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A VERSEGHY-PETÖFI EMLÉKKIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ SZAVAI *

Egy kiállítás megnyitása mindig ünnep. A hétköznapok rohanásában ilyen-
kor egy-egy percre megállunk és tisztelgünk azok előtt, akiknek munkásságáról
képekben és szavakban megemlékezünk. A tablókon összegeződnek az életművek,
együtt az alkotás és amit életükben a mindennapi szeretet nem adott, vagy nem
adhatott meg egyeseknek, azt pótolja - ha pótolhatja - a kiállítás anyaga, ráirá-
nyítva a figyelmet arra, amire kell, hogy odafigyeljünk.

Egy nép erejének az is éltető eleme, forrása, hogy hagyományait úgy hasz-
nálja fel, hogy megtartja azt, ami időtálló belőle és túlhalad azon, ami érvényét
vesztette. Szorgos emberek munkája nyomán így jött létre e nemes veretű, elkép-
zelésében is újszerű Verseghy és Petőfi együttes kiállítás.

Mi köti össze történelmünk e két alakját? Az évforduló és a társadalmi,
gondolati fejlődés sajátos egymásutánja.

Holnap lesz 150 éve, hogy 1822. december 15-én utolsó útjára kísérték
városunk nagy szülöttjét, Verseghy Ferencet, a felvilágosodás íróját, nyelvújító-
ját és talán érdemtelenül elfelejtett filozófusát. Néhány hét múlva pedig szinten
másfél évszázada lesz annak, hogy 1922 szilveszterén, vagy 1823 első napján
meglátta a napvilágot Petőfi Sándor, a lánglelkű forradalmárköltő, a XIX. század
nagy szellemóriása, a világirodalom jellegzetes magyar, de egyben nemzetközi
egyénisége.

Ezzel a kiállítással egyaránt szeretnénk leróni tiszteletünket Verseghy elölt,
akiben a felvilágosodás nagysága és gyöngesége is megtalálható, és Petőfi előtt,
akinek hite a szabadságban, lelkesedése a forradalomért, szinte egyedülálló he-
lyet biztosít neki az 1848-as magyar szabadságharc történetében.

Életük azonossága, hogy mindkettőjüket a francia forradalom lelkesítette
és vezette el országuk és népük szomorú helyzetének felismeréséig. Egyformán
fűtötte őket a jobbra törés, népük felemelkedésének az akarása, de a kor, amely-
ben éltek, más-más irányt szabott törekvésüknek. A szabadságot egyformán óhajt-
ják, de helyzetüknél fogva nem egyformán áldoznak érte.

Verseghy így ír:

„Legnagyobb kincs a szabadság!
yérrel szerzik azt a nemzetek;
Én is benned szép szabadság
Véghetetlen kincset tisztelek.

* Elhangzott Szolnokon, 1972. december 14-én. a Verseghy Tudományos Napok kereté-
ben, a Damjanich Múzeumban rendezett kiállítás megnyitójaként (Szerk.)



De így folytaíja:
Add szerelmes Laura, nékem
A te szívedet,
S im legottan elcserélem
E nagy kincsemet".

És ki nem tudná, hogy Petőfi viszont a forradalomért fenntartás nélkül lel-
kesedik és nem fél ezt az utat végigjárni. Türelmetlen szenvedélyességgel kívánja
a szabadságot, melyért mindent hajlandó feláldozni, mondván:

„Szabadság, szerelem!
E kettő kell nekem.
Szerelmemért föláldozom
Az életet,
Szabadságért föláldozom
Szerelmemet."

A történelem furcsa játéka és a magyar körülmények szomorú ténye, hogy
az újért tiszta szívvel lelkesedő Verseghy életében a felvilágosodás, az ellen-
állási mozgalom, a forradalmi és reakciós erők kuszán bonyolódnak. Ö maga
szubjektíve nem volt forradalmár, még akkor sem, ha a forradalom előkészíté-
sének egyik fő fegyverét - a felvilágosodást - adta. Neki az ész világossága az,
mely meghozza majd az emberiségnek és közte a magyar népnek is a jobb jövőt,
az igazságosabb, emberibb világot.

Petőfi is ezt akarta: az igazságosabb, emberibb világot. Mi az, ami nála
mégis több? Az, hogy ő nemzete jövőjét nemcsak az ész világosságával, hanem
a forradalom győzelmével látta biztosítottnak.

Ha más-más módon is, de mindkettőjük életében és munkásságában meg-
található a nemzeti és nemzetközi haladás összekapcsolódása. Verseghy eszme-
világa jól ötvöződött a francia felvilágosodással, így sajátosan kapcsolódott a
nemzetközi haladáshoz. Tanult Voltairetől, Montcsquieutől, Rousseautól, Diderot-
tól. Petőfi még népe szabadságával együtt a világszabadságért is tudatosan har-
colt, mondván:

„A hősöket egy közös sírnak adják,
Kik érted haltak, szent Világszabadság!"

Most, e közös kiállítással is tisztelettel adózunk példát mutató emléküknek.
Ezt azért tesszük és tehetjük, mert mindkettőjük élete, munkássága 150 év táv-
latából is mutatja: a nemzet felemelkedéséért harcolni csak úgy lehet eredménye-
sen, ha nem tévesztünk utat, ha a nemzetközi haladás útjelző tábláit szem előtt
tartjuk és nem felejtjük el, hogy a nemzetközi haladástól független nemzeti előre-
lépés csak illuzórikusán lehet, de ténylegesen nem.

Verseghy nagyságán semmit sem kisebbít, hogy élete alkonyán elhalványult
nála az a felvilágosodás, melynek ifjúkorában lelkes hirdetője, bátor harcosa volt.
így lett öregkorára hagyományos eszmék szolid szószólója, a lexikonok bölcs szer-
kesztője. Végsősoron ezzel mintegy követte tisztelt elődjének, egyik szellemi
inspirálójának, a francia Montesquieunek sorsát. Nem értette és talán nem is
érthette meg, hogy az igazi hazaszeretet, az igazi emberszeretet csak a kikény-
szerített harc könyörtelen végigvívása lehet. Ezt értette meg viszont Petőfi - igaz,



hogy jó néhány évtizeddel később -, amikor a toll mellé a fegyvert is megragadta
a szent szabadság kivívására. Így jutott el Petőfi a XVIII. században elindult
felvilágosodás nyomán a több, mint fél évszázadig tartó általános fejlődési folya-
mat csúcsára, így lett több, mint elődei és több, mint kortársai.

A kiállítás rendezőinek sajátos törekvése, hogy a válogatással, a hangsú-
lyokkal is érzékeltessék: Verseghy és Petőfi világnézeti fejlődése - ha nem is
egyforma intenzitással - követte koruk filozófiáját. Verseghy a francia felvilá-
gosítókat és a mechanikus materialistákat olvasva észrevette, mint tépi szét év-
ezredes biilncseit a filozófia és hogyan válik a teológia szolgáló leányából az ész
filozófiájává. Látta, hogy a francia forradalom megváltoztatta az öröknek vélt
rendet. És ő, a pap, lelkes kertésze lesz ennek az új palántának, a felvilágosodás
filozófiájának. Az észbe vetett hite mély humanizmussal párosult. Vallja, hogy
az ember „be tud hatolni eszével a világnak legmélyebb részeibe". Ezt fejezi ki
egyik polémiájában is, amikor írja:

„Többre becsülöm én a tar valóságot,
Mint a felségesen kongó hazugságot,
Mely megrontja bennünk a bölcs józanságot".

Erről a filozófiai alapról bírálja az elmaradott magyar viszonyokat. így válik
ő maga is az emberi gondolkodás egyik nagy és szép jelenségévé. A felvilágoso-
dás és a nyelvművelés a nemzeti felemelkedés érdekében összefonódik nála. Ezzel
a jövő harcainak megvívásáért, a közös magyar kultúráért indult küzdelem tisztelt
részesévé válik.

ítéletünk - a kései utódok ítélete - akkor helyes, ha azt nézzük és értékel-
jük benne, ami újat, haladót adott korában és nem azt, hogy mit adhatott volna
még. Hiszen ő olyasmivel járult hozzá a haladás ügyéhez, amely gazdagabbá
tette a világszemléletet és elősegítette a továbblépés új formáinak keresését.

Évtizedekkel később, a nyugat-európai forradalmi mozgalmak hatására
Petőfi fejlődése is erről az alapról indul és lép tovább a világforradalom szem-
leletéhez, a néptömegek történelmet formáló erejének a felismeréséhez, amikor
megfogalmazza:

„Habár fölül a gálya,
S alul a víznek árja,
Azért a víz az úr!"

A kiállítás önmagáért beszél. A szavak kopottá halványulnak az írott em-
lékek előtt, melyek mutatják, hogy Verseghy őszintén hitt a felvilágosodásban,
a szellemi haladásban. Azt is hűen tükrözik, hogy Petőfi költészetében elvá-
laszthatatlanul összekapcsolódott a szépség és a forradalom. Emlékük őrzése úgy
lesz teljes és igaz, ha a kiállítás ünnepi képei, az emlékezés virágai mellett a hét-
köznapok során sem feledjük Verseghy és Petőfi közös üzenetét: Emberségünk,
hazafiságunk, hagyománytiszteletünk akkor teljes, ha szemléletünkben, magatar-
tásunkban, cselekedetünkben nem felejtjük: igazi nemzeti felemelkedés csak a
nemzetközi haladással együtt menetelve lehetséges. Ez ma a szocializmus világ-
hódító útja.

E gondolatokkal a kiállítást megnyitom.

Dr. Majoros Károly



A munkásműveltség és kulturális ellátottság helyzete
Szolnok város üzemeiben

„A munkásosztály meghatározó módon befolyásolja
a dolgozók minden rétegét:
munkája, magatartása, fegyelme, szemlélete kihat
az egész társadalomra . . . "

A Szolnok Városi Tanács V. B. művelődésügyi osztálya társadalmi aktívák
bevonásával felmérést végzett a munkásság üzemen belüli kulturális helyzetének,
a közművelődési munka feltételeinek és a meglévő tevékenység formáinak fel-
mérésére. A meglévő helyzetet akartuk látni, hogy a tanulságokat levonva, foko-
zott összefogással tovább lépjünk előre a „mélység" irányába - vagyis a tartalmi
tevékenységben.

A témából nagyobb tanulmány készült. Egyrészének megjelentetése a köz-
művelődési rétegtevékenység egyik igen fontos területére kívánja felhívni a fi-
gyelmet. A felmérést 18 üzemben végeztük, az 1972. szeptember 30-i állapotnak
megfelelően. Az összes dolgozók létszáma 21 310 fő, akik közül 16488 a fizikai
munkás. A felmérésre került üzemeket úgy állítottuk össze, hogy abban magas
és alacsonyabb munkáslétszámú, modern és inkább hagyományos termelőeszkö-
zökkel rendelkező, újonnan telepített és régen Szolnokon termelő, művelődési
intézménnyel rendelkező és ezzel, nem rendelkező üzemek legyenek. Így lehető-
ségünk legyen általánosítható következtetések levonására és tendenciák megálla-
pítására. Ennek figyelembevételével munkánkban a munkásműveltség területén
továbblépést biztosító feladatok megjelölését végezzük el. Az alapanyagot kérdé-
sekre adott írásos válaszok és a vezetőkkel folytatott interjúk adták. Az anyag-
gyűjtésben - a témát figyelembevéve - a kérdőíves és az interjú módszertől volt
várható a legtöbb eredmény.

I. Az üzemek dolgozóinak összetétele, struktúrája

A felszabadításunkat követő kultúrforradalom egyik legnagyobb eredménye
az általános műveltség szélességben és mélységben való nagyfokú elterjedése és
számotevő emelkedése volt. Az egyik döntő része és eredménye, a volt uralkodó
osztály műveltségi monopóliumának megszüntetéséért, a tudás és kultúra demok-
ratizálásáért folytatott harcnak. Az iparosítás, majd azt követően a tudományos-
technikai forradalom eredményeinek egyre szélesebb körű alkalmazása, a techni-
kai és szakmai műveltség emelkedését eredményezte. Az általános és szakmai
műveltséget szem előtt tartó eredményes közművelődési munkának a rétegdiffe-
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renciált tevékenység elengedhetetlen feltétele. Ezt tette szükségessé, hogy az üze-
mek dolgozóinak összetételét, struktúráját is megvizsgáljuk.

A felmért üzemek dolgozóinak 77,2%-a fizikai munkás. Magas a dolgozók
összlétszáma és köztük- a fizikai dolgozók száma a Szolnok megyei Állami Építő-
ipari Vállalatnál, a 7. sz. Volán-nál, a Járműjavítóban, a Tiszamenti Vegyi-
művekben és a Papírgyárban. Alacsonyabb a dolgozók száma és a fizikai dol-
gozók összlétszáma a Beton- és Vasbetonipari Műveknél, a Május 1. Ruhagyár
szolnoki telepénél, a Cukorgyárban, a MEZŐGÉP Vállalatnál, a Ganz Villamos-
sági Művek szolnoki üzemegységénél és a Tisza Bútoripari Vállalat 4. sz. Üze-
ménél. Alacsony ez a mutató a 17. AFIT Szolnoki Üzemegységénél és a Városi
Tanács V. B. Tiszaligeti Költségvetési Üzeménél. A fizikai dolgozók 40,8%-a
szakmunkás. Magas a részarányuk a Járműjavító, a MEZŐGÉP, a Szolnok me-
gyei Tanács Vasipari Vállalat, a GANZ Villamossági Művek Szolnoki Üzem-
egysége, a TITÁSZ, a 17. AFIT Szolnoki Üzemegysége és a Nagyalföldi Kőolaj-
és Földgáztermelő Vállalatnál (50% felett). Alacsony a részarányuk a Május 1.
Ruhagyár Szolnoki Telepénél, a Papírgyár, a Tisza Bútoripari Vállalat 4. sz.
Gyáregységében. Ezekben az üzemekben viszont magas a betanított munkások
száma.

A felmért üzemekben 5538 nődolgozó van. Így az összdolgozók 25,9%-a
nő. A nődolgozók 62%-a fizikai munkás. Ez az ossz. fizikai dolgozóknak
20,9%-át jelenti. Az ossz. dolgozók közötti százalékos arány a nődolgozók ad-
minisztrációban betöltött szerepével magyarázható. Különösen magas a nők rész-
aránya a fizikai dolgozók között a Májusi. Ruhagyár szolnoki telepénél (87%),
a Jász-N agykun Vendéglátó Vállalatnál (85%) és a Tisza Bútoripari Vállalat-
4. sz. Gyáregységénél (56°,o)- Nagyon alacsony ez az arány a Nagyalföldi Kőolaj-
és Földgáztermelő Vállalatnál (6,1%), a Tiszamenti Regionális Vízmű és Víz-
gazdálkodási Vállalatnál (3,1%) és a 17. sz. AFIT Szolnoki Üzemegységnél
(2,8%). A fentiek összefüggenek az üzem termelési profiljából következő hely-
zettel.

A felmérésben szereplő üzemekben 7695 fiatal dolgozik. Az ossz. dolgozók
36,1%-a (30 éves korig). Az ossz. fizikai munkások 34,3%-a fiatal dolgozó.
A különbség a két százalékos adat között a vezetésben és az adminisztrációban
való részvételükből adódik. Az ossz. fiatal dolgozóknak 74,3%-a fizikai dol-
gozó, 35,7%-uk nődolgozó. Különösen sok fiatalt foglalkoztat a Május 1. Ruha-
gyár szolnoki telepe (84%), a Szolnok megyei Tanács Vasipari Vállalata (59,8%),
a MEZŐGÉP (53,3%), a 17. AFIT Szolnoki Üzemegysége (52,4%), a Jász-
Nagykun Vendéglátó Vállalat (43,7%) és a Tiszamenti Vegyiművek (43,1%).
Figyelemre méltó, hogy az újonnan telepített ipari üzemekben magas a fiatal
dolgozók aránya (35-84%). Kevés a százalékos arányuk a TITÁSZ-nál (20,1%)
és a Járműjavítóban (21%). A nődolgozók között a fiatal nők százalékos rész-
aránya magas. A MEZŐGÉP Vállalatnál (60,4%), a 7. sz. VÖLÁN-nál (50,3%),
a Május 1. Ruhagyár szolnoki telepénél (48,9%) és a TVM-nél (48,3%)- Ala-
csony az arányuk a Cukorgyárban (29,1%), a Szolnok megyei Tanács Vasipari
Vállalatánál (22,4%) és a TITÁSZ-nál (13,4%).

Az igényeket kielégítő, illetve megközelítő rétegdifferenciált tevékenység
vizsgálatához szükséges a különböző szintű alapműveltséget biztosító iskolai vég-
zettség helyzetének vizsgálata. Mind a szakmai műveltség, mind az általános mű-
veltség emeléséhez - a megfelelő tevékenységi formákat - ennek ismeretében
lehet elemezni. A jövőben szükséges működési területeket, formákat és azok ará-
nyait csak ennek a képnek az ismeretében lehet megjelölni. Egyetemet végzett



az összes dolgozók 2,5%-a. Középiskolát végzett az összes dolgozók 14,9%-a,
az ossz. fizikai dolgozók 4,5%-a. A középiskolát végzettek 23,3%-a fizikai dol-
gozó, ez emelkedő tendenciát jelent, ami pozitív jelenség. Magas az érettségizet-
tek közül fizikai munkát végzők aránya a TVM-nél (57,4%), a Járműjavítóban
(57.3%) e s a Szolnok megyei Vasipari Vállalatnál (43,9%). A fizikai dolgozok
zöme általános iskolai végzettségű (62,7%). Elgondolkodtató az általános iskolát
el nem végzettek magas aránya. Ez az összes fizikai dolgozók 32,8%-a. Magas
az arányuk a Szolnok megyei Állami Építőipari Vállalatnál (55,3°/o)» a Tisza-
menti Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalatnál (45,2%) és a Jármű-
javítóban (40%).

A felvázolt képet enyhíti, hogy a tanulásra nem kötelezhető idősebb dolgo-
zók is itt szerepelnek. Örvendetes jelenség, hogy két vállalatnál, a 17. AFíT
Szolnoki Üzemegységénél és a Városi Tanács Tiszaligeti Költségvetési Üzeménél
nincsen általános iskolát el nem végzett dolgozó. A MEZÖGÉP-nél 3,3%. A

Május 1. Ruhagyár szolnoki telepénél 9,8%, a Papírgyárnál 9,9°/o a 2 általános
iskolát el nem végzettek aránya. Ez pozitív tendenciát jelent.

I!. Anyagi, tárgyi, személyi feltételek

A közművelődési tevékenység lehetőségeit, formáit és azok hatékonyságát
nagymértékben meghatározzák az üzemekben is az anyagi, tárgyi és személyi
feltételek. Ezek a felmért üzemekben változó képet mutatnak. Valamennyi a szo-
ciális, sport- és kulturális alap egy költséghelyen van. A kulturális tevékenységre
fordított összeg százalékos részarányban legmagasabb a Cukorgyárban, a Tisza
Bútoripari Vállalat 4. sz. Üzeménél, a Papírgyárban és a MEZÖGÉP-nél. Az egy
főre jutó forint összeg legmagasabb a MEZÖGÉP-nél és a Tisza Bútoripari Vál-
lalat 4. sz. Gyáregységénél. Viszonylag alacsony ez az arány a Május 1. Ruha-
gyár szolnoki telepénél és a TlTÁSZ-nál.

A felmérésre adott válaszaik szerint a GANZ Villamossági Művek Szolnoki
Gyáregységénél ez évben megszüntették a kulturális célokra fordítható összeget.
A 17. AFIT Szolnoki Üzemegységénél nem terveztek ilyen célra keretet.

A fentiek felhívják a figyelmet arra, hogy a Szolnokra kihelyezett üzem-
egységek egy részének a bázisüzem kulturális tevékenységre nem juttat megfelelő
keretösszeget. Örvendetes és figyelemre méltó, hogy a kulturális célokra a leg-
magasabb százalékos arányú összeget azok a vállalatok, üzemek fordították, ahol
a fizikai dolgozók és a fiatalok aránya magas. Ezeknél az üzemeknél a vezetés
felismerte a kulturális tevékenység jelentőségét. Anyagi lehetőségeikhez mérten
igyekeztek támogatni a kulturális tevékenységet.

A tárgyi feltételeket vizsgálva elgondolkodtató képet kapunk. Viszonylag
megfelelő számú helyisége kulturális tevékenységre a művelődési intézménnyel
rendelkező üzemeknek van. (Járműjavító, TVM, Cukorgyár). Ezek közöl jó a
helyzete a Járműjavítónak. Ez az üzem művelődési központtal rendelkezik. A TVM
bővíti intézményét. A Papírgyárban és a 7. sz. VOLÁN Vállalatnál enyhül a
feszültség, amikor átadásra kerül új létesítményük. Ebben kap helyet a kulturális
tevékenység is. Öt üzemben az ebédlőt, vagy a Tiszaligetben lévő üdülőt hasz-
nálják kulturális célokra. Három üzemnek, vállalatnak már nincsen kulturális
célokra is használható helyisége. Felszereltség tekintetében is az intézménnyel
rendelkezők állnak a legjobban (tv, magnó, rádió, szemléltetési eszközök, játé-
kok, stb.). Mellettük a Nagyalöldi Kőolaj és Földgáztermelő Vállalat és a Május
1. Ruhagyár szolnoki telepe említhető meg. A többiekben alig, vagy nincsen fel-
szerelés. A könyvtár is a tárgyi feltételek egyik összetevője. Ezen a területen



tapasztalható a legszebb eredmény. Önálló könyvtárként vagy letéti állomány-
ként találhatók az üzemekben. A könyvállomány 500-11000 kötet között válto-
zik. Az állományszerkezetben jelentősebb a műszaki könyvállomány. Ezen a terü-
leten a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat, a Járműjavító, a TVM
és a Cukorgyár jár z élen. A könyvtárakkal kapcsolatban meg kell említeni az
SZMT Központi Könyvtárának jelentős szerepét. Feladatából következően nagy
számban működtet az üzemeken belül letéti könyvtárakat. Ezzel hozzájárul a fel-
tételek javításához. Napilapok és szakmai lapok, folyóiratok járnak az üzemekbe.

A személyi feltételek kedvezőtlenek. Közművelődési tevékenységre függet-
lenített dolgozó a Járműjavító (2 fő) és a TVM (1 fő) művelődési intézményei-
ben van. Egy fő függetlenítettet találunk a Szolnok megyei Állami Építőipari
Vállalatnál. 10 fő tiszteletdíjas tevékenykedik még a közművelődési munkában.
Ök is az intézménnyel rendelkező üzemekben találhatók, ezenkívül a Május 1.
Ruhagyár szolnoki telepén egy fő. 12 üzemben nincsen a kultúrmunkával fog-
lalkozó függetlenített vagy tiszteletdíjas dolgozó. Ezekben az üzemekben, vállala-
toknál különböző létszámú és összetételű kultúrbizottság vagy aktívák látják el
a feladatokat.

Az üzemek, vállalatok egy része készít közművelődési munkatervet. Jelentős
azoknak az üzemeknek a száma, ahol nincsen munkaterv (8 üzemben). Ezek kö-
zött van olyan, ahol a szocialista brigádvállalások helyettesítik a munkatervet.
Másoknál a KISZ-szervezet munkatervében szerepel a kulturális tevékenység.
Egyes üzemekben különböző helyeken jelentkezik részfeladatként. A munka-
tervek általában a szakmai és politikai oktatást, továbbképzést kezelik döntő
súllyal. A szabadidő hasznos eltöltésének fő formája az országjárás. Az általános
műveltséggel kapcsolatos feladatok előadások, bérletek, ankétok, találkozók stb.
formájában jelentkeznek. A munkatervek szemlélete jól nyomon követhető a te-
vékenységben.

111. A termelési kultúrát és általános műveltséget segítő, fejlesztő tevékenység

,, . . . a tudomány és a technika rohamos fejlődése az emberek képzettségé-
nek növelését, az ismeretek szüntelen bővítését igénylik . . ." (MSZMP X. kong-
resszus.) Ez a folyamat teszi szükségessé - minden szinten - az állandó képzést,
továbbképzést. Ez az ismeretek korszerű szinten tartásának elengedhetetlen kö-
vetelménye. Az előrelépésnek nélkülözhetetlen feltétele. Mindez megköveteli az
az iskolai oktatásra épülő permanens képzési, továbbképzési tevékenységet. Ez
a feladat a közművelődés különböző területén jelentkezik és közreműködésével
valósulhat meg. Nem véletlen, hogy az MSZMP X. kongresszusa - a közoktatás
mellett - a közművelődéi továbbfejlesztését, tökéletesítését " . . . szocialista to-
vábbfejlődésünk egyik alkérdése"-ként értékeli. A felmérésben szereplő vállala-
tok, a szakmai műveltség és termelési kultúra emelésében jelentős erőfeszítéseket
tesznek. Szakmai képzés, továbbképzés a 18 üzem mindegyikében van. Ez álta-
lában differenciált. A differenciáltság és az egyes formákban résztvevők száma
változó. Formái az üzem termelési profilját követik. Erősen differenciált ez a
tevékenység a TVM, a Május 1. Ruhagyár szolnoki telepe, a Járműjavító, a 7. sz.
VOLÁN, a TITÁSZ, a MEZŐGÉP, a Tisza Bútoripari Vállalat 4. sz. Gyár-
egysége, a Tiszamenti Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat és a Jász-
Nagykun Vendéglátó Vállalatoknál, üzemeknél. A fenti vállalatoknál, üzemeknél
a tevékenység az üzem fejlesztésével, a termelési eszközök modernizálásával járó
szakemberképzésre, továbbképzésre irányul. Ez valamennyi dolgozó kategóriára,



benne a fizikai dolgozók különböző rétegeire is vonatkozik. Szélessége és mély-
sége az üzem profiljától, dolgozóinak struktúrájától, létszámától függően vál-
tozik. A káderfejlesztési tervek és a szakemberszükséglet is befolyásolja ezt a
munkát.

A szakmai műveltséget és termelési kultúra fejlesztését segítő tevékenységi
formák közül a különböző szakmai és átképzős tanfolyamok, szakmunkásképző
iskola kihelyezett osztályai, magasabb szinten való továbbtanulás, előadások,
ankétok, tapasztalatcserék a leggyakoribbak. A sokszínűség és változatosság ér-
vényesül a tevékenységben. Hatékonysága akkor lesz még számottevőbb, ha a
dolgozók szélesebb körére terjed ki. Nagyobb számban vesznek részt ezeken
a számukra biztosított lehetőségeken. A termelés, az üzemek és az egyes munka-
vállalók közös érdeke ezt kívánja. A szakmai műveltség és termelési kultúra
szinten tartását és fejlesztését segítik a különböző szintű és nyelvű műszaki, szak-
mai folyóiratok, lapok, kiadványok. Ebben a TVM példamutató. 136 fajta kiad-
vány jár az üzembe (72 magyar-, 54 idegen nyelvű és 10 tájékoztató lap). A Ti-
szamenti Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat 24, a Cukorgyár 12 ide-
gen- és magyar nyelvűt járat vegyesen. A Nagyalföldi Kőolaj és Földgáztermelő
Vállalat és a 7. sz. VOLÁN Vállalat 6-6 fajtát bocsájt dolgozói rendelkezésére.
A többi üzemhez, vállalathoz elenyésző számban, vagy nem járnak ilyen jellegű
kiadványok. Az üzemek, vállalatok könyvtárainak műszaki állománya is a fenti
célt segíti elő. A Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat, a TVM, Jár-
műjavító és a TITÁSZ rendelkezik komoly műszaki állománnyal (2000 kötet
felett). Hat üzemnek van még kevésbé jelentős könyvállománya. A felmért üze-
mek nagyobb részében a feltételek ezen a területen adottak. Célját azonban ak-
kor éri el, ha az igénybevevők, az olvasók számát is növelik.

A világnézeti-politikai képzettséget adó és fejlesztő tevékenységet az üze-
mekben fontosnak tartják. Ez a tevékenység is sokrétű. Döntőek az SZMT Kul-
turális Bizottsága által szervezett tanfolyamok. Ezeken vesz részt a politikai
oktatásba bevont dolgozók és munkások zöme (14 üzemnél, vállalatnál). Ezt a
formát kiegészítik a párt- és KTSZ-szervezetek által rendezett tanfolyamok, vita-
körök. Ezek száma alacsonyabb az előzőknél. Szervezett politikai oktatásban leg-
több dolgozó a 7. sz. VOLÁN, Járműjavító és TVM-ben vesz részt. A marxizmus
-leninizmus középiskoláiba és esti egyetemére való beiskolázás magasabb fokon
biztosítja a világnézeti-politikai képzettséget. Ez az oktatási forma a politikai
képzettséggel kapcsolatos igényessége következtében, a dolgozók kis részét érinti.
A tudatformálást elősegítő tevékenység egyéb formái a vitaestek, ankétok, talál-
kozók, tájékoztatók, brigádvetélkedőkre való felkészülés. A világnézeti, politikai
tevékenység területén is láthatjuk a sokrétű és változatos formát. A résztvevők
számát azonban növelni szükséges a szélesebbkörű hatékonyság érdekében.

Az általános műveltséget segítő, fejlesztő tevékenység a közművelődés egyik
legkomplexebb nevelési területe. A megnövekedett szabadidő egy részének „okos"
irányítása és felhasználása is segíti ezt a tevékenységi területet. Eredmények el-
érésének elengedhetetlen feltétele az alapműveltséget figyelembe vevő rétegdiffe-
renciált munka. Az első fejezetben szó volt a különböző szintű alapműveltséget
adó iskolai végzettség arányairól. Ezt szem előtt tartva, az üzemekben folyó álta-
lános műveltséget segítő, fejlesztő tevékenységnél meg kell különböztetni: az is-
kolapótló tevékenység támogatását; az öntevékeny kiscsoportos formák meglétét,
és az egyéb formákat.

Az iskolai végzettség helyzetét szem előtt tartó iskolapótló, kiegészítő tevé-
kenység támogatása az egyik legfontosabb feladatként jelentkezik. Az üzemek
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egyrésze komoly erőfeszítéseket tesz ezen probléma megoldásának segítésére. A 7.
sz. VOLÁN V., ahol az általános iskola 5., 6., 7., 8. osztálya kihelyezett osztály-
ként működik, a TVM, a Járműjavító, a Tisza Bútoripari V. 4. sz. Gyáregysége
példa erre. A többi üzemben kevésbé jelentős ez a tevékenység. Mindenképpen
fokozni kellene ezt a tevékenységet a Szolnok megyei Állami Építőipari Válla-
latnál.

Pozitívan értékelhető, hogy az üzemek egyrésze jelentősen támogatja dolgo-
zóinak középiskolai továbbtanulását. A Május 1. Ruhagyár szolnoki telepe D;>i-
gozók Ruhaipari Szakközépiskoláját indított, a Járműjavító, a MEZŐGÉP, a
Tisza Bútoripari V. 4. sz. Gyáregysége, a Tiszamenti Regionális Vízmű és Víz-
gazdálkodási Vállalat jelentős számú dolgozójának biztosítja a középfokú to-
vábbtanulást. Fel kell figyelnünk arra a jelenségre, hogy a középfokú állami ok-
tatásban továbbtanuló dolgozók túlnyomó többsége, az adott üzem termelési pro-
filjának megfelelő szakközépiskolában tanul (ruhaipari, faipari, gépipari, köz-
gazdasági szakközépiskola). Ez aláhúzza azt a közművelődési törekvést, hogy
a szaktevékenységhez kapcsolódó, termelési kultúrát segítő formákat kell foko-
zottabban segíteni, felhasználni. A végzett munka profiljának megfelelő felső-
iokú intézményekben is többen tanulnak tovább. Á dolgozóknak a részvétele
az iskolapótló tevékenységben és az állami oktatásban sokoldalú. Ez számot-
tevően hozzájárul az általános és szakmai műveltség szintjének emeléséhez. Az ál-
talános iskola 8.osztályának elvégzését segítő támogatás a jövőben is az egyik
legfontosabb feladat. Az üzemek, vállalatok a szakmai általános műveltség eme-
lését sokféleképpen ösztönzik. Legfőbb formái az előléptetés, fizetésemelés, juta-
lom és szabadság. Ezek formái és mértéke a helyi körülményektől függően változó.

A közművelődés öntevékenységet igénylő (pl. művészeti csoportok) és egyéb
kiscsoportos formái (pl. különböző szakkörök) szinte csak az intézménnyel rendel-
kező üzemeknél lehetséges (TVM, Járműjavító, Cukorgyár). Ezekben van is ilyen
tevékenység. Mellettük még a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat
működtet zenekarokat, szakköröket, irodalmi színpadot. A többi vállalatnál, üzem-
nél helyiség és megfelelő pénzösszegek hiányában nem találjuk meg ezeket a fon-
tos tevékenységi formákat. Ez szükségessé teszi, hogy az üzemek, vállalatok a
városban lévő közművelődési intézményekkel intenzívebbé tegyék kapcsolatukat.
Jobban használják ki az ezekben megtalálható lehetőségeket. Az egyéb formák kö-
zül az egyes előadások, előadássorozatok, ankétok, vitaestek, vetélkedők, színházi
és egyéb művészeti rendezvények, kiállítások látogatása jelentkezik különböző
összetételben és súllyal. Figyelmet érdemel az országjáró kirándulások elterje-
dése. Minden üzemben volt egy-négy. Növekvő tendenciája és kulturális szem-
pontból adott lehetőségei következtében gondolni kell az intenzív kihasználására.
A fentiek figyelembevételével a kép itt is sokoldalúságot és színes tevékenységet
mutat. Hatékonyságuk további vizsgálódásokat igényel. A változatos formák ösz-
szességében alacsony száma, sok esetben egyedisége, az azokon résztvevő fizikai
dolgozók száma teszi ezt szükségessé. Általában más-más dolgozó vesz részt eze-
ken a rendezvényeken. így maximum évi 1-2 alkalmat jelent a dolgozók egyrésze
számára.

A könyvtárak szerepe az általános műveltség adása és fejlesztése, az önmű
velés és önképzés szempontjából nagyjelentőségű. A Tiszamenti Regionális Víz-
mű és Vízgazdálkodási Vállalat kivételével (ahol csak műszaki letéti könyvtár
van) minden könyvtárral rendelkező üzemben szépirodalmi könyvállomány is ta-
lálható. A szépirodalmi állomány magasabb a műszakinál a Cukorgyárban és a
GANZ Villamossági Művek Szolnoki Gyáregységénél. Jelentős a Járműjavítóban



és a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalatnál. A munkásolvasók szám.1
a TVM-ncl, a Járműjavítóban és a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vál-
lalatnál a legmagasabb. Az olvasók számának növelése mindenhol szükségei.
Könyvtári rendezvények (író-olvasó találkozók), mozgalmak (i hónap i könyv,
Kell a jó könyv) csak az intézménnyel rendelkező üzemeknél alakultak ki. A tár-
gyi, személyi és könyvállományi feltételek - a viszonylag kedvezőbb helyzet elle-
nére - az üzemi könyvtárak dolgozóitól hosszantartó erőfeszítéseket igényelnek
az olvasóvá nevelés nagyszerű feladatában.

Az üzemben dolgozó értelmiségiek részvétele az üzemi, vállalati, kulturális
tevékenységben sok szempontból fontos tényező. A felmért üzemek értelmisége
részt vesz a kulturális életben. Arányuk azonban változó. A TVM, a Jász-Nagy-
kun Vendéglátó Vállalat, a 7. sz. VOLÁN Vállalat és a Tiszamenti Regionális
Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalatnál nagyobb számban vesznek részt. A többi
üzemben, vállalatnál kisebb arányban. Lényeges a tevékenységi területük és mun-
kájuk folyamatossága ezen a területen. Működésük zömmel a termelési kultúra
éí, szakmai műveltség emelésének segítésére terjed ki. Közreműködésük az üze-
mek egy részében folyamatos. Többségükben azonban inkább esetenkénti és egyes
alkalmakra terjed ki. Az egyéb kulturális tevékenységben egyedek esetenkénti
részvételéről beszélhetünk. így ezen a tevékenységi területen az üzemi értelmiség
üzemének követelményét tartósan befolyásoló, formáló szerepe jelentősebb lehetne.
Részben ebben is lehet keresni az egyéb már tárgyalt okok mellett az üzemekben
folyó kulturális tevékenység gyengébb színvonalát. A szabadidő hasznos eltölté-
sének és az általános műveltség emelésének megoldásában nagy segítséget tudnak
adni a városban működő közművelődési intézmények. Az üzemek vezetésének
nagyobb gondot kellene fordítania a velük való elmélyültebb kapcsolatra.

Az üzemeken, vállalatokon belüli kulturáis tevékenység bázisa egyre inkább
a szocialista brigádmozgalom. Kulturális vállalásaik alapját képezhetik a folya-
matos, széleskörű és hatékonyabb kulturális tevékenységnek. Vállalásaik tartalmát
és lebonyolítását kell jobban segíteni. így ezek a kulturális szempontból primer-
közösségek mind a fizikai dolgozók, mind a közösség számára még hatékonyab-
bak lesznek.

Nagy problémát jelent a közművelődési tevékenység számára a vidékről be-
járó dolgozók nagy száma. Az ingázás, kétlakiság mind a tudat formálása, mind
az ossz. kulturális tevékenység szempontjából az eddigieknél hatékonyabb munkát
igényel. A bejáró munkások kulturális problémájának megoldása egyre sürgetőbb
feladat. A megoldás irányába mutató kísérlet a TVM Tószegi Bejárók Klubja.
A kísérlet lényege, hogy az üzem oda viszi ki a kulturális tevékenységet, ahol
a legtöbb bejáró dolgozója van.

A többműszakos munkavégzés is problémát jelent. Az értékelés minden
munkavégzésben nagy jelentőségű. A közművelődési tevékenységet valamennyi
felmért üzemben, vállalatnál értékelik. Ezt a pozitívnak látszó képet zavarja,
hogy ott, ahol nem készül munkaterv, ahol csak egyes területek részfeladataként
jelentkezik ez a munka, mi képezheti az értékelés alapját. Kérdés, mire terjedhet
ki az értékelés ott, ahol „0" forint a kulturális tevékenységre fordítható keret-
összeg.

A fiatalok nagy száma, az ifjúsággal kapcsolatos kulturális tevékenységet
is fontos feladati áteszi. A tárgyi feltételek jelentősen befolyásolják az ezzel a
réteggel kapcsolatos tevékenységet is. Az intézménnyel rendelkező üzemek a 7. sz.
VOLÁN és a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat biztosított külön
helyiségeket a fiatalok számára. Az üzemekben általában gyengék az ifjúsági
kulturális tevékenység feltételei, azonosak a felnőttekével.
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A fiatalok jó munkahelyi közérzetéhez hozzájárul a kulturális élet milyen-
sége és lehetőségei. Tevékenységüknek két formáját különböztethetjük meg. Az
egyik terület, ásol a fiatalok nem passzív befogadók. Öntevékeny közreműkö-
désük folyamatos, örömteli alkotó munka. Erre az öntevékeny művészeti csopor-
tok, szakkörök, részben a vetélkedők és a sporttevékenységek adnak lehetőséget.
A feltételek ezeken a területeken meglehetősen korlátozottak. Az intézménnyel
rendelkező üzemekben és a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalatnál
találhatunk ilyeneket. Ennek következtében az alkotó, öntevékeny kultúrmunká-
ban rejlő kollektív és egyéb nevelési ráhatások az üzemekben lévő fiatalok kis
részére terjed ki. A tevékenység másik csoportját azok a formák adják, ahol a
fiatalok inkább „befogadók", résztvevők. Ezek a formák a különböző előadások,
ankétok, játékok, táncos összejövetelek. Az üzemekben különböző számban és
súllyal vannak ilyenek. Zömükben azonban nem az igényeknek megfelelő szám-
ban. Nagy jelentősége van az ifjúság kulturális és szórakozási igényeinek kielé-
gítésében az ifjúsági kluboknak. Külön ifjúsági klub az üzemek egy részénél mű-
ködik (TVM, Cukorgyár, Május i. Ruhagyár Szolnoki Telepe, Nagyalföldi Kő-
olaj- és Földgáztermelő Vállalat, stb.). Néhány üzemben, vállalatnál klubszerű
összejöveteleket tartanak. Jónéhány üzemben, vállalatnál még ezeket sem találjuk
meg. A fiatalok kulturális tevékenységének lehetőségeit, formáit fokozni, a tar-
talmi munkát színesíteni szükséges.

A nőkkel kapcsolatos kulturális tevékenység a leggyengébb az üzemekben.
Néhány üzem kivételével kizárólag csak egészségügyi előadások vannak. Hét
üzemben még ez sincsen. Ezt a programnélküliségct és egyarcúságot az üzemek
közművelődési tevékenységében nem menti és magyarázza a nők esetleges na-
gyobb elfoglaltsága.

A város kulturális életével való kapcsolata az üzemeknek elsősorban közmű-
velődési intézmények rendezvényeire való mozgósításban jelentkezik. Emellett
egyrészük bekapcsolódik a város nagy kulturális rendezvényeinek lebonyolításába.
Az üzemen belüli kulturális tevékenység tartalmi segítésére a közművelődési in-
tézményekkel való mélyebb kapcsolat alig található meg. Az üzemek, vállalatok
lelkesen kapcsolódtak be Szolnok város 900 éves évfordulójának megünneplé-
sébe és komoly felajánlásokat is tettek erre az alkalomra.

A felmérés tanulságait az alábbiakban összegezhetjük.

Az üzemek egyrésze megteremtette a kulturális tevékenység legszükségesebb
feltételeit, törekszik ezek továbbfejlesztésére. A dolgozók között igen jelentős
a fizikai dolgozók aránya. Közöttük növekszik a fiatalok részaránya. A nődolgo-
zók adják egyes üzemekben a dolgozók túlnyomó többségét. A képzettség szín-
vonala emelkedő tendenciájú, az ált. iskolát el nem végzettek arányai ellenére.
Kialakult néhány üzem, ahol már nem találunk általános iskolát el nem végzett
dolgozót, vagy csak alacsony százalékos arányban. Egyre több érettségizett vesz
részt a termelő munkában fizikai dolgozóként. Számottevő a továbbtanulás. Diffe-
renciált és sokprofilú a szakmai és termelési kultúrát segítő és fejlesztő tevékeny-
ség. Differenciált és széleskörű a világnézeti, politikai képzés, továbbképzés.
Jelentős üzemi könyvtárhálózat van. Számottevőek a szakmai és politikai, sajtó,
folyóirat és egyéb kiadványok az üzemek egy részénél. Az üzemi értelmiség egy-
része bekapcsolódik a közművelődési tevékenységbe, különösen a szakmai tovább-
képzések segítésébe, vezetésébe. Ahol lehetőség van rá, törekszenek a közmű-
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vetődés kiscsoportos formáinak megteremtésére. Általánossá lettek az ország-
járások, terjednek a klubszerű formák. Jelentős felajánlások születtek Szolnok
900 éves évfordulójára.

A tanulságok levonásakor a jelentkező problémákról is írnunk kell.

Az üzemek, vállalatok nagyobbik részénél alacsony a kulturális tevékeny-
ségre fordítható keretösszeg. Ezek felhasználása sem mindig a legszükségesebb
tevékenységek támogatására történik. Jelentős a helyiséghiány és felszerelés hiá-
nya. A tevékenység személyi feltételei nem kellően megoldottak. Még mindig
magas az általános iskolát el nem végzettek aránya. Az általános műveltséget
segítő, fejlesztő tevékenység mozaikszerű és esetenkénti. Az üzemi értelmiség
több üzemben nem kapcsolódik be kellően az általános műveltséggel kapcsolatos
tevékenységbe. Az üzemek egy részében hiányoznak a fiatalok kulturális tevé-
kenységéhez és a szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges feltételek. Nem alakul-
tak ki az üzemek, vállalatok és a közművelődési intézmények között a tartalmi
munkát segítő kapcsolatok. Negatívumként értékelhetjük, hogy a bázisüzemek
egy része nem ad kellő támogatást kihelyezett üzemeik kulturális munkájának
segítésére. Vannak üzemek, vállalatok, ahol egyetlen helyiség sem áll rendelke-
zésre a közművelődési tevékenységre. A nőkkel kapcsolatos rétegközművelődési
tevékenység kevés és egysíkú. Néhány vállalatnál a közművelődési tevékenység
alig értékelhető.

A felmérés részletei és tanulságai néhány fontos tennivalóra is felhívják
a figyelmet.

Az üzemekben a közművelődési munka anyagi, tárgyi, személyi feltételeinek
javítása szükséges. A tevékenységben - pozitívumok megtartása mellett - az
iskolapótló munka támogatása változatlanul az egyik legfontosabb és legszebb
feladat. Az általános műveltséget és a szabadidő hasznos eltöltését segítő, fej-
lesztő tevékenység magasabb színvonalra emelését fokozottabban kell segíteni.
Az ifjúsággal és a nőkkel kapcsolatos közművelődési rétegtevékenység színesebbé
tétele és fokozása is a fontos teendők közé tartozik. A város közművelődési in-
tézményeivel a kapcsolatot tovább kell szélesíteni és elmélyíteni az üzemi köz-
művelődési tevékenység tartalmi munkájának támogatására.

A közművelődési intézmények számára is levonható néhány tanulság. Az üze-
mi kulturális munka tartalmi és módszertani támogatására szükséges részünkről
is - az üzemekkel - a mélyebb és szélesebb kapcsolatok kialakítása. A meglévő
kiscsoportos tevékenységi formákban törekedni kell a munkások számának eme-
lésére. Tovább keressék munkájukban a bejáró és munkásszálláson lakó fizikai
dolgozókkal kapcsolatos kulturális tevékenység lehetőségeit. Fontos a termelési
kultúra emelését segítő új formák, módszerek keresésében és elterjesztésében
való előbbrelépés. Az ifjúsági klubokkal kapcsolatos tevékenység, munkájuk foko-
zott támogatása is szükséges. Fontos megkeresni, illetve szélesíteni a nőkkel kap-
csolatos közművelődési rétegtevékenység formáit.

Az előzőkben a felméréssel kapcsolatos legfontosabb kérdések kerültek expo-
nálásra, szem előtt tartva az összefüggéseket. Mindez a további részleteket feltáró
munka kiindulópontja lehet. A közművelődési tevékenység a megfelelő helyzet-
kép birtokában léphet előre a munkásműveltség emelésében rá váró fontos feladat
teljesítésében. Megfelelő koncepcióban való előrelátással, koordinált tevékeny-
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seggel, a tartalmi és módszertani munkában történő további előrelépéssel tud-
hatunk megfelelni az MSZMP X. kongresszusa által megfogalmazott nagyszerű
feladatnak: „A közművelődés az egyéniség kibontakoztatásának, a szocialista
demokrácia erősítésének, a termelési kultúra emelésének nélkülözhetetlen té-
nyezője."

Zádor Béla

Felmérésére került üzemek, vállalatok:

Az új ipari üzemek közül:
AFIT
Beton- és Vasbetonipari Müvek
GANZ Villamossági Művek
Május 1. Ruhagyár Szo'.noki Üzeme
Tiszamenti Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat
Szolnok városi Tanács Tis^nligeti Költségvetési Üzeme

Művelődési intézménnyel rendelkező nagyobb üzemek, vállalatok közül:

Cukorgyár
Járműjavító
Tiszamenti Vegyimüvek

Művelődési intézménnyel nem rendelkező nagyobb üzemek, vállalatok közül:

Állami ÉM Vállalat
Tisza Bútoripari Vállalat 4. sz. Gyáregysége
Nagyalföldi Kööolaj- és Föld^áztermelö Vállalat
MEZŐGÉP
Papírgyár
TITASZ
Szolnok megyei Tanícs Vasipari Vállalata
.Táez-Nagykun Vend glátó Vállalat
VOLÁN 7. sz Vállalat
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A rizstermesztés helyzete a Tisza völgyében

Az országban Szolnok az öntözéses mezőgazdaság vezető megyéje és a nagy-
üzemi rizstermesztés központja. Hazánkban csakis öntözéssel termeszthető sikerrel
a rizs, ezért sokan még ma is „vízi gaboná"-nak nevezik. Tehát, amikor megyénk-
ben vízgazdálkodásról esik szó, akkor különböző növények öntözésén belül a rizs-
termesztésről is kell beszélni.

A rizs nagyüzemi árutermesztésének értékeléséhez a fogyasztó és termesztő
szemszögéből szükségesnek tartom röviden áttekinteni e növény hasznosságát mind
élelmezésünkben, mind pedig mezőgazdasági termelőszövetkezetcink, állami gazda-
ságaink öntözéses ágazataiban.

A rizs gazdasági jelentőségét meghatározza, hogy termése a lisztesmagú
növények közül a legmagasabb kalória tartalmú és biológiai értékű tápanyag.
A benne található fehérje a 100%-os fehérjéhez képest 8o%-°s, a búzafehérje
40%-os. A biológiai hasznosulása is igen jó, így a rizsben lévő táplálóanyagok-
nak élettani értéke magas. A rizs fehérje tehát megközelíti a teljesértékű állati
fehérjéket.

Az emberi nehéz fizikai munka csökkenésével párhuzamosan előretör a köny-
nyen emészthető táplálékok fogyasztása, amelynek tipikus élelmiszere a rizs. így
az egészséges táplálkozás szempontjából sgyre fokozódó jelentőséget kap a rizs
a hazai élelmezésben. Az egy főre eső fogyasztás hántolt rizsből a felszabadulás
utáni években 1,7 kg körül alakult, az ötvenes évek második felében meghaladta
a 3,0 kg-ot, és az elmúlt három évben 4,1 kg volt átlagosan.

A hazai rizsszükségletet közel 86 ezer tonna nyerszsír fedezte a negyedik
ötéves terv első felében. Ebből 80% közvetlen fogyasztásra került, 7,5%-ot vető-
magként használtak fel és 12,5%-ot a konzerv- és a söripar dolgozott fel, illető-
leg tápszereket, valamint takarmányokat állítottak elő e hányadból.

A rizstermesztés jelenlegi helyzetének bemutatása előtt ismertetem a rizs
főbb biológiai jellemzőit, amelyeket a termesztés során állandóan figyelembe kell
venni. A rizs a búzához, az árpához, a rozshoz és a zabhoz hasonlóan a pázsitfű-
félék családjába tartozó gabonanövény. Gyökérzete bojtos. Egy kg szárazanyag
előállításához azonos vízmennyiséget használ fel a növény, mint a száraz művelés-
ben köztermesztésben lévő gabonaféléink. A hazai éghajlati viszonyok között a
tenyészidő bizonyos szakában vízborítást igényel. A rizs hő- és napfényigényes
növény. A rizscsírázás minimális hőmérséklete, fajtától függően 18-22 °C-os napi
középérték elégíti ki a rizs szükségletét. Fényigénye a virágzás kezdetétől a meg-
termékcnyülés befejeződéséig, júliustól augusztus közepéig a legjelentősebb. A te-
nyészidő alatt a nálunk termesztett rizsfajták 2200-2900 °C hőösszeget és 900-
1300 napfényes órát igényelnek.
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A Meteorológiai Intézet Szolnok, Alcsiszigeti Színoptikus Állomásán mert
adatok alapján (amely számok a tiszántúli megfigyelő állomások átlagát reprezen-
tálják, ahol hazánkban ma a rizs termesztése folyik) megvizsgáltam az éghajlati
feltételeket. Az i. számú ábrán összehasonlítottam az utóbbi öt év országos rizs-
termés átlagokat, valamint a hőösszeg és a napfényes órák alakulását.

NAPFÉNYES HŐÖSSZEG
ÓRÁK C°

1500 -

1000 -

TERMÉSÁTLAG
q/ha

- 30

- 20

500 -

7367 1966 1969 1970 1971

1. sz. ábra

(Jelmagyarázat: a folyamatos vonal a termésátlagot, a szaggatott a hőösszeget és
a pontozás a napfényes órákat jelzi. Az utóbbi két adat a négy és az öt hónapos,

májustól augusztus, illetve szeptember végéig mért átlagértékek.)

Rizs termésát lagok, hőösszegek és napfényes órák a lakulása

Megnevezés 1967 1968 19G9 1970

N A P F É N Y E S ŰRA
öt hónapi átlag
négy hónapi átlag

HŐÖSSZEG °C

öt hónapi átlag
négy hónapi átlag

TERMÉSÁTLAG q/ha

1466
1264

2955

2418

1250

1067

2393

2406

1162

968

2867

2366

1217

1025

2731
2201

1280

1112

2879

2465

21,3 19.3 22,6 19.1 25,5

Az ötven éves átlagérték (május-augusztus) négy hónapban 2420 °C hőösszeg,
szeptember végéig 2921 °C és napsütés 1114, illetőleg 1320 óra volt.

A fentiekből megállapítható, hogy a Tisza-völgyben adottak a rizs termesz-
tésének éghajlati feltételei és nincsen szoros összefüggés a termésátlagok, valamint
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az átlaghőmérsékletek és a napfényes órák alakulása között az eddig elért terme-
lési szinten. Az egyes gazdaságok eredményeit részletesen vizsgálva még nagyobb
eltérések mutatkoztak. így csakis az alkalmazott termelési módszerek és az időben,
szakszerűen elvégzett agrotechnikai müveletek befolyásolták a rizstermesztés ered-
ményességét.

A rizstermesztésünk jelenlegi helyzetének jobb megértéséhez célszerűnek
látszik az előzményeket ismertetni.

A hazánkban meglévő nagyüzemi rizstelepek kialakulását 1947. évtől lehet
számítani. A II. világháború utáni időszakban a szocialista országokkal szemben
meghirdetett áruforgalmi tilalmi rendszerben csak a rizst lehetett értékesíteni a
nyugati piacokon. Így a lakosság ellátásán túlmenően a kedvező exportlehetőségek
is ösztönözték a kormányt a rizstermesztés fejlesztésére. Az állam ebben az idő-
szakban különböző termeléspolitikai intézkedéssel segítette elő a vetésterület nö-
velését. A hiteleket, valamint különféle beruházási és egyéb kedvezményeket
igénybevevő termelők állami és magánvállalkozások, társulások formájában 3360
hektáron termeltek Magyarországon rizst. A termesztési módszert főleg kézi
munkára alapozták. Egy hektár rizs összes munkálataira 100-110 munkanapot for-
dítottak. Általában a szántásra és vetésre 10, gátjavításra 26, gyomlálásra 12,
aratásra 32-37, cséplésre és szállításra 12-17 kézi munkanapot használtak fel
a rizsvetés-területek hektáraira. A jórészt mélyfekvésű, szikes, kopár legelőterülc-
teken létesített rizstelepck építését és az alapvető talajmunkákat gépekkel végez-
ték. Tápanyag utánpótlására istállótrágyán túlmenően főleg foszfor tartalmú mű-
trágyát használtak. Az általánosan termesztett Dunghan Shali rizsfajta nagyfokú
érzékenységét a gombás és baktériumos betegségekre növelő nitrogén műtrágyák
alkalmazásától helyesen tartózkodtak a termesztők.

A rizs vetésterület 1947 évtől rohamosan nőtt. 1950-ben már 14 700 hektáron
termesztették hazánkban ezt az értékes gabonafélét. A betakarított terület 55%-a
állami gazdaságban, 17%-a mezőgazdasági termelőszövetkezetek közös gazda-
ságaiban és a többi egyéni területeken volt. A hektáronkénti 33,5 mázsás országos
átlaggal az eddigi legmagasabb terméseredményt érték el a rizstermesztésben.

Az állami gazdaságokban 36,1 és a termelőszövetkezetekben 34,6 mázsás
hektáronkénti hozammal az összes nyersrizstermés közel ötvenezer tonna volt.

A nagyobbarányú rizstclcp-létcsítést a tiszalöki öntözőrendszer kiépítése és
ez időszakban való üzembehelyezése is elősegítette. Az 1950-cs évek közepéig
több mint 86 000 hektáron építettek rizstermesztésre szánt öntözőtelepet.

1955-ben az 50300 hektáros rizstermőterülctnek 25%-a termelőszövetkezeti
volt. Kilenc év alatt több mint 15-szörösére emelkedett a rizs vetésterülete, amikor
igen kedvezőtlen időjárású év volt a rizsre és a fellépő barnulásos betegség, barna
rothadás (bruzóne) tönkretette a termést. A növényegészségügyi okokon túl a ter-
mesztésnek kultúr- és agrotechnikai fogyatékosságai is voltak. A rizstelepek
öntöző- és főleg lecsapoló csatornahálózata igen sok helyen nem volt megfelelő.
A rosszul lecsapolható rizstelepeken már néhány évi rizstermesztés után a talaj-
vízszint megemelkedésével sok helyen elmocsarasodás és másodlagos elszikesedés
mutatkozott. A gyomláláshoz egyre kevesebb kézi munkaerő állt rendelkezésre,
vegyszeres gyomirtási lehetőség nem volt, így a rizstelepek erősen elgyomosodtak.
Kevés tápanyagot tudtak a talajba visszapótolni, nem volt megfelelő minőségű
és mennyiségű műtrágya, aminek következtében kimerültek a rizsföldek.

Rizstermesztési történetünkben az 1955-ös évben volt a legmagasabb vetés-
terület - habár ekkor sem érte el az országos szántó egy százalékát, de a főbb
rizstermesztő megyéknél már megközelíthette a 3%-ot - és a legalacsonyabb
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termésátlag. Ezzel az évvel lehet zárni a nagyüzemi rizstermesztcs kialakulásá-
nak első szakaszát, amikor nagy területeken termelték Magyarországon kisüzemi
módszerrel ezt a gabonafélét.

A következő tíz évben a rizstermő terület egyharmadára, az összes termés
mennyisége - az 1956-os rekordnak, amely több mint 96 ezer tonna nyersrizs

volt - egyötödére csökkent. Ebben az időszakban alakultak ki a rizstermesztés
nagyüzemi keretei.

Szocialista termelési szektorba koncentrálódott a rizs teljes egészében, amely-
ből a termelőszövetkezetek 60%-ban vették ki részüket. A nagyteljesítményű erő-
és munkagépek gazdaságok üzemeltetéséhez megfelelően alakították ki a rizs-
telepek tábláit, kalitkáit. Elsősorban állami gazdaságokban tereprendezték a rizs-
táblákat. Főként a lecsapoló hálózatot bővítették és áttértek a rizs vetésforgóbani
termesztésére.

Mindazokon a rizstelepekcn, ahol a talajadottságok lehetővé tették egyéb
szántóföldi növények termesztését, a rizst vetésforgóba állították. A sekélyebb
termőrétegű területeket pedig bizonyos ideig ugarolták, majd újra rizst termesz-
tettek rajta. A legrosszabb talajú telepeket, amelyeket „a szikes kopár tájon
a lyuk helyén" létesítettek, kikapcsolták a rizstermesztésből.

Sok gazdaságban többszakaszos és különböző rizsarányú vetésforgókkal dol-
goztak. Elsősorban a száraz szakaszban termesztett növények alá adták a tápláló-
anyagokat. Bővült a termesztett rizsfajták választéka is. A Dunghan Shali mel-
lett megjelent a Dubovszkij 129-es és az Uz-Rossz 17-es szovjet fajták, valamint
a Kákái 162 és 203-as magyar rizsek a köztermesztésben.

Az országos rizstermő terület rohamos és nagymértékű csökkenését csak
lassította a termesztés módszerében bekövetkezett változás. Az alacsony és bizony-
talan terméseredmények miatt csökkent a termelési kedv is. így 1960-tól rizst
exportáló államból importőrök lettünk, és az 1965. évben az eddigi legalacso-
nyabb termőterületen, alig több mint 17 ezer hektáron, termeltek a Tisza víz-
gyűjtőterületében rizst.

A jelenlegi rizstermcsztési időszakot több fontos intézkedés, a tudomány
és technika eredményeinek elterjesztése vezette be.

- 1966. március hónapban jelent meg a 17/1966. Földművelésügyi Miniszter
és az Árhivatal elnökének utasítása, amely a nyersrizs felvásárlási árát 800
forintban állapította meg mázsánként.

- Ezzel az utasítással párhuzamosan a 9 1966. F. M. számú rendelet előírta,
hogy az állami felvásárló szerveknek átadott rizs mázsánkénti átvételi árá-

ból a gazdaságok 45 forintot amortizációs alapba fizessenek be. Ezzel a rizs-
telepek felújításának és új rizstelepek építésének üzemi alapjait teremtették
meg. Megindulhatott a korszerűtlen rizstelepek rekonstrukciója, amelynek so-
rán tereprendezett, jól öntözhető és locsolható, nagyteljesítményű gépi mun-
kára alkalmas nagyüzemi rizstelepeket alakítottak ki, repülőgépekkel művel-
hető tömbökké.

- A kidolgozott komplex vegyszeres növényvédelem bevezetését lehetővé tette
a repülőgép alkalmazása. A gyomosodás ellen a korábbi években változó
sikerrel használt Dikonirt, Dikotex (2,4 D és MCPA hatóanyagú) vegysze-
rek helyébe léptek a szuperszelektív gyomirtószerek. A kakaslábfű-félék
elleni védekezésre széleskörben alkalmazták a Stam F-34, Surcopur, Syn-
pran N (3,4 DPA hatóanyagú) vegyszereket, a legszívósabb évelő gyom,
a zsióka ellen a propanil és 2,4 D vagy MCPA hatóanyagú vegyszerek
kombinációja vezetett sikerre. A repülőgépes vegyszerezésre fordított összeg
a rizs termelési költségének 3%-a körül alakult, amely egy hektár rizsföldön

17



50-70 kg hántolatlan rizs értékéből fedezhető. Nagyüzemi adatok szerint
10-13 mázsára tehető hektáronként a vegyszerezetlen területekhez viszo-
nyított terméstöbblet.

- A tápanyagutánpótlás a rizs speciális nitrogén hatóanyagú (ammónium-
szulfát) műtrágyával megoldható.

- A fajtaválaszték tovább bővült. Ma már a betegségekre érzékeny Dunghan
Shali rizsfajtát nem termesztik, helyette közel tíz rizsfajta van köztermesz-
tésben.

- Sokat javult a gépesítés szintje. Az alapvető talajmunkákon túl a betakarí-
tást is kombájnokkal végzik a nagyüzemi rizstermelő ágazattal rendelkező
gazdaságokban.

Az új lehetőségek és feltételek mellett megindult a rizstermesztésünk fejlő-
dése mind területileg, mind eredményeiben. Az elmúlt hat évben több mint
másfélszeresére emelkedett a vetésterület. Így 1971-ben 26 427 hektáron termesz-
tették a Tisza völgyében a rizst. A megalapozott és átgondolt, ezáltal hosszú távon
is eredményesnek látszó termesztéssel a hazai szükségletünknek 78,3í)/o-át sikerült
biztosítani tiszavidéki rizsből.

Az országos rizstermésátlagok alakulása nem tükrözi kellően a fejlődés mér-
tékét, bár a 25,2 mázsás hektáronkénti eredmény ez időszakban jónak mondható.
Megvizsgálva részletesebben a gazdaságok rizstermő ágazatait - amelyek nagy-
üzemi területtel rendelkeznek és hatékonyan alkalmazzák a korszerű agrotechni-
kát —, több éves átlagban magas termelési szintet, 28—30 mázsás hektáronkérti
átlagot produkálnak.

Jelenleg hazánkban hét megyében - Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves,
Pest, Szabolcs-Szatmár és Szolnok - termesztenek rizst. A termőterület 6^%-a
termelőszövetkezeti, 37%-a állami gazdasági. A 126 üzemben megvizsgáltam
a rizságazat nagyságát. 60 hektár alatti rizsvetésterülettel 45 gazdaság rendel-
kezik, 60-170 hektárral 46, 170-520 között 26 és 520 hektár felett kilenc üzem.

A Tisza-völgy öntözőrendszereiben vizsgált gazdaságok számának kategó-
riánkénti %-os megoszlását a 2. sz. ábra mutatja. Az ezt követő 3. sz. ábra kör-
grafikonja érzékelteti a vetés területének megoszlását.

2. sz. ábra 3. sz. ábra
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I. 60 ha alatti rizsterület

II. 60—170 ha között „

III. 170—520 ha között „

IV. 520 ha feletti „

Az öntözőtelepek rizzsel való hasznosítását vizsgálva megállapítható az
a tény, hogy országos átlagban növekvő tendenciájú. Az 1969. évben országosan
68,5% volt a rizstömítettség a telepeken, a gazdaságokban 50-100%-ig változott
a rizsarány.

Az állami gazdaságok nzstelepei korának %-os arányát megyénként az alábbi
táblázat mutatja 1968. évben:

Hasznosítási
év

Szolnok
B é k é s -

Csongrád
H a j d ú -

Bihar
* Országos

átlag

1
2
3
4
5

év felett

12,0
24,6
9,4

11,4
2,8

39,8

26,3
21,6
24,7

7,4
7,1
2,9

21,4
23,4
44,2
11,0

—
—

24,0
22,0
19,7
9,0
5,5
19,8

* Mezőgazdasági termelőszövetkezet és állami gazdaság együtt.

4. ábra

100 -

80 -

60 -

40 -

20 -

1950 1955 1965 1971 ÉV
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Az üzemekben a műszakilag rizstermesztésre berendezett telepeken belül
tömbösített gazdálkodást folytatnak. így csak a terület egy részén vetnek rend-
szeresen rizst, ami ma a hasznosítási arányt 80% fölött alakítja.

A fentiekből megállapítható, hogy a rizstermesztő üzemek közel 28 ,0-a
uralja a vetésterület 70%-át. Ezekben a gazdaságokban lehet a tudomány és
technika vívmányait sikeresen, megfelelő eredménnyel alkalmazni.

A termőterületnek 97,2%-a Szolnok, Békés, Hajdú-Bihar és Csongrád me-
gyében van. Ezen belül megyénk a szántóföld 4%-án az ország rizsterületénck
több mint felét biztosítja.

Az elmúlt időszak rizsvetésterületének szektoronkénti %-os arányát a 4. sz.
ábra mutatja.
1

A Tisza-völgy öntözőrendszereiben, a rizstermesztés területi és termelési
színvonalának megállapítása végett legfontosabb tényezők vizsgálata után meg-
állapítható:

1. A rizstermesztő gazdaságok növénytermesztésében az általam vizsgált évek-
ben a rizs megtalálta helyét a megelőző évtized termelési hanyatlása után.
A nyersrizs árrendezése óta az üzemek nyereséggel zárják a rizságazatukat.
Fokozatosan nő a termelési kedv. Az országos vetésterület évenként közel
2000 kh-val bővült. A termőterület emelkedése a berendezett öntözőtelep
rizzsel való hasznosításának növelésével járt. A rizstelepen belüli rizsarányt
fokozza az a tény, hogy a gazdaságok üzemen belül koncentrálják a ter-
melést.

2. A termelés lassú fejlődését elsősorban a rizs növény igényét kielégítő öntöző-
telepek alacsony területi arányában és az egyéb termelési feltételek üzemen
belüli hiányosságában látom.

3. A sikeres rizstermesztést hazánk klimatikus és talajadottsága lehetővé teszik.
A rizstelepek mértékadó időszak fajlagos vízsugarát a korábbi 2-ről 4 1 'sec
ha-ra szükséges növelni, mivel az alkalmazott korszerű technológiai művelet
során a termelési tényezők közül a víz került minimumba.

4. A telepek rizzsel való hasznosításának aránya növekszik, 1969. évben 68,5n/,>
volt, ma 80% körül van. A korszerű öntözőtelep a fejlett tápanyagellátási
rendszer és a kémiai anyagok szakszerű használata mellett tovább növelhető
a rizstömítettség a termésátlagok lényeges csökkenése nélkül.

5. A nagyüzemi rizstermelés olyan időszakát éljük, amikor a termelőszövetkezeti
gazdaságokban is az alapvető termelőeszköz koncentráltsága folytán meg-
teremthetők a feltételek egy-egy üzemben a korszerű technika hatékony és
gazdaságos alkalmazására.

6. A rizstermesztő gazdaságok 36%-ban a jelenlegi termőterület 75%-án, mind
az üzemelő, mind a beépített telepek nagysága eléri a korszerű nagyüzemi
méretet.
Megállapítható, hogy rendelkezésre áll a gazdasági keret, amelyen belül
kialakítható olyan üzemágnagyság, amely jelenleg is gazdaságosan termel
rizst és távlatokban is belterjes irányban fejleszthető.

7. A rizs termesztésének 24 éves tapasztalata az utóbbi négy év termelési
eredményeinek részletes értékelése amellett szólnak, hogy éghajlati és talaj-
adottságaink megfelelő termesztési feltételekkel párosulva, lehetővé teszik
az (28-30 q'ha) országos termésátlag - elérését. Az ágazat így megfelelő
mértékben hozzájárul a gazdaság eredményéhez.

Dr. Szakái György
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Szolnok megye iskolakultúrájának néhány sajátos vonása
az 1945-1948 közötti koalíciós időszakban

A szovjet csapatok által felszabadított területeken - elsősorban a Tiszán-
túlon és a Duna-Tisza közi megyékben - viszonylag korán kezdetét vette a de-
mokratikus nemzeti erők kibontakoztatása. A szovjet katonai parancsnokságok
azonnal elrendelték az iskolák megnyitását és a tanügyigazgatás helyi szerveinek
megalakítását. így történt Jász-Nagykun-Szolnok megyében is. A harci zaj elülése
után, a hivatalos tanügyigazgatás kiépülése előtt 1944 novemberében a falvak és
városok egy részében fontos lépések történtek az iskolai munka újrakezdése érde-
kében. Ennek eredményeként november 13-án Kenderesen, 14-én Dévaványán,
15-én Tiszaszentimrén, 20-án Kunhegyesen, Kunmadarason, 25-én Kunszent-
mártonban, 28-án Nagykörűben stb. indult meg az iskolai munka.1

A megye székhelyének 1944. november 4-én történt felszabadulása után a
tanfelügyelői hivatal újjászervezése is megtörtént s az újonnan megbízott tanügyi
vezető már IQ4}. január yén körlevelet intézett a községi elöljáróságokon ke-
resztül az iskolafenntartókhoz, az iskolákhoz és a pedagógusokhoz- Ebben közölte,
hogy a megyei tanügyi hivatalt újjászervezték - s egyben jelentést kért az elmúlt
tanévben elbírált tanulókról, a nevelők számáról, a tanítás újbóli megindulásáról,
az akadályozó tényezőkről, nehézségekről. Miheztartás végett azt is közölte, hogy
„a honvédelmi ismeretek tanítása s minden, ami a levente-intézménnyel kapcso-
latos, mellőzendő. A tanításban kerüljük a fasiszta szelleműséget, a faji, felekezeti
és nemzetiségi ellentétek szítását. . . gondosan ügyeljünk az orosz hadsereggel
való barátságos kapcsolat megteremtésére". Felhívta a nevelők figyelmét, hogy
„az iskola és a szülői ház kapcsolatát tegyék bensőségesebbé s a szülőknek idő-
szerű nevelési, egészségügyi, táplálkozási stb. tanácsot adjanak. A közigazgatási
hatóságok bevonásával akadályozzák meg az iskolakerülést". Gondolt a tanügyi
fegyelem megszilárdítására: „feltétlenül elkészítendő a tanulók névjegyzéke, az
osztálynapló, az elvégzett tananyag a mulasztások megjelölésével". Tájékoztatásul
közölte, hogy Szolnokon megalakult a Tanárok és Tanítók Szabad Szervezete
gazdasági érdekeik védelmére, s „ajánlatos a helyi csoportok megalakítása s ennek
alapján egy vármegyei szervezet kiépítése". Az iskolákból beérkezett jelentések
alapján 1945. március 2-án azt jelentette felügyeleti hatóságának, hogy Szolnok
megye népiskoláinak nagy részében - 40 községben - megkezdték a tanítást
(321 pedagógus, 1620 tanulóval), s 13 községről adatok híján nem tud érdem-
legesen nyilatkozni.'

A debreceni Tankerületi Főigazgató 1944. december i-én valamennyi közép-,
középfokú- és szakiskola igazgatójához, a megyei tanügyi hivatal vezetője 1945
január elején a népiskolákhoz fordult körlevéllel, amelyben több lényeges tartalmi
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kérdésre hívták fel a nevelők és igazgatók figyelmét. Ennek ellenére egyes iskola-
vezetők bátortalanok voltak, csak a konkrét utasítás ellenében mertek cselekedni.
Így pl. felvilágosítást, utasítást kértek, hogy „ . . . a német nyelvet tanítsuk- e
továbbra is" (Tiszaföldvár, polg. isk., Jászárokszállás, polg. isk.),'1 „tanítható-e
az Internacionálé az iskolában" (Jászládány, népiskola),' „elmondhatjuk-e a
Hiszekegyet vagy nem" (Jászapáti kir. kat. gimnázium),0 „a tanulók hová fizes-
sék a tandíjat", „tanítható-e az orosz nyelv", „az iskolai altiszttől kell-c igazoló
nyilatkozat" (Tiszaföldvár) 7 stb. Az illetékes tanügyi vezetők látva a bizony-
talanságot, a felmerült kérdéseket megértő emberséggel fogadták s a lehetősé-
gekhez mérten a szükséges felvilágosítást, eligazítást időben megadták.

A felszabadult területeken megalakult társadalmi szervek - nemzeti bizott-
ságok, pedagógus szakszervezet helyi csoportjai, MADISZ, MNDSZ - igen aktí-
van támogatták a közoktatásügy demokratizálására irányuló törekvéseket. Makón
- ahol a város iskoláit október 19-én az egész országban elsőként nyitották meg -
a helyüket elhagyó iskolaszéki, igazgatótanácsi tagok, az elszaladt állami és egy-
házi főhatóságok pótlására és jogköreinek helyettesítésére megszervezték a Makói
Közoktatási Bizottságot. Ez a szerv intézte a város iskoláinak összes ügyeit még
a tavaszi hónapokban is h Szentesen a nemzeti bizottság saját hatáskörében külön
iskolafelügyelő bizottságot hozott létre 1945 januárjában, az oktatás demokratikus
szempontok szerinti felülvizsgálata és ellenőrzése céljából.'

A Debreceni Nemzeti Bizottság a tankerületi főigazgatósággal együttműködve
Nevelési Tanács felállítását határozta el.w Megállapították, hogy az országot ért
háborús megpróbáltatások, valamint az ezekkel járó közlekedési zavarok még
mindig sokban nehezítik az oktatást. Számos helyi jellegű, de igen fontos prob-
léma vetődik fel, amelyeknek megoldása azért ütközik nehézségekbe, mert az
iskolák, illetőleg a helyi társadalom kívánalmairól a felügyeleti hatóság nem sze-
rezhet kellő időben tudomást. A főigazgató is szükségesnek tartotta, hogy egy évi
időtartamra minden városban és járási székhelyen nevelésügyi tanácsot szervez-
zenek. Ezért a főigazgatói hivatal előzetes tervet készített a városi, illetőleg járási
nevelésügyi tanácsok tevékenységének körvonalazására és ügyvitelére. A tervezet
szerint a Tanács célja az volt, hogy hozza egymáshoz közelebb a „társadalmat
és az iskolát, az iskolai kérdésekben érvényesítse a társadalom szempontjait,
a társadalmiakban pedig az iskolát. Kísérje figyelemmel a működési köre alá
tartozó iskolákban és intézetekben a nevelés és oktatás ügyeit, különös tekintettel
az illető város, ül. járás viszonyaira", a tankerületi főigazgató felhívására, vagy
saját kezdeményezéséből oktatási és nevelési kérdésekben véleményt mondjon és
javaslatot terjesszen elő.11

A tanács elnökének személyében az illetékes nemzeti bizottság a tankerületi
főigazgatóval vagy a tanfelügyelővel közösen állapodott meg. A tagok pedig a
tanács céljának megfelelően a társadalmi élet, a demokratikus pártok, a nevelői
testületek, felekezetek s egyéb számbavehető szervezetek - MADISZ, MNDSZ -
képviselőiből kerültek ki a helyi viszonyoknak megfelelően. Ezt a tervezetet fo-
gadták el alapul a megalakult városi, járási szervezetek. Az elsők között 1945
márciusában alakult meg a Mezőtúri Nevelésügyi Tanács. A jászapáti kir. kat.
gimnáziumban 1945. nov. 25-én szervezték meg a Jászsági Alsó járás Nevelésügyi
íanácsát 14 fővel, amelynek elnöke a gimnázium igazgatója, titkára egyik ta-
nára lett.12

Ezek a tanácsok helyi autonóm szervként alakultak, nem avatkoztak be az
iskolák belső életébe. Működésük során ellenőrizték a felsőbb hatóságok rendel-
kezéseinek végrehajtását, segítették a tanítás tárgyi-személyi feltételeinek biztosí-
tását, szorgalmazták a nevelők átképzésének és továbbképzésének ügyét s álta-
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Iában nagyobb társadalmi bázist igyekeztek biztosítani az iskolai munkához. -
A Néplap 1945. június 10-i száma szerint is a Nevelésügyi Tanács „a demokrácia
szellemét igyekszik megvalósítani, sőt nevelési rendszerünk átszervezése terén
hogy a Tanács tagjainak joguk volt a város, ill. a járás bármely intézetének meg-
látogatására - a főigazgató hozzájárulása alapján -, hogy az ott folyó munkát
az első komoly demokratikus lépés". Igen jelentős tényező volt a maga nemében,
tanulmányozzák.

A Mezőtúri Nevelésügyi Tanács elnöke rövid tapasztalatok alapján javas-
latot készített a nevelésügyi tanácsok országos megszervezésére, amit a VKM-nek
is eljuttatott. Ez a javaslat igen lényeges forrásdokumentum a demokratikus gon-
dolkodás és a progresszív köznevelési reform szempontjából is. ügyes részleteit
legyen szabad eredetiben is bemutatnunk. A szerző szerint az országos szervezés-
sel kapcsolatban „elsősorban azt kell eldöntenünk, hogy az ésszerű decentralizáció-
nál iskolatípusokat vagy pedig helyi és területi autonóm egységeket veszünk-e
figyelembe. Véleményem szerint ez az utóbbi a helyes, nemcsak azért, mert ez
az igazi demokratikus megoldás, hanem azért is, mert - legalábbis vidéki viszony-
latban - ez felel meg a kitűzött célnak, mivel az ilyen autonóm egységekben a
nevelésügyi tanácsok szoros kapcsolatban lehetnek a pártokkal, a szakszervezetek-
kel és minden demokratikus szövetséggel, ami a tanácsoknak a környezetükbe
való szerves beágyazottságát feltétlenül biztosítja". A tervezet készítője szerint
„biztosítva volna ily módon a nevelésügy egysége is, mert a helyi vagy területi
autonóm szerv egészen természetesen egységes szellemben gyakorolná az irányí-
tást és a felügyeletet.. .". A szerző szerint a „decentralizáció csak akkor lesz
ésszerű, ha egyidejűleg gondoskodunk arról is, hogy a centralizáció nyilvánvaló
előnyei el ne sikkadjanak. Elgondolásom szerint ez úgy volna keresztülvihető,
ha a javasolt nevelésügyi tanácsok közvetlenül a legfelsőbb tanügyi hatósággal
(minisztérium) és a Pedagógusok Szakszervezetének Országos Központjával vol-
nának összeköttetésben, tehát ha a főigazgatóságok - és tanfelügyeioségek - mint
jelenlegi összekötő szervek a jövőben megszűnnének. Ennek a közvetlen kapcso-
latnak a legfőbb előnye az volna, hogy a vidéki nevelésügyi problémák azon me-
legében kerülhetnének a legilletékesebb emberek előadásában a döntésre illetékes
központi hatóságok vagy szervek elé". A dokumentum készítője arra is gondolt,
hogy a Tanácsban szakszerűség is érvényesüljön: „úgy gondolom, hogy a javasolt
tanács-szervek mellett igen sok önállóan tevékenykedni tudó széles látókörű, fe-
lelősségét átérző nevelésügyi szakemberre tennénk szert. Erre pedig igen nagy
szükségünk volna, hiszen ma igazán láthatjuk, hogy a múlt rendszer ebben a te-
kintetben is milyen nagy mulasztást követett el".

A tervezetről a nemrég elhunyt Kovács Máté államtitkár is pozitívan véle-
kedett. A beadvány hátrapjára annak idején azt jegyezte fel, hogy „a nevelési
tanács gondolata jól talál az egyes nevelőintézmcnyek helyi autonómiájának kiépí-
tésével. Sőt annál átfogóbb is. Adminisztratív munkával nem kellene megterhelni
őket. Ellenben övék lenne a nevelési ügyekben a kezdeményezés és az ellenőrzés
tanulmányozási feladata. Összeegyeztetnénk a helyi nevelési intézmények mun-
kásságát. Közvetlenül az Országos Közoktatási Tanáccsal vagy a VKM nevelési
osztályával érintkeznének . . . Nevelési ügyekben a helyi tanács a nemzeti bizott-
ságok szerepét töltené be" . u Ez a megjegyzés mutatja a tervezet nagyszerűségét
és emelkedett szellemét.

* * *
A társadami szervek az első pillanattól kezdve nemcsak segítették az iskola

újjászervezését, de az iskolaügyek ésszerű intézését, a régi bürokratikus szervek
felfüggesztését is szorgalmazták. így pl. a Jászapáti Nemzeti Bizottság 1945. ápr.
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9-én tartott ülésén kimondta „a tandíjak megszüntetését" s erről a döntésről á
•ászapáti állami polgári leányiskola, és kir. kat. gimnázium igazgatóját is érte-
sMt'itte. A polgári iskola igazgatója a fentieket tudomásul vette s a tandíj hátra-
lékos két részletét már nem szedte be. Egyben a tankerületi főigazgatónak is
jelentette az esetet, aki a nemzeti bizottság határozata ellen nem tiltakozott.1'
ugyancsak ez a nemzeti bizottság az április u-i ülésén a közoktatás ellenőrzését
hetározta el. „A nemzeti bizottság - hogy ez a komoly nemzetnevelő munka hoz-
záértő kezébe kerüljön - Feurercr Pált. . . küldte ki a közoktatás demokratikus
szellemben való menetének ellenőrzőjeként. Feurerer Pál kötelezettséget vállalt,
hogy a közoktatásügy hatáskörébe nem lép, továbbá arra nézve is, hogy az ifjú-
ságot demokratikus szellemben fogja irányítani". Ezt a határozatot eljuttatták
a kat. gimnázium igazgatójának - aki ez ellen tiltakozott -, a tankerületi főigaz-
gatónak és a kultuszminiszternek is.la Előfordult, hogy a nemzeti bizottságok ilyen
jellegű tevékenysége során nézeteltérésre került sor, azonban a VKM 1945. június
28-án megszüntette a bizottságok iskolafelügyeleti jogkörét s ezzel a helyi súrló-
dások is megnyugtatóan rendeződtek.

Progresszív gondolatok foglalkoztatták a törökszentmiklósi nevelőket is, mert
amikor a tanfelügyelőnek 1945. április 13-án jelentették, hogy 79-es létszámmal
megalakították a Tanszemélyzet Szabad Szervezetét, annak céljául a tagok gazda-
sági helyzetének megjavítását és a szociális iskolareform megvalósítását jelölték
meg.ltí A Türkevei Tanítók és Tanárok Szakszervezetének javaslatát 1945. aug.
12-én a vármegyei közigazgatási bizottság nevében a főispán terjesztette fel a tan-
kerületi főigazgatóhoz. E javaslat szerint a szakszervezet „mind a gondnokság,
mind az iskolaszék intézményét elavultnak tekinti, ezért megszüntetését kívánja".
A felterjesztés arra is utalt, hogy ha javaslatukat nem követi konkrét intézkedés,
akkor az elnök kinevezésénél a szakszervezet „döntő jelölési jogot kíván" magá-
nak. A főispán szerint is az említett helyi hatóságoknak a gyakorlatban semmi
jelentőségük nincs „sem az ellenőrzés, sem az anyagi felelősség szempontjából",
A tankerületi főigazgató a javaslatot felterjesztette a VKM-hez. Az ott uralkodó
konzervatív szemléletet tükrözte a felterjesztésre küldött válasz, mely szerint „az
iskolai helyi hatóságok ügye tárgyalás alatt áll, s ameddig az befejezést nem
nyer, az eddigi jogszabályok változatlanul érvényesítendők".1' E haladó javaslat
ekkor átmenetileg még lekerült a napirendről.

Dévavájyján viszont radikálisabb volt a nemzeti bizottság, mert az iskola-
szék íéalíciós tagjait leváltotta, s demokratákat küldött be helyettük. Kunhegye-
sen a dolgozók iskolájának felállítását, analfabéta tanfolyamok megindítását ha-
tározták el: „Nekünk kötelességünk az - olvassuk a határozatot -, hogy testvé-
reinknek megadjuk a lehetőséget a tanulásra, mert a tudatlan embert le lehet
szorítani, az értelmes embert nem".1* Vörös fonálként vonul végig a nemzeti bi-
zottságok tevékenységén az a törekvés, hogy az elnyomás és megaláztatás, a nyo-
mor és a kultúrálatlanság évszázadai után az új és szebb élet kialakításán mun-
kálkodjanak.

* * *

Egyes községek a felszabadulást követően abban reménykedtek, hogy a ré-
gen óhajtott és indokolt középiskola felállítását elnyerhetik s ilyen jellegű kéré-
sekkel ostromolták a kultuszkormányzatot. így a füzesabonyi kisgazda párt és
a szociáldemokrata párt 1945 nyarán közös felterjesztésükben polgári iskola lé-
tesítését kérték, amit a minisztérium az általános iskola megszervezésére vaió
hivatkozással elutasított.19 1945 végén Fegyvernek község elöljárósága fordult
a VKM-hez egy középfokú iskola megszervezése ügyében, aminek felállításai
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akkor még nem látta időszerűnek a kultuszkormány.20 Törökszentmiklóson 1946
februárjában a pedagógus szakszervezet vetette fel a gimnázium 'megszervezésének
gondolatát s a kérést a községi képviselőtestület elé terjesztette. A javaslatot a
testület elfogadta s a VKM-hez fordult iskolatelepítés ügyében: „Községünk...
30000 lelkes, . . .évenként 100-120 tanuló kényszerül más helységekben lévő
iskolákba felvételért folyamodni. A nagyobb tömeg, bennük sok tehetséges is,
anyagiak hiányában elesik a továbbtanulás lehetőségétől . . . a nemzet kárára".
A község a tárgyi és anyagi feltételek biztosítását is magára vállalta. Egyben
számított a demokratikus pártok közreműködésére, amellyel a felsőbb pártszervek
támogatását és erkölcsi segítségét is megnyerik a nemes ügy érdekében."' A VKM
végül is 1946 szeptember első napjaiban engedélyezte a gimn. megnyitását, amire
szept. íyén került sor.21

* * *

A felszabadulás után az élet minden területén harc indult a demokráciáért,
az új magyar jövő megteremtéséért s ezzel párhuzamosan folyt a küzdelem a ma-
gyar ifjúság megnyeréséért is. Az MKP az első pillanattól kezdve arra töreke-
dett, hogy az ifjúságot is megnyerje szabad hazánk demokratikus építése nagy
iigyének. Ezért már az első pillanattól kezdve egységes, demokratikus ifjúsági
szervezet létrehozására törekedett. Helyesen ismerte fel a történelmi szükség-
szerűséget, hogy aktív, ideológiailag képzett, felvilágosult ifjúságot kell nevelni.
Ezért a Függetlenségi Front pártjainak azt javasolta, hogy mondjanak le a külön-
böző ifjúsági szervezetek megalakításáról, mert a MADISZ minden demokratikus
szellemű ifjú előtt kitárja kapuit. Ez az ifjúsági mozgalom történetében is új kor-
szak kezdetét jelentette. Hogyan viszonyult ehhez a demokratikus ifjúsági szövet-.
séghez a tanulóifjúság?

Kezdetben vita tárgyát képezte, hogy a középiskolások vajon tagjai lehet-
nek-e? A VKM 56002/1945. sz. Általános Utasítása (1945. márc. 1.) többek
között kimondta: „Nevelésünket új feladatok elé állítja az a mélyreható változás
is, amely ifjúságunknak a politikai életehz való viszonya terén várható. Nyilván-
való, hogy ifjúságunk politikai érdeklődése fokozódni fog, s ennek a természetes
érdeklődésnek egyszerű, egyoldalú tilalmakkal gátat vetni nem lehet. . . Meg
kell tehát engednünk magasabb korosztályú tanuló ifjúságunk részvételét bizonyos
pártpolitikán felül álló, de mégis politikai jellegű mozgalmakban, szervezetekben.
Ilyen a MADISZ, amely tanulóifjúságunknak is egységes politikai előiskolája
lehet".u Ez önmagában jelentős tényező volt, de a középiskolás ifjúság nagy
része idegenkedett és tartózkodott az új demokratikus ifjúsági szervezettől, ragasz-
kodva a régi diákegyesületekhez. A miniszteri rendelkezés nem jutott el minden
középiskolához s a társadalmi szervezetek sem szereztek időben tudomást erről,
így pl. a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság szolnoki szervezete a főigazgatótól
kért felvilágosítást, hogy „a MADISZ helyi szervezetébe való belépés ajánlható-e,
vagy inkább az iskolán belül ajánlatos"."' Ezt a bizonytalanságot látva, a tan-
kerületi főigazgató 1945. márc. 19-én körlevél útján kérte a felügyelete alá tar-
tozó közép-, középfokú és szakiskolák igazgatóit, hogy az ifjúság „egységes szel-
lemben történő nevelése érdekében engedélyezze tanulói számára a Demokratikus
Ifjúsági Szövetségbe való bekapcsolódást", egyben hangsúlyozva, hogy minden
igazgató a lehető legnagyobb támogatásban részesítse a szövetség helyi szerveit.''
Nyilván e kérdés nem nyert egykönnyen megoldást. Ezt bizonyítja a MADISZ
szolnoki szervezetének 1945. március 30-án kelt, a tanfelügyelőnek címzett át-
irata, amelyben tiltakozott a régi iskolai rendtartás ellen, különösen azt a kitételt

25



sérelmezve és kifogásolva, hogy „a tanulókat megkülönböztetik és elzárják az
ifjúság többi rétegétől". Hangsúlyozta, hogy „a rendtartás ellenkezik a VKM úr
rendeletével, aki . . . programja fő céljául az ifjúság demokratikus alapokon való
nevelését tűzte ki".JI'

A kérdés végleges rendezésére 1945. szeptember 26-án került sor, amikor
a tankerületi főigazgató és a MADISZ Keletmagyarországi Titkársága a debre-
ceni középiskolák igazgatóit értekezletre hívta össze. Ez az értekezlet elhatározta:
,,. . . a diákság problémáit csak a nevelőkkel való teljes egyetértésben oldhatja
meg, ezért minden intézetben . . . egy arra alkalmas tanár elnökletével MADISZ-
csoportok alakuljanak. Az iskolai MADISZ-csoportok feladata: kifelé képviselni
a diákifjúságot, befelé a diákifjúság és az iskolai egyesületek összefogó szerve,
hogy így szolgálják az ifjúság demokratikus átnevelését". A határozatot a főigaz-
gatóság valamennyi középiskolának megküldte végrehajtás céljából. Egyben ismé-
telten felhívta az igazgatók figyelmét, hogy a MADISZ-csoportokat haladéktala-
nul alakítsák meg és erről sürgősen tegyenek jelentést."' Több Szolnok megyei
iskolavezető arról tájékoztatta felügyeleti hatóságát, hogy intézeteben megalakult
a MADISZ-csoport. Így a jászberényi áll. tanítóképzőintézet igazgatója 1945 áp-
rilis közepén azt jelentette felügyeleti hatóságának, hogy a diákfiatalok az elsők
között kapcsolódtak be a demokratikus ifjúsági szövetség munkájába, s egyben
felvilágosítást kért arról, hogy a leánynövendékek is tagjai lehetnek-e a szerve-
zetnek, vagy számukra más egyesület alakul.2* A nov. 12-i jelentésében pedig már
azt közölte a főigazgatóval, hogy az intézet több növendéke tagja lett a helybeli
kommunista pártnak."" A karcagi ref. gimnázium igazgatójának 1945. november
27-i jelentése szerint is a növendékek közül többen beiratkoztak a városban meg-
alakult MADISZ-szervezetbe. A jászárokszállási áll. polgári iskolában 1945. de-
cember 4-én, a szolnoki áll. Verseghy gimnáziumban 1946. március 7-én alakí-
tották meg az iskolai MADISZ-csoportot."1 A karcagi rcf. gimnázium 1945/46-os
évkönyve arról tájékoztat, hogy az iskola igazgatója támogatott minden olyan
törekvést, amely az ifjúság együttműködését célozta, hogy „a demokratikus ifjú-
ság egysége a megvalósuláshoz közelebb jusson".

Több iskola igazgatója nem kapta meg a főigazgatónak a MADISZ-csoportok
alakítására vonatkozó határozatát, ezért utólag kérték annak megküldését. Voltak
olyan iskolák - jászladányi magán polgári iskola -, ahol a demokratikus ifjúsági
csoport az önképzőkör keretén belül tevékenykedett.™ Nem így vélekedett a
Dunáninneni kerület Katolikus Tanügyi Főigazgatója, aki 1945. december 4-én
átírt a debreceni főigazgatónak, hogy a jászberényi rk. polgári leányiskola igaz-
gatójától arról értesült, hogy „Főigazgató úr hivatala Tőle MADISZ-csoportok
alakítását kívánta és a megalakításról jelentést sürgetett". E tényben a katolikus
autonóm iskolák megsértését látta s kérte a főigazgatót, hogy a kérdéstől tekint-
sen el.:!2

A visszaemlékezések, források és dokumentumok alapján megállapíthatjuk,
hogy a tanulóifjúság körében a MADISZ eléggé népszerű szervezet volt. Ebben
komoly tényezőként jelentkezett az a körülmény, hogy a diákfiatalok demokrati-
kusan gondolkodó csoportja egyetértett és aktívan támogatta az újjáépítést, azt
a kibontakozó új demokratikus légkört, amely a diákoknak is jogot, szabadságot
adott, sőt közéleti tényezőként ismerte el őket. Azokban a MADISZ-szervezetek-
ben, ahol érettebb, nagyobb élettapasztalattal rendelkező diákok is voltak, az
egymásközi beszélgetésekben nemcsak felvetődött, de követelték a tanítás és
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iskolai élet demokratizálását, a reakciós iskolai légkör és szellem megszüntetését,
új tanterveket, az oktató- és nevelőmunka átalakítását, emberi kapcsolatot tanár
és diák között.

* * *

A koalíciós időszak sokrétű, szerteágazó iskolapolitikai problémái közül fon-
tosságát tekintve is központi helyet foglalt el az iskola demokratikus reformja,
az új, egymásra épülő iskolarendszer megteremtése. A nyilvánosságra kerülő ter-
vek kivétel nélkül a demokratikus és egységes iskola megteremtésének elvi alap-
ját fogadták cl. A demokratikus pártok mellett hallattatták szavukat a különböző
társadalmi szervezetek és a haladó magyar pedagógia kiváló képviselői, gyakorló
szakemberei is. A kultuszminisztérium és vezetője, gr. Teleki Géza, nem szorgal-
mazta különösebben ezt a demokratikus átalakulást. A konkrét intézkedések
csak a Budapesti Nemzeti Bizottság erélyes fellépése után születtek meg. E hacá-
rozott követeléseknek az eredményeként készítette el a VKM reformjavaslatát.
Harcok, kemény viták és nézetek összeütközése közepette így születtek meg 194 j .
aug. 16-án az Ideiglenes Nemzeti Kormánynak iskolapolitikai téren az első forra-
dalmi jelentőségű, a földreformhoz hasonlítható dokumentuma (6650,1945. ME)
az egységes, nyolcosztályos, általános és ingyenes iskoláról, amely egyben alapját
is képezte az új, egységes iskolarendszernek. Célja és hivatása Kercsztury Dezső
miniszter szerint „Közművelődésünk helytelen osztálytagozódásának megszünte-
tése, az egységes közműveltségi alapvetés megadása, . . . a parasztság és a mun-
kásság szellemi színvonalának általános felemelése", „az egyéni hajlamok tudato-
sítása és a helyes pályaválasztás előkészítése"."

Jelentőségében és következményeiben, az 1868-as népoktatási törvényt kivéve,
minden más nevelésügyi intézkedést messze túlszárnyalt és felülmúlt. Augusztus
folyamán jelent meg a Végrehajtási Utasítás is, amely szerint a népiskola I-VIIT.
és a gimnázium, í 11. a polgári iskola I-IV. osztálya helyett „általános iskola"
elnevezéssel új iskolát kellett szervezni. Ezt a társadalmi szervek és mozgalmak
is megértették, döntő vívmánynak tartották és annak megvalósításáért harcoltak.
A. haladó pedagógusok Szolnok megyében is örömmel üdvözölték megalkotását,
mások kétséggel, értetlenséggel fogadták. A tanfelügyelő utasította a tanári, taní-
tói testületeket, hogy közös értekezleten beszéljék meg a rendeletet, s ahol csak
mód van rá, nyissák meg az általános iskolát. 1945 szeptemberében tehát elkez-
dődött az új iskolatípus egyes osztályainak szervezése. A gimnáziumokban és a
polgári iskolákban már nem került sor az első osztályok megnyitására, mert he-
lyét az új iskolatípus 5. osztálya foglalta el. Micsoda bizalom a demokrácia új
iskolája, az általános iskola iránt, hogy a dévaványaiak a népiskola VI. osztá-
lyába járó gyermekeiknek az ált. iskola V. osztályába való beíratását kérik.
Ügy érezték, hogy az egy év veszteséget alaposan kárpótolja az új iskolában rejlő
nagy lehetőség, ha a föld mellé megfelelő iskolát is kap a falu népe.1'1

A megye tanfelügyelője 1946. január 29-én készített - a főigazgatónak kül-
dött - kimutatása szerint az 1945/46. iskolai évben Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyében 58 népiskolában szervezték meg az általános iskolát. Ezek közül 25 nép-
iskolában az V-VTII. osztályokban is rátértek a szakrendszerű tanításra; 33 nép-
iskolában megszervezték az ált. iskolát, de a VI-VIII. osztályokban nem tértek
át a szakrendszerű tanításra. 21 volt azoknak a népiskoláknak a száma, ahol
nem szervezték meg az általános iskolát, pedig más iskolával való együttműkö-
déssel meg lehetett volna oldani azt. Mi volt az oka annak, hogy az említett 21
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népiskolában az általános iskola megszervezése elmaradt? Az egykori források
szerint is első helyen a tanterem-, tanerő- vagy tanulóhiány szerepelt külön-külön
vagy összetetten. Ezek mellett az állandó mulasztások magas száma, amely rész-
ben az iskolától való nagy távolságból, részben a mezőgazdasági munka idény-
jellegéből és nem utolsó sorban az időjárás viszontagságos voltából adódott.
92 iskolában más iskolával való együttműködés útján sem volt megszervezhető
az általános iskola."' Ezek elsősorban kis községekben, a tanyákon szegényes cs
elmaradt viszonyok között működő, nagyrészt felekezeti, volt uradalmi, vagy ér-
dekeltségi iskolák voltak.

A megye tanfelügyelője népoktatási kerületében pedagógiai célokra, iskola-
objektumokra összesen 24 kastélyt, gazdatiszti épületet igényelt a felügyeleti ható-
ságától."' Iskolaszanatórium, tanyai internátus, illetve központi iskola céljára az
igénybevehető objektumokból 1946. április 3-án negyvenet kért a megfelelő föld-
területtel. :'

Az 1946 szeptemberében megkezdett tanévet az általános iskolai hálózat
további kiépítése jellemezte. Mint ismeretes, az általános iskola az 1945-46.
iskolai évben kezdte meg működését, ezért e tanévet bizonyos értelemben kísérleti
évnek is lehetett tekinteni. Az 1946-47-es tanévben az általános iskola VI. osz-
tályai mind szélesebb rétegek előtt nyíltak meg, s ezzel az alsófokú oktatás rend-
szere is tovább erősödött, szilárdult. A tankerületi főigazgató a VKM-hez kül-
dött, az általános iskolák szervezése terén éléit eredményekről szóló 1947. febr.
2.0-i jelentésében Jász-N'agy•kun-Szolnok megyét Hajdú mellett említi, ahol telje-
sen megfelelő mértékben sikerült az általános iskolák megszervezése, illetve to-
vábbfejlesztése. Maga ez a tény indokolja azt, hogy jóllehet az általános iskolák
megszervezése országos jellegű feladat volt, mégis külön kellett szólnunk ennek
Szolnok megyei vonatkozásairól. A főigazgató összesítése szerint a megyében 7/
önálló általános iskola, 4 körzeti, 40 kooperáló és 60 fiókiskolát tartottak nyilván
s 161 népiskola nem volt ekkor még bekapcsolható az általános iskolai reml-
s-erbe.3*

Hátráltatták, vagy gátolták az általános iskola megszervezését, illetve tovább-
fejlesztését az olyan általános tényezők, mint pl. az általános iskola alsó- és felső-
tagozatának merev összekapcsolása, a különböző iskolafenntartók érdekeinek
összeegyeztetése, több egyházi iskola részéről a felső tagozat feladása, a magán-
polgári iskolák helyzete, több községi polgári iskola továbbfejlesztésének proble-
matikus volta, illetve az iskola elsorvasztása, megszüntetése, a polgári iskolákban
tanító pedagógusok elbizonytalankodása. Helyenként nehézséget okozott a meg
nem értés, az igazgatók megbízása, a tantestületek tagjainak különböző képesítése,
gazdasági és szociális viszonyok, tüzelőanyag hiánya, az iskolába járás könnyelmű
felfogása, beiskolázatlanság, a kultúrigény hiánya, maradiság és nemtörődömség.
A tanfelügyelői hivatal sem tudott minden esetben megfelelő útbaigazítást adni,
a tanulmányi felügyelők pedig a szűkös anyagiak miatt nem látogathattak s így
a közvetlen tanácsadás, segítés is elmaradt. Nem volt tankönyv, későn jelent meg
az egyes tantárgyakhoz a részletes tantervi útmutatás stb. - ezek mind-mind zavart
és nehézséget okoztak.

* * *

1946-ban felújult a tanítóképzés újjászervezése körüli vita is. Mind többen
követelték a főiskolai szintű tanítóképzés megvalósítását, hogy ezzel európai
szintre emeljék a képzést. Ebben a mozgalmas időszakban sajátosságként kell
említenünk a jászberényi állami líceum és tanítóképző intézet tervét, a tanyai
tanítók képzésére. Az intézet igazgatója és tanárai előtt az a cél lebegett, hogy
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a leendő tanító lássa az adott kor gazdasági problémáit, a gazdasági tanácsadó
szerepét is tudja betölteni tanyán és falun egyaránt. Helyesen látták meg, hogy
hazánkban - a radikális földreform után - a tanítóság kívánatos gazdasági tudása
és felkészültsége a tanítóképzés korabeli tantervi keretei között nem biztosítható.
Pedig akkor még a tanítóságnak kellett elsősorban ismerni és népszerűsíteni a
szükséges átszervezési szövetkezeti és gépesítési eljárásokat a parasztság körében.
Ezt csak úgy lehetett elérni, ha a tanító is a megfelelő ismereteknek a birtokába
jutott. Erre az iskolának kellett volna felkészíteni a jelölteket. Ezért az intézet
igazgatója 1946 elején a tanyai tanítók képzésére vonatkozó új tervezetet készített
s engedélyeztetés végett a főigazgatóságra terjesztette fel. Juhász Géza tankerületi
főigazgató a tanyai tanítók képzésének tervezetét értékesnek, az ország gazdasági
és szellemi újjáépítésének szempontjából hasznosnak tartotta. Miután tantervi
módosításról volt szó, a javaslatot 1946. mára 6-án a VKM-hez terjesztette fel,
azzal az indokolással, hogy „a tervezet a tanyai tanítók sajátos kiképzése útján
a tanyai élet gazdasági és kulturális színvonalának emelését, a tanyai kisbirtoko-
sok versenyképessé tételét és ezáltal az ország mezőgazdasági termelésének szak-
szerűségét, racionalizálását és fokozását tűzi ki céljául". A demokratikus újjáépí-
tés szempontjából is értékesnek látszó tervezetet a miniszter különös figyelmébe
ajánlotta.

Közel fél év telt el, amíg a minisztérium érdemileg döntött a javaslat ügyé-
ben. 1946 augusztus közepén a VKM értesítette a főigazgatót, hogy az 1946/47.
iskolai évtől kezdődően hozzájárult ahhoz, hogy a jászberényi áll. tanítóképző-
intézet tanári testülete a tanyai tanítók különös képzésére való tekintettel kísérlet-
képpen módosított óra- és tanterv szerint taníthasson. A leirat szerint „a tanyai
tanítóképzés elsősorban megfelelő tanítói lelkület kialakításának kérdése és csak
másodsorban tantervi kérdés. Ezért. . . óratervében csak a természetrajz, a gazda-
ságtan, a jogi és társadalmi ismeretek, továbbá az egészségtan heti óraszáma
módosulhat", a többi tárgy azonos maradt a tanítóképző intézetek érvényes óra-
és tantervével. Az új tanterv szerint a természetrajzot és a gazdaságtant az I. és
a II. osztályban szétválasztották és az óraszámot növelték. így a gazdasági isine-
retek heti óraszáma az L, II. és IV. osztályban heti 2 óra, a III. osztályban heti
4 óra lett. A tanterv készítésénél a tantestületnek figyelembe kellett venni - a
miniszteri utasítás szerint - a tanítóképző és az általános iskola tantervét,'1'
valamint a tanyai tanítóképzés különleges feladatait. A jogi és társadalmi isme-
retek, egészségtan óraszámát 1-1 órával megemelték.

A miniszteri leirat külön is felhívta a főigazgató figyelmét, hogy az intézet
működését és helyi tantervének megvalósítását fokozott figyelemmel ellenőrizze,
látogatásainak és tapasztalatainak eredményéről a tanév végén jelentésben tájé-
koztassa a felügyeleti szervet. Erre először 1947 júliusában került sor. A főigazga-
tói jelentés megállapította, hogy a jászberényi áll. tanítóképző intézet az 1946/47.
iskolai évben a tanyai tanítóképzést a normális tanterv keretein belül végezte,
„kivéve a gazdaságtant, melyet a természetrajztól elválasztva, külön helyi tan-
menet szerint tanítottak. Egyéb vonatkozásban a szabadművelés, bábjátszás, nép-
rajz, gyermeklélektan, meteorológiai állomás létesítése, népdalversenyek stb. voltak
azok, amelyekkel a falu életébe vezették be a növendékeket. A magyar nyelv- és
irodalomból a népi irodalom kihangsúlyozásával, szabadművelődési kiszállásokkal
igyekeztek az intézet célját elérni. A munka eredménye - különösen a gazdaság-
tan és a magyar irodalom terén - kielégítőnek mondható. A jogi és társadalmi
ismeretek tanításában már nem tudták a sajátos célt elérni, mivel - az intézet
hibáján kívül álló okokból - ebből a tárgyból néhány tanítási óra elmaradt.
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Tapasztalataim és megfigyeléseim alapján tanulságként csupán azt kívánom le-
szögezni, hogy a természetrajz és gazdaságtan különválasztása indokolt és hasz-
nos volt".'1"

Az intézetnek az 1946-47-es iskolai évről szóló évkönyvében olvashatjuk:
„a magyarkodás és lírai hazafiság helyett nemzetünk reális erőforrásainak és való
értékeinek, de ugyanakkor fogyatékosságainak ismeretére támaszkodó nemzet-
szeretetet akartunk neveltjeinkben kifejleszteni".'1 Ez is bizonyítja, hogy a kor-
szerű képzés eszményének megvalósítására törekedtek. Az intézet testülete helye-
sen látta meg, hogy a hazai korszerű és versenyképes termelés alapjainak leraká-
sát már az általános iskola alsó tagozatában cl kell kezdeni, ahol képzett, erre
felkészült nevelők tanítanak. Ezért is fogalmazták meg, hogy a jövőt csak „kor-
szerű, szövetkezeti tájegységi termelés"-scl alapozhatják meg. Különös gondot
fordítottak a gazdasági ismeretek tanítására és a gazdasági gyakorlati munkára,
ahol korlátlan lehetőség adódott a konyha-, virág-, gyümölcskertészet legfontosabb
teendőit gyakorlatilag megismertetni és a növendékekkel végeztetni. „Melegágy-
készítés, palántanevelés, kiültetés és ápolás, . . . üvegházi növényszaporítás és tc-
leltetés, sőt az üvegház fűtési munkáját is a növendékek végezték". Gazdasági
bemutatókertet létesítettek, erről így írnak: egy négyzetméter nagyságú ágyakban
„50 olyan gazdasági növény termelését végeztük, amelyet vidékünkön egyáltalán
nem, vagy csak alig ismertek, de eredményesen beleilleszthetők a mai, családi
kisbirtokokon való termelésbe s alkalmasak megszüntetni a magyarországi egy-
oldalú és primitív termelést".'2 Egyben a munkával a munkára nevelés nagyszerű
példáját bizonyították. A jászberényi kísérlet - jelentős eredményei mellett -
rövid életű volt, mert a tanítóképzők reformálása körül tovább gyűrűztek a hul-
lámok s 1949-ben pedagógiai gimnáziumokká szervezték át ezeket az intézeteket
s ezzel a tanítóképzés visszaesett arra a négy éves szintre, amelyen a múlt század
80-as éveiben volt.

Miben összegezhetjük az elmondottakat?

írásunkban a köznevelésügy néhány olyan kérdését igyekeztünk kiemelni,
amelyek elsősorban a megyére voltak jellemzőek, a megyében vetődtek fel, vagy
teljesedtek ki sajátos módon. Bizonyságul legyen szabad utalnunk a nevelésügyi
tanácsokra, a tanácsok országos megszervezésének javaslatára, vagy éppen a jász-
berényi tanítóképző intézetnek a tanyai tanítók képzését elősegítő tervére é;
a gyakorlatra, melynek aktualitása ma is helyénvaló lenne a tájjellegnek meg-
felelően. Országos vonatkozásban is elismerésre méltó iskolapolitikai tevékeny-
séget fejtettek ki a különböző társadalmi, népi és mozgalmi szervek, de ezek
mögött a Szolnok megyeiek sem maradtak le sem a kezdeményezésben, sem a
tényleges munkában: a tandíjak eltörlése, a közoktatásügy ellenőriztetése igen
bátor tett volt a maga nemében s a feudális maradványként tovább élő gondnok-
ság és iskolaszék megszüntetését szorgalmazó javaslatok is a korszerű iskolavezetés
irányába mutattak.

Jelentős szerepet töltött be a tanulóifjúság demokratikus szellemű nevelésé-
ben, a diákönkormányzatok kezdeti kialakításában az iskola és társadalom kap-
csolatának erősítésében a MADISZ iskolai csoportja, amely a közép-, közép-
fokú és szakiskolák egy részében megalakult. Ezek funkcióját később az iskolai
diákbizottságok vették át, melyek a Diákszövetség megalakulásáig a tanulóifjúság
önkormányzati szerveiként tevékenykedtek.
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A tanulók és a szülők nélkülözhetetlennek érezték az iskola, a szellemi élet
súlyát és jelentőségét s a gazdasági, anyagi élet megtorpanása nem jelentette szük-
ségszerűen a szellemi értékekben való hit megrendülését. Az általános iskola meg-
szervezése és kiépülése tankerületi szinten is előkelő helyet foglalt el s forradalmi
változást jelentett a közműveltség megszerzésében, a közoktatás rendszerében.

Dr. Vaskó László
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Zádor István emlékezése a Szolnoki Művésztelepről

így kezdődött az 1924-es év, amelyet a szolnoki művésztelepen folytattam
és amelyből 20 éven át az ott készülő alföldi és olaszországi rézkarcaim hosszú
sorozata keletkezett.

De ha már Szolonokon vagyunk, beszéljünk arról is, hogyan keletkezett
tulajdonképpen a szolnoki művésztelep. Egy osztrák festő fedezte fel Szolnokot
a művészet számára. Az 1848-as szabadságharc alatt August von Pettenkofen volt
az, aki rajzmappájával mindenhová elkísérte azt az ezredet, amelyben évekkel
azelőtt Lombardiában szolgált. így hát nem mint ellenséges katona, hanem mint
békés hadifestő jött el hozzánk. De bejárván az egész országot, Szolnok volt az,
amely leginkább keltette fel művészi érdeklődését. A forgalmas kis mezőváros
piaci életével, vásáraival, cigányokkal és a kis kócos parasztokkal, a körülötte
elterülő Alfölddel annyira érdekelte, hogy 1852-től 30 éven át, egészen 1882-ig,
majdnem minden évben töltött néhány napot vagy hetet Szolnokon. Hogy Szolnok
mekkora hatással volt rá, legjobban jellemzi, hogy bár ezen 30 év alati az ott

Zádor István: Tisza-part
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Zádor István: Tabán árvízkor

coltól: idő alig tett ki egy évnél többet, s ugyanezen idő alatt hat évet töltött
Párizsban, egész oeuvrejében Párizsnak semmi nyoma, amíg majdnem valameny-
nyi munkája szolnoki vonatkozású. (>J

Érdekes felemlíteni, hogy 1852-ben Bismarck is járt Szolnokon. Egy Szolnok^
/ól keltezett, feleségéhez intézett levelében írja, hogy paraszt szekéren utazott
Cegléden át. A gulyás kocsis mellett inasa, ő mellette pedig a saroglyában levő
szalmazsákon a kíséretére kirendelt dragonyos hadnagy ült. Valamennyien maguk
elé rakták töltött pisztolyaikat, míg a szekér mellett jobbra, balra három-három
dragonyos ügetett töltött karabéllyal a kezében. Minden baj nélkül érkeztek Szol-
nokra, de a vendégfogadóban, ahol megszállt, egész éjjel nem tudott aludni, mért
ott reggelig szólt a cigánymuzsika. Bár az utazás ma már lényegesen egyszerűbb
és kevesebb veszedelemmel jár, a reggelig tartó cigánymuzsika szép szokása Szol-
nokon azóta is fennmaradt. .-,, .1

Pcttcnkofen baráti köréből Szolnokon dolgozott még Ottó von Thoren,^
kiváló állatfestő, Galbert Raffalt, aki Pettenkofennek valóságos utánzója volt 'éS
Carl Miiller, az orientalista, aki keleti ruhákba és drapériába öltöztetve a cigá-
nyokat, róluk festette egyiptomi képét a Nilus helyett a Tisza partján. Több is-
mert nevű külföldi festő között ott festett még Tina Blau is, aki később Bécsben,
különösen a Práterben festett képeivel lett híressé. ;.J}j 1,.)j

Mi vonzotta ezeket a művészeket éppen Szolnokra? Talán az exotikurtt"ntátű
vágy, a romantika, mely őket a biedermeier polgári milieu témáiból egy idegén
világ felé hajtotta, amihez hozzájárulhatott azonban az is, hogy a vasút akkor
csak Szolnokig járt és ez volt a legkeletibb pont, ahová a nyugatról jövők elme-
íészkedtek. Utána már a pusztaság következett, meg a betyár világ, ahová csak
nagyon vakmerő külföldi ember szánta rá magát, még fegyveres kísérettel is,'
hogy elmenjen. A 70-es években kezdtek már jönni a magár művészek is. Különös1

varázsa van itt a levegőnek, amely a legtisztább napsütésben is ezüstfátyollal vont
be mindent, itt nincsenek nyers színek, itt valami csendes harmónia tölti meg
az atmoszférát s magyarázza meg, mit találtak itt a művészek, ahol a laikus
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számára nincs egyéb unalmas, egyhangú Alföldnél. Megragadták őket a Tisza ka-
nyarulatai, füzesei, az Alföld különös felhőképződései, a Zagyva-parti tanyák,
vagy a szolnoki Tabán zegzugos utcái, halászok öreg házaival, amelyek között
úgy eltéved az idegen, mint Velence sikátoraiban. Az Alföld messzi láthatárának
monumentalitása, mely felett szebb a zivataros felhők száguldása, a napnyugta
mindent vérben és aranyban fürösztő grandiozitása, mint az óceánon. Itt az Alföld
látszólagos ürességében, egy-egy satnya akácfának is megnő a jelentősége, egy
korhadt kerítés művészi élménnyé nő és az alföldi ember tempós mozgása ritmu-
sává válik a tájnak is.

Á magyar festők sorát Bőhm Pál nyitotta meg 1875-ben. Az őt követő hosz-
szú sorból csak néhány nevet említek, mint Ligeti Antalt, Aggházy Gyulát, Deák-
ÍLbner Lajost, ki a szolnoki népéletet ábrázoló képeivel aratta legnagyobb sike-
reit. Itt dolgoztak hosszabb-rövidebb ideig Edvi Illés Aladár, Iványi Grünwald
Béla, Koszta József, Meányánszky László, Nádler Róbert, itt oldódott fel idegen
futás alól Perimutter Izsák, kiből Szolnok csinált magyar festőt, továbbá Spányi
Béla, Tölgyessy Arthur és Zemplényi Tivadar. Ide tartozik Vágó Pál is, bár ő
évtizedekig a szomszédos Jászapátiban levő műtermében dolgozott.

Ennyi művészi munka láttán kellett, hogy a város is ráeszméljen, milyen
értéket jelentenek számára az itt élő és dolgozó művészek. Egyetlen más város
sem volt az országban, melyhez így sereglettek volna a festők. Egy művésztelep
létesítésének eszméje vetődött fel, amely a művészeknek, kik eddig magánházak-
ban húzódtak meg és műtermek nélkül dolgoztak, kényelmes otthont nyújtson,
kirándulásaik időleges letelepülésekké váljanak, miáltal a város kulturális jelen-
tősége is megnövekednék. A tervet az akkori főispán, Koronghi Lippich Gusztáv
nagy szeretettel támogatta, s így 1899-ben, néhány ott dolgozó művész: Bihari
Sándor, Boruth Andor, Fényes Adolf, Hegedűs László, Katona Nándor, Kernstok
Károly, Mednyánszky László, Mihalik Dániel, Pongrácz Károly és Vaszary János
folyamodtak báró Wlassich Gyula kultuszminiszterhez, segítené őket a szolnoki
művésztelep megalapításához. A szolnoki főispán unokafivére, Lippich Elek, a
művészet nagy barátja volt a minisztérium művészeti osztályának vezetője és így
rövidesen megalakulhatott a „Szolnoki Művészeti Egyesület".

A város a Tisza és a Zagyva torkolatában, a régi vár helyén mintegy 3400
négyszögöl területet ajánlott fel, mely azóta meg is nagyobbodott. A vármegye
kulturális alapjából folyósított kölcsönt, amiből Gyalus László műépítés-tervei
szerint építették fel a két műteremházat. Ezek az akkor teljében álló finn-magyar
barátság hatása alatt északi stylusban épült faburkolatú téglaépítkezések, magas
zsindelytetővel. A telek parkírozását Kohner Adolf Szolnok megyei nagybirtokos
vállalta magára, aki egyébként a Művésztelep elnöke.

1902-ben, Péter-Pálkor avatták fel ünnepélyesen a Művésztelepet, amelyen
két kiállítási helyiségen kívül 10 műtermes lakás állt a művészek rendelkezésére.
A Művésztelep törzstagokból állt. Míg előbbiek életfogytiglan használhatják mű-
termeiket, a vendégtagok meghívása egy esztendőre szólt, mely meghívás maxi-
málisan ötször hosszabbítható meg. Ha ezen idő alatt a törzstagok zsűrije nem
választja be maguk közé törzstagnak, helyüket másnak kell átengedniük. Ennek
a szelektálásnak köszönhető, hogy ez a művésztelep ennyire felvirult, tagjai év-
tizedeken át a legnagyobb harmóniában dolgozhattak, és soha semmiféle incidens
nem zavarta az egyébként nem könnyen kezelhető művészek együttműködését.
A műtermekért bért fizetnek, de nem pénzben, hanem képekben. Ezeket a képeket
aztán évenként kisorsolják a Művészeti Egyesület laikus tagjai között. Mert ilye-
nek is vannak. Évi 12 pengőért ingyen látogathatják a kiállításokat és tagsági
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jegyükkel reszt vesznek a képsorsolásban. Volt idő mikor 500-on felül volt a tagok
száma.

A háború előtt a vendégtagok, kik rendszerint a fiatal generációból kerültek
ki, hogy már arrivált mesterek mellett fejlesszék tudásukat, ösztöndíjat is kaptak.
Ezt Kohner Adolf ajánlotta fel, ki évenként 5 fiatal művésznek adott az ingyen
kapott műtermekhez 5 hónapon keresztül havi iof' korona modellpénzt. Magam
is így kerültem 1908-ban először Szolnokra, ahova egyenesen Párizsból az École
aes Beaux Arts-ból jöttem. Nagyon víg élet volt akkor lent a telepen, csupa le-
gényember, fiatal, gondtalan művészek.

A háború előtti Művésztelep tagjai közül sajnos már jó egynéhányan nin-
csenek az élők között. így Mihalik Dániel, a remek tájképfestő és szenvedélyes
vadász, Kléh János, a lírai hangulatú tájak kedvelője, Faragó Géza, az ügyes
plakáttervező, aki kifogyhatatlan volt szobatisztának éppen nem mondható hu-
moros ötleteiben. Azután Zombory Lajos, a kitűnő állatfestő, az örök optimista,
aki a legmélyebb dekonjunktúra idején rendezte a Műcsarnok hatalmas termei-
ben kollektív kiállítását, melyre több mint 10 000 pengőt fizetett rá. Kiállításán
találkozott vele Vidovszky Béla, szinten törzstagja a Müvésztelepnek, s megkérdi
tőle: „Na Lajos bácsi, hogy megy a kiállítás?" „Mögy az" - mondja szögedi
kiejtéssel Zombory -, „az állam is vösz majd, a város is, mög magánosok is
alkusznak, töszöm azt, arra képre no" - s mutat egyik közismert, szántást ábrá-
zoló képére. - „Aztán mi az ára annak a képnek Lajos bácsi?" - 1400 pengőre
írtam ki, de ha nagyon alkusznak, clengedöm én a felit is - vagy az ezret, vagy
a négyszázat."

Velem egyidőben, ugyancsak mint Kohner-ösztöndíjas került le Szolnokra
Glatter Gyula, a tragikusan elhunyt kedvelt portréfestő is, ugyanekkor volt ott
jávor Pál, a fiatalon elhunyt finom kolorista, akit egyszer Fényes Adolf, mind-
nyájunk Fényes bácsija, azzal bízott meg, hogy ügyeljen fel a szobafestőkre, akik
távollétében műtermét festik ki, hogy a műterem halvány galambszürke, háló-
szobája meg világos almazöld legyen. Az előszoba színét, a különben igen rigo-
rózus Fényes bácsi bizalma jeléül a finom színérzékű Jávor Palira bízta, s nyu-
godtan elutazott a lakásfestés tartamára a szomszédos Szászberekre Kohnerékhoz.
Mire visszaérkezett, az előszobája tenyérnyi széles piros-fehér-zöld csíkokkal nem-
zeti színűre volt kifestve.

Meghalt Bihari Sándor is, aki leghíresebb képeit Szolnokon festette, a
„Vasárnap délután"-t, a „Bíró előtt"-öt, amelyen szereplő, törött hegedűjét mu-
tató cigánylegény, öregen és megkopottan, de még mindig modelleskedik. Halottja
még a telepnek Hegedűs László főiskolai tanár, meg Illés Antal, aki egyszer bor-
közi állapotban még régen, a háború előtt a zsidó nőegylet báljából egymaga
kiverte a zsidókat, majd egy Móricz Zsigmond-féle úri-muri alkalmából tragikus
körülmények között fejezte be életét, és ifj. Lechner Ödön, a finom ízlésű impresz-
szionista festő, a nagy építész-zseninek, Lechner Ödönnek fia. Abban az időben
dolgozott a telepen a nagytehetségű Hatvány Ferenc és a finn származású Liipola
Yrjö szobrász is.

Az első világháború, de különösen az utána következő események teljesen
megbénították a telep életét. A kommün alatt itt dúltak a legerősebb harcok.
A Tisza-hidat felrobbantották, a közelben lévő Művésztelep is sok gránátot és
srapncllt kapott. Az én műtermem plafonján is nagy gránátütötte nyílás tátongott.
A románok kivonulásukkor az egész telepet ki is fosztották és a műtermekben
lévő képeket összevagdalták. Az állami szubvenció devalválódott és anyagiak híján
évekig tartott, míg a telep újra felélénkülhetett és benépesedett.
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Lippich István nyugalmazott főispánnak köszönhető a telep renaissancea.
Bankkölcsönt szerzett és a műtermeket újra rendbehozta, a házakat újra lakhatóvá
tette. Az elvadult kertből látványosságszámba menő parkot létesített, olyan pA-
zsittal, mely hírére válna bármely parknak, s különösen az alföldi kánikulában
párját ritkította. Ebben a gyönyörű kertben festett Pólya Tibor, s előtte feküdt
a fűben egy öreg, ötven éves púpos cigánylány. Olyan fényes fekete haja volt
Josephine Baker-nek és pontosan az a típus, mint amilyent Zulsaga, a század-
eleji divatos spanyol festő festett. Ez a lány, akit a köznyelv „Púpos Marcsá"-nak
hívott, szállította a cigánymodelleket, purdékat, lányokat, férfiakat. De ezt csak
mellékesen és a művészet iránti ösztönös szeretetből. A főfoglalkozása, hogy úgy
mondjam - a leánykereskedelem volt. Szóval ott feküdt púpjára támaszkodva
a fűben s nagyokat szívott pipájából. Nézte, nézte, gyönyörködve nézte, hogyan
dolgozik Pólya. Én legalább azt hittem. Egyszerre csak hozzám fordulva felsó-
hajt: „De szép fiú volt ez a Tibor, de sok pénzt kereshettem volna vele, ha jány
lett vóna!" - Mindenki csak a maga szempontjából figyeli a jelenségeket.

A Művésztelep tagjai sorába tartozott Pólya Iván is, ő az egyedüli ember,
akit a Rózsadomb tetején méteres hóban büntettek meg - halászati - kihágásért.
Ez úgy történt, hogy már nagyon áhítozott finom tiszai kecsegére s így már
januárban felszerelte magát a legraffináltabb horgászkellékekkcl. De nem győzte
kivárni a nyarat, hogy kipróbálja az új horgászbotot, így hát kidugta budai mű-
terme ablakán és lekurblizta róla a zsinórt. Vannak ilyen fatális véletlenek, a
horog egy arra menő ember orrába akadt. Jgy került a rendőrségre és télen
a hegy tetején halászati kihágáshoz.

De a mai fiatal művészgeneráció nem éli már azt a könnyű, mondhatnám
gondtalan életet, mely a mi fiatalságunkat jellemezte. Remek munka atmoszféra
volt a telepen. Kora reggeltől napnyugtáig folyt a munka. A kerítésen belül ma-
gunk között vagyunk - egész nap munkaruhában - vagy még abban sem, és mint
valami szentséget tiszteljük egymás munkabeosztását. Ezekben a nyári hónapok-
ban alig élünk társadalmi életet. Munka után evezünk, vagy strandra járunk,
amihez oly közel vagyunk, hogy otthonról fürdőruhában mehetünk le a Tisza
partján levő csónakházba. Esténként a kert legmagasabb helyén, az úgynevezett
„duma dombon" gyűlünk össze és gyönyörű nyári csillagos égbolt alatt élvezzük
a legrekkenőbb hőség után is hűvös alföldi estéket.

Alakult-e ki ennyi művészi munka után együtteséből egy speciális szolnoki
stílus, mint ahogy ma mar, amint a magyar művészet egy lezárt alapiáról beszel-
hetünk, ha Nagybányát és a nagybányai irányt említjük? Azt hiszem, hogy nem.
Mi lehet ennek az oka? Nem tévedek, ha azt mondom, Nagybánya forradalmi
jelenség volt az akadémikus magyar művészi életben, egyszerre robbant ki teljes
erővel Ferenczy, Grünwald, Glatz, Réti fellépésével és az utánuk Nagybányára
menők, folytatva az általuk megkezdett impresszionista-naturalista irányt, a meg-
kezdett utat csak kiszélesítették, kitaposták, de új irányhoz nem vezettek. Szolnok
a konzervatívizmusból indult ki. Deák-Ébner, Zemplényi, Bihari zsánerjelenenú
még tele voltak irodalmi tartalommal. Fényes „szegény ember sorozatán" át el-
hagyva a literáris tartalmat, már tisztára festői meglátás felé haladt. Aztán a
századeleji tájképfestő triász jött Szlányi-Mihalik-Olgyay, akikkel az impresz-
szionista meglátás vonult be Szolnokra, majd külföldről hazatérő, mindig új és
új stílusokat kereső fiatalok ismét eltértek az előzők felfogásától. A legutolsó
években Aba Novákkal a legújabb irányú művészet is otthonra talált a Művész-
telepen.
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Ezeket a teljesen heterogén stílustörekvéseket természetesen nem lehet közös
nevezőre hozni, s így erre a folyamatos fejlődésre és a korral való haladásra ve-
zethető vissza, hogy Szolnokon nem alakult ki egy egységes, bevált stílus. Egy
azonban bizonyos, - teljesen elvont, absztrakt művészet nem találhat talajra
Szolnokon, ahol a művészek legszorosabb kontaktusban állanak az őket körül-
vevő és lenyűgöző természettel, nem vonhatják ki magukat annak hatása alól
és képeik bármilyen irányúak is, mindig a természethez vezetnek vissza.

j

Szinyei Mer se Pál volt fiatal korunk félistene és büszkék voltunk, hogy a
Japán Kávéház-beli társaságának tagjai lehettünk. Ö mondotta billiárdozás köz-
ben - mert ez volt egyik szenvedélye -, „a billiárdnak és a festészetnek közös
szabálya van: legalább egy lábbal mindig a földön kell állni!"

(Zádor István kéziratos feljegyzéseiből.)

E SZAMUNK MUNKATÁRSAI:

Kakuk Mátyás gimn. tanár, Kunszentmárton; Kocsis László tanár, Szolnok;
Dr. Majoros Káro y az MSZMP MB titkára, Szolnok; De. Szakái György agrár-
mérnök, Szolnok; Zádor Béla, a városi Tanács V. B. népművelési felügyelője,
Szolnok; Zádor István Kossuth-díjas festőművész hagyatékából; Dr. Vaskó László
egyetemi adjunktus, Debrecen; Turcsányi István ny. gimn. tanár, Kunszentmárton.
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HONISMERET - HELYTÖRTÉNET

A kunszentmártoni földrajzi névgyűjtés tanuiságai *
(részlet)

,,. . . A kunszentmártoni gyűjtést más vidékek anyagával összehasonlítva,
feltűnik néhány törvényszerűség:

i. A Zala megyei kis községekben 800-900 lakosra és 1500-2000 kat. holdra
történeti anyag nélkül 70-100 név jut (Tamás Lajos: Földrajzi nevek gyűjteménye
Zala megyéből. Nyr. LX. 276). Az általam vizsgált mintegy 25 000 kat. holdon
kb. 12000 lakosra a ma már nem használatos nevekkel együtt 430 helynév jutott,
tehát a dunántúlinak fele sincs. Hasonló megállapításra jutott Inczefy Géza is
(Sövényháza és vidékének földrajzi nevei. Szeged, 1958. 84.). A megfigyelt jelen-
séget a következőkkel indokolja: „ . . . Az Alföldön egyhangúbb a táj, kevesebb
a térszíni változás, így egy névvel nagyobb területet lehet megjelölni, mint a vál-
tozatos, dombos, hegyes tájon." Ehhez a megállapításhoz helységünkre vonatkoz-
tatva még a következőket fűzném.

a) Az ide vonatkozó írásos emlékek jelentős része a törökök gyujtogatásai
során elpusztultak.

b) A többszöri teljes török pusztítás következtében a lakosság folytonossága
megszűnt, az ismételten megszállt puszták, szállások lakói ezért rendszerint csak
a határok jelölésére is alkalmas vizek, halmok, stb. nevét vették át a szomszédos
helységek nádasokban, mocsarakban meghúzódó lakóitól, főként határjárásokkor
(Atrács, Bábocka, Jaksor, Körös, Köttön, Veker, stb.).

c) A kevesebb helynevet a jászkunok sajátos társadalmi viszonyai is indo-
kolják. Engedjék meg, hogy ezt a kérdést részletesebben tárgyaljam, mégpedig
nem indokolatlan lokálpatriotizmusból. Nem vagyok történelem szakos, nem tu-
dom, hogy a főiskolákon, egyetemeken ennyit foglalkoznak ezzel a témával,
de néhány jegyzetet átnézve, azt tapasztaltam, hogy erre a rendkívül sajátos
történelmi fejődésre nem fordítunk kellő figyelmet.

Kunszentmárton lakói - s gondolom, a hozzá hasonló településeké - az
1718-20. évi újratelepülés után 25 évig még a XII-XIII. századi magyar álla-
potokhoz hasonlóan, vagy mert a jászkun kapitány vezetése alatt állnak, földes-
uruk nincs, néhány vonatkozásban a X-XI. századi termelési viszonyoknak meg-
felelően élnek, és a termelőerők is a korábbi évszázadokéhoz hasonlóak. A jász-
kun kapitány úgy védi a kun pusztákat, mint az egykori nemzetségfő, akitől füg-

* Elhangzott a Múiumi, Műemléki és Honismereti Hónap kétnapos kunszentmártoni
Ülésszakán. (Szerk.)
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gött, hogy az állandó szállásra más nemzetségek betelepülhetnek-e. Hiába sza-
vazzák meg a község birtokosai 1863-ban Csorba eladását, a kapitány a kerüle-
tek elé viszi az ügyet (Dósa József-Szabó Elek: Kunszentmárton története. Kun-
szentmárton, 1936. 115-116.). A betelepülők az itteni földet szinte olyan állapot-
ban találták, amilyen az a honfoglalás körüli időben leheett. A kisszámú betele-
pülő számára szinte korlátlan mennyiségű föld állott rendelkezésre, így a Jász-
ságban szerzett termelési tapasztalatok egy részére nem is volt szükség. Ha egy
terület kimerült, nem kellett fáradságos munkával termőerejét javítani, a közös
földből újabb pihent területet törtek fel. 1782.: ,,. . . a mesterszállási földek
csak egyszeri szántást vesznek fel, . . . . gyakorta művelve a magot sem adja
meg." (Szolnoki Levéltár, Fasc. 33. no. 42.) Ugyanakkor jól mutatja ennek az
anakronizmusnak a kétarcúságát, hogy a szőlőskertek kijelölését fontosnak tar-
tották közvetlenül a lakóhelyek kikarózása után. (Tanácsjegyzőkönyv, Kunszent-
márton, 1761. 10.)

Még mindig elsődleges az állattartás, melyet főként a nyári szállásokon
a pusztagazda, pusztabíró felügyeletével folytatnak (Csorba, Mesterszállás, Páka),
ahol csak ideiglenes putrikat építenek (Tanácsjegyzőkönyv, Kunszentmárton, 1824.
548.). S ha a helységnek pénzre van szüksége, inkább bérlőnek adják a számukra
felesleges területet. Az újratelepülők a megszálláskor kikarózzák a lakóhelyül
választott területet, magukkal hozzák állataikat, ezek és munkaeszközeik ma-
gántulajdonban vannak, de a földtulajdon közös (faluközösség), évenként vagy
bizonyos időnként kijelölik a kenderföldet, káposztakertet, majd a jászkun kapi-
tány parancsára a krumpliföldet, stb., s házsor szerint szétosztják. Bizonyosan
ezzel függ össze, hogy a II. világháború utáni időkig a 20-80 kat. holddal ren-
delkező gazdáknak a faluban is volt házuk, s a család egy része - rendszerint az
eladó, tánciskolába járó lányok az anyával - a telet a faluban töltötte, a gazda
maradt a nagyobb jószággal a tanyán és csak a szegényebb családok éltek egész
éven át kinn. Állandó tanyák építése mindenütt tilos, különösen a közös legelő-
kön. A számtalan tiltó és büntető rendelkezés közül csak kettőt említek: „Tanyá-
ját tüstént úgy pusztítsa onnan Szaszkó Mátyás, hogy legkisebb jelensége se ma-
radjon ott." (Tanácsjegyzőkönyv, 1788. 387.), „A szabad és közönséges Pascuu-
mon a felmérés után mi legyen? - Aki más fundusán épít, másnak épít." (Tanács-
jegyzőkönyv, 1825. 61.)

A tanyák építését az I. István korabeli meggondolások miatt is tiltják:
„Tanyán lakás földeseknek eltiltatik és onnan beparancsoltatnak, mert gyerme-
keik iskolába, templomba nem járhatnak, ők maguk pedig a szolgálat alól kivon-
ják magukat" (Dósa József-Szabó Elek: Kunszentmárton története említi 1840.
szept. 20-i jegyzőkönyvéből. I. m.: 89).

A még mindig közös használatban maradt legelőkön viszont az irredemptu-
sok (földtulajdonnal nem rendelkezők) az 1800-as évekig korlátozás nélkül legel-
tethettek: „A Helységünk alatt lévő Nagy É r . . . osztasson el, Házsor szerint
gazdaság számára mind Redemptus, mind Irredemptusok között, minthogy a Pas-
cuumon fekszik azon ér, ők is használják." (Tanácsjegyzőkönyv, 1795. 10.)

Természetes, hogy az ilyen rendelkezések, amelyek a történelem sürgette
fejlődést akadályozták, mert az egyéni találékonyságot, a más vidékről jövők
termelési tapasztalatainak felhasználását, a belterjesebb gazdálkodás kialakulását
korlátozták, hatással voltak a földrajzi nevek fejlődésére is. Ezért kapott egy-egy
nagyobb terület egyetlen nevet (Bábockai föld, Csordajárás, Kerthely-földek).
A régebbről átvett néhány név egyre nagyobb területet jelöl (Jaksor, Köttön,
Veker) és a személynévi eredetűek többsége legfeljebb 100 éves (Hegedüsök-dülő,
Tabányi dűlője, Papp Mihály-hát, Balázskereszt, Gulyáskereszt).
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2. Kunszentmárton földrajzi neveit más vidékekével összehasonlítva azt is
megfigyelhetjük, hogy három névtípus hiányzik:

a) nincsenek úgynevezett eseménynevek, amilyeneket pl. Benkő Lóránd
említ a Nyárádmente földrajzi nevei c. művében: Csonterdő, Asszamperesse,
Égett, stb. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 74. sz. 33.J,
Inczefy Géza: Szeged környékének földrajzi nevei c. gyűjteményében: Boszorkány-
porond, Boszorkánysziget, Akasztóhalom, stb. (Nyelvtudományi értekezések 22.
sz. 103.) Ettől függetlenül persze vannak helyhez kötött hiedelmek, népi monda-
töredékek, pl. a kunhalmokkal, Ördögárkával kapcsolatban.

b) Hiányzik az a névtípus is, amely a föld felosztásának módjára utal (Nyi-
lak, Póznák, Láncok), pedig a földmérést 1786-ig póznával, 1804-ig lánccal, utána
öllel mérték. A névtípus hiányzásának valószínű oka, hogy a jelentősebb föld-
mérést tanult földmérőkkel végeztették, így a lakosságnak evvel a tevékenység-
gel kevesebb közvetlen kapcsolata volt, mint más vidékeken korábbi évszáza-
dokban. Talán ezt a feltevést igazolja azt is, hogy Mesterszálláson viszont ismer-
ték Nyilast (Tanácsjegyzőkönyv, 1844. 38.), de ezt a nevet bizonyosan a korábbi
időktől a területet használó szomszédos községek lakói örökítették.

c) Nem találtam népetimológiával keletkezett nevet sem, amely más vidé-
keken szintén gyakori: Faggyús a fagyos-ból, Varjúszardó a kihalt ardó „erdőőr"
jelentésű szóból (Benkő Lóránd i. m. 44-46.). Egyetlen név jöhet számításba:
Attalag halom, Hétalag halom, Által látó halom, de ennek eldöntésére az Attalag,
Attalak szó etimológiáját kellene ismerni.

2. Jellemző viszont a víznevek, halásztanyák, vízrészek - ezekről névátvitel-
lcl -, a vízkörnyék neveinek gyakorisága. A teljes névanyag 25%-a adódik
ebből a csoportból. . ."

Kakuk Mátyás

II.

Az orvosok krónikája Kunszentmártonban *
(részlet)

„ . . . Tudvalevőén Kunszentmárton 1686 táján teljesen elpusztult. Giraj és
Galga kánok tatárnépe pusztította el és csak 1719-től számíthatjuk a mai Kun-
szentmárton megalakulását. Ez volt az újra való megszállás éve. Ettől kezdve
gondosan vezetik a tanácsi jegyzőkönyveket, melyeket megtalálhatunk a Szolnoki
Levéltárban igen jó állapotban. Az alábbiakat ezekből a tanácsi jegyzőkönyvek-
ből vettem.

1749-1762 között Berkes István volt borbélyorvos, de említik chirurgusnak
is. 1768-1775 között Ecseki István az orvosborbély, mert ő borotválta a tanácsot
szombat délután, csak kérte, hogy erről a borotválásról minden „dib-dáb" ember
ne tudjon. 1775-ben Ecsekit elcsapják, helyette jön Tarczali Sámuel. Ennek a fize-
tése már köböl búzával több a borbélyokénál. Ha pedig érvágáshoz házhoz megy,
akkor járt neki külön 15 krajcár. Közben az elcsapott Ecsekit többször mcgpál-
cázzák nyilvánosan, de 1785-ben ismét Ecsekit választják meg, mert kigyógyult
elméjének megzavarodásából. (A rossz nyelvek szerint előbb józanul soha nem
találták, de csak ő gyógyította ki Dósa Györgyöt a vízibetegségből és külön kö-

* Elhangzott a kunszentmártoni kétnap os ülésszakon. (Szerk.)
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vételi tőle a kialkudott négy aranyat. Ez az Ecseki jelölt ki helyet a vargáknak
és a szűcsöknek a bőráztatás számára.)

Az 1785-1803 között borbélyorvosok és orvosborbélyok dolgoznak, 1805-ben
választja szét a tanács a borbély és az orvosi állást. 1810-ben Balogh Miklós
kerül ide orvosnak, aki már „hármas diplomát" mutat fel (chirurgus, bába- és
baromorvosi diplomát). Utána azonban Slóza Mihály „orvos" ismét panaszkodik,
hogy az egész tanácsot ingyen kell borotválja, de még a szappanozást sem fizetik
meg neki. 1816-ban Adonyi János „majomorvos" jön, aki „passzus" nélkül tele-
pedik le, akinek gyanús még a beszéde is, gyanús és veszedelmes ember, ki kell
hallgatni és a törvényszéknek átadni.

Közben ezek a borbélyorvosok lecsapolják a dögvizeket, szeméttelepet csi-
nálnak, tehát helyes irányban is végeznek munkát.

1817-ben egy „Dolezsál" nevű ember végzi az orvosi munkát. Ennek is
több diplomája van. Ez a Dolezsál alkalmazza először Kunszentmártonban a
himlőoltást. Valamennyire képzett ember volt, mert az oltásokat sikeresen alkal-
mazta, de a tanács alatta hozta azt a „bölcs" intézkedést, „de azért a kuruzslós-
kodó" embereket is meg kell becsüni. Ekkor alkalmaztak először „csontrakó
embert".

1818. esztendőben rendeznek be szegényházat, keresnek egy gőz és büdöskő
masinát kezelni tudó asszonyt, felállítják a hullaházat, ekkor rendeli el a Jászkun
Hármaskerület a halottkémek alkalmazását, de a kunszentmártoni mezővárosi
tanács elutasítja a halottkém alkalmazását, „mert az emberek meghalnak halott-
kém nélkül is."

1849-ig folyton jönnek-mennek az orvosborbélyok, vagy borbélyorvosok. Ez
idő alatt egyre többször elhangzik, hogy kutakat kell ásni, mert a Körös sokszor
büdös. 1844-ben rendelkeznek orvosi műszerek beszerzéséről.

1853-ban hirdetnek végre pályázatot orvosdoktori állásra és ekkor választják
meg Dr. Frey Józsefet, az első biztosan diplomás orvost és ettől kezdve eltűnnek
a képzetlen orvosok. Ennek a jónevű, az öregek által még 1923-ban is emlege-
tett orvosnak azután főorvos címet adnak. Neki sok-sok baja volt a vele egyidő-
ben élő borbélyorvosokkal, kuruzslókkal, akik titokban jó klientúrával rendel-
keztek.

1866-ban nagy kolerajárvány volt és megalakul a járvány bizottság, mely
segít az orvosoknak. Előbb Dr. Frey Józsefnek kibővítik a lakást és lassan a be-
tegek rokonszenvét megnyerve, elismerik valódi orvosnak.

1869-ben letelepszik az első magánorvos Dr. Léderer Adolf személyében,
majd ugyancsak magánorvosként Dr. Bubla Kálmán. Ez a két orvos veszi fel
a harcot a kuruzslók ellen és igyekeznek őket lehetetlenné tenni, ami nem sike-
rült teljesen, mert még e század húszas és harmincas éveiben is működnek. Ez
időtől kezdve azután állandóan diplomás, képzett orvosok töltik be az orvosi
állásokat és a magánorvosok letelepedésével tudományosan folyik a gyógyítás
Kunszentmártonban.

Azt hangsúlyozni sem kell, hogy az állatgyógyászat terén sem volt más a
helyzet, képzetlen emberek végezték. Egy ilyen állatorvos nagy hírességre tett
szert. Messze vidéken ismerték Pernyész Mártont, a híres kunszentmártoni „ve-
szett doktort", akinek személyéről még a legutóbb is érdeklődött a Tudományos
Akadémia egyik kutatója. Tudni akarta, hogy gyógyította a veszettséget. A tudo-
mány több veszettséget gyógyító emberre öröklődött. Az állatgyógyítók között ,ó
nevet ért el Balga János kovácsmester, aki nagyszerűen gyógyította a megromlott
marhákat, a vértályogos lovakat. Pernyész Mártonról a Kutyatenyésztők Lapja
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a következőket írta legutóbb: „Felvidéki hiedelem szerint, ha veszett kutya marta
meg a marháikat, akkor 9 árkot ástak és 9-szer át kellett hajtani a marhákat
az árkokon, azután az istállóba farral kellett bevezetni az állatokat, hogy meg-
gyógyuljanak."

Turcsányi István

III.

Éhséqtüntetés Karcagon
(1932. ápri l is 10.)

40. esztendeje annak, hogy Karcag nyomorgó, munkanélküli tömege a város
főterére vonult és tüntetett az ellenforradalmi rendszer népnyomorító politikája
ellen. Idézzük fel a kor politikai és gazdasági viszonyait és annak karcagi vetü-
letét - forrásanyagok, dokumentumok és az elbeszélők visszaemlékezései alapján.

A nagyhatárú - 67 223 kh - és 24 275 lakosú Karcag, mint a korábbi év-
tizedekben, politikai és gazdasági értelemben a végletek városa az ellenforradalmi
rendszer 30-as éveiben is. Virilistái (72 fő), zsírosparasztjai, tőkései és papjai
joggal, gazdasággal és hatalommal élve - velük szemben a város sokezres kis-
és szegényparasztsága, ezres tömegű földmunkássága jog, munka és kenyér nélkül.

A város agrárszocialista múltú parasztsága és földmunkássága, a kisszámú
ipari munkássága a 20-as évek kezdetén sikertelen kísérletet tett szakszervezetük
kialakítására. De a 20-as évek közepén meginduló csatornaépítési munkák a tö-
megben dolgozó kubikos-földmunkásokat már az ellenforradalmi rendszer enge-
délye nélkül is összekapcsolta. Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes, Túrkeve, Mező-
túr, Dévaványa és a Viharsarok kubikosai együtt dolgoztak a Körös, a Hortobágy
-Berettyó folyók és csatornák építésnél. Megindult a legális és illegális politikai
élet.

A város építőipari munkássága a 20-as évek második felében létrehozta a
szakszervezetét, a gazdasági válság kezdetével, a fokozódó munkanélküliségükkel
nőtt a politikai tevékenységük. A munkanélküli, nyomorgó szegényparasztság és
földmunkásság tömege lakóterületükön három egyesületbe, ún. népegyletekbe tö-
mörült ezekben az években. A déli külvárosban a Bercsényi és a Kungát utcában.
Csak hozzáértő, politikailag képzett és kezdeményező kellett, aki összefogja cs
forradalmi irányba vezeti a tömeget.

Karcag fiatalabb ipari munkásai Budapesten keresve munkát, kapcsolatba
kerültek a legális és az illegális munkásmozgalommal, Karcagra hazajárva, töb-
hen magukkal vitték a munkásmozgalom eszméit.

Az illegális KMP megtalálta a vidéki, a falusi dolgozó tömegekhez az utat.
Határozatot hozott arra, hogy tagjai segítsék elő az SZDP vidéki alapszervezetei-
nek megalakítását, a baloldali munkásfront kiépítését, a baloldali mozgalmat a
párton belül. Jellemző, hogy Karcagon és környékén a földmunkástömegek kez-
deményezték az SZDP alapszervezetek kialakítását és nem az SZDP központja.
Karcagon 1930. október közepén alakult meg a párt alapszervezete. Németh Lajos
géplakatos a 20-as években került el Karcagról, Budapesten nagyüzemekben dol-
gozva, a munkásmozgalom iskoláit is járta, 1929-ben már a KMP tagja. Karcag
forradalmi érzelmű rétegével a kapcsolata állandó volt. Évenként otthon dolgozva,
mint gépész, a cséplőgépekkel járva a város határát, széleskörű kapcsolata volt
paraszti, földmunkás és ipari munkás tömeggel. Németh Lajos és vele elvi kap-
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csolatú baráti köre alakította meg a karcagi SZDP alapszervezetet. A párt köz-
pontjához fordultak, bejelentésük alapján a párt központi vezetői a működéshez
szükséges segítséget megadták. A pártszervezet az építőipari szakszervezet helyi-
ségében alakult meg, a megalakuláshoz szükséges 25 fő többsége is építőipari
munkás volt. Kezdetben kisipari munkások léptek a pártba.

A rendőrség kezdettől fogva különös gyanakvással figyelte a pártszervezet
működését. Az alakuló gyűlésen a rendőrkapitány egy detektívvel és arra az
időre igénybe vett gyorsíróval vett részt. A pártszervezet elnöke a kommunista
következetességgel szervező Németh Lajos, a titkára Sere Árpád baloldali szo-
ciáldemokrata, volt vöröskatona, cukrász lett. A vezetőség többi tagja is részt
vett az előző években Budapesten a munkásmozgalomban. A rendőrség a párt-
szervezet erősödését látva, működésének lehetetlenné tételére azt a kifogást emelte,
hogy a párt nem működhet a szakszervezettel egy helyiségben. A szakszervezet
egyik vezetőségi tagja - féltve az addig tétlenül vegetáló szervezet életét - a
rendőrkapitány előtt garantálta, hogy a szakszervezetben nem lesz kommunista
mozgalom, mint 1919-ben.

Az SZDP karcagi pártszervezetének megalakítása és engedélyeztetése a rend-
őrség által, csak első lépés volt. A további cél a népegyletekbe tömörült szegény-
es földmunkás parasztság megnyerése lett. Németh Lajos és Sere Árpád 1930
őszi és téli hónapjaiban eljártak, látogatták a népegyleteket, olykor a magán-
házaknál is összejáró, nélkülöző, tanácstalan embereket. Meggyőzték őket arról,
hogy a sorsukon csak úgy javíthatnak, ha következetesen érdekeikért harcoló po-
litikai szervezetbe tömörülnek. A földmunkások vezette népegyletek felbomlot-
tak és a tagok az SZDPba léptek. A pártszervezet tagsága 1931. év elején már
mintegy 600 főre nőtt, de még tovább növekedett. A népegyletek felszámolásá-
val egy időben a pártszervezet a szakszervezet helyiségéből önálló helyiségbe,
Ketel u. 2. sz. alá költözött. A saját helyiségben a pártszervezet vezetősége meg-
kezdhette további céljainak a megvalósítását. A párt vezetőségébe köztisztelet-
ben álló kubikos-földmunkásokat is választottak, hogy kellő képviselete legyen
ennek a jelentős rétegnek. így került a vezetőségbe Varga István, Tóth Sándor,
Hézinger József, akik majd a felszabadulás után földosztók, az újgazdák, a volt
szegényparasztok szószólói lettek.

A pártban megindult a tagság politikai és kulturális nevelése. Adakozásból,
a szakszervezettől átvett könyvekből, Marx-Engels-művekből és haladó írók szép-
irodalmi műveiből értékes könyvtára született a pártszervezetnek. Képzettebb,
megbízhatóbb párttagok illegális sajtótermékeket is kaptak. Sajtófelolvasások
kezdődtek, főleg a képzetlenebb, munka- és pénznélküli tagok részére. A sajtó-
cikkek helyes értelmezése céljából a magyarázatot legtöbbször Sere Árpád végezte.
A szónokias beszédet és az előadást eltiltotta a rendőrség. A pártszervezetben
dalárda és szavalókórus alakult. A tagság körében a munkásdalok tanulása és
éneklése általánossá kezdett válni. „Ne csüggesszen a bús, zord jelen . . . Szebb
jövő hajnala int felénk . . ."

Várnai Zseninek olaszból magyarra fordított munkásdala az egyik legelter-
jedtebb lett, de elterjedt Frankéi Leó idejében népdalra költött munkásdal is
- „Piros zászlót, vörös zászlót fújdogálja a szellő . . ." című.

A pártszervezet a nagy tömegénél fogva paraszti, földmunkás-kubikos jelle-
get öltött, bár iparos, főleg építőipari munkások is jelentős számban lettek tagok.
A korábbi időkben pártszervezetben soha nem élő tömegnek kezdett otthonává
válói a pártszervezet. Életre kelt ebben az időben a földmunkások szakszervezete
is. A város főterén, a piacon, az emberpiacon munkát kereső, foltos és rongyos
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ruházatú, várakozó munkásoknak, az odavetődő tanyasi cselédembereknck és
n környék falvaiból munkát keresőknek új beszédtémája született. A szomszédos
Bucsatelep község zsellérei a karcagi pártszervezetbe mentek 1931-ben, segítséget
kaptak a pártszervezetük megalakításához. Németh Lajos elvtárs ezért Bucsa-
telepre is elment. Elment Kunmadarasra is, bár Kunmadarason az SZDP szer-
vezet megalakításának meg voltak a feltételei, a pártszervezet megalakítására
vállalkozó kisiparos azonban mcghátrált, visszalépett, félt a hatóságok hatalmától
és a haragjától.

A kisújszállási SZDP szervezet a karcagi pártszervezettel egy időben alakult.
A két pártszervezet vezetői kapcsolatban voltak egymással. A két pártszervezet
vezetésében fontos kérdésben eltérő nézetek voltak. A karcagi pártszervezet ve-
zetősége - ezen belül Németh Lajos elvtárs - gyakorlatilag elvetette a Peyer-féle
SZDP vezetőinek az ellenforradalmi rendszerrel megalkuvó elvét. A pártszervezet,
ha nem is nyíltan, de a KMP elvi álláspontja szerint, harcos baloldali munkás-
front, baloldali mozgalom kialakítására törekedett. Ennek a célnak meg volt
a feltétele, mert Karcagon az SZDP-nak nem volt múltja, tradíciója. A párt
központjából a pártszervezetbe látogató vezetők megalkuvó, baloldalellenes kije-
lentéseikkel az öntudatosodó tagságot akaratlanul is baloldali nézetűvé formálták,
bizalmas beszélgetések során a karcagi pártszervezet vezetőit arról győzték meg,
elsősorban Németh Lajost és Sere Árpádot, hogy a párt központi vezetőségének
nincs semmiféle előremutató politikai programja vagy célja, a munkásmozgalom
fellendülésének az időszakában, képtelenek gyakorlatilag a többmilliós éhező
munkanélkülinek a forradalmi vezetését vállalni. Esztergályos János, a párt ország-
gyűlési képviselője egy alkalommal pl. - amikor a pártszervezetet meglátogatta -
Németh Lajos elvtárs előtt, belsőbb beszélgetés során a párt központi vezetősé-
gének álláspontját fejtegette: „nem is lenne jó most a hatalmat átvenni nekünk,
mert a munkásság velünk szemben követelőbben lépne fel, mint a Horthy-
rendszerrel szemben . . . Minket nem érdekel, hogy milyen munkaalkalmat terem-
tenek, tőlünk akár börtönöket is építhetnek, csak munkaalkalom legyen . . ."

Több ilyen vezetőségi tag, más-más alkalommal hasonlóan tett munkásegyság
és kommunistaellcnes kijelentést, amelyek ellentétesek voltak a pártszervezet
vezetőinek és a tagság magvát képező, politikai tudatosodó tagok álláspontjával.

A kisújszállási pártszervezet vezetői szintén nem helyeselték a peyeri SZDP
politikai vonalvezetést, de nem élezték ki az elvi ellentéteket. Nézetük szerint
az SZDP szervezet jó a munkásság tömörítésére, nevelésére és ki kell használni
a párt oltalma alatt a lehetőségeket és élni kell vele

A kisújszállási pártszervezet sem élte túl azonban a karcagi pártszervezetet.
Az ellenforradalmi rendszer rövidesen rájuk is lesújtott, kegyetlenül. Szentpéteri
Balázst, a pártszervezetük egyik vezetőségi tagját, vallatás közben halálra kínoz-
ták. A város kis- és szegényparasztsága, a földmunkások és kisipari dolgozók kö-
rében elmélyült a baloldali szemlélet, nem tudott a nyilaspárt demagógiája tért
hódítani. Egyéb pozitív eredmények a felszabadulást követő években még jobban
megmutatkoztak.

Karcagon 1931-ben és 1932-ben a nép nyomora, munkanélkülisége és a
gazdagok jómódja - mint országosan - egyre kirívóbb lett. A pártvezetőség a
munkanélküli tömegeit harcba vitte. A munkanélküliek küldöttsége járta a pol-
gármesteri hivatalt. A küldöttségeket Németh Lajos elvtárs vezette. A küldöttség
nevében követelte a munkanélküliség enyhítését, munkaalkalom teremtését. A pol-
gármester cinikusan, kezét széttárva szemükbe mosolygott, mondván, ő nem tud
munkaalkalmat teremteni. A küldöttség kubikos tagjai nyomban javaslatot tettek
különböző közérdekű közmunkák beindítására. Ebben az időben az építőipari
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szakszervezeti munkások küldöttsége is munkaalkalom teremtését követelte a pol-
gármestertől. Egy esetben a polgármester elutasító szavára Buzalka Antal kő-
műves - aki a forradalom idején a városi direktórium elnökének helyettese volt -
válaszolt: „polgármester úr! - amikor én itt ültem, akkor sem volt pénz, meg
munka, de odamentünk, ahol tehettek róla, lett pénz és adhattunk munkát!"

A nélkülözés súlyosbodó ténye elől a város urai végsőkig nem térhettek
ki, mert veszélyeztetve látták a köz- és vagyonbiztonságukat. 1931-ben már kény-
telenek voltak segélyt osztani a legjobban nélkülöző nagycsaládos munkanélküli-
eknek. Az aktívabb párttagok utcáról-utcára járva összeírták a segélyre különö-
sen rászoruló családokat és a kimutatást a küldöttségnek átadták az elöljárósá-
gon. Ilyen esetekben néha tüzelőt, lisztet, kenyeret és szalonnát osztottak ki, cse-
kély mennyiségben. Ezzel a segélyezéssel azonban nem oldották meg a város
nélkülöző tömegeinek a legalapvetőbb gondját.

A pártszervezet ereje, tömegének kezdődő politikai iskolázottsága kezdett
mutatkozni, hatni a város közéletére is. Németh elvtárs körül kinőtt egy elszánt,
a munkásmozgalom célját magáévá tevő csoport. Közülük néhányan Budapesten
már részt vettek a munkásmozgalomban, a legtöbb azonban - mintegy 20-35 fő
- a párt alig másféléves működése alatt aktivizálódott. Ezekből a későbbi évek-
ben néhányan az illegális kommunista mozgalom kádereivé neveelődtek. (Ádám
Mihály, Zsoldos János kőműves, Tömöri József pályamunkás, Tüdős Imre asz-
talos.) A küldöttségek tagjai egyre bátrabban és hozzáértőbben léptek fel az
elutasító, az Ínséges munkanélküliekről sértően nyilatkozó polgármester előtt.
Dr. Hajnal István polgármester pl. egy esetben „emberi salaknak" nevezte az
emberpiacon ácsorgó munkanélkülieket. Varga István, a küldöttség egyik tagja,
a polgármesternek a szemébe mondta, hogy őt és a vezető hivatalnok társait a
munkások többször látták már tivornya után, hajnalban részegen hazafelé tán-
torogni az úrikaszinóból, amikor ők, a munkanélküliek hajnalban az emberpiacon
munkára várakoztak. A polgármester kénytelen volt a vitában elismerni, hogy
„igaza van, mindennek van salakja".

A párttagság létszáma 1932-ben már az ezer főt is megközelítette, és még
mindig nőtt. A rendőrség az erősödő munkásmozgalom ellensúlyozására egyre
nyíltabban és erőszakosan lépett fel. Rendőrspicliket küldtek a pártszervezetbe.
Az esti órákban a pártszervezet helyisége előtt detektívek és rendőrök ácsorog-
tak. A félénkebb tagokat — különösen a nőket - zaklatták, megfélemlítették, fe-
nyegették. Az ablak alatt hallgatóztak és annak alapján tettek feljelentést Németh
Lajos és Sere Árpád ellen, izgatás címen. A rendőrségre berendelt Sere Árpád-
nak, a pártszervezet vezetőségi tagjának ajánlatot tettek „együttműködésre".
A cukrászdáját „ellenőrizve", a vevőközönségét elriasztották, majd az adópréssel
életét lehetetlenné tették. Sere Árpád egy esetben az emberpiacon gyanútlanul
egy civilbe öltözött csendőrrel beszélgetett el politikai, munkásmozgalmi dolgok-
ról. A csendőr felfedte magát és megfenyegette: „szerencséje, hogy nem a váro-
son kívül történt ez az eset, így nem tehet ellene semmit". A munkásdalárdát
tanítók tanították. Kényszerítették őket arra, hogy hagyjanak fel vele. Különféle
módon akadályozták a párt sajtójának, a Népszavának a terjesztését is.

A polgármesterhez menő küldöttség tagjai a várakozás óráiban bizonytala-
nok, félénkek voltak, mert a polgármester minden esetben rendőri erőt kért.
A rendőrfelügyelő gumibottal felfegyverzett rendőrökkel jelent meg, fenyegető
és sértő megjegyzéseket használva. Később már nem féltek a rendőröktől. A párt-
szervezet folyosóján ácsorgó rendőröknek egyre többen megmondták, hogy ott
nincs a rendőrségnek keresnivalója
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A Nagykunság c. hetilap 1932. április 9. száma (56. évfolyam, 16. szám)
tanúskodik ezekről az esetekről:

„Kenyeret és munkát kérő asszonyok a karcagi városházán

A nincstelenek nagy táborát kb. 180-200 asszony, közöttük mindössze kettő
férfi vonult fel kedden dél felé a karcagi városházára, kenyeret és munkát kértek.
Előbb dr. Farkas Sándor tanácsnok igyekezett megnyugtatni a felzaklatott kedé-
lyű asszonyokat, de amikor még ezután sem mentek el, Dr. Hajnal István polgár-
mester jelent meg előttük, tudatta velük, hogy gondoskodik róla, hogy nincs-
telenségük legalább átmenetileg enyhüljön és holnap, már mint szerdán, kenyeret
és szalonnát osztanak ki közöttük a szokásos módon. Egy család 4-5 kg kenye-
ret, fél kiló szalonnát kap,' mint a múltban is. A férfiak megnyugodtak, de nem
úgy az asszonyok, ezek tovább ott tüntettek és munkát követeltek, hogy élhes-
senek. Végül is a karhatalmi személyzetet kellett igénybe venni, hogy az ?sszo-
nyok városházi zajongása véget érjen és hazavonuljanak. Ezt azonban elérték
a puszta kivonulásukkal."

Az országosan növekvő elégedetlenség, a nagy munkanélküliség, az SZDP
központi vezetőségét is arra kényszerítette, hogy - a Népszava 1932. április 1.
számában - április 7-ére országos méretű küldöttségjárásra hívja fel a tömegeit
a közigazgatás vezetőihez, Budapesten és vidéken egyaránt. Követeljék a munka-
nélküliség, a statárium megszüntetését, új választójogot és választásokat.

A karcagi pártszervezet vezetői a helyi viszonyokat mérlegelve, április 10-re,
vasárnapra tüntetést szerveztek a küldöttségjárás helyett. A párt vezetői nem
egyértelműen foglaltak állást a tömegtüntetés terve mellett. A pártvezetőség kubi-
kos tagjai számoltak azzal, hogy a bármilyen fokú megtorlásra is elszánt hatalom
crőszakszerve kegyetlenül le fog sújtani és ezzel az eddig elért eredmények is
elvesznek. Az ilyen következtetés mellett kitartó néhány vezetőségi tag a tünte-
téstől távol maradt.

Vasárnap délelőtt az embervásárban általában 2-3 ezer ember jött össze.
Most ezt a szervezett tüntető tömeg a tüntetésbe magával sodorta, így a tüntetők
száma 4-5 ezer főre nőtt. Megtöltötték a város főterét. Karcagon a hatalom urai
először álltak szemben a szervezett munkásság ilyen tömegével. A tüntető tömeg
le-fel sétálva hullámzott, „munkát, kenyeret, jogot!" jelszóval. Küldöttség ezen
a napon nem indult a polgármesterhez. A tüntetés szervezetten, rendzavarás nél-
kül zajlott, a rendőrséggel nem került sor összetűzésre. Néhány tucat aktíva segít-
ségével Németh elvtárs állandóan kapcsolatban állt a tüntető tömeggel. A terv
szerint a déli harangszó kezdetével az aktívák jelt adtak a tüntetőknek az elvo-
nulásra. Mintegy 2-3 száz főnyi tüntető azonban együttmaradt a piactér város-
házával szemben lévő részén, szembenézve a tüntetés idejére a városháza előtt
készültségbe állított, minden eshetőségre elszántan várakozó rendőrökkel. A tö-
megtől visszamaradt tüntetők ellen a felbátorodott és megtorlásra éhes rendőrö-
ket kivont karddal támadásra vezényelte Blazsek (Bánki) rendőrfelügyelő. A tün-
tetők közül több vezetőt elfogtak és a rendőrségre bekísérték. A tüntetés óráiban
Németh Lajos elvtárs a „Sír" patika - a mai Dózsa György út sarkán az áruház
- előtt állt. A tüntető asszonyok közül 4-5 rohant hozzá, jelentették neki, hogy
a rendőrök több tüntetőt a rendőrségre bekísértek. Németh elvtárs a tömegen át-
haladva a rendőrfelügyelőhöz ment és közölte, a rendőrkapitányhoz akar menni
az őrizetbe vettek ügyében.
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Engedték, a rendőrségen azonban útját állták és őrizetbe vették. A tüntetők
körében híre terjedt, hogy Németh elvtársat is letartóztatták. A tüntető nők
csoportjából akkor a harcos, bátor asszony, Győrfi Istvánné adta meg a jelszót,
„menjünk, ne hagyjuk Németh elvtársat!" A leszámolásra szomjas rendőrök cso-
portja előtt azonban meg kellett hátrálni a tüntető nőknek. Az egyik legharcia-
sabb nőt, Katona Máriát a rendőrök lefogták és őrizetbe vették. A női csoport
megriadt, meghátrált, a rendőrök ekkor általános támadást kezdtek. Kivont kard-
dal szorították a még ott maradt tömeget a főtér vége felé, a mai Vörös Had-
sereg és az Ady Endre utcába. A sikerükön felbátorodott rendőrök egyike a tö-
megben hátráló Szabó István gazdasági cselédet megrúgta, szitkozódás és fenye-
getés kíséretében. A sértett önérzetű és erejében mindig is bízó Szabó István
visszafordult és a görbebotjával leütötte a támadóját. A rendőrök rárohantak.
Az egyenlőtlen küzdelemben viaskodó, visszaütő Szabó Istvánt végül a rendőrök
leütötték, véresre verték és hátracsavart kézzel a rendőrségre bekísérték. A ren-
dőrségen sem tűrte a verést, ismét visszaütött, mire újból rárohantak és eszmé-
letlenségig verték.

A rendőrség kihallgatások során tisztázta az egyes tüntetők szerepét. Ezek
aznap estig kiszabadultak. Letartóztatásban maradt Németh Lajos, Tömöri József,
Mányi János és Katona Mária, aki megtagadta kérdésükre a választ. Szerdán,
április 13-án a szolnoki államügyészségre kísérték őket. Két napig előzetes letar-
tóztatásban voltak. A vizsgálóbíró kihallgatta, majd szabadlábra helyezte őket.
Ezzel az ügyük nem zárult le. Tömöri Józsefet és Mányi Jánost a rendőrség ki-
tiltotta a városból, mivel nem voltak karcagi illetőségűek. A bíróság Dr. Folkus-
házy tanácsa izgatás címén emelt vádat ellenük. 1933. április 25-én volt a bíró-
sági tárgyalás. Tanúként 8-10 rendőr szerepelt. A két kitiltott nem volt jelen
a tárgyaláson. A SZDP központja a párt ügyészét bízta meg a védelem ellátá-
sával, ő azonban nem utazott Szolnokra. A helyettesítéssel megbízott ügyvédről
a tárgyalás megnyitása után kiderült, hogy az ügyvédi gyakorlatától néhány hétre
el van tiltva, mert tiszteletlenül viselkedett a bírósággal szemben. Az ítélet:
Németh Lajos 15, Katona Mária 10 nap fogházbüntetést kapott. Fellebbeztek.
A Táblánál évekig elhúzódott az ügyük és időközben amnesztia alá került, le-
töltésére nem került sor.

Az egykori 20 éves zsellér, cselédsorsú Katona Mária, ma Fazekas Imréné,
8 gyermek anyja. 1945-ben földet kaptak, újgazdák, 1949-ben tsz-tagok lettek,
Fazekas Imre, az egykori földmunkás a karcagi Május 1. Tsz jóhírű, kitüntetett
juhásza volt napjainkig. Fazekasné így emlékszik vissza ezekre az időkre:

„ . . . az asszonyokkal kerültem a szociáldemokrata mozgalomba, velük együtt
jártam, szerveztük a párttagokat. 1932, április 9-én, szombaton a pártszervezetben
voltam. A tagság megtárgyalta a másnapi felvonulást, a tüntetést. . . Az asz-
szonyokkal és apámmal vettem részt a tüntetésben. Amikor a vezetőinket a ren-
dőrök őrizetbe vették, az asszonyokkal mentem, követeltem, ne hagyjuk őket.
A rendőrök engem fogtak el a meghátráló asszonyok közül. A több mint két
méteres Bocsi rendőr társával együtt durva, aljas fenyegető szóval illetett. Fog-
dába zártak, ekkor kezdtem csak félni, sírtam. A fűtőnyíláson keresztül beszél-
gettem a szomszédos fogdába zárt Németh elvtárssal. Ö nyugtatott meg - ,,ne
féljen elvtársnő, ha valami baj lesz, csak verje meg a falat és mi megyünk segí-
teni, nem lesz előttünk zárt ajtó akkor!" Szakadatlanul kihallgatásra kísértek éjjel
és nappal. Azt követelték, hogy mondjak el mindent, amit tudok. ígérték, hogy
akkor szabadlábra kerülök, nem kell mennem Szolnokra, a börtönbe. Elutasítot-
tam az ajánlatot. Szerdán Szolnokra kísértek bennünket. A vizsgálóbíró a kihall-
gatáskor azt kérdezte, miért nem templomba mentem? Üres hassal nem lehet
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templomba ülni - feleltem. Csütörtökön délben szabadultunk, nem volt pénzünk.
Én kétségbe estem, de Németh elvtárs biztatott - ne féljen elvtársnő, lesz pén-
zünk a visszautazáshoz. Elindultunk, ők tudták, hogy Szolnokon hol vannak
mozgalmi vezetők. Hogy kik adták a pénzt, nem tudom, de összekerült az úti-
költség és hazaindultunk. A későbbi években nem vettem részt a mozgalomban,
de 1945-ben tagja lettem a kommunista pártnak."

Szabó Istvánt is kihallgatták aznap. Annak beismerésére akarták birni, hogy
szándékosan támadta meg bottal a rendőröket. Tagadta, és annak ellenkezőjét
bizonyította be. A kihallgató rendőrfelügyelő „elmehet" megjegyzéssel kiküldte
a helyiségből, a rendőrök pedig c félreértésből szabadon bocsájtották. Szabó
Istvánnak, ennek az erős, bátor, kemény, szókimondó természetű embernek az
elbeszélését idézem:

„ . . . kiszabadulva eltámolyogtam a Szociáldemokrata Pártba, ott már sokan
voltak együtt, a tüntetést tárgyalták. Lehúzták rólam a ruhát és megdöbbenve
szemlélték a kék-zöld, feldagadt és véraláfutásos testem. Varga Istvánnak, a/.
elnöknek a felesége egy piszkafát adott és arra támaszkodva elindultam a csa-
ládomhoz a tanyára. Éjfélre járt az idő, mire a 12-13 km utat gyalog megtet-
tem. Feleségem lehúzta rólam a ruhát, megdöbbenve együtt szemléltük a ször-
nyen összetört testem. Lepihentem, de hajnalban már keltem, dolgozni kezdtem.
Kora délután lehetett az idő, amikor szántás közben látom, két rendőr közeledik.
Kifutott a harag. Az esztike után nyúltam, hogy agyonverem őket. A gazda le-
intett azzal, hogy a hatalom képviselői előtt semmire sem megyek erőszakkal,
a családom sínyli meg. Felszólítotak, hogy menjek velük. A gazdának be kellett
fogni a lovakat a szekérbe, felültünk, a gazda hajtotta a lovakat. A város alatt
leszállítottak, a gazdát a fogatával visszaküldték. Engem megkötöztek, úgy kísér-
tek a kapitányságra, mint egy gyilkost. Blazsek felügyelő újra kihallgatott és
felelősségre vont, amiért elmentem, azért is, mert a pártszervezetbe bementem.
Miért áll szóba maga azzal a piszkos bandával? - tette fel a kérdést.

Megmondtam neki, hogy én is szocialista ember vagyok, szegény, becsületes
paraszt, mint azok és ott a helyem köztük.

A detektív hallgatott ki az egész esetemmel kapcsolatban. Bezárni nem tud-
tak, mert a fogdák tele voltak. A fogda előtti folyosóra csuktak. Másnap dél-
előtt a feleségem a rendőrségre bejött, mert azt a hírt hallotta, hogy belehaltam
a verésekbe. Csak annyit engedtek meg neki, hogy az ajtó ablakán betekintsen,
meggyőződjön, hogy élek. Feleségem azután a véletlen kapcsán bement Sete
Árpád cukrászdájába, a gyerekeinknek cukrot vásárolni. Ott éppen a tüntetés
lezajlását tárgyalták és az én nevemet is említették. A feleségem akkor elmondta,
hogy ő az én feleségem. Sere Árpád tanácsolta a feleségemnek, hogy ne hagyjak
annyiban az esetet, menjünk orvoshoz, jelentsük fel a rendőröket.

Kedden délután, 12-én szabadon engedtek. Néhány napig dolgoztam, de
a sok veréstől beteg voltam. A feleségem tanácsára hallgatva, orvosokhoz akar-
tam fordulni. Dr. Goldberger Izsó orvos azt mondta, hogy nem vizsgálhat meg,
mert azzal járna, hogy az orvosi diplomáját elveszítené. Dr. Mészáros Elek
orvos, a szegények orvosa is hasonlóan fogadott. Ismerőseim nem tanácsolták,
hogy Szolnokra utazzam, mert az állomáson a rendőrök figyelnek. Vissza kellett
hát térnem a tanyára. Néhány hónap múlva a szolnoki bíróságra idéztek, ott tár-
gyalták az ügyem. Két karcagi rendőr tanúskodott ellenem. A vád az volt, hogy
a tüntetéskor megtámadtam a rendőröket és biztattam a tömeget az ellenállásra,
kommunista jelszavakat és követeléseket kiabáltam. Haragomban itt sem nagyon
válogattam a szavakat. Megfenyegettem a rendőröket, amiért összetörtek. Kéré-
semre a bíróság orvosával megvizsgáltak. Az orvos semmiféle ütési nyomot nem
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talált rajtam, így a bíró nem hitte cl azt, amit mondtam. Tíz nap elzárásra ítél-
tek, amit a karcagi bíróság börtönében kellett letöltenem. 1945-ben a földosztás-
kor 12 holdat kaptam. Tagja lettem a pártnak. Később tsz-tag lettem. A nehéz
világban hat gyermekem neveltem, 3 halt meg a nehéz idők alatt, 15 unokánk
van."

A karcagi éhségtüntetés elérte a célját. Az ellenforradalmi rendszer urainak
Karcagon is tudomásul kellett venni, hogy él, létezik olyan politikai erő és hata-
lom, amellyel számolnia kell, nem lehet megsemmisíteni. Erről egy év múlva győ-
ződhettek meg különösen. Némileg növelték a megalázó segélyezést azzal, hogy
insegkonyhát állítottak fel. Hamarosan megindították az inségmunkát, hogy a lét-
minimum nemi kielégítésével elcsendesítsék a lappangó erőt. 1939-ig minden év-
ben felmérték a város munkanélküli tömegét és biztosították részükre az év leg-
nehezebb hónapjaiban a legminimálisabb keresetet. így évenként kb. 1300-1400
munkanélküli havonta egy-egy hetet dolgozhatott, 70-80 filléres napszámbér
mellett. Az idősebb karcagi munkásnemzedék még ma is emlékszik azokra az
időkre, amikor a városháza előtt a református templomtól az ipartestület épü-
letéig sorban álló munkanélkülieket sértő szavak kíséretében válogatták inség-
munkára, vagy zavarták el onnan, mert sokan be akarták csapni az elöljáróság
megbízottait egy második hét ledolgozása erejéig.

A pártszervezet további működését gyakorlatilag lehetetlenné tette a tünte-
tés után a rendőrség, az állandó jelenlétével, zaklatással és az üldözés különféle
módszereivel. Az eredmény számukra csak annyi volt, hogy a pártszervezet for-
radalmi erői a pártszervezeten kívül csoportosultak. A kubikos-földmunkások
főleg csatornaépítéseknél és hétvégi napokon lakásokon jártak össze. A tüntetést
követően még kísérlet történt a párt sajtója, a Népszava önálló terjesztésére.
Látva azonban azt a rendőrség, hogy olvasói tábora nő, megvonták Kocsis János
kubikostól az árusítási engedélyt. Csak néhány Népszavát engedélyeztek árusításra,
a vásárlóit pedig figyelték.

Varga István, a pártszervezet utolsó elnöke később felmondta a magára ma-
radt pártszervezet helyiségének a bérletét. A pártszervezet iratait és eszközeit
magához vette. 1945-ben, az SZDP karcagi szervezet alakításakor átadta azokat
Kerékgyártó Péternek, az új elnöknek. Egészen más szellemű vezetőség és tagság
jelent meg az újraalakult pártszervezetben. Varga István hangsúlyozta nekik,
legyenek ők is olyan harcos emberei az új társadalmi rendnek, mint amilyenek
voltak a 20-as években a regi tagok.

A régi párttagok nem léptek be az SZDP új karcagi szervezetébe. A forra-
dalmi gondolkodású csoportja a kommunista pártba, mások a paraszt pártba
léptek.

Kocsis László
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