
ZSOLDOS ISTVÁN

Szülőföldem: Kisújszállás
Az utas, aki ma akár Karcag akár Kenderes felől érkezik a városba, tehát a
keleti vagy a nyugati bejárón át, a városszéli házakat talán ugyanúgy találja,
mint ahogy 60 évvel ezelőtt láthatta volna. A változás csak annyi, hogy a
házak falát nem tippan meszelővel meszelte a ház asszonya hófehérre, vagy a
véggel utcára néző kis házak nem két kis vakond szemmel néznek az utcán
zajló nagy forgalomra, hanem egy nagy küklopsz szemükkel talán maguk is cso-
dálkoznak és szégyellik magukat, hogy ennyire eltorzították őket. Hófehér ru-
hájukból is kirázták, és tirke-tarka malteros habarcs ruhájukban talán még szá-
nalmasabban restelkednek. Végig a hosszú, csaknem három kilométeres főutcán
(a 4-esen) meglehetősen sok ilyen átformált, „modernizált" házat látni, és csak
keveset azok közül a régiek közül, amelyek a maguk puritánságukban, kálvi-
nista egyszerűségükben olyan megnyerőek, olyan bizalmat keltőek voltak. Van-
nak aztán torzszülöttek is, s csak azt nem érti meg az ember, hogy honnan is
kerültek ezek ide, ebbe a környezetbe! Mi volt az a praktikussági szempont vagy
tán esztétikai ízlés, amely ilyenné formálta őket? Szerencsére vannak itt is jó
ízléssel és érzékkel felépített új, téglaházak is, melyekről kívülről is „lerí" a
kényelem és a hasznosság igénye.

Más már a kép akkor is, ha az ember autóval érkezik a városba keleti irány-
ból, Dévaványa—Ecsegfalva felől, mert ott bizony jó 500 méterrel hamarabb
köszöntik az érkezőt a téglafalú, a régiektől szerkezetben, alaprajzban is egé-
szen eltérő, egymáshoz viszont mint tojások, úgy hasonlító kockaházak. Ha dél-
ről, Kevi felől érkezik az utas, akkor is elibe megy pár száz méterrel a megle-
hetősen jellegtelen házak utcasora. A régi 48-as temető, a „Kevi út" mellett
most kezdik beépíteni, az út jobb oldalán már sorakoznak a házak és az utcák,
melyeknek egyike arról igyekszik a kíváncsiskodót meggyőzni, hogy ebben a
városban valami nyelvi egységre törekvés van kialakulóban, a nem túl beszédes,
de ízes kiejtésű, meggondoltan beszélő kun atyafiak leszármazói egymás meg-
értésére az Eszperantó-nyelvet óhajtják bevezetni. A város ezen égtájak felől
tehát meglehetősen nagy területen növekszik, de nemcsak a be- és kivezető utak
mentén, hanem az égtájakkal jelzett utak közötti területen is. Felfalta már a
város az egykor nagyhírű Vásárteret, a Csordajárás egy részét, a Csürhejárást
és Libalegelőt a Gödrökközéig, hol egykor a város házaihoz a vályogot verték,
olykor még egy kis részén a mai napig is verik (alkalmilag). Ezeknek a terüle-
teknek a felparcellázása azt is jelzi, hogy a régi, nagyhírű országos vásárok je-
lentősége jelentéktelenné silányult a városban is az áruházak, szaküzletek min-
den igényt kielégítő választékai következtében; jelzik, hogy a régi vásárok kis-
ipari termékeire (kocsi-, szekérgyártók, szíjgyártók, kötelesek, cserepesek, szita-
készítők, mézeskalácsosok, kalaposok, bundások, subások, szűrszabók stb.) nincs
vagy olyan kismértékben van kereslet, hogy azért már nem érdemes vásárolni
annak a néhány — még a megyében is fellelhető — kisiparos-népművésznek,
akik eljöhetnének; azt is jelzik, hogy nincs már szükség sem a csürhejárásra,
sem a libalegelőre, mert — bár a „háztáji állattartás" erősen fellendült, de —
ez belül marad az udvaron, sőt ott is az akolban, vagy az istállóban. A szarvas-
marháról az udvarra behordott rakomány árulkodik, a nagy számú sertésállo-
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mányról pedig tavaszi és nyári párás estéken a nagy távolságokban terjengő
trágya keserű-fanyar bűze, mely ellepi a környéket, mint tömjénfüst a temp-
lom belsejét.

Ha a város ÉNy-i határvonalán a villamosított vasúton robogó vonat kocsi-
ablakából néz le Kisújszállásra a kíváncsi tekintet, megint alig lát valami újat,
valami változást az előző 50 évhez hasonlítva. A ref. templom mostmár kevésbé
kecses, karcsú tornya — a háborús cselekmény következtében jelen kedvezőtle-
nebb formáját csak 1962. évben nyerte vissza — és a Móricz Zsigmond Gimná-
zium és Szakközépiskola még mindig impozáns sárga épülettömbje emelkedik
legmagasabbra az apró házak fölé; de már erről a magaslatról (a vasútvonal
tengerszint feletti magassága 86 m, egyben a város legmagasabb pontja is) olyan
épületcsoportokat is látni, melyeket még a 10 évvel előbb utazó sem láthatott
volna: a város szívében fekvő 3—4 emeletes lakótelep épületcsoportját, szem-
ben a Tanácsházával. Ez az épületcsoport nemcsak a vonatablakból tűnik szem-
be, de a gépkocsizónak is, aki a Budapest—Debrecen 4-es útvonalon keresztül
hajtat. 180 család él ezen a telepen, de készülnek az újabb 4—5 szintes épületek
is. — Nem ez az egyetlen lakótelep a városban. Van egy ennél kisebb is, amely
ehhez hasonlóan összkomfortosított telep, ahol gázfűtéssel melegítenek, amely
be van kötve a szennyvíz-levezető csatornahálózatba. — Az eddig elmondottak
után azt állapíthatná meg bárki, hogy lélekszámban is tükröződik a fejlődés.
És mégis... A város lakossága az 1929-as népszámlálás alkalmával 13 766 volt,
az 1938-as népszámláláskor 14 532, az 1941-es népszámláláskor 14 461 főt írtak
itt össze. — A jelenlegi népesség pedig: 13 500. — Érdekes ellentmondás látszik
itt: egyrészt a területileg, széltében és magasságában is kiterjedő város, másrészt
a lélekszámban megfogyatkozott lakosság. A területnövekedést, a lakások szá-
mának horizontális és vertikális irányú gyarapodását egyszerűbb megérteni, ha
arra gondolunk, hogy a még az agrárforradalom után jó pár évvel is a lakos-
ság számának 13 százaléka tanyán élt, állandóan ott tartózkodott, a városban
nem is volt háza. A nagyüzemi mezőgazdálkodás általánossá válása után a ta-
nyarendszer fokozatosan, de meglehetősen gyors iramban a város határában
megszűnt (néhány kisebb létszámú tanyaközpont van csupán). Az innen beszo-
rult családok aztán itt váltottak telket és építkeztek, vagy a perifériákon, vagy
a belső részeken, ahol hatalmas gazdaporták voltak, melyek megosztásra is al-
kalmasnak minősültek. — Nem ilyen egyszerű a lakosság apadásának a megér-
tése. Benne van ebben nemcsak a felszabadulás után kibontakozott erőteljes

osztályharc (sok család még a front elől elmenekült, és soha többé nem tért
vissza), amikor kulák vagy kuláknak nyilvánított családok vagy azok család-
tagjai hagyták el a várost; olyanok, akik kisajátított földjükért a Bácskában,
vagy az ország más területén kaptak csereingatlant s oda költöztek el; sokan
voltak olyanok is, akik házukat, földjüket s megélhetési lehetőségüket veszítve
„életüknek jobb móddal való folytatása végett" a fővárosban, vagy más helyen
kerestek és találtak is munkalehetőséget, akik ma már helyzetükkel megbé-
kélve — mert új munkahelyükön derekasan helytálltak — évenként egyszer-
kétszer itt élő rokonaikhoz, halottaikhoz járnak vissza. A lakosság apadása még-
sem ennek a társadalmi mozgásnak a következménye, hisz pár száz embert egy
fejlődő rend igen gyorsan tud pótolni. Tehát volt még más tényező is, mint pél-
dául 1946-ban, amikor több család áttelepült Zsámbékra, ahol 600 német család
kitelepítése után magyar családokat honosítottak meg, olyan helyről, amelyen
a földosztás céljára kevés volt a felhasználható földterület. Ide már nemcsak a
földszerzés, hanem a főváros közelsége is vonzotta a családokat, ahol majd



munkaalkalmat tudnak találni maguknak, családtagjaiknak. A tsz-mozgalom
kibontakoztatása, a kezdeti nehézségek is sokakat kedvetlenítettek el, olyan
helyre mentek, ahol gyorsabb, biztosabb megélhetésre találtak. A lakosság lét-
számának csökkenése most már talán megállt, minek magyarázata az iparosí-
tással közvetlenül függ össze. Tagadhatatlan, hogy egy 85 százalékban mezőgaz-
dasági foglalkozású településnek súlyos nehézségei lehettek, és voltak is kez-
detben a lakosság foglalkoztatottságában, de volt az akkori vezetőség szemlé-
letében, gondolkodásmódjában szűklátókörűség, perspektivátlanság is — amin
nem is lehet csodálkozni — aminek következménye lett az, hogy iparra s arra,
hogy a mezőgazdaság nem sokáig tudja lekötni a munkaerőt, gondolni sem
mertek, s még 1960-ban is egyetlen „számottevő" üzeme a Szolnok megyei Ta-
nács Faipari Vállalata volt, ahol 150—200-an dolgoztak, ezen kívül csak a
MÁV létezett s a ktsz-ek s egyéb kisüzemek néhány százfős létszámmal.

Maradjunk még mindig a városképnél egy kicsit. Gyerekkorom városképe
még nagyjából olyan volt, mint amilyennek Móricz néhány helyi témájú regé-
nyében (Forr a bor; Bál; Kerek Ferkó) leírta. „Árny azonban ebben a városban
seholsem volt. Az utcán voltak ugyan gömbakácok, vastag törzsön sután kerekre
nyírt kisfejű fák, ezek is úgy kezelve, hogy valamiképpen árnyékot ne dobja-
nak a járókelőkre. De fa nem volt sem az udvaron, sem a határon. (Forr a bor.)
Ha ez a kép mostanra már lényegesen meg is változott, és nem jellemző a vá-
rosra, sok utcában azonban — ott is, ahol a villamos légvezeték nem teszi indo-
kolttá — ezeket a gömbakácokat találjuk, s ezek bizony nem díszei a város fő ut-
cájának; olyanok, mint vedlett tyúkok kotlás előtt. De van már néhány nagyon
szép fás utcája is Kisújnak, ahol a csodálatosan szép koronájú vadgesztenyék
nemcsak a napfénytől védenek, a portól is tisztítják a levegőt. Ha a Tanácsháza
szépen karbantartott parkját is megemlítem, nemcsak azért teszem, mert engem
is nagyon sokszor, tavasztól késő őszig gyönyörködtet és számtalanszor láttam
vidéki, sőt külföldi turistákat is megállani ott, fényképezni a Tápai Antal „Vész
idők véres kardot hordozó lovasá-t, hanem azért is, hogy ezen hősi emlékmű tel-
jes helyreállításának — már esztétikai szempontból is — követelményére rámu-
tassak, és hogy ennek ürügyén ama másik Móricz-kori, a milleniumi alapítású
városi ligetnek elhagyatott voltára is. Ha már a Móricz korabeli diákságnak
minden vad energiája, sósav locsogtató kedve ellenére is sikerült átvészelnie
a durva törekvéseket, milyen szép volna, ha az értékes, ritka faállományú liget-
nek mindkét része egyaránt szolgálhatná a sétálók s az egészséges levegő után
vágyódók kedvét. Ilyen kedvező adottsága ezen a fővonalon talán egyetlen vá-
rosnak sincs: hogy a fáradt utas leszállva a vonatról, egy friss, kellemes levegő-
jű árnyas ligetbe juthat. Mi mindent meg kellene tenni azért, hogy legyen, ha
nem volna. De éppen mert van, milyen jó volna, ha a szépséget is észrevennénk!

Az eddigi vizsgálódás kapcsán arra a megállapodásra jutottam önmagámmal,
hogy azért a mai ember már sokkal többre becsüli a fát, mint Móricz gyermek-
korában. De hogy teljes bizonyosságot nyerjek mégis, nézőpontomat, egyben ál-
láspontomat magasabbra helyeztem: a torony „kerengőjére". Magasból határo-
zottabbak a kontúrok, élesebbek a vonalak, tisztábbak a képek. A magas állás-
pontról a Nagykunság nagy részét beláttam: a karcagi hatalmas gabonasilót,
rizshántolót és ref. templomot, Bucsa, Dévaványa, Túrkeve tornyait. Nyugat fe-
lé azonban olyan sűrű erdők, erdősávok zárják le a szem határát, hogy azon túl
már csak sejteni lehet azt, ami mögötte van. De arról meggyőződhettem, hogy
a Kevi úttól balkéz felé egészen a régi madarasi marhahajtó útig egészen más
világ van, mint a Kevi úttól jobb kéz felé. Az előbbi még az igazi, hamisítatlan
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puszta ahol a tekintet addig ér, míg az ég rá nem borul a horizontra, a másik
változatos, erdős, ligetes táj, ahol egy erdő már a város alatt mindjárt lezárja
a szem fürkésző tekintete előtt az irányt, hogy egy résen tovább juthasson ismét
egy másik erdős foltig, amin aztán nem tud túljutni a tekintet. A Kevi úttól
balra a puszta... ha a pusztán csupán azt értjük, hogy kilátásunkat alig-alig
zavarja meg egy folt erdőcske, vagy rövid útszéli gyenge fasor. „Tengersík
vidék" ez még ma is!

De gulyának, ménesnek mégsincs nyoma. Mintha mérnöki kéz formálta táb-
lákon zöldellne a búza, árpa, más takarmánynövény, ugyanolyan mértani táb-
lák lilás barnán, szántóföld, amely csak várja a mélyben megbújó növény zöld-
jének jöttét, ismét táblák, amelyeken csillan a víz, mint a délibáb, talán a rizs-
földek éppen csak elárasztott táblái. Mintha ködlene vonalban valami, talán
az esőt permeteztető berendezés fátyolát láttam? Mozgás sehol, csak a „Bika-
akol" tetejét s a Marjalaki üzemegység épületcsoportját látni, pedig tudom, hogy
élet van ott, sőt azt is tudom, hogy ez az igazi „élet", amit a kun paraszt mindig
is így nevezett, sőt azt is tudom, hogy ez az élet a jövőt is jelenti, a mi mezőgaz-
daságunknak a jövőjét. Innen felülről sok mindent nemcsak látni lehet, hanem
számítani is. Lesz-e az idén 25 mázsás termés a nagy gonddal ápolt rizsából,
ad-e a kukorica ez évben is 60 mázsát, a szója húszat stb? Ez a puszta már
produkálta magát ennyivel egyszer-egyszer, ez a puszta, amely alig tűri el a há-
tán a fát, mert kutyarongy az alsó talaj, ahonnan a fa gyökérzete a táplálékát
kellene hogy szíja, és megkapaszkodnék benne. El lehetne nézni reggeltől estig,
mert mindig változik a kép, ahogy más-más szögben a nap sugarai érik a fel-
színt, úgy változik a szín, itt is, mint a Balaton vize. Mielőtt otthagynám magas-
lati nézőpontomat, magam körül, alattam is körbe tekintek. Egy-egy út széles
sávja szinte sugarasan osztja fel a várost s a zöld lombok közül hosszúkás, vagy
négyzetes alakú házak piros cserép-, vagy szürkés fehér palatetői emelkednek
ki. Látszik mindenikről, hogy még nagyon újak. Még nem telt el annyi idő,
hogy a levegőből lerakódó por, füst, piszok rájuk rakódhatott volna. Falunyi
terület háztetői piroslanak vagy fehérlenek, míg a régiek szerényen húzódnak
meg a lombkoronák között. És hiába mereszgetem a szememet, hogy össze-
számoljak legalább tucatnyi nádi edeles házat, bizony a szemem itt már csődöt
mond, de úgy hiszem, ez nem csupán látszat, hanem valóság is. Pedig még
gyermekkoromban talán több volt a nádfedeles ház, mint a cserepes. Egy-egy
négyszög alakú sátortetős ház kiemelkedik erre is, arra is, a széleken is, a
központ közelében is, jelezvén, hogy ott már nagyobb a család és az igény, mert
nem egyszintest, hanem kétszintes lakást építettek, vagy pedig arra készülnek,
hogy felnőnek a fiatalok, s azok költöznek majd az emeletre. Még talán arra
is jó volt ez a nézgelődés a magasból, hogy megállapítsam magamban: ha én
lennék a városi főmérnök, akkor ebből a nézőpontból is tudnám indokolni az
elkövetkezendő feladatokat és lehetőségeket, mert bár az utcahálózati térkép
is — a síkban látás — elmondja a lehetőségeket, a tervek megvalósíthatóságá-
nak sorrendjét, de az a plasztikus kép, amit innen nyer az ember, az nem
olvasható le semmilyen térképről. Innen keményebbek a vonalak, de görbéb-
bek, hajlottabbak a házak gerincei, roskatagabbak a házak falai.

És most ismét a földön, köznapibb szemmel, szemben a problémákkal. Kö-
zülük egy újra és újra nyugtalanít, mint ahogy évszázadok óta ezen a vidéken
mindig foglalkoztatta az embereket: a v í z kérdése. Mert ebből hol nagyon
sok volt, hol meg nagyon kevés. Megléte, vagy hiánya miatt nagyon sokszor
keseregtek az emberek, de azért „mindig volt valahogy". Ivóvíznek, jó ivó-
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víznek sohasem volt bővében a város, talán csak akkor, amikor 1892-re az
akkori piactér közelében elkészült Zsigmondy Béla kútfúró mester szakértelme
folytán a 471 méter mélységű, igen bő vizű artézi kút. Ez önmagától négy
csövön öntötte éjjel-nappal a vizet, nem volt elegendő korsó és kanna, amely-
ben felfoghatták volna a lágy, meleg enyhén gázos vizet. Még elvezetni is
problémákat okozott. Mikor aztán ez kimerülni látszott (de csaknem az 1970-es
évekig még mindig a város legjobb ivóvizét szolgáltató kútja volt), megkez-
dődtek az ivóvízgondok, és nem szűntek meg ma sem. Fúratott ugyan a város
az ellenforradalmi rendszer időszakában is vagy három artézi kutat, s ezek
közül még vagy kettő most is nagyon jó szolgálatot tesz a lakosságnak, de
mind ezek, mind a későbbiekben létesített 60—120 m mélységű ún. northon
kutak nem bizonyulnak elegendőnek. Ma a legfőbb problémát az okozza, hogy
a négyszintes épületek felsőbb szintjéig a ciszternákba összegyűjtött vizet (250—
250 köbméter egyenkénti űrtartalmú) nem tudják felnyomni, részint mert nincs
is mit, másrészt mert a hálózat is alig birja a nyomásfeszültséget. Mi lenne, ha
még egy 10 emeletes irodaház vízellátását is meg kellene oldani( Hisz olykor,
egészen ki is apadnak. Tudom, hogy újabb kutak fűrása és nagyobb befogadó-
képességű víztorony építésének munkálataira az előkészítő tárgyalások a na-
pokban megindultak, s lehet remélni, hogy hosszabb távon is megoldódnak a
700 köbméteres víztoronnyal az ivóvíz-problémák. Van természetesen az ivó-
víz mellett még egy másik vízprobléma is, mégpedig a strand vize. Bátran és
elfogódottság nélkül állíthatom, hogy ilyen kedvező helyzetben messze kör-
nyéken egyetlen város sincs, mint Kisújszállás, ahol leszáll az idegen a vasút-
ról, keresztül sétál az árnyas — majdnem gondozott — ligeten és már meg is
má'rtódhat a strand gyógymedencéjében, vagy úszkálhat a kellemes, selymes
vizű úszómedencében, s ha ezt a szórakozást, sportot, egészségvédelmet is
megunta, csónakba is ülhet akár, hogy izmait is megtornáztassa. Igaz, ha túl
nagy hírét vernénk ennek a kedvező lehetőségnek, és sokan fogadnák meg
hívó szavunkat, lehet, hogy hamarosan sok vádat is el kellene hárítanunk,
vagy ócsárlást elviselnünk, nevezetesen, hogy nincs elég víz (friss, tiszta víz
naponta) a medencékben, hogy nem hűsít az úszómedence vize, mert nincs
eléggé lehűtve, hogy — bár ide csábulnak egész napra, de — nem tudnak
megebédelni stb. Kifogást nagyon könnyű találni, azt jól tud juk . . . de nincs-e
mindebben valami? Azt, hogy a nagy medence gravitációs kiürítése milyen
egyszerű volna, azért nem is említem, mert azok, akik annakidején így ter-
vezték meg (szakemberek) már részint nem is élnek, részint rég más munka-
helyen vannak. Lelki szemeimmel azonban én látom itt a fejlődésnek nagy
lehetőségét, azt, hogy területe megnövekszik (még van hely a terjeszkedésre
két irányban is) és vízbőségben is, a tényleges akadályok ellenére is. Ma már
cseh, lengyel, erdélyi turistákkal is találkozhatunk a fürdő területén, s remé-
lem, hogy egyre többel, még akkor is, ha a város bevételét egyelőre nem nö-
veli, inkább apasztja ez a létesítmény.

Ha a vízről már ennyit beszéltünk, akkor időzzünk még egy rövidke
ideig ennél a témánál. Mert víz a Tisza vize is, nem ivásra, talán még
nem is fürdésre való, (alkalom adtán talán előfordulhat ez is) hanem
öntözésre. Mennyiségre nézve bizonyos, hogy ez a legnagyobb tömegű víz.
A Nagykunsági hajózható öntöző csatornák a kiskörei duzzasztótól idáig
45—50 kilométeres csatornahálózaton át a város és Fegyvernek határvo-
nalát jelölve meg egy darabon, a két tsz területéből 6500 hektárnyit
látnak el vízzel, a másik csatornarendszeren érkező víz a Keleti fő-
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csatorna vizével, ugyancsak Tisza-vízzel táplálja a város keleti határterületén
szomj úhozó terményeket. A nemzetközi vonatkozásában is figyelemmel kí-
sért FAO—AC. öntöző berendezés a turgonyi határrészen még látványossági
szempontból is izgalmas és tanulságos, eredményei pedig országra szólóak. Ha
az érdeklődő a határban bárhol jár, körül akar nézni, mindenütt csatornák állják
útját, s elég sokáig kell gyalogolnia, míg alkalmas átkelőhelyet talál. Mint vér-
erek, úgy szállítják ezek a kisebb-nagyobb csatornák a Tisza éltető vizét.

Mondottam, Kisújszállás mezőgazdasági jellegű város. Az 1717 óta, amikor
utoljára ülték meg eleink, mindig. Az ipar csak annyiban játszott szerepet
életében, amennyiben kiegészítette a mezőgazdaságot, s kielégítette a lakos-
ságot. Kézműipar, ill. háziipar volt csupán. Volt ugyan egy „gyár" is. Még az
első világháború előtt alakult a Kunz-féle varrógyár, 1913 körül alapította a
Kuncz-család, abban az épületben, amely ma a Teleki Blanka leánykollégium
épülete. Itt vagy 40—50 árva kislány készítette a flanel, parhet leányka ru-
hákat, később szalmából fontak kalapokat, dísztárgyakat stb. Majd a népjóléti
minisztérium vette meg az épületet, és Gyógypedagógiai Intézetet létesített
benne az 1920-as évek második felében. Volt egy városi téglagyár is, amelyben
azonban elenyészően kevesen dolgoztak, főleg cigányok. Amikor a felszaba-
dulás után a nagyobb üzemeket államosították, Kisújszálláson ez a rendelkezés
két üzemet (20 főnél több munkást foglalkoztattak) érintett: a Fischer-féle
vad- és baromfifeldolgozó üzemet (a Pillangó utcán, a mai Szolnok megyei
Tejipari Vállalat) és a Vay-féle malmot (a mai Vasipari Vállalat). 1960-ig aztán
alig történt valami az iparosítás tekintetében, a már jelzett negatív tényezők
következtében. Jelenleg a városban 12 ipari egység működik kb 2400 dolgo-
zóval. (A két tsz-ben 1076-ban 1869 aktív dolgozó, illetve nyugdíjas volt.)
Nem nagy egységek ezek, de termelési értékük jelentős, s a dolgozók kereseti
lehetőségei is jók. A 12 ipari termelési egység termelési értéke eléri az évi
700 millió forintot, az ipari munkások átlagkeresete pedig az évi 34 ezer fo-
rintot. Ez annál is kiemelkedőbb, mert az iparban dolgozók nagyobb százaléka
nő, mivel a Fékon fehérnemű, és a Gyógyászati Segédeszközök Gyárában, to-
vábbá a Kunszöv részlegeiben is nők adják a dolgozók többségét, de szép szám-
mal dolgoznak nők a Szolnok megyei Faipari Vállalatnál is. (Az országos át-
lagtól az ipari dolgozók mintegy 5000 forinttal elmaradtak jövedelemben. A
mezőgazdasági dolgozók a termelőszövetkezetekben évi 45 000 Ft átlagkere-
setükkel jó helyet foglalnak el országos összehasonlításban is!) A vezetés tehát
elérte, hogy nincs a városban munkanélküliség, sőt idegen munkaerő alkalma-
zására is van már lehetőség. Ecsegfalváról és Kenderesről naponként hozzák és
viszik a dolgozókat a buszjáratok. Látszólag tehát a lakosság helyzete gaz-
daságilag megoldott, mégis mintha néhány éve megtorpant volna az ipar fej-
lődése. Bizonyosan összetett probléma ez, de egyik összetevője lehet az is,
hogy ezek az üzemegységek annyira be vannak préselődve a város lakóházai
közé, hogy ott már terjeszkedésükre nincs is lehetőség, vagy legalább is sokkal
korlátozottabb. Kedvezőbb a területi fejlődése azoknak, amelyek új telephelyen
vetették meg lábukat. Már eleve korlátozott volt a fejlődése azoknak az üze-
meknek, amelyek a nem reájuk szabott épületben voltak kénytelenek kezdeni
működésüket. A későbbiekben ezek a problémák csak kirívóbbakká válnak.
Lehet, hogy a városban mindenki megtalálná a munkalehetőséget, ha nagyon
akarná, azonban legalább 50—80 ember mégsem a városban, hanem Karcagtól
Szolnokig naponként vonatozva vagy buszozva keresett magának alkalmasabb
vagy jobban megfizetett munkalehetőséget. Közülük többen már 15—20 vagy
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ennél is hosszabb ideje télben és nyárban naponként vállalják a közlekedés s az
időjárás okozta megpróbáltatásokat. Bizonyosan ez is megszokás dolga, de az is
bizonyos, hogy ezek az emberek sokkal többet vállalnak, mint azok, akiknek
nem fél hatkor, hanem fél hétkor szól az ébresztő vekker. Oj iparágak teremté-
sére vagy e meglévők továbbfejlesztésére a helységeket kategorizáló kormány-
határozat sem ad lehetőséget. Városunknak az utolsó előtti kategóriába tartoz-
ván, nagyobb beruházásokra nincs anyagi lehetősége. Csak ami a szűkös keretből
és az önerőből telik, amit a társadalmimunka-felajánlások jelentenek, abból
lehet gazdálkodni, meg abból az erkölcsi tőkéből, amit a város lakói városunk
fejlődése érdekében hajlandók szívesen vállalni. És ez a tőke, ez az erő nem
kevés...

A szellemi és fizikai erőtartalék bázisai az iskolák, óvodák, amelyekben 200
oktató, nevelő végzi a jövő nemzedékek kiművelését. Ezekben az intézmények-
ben mintegy 2500 gyermek és ifjú várja, hogy sorsában döntő változás következ-
zék be gondolkodásának, szellemének munkálása által. A Móricz Zsigmond ne-
vét viselő gimnáziumban és szakközépiskolában folyik — természetszerűleg —
a legmagasabb szintű képzés. Az iskola 262 évre tekint vissza, sok-sok ezer diák
szerezte meg itt azóta azt a műveltséget, mellyel magának kenyeret és elismerést,
népének, nemzetének megbecsülést, hírnevet szerzett. Az épület, amely a város
házai fölé messze kiemelkedik, 1894. szept. 5-én nyitotta meg kapuját a tanulók
serege előtt, s külsőségeiben lényegében semmi változás nem történt azóta. Kö-
zel 800 nappali illetve esti, vagy felnőtt tanuló gyűjti benne a tudás magvait
egy-egy évben. Nem mondhatjuk, hogy minden nehézség nélkül folyik itt min-
den. Már maga az a tény, hogy az épület annakidején egy 8 osztályos gimnázium
számára készült, s akkori viszonylatban igen jó felszereltségű. modern épület
volt, azóta nagyon kinőtte magát. A 16 nappali tagozatos osztálynak csak na-
gyon szűkösen jut hely benne még úgy is, hogy az udvar hátulján ideiglenes
kisegítő helyiségek könnyítenek a nehézségeken. Még inkább javulnak a felté-
telek, ha az udvar folytatásában felépülő új 8 tantermes általános iskolai épüle-
tet s a hozzá kapcsolódó új tornatermet birtokba lehet venni. A 8 tantermes új
általános iskola felépülésével még mindig alig lép valamit előre — a tanterem-
számot illetően — az általános iskolai oktatás, sőt ha a tanyai iskolák felszá-
molását is tekintetbe vesszük, akkor még nem is érte utói a tantermek száma a
felszabadulás előttit, pedig a beiskolázottak száma lényegesen nagyobb. Min-
denesetre a városképben — ha még a most meglévő pár házat lebontják — igen
szépen fog beilleszkedni ez az oktatási intézmény. A legnagyobb lépést az óvo-
dák terén értük el. A felszabadulás előtt tulajdonképpen csak két óvoda s egy
kisegítő óvoda tevékenykedett, jelenleg pedig hat működik, közülük kettő már
egészen korszerű. Ugyanezt a két bölcsődéről is el lehet mondani.

Bízvást állíthatom, hogy a tanárokról alkotott móriczi vélemény is megválto-
zott, mely szerint ,,az a nagy méreg éppen, hogy tanárt, meg bírót nem tud ter-
melni a város, mert hiába teremtették oda a templom mellé a kollégyumot,
hiába adtak rá annyi dotációt, hogy helybeli születés ingyen járhatja ki. még
könyvvel is ellátják, nem igen lehet a kun fattyúk közt alkalmas csemetéket ta-
lálni, akik beváljanak iskolára, mert még ha a szekundáztató tanárokkal amúgy
magyarosan meg is értetné az ember, hogy nem akar ez püspök lenni Debrecen-
ben, nem megy ez idegenbe, hát ne féltsék tülle a kenyerüket, csak eresszék át
ezeken az osztály karámokon, úgyis itthon marad... De az a baj, hogy a gyere-
kekkel nem lehet bírni. Egy-két esztendőt még csak kihúznak valahogy az is-
kolába szorítva, de ahogy felcseperedik bennük a jóvér, mindjárt ott rúgják az
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iskolát, mennek legyeskedni a lányok, meg a lovak körül". (Kerek Ferkó.) — A
„kun fattyú", meg a kun lányok is olyan szép számmal mennek ma már a hely-
beli, vagy a környékbeli iskolákba, aztán a főiskolákra, egyetemekre, hogy bőven
lett belőlük helyben is, de más helyen is, tanár meg bíró is. Inkább a lóhoz
nem akarnak ma már menni (de mert kevesebb is a ló!). Annak a ténynek pedig,
hogy az iskolához is, de a „ló"-hoz, a földhöz visszajönnek azok a diákok, akiket
nem kellett a szülőknek annakidején sem ostorral zavarni az iskolába, igen nagy,
átütő ereje van. Az t. i. hogy szinte születésétől fogva, óvodás kora óta kötődik
ehhez a földhöz, ehhez a néphez, ö sem akar kevesebbet adni, mint amennyit
kapott, tudja, hogy mivel tartozik, hogy neki törleszteni valója van azokkal
szemben, akiktől ő is kapott. S azok a mezőgazdasági mérnökök, akik itt állnak
valamelyik ágazat élén, szintén olyan emberek, akik kötődnek a tapadós kun-
sági földhöz, itt jártak iskolába, itt kapcsolódtak be a KISZ-mozgalomba is,
vagy itt váltak a párt meggyőződéses tagjává — ki tudja melyik nevelőjének
hatására —. Nem jelentéktelen és elmellőzendő tehát az, hogy innét indult el.
Nemcsak az emberek problémáit ismeri, hanem a földét, növényét, állatét is.
Nem biztos, hogy az az agronómus, aki nem innen került vissza, ismeri-e a ha-
tárrészeket: Karahát, vagy Kurvahát, Kitelen. Ludas, Békás, Szörfü, Bogaras,
Bukó, Vasas stb. Annak, aki itt élt és érdeklődött, vagy járta ezeket a határ-
részeket, nagyon sokat mond a vetésre, termésre, vagy művelésre nézve a határ-
név, amely már feledésbe megy; lényegesen többet, mint ha csak az üzemi terv-
térképen a D.I; D.II; C.I; C.II. jelzéseket látja. Félre ne értessék: ezek csak
pluszt jelentenek, de nem pótolják a lényeget, a hivatásnak, a munkának és a
népnek a szeretetét, szolgálatát.

Még nem volt eddig szó az estékről, csak a nappalokról. Pedig ezek is nagyon
szépek. Talán még szebb este a város, mint nappal és a toronyból... A technika
csodája. A neon fényében tündöklő utca, amint átvilágít a fák lombsátrán alul-
ról, vagy amint a Sallai telepen át a Nagytemetőig tiszta fényár a 3 kilométeres
távolság. És milyen nyugalmas, csendes. Este 9 óra után már szinte egy árva
lélek sincs az utcán, legfeljebb a „Rózsakert" étterem, vagy az Éva presszó Kör-
nyéke hangosabb s olykor-olykor néhány fiatal suttyó kurjant bele a csendbe,
vagy egy fiatal szerelmes pár andalog kedvesen célja felé. Még kutyaugatást is
alig hallani (pedig divat a kutya, de a sztatusz-szimbólumként tartott, fajtiszta
kutyát ólban vagy szobában illik tartani, nehogy ellopják.) Aki autóval este 10
tájban átsuhan a városon, szinte egy lelket sem lát az utcán, de annál több fé-
nyes ablakot, mert az emberek nem alszanak, csak hallgatják a rádiót vagy né-
zik a televíziót, mert ez a ma emberének „élvezeti cikke". Ahol egész nap otthon
vannak, ott egész nap szól a rádió, ha pedig tizenévesek vannak odahaza, akkor
egész nap bőmből a rádióban a beat, vagy a dzsessz. A városban egyébként a 4000
család közül — megközelítőleg ugyanannyi lakásban — 3500-nak van televí-
ziója és 3700-nak rádiója. Nem beszélve a gyerekek kis magán Sokoljáról. Bizo-
nyos, hogy az életszínvonalat jelzi ez is, meg az is, hogy a városban 600 család-
ban van személygépkocsi s nem ritka az a parasztasszony, aki Trabanttal vagy
Zsigulival piacozik, az is tény, hogy a lakosságnak pl. 1978-ban 130 millió fo-
rintja van takarékbetétben, de azt nem merném jósolni, hogy azokat a könyve-
ket, amelyeket a könyvesboltban megvásárolnak (mert ez is divat!) elolvassák-e,
forgatják-e? Bízom benne, hogy erre is rá kerül a sor, ha ma nem, majd holnap.
És még a híres kisújszállási kerek kenyér, amelyért kora hajnalban járnak át
Kenderesről is, de hordják autósok végig Pestig az egész vonalon, vagy Egerbe
is. Erről is szólhatnék — ez is a mi sajátságos ízeink közé tartozik.
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