
Kör/tér
Postabontás
Tanyavilágból nőtt várossá Martfű

Aíarí/űneve először 1467-ben faluként tűnt fel. Tanyavi-
lágból lett nagyközséggé, majd várossá. Martfűt 1556- ban
királyi adományként Ocharovith Demeter és Földváry Ist-
ván kapta Földvárral együtt. 1837-ben Tiszaföldvárhoz
tartozott és 1950-ben lett önálló község. A 18. század elején
előbb Varsánnyal együtt a Rákócziak kezére jutott, majd a
szabadságharc után Martfű a Podmaniczlcy család tulajdona
lett. A 19. században leányágon Kövér és a Wodiánerr
család kezére került. 1930 táján a Kövér, a Szobotka, a
Somich, a Keszlerffy és a Gottesch családnak volt itt
majorüzeme.

1940-ben Szobotka Pál tulajdonát képező 593 katasztrá-
lis hold ingatlant a Bata cég megvásárolta, hogy létrehozza
itt a Citka Cipőgyárat. Mint puszta mezőgazdasági célokat
szolgált, állandó lakosságát többnyire a majorok cselédjei
alkották. Citkát 1942 után hadiüzemmé nyilvánították,
1944. október 5-ig üzemelt. Haering Károly mérnök vezeté-
sével 5 fős csoport megakadályozta a menekülő magyar
hadsereg katonáit, illetve a németeket, hogy felrobbantsák a
gyárat. 1949 őszén államosították a Citkát. 1950. október
22-én a község lakója 1447 fő, majd 1960-ban már 3296
főre emelkedett a lakosság száma, ebből 1575 férfi és 1721
nő. 2752 lakos belterületen élt, 544 külterületen. Ma a
lakosság száma kb. 10 ezer.

Martfűn 1920 táján öt földesúri gazdaság volt. Az or-
szágút mentén haladva jól látható a Kövérmajor, ahol
egykor Kövér János volt földbirtokos és országgyűlési
képviselő élt. Szegedi Márton (Martfű, Rákóczi út 9. sz.
alatti lakos, volt cselédje adott nekem tájékoztatást a gazdá-
ja emberségéről, vallásosságáról és sorsának alakulásáról),
aki 86. életévében jár, akinek édesapja is, de 0 is hosszú
éveken át Kövér János uradalmában dolgozott. Nagyon
rendes emberként mutatta be nekem, amikor lakásán felke-
restem. Vagyoni helyzetéről annyit mondott, kb. ezer kat.
hold földet birtokolt, általában 40-45 főre volt tehető az
alkalmazottainak a száma. Mint képviselő is jól ismerte a
szegény ember nehéz helyzetét. A magyar paraszt gazdasá-
gi és szociális problémájának megoldását szívén viselte,
annak megoldásán fáradozott. Ennek érdekében erősítette
kapcsolatát Echardt Tiborral, a Kisgazdapárt akkori elnö-
kével, majd később Bajcsy- Zsilinszky Endrével. Elítélte az
önzést, a lazaságot. Cselekedeteiben az áldozatvállalás, a
közjó szolgálata vált uralkodóvá. Mélységes hite, Istenre
hagyatkozó erős bizalma, hűsége volt élete erőforrása.
Antifasiszta politikája miatt 1944. március 19-én menekülni
kényszerült a nemetek elől. 1945 után elvették birtokát, de
100 holdat egy ideig meghagytak neki, később azt is
elvesztette. Nagyon nehéz helyzetbe került. Elhagyni kény-
szerült Tiszaföldvárt, Budapestre költözött, de mint osztály-
idegent kitelepítették Boldogházára. Amikor Nagy Imre
megszüntette ezt a kényszerkitelepítést, visszatért Tisza-
földvárra, de múltja miatt rossz szemmel nézték jelenlétét,
végül visszaköltözött Budapestre, ahol 65 éves korában halt
meg. Kövér János életútja tanulság azok számára, akik a
nemzet nagy kérdésein elődeink tanúságtételei alapján ké-
szek a nemzeti öntudatot erősíteni és készek a segítőkész-

ségre úgy, ahogyan ezt Kövér János tette. Megérdemelne
egy emléktáblát, hogy a fiatalabb nemzedék tanulja meg
tisztelni azokat, akik életükkel, szenvedéseikkel fizetlek
magyarságukért, emberségükért.

Martfű Szolnoktól 20 km-re van. Amint már említettem,
várossá lett. Természetesen az önkormányzatnak sok még a
teendője ahhoz, hogy a település fejlődése elérje a városi
színvonalat. Amíg 1945 előtt Martfűn egy tanerős iskolában
tanulhattak a gyermekek, addig ma már két igazgatás alatl
álló általános iskola, öt óvoda és cipőipari szakközépiskola
mint az ország első cipőipari szakközépiskolája működik,
amelyet 1964-ben hoztak létre. Cipőgyár, sörgyár és nö-
vényolajipari gyár ad munkalehetőséget a helybelieknek, de
a vidékieknek is. Sajnos napjainkban egyre több munkást
bocsátanak el. Az okok ismertek.

Martfű az ország egyetlen olyan városa, ahol templom
eddig nem volt. Megkezdődött a római katolikus és refor-
mátus templom építése, amit az önkormányzat is támogat,
díjtalanul adott telket, és most szavaztak meg a két templom
részére 500 000-500 000 forint támogatást. Mind a helybe-
liek, mind a külföldiek is anyagi támogatással segíük a
templomépítést. A katolikus templom tornyában már ha-
rang is van, amely délben és este imára inti a hívőket. Már
sokan felismerték Martfűn, hogy a templom az a hely, ahol
Istennel az ember kibékül és kiengesztelődik. így képesek
lesznek arra is, hogy a templomon kívül békében és kien-
gesztelődve éljenek embertársaikkal.

Serfőző János*
ny. tanár

Híreink:
- A Jászkunság Galéria közreműködésével nyílt meg

augusztus 30-án Bészabó András festményeiből és tűzzo-
máncaiból egy kiállítás Kisújszálláson, a zenei könyv-
tárban. A szeptember 17-ig nyitva tartó tárlatot Körmendi
Lajos nyitotta meg.

- Szeptember 17-én, pénteken nyílt meg Tóth Sándor
grafikáiból egy kiállítás Martfűn, a Kávéházi Galérián. A
tárlat október 8-ig volt nyitva.

- Szeptember 19-én (vasárnap) késő este a BBC magyar
nyelvű adásában Buharaj Ravil, magyar nyelven is publiká-
ló tatár költő nyilatkozott. Megszólalásának aktualitását az
adta, hogy négy nyelven jelent meg nemrégiben a Vadszo-
nettek koszorúja című versciklusa. Ezt a költemény-csokrot
eredetileg magyarul írta, s ő ültette át tatárra, oroszra és
angolra. Tavasszal, a költészet napján a Jászkunság füzetek
hatodik köteteként látott a versciklus először napvilágot
Szolnokon.

Részlet Ravil nyilatkozatából: „Más a levegő Moszkvá-
ban, más Magyarországon, és egészen más itt, Angliában.
Más a nemzeti és a kulturális levegő. Ezért írtam négy
nyelven. A magyar könyvem hála Istennek kijött ebben az
évben tavasszal, Szolnokon. A magyar könyv külön öröm
számomra. Beleszerettem a magyarokba, a kultúrájukba."

Az interjú végén a Pasztái siralom című verse hangzott
el, amit Mándoky Kongur István emlékének ajánlott.
Egyébként ez a költemény a Jászkunság ez év áprilisi
számában jelent meg nyomtatásban.


