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A szolnoki járás mezőgazdasági szakemberei az NDK-ban

A mezőgazdaság szocialista átszervezése soha nem látoK fejlődés lehetőségeit
biztosította. Népgazdaságunk más területein is szemmel láthatóan észlelhető nagy
ütemű előrehaladás mellett az utóbbi években már bizonyított a nagyüzemi mező-
gazdaság tagadhatatlan fölénye is a régi kisüzemi eredményekkel szemben.

A mezőgazdasági üzemek már évek óta tudományos módszerekre építik fel tevé-
kenységüket és mindinkább igénylik is a tudományos intézetek dolgozóinak segítő
támogatását, nem egyszer szoros együttműködés alakul ki a kísérleti intézetek és ter-
melőszövetkezeti gyakorlati szakemberek között.

Az eredmények, különböző vonatkozású sikerek sarkallólag hatnak az elért szín-
vonal további fejlesztésére. Az iparban meghonosodott tapasztalatcserék hasznosságát
látva a termelőszövetkezetek szakemberei is felfigyelnek minden olyan jelenségre,
ha valamelyik termelő egységnél egyes részkérdések terén az övékénél jobb eredmé-
nyekről szerezhetnek tudomást. Természetszerű folyamat, hogy a jobbak módszerét
igyekszünk megismerni, elsajátítani és üzemeinkben meghonosítani. A jobb, haszno-
sabb, még eredményesebb módszerek megismerésére irányuló önmagunkban támasz-
tott belső igény az utóbbi időben már nem volt kielégíthető azáltal, hogy határainkon
belül vizsgáltuk a lehetőségeket1, sok mezőgazdasági vezető indokoltnak látta, hogy a
nagyobb mértékben feltárult lehetőségek kihasználásával a körülöttünk élő, nagy
vonásokban hasonló adottságokkal dolgozó baráti országok elért eredményeit is -
hasznos tapasztalatok szerzése céljából - megismerhessük.

A Szolnoki Járási Tanács V. B. Mezőgazdasági Osztályának kezdeményezésére
így született meg a közelmúltban az az elhatározás, hogy a járás mezőgazdasági üze-
meinek 25 gyakorlati szakembere kollektív tapasztalatszerzés céljából az NDK-ba
utazzék. Az elhatározás megvalósulásában segítséget jelentett az is, hogy a Mező-
gazdasági Kiállításon itt járt NDK delegáció tagjai és a járás mezőgazdasági üze-
meiből a kiállításon részt vett üzemi vezetők között kedvező, baráti kapcsolat alakult
ki. Járásunk szakembereinek kíváncsiságát felkeltette a kiállításon filmmel illusztrált
ismertető előadás három nagy német közös gazdaság eredményeiről. A maketteken
bemutatott korszerű mezőgazdasági nagyüzemi épületeket és egyéb eredményeket is
szívesen láttuk volna közvetlenül is. Ezért örömmel vettük az NDK szakemberek
baráti meghívását, amellyel élve október 21-től 10 napos tapasztalatcserében volt
részünk.

Ez a tíz nap igen nagy hatást gyakorolt mindnyájunkra és gazdag tapasztalatokat
nyújtott további munkánkhoz.

Igen érdekes volt nekünk, magyarországi szakembereknek a Ruhlsdorf Állat-
tenyésztési Kutató Intézet gazdasága és hízékonyságvizsgáló állomása. A mi hasonló
technikai berendezésű intézményeinkkel szemben számottevően sikeresebb kísérleti
eredményeket érnek el, amit tökéletesebb fűtési és szellőztetési berendezéseiknek
tulajdonítanak. Egészen kiváló súlyfelvételről adnak számot kísérleteik során, mert
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4O-no kg súly mellett a sertés hízékonysági eredmény 760 gr nap. Meg kell monda-
nunk, hogy a nálunk még gyakori gyomor- és bélgyulladás náluk már ismeretlen foga-
lom, mert takarmánytápjaik összetétele annyira tökéletes és biológiailag ellenőrzött,
nem beszélve a tárolásánál rendszeresen alkalmazott műanyagzsákokról, ami változat-
lan összetétel mellett hosszú időn keresztül történő tárolási lehetőséget biztosít.

Mivel a tapasztalatcsere résztvevői az élet különböző területeiről jöttek, - állami
gazdasági, termelőszövetkezeti, tanácsi dolgozók - így olyan gazdaságra voltunk
kíváncfiak, amely kimondottan szarvasmarhatenyésztéssel foglalkozik. Ilyet találtunk
az igen intenzív növénytermesztésre épült, kimondottan szarvasmarha;-enyésztő Iden-
Rohvbercki Állami Gazdaságban.

Meglepő számunkra az, hogy az 1386 hektárú gazdaság összes területéből 921 hektár
a szántó, tehát a mi fogalmaink szerint kicsi gazdaságban igen nagy az állatsűrűség.
100 hektáronként szarvasmarhából 150 darab, ezen belül a tehén ô darab. Számottevő
a juhászatuk is, mert 100 ha-ként 65 db juhot tartanak, amelyből 16 db az anyajuh.
E n az intenzív állatlétszámot csak a rendelkezésükre álló művelhető terület céltudatos
felhasználásával tudják biztosítani. Vetésszerkezetük 1967. évben az alábbi:

gabona .íbúza. árpa, zab) 44,5%
kapások (főképp cukorrépa) 4,8%
takarmánynövény 50,0%
egyéb növények 0,9%

összesen 100,0%

A nagy létszámú állattartás érdekében csaknem egyenlő jelentőséget tulajdoní-
tanak a lucerna, takarmánykáposzta és silókukorica termesztésének. Takarmánytermö
területeik hozamai a mieinknél kb 30 százalékkal magasabbak, ami abból adódik,
hogy a nálunk rendelkezésre álló műtrágyázási lehetőségekkel szemben sokkal bősé-
gesebben élnek az ott mutatkozó jobb lehetőségekkel: hektáronként 170 nitrogén,
100 káli és 80 fos/fersavat adagolnak, hatóanyagban számolva. A tiszaföldvári Lenin
mg Tsz mütrágyafelhasználása jobb. mint az országos átlag, műtrágyamennyiségben
360 kg kh. ugyanakkor az övéké mennyiségben u.5-14 q kh. Elgondolkoztatóak ezek
a s/ámok egymás mellé állítva és megfelelő intézkedéseket tesznek indokolttá.

összehasonlításképpen még jellemző adatok, hogy az egy tehénre jutó évi tej-
ho/amuk 48SO liter. Egész marhaállományuk 5 év óta tbc- és brucellózis-mentes. -
Élmény volt a szakemberek számára a 4 soros istállóban elhelyezett 400 darabos
tehenészet, amely teljes mértékben gépesítve van. Igen meglepő volt valamennyiünk
számára, hogy az istállókban szalmát egyáltalán nem láttunk, valamennyi tehén
a 400 darabos istállóban gumimatracon van elhelyezve. A trágyát híg formában,
kanálissal vezetik a tárolókba, a trágyát és trágyalevet az utolsó csöppig hasznosítják
a növénytermesztési hozamok érdekében.

Igen kedvező tehenészetükben az újra ellesi időköz, 580-400 nap között alakul.
Az alaptakarmány választéka és fehérje koncentrációja sokkal jobb, mint a mi üze-
meinkben (14-17 százalék) és szinte egész évben azonos, így ez már magában is
képesíti a tehenet - külön abrakadagolás nélkül is - mintegy évi 3000 literes tejter-
melésre. A tehenészet ezzel a magas hozammal és az ő árrendszerükkel erősen nyere-
séges. Kalkulációik szerint az 1 tehén férőhelyre jutó bruttó költség (ami a. beruházási
és üzemeltetési költségeket egyaránt magában foglalja) kb 6000 márka, kb 24000 Ft)
és mindaddig érdemes a tehenészettel intenzíven foglalkozni a jelenlegi termelési
szint mellett, amig ez a költség a 9000 márkát (kb 56 000 Ft) férőhelyenként meg
nem haladja.

Nálunk sem ismeretlenek a termelőszövetkezetek közös vállalkozásai, ennek
nagyon érdekes példájával találkoztunk tanulmányutunk során Berlstedtben: Három
termelőszövetkezet és egy Állami Gazdaság közös kooperációjáról van szó1, a közös
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együttműködés számára biztosított terület kb 4300 hektár. A négy szerv egy közös
koordináló tanácsot hozott létre, ahol a szavazatok egyenlő arányban érvényesülnek,
a tanács vezetője minden évben másik szövetkezet, illetve ÁG vezetője. Á koope-
ráció 1964 óta áll fenn; céljuk: a mezőgazdaság minden területén az iparszerű ter-
melés megvalósítása. Az együttműködő gazdaságokat szakosították a természeti és
közgazdasági adottságok, valamint az eddigi termelési hagyomány figyelembevételével.

Ebben a kooperációban igen meleg baráti fogadtatásban részesültünk és ez fel-
bátorított bennünket arra, hogy behatóbban ismerkedjünk a gazdaság munkájával,
eredményeivel. Erwin Ledér, a kooperáció ezévi vezetője igen részletes tájékoztatás-
sal volt segítségünkre. Elmondta, hogy minden üzem jogilag önálló, önálló tervet
is készítenek, amit koordinálnak a kooperáción belül, gazdálkodásuk eredményét
önállóan számolják el és minden m.em közgyűlése önállóan dönt a jövedelem mikénti
felhasználásáról. Az egyes egységeket egyenlő létszám képviseli a kooperációs tanács-
ban, amely javasol, koordinál, de kötelező határozatokat nem hozhat. Nagy gondot
fordítanak arra, hogy az egyes gazdaságok között csak minimális jövedelem eltérések
legyenek. 1966-ban például az 1 főre eső jövedelem igen kiegyenlített volt mind a
négy üzemben, átlagosan évi 6500 márka. Az egyes üzemek között mindössze 50-60
márka volt az évi jövedelemkülönbség dolgozó tagonként.

A kooperációs üzemek közül a berlstedti gazdaság 750 darab tehenet tart, ezen
kívül 300 darab anyakocát, ennek a szaporulatát 55 kg-os súlyig neveli, növényter-
mesztésében biztosítja az ehhez szükséges takarmány termelését.

A hottelstetti üzem évente 100 000 db baromfit nevel (16 000 db tyúk, a többi
húsbaromfi) átlagosan évente 400 darab marhát hizlal, az állatállomány takarmányá-
nak biztosítása érdekében takarmánygabonát termel, valamint foglalkozik áruter-
melésként cukorrépavetőmag termelésével.

A viepachedelshauseni gazdaság a berlstedti gazdaságtól veszi át a hízó alap-
anyagot.

Évente mintegy 5000 darab hízottsertést értékesít, az átlag állományi létszáma
2400-2500 darab. A hízósertés előállításához nagy mennyiségű burgonyát használnak
fel, amelyet' a gazdaságban termelnek, és foglalkoznak még áruzöldségtermeléssel.

A kooperáció létrejöttekor megállapodást kötöttek, hogy az együttműködés nem
mehet egyik közreműködő partner kárára sem. Közös irányítás és elszámolás alá tar-
tozik a közös építőbrigádjuk és a 90 lóerőnél nagyobb teljesítményű traktorokat és
kombájnokat is közös irányítással foglalkoztatják.

A kívülálló számára talán kissé nehézkesnek látszó közös irányítás mellett az
együttműködő gazdaságok termelési eredményei számottevően magasabbak az orszá-
gos átlagoknál.

Bár az állami gazdaságok termelési eredményei magasabbak, azonban a ter-
melőszövetkezetek országos fejési átlagait a kooperáció termelési eredményei ezen a
téren is számottevően meghaladják. Az 1 tehénre eső fejési átlaguk 3800 liter. Tehe-
nészetükben a gépesítési fok magas. Példaként hozom fel, hogy a fejes emberi kéz
érintése nélkül kizárólag géppel történik, csatornákon folyik a központi tárolóba,
ahonnét ugyancsak higiénikus csöveken szivattyúzzák át a kb 5 km-re levő városi tej-
gyűjtőhelyre. Igen nagy gondot fordítanak a dolgozók szociális körülményeinek állandó
javítására. A tehenészek két műszakban dolgoznak, számukra az „üzem" közvetlen
közelében hideg-melegvizes fürdők és különböző szociális létesítnréjnyek vannak
biztosítva. A magas gépesítettség folytán a munka ellátásához szükséges fizikai erő-
kifejtés nem számottevő.

A tenyésztyúkok évi tojáshozama 220 db, az egy kocára eső évi malacszaporulat
17 db.

Növénytermesztés területén 1 hektáron 43,; q gabonát termelnek, a cukorrépa-
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hozamuk 500 q hektáronként. Természetesen a műtrágya felhasználásuk nekik is
számottevően magasabbak a mieinknél.

Árbevételeik 90 százalékát az állattenyésztés biztosítja, a növénytermesztés
az állattenyésztés kiszolgálására van beállítva.

A sertéstenyésztés és a baromfitenyésztés is a tehenészetéhez hasonló, magas
színvonalon áll. A törzsbaromfiállományt úgynevezett battériákban, ablaknélküli épü-
letekben, mesterséges megvilágítás mellett tartják, a szükséges ideális hőmérsékletet
és páratartalmat kondicionáló berendezések biztosítják, a tojás a tojófészekböl kéz
érintése nélkül automatikus osztályozón keresztül, osztályozva kerül a csomagolóba.
A saját termelésű tojásokat márkázzák, megfelelő csomagolásban - idegen szervek
bekapcsolása nélkül - közvetlenül szállítják az üzletekbe értékesítésre.

A külföldi tapasztalatcsere minden résztvevő számára igen hasznos volt. Számos
gondolatot adott mindnyájunknak arra, hogy idehaza gazdaságainkban milyen irány-
ban folytassuk munkánkat, a látottakból sürgősségi sorrendben mit is valósítsunk
meg. A sok új benyomás közül igen komolyan hatott az építkezési beruházások ala-
pos előkészítése és a céltudatos, de mégis egyszerű megoldási módok megválasztása.
Építkezési módszereik a miénknél kevésbé bonyolultak. Azonos kapacitású tojó-
üzemet lényegesen kisebb alapterületen, nagyobb gépesítési fokkal valósítanak meg,
takarékoskodnak a termőterületek más célra történő igénybevételével.

Szemléletbeli hatásokról is kell beszélnünk a látogatás eredményeként. Nálunk
hospzú időn keresztül a növénytermesztés eredményeinek fokozása elsődleges cél-
kitűzésként szerepelt, az állattenyésztést alapvetően ennek érdekében fejlesztettük.
A meglátogatott gazdaságok viszont azt mutatják, hogy az állattenyésztéssel való
foglalkozás is lehet elsődleges célkitűzés, ezen az úton járva is hatalmas eredménye-
ket lehet felmutatni, úgy, hogy a növénytermesztést állítjuk a cél szolgálatába.

A látottakból azt a végső következtetést vontuk le, hogy a Német Demokratikus
Köztársaság mezőgazdasága jó irányban halad, igen komoly sikereket tud felmutatni,
népgazdaságuk fejlesztésében az ipar mellett becsülettel kiveszik részüket, a mező-
gazdasági üzemek dolgozói és vezetői minden tudásukkal és fáradhatatlan munká-
jukkal szocialista hazájuk megerősítésén fáradoznak, megérdemelten megbecsült har-
cosaiként a szocialista tábornak.

BÖDI IMRE
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A szovjet-magyar kapcsolatok jelentőségéhez
megyénk mezőgazdaságában

A s/ovjet-magyar kapcsolatok rendkívül sokrétű és eredményekben gazdag terü-
letéről, csupán néhány gondolat kifejezésére jut lehetőség egy ilyen rövid írásban.

Napilapjaink, különböző tanácskozások témája és más források alapján, továbbá
a termelési gyakorlat során szerzett tapasztalatokból sok tény ismert. Így pl.: a szovjet
SZK kombájnok, a DT és MTZ traktorok jó és megbízható munkája, a Bezosztaja
búzafajta sikerével végződött verseny az olasz és francia intenzív búzafajták között.

A Barátság kőolajvezetéken és a Béke villamos távvezetéken keresztül eljutó olaj,
illetve elektromos energia segít megyénk mezőgazdaságának energia ellátásában is.

Ezen tények többé kevésbé számszerű adatokban kifejezhetők, érzékeltethetők. E
rövid cikk keretében inkább néhány olyan gondolatot vetnék fel, amely számokkal
még kevésbé vagy egyáltalán nem fejezhetők ki, de jelentőségük van.

Egyik ilyen témakör a turistaforgalom. Megyénkből évről évre jelentős számban
mennek ki állami mezőgazdasági üzemek dolgozói, termelőszövetkezeti tagok a Szov-
jetunióba és az utóbbi években ezen csoportok meglátogatnak szovhozokat vagy kol-
hozokat is.

A kiutazó emberek az egyéb tájékozódási források mellett, így saját gyakorlati
élményre tesznek szert és ez erősíti bennük a szocialista rendszerbe vetett bizalmat,
azon belül elmélyíti bennük a mezőgazdaság szocialista rendszerébe vetett bizalmukat.
Ez kétségtelenül pozitívan hat munkájukra, valamint megnyilvánulásaikon keresztül
környezetükre, a dolgozó kollektívákra.

Ezen túl természetesen szakmai jellegű tapasztalatokat is szereznek. így pl.: a
Szolnok-Tallinn testvérkapcsolatok kialakulásának idején, illetve a kapcsolatok kiala-
kulása után ilyen irányú eredmények is vannak.

Egy - 1965. év közepén a Szovjet Észtországba történt - utazás alkalmából ter-
melőszövetkezeti vezetők és tagok láttak több olyan dolgot, amely gondolatokat
ébresztett, az új gazdaságirányítási rendszerre való felkészülés során segített annak
megértésében.

A meglátogatott kolhozokban („Esztonia", ,,Május 9") tapasztaltuk, hogy az üzemi
tevékenység köre szélesebb, mint a mi termelőszövetkezeteinkben. A mellék- és seged-
üzemágak jól és jövedelmezően egészítik ki az alapvető tevékenységet. Rátértek az
egész köztársaságban a készpénzes munkadíjazásra, melynek megfelelően kidolgozták
a normákat és a díjtételeket. Az első tapasztalatok kedvezőek voltak (és tudjuk, hogy
moft már a többéves tapasztalatok is kedvezőek).

Ez és az ehhez hasonló a múlt, az idei évben is szerzett, illetve szerzendő tapasz-
talatok alátámasztják, hogy ezekkel a kérdésekkel helyes nekünk érdemben foglalkozni,
van előttünk gyakorlati példa, tapasztalat melyből lehet tanulni.
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A Szovjetunióban járt vagy ott tanult szakemberek is sok hasznos tapasztalatra
tettek szert, pl.: csak egyet: A modern, korszerű állatférőhelyeknél láthattuk az egy-
szerűségre való törekvést, a gépesítéshez alkalmazkodó belső kialakítást, valamint az
épületgépesítés megoldását. E területen megyénk mezőgazdaságában az utóbbi néhány
évben tapasztalunk jelentős fejlődést cs törekvést.

Befejezésül hadd idézzem fel Martovickij Grigerij Jepefániovics kolhozelnök egyik
tanácsát, melyet az általa vezetett kolhozban eltöltött hathónapos gyakorlat leteltével
adott. Megközelítő pontossággal ezt mondta: „Misa, ne feledd el, hogy kolhozt vezetni
csak úgy lehet, ha a vezetők megtalálják az összhangot a tagsággal, megbecsülik a
közgyűlések és vezetőségi ülések javaslatait, a tagságot állandóan tájékoztatják".
Ügy érzem ma is, hogy jó tanács volt, kifejezi a vezetés egyik fontos feladatát: együtt
az emberekkel!
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Esztétikai nevelés lehetőségei a középiskolai kémiaórákon

A középiskolai kémiaoktatás legfontosabb célja a kémia törvényeinek és alkalma-
zási területeinek középiskolai fokon való megértetése, illetve megtanítása. Igen sokszor
emlegetjük azonban azt is, hogy egy-egy tantárgy tanításánál - így a kémiánál is -
nemcsak szigorúan szakmai problémákkal kell foglalkoznunk, hanem ki kell használni
a tantárgyadta különböző nevelési lehetőségeket, így többek között az esztétikai
nevelés lehetőségeit is. De lehetséges-e az esztétikai nevelésre való törekvés a közép-
iskoiai kémia tanításánál? Igen, lehetséges. Erre a három év kémiai anyagában sok
helyen mód is van, bár íanitási munkánkban ezek az esztétikai vonatkozások túi
nagy teret nem kaphatnak. Ez időveszteséggel járna, és kémiatanításunk céljának
rovására menne. Az ezzel kapcsolatos utalások csak villanásszerűek lehetnek. A ne-
veles szempontjából azonban mindenképpen helyes, ha ezek a villanásszerű utalások
neru maradnak el.

A következőkben arra szeretnek választ adni, hogy kémiatanításunk mely terü-
ietei azok, ahol az esztétikai nevelésre mód van.

Meglehetősen szűkszavúan ugyan, de eddig is beszéltünk már kémiatanításunk
ban levő esztétikai nevelés lehetőségeiről. Főként a ragyogóan tiszta kísérleti eszkö-
zökben, a rendben tartott szép szertárakban, a tetszetősen elrendezett táblavázla-
tokban, a tanulókból megkövetelt gondos füzetvezetésben, tehát inkább az adminiszt-
ratív vonatkozásokban kerestük az esztétikai nevelés lehetőségeit. Ez is helyes, de
talár, még helyesebb az, ha magában a kémia anyagában mutatunk rá mindarra, ami
tanítványaink esztétikai érzékét fejleszti.

Nagyon jó alkalom erre, ha tanulóink figyelmét mindig felhívjuk a kémiaoktatá-
sunkban szereplő anyagok természetes külső szépségére, hz igazi szépség sok esetben
éppen a természetben nyilvánul meg, tehát a kémia anyagainak világában is fel keli
ezt fedezni és gyönyörködni kell benne. Körülbelül 20 ásványt említünk meg a három
év alatt. Nem szabad mellettük, illetőleg kristályaik mellett úgy elmennünk, hogy azok
színeiben, formáiban levő szépségekre fel ne hívjuk a figyelmet. A kén, a gyémánt, a
grafit, a kvarc, a konyhasó, a kalcit, a gipsz, a hematit, a pirít, a galenit stb. kristályainak
nemcsak egy semmi különöset nem mondó, száraz adatnak kell lennie, hanem a ter
meszet igen szép képződményeiként is kell szerepelniük. Különösen a kvarc remek
változatainak kristályai alkalmasak nagyon az érdeklődés felkeltésére, mert ez az
ásvány könnyen hozzáférhető, és minden iskolában meg is található. Ha a kristályok-
kal kapcsolatosan megfelelő szemléltetőanyag nem áll rendelkezésünkre, akkor eset
leg szakkönyveket is felhasználhatunk bemutatásukra (kiválóan alkalmas erre Helmut
Zimmermann A kristályok világa c. 1960-ban megjelent műve, bár gyönyörű kristály-
fényképei sajnos nem színesek, de ennél célravezetőbb megoldás tanítványainkkal
megtekintetni a Nemzeti Múzeum ásványtárát. Ha valaki egyszer ottjárva megszem-
léli a nevezetes ametiszt kristályhalmazt, az egész világ szakemberei által számon-
tartott „Nagyapó" elnevezésű füstkvarc kristályt (Svájcból, a Tiefen gleccser gránit-
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faiának üregéből származik, súlya 133,5 kilogramm, magassága 69 cm, kerülete 122 cm),
továbbá a kősó, a gipsz, hematit, a pirit stb. csodálatosan szép kristályait, akkor soha
nem fogja elfeledni a szervetlen világ kimeríthetetlen forma- és színgazdagságát.

-A vegyületek külső, természetes szépségét tükrözik a cseppkőbarlangok csepp-
koaiakulatai is. ahol nemcsak az évtíz- és évszázezredekre elhúzódó kémiai változások
eredményeként létrejövő, sokszor hatalmas cseppkőalakulatok gondolkodtatják el a
szemlélőt, hanem azoknak sajátságos szépségei is. Gondoljunk csak például az Aggtelek
-Jósvafő barlangrendszer óriási termeire, ahol a cseppkőcsoportok szinte művészt
elrendeződése, pompás színhatása minden képzeletet felülmúl. A „Csillagvizsgáló" elne-
vezésű cseppkőalakulat 24 méteres magasságával, a tövén 8 méteres átmérőjével, i\
y, méteres „Gellérthegy" csúcsán elhelyezkedve nemcsak mint a világ legnagyobb
cseppköve lenyűgöző, hanem megkapó szépségű is egyben.

A;: anyagok külső szépsége mellett az anyagok belső, szerkezeti szépségére is fel
kell hívni tanítványaink figyelmét Az atomok szerkezetében megnyilvánuló törvény-
szerűségek, a vegyületek szerkezetei, különös tekintettel a szerves vegyületekre, a kris-
tályokat felépítő atomok, molekulák, ionok meghatározott elrendeződésére ne csak
mint természettudományi tényanyagok szerepeljenek, hanem azok rendszerében rejlő
es/rérikai vonatkozások se hiányozzanak. Itt ismét a Nemzeti Múzeum Ásványtárára
kell felhívnom a figyelmet, ahol az anyagok szerkezetének bemutatása nemcsak igen
ügyesen és lényegremutatóan történik, de egyben az i:; igazolódik, hogy szépek is a
különböző anyagszerkeketek. A kiállitoií termésréz, kősó, pirit stb. kristályszerkezetei
illetőleg térrácsai jól demonstrálják ezt. De ezek egyben magyarázatot is adnak ?.•
anyagok külső tulajdonságaira. Például, hogy miért keményebb több mint egymilliószor
a gyémánt a grafitnál, és miért lehet a gyémántból oly csodálatos tüzű ékköveket csi-
szolni, mint amilyeneket csiszoltak már.

Talán legtöbb alkalom az esztétikai vonatkozások hangsúlyozására az anyagok
művészeti vonatkozásaiban rejlik, hiszen a művészek által elgondolásaik kifejezésérc
használt anyagok legtöbbike kémiai vonatkozású is. - A mészkő és a márvány évezre-
dek óta nemcsak az építőművészet legnemesebb anyaga, hanem a szobrászatnak is
egyik legrégibb kifejező eszköze. Amikor a márványról beszélünk, talán helyes meg-
említeni Michelangelo egyik szonettjének csodálatos tömörségű, híres kezdősorait:

A legjobb művész sem gondol ki olyat,
Mi márványban benn ne rejlenek,
S csupán lehántja takaró mezét
A kéz, mely a szellem szavára hallgat.

- A gipsz művészeti vonatkozásai közismertek, nemcsak azért!, mert a gipszszobrok
nr.yaga, hanem azért is, mert az épületek belső tereinek gyakran iparművészeti díszítő-
eleme. - Az üvegből nagyon régen állítanak elő igen szép tárgyakat, emellett az üveg-
festés régi művész-technikai eljárás, amikor is a képek részleteit az ólomfoglalatok
segítségével színes üveglemezekből állítják össze. Az üvegen átszűrődő fény teszi kife-
jezővé, élővé és sajátságossá a színt. Különösen a régi gótikus templomok ablakainak
üvegfestményei jelentenek ezen a téren a szemlélőre egyedülálló művészi élményt
(pl. az erfurti Doni világhíres üvegfestményei).

- Az alumínium vegyületeinek tárgyalásánál utalhatunk a kerámiák művészetére,
megemlítve annak fontos kultúrtörténeti jelentőségét is. A leghíresebb külföldi por-
celángyárak mellett (Meissen, Bécs, Berlin, Sevres) jogosan lehetünk büszkék a ml
eredményeinkre is, amint azt a pécsi Janus Pannonius Múzeum Zsolnay kiállítása,
a Herendi Porcelángyár Múzeuma olyan szépen bizonyítja Iparművészeti Múzeumunk -
kai együtt. - Ugyancsak az alumínium vegyületeinek említésénél beszélhetünk a
cementről, illetőleg a betonról, korunk építészetének egyik legfontosabb és legjellem-
zőbb anyagáról, amely nélkül aligha jöhettek volna létre azok a szép, modern épületek
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és ultramodern városok (pl. Brazília), amelyek korunk művészetének is kétségtelen
iellemzői.

- A vas tárgyalásánál is említhetők esztétikai vonatkozások, his/en a vas is lehe;:
a művész elgondolásának kifejező anyaga. A különböző díszrácsok és kapuk jól tanús-
kodnak erről. Közismert magyar példákat is megemlíthetünk: Fazola Henrik csodála-
tosan szép egri alkotásaid, az egykori vármegyeházán ma is látható főkapu feleíii féJ-
köríves betétrácsot és a belső folyosón levő két csodálatos vaskaput. Hivatkozhatunk
•A fertődi kastély műremekére, a kovácsolt vas főkapura is, de Iparművészeti Múzeu-
munk igen értékes kovácsolt vas gyűjteményére is méltán lehetünk büszkék. - A>:
ón nemcsak mint ötvözőfém ismert, hanem régebben sok szép, főként étkezésnél hasz-
nált edényt és tárgyat készítettek belőle. De belőle készítették és készítik ma is a hang-
szerek leghatalmasabbikának, az orgonának legtöbb sípját, melynek segítségével a/
utóbbi évszázadok nagy mesterei megszólaltathatták zseniális elgondolásaikat.

- A réz művészeti vonatkozásai közismertek. ÓnnaL alkotott ötvözete a bronz-
szobrok és a bronzdomborművek alapanyaga. Rézlemezek segítségével készül a réz-
karc, amelynek legnagyobb mesterei Dürer és Rembrandt voltak. It; megemlíthető a?
is, hogy a kénsav és a salétromsav is eszköz a művész kezében, mert hiszen a rézkarc
készítésénél ezek segítségével történik a megrajzolt vonalak rézlapba való mélyítése.
- Az ezüst legnagyobb jelentősége napjainkban kétségtelenül abban van, hogy haló
génjeit a fényképészet hasznosítja különböző célból. De a fényképészet iv hamarosan
művészetté fejlődött, a fény és árny művészetévé. Amikor az ezüsttel foglalkozunk,
ezt is a tanulók elé kell tárni. Ha művészi fényképek nem állnak rendelke/ésünkrc,
ügy az évenként kiadott Magyar Fotóművészet köteteiben művészinél művészibb
fényképreprodukciókat mutathatunk be tanítványainknak. - Az; ezüst és arany az öt
vösművészet igen régi alapanyaga, és alkalmazásukkal párat-lanul szép alkotások jöttek
létre az egyiptomiaktól (gondoljunk csak Tut-ench-Amen írónszékére vagy halotti
maszkjára!) egészen napjainkig. Az iparművészet ezen ágának csodálatos alkotásai lát
hatók a drezdai kincstárban, vagy nálunk a Nemzeti Múzeum magyar történelmi
kiállításán és az esztergomi bazilika kincstárában. Ezeknek az ötvösművészeti tárgyak
nak pompája még inkább emelhető oly rcmekszép drágakövek bedolgozásával, amelyek
kémiatanításunkban szintén megemlítődnek (gyémánt, rubin, zafir).

Nem szabad elfeledkeznünk a kémiai úton előállított új anyagok szépségéről sem.
Nagyon alkalmasak erre a ma már oly nagy fontossággal bíró műanyagtermékek. Igen
szépek a belőlük készített, legváltozatosabb igényt is kelégítő ruházkodási anyagok,
de azok a leginkább formatervező művészek által tervezett használati tárgyak is.
amelyek egyszerű, modern vonalaikkal a kor ízlésének és esztétikai követelményének
tökéletesen megfelelnek. - Ügyes megoldásokat találnak üzemcink a fémtárgyaki, külö
nősen az alumíniunuárgyak színezésére is, és ezzel árujukat változatosabbakká és tet-
szetősebbekké tudják tenni. Különösen a jászberényi Hűtőgépgyárban figyelhető met,
nagyon jól, hogy hogyan alakítják ki ezeket a szép színeket eloxálás útján.

Az egyes kémiai úton előállított alapanyagok, illetőleg késztermékek gyártásánál
ma már az is cél, hogy a termelő üzemeknek a korszerűség és a gazdaságosság melle'f
bizonyos technikai szépség is jellemzőjük legyen. A régi, rendeden, túlzsúfolt, sokszor
csúf üzemek helyett ma már az esztétikai szempontból is megfelelőbb, egészséges üze-
mek jelennek meg. Üzemlátogatásaink alkalmával erre is fel kell hívni a figyelmet.
Jól látható ez a szolnoki Tiszamenti Vegyiművekben, ahol három, egymásután épült
kénsavgyár van. Nem nehéz észrevenni, hogy a legújabb megoldású üzem mennyivel
szebb a legrégebben épültnél. Esztétikai szempontból természetesen legszebbek a gyógy-
szergyárak és a biokémiai vonatkozású üzemek. Az ott látottak esztétikai szempontból
mindig nevelő hatásúak tanítványainkra.

KOVÁCS GYULA
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Megnyitó szavak Szabó László szobrászművész kiállításán

,,A plasztika nem a természetnek agyagból,
kőből, vagy bronzból való mása: hanem a
testről való képzetnek az anyagban megérzett
és végiggondolt egyetlenegy, legfőbb kifeje-
zője."

(Bokros Birmann Dezső)

Mestert avatunk!

E kiállítás anyagának ismeretében, a fiatal művész egyenletes fejlődését figyelve,
az anyag ellenállását győző sikereit látva: jó szobrászt ünnepelünk.

Mindig különös öröm egy-egy fiatal művész küzdelmének kibontakozását és csata -
nyeréseit kísérni. A szobrászat - a képzőművészeten belül - a legművesebb, a leginkább
manuális igényű. Anyaggal és eszmével egyidejűleg birkózik a művész s az anyagot,
Szabó László esetében igen sokféle anyagot, kellett kezessé tenni, simulékonnyá, hogy
formálása során magába fogadja mindazt a gondolati és érzelmi folyamatot, amit hor-
doznia!, kifejeznie szükséges. Fa, kő, márvány, vas, réz, bronz, hogy csak a leginkább
használatos anyagait említsem, mind más és más tulajdonságokkal bírók, melyek bizo-
nyos fokig diktálnak is. Ám végső soron a művész diktál, hiszen ha valami szikla-
szilárdat kell kifejeznie, mint például a Lenin esetében, a művész maga választja
hozzá anyagát, a márványt), csakúgy, mint a Vetélkedők áttört, mozgalmas kompozí-
ciójához a rézlemezt.

Tudjuk bár, hogy szobrászunk monumentális művek alkotására is képes, alkalmas,
kiállításának hangja intim, bensőséges, mert érzelmi világa gazdag, a családhoz, asz-
szonyhoz, gyerekhez fűződő. Mindent mélyen átéU, felszív, telítődik és - József Attilát
idézve - „nem én kiáltok", mikor a Jajkiáltást faragja, és Don Qttijote-ban, vagy a
Vietnami anya esetében mindnyájunk és világok fájdalmát kiáltja. Szemérmesen érzel-
mes alkatától nem idegen a közösség búja-baja, hiszen annak része és részese.

Műveiben a hagyománytisztelet és az újat kereső szándék jól megfér egymás mel-
lett, értve ez alatt, hogy kutató kedve nem ragadja el és soha nem lesz hűtlen
ihletőjéhez, a természethez. Nem szegényíti az érzékelhető világ képét, hiszen három
dimenzióban alakíthat. És ami többlettel a valósághoz hozzájárul, az éppen a művé-
szet, az anyag átlelkesí'eése, zenei ritmusra indítása, gondolatok és érzelmek szugge-
rálása.

Vonzó térben nemes és beszédes formák: ez Szabó László művészete, melyből
forró emberség sugárzik. Fogadják szívesen a kiállítást és ha megnézték*, biztosan
csatlakoznak nézetemhez: itt és ma a szolnoki művésztelepen fel-, de igazán felnőtt
mestert avatunk!

OKLMACHER ANNA
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Szabó László: Dámszarvas
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Szabó László: József Attila
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A szolnoki múzeum régészeti leletmentései 1967-ben
• (Előzetes közlés)

A Jászkunság IX. (1963) évfolyamában Régészeti kutatómunka Szolnok megyében
címmel, Csalog Zsolt tollából rövid tanulmány jelent meg. A szerző hű képet rajzolt
a megyében folyó régészeti feltáró és feldolgozó munkáról és közzétette az ered-
mények történelemtanításban is felhasználható tanulságait. Az azóta eltelt négy esz-
tendő jelentős változásokat hozott a régészeti kutatómunkában. 1963-ban a feltárások
csupán leletmentésekre szorítkoztak és egyedül a Szolnok megyei lelőhelykataszter1

munkálati folytak tervszerűen. Ma már munkánkban egyre inkább a tervszerűségre
törekszünk. Részt veszünk a Tisza II. Vízlépcső területén 1964 óta végzett előzetes
feltáró munkálatokban.2 Témaásatásokat végzünk olyan földmunkálatokkal közvet-
lenül nem veszélyeztetett lelőhelyeken, amelyeknek feltárása elengedhetetlenül szük-
séges egy-egy, régészeti kultúrára3 vonatkozó ismereteink szintéziséhez, egy-egy, tör-
ténelme folyamán hazánkban élt, nép termelési és társadalmi viszonyainak, történeté-
nek jobb megismeréséhe//' Tovább folytatjuk a lclőhelykataszter munkálatait, hogy
a leletmentéseiket is lehetőleg nagy mértékben tervszerűen végezhessük cl. Szeretnénk
elérni, hogy leletmentéseink ne csak a földmunkálatok során véletlenül felszínre buk-
kant lelőhelyek feltárására szorítkozzanak. Igyekszünk előre tudomást szerezni a
tervezett földmunkálatokról, hogy még a munka megindulása előtt elvégezhessük a
leletmentő ásatást. Természetesen olyankor, ha ezek színhelye ismert lelőhely terü-
letére esik. j.

Ezévi leletmentő ásatásainkon előkerült régészeti leletanyag teljes egészében
még konzerválásra és restaurálásra sem került, tehát nincs tudományos feldolgozásra
előkészített állapotban. A feltárások során rögzített megfigyelések azonban önmaguk-
ban is néhány ofyan új adalékkal gazdagítják megyénk történeti múltjára vonatkozó
ismereteinket, amiért feltétlenül szükséges, hogy még ebben az évben közlésre kerül-
kerüljenek. :

1

Korai neolit lakóház feltárása Tiszajenőn

A Szolnok-Kiskunfélegyháza közötti vasútvonal jobboldalán, Tiszajenő-Alsó állo-
mástól mintegy 2 km-re, ott ahol a Szárazér beletorkollik a Körös-érbd, közvetlenül
a torkolat jobboldalán partos magaslat terül el, rajta sűrűn elszórva a Körös kultúra
jellegzetes edénytöredékei. A helybeli tsz vezetői értesítettek bennünket, hogy terveik
szerint a közeljövőben az említett lelőhely földjét digózáshoz elhordják. A tervezett
földmunkálatok miatt szükséges leletmentést elvégezve 115 rrr területű teleprészletet
tártunk fel, melyen két különálló tűzhely, egy hulladékgödör és egy lakóház marad-
ványait találtuk meg.

A Körös kultúrát a Kárpát-medence déli részét legkorábban megszállt, délről
bevándorló népcsoport hozta létre.5 Az itt élő őslakossággal ez a népcsoport ismer-
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tette meg a neolit forradalom vívmányait, ők építették az első felmenő falú; föld fölé
épített lakóházakat. A Körös kultúra Szolnok megyei lakótelepeiről először került elő
hazánkban!, ép, a lakóház szerkezetét és belső rendjét megőrző, a teljes rekonstrukciót
lehetővé tevő házalap.

A feltárt területen, bár emberemlékezet óta szántóföldi művelés alatt állt, a hu-
muszréteg vékonysága miatt mélyszántást sohasem végeztek. Az eke 25 cm-nél mé-
lyebbre sohasem hatolt. A humusz és agyagréteg találkozása bolygatatlan volt és ez
700c évvel korábbra is (t. i. kb ekkor jelennek meg az első Körös népcsoportok) valós
megfigyelésekre adott lehetőséget. 50 cm-re a felszíntől, a második ásónyomban, a ház
teljes területén összefüggő törmelékréteg jelentkezett. Ez a törmelékréteg mintegy 5 cm
vastag volt. Eltávolítása után rendkívül kemény agyagpadlót találtunk, aníely az
agyaggal való állandó sározás miatt jóval sárgább volt1, mint a környező, a házon kívüí
eső talajréteg ugyanebben a mélységben. A házon kívül eső talajréteg a humusszal
való keveredettsége miatt világos barnásszürkc volt.

Mivel az elpusztult lakóház törmelékrétege (szerencsére az. eke által bolygatatlanul)
humuszréüeg alján jelentkezett!, s a ház padlószintje is humusszal keveredett agyag-
rétegben volt, bizonyítja azt, hogy a Körös kultúra Tiszajenő-Szárazérparton feltárt
lakóháza építésekor az akkori legfelső talajszintre épített lakóház volt, s a'apját egyál-
talán nem mélyítették bele a földbe.

A padlóréteg annyira kemény volt, hogy nem lehetett megnyesni. Ezért hogy a
ház alaprajzát és szerkezetét feltárhassuk fel kellett bontani és el kellett távolítani.
Azzal, hogy a padlórétegcü nem nyeshettük meg, elvesztettük annak a lehetőségét, hogy
a házban levő, padlóra állított esetleges mozgatható bútordarabok nyomait megfigyel-
hessük. A padlórétcg eltávolítása után jelentkező talaj színe megegyezett a ház terü-
letén kívül levő talaj színével, ugyanolyan világos barnásszürke volt. Ez a talajréteg

v •

kb 20 cm vastag volt és utána a talaj színe világossárgára változott. A padlóféteg
eltávolítása után a világos barnásszürke talajban sárga, téglavörös és fekete foltokban
jelentkeztek a ház földbeásott szerkezeti elemeinek nyomai.

A lakóház szerkezete: A ház átlagos szélessége 420 cm. A ház hossztengelyében,
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a ház két végén egy-egy, a többinél jóval nagyobb átmérőjű földbeásott munkálatlan
gerenda nyomát találtuk. Ez a szerkezeti elem minden esetben nyeregtetős házaknál
fordul elő*, rajta nyugszik a tetőt tartó, a ház hossztengelyében végigfutó gerenda, a
szelemen. Tehát a feltárt háznál is a szelemenágasok nyomaira bukkantunk. A két
szelemenágas egymástól való távolsága 800 cm. A ház bejáratát végig a ház szélessé-
gében 120 cm mélységű eresz védte. A ház hossztengelyének tájolása ÉNY-DK 65°.
A ház fala sárral tapasztott volt. A felmenő falakat karók tartották. Hogy a karók
közeit töltötték-e ki az építkezéskor, vagy esetleg sövényfalat készítettek, az előkerült
paticsdarabok és a karónyomok alapján nem dönthető el.

A lakóház belső rendjét a házban talált nagyméretű gabonatartó edény, a hombár,
tűzhely és függőleges szövőszék helyzete határozta meg. A kívül meszelt hombár
a ház északnyugati sarkában volt, félig a ház padlójába ásva. Alja 65 cm mélységben
volt. Legnagyobb átmérője 70 cm. Nyakát az eke szétrombolta.

A ház hossztengelyében, a bejárattól 530 cm-re találtuk meg az enyhén
homorú, pelyvás sárral tapasztott tűzhelyet. Átmérője a ház szélességében 120,
hosszában 145 cm volt. A pelyvás sárban égett árpaszemeket (Csépai Ferenc
restaurátor meghatározása), valamint kétféle, közelebbről meghatározhatatlan
fafajta leveleinek lenyomatait találtuk. A bejárat és a tűzhely közötti részen, közvet-
lenül a ház nyugati falánáll, s attól 185 cm-re faragott, földbeásott oszlopok nyomai
rajzolódtak ki. Ezeket nem sorolhatjuk a ház szerkezeti elemei közé. A faragott osz-
lopokat összekötő átlótól 100 cm-re 8 szövőszéknehezéket találtunk egy csomóban.
Mivel a házban sehol másutt nem találtunk ezekből, úgy véljük, hogy az említett
faragott oszlopok nyomai az egy csomóban talált szövőszéknehezékekkel együtt, a ház-
ban felállított, földbeásott függőleges szövőszék alkotórészei, ül. szerkezeti elemei
voltak.

Korabronzkori nemzetségfő sírja Tiszaroffon

A Tiszagyenda-Tiszaroff közötti úttól mintegy 1 km-re, Tiszarofftól 2 km-re
fekvő Nagyhalmot jóminőségű feketeföld volta miatt a Közép-Tiszavidéki Vízügyi
Igazgatóság töltésjavításra elhordta. A leletbejelentés a koponya előkerülésekor tör-
téne. Ekkor a felettes vízügyi szervek a munkát le is állították. Megérkezésünkkor
azonban már a kiforgatott sírt kellett hitelesítenünk, mivel a munka a leállítás ellenére
covább folyt és a munkások a sírt feldúlták. A kiforgatott csontokból csak a koponya
maradt meg. Kétoldalt bronzrozsda festette zöldre. A sír helyén, de másutt is a föld-
ben nagymennyiségű okkert találtunk. A Nagyhalom hosszan húzódó homokdűne mes-
terségesen magasított közepe. A földmunkálatok közben egyetlen sír került elő. A sír
melléklete fülbevalópár lehetett és a temetési rituskor használt okker (vörös festék).
A sírban levő bronzmelléklet alapján a sírt a bronzkornál korábbra nem keltezhetjük.
A korabronzkori nemzetségfők temetési rítusainál használatos az okker használata.
Innen elnevezésük is - okkersíros kurgán. Leletkörülményei e sírt is az okkersíros
kurgánok csoportjába sorolják" (i. e. 1900 körül).

Honfoglaláskori nagycsaládi temető Tiszajenőn:

Tiszajenő-Eperjesi telepen, a tsz gépműhely építésekor három kisebb gócban
homokkitermelést kezdtek. A munkálatok közben honfoglaláskori sírt forgattak ki.
A gyors léletbejelentést követően a temetőt teljes egészében fel tudtuk tárni. (Ezúton
köszönjük meg Nagy László rendőrtörzsőrmesternek, hogy a leletről azonnal értesí-
tette a- múzeumot.)
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5.

7.

StBLEÉRAS
1. sir
Sírgödör nem rajzolódik. Mélysége: 55 cm.

Tájolása Ny—K 7S°. Közepes megtartású, háton
fekvő, nyújtott váz. Férfi. Jobb kéz a medence
mellett nyújtva, bal a mellkasra helyezve.
Lábfejek egymáshoz hajlítottak. Vázhossz:
165 cm.

Mellékletek:
1. A jobb felkarcsont mellett vastörmelék.

2. A jobb könyöknél vascsat.
3. A jobb alkarcsontnál kovakő.
4. A kovakő mellett csiholóvas.
5. A jobb kézcsontoknál vaskés.
6. A bal térdnél hevedercsat. Sz.: 2,6—3,7:

H.: 7,1 om.
2. sír
Sírgödör nem rajzolódik. M.: 55 cm. Ny-K

84°. Közepes megtartású, háton fekvő. nyúHott
váz. Férfi. Lábvégeinél lókoponya és lóláb-
csontok. Váihossz: 150 cm.

Mellékletek:
1. A bal könyök és a bordák közt állatcsont.
3. Az állkapocs alatt vaskés.
3. A ló lábcsontjalnál kétoldalt ey-egy ken-

gyel
4. A lókoponyánál csikőzabla.

3. sír
Síraödör nem rajzolódik. M.: 4<i cm. Ny—K

94° Rossz megtartású, háton fekvő, nyúitott
váz. Nő. Karok a medence mellett nyújtva.
A koponván és a mellkason lókoponya és ló-
labcsontok. Vázhossz: 155 cm.

Mellékletek:
!. A lókooonyán ezüst karika.
2. A bal krtnvo'k és a bordák között két füles

b-nnz félgömb.
4. síi-
Sí rPödör nem ralzolódik. M.: 30 cm. Nv—K

79°. Rossz megtartású, háton fekvő, nvújíott
váz. Nő. Karok a medence mellett nvúitva. A
l*b«7áresontakon lókoponya és lólábcsontok.
Vá/hossz: 140 cm.
1. A nyakcsigolyákon, a kulcscsontokon és a

bo-dákon 14 rombusz alakú, aranyozott
ezüst mhadísz.

2. A mellkason két ezüst karika.

3. A jobb csuklón ezüst lemezkarperec.
4. A két combcsont között ezüst lemezkar-

perec.
A lókoponya és a lólábcsontok között ken-
gyelpár.

6. A lólábcsontoknál csikózabla.
A lólábcsontokon hevedercsat-

sír5.
Sírgödör nem rajzolódik. M.: 30 cm. Ny—K

93°. Rossz megtartású, háton fekvő, nyújtott
váz. Gyerek. Csak a koponya, a két felkar-
csont és a két lábszárcsont maradt meg.

Melléklet nélkül.
6. sír
Sírgödör nem rajzolódik. M.: 30 cm. Ny—K 35°

Közepes megartású, háton fekvő, nyújtott
váz. Férfi. Jobb kar a medencére hajlítva.
Vázhossz: Í46 cm.

Mellékletek:
1. A koponya baloldalán yaskés
2. A kooonya jobboldalán ismeretlen ren-

deltetésű vaseszköz.
7. sír
Síreödör nem rajzolódik. M.: 30 cm. Nv—K

90°. Kö?en°T megtartású, háton fekvő, nyúUott
váz. ^érfi. Kooonyálát az eke szétroticsoHa.
Karok a medence mellett nyúitva. A több táb-
pzárcsonton lókoponya. alatta lólábcsontok.
V^'/ho°s^ a voponya nélkül 140 cm.

Mellékletek:
1. A
2.
3.

4.
5.
6.

iobb kulescsontnál vastörmelék.
A iobb felkarcsont mellett vaspánt
A 1obb alkarcsontok mellett vaspánt, csi-
ho'óvas, kova és egy nyílheey.
A jobb combcsont mellett viscsat.
A iobb térdkalács mellett csikózaMa.
A lókoponya két oldalán egy-egy kengyel.

„A" sír
A leletmentés előtt bolveatták ki a munká-

soif. Lovassír volt. Az előkerült régészeti le-
letek:
1. Bronzcsat, csattestére oroszlánt védtek.
2. Palmettadíszes aranvo'Ott ezüst szíivé".
3. Az eredetileg 6 ezüst aranyozott rozettáhól

c<uiiir hírorn került meg.
4. Csikőzabla.
5. Körtealakú kengyelpár.

A Tiszajenő-Eperjesi telepen feltárt temető kora a 10. század első felére keltethető.
Az előkerült régészeti leletek ennek az időszaknak iellemző tárgvai8. A 8 sírból álló
temető, eey sírsoros nagycsaládi temető. Kö7éopontiában a nagvcsaládfő feks'iW. jobb-
ján feleségével. Tőlük jobbra és balra, a sírok alkotta szárnyakon nincs semmiféle kiV
rsaládi egységeket tükröző rendszer9. Ügy tűnik, mintha a nagyc«aládfő bal keze felé
né'ő temetőszárny gazdagabb volna. A nagycsaládfő jobb keze felé néző szárnyon a két
szélső sír nem lovassír, míg a másik szárnyon talált sír (7) lovassír, lószerszám, tegez
és tűVc-iholó készlet melléklettel. Bár egyetlen sír ezen a szárnyon, távolsága a nagy-
családfőtől kb. azonos a másik szárnyon levő szélső sírokéval.

A temetkezési szokások általában megegyeznek a honfoglaláskori nagvc*aládi
temetőkből jól ismert temetkezési szokásokkal. A tárgyalt temetőre különösen jellemző,
hogy a lócsontmellékletek mindig a vázon, ill. a váz felett voltak (a jelenség a kitömött:
lóbőr temetés utáni sírbatételének is bizonyítéka lehet). A férfi és a női lószerszámok
is díszítés nélküliek. Egyedül a kitömött lóbőr eltemetése utal a fordított világkép
valamikori meglétére10. A mellékletek elhelyezése, hacsak nem rontás elhárítására
szolgáltak, a funkciónak megfelelő helyzetben történt. Rontás elhárító szerepnél a vas-
kések kerülhettek a sírokba), mert egy esetben az állkapocs alól került elő vaskés (2. sír),
más esetben a koponya bal oldalánál találtuk (6. sír)11.

A temető teljesen feltárt. Bár a lelőhely felszínéről a korábbi években kb 50 cm
vastag földréteget földmunkagépekkel eltávolítottak, mégis úgy véljük, hogy a homok-
kitermelő munkások által feldúlt síron kívül több nem pusztulhatott el, hiszen a talált
gyermeksír mélysége is egyezett a felnőtt sírok mélységével. Ügy véljük, hogy valami
oknál fogva a temető nem népesült be a klasszikus típusok mintájára.
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A kunok temploma

A történeti irodalomból jól ismert, a 16-17. század folyamán elpusztult Kolbász-
szállás emléke ma is él a Kunhegyes határában lakó tanyasiak között, legalább is
annyira, hogy tudják a középkori város maradványait rejtő határrész (Kolbászszck-
puszta), a falut valamikor átszelő patak (Kolbász-ér) nevét és a falu templomának
vkun templom) helyét. A középkor folyamán jelentős település az Olas kun nemzetség
szállásterületéből alakult Kolbászszék központja volt." Templomának feltárását a
templomdomb területét érintő talajrendezés tette szükségessé.

/A település körül több kisebb-nagyobb kunhalom van, de közvetlen környékén
a templomdomb az egyetlen magaslat. A dombot félkörben övezte a települést átszelő
Kolbász-ér. Ügy tűnik, mintha mesterségesen kiszélesítették volna medrét ezen a részen.
hz. ásatással támpillérekkel megerősített, a nyolcszög öt oldalával záródó apszisú
templom alapjait hoztuk felszínre. A templom középtengelyének H.: 17 m 20 cm,
Sz.: 8 ni 85 cm. Tájolása: K-NY 185°. A templomalap épen maradt részei 60-100 cm
mélységben kerültek elő. A templom asszimetrikus. Az apszisnál az északi oldalon a fal
merőlegesen megtörik és kb 100 cm-es beugrót képez, a déli oldalon ennek megfelelően
hasonló nagyságú keresztfalat építettek. A templomot eredetileg öntött- falból (mészkő-
darabok, kőtörmelék és oltatlan mész keveréke) építették. Ezt kívülről és belülről is
vakolták. A vakolat a fal egyes részein megmaradt. Az öntött fal alap mellől került
elő I. Ulászló bronz obulusa13. Amikor a templom közelebbről meghatározhatatlan
okok miatt megromlott, egyes részeit téglával átépítették, s másutt belül egy sor tégla-
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val erősítették meg az öntött falat. A téglafal közvetlen közelében I. Ferdinánd 1555-
ban ven- dénárját találtuk. A templom pusztulását égés okozta. A fal mellett és a
templom belsejében elég vastag égési réteg megőrizte a nádtető megszenesedett marad-
ványait1'1. A templom padlója teljesen elpusztult. A templom bejárati részén jobb-
oldalt egy facölöp került elő. Á.: 8,5 cm. Nagyjából a templom középtengelyében, a
bejárattól 310 cm-re találtuk a másikat. Á.: 10 cm. Az egyik munkanapon a templom
aps/isa előtt 32 cm átmérőjű körben beszakadt a föld és 146 cm mély, egyenes, függő-
leges gödör vált szabaddá. A gödröt feltártuk. Átmérője az alsó fél méteren 36 cm-re
szélesedett. M.: 210 cm. 180 cm mélységben felfakadt a víz. A gödör hulladékföldjcbi'n
megs/enesedett famaradványok voltak. Két nagyobb darabot sikerült kiemelni,
melyek alsó része sötétbarnára korhadt, felső része pedig szeneseden- volt. Mindkét
előkerült fadarab belső felülete homorú. A gödör körül 170 cm mélységig kevert, de
keményre döngölt föld volt. Innen Hunyadi Mátyás dénárja került elő. A kút készí-
tési technikája és az előkerült famaradványok alapján bödönkút rekonstruálható1'.

Kisebb leletmentések

Besenyszög-Kenderföldpart: A 10. századi temető területéről fonott bronzkarika,
azonkívül szarmata (i. u. I-IV. sz.) és bronzkori edénytöredékek (i. e. 1400 körül)
jutottak birtokunkba.

Besenyszög-Kockalapos: A lelőhelyen levő Szárazér mindkét partján az alföldi
vonaldíszes kultúra (i. e. 4000 körül) nagyszámú cserepét találtuk, s a bodrogkeresztúri
kultúra (i. e. 2300 körül) néhány mészbetétes edénytöredékét.

Beseny szög-Lenin Tsz központja: Alapásás közben IV. István bronzpénze (CNH
98.) került felszínre.

Besenyszög-Templomhát: A középkori falu területéről 10-14. századi edénytöre-
dékek, valamint az alföldi vonaldíszes kultúra 22 cm hosszú kaptafa alakú kőbaltája,
nagyszámú edénytöredeke és a péceli kultúra (i. e. 2300 és 1900 között) edénytöredekei
kerültek elő. (A leletbejelentésekei.1 Boros Jánosnak (a Lenin Tsz főkönyvelője), Túri
Borbálának és Lados Erzsébetnek (gimnáziumi tanulók) köszönjük.

Jászberény-Hűtőgépgyár: Az üvegfalú szerelőcsarnok mellett, csatornaásás közben
csontvázas sír lábrészét bolygatták meg. Leletmentéssel 90 cm mélységben Ny-K tájo-
lású koraavar sír (i. u. 7. sz.) került feltárásra. Mellékletei: a koponyánál 2 bronz
fülbevaló és 2 hajfonatdísz, a medencén vascsat és két díszítetlen, bronzlemezből pré-
selt, négyzet alakú övveret.

Jászkisér-Radics dűlő: földmunkálatokkal középső bronzkori (i. e. 1500 körül) urna
töredékei kerültek elő.

Kimgyalu-Kékespart: földkitermeléskor középkori bronz pecsétgyűrűt találtak..
Kungyalu-Köröspart: Bronzkori kerámia, tűzhelymaradványok, nagy számban

kerültek felszínre. (Mindkét kungyalui lelet bejelentését a Zöldmező Tsz elnökének
köszönjük.)

Pusztaszuri-vasúti megálló és a Tinóka-ér között: szarmata cserepek és későbronz-
kori (i. e. 1100 körül) edénytöredékek kerültek elő.

Szajol-Tinóka ér, vasúti felüljáró: A Körös kultúra lakótelepéről nagymennyiségű
cseréptöredék, háló- és szövőszéknehezékek, kőeszközök kerültek elő.

Szajol-Tinóka ér, Szajol és Pusztaszuri közötti vasúti őrház: a Körös kultúra és
az alföldi vonaldíszes kultúra edénytöredékei egyaránt bontották az érparton fekvő
település helyén a felszínt.

Szolnok-Gépjavító: Csatornázás közben koraavar sírok kerültek elő. Fontosabb
leletek: egyik oldalán bekarcolt indákkal díszített hasáb alakú csont tűtartó, hengeres
és dinnyemag alakú pasztagyöngyök, orsókarika és orsógombok, bronzkarperec, bronz-
lánc, gömbös arany fülbevaló.
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Szolnok-Tüzköves: mélyszántás után a tiszai kultúra (i. e. 3500-3000) lakótelepéfői
díszített edénytöredékek, csont ár, kagylóékszer és nagymennyiségű kova került elő.

Szolnok-Vár, Tiszapart: A vár szemétdombjáról bekerült jelentősebb 17. századi
leletek: zöldmázas fedő, mázas, növényi mintákkal díszített török táltöredék és egy
török feliratos kő töredéke.

Tiszajenő-Bócéros: A Tisza-partnál a 10. században települt és a török hódoltság
idején elpusztult falu helyén, a templom körül téglatörmeléket, másutt nagyszámú
10-16. századi kerámiaanyagot találtunk.

Tiszasüly-Rákóczi Tsz, homokbánya: Homokbányászás közben csontvázas sírt for-
gattak ki. A leletvizsgálás és az ásatók elbeszélése alapján Ny-K tájolású, kb 70 cm
mélységben előkerült honfoglaláskori lovas sírt rekonstruálhattunk. A lókoponya és
a lólábcsontok a váz lábszárcsontjain voltak. A váz egyik karján kígyófejes bronz-
karperec, koponyájánál csikózabla és egyenes talpalójú, háromszögletes formájú vas-
kengyel került elő. A koponyán talált szabályos kerek bronzrozsda nyomok, feltehetően
a sapkát díszítő bronzlemezkék maradványai. A bánya falában 40-60 cm mélységű,
t6o-20o cm széles szarmata cserepekkel datált gödrök is voltak.

Tószeg-Tiszapart: A partomlásban két középkori bronz pecsétgyűrűt találtak.
Egyik gyűrű címeralakja szájában gyűrűt tartó holló.

Igyekeztünk bemutatni a Damjanich Múzeum leletmentő munkáját és a feltárt
leletegyüttesekből az első számbavétel után leszűrhető tanulságokat, jelesen a Kárpát-
medencébe a neolit forradalom vívmányait elhozó népcsoport (Körös kultúra), az éle-
lemtermelés feltalálása által szükségszerűvé és lehetővé tett egyéb találmányai egvikéti,
a korai neolit lakóházat, feltételezhető építési technikájával együtt, a Szolnok megyében
első, teljesen feltárt honfoglaláskori nagycsaládi temetőre jellemző temetkezési szoká-
sokat, és a 14. század folyamán feudalizálódó kunok egyik nemzetségi központja temp-
lomának feltárásánál tapasztaltakat.

SELMECZI LASZLO

JEGYZETEK
< A lelőhelykataszter lényegéről lásd Csalog és behintve az életet jelképező piros por-

Zsolt 1. m. 75. festékkel. Feje mellett a két fából faragott
2 Az előzetes feltáró kutatás a terület teljes edény s a díszes ruházat régen elporlott

felderítését jelenti, összefüggésben a tele- m á r - c s a k a , f o l d színének változása jelezte,
püléssel és a környezettel, a legrégibb ,, 2°W £-, . ,- * , * *
Időtől a máig Szőke Béla: A honfoglaló és kora Arpád-

» Azokat a népeket, amelyeknek nem Isme- ^ori magyarság régészeti emlékei Bp. 1962.
jük a nevét (mert nem volt írásuk és má- „ átfogó áttekintése a témakörnek,
sok sem készítettek róluk történeti forrás- " A temető a honfoglaló magyarság vezető-
ként használható leírást), miután róluk való , ' í 'ege I. csoqprtja nagycsalád! temető
összes ismeretünk régészeti leletanyaguk közé tartozik es rendszerében a kenezlői
(anyagi kultúra) vizsgálata révén nyerjük. „, temetőhöz áll legközelebb. Szőke 1. m. 21.
régészeti kultúrának nevezzük, de mindig '" Laszlo Gyula: A koroneói lelet és a hon-

f í f L ^ é i Ü k j Í 9 ? a !Sf n L e r f e iS T tt f f í f L ^ \ „ xÍviI194?.!SfALefző eiSen aTot
Két év óta folyik a_ tószegi Laposhalomhoz dalakon elsőként figyeli meg a fordított
hasonló jelentőségű, a bronzkor minden világkép szokásokban való tükröződését zárt
korszakáról keresztmetszetet adó település. leletanyagban. Munkája ma is alapvető
a jászdozsai Kápolnahalom feltárása. A fontosságú
feltárást Stanczlk Ilona, a Damjanich Mű- 11 A rontás elhárítására szolgáló éles tágyak-
zeum régész muzeológusa vezeti. A jovo k a l kapcsolatos szokások elemzése részle-
£vben kezdjük meg a szolnoki középkori tesen az avar leletenyag vizsgálata kapcsán
vár feltárását. történt meg. Az ott megfigyelt szokások
A kultúráról összefoglaló tanulmány jelent ideológiai háttere a honfoglaláskorban is
meg. Kutzián Ida: A Körös kultúra. Bp. hasonló. László Gyula: Etudes archéolo-
1944. DiSF-Pann n . 23. sz. giaues sur 1' histoire de la société des
Röszkéről előkerült házmodell töredék avares. Arch. Hung. XXXIV195S. 134—144.
alaptan Trogmayer Ottó bizonyította az osz- 12 Györf'y György: A kunok feudalizálódása.
lopszerkezetü, felmenő falu, nyeregtetős Tanulmányok a parasztság töténetéhez Ma-
ház építésének ismeretét és használatát a syarországn a 14. században. Bp. 1953. 273.
Körös kultúrában. Troemayer Ottó: A Kö- i'f Az alap mellől 1440—1414 között vert pénz
rös csoport lakóházáról. Arch. Ért. 9.T1966. ke-ült elő. Ez a templom elég késői épi-
235—240. té-ére utal. s alátámasztja a történeti iro-
Korábban Csalog Zsolt tárt fel teljesen ép dalomból jól ismert nézetet, hogy a kunok
okkersfros kurgánt Karcag határában. Le- rendkívül nehezen katalizáltak.
írása megtalálható Múzeumi Levelek 6. sz. H Szte-emikroszkopikus vizsgálat eredtnénye.
3̂ —4. ..Baloldalán fekve aludt, felhúzott Iá- i'> Gönczi Ferenc: Göcseji kutak és hácskuk.
bakkal, mellén keresztbe tett kezekkel. Ko- Néprajzi Értesítő 6 1905. 6—11. Jó leírása
porsó helyett fakéregbe volt burkolva teste, bödönkút készítési technikájának.

— 172 —



Magyar nyelvű oklevél a török időkből

Az Alföldön lakó népünk életéről, régmúlt századairól kevés írott történeti for-
rásunk maradt fenn. Tatár, török dúlások, vészterhes háborúk viszontagságai alatt,
szétdúlt falvak, városok oklevéltárai nagyrészt elpusztultak, de az elmenekült lakosok
által megmentett okmányok is többnyire elkallódtak. Ezért egy-egy fennmaradt régi
írás nagy értéket képvisel. Ezekből lehet rekonstruálni népünk életének emlékezetes
eseményeid, küzdelmes múltját és munkás hétköznapjait. Ezekből lehet megmagyarázni
nyelvünk szókincsének, szóképzésének, nyelvtani és helyesírási szabályainak változásait.
Olykor egy-egy oklevél a múltnak egy foszlánya csupán, de a történészek és iroda-
lommal, nyelvészettel foglalkozó tudósaink összefűzik az apró részleteket, kiemelik
és megmagyarázzák a benne levő értékeket, megírják a történeti eseményeket.

Az Országos Levéltár gondosan őrzött okmányai között, egy középkorban alapított
szerzetes kolostor iratanyagában helytörténeti kutatómunka során került elő egy 7573.
évből származó törvényszéki tárgyalás jegyzökönyve. A rji sorból álló irattekercs 158
sorát magyar nyelven írta Egerben Heves és Külső Szolnok megye akkori nótáriusa.
Kenderes, T i szab ő és E c s e g birtoklásának kérdését tárgyalják S á r y
György, B o r h y Albert és I s t e n m e z e y Sándor bírák előtt. Több alkalommal
mintegy 30 tanút hallgatnak ki annak eldöntése érdekében, hogy vajon a Pálos szerze-
tes rendet, vagy a bői nemeseket illeti meg a kérdéses birtok tulajdonjoga.

E magyar nyelvű oklevél a korabeli eseményekről kevés adatot közöl. A kihall-
gatott tanúk csupán emlékeznek a „mohácsi had"-ra, a „keresztes had"-ra, a velük
kapcsolatos zilált állapotokra, de a történész a szűkszavú mondatokat könnyen beilleszt-
heti a történeti összefüggések, sorozatába. Az oklevélben előforduló földesurak,
jobbágyok nevei, az ismert török defterekkel, fejadó lajstromokkal, tizedjegyzékekkel,
az egri vár részére történő szolgáltatások kimutatásaival összehasonlítva sok értékes
adatot,tárnak fel. Megismerkedhetünk az akkori bírósági tárgyalások menetével, a tanú-
kihallgatások rendjével, a birtoktagozódások, a társadalmi viszonyok kérdéseivel, a
jobbágyság magatartásával és az egyházi birtokok felosztására törekvő tendenciájával.
Különösen helytörténeti vonatkozásban tulajdoníthatunk komoly jelentőséget az ok-
mánynak, mert belőle nemcsak a török hódoltsági terület és a magyar hatóságok kap-
csolatára és a reformáció térhódításának társadalmi jelentőségére következtethetünk,
hanem segítségével a népesedési, fluktuációs és birtokviszonyok alakulásának kérdé-
seivel is eredményes kutatást végezhetünk. Összehasonlítva pl. az 1571. évi török
defter adataival, megállapítható, hogy a török hadak felvonulása idején a földesurak
és jobbágyaik közül is néhányan elmenekültek. Tiszaburáról nevezetesen B á n ff y
Jakab, P a 1 á s t h y Benedek, H o r v á t h János földesurakkal együtt S z y István,
K u n Máthé, K o v á c s Pál, K s e r e (Csere) Mihály, S z a b ó János is elmene-
kült. Ügyszintén a kendercsi jobbágyok között sem találjuk 1571-ben S z i g e t h y Ger-
gelyt, S z a b ó Dénest és F u t ó Jakabot. Egyedül B o r s y Jakab, a mohácsi
csatavesztés után betelepült P á l o s szerzetesi jobbágy maradt Kenderesen a törökök
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érkezésekor azok közül, akik az 1573. évi egri bírósági tárgyaláson jelen voltak.
Az irattekercs legfőbb értékét az jelzi, hogy több mint 150 soron keresztül magyar

nyelven örökíti meg egy 16. századbeli bírósági tárgyalás anyagát. Magyar nyelvű
kódex irodalmunk 15-16. századi emlékei ugyan bőséges anyagot szolgáltatnak nyelvünk
fejlődéséről, mondatfűzési, stílus és szóképzési szabályairól. Paleográfiai tanulmányok
végzésére szintén alkalmasabbak e középkori kódexek. Gondoljunk itt a Jókai,
Festetich, Jordánszky vagy egyéb nyelvi értékeinkre. Nem közömbös azonban szá-
munkra az a tény, hogy Heves és Külső Szolnok megyében a humanizmus és a refor-
máció vívmányaként a megyei törvényszékek hivatalos nyelvében a 16. század második
felében megjelent a magyar nyelv. Belőle gazdag szótárat állíthatunk össze, miköz-
ben jól szemlélhetjük, hogyan vívódik egy 16. századi jegyző nyelvi szabályainkkal.

íme néhány mondat e nevezetes oklevélből:
„Kwn Matbe Tyzaburan Plasthy jobbagya eótwen eztbendeós korban wagyon

megb eskewth es wgyan azonth wallya mynth az masyk tanw Szy Isthwan" (Kun
Máté Tiszaburán Palásthy jobbágya ötven esztendős korban vagyon, megesküdt és
ugyan azont vallja, mint az másik tanú Szi István.)

..Borsy János Kenderessen az Baratbok jobbagya erews hytre megb eskewtb
es ezíb wallya, bogi azt Mobatsy had untban menthem Kenderessé lakny, azerlb en
sem attyokat, sem Annyokat nem ismerlbem hanem tsyak az Fekethe Miklosth es
Sigrnondoth, egyéb neu-eóket en nem halottam sem fwttham, hanem tsyak
Feketheknek byttak. de azerth aztb twdom, bogi az Beóy Jozagotb ezek byrthak.
Etsegeth, Bewlh es Kenderesth. (Borsy János Kenderesen az Barátok jobbágya erős
hitre megesküdt és azt vallja, hogy az mohácsi had után mentem Kenderesre lakni,
azért én sem attyokat, sem annyukat nem ismertem hanem csak az Fekete Miklóst
és Zsigmondot, egyéb nevüket én nem hallottam sem tudtam, hanem csak Feketének
hittak, de azért azt- tudom, hogy az bői jószágot ezek bírták: Ecseget, Bőt és Ken-
derest.)

E 16. századbeli kútfőnek néprajzi érdekessége is van, mert fényt derít egy
ragadvány név eredetérc és az azzal kapcsolatos bonyodalmakra, birtokperekre.
A Bői és Karácsony családi névhez az idők folyamán a Fekete név ragadt- s a
törvényszéki tárgyalásból, tanúk vallomásaiból érzékelhetjük, hogy a gyakori ragad-
vány nevek használatából komoly birtokjogi követelmények származhatnak. Ken-
deres, Ecseg és Bő volt birtokosai ugyanis a török csapatok előretörése következ-
tében bizonytalanná vált birtokviszonyok között ősi birtokaikat a Kenderesen tele-
pült Pálos szerzetesektől próbáltak visszaszerezni. Számtalan tanú esküje alapján
sikerült végül is bizonyítaniuk ősi nevüket és származásukat.

DB. KORMOS LASZLO
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A Tiszazug népi építkezése

A Iiszazug fogalmát a tudományos életben legelőször a földrajzi irodalom alkottn
meg. Más tudományágakban, de a köztudatban is a terület neve a tiszazugi arrénes
perrei kapcsolatban vált ismertté, amikor a szociológusok, írók, a napi sajtó e sajnálatos
jelenség társadalmi gyökerének feltárásán fáradozott.

Geográfiai szempontból a Tiszazugon a Hármas Körös-Tisza zugában meg-
húzódó, három oldalról folyókkal, északkeleten pedig a Szolnoki-löszháttal határolt
területet értik. A Tiszazug természetföldrajzilag jellegzetesen vízmenti táj, élő és a
Tisza. Körös szabályozása után keletkezett holt vizekkel. Északkeleti határát is éppen
a mar viz nem járta, nem tipikusan folyómenti táj kezdete jelenti.

A Tiszazug azonban nemcsak természetföldrajzilag egységes. Keleten a Nagy-
kunság, nyugaton a Kiskunság történeti szempontból is határa c tájnak. A kunsági
területek önálló közigazgatással, sajátos és kiváltságos jogi viszonyokkal, a XVIIi.
századtól szilárd polgári magántulajdonnal rendelkeztek. Mereven és egységesen
elhatárolódtak a folyók közé zárt, nagybirtokos övezetbe eső, többnyire jobbágyok
lakta Tiszazugtól.

Az északon Tiszaföldvárral és a hozzátartozó Martfű-pusztával kezdődő Tisza-
zug tíz községére az elmúlt századokban erős gazdasági vonzást gyakorolt a nem
messze fekvő három nagyobb város Kunszentmárton, Szentes és Csongrád. Ez az
erős hatás, mely a közeli fekvésnek köszönhető, mégsem köthette szervesen a Tisza-
zugot a déli városokhoz, mert közigazgatásilag Heves-Külső-Szolnok, majd Szol-
nok megyéhez tartozott. E kétirányú (gazdasági és közigazgatási) vonzás, valamint

A TISZAZUG

HAZÁNKBAN
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a kiváltságos területektől való merev elhatárolódás eredményezte azt, hogy a Tisza-
zug, természet-földrajzi egységén túl is, elkülönülhetett és önálló tájjá változott.

Területünk településképét elsősorban a vízviszonyok határozzák meg. A régé-
szeti kutatások igazolták, hogy a legősibb (neolit) települések rendszere is hasonló
volt a mai településhálózathoz. Ez abból fakadt, hogy az itt megtelepedett lakos-
ság mindig az állandó árvízmentes szinteket választotta lakóhelyül. (2. kép.)

Cibakháza régi településrésze a Holt Tisza partjáról jól látható

A településhálózat ma ritkább, mint a középkorban volt, mert a török hódolt-
ság idején számos község vált pusztává. A török kiűzése után az elvadult természeti
viszonyok, a népesség számának apadása nem tették lehetővé, hogy valamennyi
korábbi községet újra megszálljanak. Azonban a 19. és a 20. században keletkezett-
új községek, tanyaközpontok (Martfű, Cserkeszöllő, Kungyalu, Homok), a közép-
korban elpusztult községek helyén települtek.

Mivel a Tisza szabályozása előtt csak a legmagasabban fekvő pontokra épít-
keztek, ezért a tiszazugi községek eredeti településszerkezetét az állandó árvízi-
mentes szintek őrizték meg, egy-egy községen belül. Volt ugyan 1868-ban, 1898-ban
és 1919-ben olyan áradás, mely néhány községben megsemmisítette ezeket a tele-
pülésrészeket is (pl. részben vagy egészben Szelevény, Csépa, Tiszaiig községekben).

A szabályozás előtt a község területe nem növekedhetett korlátlanul. A lélekszám
emelkedése, a há/ak szaporodása csakis az árvízmentes szinten fekvő telkek végtelen
osztásával következett be. Az eredeti településmag ezért szabálytalan alaprajzú,
zugokkal tarkított halma/település. (3. kép.) A házak körülkerítetlenül és szabály-
talanul helyezkedtek el. A megduzzadt családok felosztották egymás között a belső
telkeket, új lakóházakat építettek rá. A kettészakadt telkek!, mivel lakóikat vérségi
szálak fű'ték össze, továbbra is őrizték egymással a kapcsolatot. Sok esetben a telken
épült kisebb melléképületek (ólak) közösek voltak. Bár e területen a nagycsaládok
együttélése ismeretlen volt (ezért került sor a telkek végtelen osztására), egy-egy
zugban rokonok telepedtek meg, azonos nevű emberek laktak. Ennek emlékét ma
jobbára csak a helynevek őrzik. Pl. Csépán ma is ismeretes földrajzi név a Kocsi-
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Cibakháza térképe. A félkörrel határolt
rész jól mutatja az ármentes szinte?! meg-
maradt régi településrész kusza utcaháló-
zatát. A szabályosabb utcás rész <i község,

újabb része.

rész, Kanyó-rész, Tercsi-rész, Czúcz-rész. Néhol még az 1900-as évek elején is talál-
kozunk frissen keletkezett kettős telekkel (pl. Tiszasas, Kossuth u. 16. és 18.).

A telkek alaprajza szabálytalan. A kis alapterületű telkek miatt melléképületek
csak korlátozott számban épülhettek, ezek is csak disznóól vagy tyúkól nag>ságig.
A gazdasági épületek, főként az istálló a kertekben állott. A kertek a belső település
magon kívül, szintén magasabb helyen feküdteki, de ezt már a víz gyakrabban meg-
látogatta. Itt építették a nagyobb gazdasági épületeket, az állatok számára is itt volt
elegendő hely. A lábasjószágot szinte be sem lehetett volna hajtani a szűk beltelek
udvaraira. (4. kép.)
Kettős telek Tiszasason. Eredetileg egy
telek volt, a község belsejében máig meg-
maradt régi településrészen. Két testvér j
örökölte, s az osztozkodás a múlt század
végén történt. Az 1. telekből választották I
le a 11. telket. Jól érzékelhető a gazdasági /
épületek hiánya a régi részen. A disznóól j
(1) és az árnyékszék (2) közös használatú, I
a két telek átjárásán helyezkedik el. Csak 1
a lakóépület (ház, ma szoba }., pitar 4., [
kamra y, tornácból elrekesztett lomtár 6.)
közős. A két lakóépületnek egy közös fala

van

Az ármentesítési munkálatok lehetővé tették, hogy a magasabb fekvésű régi
községmag körül, szinte félhold vagy gyűrű-szerűen az eddig vizes területekre is
biztonságosabban építkezhettek. Ez együtt járt a kertek felszámolásával is. Az új
területen nagy telkeket hasíthattak ki, s a melléképületeket a lakóház köré épít-
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hették. Az új telkek szabályos utcákká rendeződve fonódhattak a régi községmag
köré. Párhuzamosan a régi településrész zsúfoltsága is fellazul. A tehetősebbek kiköl-
töznek nagyobb telkekre, régi házaikat többnyire lebontják és itt is megkezdődik
bizonyos utcaszerűség kialakítására irányuló törekvés. Ezért ma a belső, régi tele-
pülés részeket megőrző részben főként szegényebbek laknak, olyanok, akiknek nem
állt módjukban kiköltözködni nagyobb telekre. A népesség számbelileg jelentősen
megnövekedett, a község térben is kiterjedt (pl. az 1721-ben újratelepült Csépa lakos-
sága: 1827-ben 1923, 1850-ben 2695, 1949-ben 3413 volt).

A vízmenti jelleg azonban nemcsak a településszerkezetben, hanem az építkezés
anyagában is megmutatkozik. A Tiszazug épületei szinte kizárólag helyi építőanya-
gokból készültek. A lakóházak és melléképületek fal- és tetőanyagát agyagos sárból,
pelyvából, fűzfa vesszőből, dorongból, nádból készítették és készítik részben ma is.
A rendelkezésre álló helyi építőanyag felhasználásának módja, a fal építéstechnikája,
a felhúzott tető szerkezete azonban a legutóbbi száz évben nagyot változott.

Legrégebbi az ún. patics vagy fonott fal. A ház vázát a négy sarkánál, a kereszt-
falak végénél és az ajtók helyén leásott gerendaszerű fák alkotják. E vázat töltik ki
a leásott vékonyabb dorongszerű fák, melynek közeit nyers fűzvesszővel fonják be,
majd két oldalról agyagos sárral betapasztják', és ásóval egyenesre nyesik. Ez a fal
nem bírná meg a tetőszerkezet súlyát, ezért a tetőzetet a ház két végében leásofrt
hatalmas ágasfák tartják, a rajtuk keresztbevetett szelemen gerenda segítségével.
Patics falat kb. a múlt század utolsó harmadától kezdve nem készítenek (pl. Szc-
levényen az 1868-as árvíz után ilyet már nem építettek). A melléképületeknél, föké.it
a tyúkólaknál azonban ma sem ritkaság.

A patics falat kiszorította az olcsóbb és erősebb, sokkal kevesebb fát igénylő
vertfal. A fal mentében hosszú, a későbbi falat jóval meghaladó cölöpsort vernek a
földbe az építendő fal két oldalán. A cölöpök tetejét gúzzsal, lánccal összekötik, és
közéjük eresztik be párhuzamosan a hosszú deszkaszálakat, melyek közé bunkóval
verik az agyagos, pelyvás sarat. - Kb. 50 cm-es rétegenként a sár közé nádat vagy
hitvány fűzvesszőt is tesznek, hogy jobban kössön és erősebb legyen a fal. Ha a fal-
rész kicsit megszáradt, a deszkát feljebb emelik és újabb réteget vernek rá. Ez a fal
már lényegesen erősebb, kb. 60-65 cm vastag és alkalmas a tetőszerkezet hordozására
is. E faltechnikával az ollólábas tetőszerkezet párosul általánosan. A rövidebb fala-
kon, közfalak felett is, nyugszik az összeácsolt X alakban elhelyezett ollóláb, mely a
szelemengerendát tartja.

A sárfal legfejlettebb típusa a vályogfal. Egyidőben vált általánossá a vertfallal,
de az első világháború előtti években már kiszorította a vertfalat a gyakorlatból. A
vertfalat ma még melléképületeken sem alkalmazzák, mert nehézkes, nagy munkát
igényel. A vályogok mérete régebben nagyobb voit, s ez természetesen vastagabb falat
is alkotott. A vályogtechnika ma is ák-alános, bár ma kizárólag kőalapra építik és
rendszerint téglával vegyesen alkalmazzák. A vályogfal tetőszerkezete is főként az
ollólábas tetőszerkezet, de a vályogfalakon jelenik meg először a szarufás megoldás is.
Ezt a tetőszerkezeti formát azonban csak módosabb emberek készítették, főként na-
gyobb házakon. A hosszabb házakat ugyanis egyetlen nagyobb szelcmengerendával nem
hidalhatják át. Az ollólábas szerkezet ugyan lehetővé teszi, hogy a lábak számától
függően részekből rakják össze a szelemengerendát, azonban az ollólábas megoldás
cserép vagy bádog illetve palatető hordozására kevéssé alkalmas. Ma általánosan
a szarufás szerkezetet készítik, az ollólábas visszazorult a melléképületekre. Szerepet
játszik ebben bizonyos anyagi megerősödés is (szőlő-, gyümölcskultúra) és a szak-
emberekkel való kizárólagos építtetés.

A háztető fedőanyaga még a század húszas éveiben is szinte kizárólag a nád
volt. A nádfedelet a tűzbiztonságra való törekvés, a törvény ereje szorította ki a
gyakorlatból. Ma új nádtetős házat nem szabad építeni, a régieket is javítgatják, de
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A Tiszazugi Földrajzi Múzeum építkezést bemutató vitrinében a vertfal, fonott fal és
a vályogjai, valamint az ollólábas tetőszerkezet és a báZalaprajZok szemléltetése

aki teheti cseréptetőt rakat. Ez azonban rendkívül költséges, mert rendszerint a/
ollólábas, hitványabb anyagból készült tetőszerkezetet is meg kell újítani. (5. kép.)

A különböző faltechnikákkal felhúzott fal téglalap alakú teret zár be. E tér
beosztása, beosztásának aránya koronként változott és az életmód függvénye volt.

A legrégebbi házak kétosztatúak voltak. A kisebb alapterületű rész a pitar.
a nagyobbik a ház. A házba a pitaron át lehetett bejutni. A pitart is két részre
osztotta a boltív, mely a ház szabadkéményét és az előteret választotta ketté. A ház
(szoba) fő berendezési tárgya a boglyaalakú kemence melyet a pitarból fűtöttek. A
szobát nyáron csak este használták, télen azonban itt tanyázott a férfinép. Mivel a
tűzhely a pitarban volt, az asszonyok nappal itt tartózkodtak. Ilyen kétosztatú hiz
ma is igen gyakori (pl. az 1868 előtt épült tiszaugi Móra F. u. 11. szám alatti ház).
Az eredeti kettős beosztás azonban sokfelé útban van a háromosztatú ház felé. Rend-
szerint a pitarból vagy ha a szoba eléggé nagy, abból választanak le egy keskeny
kis kamrát. (6. kép.)

Háromosztatúvá váló kétosztatú ház Csé-
pán. 1. kamra (leválasztva a pitarból, vé-
konyabb vályogfallal), z. konyha (régeb-
ben pitar), 3. szoba (régebben ház), 4-

kemence. (Szlankó l. rajzai)

A múlt század nyolcvanas éveitől kezdve azonban már alig építenek kétosztatú
házat. A ház, pitar, kamra beosztást szükségessé teszi a lecsapoíások után megnöve-
kedett szemtermelés, földművelés jelentősége. A kamra a gabona tárolásában is fontos
szerepet tölt be.

Módosabb gazdák azonban, mivel a telek nagysága is megengedte, már a múlt
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század végén kezdenek nagyobb, önálló, a lakóháztól elkülönülő kamarát építeni, de
ugyanakkor megtartják a háromosztatú házat is. Ezzel a harmadik helyiség, a kamara
szobává lépett elő. Kemencét építenek be, sőt sok helyen lepadlózzák az egyik szobát.

A ház kétszobássá válása azonban nem járt együtt a lakótér jobb kihasználásával,
továbbra is csak egy helyiséget használnak állandóan. Sőt az 1920-as évektől kezdve
télen vastűzhelyet állítanak be az egyik szobába és állandóan ott tartózkodnak. Lénye-
gében a pitar konyhaszerepe megszűnt. Később a szabadkémény lepadlásolásával, a
vastűzhely beállításával újra a főzés helyévé válik, s átmeneti kihasználatlansága meg-
szűnik. A ház második szobáját, a tisztaszobát azonban továbbra sem használják, csak
a vendégeknek bontják meg ágyait.

A házak a századforduló előtt tornácnélküliek voltak. Tornácos haza csak néhány
nagyobb gazdának volt. A századfordulótól kezdve azonban a ház udvar felöli oldalát
tornáccal övezik. A tornácos ház építése az 1920-as évektől kezdve általános lesz. A
régebben épült hatalmas, gömbölyű vályog vagy téglaoszlopok a Nagykunság építé-

V / mutató Fa oszlopokkal alátámasztott, vertfalú.
tornácos ház, végében istállóval (Tiszaug) nádtetős ház Tiszasasoti

s?etének hatását mutatják. (7. kép.) Minden bizonnyal kunszentmártoni mesterek épí-
tették. De készítenek faoszlopos tornácokat is. (8. kép.) Az utóbbi harminc évben
még az eredetileg tornác nélkül épült házak tetőeresszel való megtoldása is divattá
válik. Több helyen az eredetileg nyitott tornácot vagy egy részét lezárják és lomtárnak,
kamarának használják.

A tiszazugi hagyományos építkezés tájjellegéí megbontotta a mai építészet. Az
eddigi háztípusok is változtak, új hagyományok keletkeztek, de építőanyaguk, belső
igényből fakadásuk bizonyos jellegzetességet teremtett. A mai házak típusterv szerint
készülnek, s bár a mai igényeket jól kielégítik, más tájak építészetéhez teszik hason-
lóvá. Ez is tükrözi ugyan a belső fejlődést (gazdasági emelkedés a gyümölcs- és szőlő-
kultúra térhódítása miatt), de a tájban gyökerezettségét, a belső igényeket nem fejezi
ki egészen. A ma épülő hatalmas, több helyiségből álló négyzetalaprajzú házaknak
csak egy-két részét használják ki. Nem tudják még lakni, belső tartalommal megtöl-
teni, ugyanúgy ahogyan a mód következtében kétszobássá vált háromosztatút sem
lakták egy ideig. Ehhez a módon kívül bizonyos életforma-átalakulásnak is végbe
kell mennie, meg kell gyorsulnia.

SZABÓ LASZLO
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Hajósélet a Tiszán

A Tisza a Kárpátokban, a Máramarosi Havasokból ered, Fehér és Fekete Tisza
nevű két ággal s 1216 km út után Titelnél ömlik a Dunába. A Duna 120 mellék-
folyójának egyike. Magyar szakasza a torkolattól számított 758 folyókilométeren,
Tiszaújlaknál kezdődik s a 163 km-es folyószakaszon, Röszke mellett hagyja el az
országot. Egész 595 km-es magyar szakasza hajózható, bár a felső Tisza ezt a tisza-
löki duzzasztónak köszönheti.

Esése nem nagy; hazánkban 41,76 m, folyása tehát szelid. Hajózhatósága nem
a legkedvezőbb, aminek egyik oka csekély vízhozama, illetőleg a sok gázló. Sza-
bályozása alkalmával számos kanyart megszüntettek, másokat szándékosan meĝ -
hagytak, hogy az olykor mesterségesen kiképzett és karbantartott „sarkokkal" a
vizet visszatartsák, lefolyási sebességét csökkentsék. A kedvezőtlen hajózási viszo-
nyok másik fő oka a rendkívül ingadozó vízállás, mely nem egyszer - így 1967-ben
is - 11 m vízálláskülönbséget is eredményezett néhány hónapon belül. Magas víz-
állás esetén a hidak, elsősorban az algyői híd, akadályozza a hajózást. Ennek híd-

A Tisza személyhajója, a Délibáb



szerkezeti magassága a „o" pont felett, mindössze 12,18 m, ezért már néhány méteres
áradás esetén sem férnek át alatta a hajók, még a viszonylag alacsony uszályok sem.

A hajósok ezen úgy igyekeznek segíteni, hogy áthaladás előtt a hajók felépít-
ményeit, elsősorban a parancsnoki és kormányos kabint lebontják, áthaladás után
újból felépítik. Alacsony vízállás esetén pedig a gázlókon, melyek vízmélysége olykor
az 1 m-t sem éri el, a félig terhelt uszályok is fennakadnának. A tiszai géphajók me-
rülése is általában 1 m körüli s csak néhány kisebb hajó mer ilyen vízmélység mellett
vontatásra vállalkozni.

Kedvezőbb a helyzete a Tisza közkedvelt személvhajójának, a Délibáb motoros-
nak. Bár merülése szintén 1 m s Vezseny-Szolnok-Tiszabura közötti mindennapos
útvonalán több gázló is van, mégis - szinte az egész fagymentes hajózási szezonban
- le tudja bonyolítani az érintett 10 község forgalmát, mert naponként kiköt több
órára szolnoki bázisán, ezért nem kénytelen, mint a vontatóhajók, napokra, olykor
hetekre elegendő üzemanyagot, ivóvizet magával vinni, s így merülésct deciméterek-
kel csökkentheti.

Mindeme nehézségek ellenére a tiszai hajózás egyike a legősibb foglalkozásoknak
és néhány formája, pl. a komp és gyalogrév átkelés, halászhajózás, faúsztatás évszá-
zadok óta jóformán semmit sem változott.

A legősibb vízi közlekedési eszköz az egyetlen fatörzsből kivájt, vagy kiégetett
egy- vagy kétszemélyes csónak, a ,,bodonhajó".

A tiszai hajózásra évszázadokig jellemző lóvontatás csak alig 2 évtizede szűnt meg.
Elképzelhető, hogy ez a lassú, igen sok embert és még több állatot foglalkoztató

hajózás milyen költséges lehetett annak ellenére, hogy „völgymenetben", - miként
a. tutajok ma is - minden külső erő nélkül, a folyó sodrása erejével haladtak. Ez
óránként kb. 3 km-t jelent.

E sorok írója több régi, tiszai hajósdinasztiából származó, ma már a legmoder-
nebb vízijárműveken közlekedő hajóst ismer, aki gyermekkorában apjától, vagy
nagyapjától tanulta az egyáltalán nem könnyű és nem veszélytelen lóvontatás ezer
fortélyát. A „hajós KRESZ" még ma is oktatja a lóvontatással kapcsolatos vízi köz-
lekedési szabályokat.

A tiszai hajózás azonban ma is nagy szakértelmet és a folyó teljes ismeretét igényli.
Avatajdsn ,nem is tudja megérteni, hogy évtizedek óta a Tiszán élő hajós mit talál
érdekesnek, változatosnak, amikor ezerszer megjárt útján, éjjel-nappal elmerülten
nézi á vizet, a partot, ahol minden fát, minden bokrot ismer. Köztudott, hogy a
hajók éjjel kivilágítatlanul közlekednek, csak szélességüket jelzi zöld, illetőleg piros
lámpa s elől az árboc csúcsán fehér, az élesszemű hajós mégis minden pillanatban
tudja hol jár, mert a partmenti fákról, vagy más által meg sem figyelhető apró jelen-
ségekből tájékozódik. Ez másként nem is képzelhető el. A hajózás nagy felelősséggel
jár, hiszen sok ember élete, nagy anyagi értékek vannak a hajóirányító néhány ember
kezében. A kis Délibáb 200 utast szállít, a vontatóhajó olykor 4-5 - milliós értéket
jelentő és milliós értékű áruval terhelt - uszályt vontat. A különböző hajómozdulat,
a manőverezés - különösen ha a géphajó vontat is - nem olyan egyszerű dolog. Egy
áthúzott kompkötél, egy váratlanul, kanyarban felbukkanó tutaj vagy vontatmány,
egy ladikjában a víz közepén szundikáló pecás a viszonylag szűk Tisza mederben ko-
moly problémát okozhat, nem is beszélve a hullámverés által úszó munkagépekben,
vízkivételi úszóművekben, vagy magában a partban okozható károk kiküszöböléséről.
Mindez nagy szaktudást, állandó koncentrációt igényel. Ehhez járul még, hogy a
tiszai hajók is 24 órát, vagy még annál is többet haladnak egyhuzamban, s ehhez a
hajós életritmusának alkalmazkodni kell. Valóban, szárazföldön élő számára teljesen
felfoghatatlan, hogyan lehet, komoly egészségkárosodás nélkül, éveken - évtizedeken
keresztül nap mint nap felelősségteljes, nehéz munkát végezni rendszeres pihenés és
rendszeres alvás nélkül. Sajátságos adaptálódás ez az élet- és munkakörülményekhez.
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A hajós szervezetére, összes életfunkciójára hat hajója, amelyen utazik s amely
egyben munkahelye, otthona, szórakozása, városa. Élete merőben különbözik a száraz-
földiétől, de hajótípusonként is más és más. Mások a mozgási lehetőségek, a tér, a nyu-
galom, öltözködési, táplálkozási viszonyok, más az életmód, még pedig minden tekin-
tetben szűkebb. Legjelentősebb probléma mégis a családi élet csaknem teljes hiánya.
A nappali és éjszakai szolgálatnak folyamatos egybeolvadása, az állandónak mondható
éjjelezés, a fűtött helyiség melegének és a zimankós hidegnek pillanatonkénti változása,
a nagy balesetveszély tudata, az állandó és fokozott figyelés káros kihatásai sem-
legesítik a szabadban tartózkodás adta előnyöket. Mindez kialakítja jellemét, melyet
egy írónk nagyon szépen így rajzolt meg: „Senki sem szereti úgy embertársait, senki
úgy a nőt, a fát, a becsületes és nyugodt életet, a családot, egy pici házat a kiskert
közepén, mint a hajós." Külön világ, különleges egészségkárosodások. Hazánk, mint
annyi egészségügyi szervezési vonalon, itt is az elsők között alkotott jogszabályt a
belvízi hajósok és utasok egészségvédelméről. Az 1870. évi 12 547. sz. közmunka és
közlekedési miniszteri rendelet „Egészségügyi szabályok a hajósnép és a hajón utazó
közönség számára" címmel, sok tekintetben ma is érvényes intézkedéseket tesz.

A tiszai hajósok élet- és munkakörülményei nagyon különbözők aszerint, hogy
milyen típusú vízi járművön teljesítenek szolgálatot. Talán legkedvezőtlenebb a hely-
zete a szeniélyhajók hajósainak. Létszámuk viszonylag magas, s a hajótér kihasználása
elsősorban az utasok kényelmét szolgálja. így van ez a Délibábon is, annak ellenérc,
hogy az elmúlt évben felújították, kényelmesebbé, korszerűbbé varázsolták. A személy-
zeti lakótér itt is meglehetősen szűk, a kabinok csak 1-2 személyesek. Egy személyre
kötelezően előírt 3,5 m3 légtérfogat megvan, a hálóhelyek előírásosan 183 cm hosszúak,
60 cm szélesek, egymás fölött legfeljebb 2 ágy van s az alsó a padlótól 40 cm-re,
az egyes ágyak egymástól, illetőleg a mennyezettől 70 cm távolságra vannak. Saját
konyhája, éléskamrája, jégládája van. Az ízletes ételt szakács készíti el. Súlyos munka-
egészségügyi probléma a hajó nagy igénybevétele. Hajnali fél három órától este nyok
óráig, 3 óra szolnoki tartózkodás kivételével, állandóan úton van s ez a 3 óra is
anyagvételezéssel, karbantartással, elszámolással telik el. Sőt gyakran sétajáratot is
lebonyolít. Ez a napi 14 és fél óra menetidő is csak ideális hajózási viszonyok között
tartható, ködben, nagyobb áradás1, vagy pláne alacsony vízállás esetén jóval hosszabb
lehet. Fokozza a hajósok megterhelését a 11 kikötés, az utasok ki- és beszállításának,
az áru ki- és berakásának munkája és felelőssége.

A tiszai személyhajózásról még annyit,- hogy olcsósága ellenére, lassúsága miatt
elsorvadóban van. A Szolnok-Szeged járatot 1965-ben a MAHART kihasználatlanság
miatt megszüntette.

A Tisza-parton sétálók gyakran elcsodálkoznak a nagyerejű kis vontató motoro-
sokon, melyek olykor négy-hat 3-400 tonnás uszályt is vontatnak. Ezek személyze-
tének elhelyezése kényelmesebb. Melegvíz, villany, hűtőgép, központifűtés, jól fel-
szerelt konyha1, tágasabb lakótér, tussolok, a nagyobbakon étterem, szalon teszik
a helyzetet a szárazföldi viszonyokhoz hasonlóvá. Bár a zajos gépüzemben általában
már nem tartózkodik a gépész, mert szinte mind távvezérlésűek, mégis a legnagyobb
és alig megoldható probléma a zajártalom csökkentése.

A teherforgalom is erősen visszaesett a múlthoz képest, alig néhány vontatóhajó
tartózkodik állandóan a Tiszán. Megszűnt a gabona, a cukorrépa vízi szállítása,
pedig a vízi szállítás nagyon olcsó és gazdaságos. Elég, ha arra gondolunk, hogy a
vontatóhajó személyzete 5-6 fő s még az 1000-1200 tonnás uszályoké is csak kettő.
Manapság a Tiszán csak építőanyagot, műtrágyát és újabban - tankuszályokon -
olajat szállítanak a Szeged környéki gazdag olajmezőkről a szőnyi olajfinomítóba.

Nagyon érdekes a hajósélet az uszályokon. Rajtuk aránylag nyugodt, a száraz-
földi viszonyokat megközelítő körülményeket találjuk. Farukon, a magas kormány-



állás előtt, kis házakra emlékeztető, muskátlis ablakú családi lakás van, előtte ját-
szadozó gyerekek, kapirgáló baromfiak.

Csepegő kő porózus homokkőből „Háztáji gazdaság" az uszályon

A család tagjai itt együtt élnek mintegy leszakított részeként a szárazföldi tár-
sadalomnak. Hátrányai elsősorban a géphiányból származnak, önálló mozgása nincs,
a vontatóhajótól függ. Nincs villanyvilágítása, csak kályhafűtési lehetőség van, ez
azonban a falak gyenge hőszigetelése miatt nem kielégítő. A láb- és vállmagasság
közötti hőmérsékletkülönbség igen nagy. Problematikus az élelmiszer-beszerzés és
nyáron a tárolás. Ivóvizet kannákban tárolják s bizony nem vagyunk meggyőződve arról,
hogy nem használják-e - állandó figyelmeztetés ellenére - az ún. csepegő kövön
áteresztett Tisza vizet főzésre, mosogatásra.

Külön kell szólni a Tiszán alig egy éve közlekedő modern, új járművekről, az
önjáró vagy hivatalos nevükön Z uszályokról.

A jövő a Z uszályoké, merc lassúságuk ellenére rendkívül gazdaságosak; nem
keü vontatóra várniuk, nincs holt állásidejük, 4-600 tonna rakományukkal egy kor-
mányos-gépész és egy matróz a kiszolgáló személyzete. A rajtuk élő hajósok a gép-
hajók és uszályok előnyeit élvezik, azok hátrányai nélkül. Szinte mindazt a kényelmet
megtaláljuk, amit egy összkomfortos szárazföldi lakás nyújthat. Műanyag falak, padló,
függönyök, modern, beépített bútorok. Fürdőszoba, hideg-meleg folyóvíz, központi
fűtés, modern konyha, hűtőgép. A Tiszán közlekedő Z uszályok kormányos-gépé-
szének lakása 7 helyiségből, a matrózé 4 helyiségből áll.

A Z uszályok hátránya a mindössze két főnyi kiszolgáló személyzet.
Meg kell még említeni a különböző hajózási vállalatok mozgó munkásszállá-

sait, az ún. tanyahajókat. Legismertebb a Tiszán a szolnoki Vízügyi Igazgatóság
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Matrózlakás az uszályon (Foto: Mészáros F.)

minden kényelemmel berendezett tanyahajója; a Kunság. Még ennél is modernebb,
inkább osztályon felüli szállodához hasonló a szegedi FO-KA Vállalat újonnan
készült, Tiszafüred térségében gyakran tartózkodó tanyahajója.

De mit csinálnak a tiszai hajósok télen, amikor befagy a folyó, vagy nagy zajló
jégtáblák teszik lehetetlenné a hajózást? Egy részük átmegy hajójával, vagy anélkül
a sokkal később befagyó Dunára és ott hajózik - esetleg egész télen - hóviharban,
dermesztő szélben, más részük a telelők őrségét látja el, vágja a jeget a hajó körül,
végzi a karbantartást. Ilyenkor mennek jól megérdemelt pihenésre is családjukhoz,
mert a hajós nyáron soha sincs szabadságon. Ha pedig megöregszik és nyugalomba
vonul, akkor is minden nap kimegy kedves Tiszájára, horgászik, s közben soha nem
szűnő érdeklődéssel nézi a vizet, a jövő-menő hajókat, bíráló szemmel figyeli a
manővereket s amig él, hajós marad minden ízében, minden gondolatával.

DR. LAKATOS KAROLY

IRODALOM:
Dezsényl M.—Hernády F.: A magyar hajózás

története.
Betkowski Jenő: Fahajók a Tiszán és a Ti-

szai hajósélet, Szolnok, 1955 és 1961.
Juba F.: Halóegészségtan. Bp. Medicina 1957.

Enökl D.: A Duna és mellékvizei távolsági
névmutatója. Bp. Közdok. 1960.

Pekanovics L.: Szóbeli közlés.
Szőrű F.: Szóbeli közlés.
Tóth1 L.: Szóbeli közlés.
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Időszerű természetvédelmi problémák a Nagykunságon

j Nem véletlen, hogy a természetvédelem
',-ilágszerte egyre több szerephez jui- az
időszerű kultúrfeladatok programjában. A
szédületes iramú mechanizálódás, életfor-
máink mind mesterkéltebbé válása a maga
természetes ellenhatásaitól nem mentesül.
A hétről hétre gyárakban dolgozó, íróasz-
talnál ülő, városok kőrengetegében lakó
ember menthetetlenül falanszterlénnyé vál-
na, ha időnként nem hallhatná az erdők
zúgását, nem gyönyörködhetne a víztükör-
re hulló napsugárban, vagy a hajnali ma-
dárdal varázsát egyszer mindörökre elve-
szítené. Éppen a túlságosan civilizált, erő-
sen iparosított országokban bizonyosodott
be leginkább, hogy a természeti értékek
megbecsülése ma már nem csupán egy
szűkköríi tudományos érdeklődés céljait
szolgálja, hanem ezen túlmenően a dolgo-
zó ember testét-lelkét felfrissítő, egészsé-
ges kikapcsolódását is jelentő tömegigény.

Napjainkban már népek és országok
szoros nemzetközi együttműködés kereté-
ben fáradoznak az ősi tájformák, kultúra-
üldözte állatok, ritkuló növények, érdekes
geológiai képződmények megóvása érde-
kében. Nagy összhangban, példamu.-aíó
egyetértésben folyik ez a munka. A kö/ös
ügynek használó baráti kapcsolatok, álla-
mi és magánjellegű áldo/athozások jegyé-
ben születnek Európa, Á>:sia, Afrika,
Amerika kisebb nagyobb rezervátumai,
nemzeti parkjai.

Világviszonylatban kettős célra töreked-
nek a természetvédelem erőfeszítései.
Egyrészt az erre érdemes objektumok meg-
óvását szolgálják, másrészt ezen belül min-
den ország tájban, "növényben, állatban a

maga sajátos jellegzetességeiből igyekszik
élő múzeumokat létesíteni.

Magyarországnak mindenekelőtt az Al-
föld a legeredetibb, nemzetközi érdeklő-
désre számottartó sajátossága. A táj, az itt
található növény és állatvilág, az ősi pusz-
tai népéletnek még mindig gazdagon kí-
nálkozó emlékanyaga akár a szakember,
akár a külföldi turista számára egyaránt
vonzó érdekesség. Szolnok megye abban
a szerencsés helyzetben van, hogy mind-
ezekből a színe-javát tudja nyújtani.

Kezdjük mindenekelőtt a magyar puszta
jelképével, a Hortobággyal. Az elmúlt év-
tizedekben ezt az Európába szakadt Ázsiát
elsősorban a Hajdúság sajátította ki ma-
gának. Az utóbbi idők kulturális tájvál-
tozásai azonban zömmel a puszta Hajdú
megyei részét érintették. Ott létesült a
legtöbb halastó, erdősítés, rét-törés, épít-
kezés. A még mindig ősállapotban levő
pusztaterületnek egy tekintélyes részét ma
már a Nagykunság határán találjuk, éppen
azokat a helyeket, melyek a védelemre
leginkább érdemlegesek. Ezen a vidéken
ra'áljuk a növény és állatvilág számára
külön világot jelentő szikesek legszélsősé-
gesebb adottságait. Ott költ még nagy te-
lepekben az európai érdekességnek számító
székicsér, a hortobágyi szikipacsirta és el-
vetve megtalálhatjuk még a? ugartyúk.
f és /keit. A világhírű hortobágyi vadliba-
búzások látványát is lassan már csak itt
élvezhetjük minden zavaró, mesterséges
létesítménytől mentcsen, természetes kör-
nyezetben.

A puszta muzeális látnivalóinak sorában
hangsúlyosan kell kiemelnünk az ősi ma-
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Vadlibahúzás az őszi pusztákon (a szerző felvételei)

gyár háziállatok égető problémáját. A
szürkemarha és a rackajuh ma már gaz-
dasági szemponí-ból értéktelen. Ugyanakkor
kihalásra ítélt állatfajként tartja őket szá-
mon a zoológia. Nem hagyhatjuk, hogy
CÍ csakugyan bekövetkezhessek, szomorú
lenne, ha egyszer valóban végképp, vissza-

hozhatatlanul elveszítenénk ezt a két, n
magyar nép életében évszázadokon át
olyan fontos szerepet játszó, gyönyörű ál-
latot.

A fűvespuszták határtalansága mellett
az ősi Alföld másik jellegzetes tájtípusa
volt a mocsárvilág. A Tisza, a Maros, a

Delelő szürkegulya Kunmadaras határában

— 187 —



..4 kihalóban levő magytr/ ,íi,k.,,:th

Kraszna és a Körösök hajdani áradásai
táplálták a legendáshírű Ecsedi-lápot,
Nagy és Kis Sárrétet, az alföldi magyar-
ság halász-pákász-csikász-ridegpásztorko-
dó, ősi életformáit ez a mérhetetlen rét-
vilag alakította ki. A századvégi ármen-
tesítések óta azonban a folyók védtöltései
között húzódó, keskeny hullámtérre szo-
ruk össze az ősmocsarak maradványa, de
itt még egészen a legutóbbi időkig termé-
szetvédelmi szempontból eszményi állapot
uralkodott. A „papírnyárfa"-termelő, új
erdészeti program azonban hadat üzent a
festői kubikgödrök, görcsös fűzmatuzsále-
nek, őszidőben vertaranyból lángoló ős-
,iyárfások csodavilágának. Az új erdő-
íiultúra hatalmas területekre terjeszkedett
is azóta az ártér jellege is rohamlépésben
változik.

A hullámtér tájképi ősisége-szépségt
mellett számos madártani érdekességet is
rejteget. A Tisza kezdettől fogva híres
volt hihetetlen madárbőségéről. Naumann,
a világhírű német omithológus a múlt szá-
zad első évtizedeiben magyarországi uta-
zása alkalmával magyar Nílusnak keresz-
telte el a Tiszát az itt talált rendkívül gaz-
dag madárvilág miatt. A naumanni idők
emlékét manapság a kiskócsagok, bakcsók,
kárókatonák, üstökös- és szüfkegémek fész-
kelőközösségéből álló gémtelepeken talál-
juk.

A „gémfaluk" létfeltételeit a nyárfali-

getek fészkelési adottságai mellett a közeli
rizsföldek alsóbbrendű állatvilágából ki-
kerülő nagy táplálékbőség biztosította.
Sajnos az öregerdők kitermelésével szá-
mukra is szomorú jövő ígérkezik. A boto-
lófűzek temérdek odúlakó énckesmadara
méltánylást érdemlő, rovarirtó szerepet
töltött be a fblyómenti mezőgazdasági
kultúrák növényvédelmében. A fűzeserdők
helyét elfoglaló, fiatal korban kitermelés-
re kerülő „papírnyárfák" környezeti adott-
sága a madárvilág számára már sajnos a
legteljesebb mértékben érdektelen.

De nemcsak az ősi tájmaradványok,
hanem kultúrterületen élő, de egyre rit-
kuló állatfajok, vagy egy-egy évszázados,
vén faóriás, háborgatásnak kitett ritka
madárfészek is számot tart a megértő gon-
ioskodásra. Gondoljunk csak pl. a túzok-
ra. A „magyar strucc" egyik legjelentősebb
populációját éppen a Nagykunságon talál-
juk. Számuk a vadászati felügyelőség 1967.
évi felmérése szerint kb hatszázra tehető
Szolnok megye területén. A nagyon szigorú
vadászati korlátozás ellenére is évről évre
kevesebb azonban a felnevelődő túzok-
fióka, mert az erősen gépesített, kemizált
mezőgazdasági munkák során tönkremegy
a legtöbb fészekalj.

uiirgo mzomzarzas
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Fészkelő kárókatonák a Tis~a árterében

A régmúlt időkről tanúskodó emlékek
mellett azonban a kulturális tájátalakulás
új létesítményei sem maradhatnak minden
esetben érdektelenek a természetvédelem
számára. A Tisza mentén megvalósuló,
mesterséges óriástó a jövőben kétségtelenül
hatalmas von/erőt jelent majd a folyó vo-

nalvezetését követő, vonuló madártöme-
gek számára, ősztől tavaszig Közép-Euró-
pa egyik legforgalmasabb vízimadárgyű-
lekező állomásává válhat ez a Velencei-
tónál is jóval terjedelmesebb, jövőbeni
vízfelület, ha nem éri túlságosan sok zak-
latás.

A pusztai és folyóártéri természeti em-
lékek megóvása bizonyára nem lesz hálát-
lan feladat. Megbecsült értékeket, tág te-
ret biztosít a természettudományos kuta-
tásnak, lehetőségeket nyújt az idegenfor-
galom számára és sok szép órát, emléke-
zetes élményt ígér mindazoknak, akik a
városi élet mesterkélt környezetéből kisza-
badulva időnként a költői szépségű, ősi
magyar táj hangulatában kívánnak fel-
üdülést, kikapcsolódást találni.

Az Országos Természetvédelmi Hivatal
részleteiben is jól ismeri, régóta tanulmá-
nyozza már az Alföld kérdéseit. Tervei
vannak az időszerű feladatok megoldására
és a gazdasági érdekekkel összhangra tö-
rekedve, lépésről lépésre igyekszik ezeket
megvalósítani. Az erőfeszítések sikerét
azonban nem alapozhatjuk egyedül a pa-
ragrafusokra. Csak akkor lesz értelme az
ilyen természetű kulturális célok érdeké-
ben hozott anyagi áldozatnak, ha ezt a
széles néprétegek is megértéssel, szeretet-
tel fogadják és védetté nyilvánított terü-
letek, növények, állatok megóvását, az ér-
dekükben hozott törvényes határozatok
betartását lelkes társadalmi összefogással
is igyekeznek biztosítani.

A magyar Alföld egyéniség az európai
kontinensen. Fogalom az ősi tájak erede-
tiségére vágyó természetbúvár, néprajzos
kutató, vagy világcsavargó turista számára.
Meg kell becsülnünk ezt a sajátosan ma-
gyar, a nagyvilágon sehol másutt meg nem
található kultúrkincset, az ősi puszták
tiszaártéri erdők őrzésünkre bízott, utolsó
emlékeit.

DR. STEBBETZ ISTVÁN'
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I F J Ú S Á G F Ó R U M A

Szülőhelyem nagy internacionalistái

Az 1. világháború alatt az Osztrák-Magyar Monarchia fogságba esett „kb 1,8-2
millió katonájából 500 ezer"1 Magyarországról származott. A hadifoglyokat kisebb
nagyobb táborokban őrizték. A lakóhely, amely legtöbbször földkunyhókból és bara-
kokból állt, egészségtelen és túlzsúfolt volt. Az ellátásukra kiutalt összeg minimális),
a tüzelő, élelmiszer és a ruhanemű pedig a risztek és a táborparancsnokok szabad
zsákmánya volt.

A cárizmus képviselői nemcsak saját népükkel, hanem a fogságba esett kato-
nákkal szemben is mindent megtettek azok kizsákmányolására és megkínzására.

„Mindez, kiváltotta a hadifoglyok gyűlöletét a cári rendszerrel és oroszországi
kizsákmányolóikkal szemben."2

Amikor 1917. október 25-én győzött a Nagy Októberi Szocialista Forradalom, a
hadifoglyok nagy része már tisztában volt a szocialista eszmékkel, sőt sokan voltak
olyanok, akik közvetlen részt is vettek a proletariátus hősi küzdelmében.

A külföldi hadifoglyok nagy része fegyverrel vagy más módon harcolt az orosz
néppel közösen, az első szocialista köztársaság függetlenségének megőrzéséért.

De voltak olyanok is, akik hazakerültek és Magyarországon harcoltak a Tanács-
köztársaságért.

Ezek között a bátor harcosok között volt Molnár Mihály és Tigyi Antal. Az ő
életükkel ismerkedünk meg a továbbiakban.

Molnár Mihály

Kunszentmártonban született 1895 s/eptember 2"?-én. Apja 35 évig részes aratóként
dolgozott Kiss Istvánéknál, anyja pedig a háztartást vezet;-", emellett rendszeresen
mosni és takarítani járt Kiss Istvánékhoz.

20 éves vole, amikor a dél-tiroli, majd a/, orosz frontra került a gyalogsághoz
Utasítást kaptak, hogy egy tőlük 7-8 km-re levő maga-latoj foglaljanak el. A7 ehő
támadás nem járt sikerrel, így másnap kezdődött minden elölről. A magaslat elfoglalja
után Dubno felé irányították őket. Még el sem érték a várost, amikor a/ e-'red nagy
részét fogságba ejtették az orosz csapatok. A dranyici fogolytáborba kerültek. A táb"t-
ban csehek, németek és magyarok voltak igen nagy számban. Itt csak addig ina-adtnk,
nv'g elosztották őket.

Néhány nap múlva több foglyot, kö/tük Molnár Mihályt is a piacra vitték. Az
ide érkező ga;dag paras/tok válogathattak a foglyok között, hogy melyiket alkalmaz-
zák a/ otthoni munkára. Molnár Mihályt egy öreg paraszt, Mitrofán Nyeszterenko
vette pártfogásba. A/onnal kocsira ültek. Kb. 50 km-t utaztak. A hely, ahova meg-
érkeztek, egy tanyaközpont volt. Főleg mezőgazdasági munkát véglett, szántott,
vetett, aratott, de az otthoni kisebb munkákban is segített.

A munkaidő napi 10 óra, a fizetés pedig egy hónapra ; rubel volt. Az ellátás
*
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kezdetben nem volt megfelelő. Rájött, ha alkalmazkodik hozzájuk, beleilleszkedik az
ottani életbe, több élelmet kap és jobban is bánnak vele.

így is történt. Az 1917-es polgári demokratikus forradalom ebben a faluban érte.
Február 27-én, amikor az öreg Mitrofán Nyeszterenko meghallotta a forradalom hírét,
leverte a cár képét a falról.

Néhány nap múlva szabadon engedte Molnár Mihályt, mert ekkor egyes helyeken
a foglyokat már s/abadoknak nyilvánították. Molnár Mihály elindult, hogy munka
után nézzen, hiszen valamiből élni kellett. Rövid idő múlva találkozott egy gazdag
paraszttal, aki szívesen adott neki munkát, mert kellett a munkaerő. Ennél a háznál
tóbb fogoly volt, ezért az ellátás sem volt megfelelő. 191T október 25-én kitört n
Nagy Októberi Szocialista Forradalom és ekkor két társával, Tóth Andrással és
S/őke Mártonnal megszöktek a gazdától.

Lohvicába mentek és ott napszámos munkából éltek.
A szovjetek már felállították a helyőrséget, amely 120 tagból állt. A kadétok egy

éjjel rajtaütésszerű támadással foglyul ejtették a helyőrség 118 tagját. Mindössze két
embernek sikerült megmenekülni, akik azonnal a szomszéd faluba mentek segítségért.
Addig, niig a segítség meg nem érkezett, a városban nagy felfordulás volt. A gazdag
parasztok egymás után fogtak fegyvert, hogy- a szovjethatalom ellen harcoljanak. Pár
nap múlva megérkeztek a szovjet katonák, ezzel a nagy zavargásoknak is vége lett.

A parasztok megijedtek, és azonnal letették a fegyvert, a kadétokat pedig egy
éjjel a város melletti völgyben mégsemmisítették a szovjet katonák. Molnár Mihály
további feladata volt a s/ovjet katonák szállítása a városban. A rend helyreállításához
mintefo két hét kellett, s azután a katonák azzal engedték el Molnár Mihályt és még
néhány társát, hogy ók is szervezzék meg Magyarországon a forradalmat. Megmagya-
rázták, merre menjenek, sőt még puskát is kaptak. Az úton eltévedtek, és Kij;.-v előtt
egy frontszakaszba akadtak. A németek elfogták és a magyar hadseregnek adták át
ükét, majd szuronyos katonák kíséretében Breszt-Litovszkba mentek. Ott már sok
fogoly volt, akik politikai megfigyelés alatt álltak. A megfigyelés 50-55 napig tartott.
Más ennivalót nem kaptak csak zabosbükköny-főzeléket.

A csontig lesoványodotí embereket a megfigyelés letelte után hazahozták Ma-
gyarországra és a Mária Terézia laktanyába kerültek vizsgálati fogságba.

Mindenkit kihallgattak: ki hol volt, részt vett-c a harcokban, milyen beosztásban
volt. Akinél nem találtak ellentmondásokat, azokat 56 nap szabadságra hazaengedtek,
de ekkor is állandó megfigyelés alatt álltak.

A rövid pihenő után 1918 júliusában a volt foglyokat menetzászlóaljakba osztot-
ták, Molnárt Winkler századparancsnok vezetésével az olasz frontra vezényelték.

A háború végén a zászlóalj Ausztrián keresztül tért haza. A tisztek között nagy
vita folyt arról, hogy Bécsen keresztül, vagy annak megkerülésével jöjjenek-e. Végül
nbban állapodtak meg. hogy a bécsi pályaudvaron szállnak vonatra.

Pestre érkezve ennivalót kaptak, majd mindenkit hazaengedtek. Molnár Mihál>
visszatért Kunventmártonba. Itthon rés?t vett az illegális Kommunista Párt alapítá
fiában. Öt agitáci >s munkával bírták meg. Feladatul kripta, hogy minél több megbíz-
ható fiatalr vonjon be a párts-erve/etbe.

Az újonnan alakult illegális Kommunista Párt gyűlésein az ebben az időben
különö-en elterjedt újrágot, a Vörös Újságot és a Vi'.ágszabadságot olva ták. Rövidc-
sen megalakult a kunszentmártoni Földmunkások Szakszervezete, amelynek hamaro-
san 500-400 tagja lett. A Földmunkások Szaks/erve/ete célul tűzte ki a szegény-
parasztok anyagi helyzetének javítását és a tagok politikai nevelését.

1919. március 21-én kikiáltották a Tanácsköztársaságot, ami után megkezdődött a
Magyar Vörös Hadsereg szervetése, a Toborzó Bizottság székhelye a szolnoki Király
kávéházban volt.

Kunszentmártonból áprilisban indult el az első csoport, amelynek tagja volt
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Molnár Mihály is. Köztük volt Füzesi Márton, Vágó Antal, valamint B. Nagy Mihály.
Molnár Mihály a hatvannyokas gyalogezredbe került. Megtörtént az ezred-

parancsnok választás, aki azonban, mert ellenforradalmár volt, 1919 május i-én meg is
szökött.

Az ezred új parancsnokot választott, Nagy Pétert.3 A Vörös Hadsereg igazi ezred-
parancsnokra talált. Közvetlenül a választás után Nagy Péter beszédet mondott a kato-
náknak. Beszédét így fejezte be: „Dörögnek az ágyúk, ide hallatszik a hangjuk. Lehet,
hogy több csatái1 veszítünk el, de a végső győzelem a miénk lesz."4 Szavait óriási taps
és éljenzés fogadta.

A katonák szemében felcsillanó öröm azonban nem sokáig tartott. Szolnokon
még aznap kitört az ellenforradalom. A parancsnokot, Nagy Pétert elfogták a fehérek.
A Vörös Hadsereg katonái többet sohasem hallottak róla.

Egy fehér tiszt a laktanyába is bemerészkedett és rövid beszédet mondott. Az
ellenforradalmárok oldalára akarta állítani a Vörös Hadsereg katonáit, s azzal fenye-
getődzött, ha a románok bejönnek a városba, úgyis internálják őket.

Az egyik katona, Kézsmárky László lelőtte a tisztet és megkérdezte a többieket:
- „Vállaljátok a harcot?"
A katonák válasza egy emberként hangzott:
- „Igen!"
Kézsmárky ekkor kiadta a jelszót:
- „Fegyverbe!"6

Mindenki a lehető leggyorsabban igyekezett ki a laktanyából. Az utcán 30-40-es
csoportokat alkotva mentek. Céljuk a hídfő elfoglalása és az ellenforradalmárok meg-
semmisítése volt. Az ellenforradalmárok felkutatásában az asszonyok és a gyerekek is
segítettek. A letartóztatott ellenforradalmárokat a laktanyába vitték, innen pedig a
törvényszéki épületbe.

Az ellenforradalom leverése és a hídfő elfoglalása után megkezdődött a 68-as
gyalogezred újjászervezése.

A Magyar Vörös Hadsereg újabb feladata volt a románok kiűzése az országból.
A 68-as gyalogezredre is igen nagy feladat hárult. A tiszántúli frontról indultak. Mind-
szentnél keltek át a Tiszán. Szétbontották a vasúti síneket!, hogy a román páncélvonat
ne tudjon keresztülhaladni. A románok sorozatos támadásait Abonyig sikerült vissza-
verni. Az egyik tiszt javaslatára Abonyban töltöttek egy éjszakát, mert az ezred fáradt
volt. A románok láncot alkotva csoportosultak a csapat köré. Nem tudtak ellenük har-
colni, mert kevesen voltak a román túlerővel szemben, így a románok elfogták és
drótkerítés mögé zárták őket. Ennivalót nem kaptak, mindaddig árpát ettek, míg az
abonyiak a segítségükre nem siettek. Egy hétig voltak ott, az ún. „Szende-major"-ban.

A Tanácsköztársaság bukása után a volt vöröskatonákat a Héjjas különítmény
vette át. Egy hónapig Kecskeméten voltak fogságban. Az igazoltatások után azok,
akiknek a papírjai megfelelőek voltak, igazolást kaptak és hazamehettek. Molnár
Mihályt is hazaengedték. Mint mezőgazdasági munkás dolgozott, valamint utak és
gátak építkezésénél segédkezett.

Rövid időn belül megjelent a „Földmunkások Lapja" c. újság, amelyet azonban
hamarosan be is tiltottak.

Állandóak voltak a házkutatások, különösen az illegális lapokat és könyveket
keresték. A magyar lapok és könyvek, a „Ki fizeti meg a háborút?", a „Múlt, jelen
jövő", valamint a Bratislavából érkező „Magyar Nap", mind-mind postán érkeztek, de
később már nem kézbesítették ezeket sem.

1930 tavaszán egymás után leplezték le az alföldi illegális kommunista pártokat.
Először a szarvasi, a mezőtúri, majd pedig a kunszentmártoni sejt bukott le.

Molnár Mihály és két társa, B. Nagy Mihály és Csepesz István a budapesti Markó
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utcai fegyházba kerültek. A vád: kommunista, valamint az állam és a társadalmi rend
felforgatására irányuló szervezkedés.

A kihallgatás és a vizsgálat 5 hónapon át tartott. Ez idő alatt a Pest vidéki fegy-
házban tartózkodtak mindhárman. A tárgyalásig szabadlábra helyezték őket. Az ügy
2 éven át húzódott. A tárgyaláson, amely 1931-32-ben volt, 6 hónapi börtönbüntetésre
ítélték Molnár Mihályt. Az ügyvéd fellebbezett. Az ügy a Királyi ítélőtábla elé került,
de ott helybenhagyták a büntetést.

A félévi börtön letelte után Molnár Mihály hazajött. Négy éven át állandó meg-
figyelés alatt állt. A tiszaföldvári szolgabíróság rendelete alapján eleinte hetenként
kétszer, később pedig hetenként egyszer jelentkeznie kellett a csendőrségen.

Egy alkalommal a munkások és parasztok „Munkát, kenyeret!" jelszóval felvo-
nulást szerveztek. A munkanélküliek egy listára írták fel a nevüket, amelyet a jegy-
zőnek továbbítottak.

A listán Molnár Mihály neve is szerepelt, de munkát nem kapott. Nyáron tudott
elhelyezkedni aratómunkásként az öcsödi Papp Lajosnál. A munkabér nagyon kevés
volt. Társaival sztrájkot szervezett, amelynek már az első napján meglett az eredménye,
hisz nyár volt és kellett a munkaerő. Bérüket 4 százalékkal emelték.

1938-ban Pestre ment, ahol kubikmunkát végzett. Esténként részt vett a szociál-
demokraták gyűlésein, amelyeket csak rendőri felügyelet mellett tarthattak meg. 2-3
hónaponként járt haza a családjához.

Pestről 1945 januárjában jött haza. A Kommunista Párt ekkor már legálisan mű-
ködött és 15-20 taggal rendelkezett. Molnár Mihály is bekapcsolódott a párt munká-
jába. Vezetőségi tag lett, emellett feladata volt a tömegek szervezése. 1946-ban párt-
citkárrá választották. Részt vett a termelőszövetkezetek alakításában. Az újonnan
alakult Zalka Máté Tsz elnöke, majd pártritkára lett. Jelenleg a párt nyugdíjasa és
a pártbizottság tagja.

Tigyi Antal

1S95. január 13-án született. Apja paraszt volt, anyja pedig otthon dolgozott, mert
nagy volt a család, 16-an voitak testvérek. Még egészen kicsi volt, amikor munkába
kelleti állnia. Először Kimszentmártonban Bagi Bélánál gazdasági cselédként, majd
a martfűi téglagyárban dolgozott.

20 éves volt, amikor 1915-ben elvitték katonának. Néhány hét múlva az orosz
frontra került, ahol 1916. július 26-án fogságba esett.

A fogságba esettekec a darnyicai closztótáborba vitték. Tigyi Aníal innen több
társával, többek között Szabó Elekkel, Sári Istvánnal és Fedházi Árpáddal először
Voronyezsbe, majd Osztrohovba került gazdasági munkára. Rövid idő múlva meg-
szöktek a rossz ellátás miatt. Szökés közben elfoglik őket, és a Szibériában levő bere-
zovkai büntetőtáborba kérditek. Ott nagyon rossz volt a helyzetük. Naponta kb. 10
ember halt meg részben a rossz ellátás miatt, részben pedig, mert a talaj az emberi
szervezetre káros, mérgező gázt tartalmazott. A tábort ezért a Nemzetközi Vöröskereszt
rövidesen fel is oszlatta.

A foglyokat Kurszkba s?állítoták, ahol pályafenntartó munkásként dolgoztak.
A forradalom kitörésekor, 1917. október 25-én a kozák őrök egyike az egyik barak

tetejére kitűzte a vörös zászlót. A táborban már korábban is végeztek felvilágosító
munkát, elsősorban a komis/árok, és egy fiatal kozák őrmester, aki később a Vörös
Hadsereg katonája lett. A forradalom kitörése után a foglyok között élénk politikai
szervezkedés indult meg. Terjesztették a röplapokat, és olvasták a „Vörös Űjság" című
politikai lapot. Egyenlő jogokat élveztek az oroszokkal; több bért kaptak, mint azelőtt,
és a munkaidő is csökkent, 12-13 óráról 8-9 órára.

A munkások rövid időn belül fegyvert kaptak. Fegyverük, ahogy ők nevezték a
„könnyű gépfegyver" volt. A fegyverszerzés után beléptek a Vörös Gárdába.



Tígyi Antal az V. nemzetközi zászlóaljba került. A zászlóaljhoz az orosz mun-
kásokon kívül különböző nemzetiségű volt hadifoglyok tartoztak: németek, csehek és
horvátok.

A magyar vöröskatonák számára jellemző, hogy egy szakasz - amelynek létszáma
kb. 60 volt - általában 12 magyar vöröskereszt katonával rendelkezett.

A szakaszparancsnok Fagyos Pál, a politikai megbízott Kovács Mihály volt. Az
újonnan alakult zászlóalj Bahmacsnál és Konotopnál a német csapatokkal került
szembe. Több napos csata után mindkét falu teljesen tönkrement, kb. 4-5000 ember
vesztette életét, de nagy nehézségek árán mégis győzelmet arattak a vörös csapatok.
Bahmacsnál Lenin beszédet intézett a Vörös Gárda harcosaihoz. Beszédében a mun-
kások összefogásáról, valamint a harcok eljövendő eredményeiről szólt. Céljuk ezek
után a közelben fekvő városok elfoglalása és az elfoglalt városokban a helyőrség fel-
állítása volt.

Kijev és Minszk elfoglalása minden nag>obb akadály nélkül sikerült. Miután
Minszkben felállították a helyőrséget, és a fáradt katonák néhány órai pihenőt kaptak,
meghallották, hogy a városhoz közel eső faluba lovas fehérgárdisták törtek be. A
zászlóaljat oda vezényelték. Három napi harc után győztek a vörös katonák, és az
elfogott fehéreket azonnal kivégezték. Minszk közelében egy 6-700 tagú 10 csapattal
találkoztak, amelynek vezetője egy 22 éves lány volt. A lány megszökött az apjától,
aki egyébként tábornok volt. Ez a fiatalokból álló lsapat határozottan a forradalmat
támogatta. Az Ogyessza, Harkov és Cserkaszi vonalon Kolcsak csapatával is találkoz-
tak. Az ütközet sokáig tartott, és bár a vörösek sok embert veszítettek győzelmet arattak.
Dnyepropetrovszk előtt fehérgárdista csapatokkal kerültek szembe. Mivel azok jóval
többen voltak, a zászlóalj segítséget várva visszavonult. Csakhamar megérkezett a bá-
nyászok segítsége, akik hátbatámadták a fehérgárdistákat. A fehérek csapata csaknem
teljes mértékben elpusztult. Az V. zászlóalj itt aratta legnagyobb győzelmét. R.öviddel
Dnyepropetrovszk elfoglalása után a németek kezébe kerültek. Három hétig Darnyi-
cában voltak fogságban, azután pedig Lengyelországba vitték őket megfigyelés céljából.
Az ellátás tűrhetetlen volt. Kétszáz emberre naponta 30 dkg zsír és 8 db kenyér jutott.
Mivel az élelmet nem a tábor területén osztották!, ezért egy alkalommal, amikor Tigyi
Antal és néhány társa mentek az ennivalóért, megszöktek.

Három napi gyaloglás után egy parasztházba mentek be. A paraszt ellátta őket
ennivalóval. Egy éjszakát töltöttek ott. Reggel megmutatta az útirányt, hogy merre
menjenek. Volt náluk egy térkép, és ennek segítségével próbáltak eligazodni.

A vasútnál - ahova a paraszt irányította őket - a váltóőr felismerte, hogy szökött
hadifoglyok.

Az egyik fékes védelmébe vette és egy vagonhoz vezette a nyolc foglyot.
Egy tehervonattal utaztak, majd amikor az megállt, a forgalmi irodára mentek.

Szerencséjükre a forgalmista, aki magyar származású volt, beleegyezett, hogy Kassáig
utazzanak. Kassától Hatvanig gyalog mentek. A nyolc barát itt vált el 1921 telén. A
hosszú és fáradtságos út alaposan megviselte a szervezetüket.

Tigyi Antal is beteg lett és 3 hétig 4o"C-os lázban feküdt. Felgyógyulása után
földmunkásként dolgozott Kunszentmártonban. 1921-ben az illegális mozgalom tagja
lett. A tagok közé tartozott Zsidó Péter és Dóba József is. Az illegális mozgalomban
állandó felvilágosító munkát végzett, és főleg a munkanélküliekkel tartotta a kapcso-
latot. Látogatta a „Munkáskör"-t is, de nem volt a tagja. A „Munkáskör"-nek egyéb-
ként sem volt határozott politikai programja. Az idejárok esetenként kártyáztak,
beszélgettek, és néhányan olvastak. 1932-ben a „Munkáskör" fel is oszlott.

Tigyi Antal és társai sok illegális lapot és könyvet olvastak. A könyveket, amelye-
ket egyik ismerősnél, Garáz Istvánnénál tartott, Budapestről, Holler Mihály révén
szerezték be.



Ilyenek voltak: A felszabadult világ, Az állványok alatt, A fekete kenyér, Gorkij:
Az anya, valamint Jack London: Vaspata című művei.

Tigyi Antal állandó csendőri megfigyelés alatt állt. 1935. X. 16-án este 1 detektív,
2 csendőr és 2 rendőr kereste fel a lakásán. Házkutatást tartottak. Három illegális
újságot találtak nála. Az ügyben, mivel az egy másik ilegális tevékenységgel is össze-
függött, a budapesti királyi ügyészség eljárást indított.

A vád: államfelforgatás vétsége.6

A Királyi Törvényszék 4 hónapi börtönbüntetést szabott ki, de ezt már nem kellett
letöltenie, mert a vizsgálati fogság felemésztette ezt az időt.

1935-től a Községi Elöljáróság még inkább megfigyelés alatt tartotta. Továbbra is
földmunkásként dolgozott, és állandóan részt vett a kommunisták illegális gyűlésein.

A felszabadulás után a Kommunista Párt, valamint a Földmunkások Szabad
Szakszervezetének az elnöke.lett. Részt vett a kungyalui Kommunista Párt alapításában
1949-1962-ig a Zalka Máté Termelőszövetkezetben dolgozott és a szövetkezet párttitkára
lett. 1957-ben belépett a Munkásőrségbe. Nyugdíjazása után 1963 tavaszán a Munkás-
őrséghez került, nappali szolgálatra. Jelenleg is ott dolgozik.

Munkáját jól végzi, mindenki szereti és tiszteli.

T o m p a J á n o s

Kecskeméten született 1897-ben. Anyja cselédlány volt. Gyermekkorában libákat
őrzött Tiszakiirt határában. Nevelőszülei Balkó Jánoshoz küldték Aszódra, ahol 5 évig
cipészinasként dolgozott. Szabadulása után Pestre, majd Törökszentmiklósra került és
ott volt segéd.

1915-ben, 18 éves korában a 38-as gyalogezreddel az orosz frontra került 1916 elején
A?, ezred Galíciában fogságba esett. Rovnoig gyalog mentek, innen pedig vagonokban a
darnyicai elosztótáborba szállították őket. Az elosztótáborból egy kaukázusi kőszén-
bányába került. A bányában a 200 magyar hadifoglyon kívül még tatárok, kínaiak,
valamint orosz munkások is dolgoztak. Az orosz bányászok élete csak abban külön-
bözött a foglyokétól, hogy fizetést is kaptak. A munkaidő napi 11-12 óra volt. Tisztál-
kodni nem tudtak, mert fürdő nem állt a rendelkezésükre. Egy ruhát kaptak, de rövid
idő alatt piszkos lett és elszakadt. A számukra épített barakkokban nem sokáig laktak,
mert ott igen sok tetű volt. A tetvek ellen úgy védekeztek, hogy a szabadban tüzet
raktak és itt tömörültek. Mindez a nagy zsúfoltság miatt is szükséges volt. A Nemzet-
közi Vöröskereszt Svéd Szervezetének Központja Rosztovából érdeklődött az ellátásról,
de a rossz viszonyokon nem változtattak.

A bányaigazgatónak jogában állt saját céljaira csendőröket tartani. A bányában
88 csendőr volt, akik amunkára és a rendre ügyeltek. Ezek bárhol és bárkibe bele-
köthettek és a legkisebb hibát is azonnal jelentették a bányaigazgatónak.

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom kitörését - furcsa módon a bánya-
igazgatótól tudták meg, aki 1917 november első napjaiban Pétervárra utazott. Haza-
térve felháborodva mesélte a csendőreinek!, hogy őt, a gazdag urat „rongyos, topron-
gyos emberek" igazoltaták a városban. Ekkor a ceglédi Hörömpő János - aki már
ebben az időben is tudatos forradalmár volt - beszélgetés közben megjegyezte társai-
nak: „ez az igazi forradalom, és hamarosan ide fog érni!"7 Mivel a forradalom híre
már ide is eljutott, a munkások nyiltan is szervezkedni kezdtek. Gyűléseket, összejö-
veteleket tartottak, már az orosz bányászokkal együtt. Újságokat ritkán kaptak, magyar
nyelvű lapokat pedig egyáltalán nem olvastak. Az orosz forradalmárok röplapjai
azonban már ide is eljutottak. Ezek tudósításokat közöltek az orosz hadseregről cs
harcra buzdítottak. December 7-8-án a frontkatonák fegyvereket osztottak szét a mun-
kások között. A 200 magyar munkás közül hárman kaptak fegyvert. Tompa János és
két társa, Hörömpő János, valamint Cinege László.
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A fegyverosztás egyben a bánya átvételét is jelentette. Rövidesen megalakult az első
Munkásbizottság.

ö k hárman - a fegyverekkel - Szahnajában jelentkeztek a Vörös Gárdába,
Elsősorban a doni kozákok és a kadétok ellen harcoltak. A kadétok csapatát nem fel-
bérelt harcosok, hanem a gyárosok és földbirtokosok egyetemista és tisztiiskolás fiai
képezték. A doni kozákok terve az volt, hogy a Don vidékét saját tartományukká
kiáltják ki. Ennek reményében 1918 májusában csatlakoztak a németekhez ,hogy majd
német segítséggel valósítják meg terveiket. A németek azonban - kihasználván a ked-
vező alkalmat - minden kezükbe került holmit elvittek és segítés helyett csak bosszú-
ságot okoztak a kozákoknak. A vörös csapatok ebben az időben Rosztov és Lariciri
között harcoltak és nagy győzelmet arattak Szmelánál a kozákok és a kadétok felett.
A további harcokban Tompa János nem tudott részt venni, mert megbetegedett az
akkor igen elterjedt és veszélyes paratifusz betegségben. Két évig feküdi), majd fel-
gyógyulása után visszament a bányába. Itt dolgozott 1920-tól 1930-ig. Az intervenciósok
leverése után Tompa János volt a bányában dolgozók között az egyetlen magyar.
Munkatársai szerették és tisztelték. A munkaidő csökkent, jobbak lettek a viszonyok,
így állandóan képezhette magát. Olvasta Solohov „Csendes Don"-ját, és tanulmá-
nyozta Marx „Tőke" című művét. 1930-ban jó munkájáért 1 hónapos szabadságot kapott
azzal a kedvezménnyel, hogy ezt az év bármely időszakában kiveheti.

Elhatározta, hogy meglátogatja Magyarországon élő családját. A Szovjetunióban
maradt magyarok sorsát akkor az észt nagykövetség képviselte, így oda fordult az
utazással kapcsolatban. A magyarországi utazásra megkapta az engedélyt. Az 1 hónapos
szabadságot tavaszra kérte. Szobnál azonban elvették az útlevelét és már csendőrök
vártak rá, ami kizárta a lehetőségét annak, hogy visszatérhessen a Szovjetunióba. A
csendőrök a Markó utcai fegyházba vitték.

Ügyének kivizsgálása fél évig tartott. Hazaengedték, de állandó csendőri meg-
figyelés alatt állt. Tíz éven át eleinte hetenként háromszor, később pedig hetenként
egyszer kellett jelentkeznie a csendőrségen.

A nagyobb városokba nem utazhatott, a vásárokat sem látogathatta. 1936-ban
kiváltotta az ipart. Illegálisan a szakszervezet tagja volt, majd 1945 után Tiszakürtön
a közigazgatás helyreállításán dolgozott és belépett a Kommunista Pártba.

1945-ben az egyik tiszaföldvári iskolában az orosz nyelv tanításával bízták meg.
Egy évig ott tanított, 1964-ben ellátogatott a Szovjetunióba. Meglátogatta azokat a
területeket, ahol 1919-ben harcolt. Örömmel látta, hogy az egykori romok helyén ma
nagy és minden felszereléssel berendezett lakóházak, gyárak, üzemek, iskolák állnak.

Tompa János 70 éves, de frisseségét ma sem veszítette cl. Nemrégen nyugdíjazták
és most megelégedetten él újonnan felépített családi házában.

* * *
A polgárháború befejezése és a Tanácsköztársaság leverése óta mintegy 50 év telt

el. Kevesen maradtak életben, de akik élnek, azok emlékezetében máig is elevenen
élnek a harcok és sokszor emlékeznek vissza ezekre az eseményekre. Életük és harcuk,
a magyar forradalmi munkásmozgalom egyik legszebb része. A volt magyar hadifog-
lyoki, akik részt vettek a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban és a polgár-
háborúban, megalapozták és megszilárdították a magyar és a szovjet nép barátságát.
Jórészt a hadifoglyok tapasztalatai alapján indult meg Magyarországon a munkás-
mozgalom.

A magyar vörös katonák hősiességét és bátorságát nagy szeretei-tel őrzi mind a
szovjet, mind a magyar nép. A magyar és a nemzetközi proletariátus ügyéért vívott
narcuk nagy jelentőségű és feledhetetlen a magyar nép történetében, és ha összegezzük
a szocializmus építésében elért eredményeket, rájuk is emlékezünk.

RÚNYAI ZSUZSA

— 196 —


