Tsz.

A csoportok életéből. Mezőtúr, Túrkeve,
Jszberény. — Méhészet, 1966. április. 75. o.

KEKESZTENYI Nándor: Laboratórium a tö-
roKszentmiklósi Aranykalászban. — Szabad
Föld, 1966. április 24.

FEKETE-SZABO Sándor: A lucernatermesz-
tés helyzete Szolnok megyében. — Megyei és
Városi Statisztikai Értesítő, l(i. évi. ». sz. 1966.
május, 234—246. o.

Kettős ünnepség Tiszaföldváron. — Szabad
Föld, 1966. maj. 23.

tSGRZAK Lajos: A hírnév útján. A tiszaföld-
vari Lenin Tsz fejlődése. — Jászkunság, 12.
évi. 2. sz. 1936. június, 61—65. o.

MIHÁLYIALVI István: A műtrágyázás hatá-
sa Szolnok megye 1961—65. évi mezőgazdasági
termelesére. — Jászkunság, 12. évf. 2. sz. 1966.
június, 83—90. o.

KASZA Béla: A mezőgazdasági szakmunká-
sok helyzete Szolnok megyében. Magyar
Mezőgazd'aság, 1966. jún. 1.

FAöIAN László: Ahol megszerették a mező-
gazdaságot. — Magyar Mezőgazdaság, 1906.
jún. 17.

A madarak védelmében. — Hajdú-Bihar me-
gyei Népújság, 196J. jún. 18.

Kovács tíéla ornitológus karcagi kutatásai
Egy a legjobbak közül: Megfiatalodik a rá-

koczifalvai Rákóczi Tsz. — Népszabadság, 1966.
jun. 21.

Biztatás a felületi öntözésre Kisújszállásról.
— Magyar Mezőgazdaság, 1966. jún. 22.

A cibakházi Vörös Csillag Tsz-ben. — Taná-
csok Lapja, 17. évf. 13. sz. 1966. jún. 23.

Szolnok megyei tsz-ek tűzvédelme.
Hazai körkép. — Ifjú Kommunista. 1966. 7.

sz. július, 28. o.
Termelőszövetkezeti gazdák jutalmazása Tö-

rökszentmikióson.
TOVARI György (Jászapáti): A pulykák fer-

tőző máj- es vakbélgyulladása. — Baromfite-
nyésztés, 19B6. 7. sz. július. 4—5. o.

Miért sok a?, állatorvos, amikor kevés7 —
Tükör, 1966. júl. 5.

Papp Gábor, Túrkeve, Nagykunsági A. G.
Karcagi 259-es — Pest megyei Hírlap, I9dc.

júl. 6.
Üj ösziárpa-fajta a Nagykunsági Mezőgaz-

dasági Kísérleti Intézetben.
Korszerű „halgyárat" létesítettek [a szolnoki

Felszabadulás Halászati Szövetkezetről]. —
Népszava. 1966. júl. 7.

„A lakosság gondja a mi gondunk''. — Kis-
ipari Újság. 1966. júl. 7.

Kunszentmárton.
Szocialista brigádok munkája a cibakházi

Vörös Csillag Tsz-ben. _ Magyar Mezőgazda-
ság, 1966. júl. 13. Illusztr.

Tsz-építkezés [Törökszentmiklóson]. — Szö-
vetkezeti Hírlap, 1966. júl. 14.

LÖCZI Béla—CSAPÖ Gyula: A termelőszö-
vetkezetek és a feldolgozó ipar kapcsolata a
jászberényi járásban. — Magyar Mezőgazdaság.
1966. júl. 20.

A szakmunkásképzés szerepe a korszerű me-
zőgazdaságban. — Magyar Mezőgadaság, 1966.
júl. 20.
Megemlítve: a törökszentmiklósi Aranykalász
Tsz.

F.zerholdas teherből virágzó ezer hold. —
Népszabadság, 1966. júl. 21.

Jászberényi Lenin Tsz.
Aratás, 1966. — Népszabadság, 1966. Júl 22.
Megemlítve: a cibakházi Vörös Csillag és a

kenderes! Haladás Tsz.
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Nyárfaerdők a jászsági homokon. — Magyar
Nemzet, 1966. júl. 23.

Nyúltenyésztés nagyüzemben [Jászkiséren].
— Figyelő, 1966. júl. 27.

Befejezéséhez közeledik az aratás. — Nép-
szabadság, 1966. júl. 29.

Négyezer szövetkezeti tagnál látogatóban. —
Szövetkezet, 1966. aug. 1.

Túrkeve
A zöldterület fejlesztése elmarad Szolnok

megyében... — Tanácsok Lapja, 1966. aug. 4.
A jó gazda gondosságával. Szabad Föld,

1966. aug. 7.
Tiszaföldvár.
BERTALAN Zoltán: Vágógalamb-felvásárlás

Szolnok megyében. — Baromfitenyésztés, 1966.
9. sz. szeptember. 19. o.

Termelőszövetkezetek kongresszusi munka-
versenye Szolnok megyében. — Magyar Mező-
gazdaság, 1966. szept.

Termelői gondok [Cserkeszöllőn]. — Szabad
Föld, 1966. szept. 11.

MUDRI Mihály—PATAKI Vince: Karbamidos
szilázs készítése — silókombájnnal [a jász-
apáti Alkotmány Tsz-ben]. — Magyar Mező-
gazdaság, 1966. szept. 7.

A ,,húszmázsásoké" a jövő. — Figyelő, 1966.
szept. 14.

Megemlítve: a tiszaföldvári Lenin Tsz és
Szabad Nép Tsz, a rákóczifalvai Rákóczi, a
törökszentmiklósi Dózsa Tsz.

Újítás a mezőgazdaságban. — Fejér megyei
Hírlap, 1966. szept. 14.

Kis kertek, kis telkek. — Magyarország.
1966. 37. sz. szept. 16.

Megemlítve: Túrkeve.
NAGY Mihály, Cs.—HINTALAN Ede: A gépi

kukoricabetakarítás tapasztalatai a Jászsági
Állami Gazdaságban. — Magyar Mezőgazdaság,
1966. szept. 28.

Legerősebb élmény: a jászsági termelőszö-
vetkezet. — Magyar Hírek, 1966. okt. 1.

Jászjákőhalmi Béke Tsz.
Mezőgazdasági dolgozók kongresszusi mun-

kaversenye [a jászfényszarui Béke Tsz-ben].
_ Szövetkezet, 1966. okt. 10.

ötször a Föld körül — rossz utakon. — Fi-
gyelő, 1966. okt. 12.

Karcagi Lenin Tsz.
Az őszi munka ösztönző bérezése. — Föld-

művelő, 1966. okt. 15.
Megemlítve: a Jászberényi A. G.
KOVÁCS József (Mezőtúr): Hogyan védekez-

zünk a patkányok ellen? — Baromfitenyésztés,
19J6. 10. sz. október, 16. o.

KAPOSVÁRI Ferdinánd: Tizenegymilliós
forgalom. — Népfront, 1966. nov. 7.

Az öcsödi takarékszövetkezetről.
BOGNÁR János: Nyertes: az unokaöccs. —

Esti Hírlap, 1966. nov. 8.
HINTALAN Ede: Takarmánydinnye termesz-

tése a Jászsági Állami Gazdaságban. — Magyar
Mezőgazdaság, 1966. nov. 9.

SÁRKÖZY Péter: Eke és szántás Szolnok
megyében. — Magyar Mezőgazdaság, 1966.
nov. 23.

GRIFF Sándor: Tél előtti gondok a [jászárok-
szállási] Kozma-csalácmál. — Szabad Föld
1966. nov. 27.

MÖRA Lajos JKisújszállás): Egy időszerű
kérdés. — Baromfitenyésztés, 1966. 11. sz.
nov. 27. o.

GALAMBOS Béla (Szolnok): A mezőgazda-
sági gépi berendezések tárolásáról. — Magyar
Mezőgazdaság, 1966. nov. 30.

GYŐRI Béla: Üj borjúitató kocsi. — Magyar
Mezőgazdaság, 1966. nov. 30.

A cibakházi Gépjavító Állomás terméke.
Villanypásztorokat gyárt a karcagi Lenin

Tsz. _ Esti Hírlap, 1966. dec. 12.

OKTATÁS — NÉPMŰVELÉS
NAGY István, K. (Mezőtúr): A munkára-

nevelés a kisállattenyésztö szakkörben. —
Búvár, 11. évf. 1. sz. 1966. január—február. 57. 1.

Nemcsak a népművelők ügye. — Tanácsok
Lapja, 1966. jan. 6.

A Szolnok Megyei Tanács vb elnöke nyilat-
kozik.

SZABOLCS Árpád (Túrkeve): Legyen-e lec-
kefelelős? — Köznevelés, 22. évf. 1. sz., 1966.
jan. 7.

LÉVAI Béla: Beszélgessünk a rádióadókról!
— Szabad Föld, 1966. jan. 9.

Megemlítve: a szolnoki állomás.
A kiskulcsosi szülők. — Család és Iskola,

1966. február.
Majd odahaza... — Ifjú Kommunista, 1966.

február.
Lakatos Lajos, a KISZ továbbképző iskola

Szolnok megyei résztvevője nyilatkozik.
VARGA Sándor: Kisújszálláson — könyvek

nyomában. — Kortárs, 1966. 2. sz. február. 247
—254. o.

Induló életek. — Kisipari Ojság. 1966. febr. 3.
Kisiparos tanulók.
Falukrónikások a honismeretért. — Szabad

Föld, 1966. febr. 6.
Megemlítve: Abádszalók.
Téli napok — téli esték Jásziványon. — Szö-

vetkezet, 1966. febr. 7.
Jó leszállást, szolnokiak! — Népszava, 1966.

febr. 26.
Kilián Repülőtiszti Iskola.
KOCZIÁN József (Jászárokszállás): Híradás

egy új iskolából. — Ifjú Kommunista, 1966. 3.
sz. március.

SZURMAY Ernő: Szabadidő — művelődés —
jellemformálás. — Jászkunság, 1966. március.
12. évf. 1. sz. 1—8. o.

ANTAL Károly: Egy honismereti körben
[Abádszalókon]. — Népművelés, 13. évf. 4. sz.
1966. április, 29. old1.

Hazai körkép. Szolnok megye. — Ifjú Kom-
munista. 1966. 4. sz. április, 29. old.

Statisztikusnap Szolnokon. — statisztikai
Szemle, 1966. ápr.

VARGA Viktória: A külterületi lakosság
helyzete Szolnok megyében. — Népfront, 1966.
4. sz. április.

BAJOR Nagy Ernő: Műhely nézőben. 115 egye-
temista népművelési gyakorlaton. Szabad
Föld, 1966. ápr. 24.

Egy könyvbizományos [a kunszentmártoni
szövetkezeti könyvesboltban]. — Népművelés,
1966. május.

Bárány Dezső [a Szolnok megyei Katolikus
Bizottság volt titkárának halálára]. — Katoli-
kus Szó, 1966. máj. 3.

Megszólalt a Lehel kürtje? — Szabad Föld,
1966. máj. 8.

A jászberényi tanács idegenforgalmi útmu-
tatójáról.

Mi lesz veled, 14 éves? — Szabad Föld, 1966.
máj. 15.

Törökszentmiklós és a jászberényi járás fia-
taljainak továbbtanulási lehetőségeiről.

Vidéken írni. — Magyarország, 1966. 20. sz.
május 20.

Megemltíve: Szolnok megye lapterjesztési
eredménye.

Járási óvodai napokat tartottak Kunszent-
mártonban... — Pedagógusok Lapja, 1966. máj.
25.

TOKODY Lajos: A napfogyatkozás megfigye-
lése a Szolnoki Cukorgyár TIT Uránia Csillag-
vizsgálójában. — Jászkunság, 12. évf. 2. sz.
1966. június, 54—37. old.

Ködmön Bálint emléke és a pedagógus hiva-
tása. — Szabad Föld, 1966. jún. s.

Kisújszállás.
Mari néni. — Somogy Népe, 1966. jún. 24.
A Szolnok—Somogy megyék közötti vetél-

kedő anyagához.
DÖMÖTÖR Sándor—TÓTH László: Készüljünk

hazánk felszabadulásának 25. évfordulójára!
Országos honismereti tanácskozás Szolnokon.
_ Népfront, 1966. 7. sz. július.

... és önérzet. — Ifjúsági Magazin, 1966. júl.
A jászkiséri úttörők ajándék-pingviné.
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író—olvasó találkozó Martfűn. — Munka,
1966. július.

RIDEG Gábor: Földmüvesszövetkezeti népi
zenekarok országos vetélkedője Mezőtúron. —
Szocialista Művészetért, 1966. júl.

SZABÚ Ernő: Mezőtúron. — Népművelés,
1966. júl.

Mezőtúr népművelése.
A múzeum házhoz megy. — Magyar Nemzet,

1966. júl. 26.
Megemlítve: Jászberény.
Szakmunkások segítik a tanulókat Jászbe-

rényben. — Magyar Mezőgazdaság, 1966. júl. 27.
Sasfiókák a Viharsarokban. — Népszava,

1966. júl. 28.
Szakszervezeti együttesek táncfesztiválja. —

Csongrád megyei Hírlap, 1966. júl. 30.
Megemlítve: szolnoki Tisza Táncegyüttes.
,.Nehéz" gyerekek a Jászságban. — Népsza-

badság, 1966. júl. 31.
Testi fejlettség-mérés a jászberényi járásban.
Megkerült egy munkásmozgalmi könyvtár. —

Könyvtáros, 1966. augusztus.
Szolnoki Fürésztelep.
HALMAI Béláné: Gyermekkönyvtáros tanfo-

lyam Szolnokon. — Könyvtáros, 1966. aug.
WESNICZKY Antal: Bzerkilencszázhuszon-

négy óta könyvtáros vagyok [Besenyszögön].
— Könyvtáros, 1966. aug.

Ünnepélyes szakmunkásavatás [Szolnok me-
gyében]. — Szövetkezeti Hírlap, 1966. aug. 25.

Egy legendára fény derül. — Könyvtáros,
1366. szept.

A szolnoki munkásotthon könyvtáráról.
Az ötödik Országos Múzeumi Hónap elé. —

Népművelés, 1966. szeptember.
Megemlítve: Szolnok megye, Tiszaföldvár,

Karcag.
Egy életen át. — Ország-világ, 1966. szept. 21.
Kádas György, volt kisújszállási gyógypeda-

gógus.
Tanyai pedagógusok Budapesten. — Pedagó-

gusok Lapja. 1966. szept. 23.
A szolnoki járásból.
Gazdag élmények. — Mérleg. 1966. október.
Szolnok megye kulturális életéről.
Jubileumi gyermektáncfesztivál. — Muzsika,

1966. október.
Horváth Gyula, szolnoki együttes.
A megyei művelő(íési házak munkájáról. —

Munka, 1966. október.
Két napos szolnoki munkaértekezlet.
„Ki minek a mestere". Sikeres megyei elő-

döntő Karcagon. — Szövetkezeti Hírlap, 1966.
okt. 6.

BERNÁTH László: Csizma és vasvilla az
igazság mérlegén. — Esti Hírlap. 1966. okt.. 15.

A szolnoki szociofoto kiállításról.
KRISTÓF Attila: Harmincnégy évi késéssel

nyílt meg egy kiállítás. — Magyar Nemzet,
1966. okt. 23.

KAPOSVÁRI Gyula: Szociofoto kiállítás —
1932. Szolnok, 1966. — Élet és Tudomány, 1966.
okt. 28.

Múzeumi hónap. Szolnok, 1966. — Népsport,
1966. okt. 30.

NAGY Sándor Béla: Kálvin genfi akadémiá-
jának első magyar diákjai. — Reformátusok
Lapja, 1966. okt. 30.

Thuri Mátyás. Mezőtúr
MÓRA Sándor: Könyvtárelhelyezési gondok

a Jászságban. — Könyvtáros, 1966. 11. sz. no-
vember.

Harmincnégy éy. — Nők Lapja, 1966. nov. 5.
A szolnoki szociofoto kiálltíásról.
A szakma ifjú mestere mozgalom szélesen

kibontakozott Szolnok megyében. — Szövetke-
zeti Hírlap, 1966. nov. 17.

Lehel kürtje. Monomachos koronája a Szép-
művészeti Múzeumban. — Népszabadság, 1966.
nov. 24.

HERNÁDI Tibor: A szép sem győz azonnal.
— Szabad Föld. 1966. nov. 27.

Kmihegyesi járást művelődési ház.
HORGAS Béla: l e lesz belőlük? Kilencen

Törökszentmiklósról. — Család és Iskola, 17.
évf. 12. sz. 1966. cfecember.

Hunyadi J. Altalános Iskola.
Megkésett tudósítás. — Ifjú Kommunista,

1966. december.
Első őszi Kulturális Hetek Kőtelken.
Kollégiumi napok a nagykunsági egyházme-

gyében. — Reformátusok Lapja, 1966. dec. 18.
TÖRTÉNELEM — NÉPRAJZ

ördögűzés Karcagon. — Népszabadság, 1966.
febr. 8.

Népmondák. _ Képes Űjság. 1966. febr. 26.
Szűcs Sándor karcagi gimnáziumigazgató te-

vékenysége.
ORBÁN Sándor: Egy kérdőíves összeírás fel-

dolgozása a mezőgazdasági népesség 1946. évi
helyzetéről. — Agrártörténeti Szemle, 8. évf.
1966. 1. sz. 73—115. o.

Leletmentő szolgálat a Tisza-tájon. — Sza-
bad Föld, 1966. ápr. 10.

Budapest—Berlin—New York — harcos má-
jusok. — Népszava, 1966. máj. 1.

Riport a jászberényi születésű Gyetvai Já-
nossal, a Tanácsköztársaság május l-i szolnoki
szónokával.

öt év aranyeső. — Népszava, 1966. máj. 24.
Megemlítve: Bors Lajos tanár. Szolnok.
Találkozás. — Népszabadság. 1966. máj. 25.
Lovas Lajos, volt túrkevei tsz-elnök.
BETKOWSKI Jenő: Egy század a földműves

szemével nézve. — Jászkunság, 12. évf. 2. sz.
1966. június, 58—60. o.
CSALOG Zsolt—KEMENCZEI Tibor: A jász-
berény-cseröhalmi késöbronzkori temető. —
Archaeológiai Értesítő, 93. köt., 1966. 1. sz. 65—
95. o.

A mezőgazdaság és a parasztság helyzete és
ellátottsága 1946 januárjában. — Agrártörténeti
Szemle, 8. évf. 1966. 1—2. sz. Melléklet.

SELMECZI László: Népi műemlékkutatás
Szolnok megyében. — Jászkunság, 1966. jún.

Jászberényi rk. plébánia, templom. — Mű-
emlékvédelem. 1966. jún. 2.

Habsburg Ottó adóssága. A királyi vagyon
fele a jászkunságiakat illeti. — Dél-Magyaror-
szág, 1966. jún. 14.

DÖMÖTÖR Sándor— TÓTH László: Országos
honismereti tanácskozás Szolnokon. — Nép-
front, 1966. július.

Bognár Gyula és Kaposvári Gyula hozzá-
szólása.

Kasza az eresz alatt. — Képes Ojság, 1966.
júl. 2.

Szabó István, Kisújszállás.
ENDRÉSZ Sándor: Történelemkönyv az élö

tanúk emlékeiből [Tiszafürecíen]. — Népfront,
1966. augusztus.

BELITZKY János: Adatok a hídépítő Mahmud
bég életéhez. Jászkunság, 12. évf. 3. sz.
1966. szeptember, 132—138. old.

BORZAK Lajos: Így született Boldogháza. —
Jászkunság, 12. évf. 3. sz. 1966. szept. 97—102. o.

MOCSÁR Gábor: Városok az Alföldön. —
Tiszatáj. 1966. szeptember.

Megemlítve: Szolnok, Mezőtúr, Kisújszállás,
Túrkeve.

SEIDLER Ernő: Szolnok — 1919. — Jászkun-
ság. 12. évf. 3. sz. 1966. szeptember. 119—121. o.

SZABÓ László: Mária Terézia 1760'61-es ci-
gány-rendelete a Jászságban. — Jászkunság,
12. évf. 3. sz. 1966. szeptember, 125—131. o.

HERNÁDI Tibor: Zagyvarékas, ahol még
emlékeznek a lldércekre. — Szabad Föld, 1966.
szept. 4.

MÁRKUS István: Agrárváros. — Élet és Iro-
dalom. 1966. szept 10.

Kisújszállás.
Az első vonalban álltak. — Képes Üjság,

1966. szept. 17.
Bakó Kálmán. Daku István, Földi István kis-

újszállási veteránok.

MANDI GÁBOR




