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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.

91 —



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,
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