
Elnéptelenődő szőlőskertek
a Tiszazugban
Gépkocsival közlekedő emberek számára megyénk egyik legveszélyesebb terü-
lete a Tiszazug. Ügy tartják számon, mint a „százezer bicikli" országát. Jóllehet
megyénk egyik leghosszabb községe Tiszaföldvár, s itt a belső közlekedés termé-
szetszerűen kerékpáron bonyolódik le, a sok kerékpár azonban mégis a kiterjedt
szőlő- és gyümölcsöskertek miatt van. A távolabbi határrészeket, kerteket fér-
fiak, nők, gyermekek így közelítik meg. A tiszazugi ember kapáját, egyéb szer-
számait, a leszedett gyümölcsöt, szőlőt, zöldséget nemcsak felkötözi a vázra,
kosarat akaszt a kerékpár kormányára, hanem mindezeket speciális, ún. bicikli-
kosárba teszi, amely két vaskampó segítségével van a csomagtartóra felfüggeszt-
ve. Igen célszerű eszköz ez: a kerékpáron ülő ember lába nem akad bele a ko-
sárba, a súlypont nem fent, hanem a csomagtartó vonalától lefelé van, nagyobb
a stabilitás, egyenletesebben oszlik meg a teher, s jócskán megpakolható. Ez
a speciális eszköz már Szolnok környékén nincsen meg, s ez egyben jelzi, hogy
a szőlő- és gyümölcsvidék Martfűtől északra már nem olyan nagy jelentőségű.

A kerékpár a húszas—harmincas években kezd jobban elterjedni, igazából
azonban a negyvenes években szaporodik meg, s szorítja ki a gyaloglást, a te-
herhordás régi módjait a falusiak gyakorlatából. Néprajzos tudja, hogy 20—40
év is elegendő bizonyos eszközök, speciális használati tárgyak kiformálódásához,
általános elterjedéséhez egy vidéken, de csak akkor, ha arra különlegesen szük-
ség van, igen nagy intenzitású erők és szükségletek állanak mögötte. Ahhoz,
hogy a Tiszazugban ilyen eszköz kifejlődhessen, egy új közlekedési eszközhöz
ennyire hozzáforrjon, igen erős kertkultúrának kellett kialakulnia, hiszen ez
a maga nemében csaknem olyan tökéletes eszköz, mint az évszázadok alakító
munkáját igénylő kasza, vagy az ennél rövidebb idő alatt kifejlődött, de száz-
ezrek tapasztalatát, megfigyelését és ötletét egyesítő kubikos talicska.

A tiszazugi szőlő- és gyümölcskultúrának ez a legújabb, egyszerű terméke,
ennek az eszköznek a gyors kialakulása, tökéletessége egy hatalmas, több év-
százados folyamat betetőződésének a szimbóluma is. Tudjuk, hogy az első adatok
a tiszazugi szőlőművelésre már a XIV. században feltűnnek, s arról is híreink
vannak, hogy a szőlőművelés nem szűnt meg e területen a török időkben sem,
s ha a tiszasasi lakosok el is menekültek a környező községekbe, szőleiket mű-
velni mégis hazajártak. A XVIII. századi térképek Tiszaföldvár, Cibakháza, Ti-
szakürt, Tiszasas, Csépa községekben mindenütt feltüntetik a szőlőket, s ezek
a szőlők ma is termő területek, s e községek határában általában az Ószőllő,
öregszőllő neveket viselik, nagy múltjuk kétségtelen jeleként. Az itt élő lakosság
tehát birtokában volt a szőlőműveléssel kapcsolatos ismereteknek, s ugyancsak
termeltek gyümölcsöt, s köztesként zöldségféléket is a szőlőkben már ekkor is.
Nagy jelentősége azonban nem volt a kerteknek, hiszen területük kicsi volt,
inkább saját szükséget láttak el, s a kutak, szabad vizek rossz és fertőző ivóvizét
pótolták. A tiszazugi szőlők csak az 1880-as évek után kezdenek gazdaságilag is
nagyobb szerepet játszani. A filoxéra hatalmas pusztítása után az alföldi homok
bizonyult kedvezőnek a termelésre, az új ellenálló fajok meghonosítására. Foko-
zatosan kezdik az eddig értéktelennek számító homoki legelőket feltörni, s új
szőlők hozzák termésüket. 1920—40 között, amikor újabb parcellázások a rét
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és az értéktelenebb legelőterületeket is kisebb gazdák kezére juttatják, hihe-
tetlen felfutásnak lehetünk tanúi: a szőlőterületek megháromszorozódnak, be-
népesülnek az eddig csak ideiglenesen lakott szőlők, Tiszakürt határában szinte
új falvak keletkeznek, s ezt tovább erősítik a földosztás eredményei. Annak
a Tiszakürtnek, amelyiknek 1895-ben még csak 805 kh szőleje volt, 1935-ben már
2434 kh-ját írják össze, s ez 1949-ig újabb 200 kh-dal bővül. Ez teszi lehetővé,
hogy 1952-ben a benépesült szőlőterületekből létrehozhassák Cserkeszőlőt, s
majdnem önállóságot kap a Korhány és Homok is. Olyan erős ekkor ez a kultúra,
hogy falvakat teremt, új eszközöket produkál, s a távolabbi Békés és Csongrád
megyéket, s részben Hajdúbihart is ellátja borral, gyümölccsel Szolnok megyén
kívül.

A Tiszazug nagymúltú szőlői és gyümölcsösei azonban fokozatosan meg-
indulnak a hanyatlás útján, ma már az 1947-es területnek csupán egyharmada
termi a szőlőt: fokozatosan néptelenednek el a gazdag kertek; embermagasságot
meghaladó vadkender között halnak el azok a tőkék, amelyeket még nem szán-
tottak ki; silány dohányföldek, csenevész kukoricatáblák vannak a csépai Kor-
hányban, Kosában a kiszántott és újra befogott kertek helyén; a szőlőbeli em-
berek reménytelennek ítélik sorsukat, jövőjüket. Igaz, megállva a csépai öreg-
szőlő sarkán, hatalmas területen fut a betonoszlopos kordonos szőlő is, s jelzi
egy új lehetőség kezdetét. Ám mindez még igen kis területet jelent a régihez
képest, a megmaradt egyharmad nagy része még ma is hagyományos tőkés
művelésű, amit legfeljebb művelési utak hasítanak át meg át, s tudjuk, az utak
helyén is szőlő s gyümölcs díszlett.

A szolnoki piacon drága a gyümölcs, csemege szőlőt pedig importálnunk
kell. Megéri-e a korszerűsítéssel együttjáró terület-csökkenés? Megengedhető-e,
hogy a szőlő és gyümölcs helyén láthatóan silány szántóföldi növényeket ter-
messzünk? Miféle folyamat ment itt végbe 1950—1976 között? Feltámad-e a régi
méretekben valaha is a tiszazugi szőlő- és gyümölcskultúra?

Történészek, néprajzosok, mezőgazdasági szakemberek, borászok, gazdasági
szakemberek, s a szőlőkultúra ismerői és barátai gyűltek össze 1976. október
14—16-a között Kunszentmártonban, hogy megvizsgálják a kérdést, eloszlassák
a félreértéseket, felderítsék a vidék szőlőkultúrájának múltját, sajátosságait;
jövője érdekében, s a szőlőért, a gyümölcsért, a borért egyaránt szót emeljenek.
A légkör higgadt, tudományosan objektív, de egyre s rendre előbukkannak
az indulatok is, a számok, az adatok mögött mindenki érzi a feltoluló kérdése-
ket, s ahogy haladunk előre az időben, ahogy halmozódnak az adatok, úgy fe-
szeng mindenki egyre jobban. Nyílt vitára nem is kerül sor, de a folyosón,
s este a fehér asztalnál már érvek csapnak össze, s várnak a számok szenvedé-
lyesen fogalmazott mondatokká, az adatok vádakká, reményekké.

Mert milyen is ma a helyzet? Hogyan is áll ma a szőlő• és a gyümölcs ezen
a vidéken?

A régi kisparaszti szőlők ma már nem egzisztálnak. 600 négyszögöl háztájija
lehet egy-egy családnak a szőlőben, s ezt is szinte évről évre másutt kapják meg
a tagok. Lehet-e így, mindig más-más területen igazi kedvvel dolgozni, igazi
kert- és szőlőkultúrát teremteni? S aztán kik gondozzák a háztájit? Fiatalok
alig. Inkább 70, mint 50 éves emberek töltik ott napjaikat, kerékpároznak 3—5
km-t is. Ha a fiatalok ki is mennek, csak segíteni tudnak a karaszolásban, mert
maguk már nem értik a szakmai részt. Metszés, oltás, tetejezés, a permetlé
adagolása, a betegség felismerése nem az ő gondjuk. S ismerhetik-e a szőlőt,
ha csak terhes besegítő kapálásnak nézik az ott folyó munkát? Szerethetik-e,
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ha nem ismerik? A háztáji területe évről évre csökken, aki eddig 600 négyszög-
ölet fogott, ma kevesebbel is megelégszik, vagy éppen semmi sem kell neki,
mit bajlódjon vele.

A nagyüzem, a termelőszövetkezet? Nehéz helyzetben van. Alig van mun-
káskeze a gabonára, állatra is, nemhogy a szőlőre. A munkaigényes növényt
a hagyományos tőkés műveléssel nem teheti rentábilissá, sőt meg sem tudja
műveltetni. Gépesíteni kell, ahhoz azonban kiszántani a régit, s kordonos mű-
velésűvé tenni az újat. Addig is marad a felemás megoldás: részes művelésre
kiadni a tagoknak, ha azok vállalják, s néhány munkáját (permetezés) gépesíteni.
Csakhogy ez tőkét igényel, s pénz kell a korszerű istállókra, a szántóföldi növé-
nyekre is. Marad a kiszántás, a terület csökkentése, s a lassú telepítés, ha a tsz
arra szánta magát, hogy továbbra is foglalkozik a szőlővel.

S mit szól mindehhez a borász?
Bizony nem örül neki. A kordonos művelésű szőlők kevésbé felelnek meg

hazai viszonyainknak, a fagykár nagyobb lehet benne, bizonytalanabb a termés.
A szőlőt nem elég vegyszerezni permetlevekkel, s nem elég a műtrágya sem
neki. Megsínyli a szőlő, nem hozza meg azt a minőséget, amit kell, rosszabb
a bor> több vegyi folyamatnak kell alávetni, romlik a minőség, a természetes íz.
S aki a bort teljes leikével szereti, mint minden bortermelő, az negatív irányba
fordulónak ítéli meg a jelenlegi folyamatot, a nagyüzemi minőséget.

A vidék népe és a történész, néprajzos sötéten lát. Hisz virágzó és jövedel-
mező kultúra volt itt. Több évszázada halmozódik a szakértelem, a tudás, amely
a táji adottságokhoz (éghajlat, időjárás, talaj, fajták) alkalmazkodott, abból nőtt
ki. Szakemberei voltak itt a termelésnek, speciális szőlőmunkás, (ma úgy mon-
danánk = szakmunkás) — réteg alakult ki, akik csak a szőlőhöz értettek,
annyira, hogy 1945-ben szántóföld nem is kellett nekik, mert nem tudtak vele
mit kezdeni. Kialakult itt egy, más vidékkel való szoros kapcsolat, a borkeres-
kedés és gyümölcsforgalom egy természetes tiszántúli körzete, mintegy 100
km-es sugarú félkörben, s kialakultak azok a családi üzemformák, amelyek ezt
a munkát rentábilissá tették, kialakultak ennek az üzemnek a legcélszerűbb
eszközei is. Sőt megteremtődtek fokozatosan mindazok a szervezetek (Hegy-
község, Szövetkezetek, Pincészet), amely egy nagyobb egységbe olvasztotta a kis-
üzemet, kollektív, de a szőlőtermelésnek megfelelő üzem- és szervezeti típusok
kezdeményei mutatkoztak. Igaz, dolgozni kellett, de hát megvolt a pénz is
és a munka öröme is, ami — romantikus túlzásnak hat, ha gazdasági tényekről
van szó, de mégsem hagyható figyelmen kívül. S mindez a múlté. Elvándorol-
tak az 1950-es évek intézkedései hatására a szőlészeti szakemberek, a termelők,
borászok széles rétege került át az iparba. A tsz nem tudta a kertet, a szőlőt
beilleszteni munkaszervezeti, üzemszervezeti rendjébe, mert az nem illeszthető
be egy szemtermelő, állattartó nagyüzembe. Nem mindent termelő paraszti
üzem az, ahol elmegy a szőlő is. Tehertétel volt számára a munkaigényes növény,
sem munkaereje, sem pénze, gépe nem volt hozzá. Tönkrement a kezén, kipusz-
tult, s meg kellett és kell alkudnia a részesműveléssel. Csakhogy egyre kevesebb
a hozzáértő, a kordonos művelésű szőlőnél pedig használhatatlan a régi szak-
tudás, ez mást igényel, elveszett a szakmunkás réteg, a feledésé lesz a régi
tudás.

S hogyan látja a nagyüzem szőlészeti szakembere mindezt?
Ma csak küzdelemnek, hanyatló folyamatnak. Több támogatást kér, anyagi-

lag meg kell alapozni a jövő szőlészetét, tudomásul kell venni, hogy hiba tör-
tént, s nem lehet a régihez kapcsolni az újat, mert annak már nincsenek meg
a feltételei. Jobb lett volna a fokozatos átmenet, helyesebb lett volna, ha nem
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tévesztik össze a szőlő igényeit a búzáéval, a kertészetet a nagyüzemmel, s ter-
mészetének megfelelően hagyták volna. De ma keveset lehet tenni ennek érde-
kében. A talaj azonban ma is a régi, az éghajlati adottságok kedvezőek, s nem
lehet ezen a tájon nélkülözni ezt a fontos növényt. A régiből meg kell menteni
a menthetőt, hiszen a gyümölcs és szőlő, a bor és a lekvár nemcsak üzlet, annak
minőségének is kell lenni, nem nézhető szocialista viszonyok között a puszta
üzleti haszon. Bizony nehéz feladat ez, s hosszú folyamat után könyvelhető
csak el valós eredmény. De remény van rá, mert mindenki akarja, hogy feltá-
madjon ez a kultúra, ismerjük a nehézségeket, tudjuk múltúnkat, jelenünket,
értékek birtokában vagyunk. Az azonban, hogy az új viszonyok olyan jelleg-
zetesen új eszközöket hozzanak létre, mint a régiek, olyan szakembergárda
jöhessen létre a közvetlen termelésben, mint hajdan volt, s részben még ma is
van, bizony időt is igényel.

Barna Gábor — Szabó László

A zebegényi szép-példaadás
Hanyatló hitű hangulatainkban bizony sokszor már hitelét veszti a szocia-

lista brigádok hármas jelszavának második-harmadika, amikor a célok eszmei-
ség nélkül való, formális, mondhatni így is, „jegyzőkönyvi" teljesítésével talál-
kozunk itt, vagy ott. író-olvasó találkozóim alkalmával néha több igazoló bri-
gádnaplót íratnak vélem alá, mint ahány a résztvevők száma. A vállalt szín-
házi bemutatókon gyakorta egyetlen „nagykövet" képviseli a brigádot. Az ol-
vasást letudjuk a kikölcsönzött könyvek statisztikájával. A tanulás közös kö-
telessége pedig annyira egyéni vállalássá ritkul, hogy gyakorta — magam hal-
lottam a kiskörei „hőskorban" —, még ilyen „kutyabilétákat" is aggatnak egye-
sek nyakába: Mi az, komám, tán le akarod váltani a főmérnököt?!

Pedig a korszakos, szocialista módon élni^ dolgozni, művelődni-tanulni-szó-
rakozni nemcsak múlandó jelszó, előírt feltétel-feladat, mint az élet parancsa,
aminek betöltése felvértez a rohanó, egyre többet követelő idő mindennapos
vizsgáira, úgy, hogy közben személyes sorsunkat is színesebbé, gazdagabbá, biz-
tonságosabbá, sőt boldogabbá teszi.

Az általánosítások azonban sohasem a megoldás kulcsai, inkább újabb mi-
értekkel és hogyanokkal szaporítják a sort, éppen ezért szóljunk ezúttal is egy
gyakorlattá kívánkozó eseményről inkább, a címadó zebegényi szép-példaadás-
ról . . . Mi is történt hát ebben a vadregényes dunakanyari helységben, mely-
nek neve a színek költőjéére, Szőnyi Istvánéra, s a századik esztendejét roha-
mozó nagy erdélyi író-építőművész, a templomát tervező Kós Károlyéra rímel?

Itt, Zebegényben rendezte 1976. augusztus 15—21-e között a Termelőszö-
vetkezetek Területi Szövetsége és a Szakszervezetek Megyei Tanácsa központi
könyvtára a Szolnok és Békés megyei ipari és mezőgazdasági üzemek szocia-
lista brigádjainak mintegy száz képviselője számára azt a jól sikerült olvasó-
táborozást, mely további hasonló kezdeményezések eredője lehet. Hiszen ele-
gendő — és emberileg felejthetetlen — eligazítást nyújtott ahhoz, hogy részt-
vevői munkahelyeiken jóidőre a hármas vállalás motorjai lehessenek.

Az, ami Zebegényben történt — közügy, gyűrűznie kell, hogy hasson szé-
lesebb körben is, éppen ezért teljes „menetrendje" idekívánkozik, méghozzá hi-
vatalos forgatókönyvük alapján.
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