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Könyvismertetés

Középpontban a Nagyatádi-féle
földreform

Tolnay Gábor:
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
mezőgazdaságának egyes kérdései

1920-1944 között

Tolnay Gábor mintegy 360 oldalas munkája
az OTKA támogatásával a Jászkunsági Füzetek
című sorozatban jelent meg 1994-ben a
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár kiadásában
(Szerkesztette: Körmendi Lajos). A szerző
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye mezőgazda-
ságának két világháború közötti történetéből
közöl fejezeteket, melyeket nagy mennyiségű,
táblázatba foglalt adatsor egészít ki.

Az egymásra épülő és szervesen össze-
kapcsolódó fejezetek a mezőgazdaság szinte
valamennyi fontos területével foglalkoznak.
Több témakör a helytörténeti szakirodalomban
mindeddig fehér foltnak számított A Tiszántúli
Mezőgazdasági Kamara és a mezőgazdasági
bizottságok tevékenységéről írt fejezet a szerző
globális és újszerű szemléletmódját tükrözi, aki
a földművelésügyi kormányzat által életre-
hívott irányítási rendszert jelentőségének meg-
felelő alapossággal mutatja be. Tolnay Gábor
rámutat arra, hogy a kamarai szervezeteknek
elsősorban a közepes paraszti birtokkal rendel-
kező gazdatársadalom és a mezőgazdasági
ismeretekben kevéssé jártas reformföldesek
vették hasznát, akiknek munkáját szaktanács-
adással, ismeretterjesztő tanfolyamokkal és
előadásokkal is segítették. Az érdekvédelemre
és a szakmai instrukcióra legkevésbé a
nagybirtokosok szorultak rá, ezért a kamara
elsősorban gazdaszervezetnek tekinthető.

A kötet súlypontját a Nagyatádi-földreform
végrehajtásáról írt fejezet képezi, melynek a
szerző különösen avatott szakértője, hiszen
kandidátusi értekezését ebben a témakörben
védte meg. Az 1920. évi XXXVI. te. alapján
végrehajtott földreform eredeti céljától eltérően
a szélsőséges birtokkategóriák, az életképtelen

törpegazdaságok és a területükben némileg
csökkentett nagybirtokok gazdálkodása között
a különbséget tovább növelte.

Bár Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében
egészségesebb birtokmegoszlás nem jött létre,
a házhelyjuttatások és a telepítések öt, később
önállóvá váló község kialakulását tették
lehetővé (Ecsegfalva, Kengyel, Rákócziújfalu,
Szandaszőlös és Tiszatenyö).

A Nagyatádi-földreform a megye föld-
területének mindössze 8,29%-át érintette, mely
alacsony arány az 1745-ös rcdcmpciónak
köszönhetően kialakult jászkun kisbirtokok
jelentős számával, illetve kevés kiosztható
földterülettel magyarázható. Mint kirívóan
visszás helyzetet említi meg, hogy a meg-
lehetősen magas megváltási árat jóval az 1945.
évi földreform után, az 1950-es évek elején is
fizették a kisbirtokosok.

Tolnay Gábor Jász-Nagykun-Szolnok vár-
megye mezőgazdasági termelésének és a
birtokszerkezet megoszlásának jellegzetessé-
geit ugyancsak részletesen ismerteti A
mezőgazdasági kamarai szervezet koordináló
szerepét mindvégig erőteljesen kiemeli.
Bemutatja például a Tiszántúli Mezőgazdasági
Kamara által 1927-ben létrehozott Kisúj-
szállási Növény- és Talajélettani Kísérleti
Állomást, ahol a szikes talajok megjavításáért
országos hírű szakemberek fáradoztak.

Érdekes adatokat tudhatunk meg a szarvas-
marha-tenyésztésben 1895 és 1935 között
történt fajtaváltásról is. A minőségi változást,
a hústermelésre és főként igázásra alkalmas
szürkemarha kiszorulását, a tejelő piros-tarka
széleskörű elterjedését nem követte az
állomány rohamos számbeli gyarapodása,
amelynek elsősorban a takarmány-hiány volt az
oka. A takarmánytermesztésre való áttérés
elmaradását azonban a szerző nem a korábbi
történeti feldolgozásokra jellemző sablonos
módon a társadalmi-gazdasági elmaradott-
sággal és a konzevatív, az új növénykultúrától
idegenkedő szemléletmóddal, hanem a
csapadékszegény időjárási viszonyokkal indo-
kolja, mely a takarmánynövények elterjedését
gátolta. A loallomány csökkenésének tő okát
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pedig a motorizáció és a mezőgazdaság
gépesítésének elterjedésében látja. Ugyancsak
ezzel magyarázható az áttérés a lassúbb, de
erősebb hidegvérü lovak tartására.

Tolnay Gábor kötete nemcsak a szerző
rendkívüli felkészültségét, óriási tárgyi tudását
és az évekig tartó levéltári kutatások ered-
ményét tükrözi, hanem érzelmi azonosulását is
jelzi a szélesebb olvasóközönség számára
esetleg száraznak tűnő témaválasztásával.
Műve a további helytörténeti kutatások
kiindulási bázisát képezi és ugyanakkor
elolvasásra ajánlott a mezőgazdaság jelenkori
kérdéseivel foglalkozók számára is, mivel egy
jól megszervezett, de a II. világháború után
politikai okokból szétzúzott és később teljesen
feledésbe merült termelési rendszert ismertet.

Cseh Géza

Népi játékok
Jászszentandrásról

1995-ben jelent meg Molnár István Adj,
király katonát! című gyermekjáték-gyűjte-
ménye a Jász Múzeum Jászsági Füzetek
sorozat 24. számában, Népi gyermekjátékok
Jászszentandrásról alcímmel. Már maga a cím
is egyik kedvenc gyermekkori játékomat
juttatja eszembe — amikor az iskolában
önfeledten játszottunk, mit sem törődve a
felnőttek rohanó világával.

A kötetben szereplő játékokat Molnár
István jászszentandrási pedagógus, nyugdíjas
iskolaigazgató gyűjtötte össze. Az 1950-es
évek óta foglalkozik néprajzi gyűjtéssel,
rendszeresen részt vesz a megyei és országos
néprajzi és nyelvjárásgyűjtő pályázatokon.
Számos megyei és országos díj tulajdonosa,
munkásságáért az önkéntes gyűjtőknek járó
kitüntetést, a Sebestyén Gyula emlékérmet is
megkapta.

A kötetet Juhász Nyitó Klára, a Jászberényi
Tanítóképző Főiskola tanára rendezte sajtó alá
és írt hozzá bevezető tanulmányt. A könyvben
szereplő illusztrációkat pedig Telek Béla
(Jászberényi Tanítóképző Főiskola Vizuális
Nevelési Tanszék) készítette.

A mű négy fejezetből áll. Az első feje-

zetben a magyarországi játékkutatást mutatja
be, kiemelve Kiss Áron, Kodály Zoltán, Bartók
Béla, Kriza János munkáit. Hangsúlyozza,
hogy a falusi tanítóknak mindig nagy szerepük
volt a néphagyományok, ezen belül is a népi
játékanyag összegyűjtésében, közzétételében.
A második fejezetben a játék szerepét és helyét
vizsgálja a gyermekek mindennapi életében. A
következő részben a játékok előadásmódjával
foglalkozik, formájuk, dallamuk, ritmusuk
szerint. Az énekes-táncos gyerekjátékok a
felnőttek szokásanyagából szálltak le a
legfiatalabb korosztály, a gyermekek közé,
mint ezt már sok kutatónk megállapította. A
negyedik fejezet tartalmazza a játékokat
típusuk szerint rendszerezve, játékleírással,
ritmus- és dallamanyaggal kiegészítve.
Összesen tizennyolc típust állított fel a gyűjtött
anyag alapján. A mű végén kitűnő, válogatott
gyermekjáték-bibliográfia található a téma
iránt érdeklődök számára.

A szerző célja egyrészt a jászszentandrási
gyermekjátékok közzététele, másrészt a
pedagógusokkal való megismertetése azzal a
szándékkal, hogy az anyag visszakerüljön oda,
ahonnan vétetett. „Igazán csak akkor lesz ez a
gyűjtemény, ez a becses hagyaték valós érték,
ha az óvónők és első sorban az alsó tagozatban
tanító pedagógusok meg tudják kedveltetni az
itt felidézett mondókákat, játékokat tanít-
ványaikkal, akik ezáltal játszva őriznék meg
jász azonosságuk egyik legféltettebb örökségét.
Ha ez sikerül, akkor a jelenben élő és a
jövőben születendő gyermekek szívébe, arcára
varázsolják majd azt a boldogságot, melyet az
adatközlő-játszó fiúk-lányok arca sugárzott
még az 1950-es években."

A kötet kapható: Jász Múzeum Jászberény,
Táncsics M. u. 5.; Damjanich János Múzeum,
Szolnok, Kossuth tér 4.

Tábori László

Szabó István:
Fejezetek az észt kultúra

történetéből

A könyv több évtizedes kutatómunka
eredménye. Előtanulmányai sokszor az
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