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Bóna Ist\>án: Vendégségben őseink háza táján

BONA ISTVÁN

Vendégségben őseink háza táján
A szolnoki Damjanich János Múzeum új állandó régészeti kiállítása

E sorok írója koránál fogva — sajnos — azzal dicsekedhet, hogy a Kossuth téri
épületben rendezett valamennyi „állandó" régészeti kiállítást tanulmányozhatta. így van
mivel összehasonlítani a legújabbat. A legújabbat, amely valóban más. mint a
megelőzők. Nem akar mindent bemutatni, annak ellenére sem. hogy területe kétszerese
a korábbiaknak. Az új kutatásokra és az új leletekre összpontosítja a figyelmet, s ezek
segítségével csomópontokon keresztül ismerteti a megyében valaha élt emberek
történetét a kezdetektől egészen az újkorig. Eközben úgy válogat, hogy nincs
hiányérzetünk, a kiállításon végigsétálva úgy érezzük, minden lényegeset láttunk.

A teljesség imént hangsúlyozott érzetét a rendezés Kolumbus tojásához hasonló
egyszerűséggel érte el. A tematikus kiállítást ugyanis egy emelvénnyel is hangsúlyozott
„kincstárral" zárja, félkörívben rendezett hosszúkás vitrinekkel, amelyekben ügycsen
válogatva viszontlátjuk vagy megismerhetjük mindazon jeles tárgyakat, amelyekért
régen is érdemes volt a Damjanich Múzeumot látogatni s ezután is érdemes lesz.
Egyúttal eleget tesz egy muzeológiai alapkövetelménynek, amely kimondja, hogy a
múzeumok legfontosabb anyagát lehetőleg állandóan megtekinthetővé. tanul-
mány ozhatóvá kell tenni. Itt ebben nincs hiba. Balról jobbra haladva először a múzeum
híres neolitikus arcos edényét és festett edényeit láthatjuk, majd a rézkor legfontosabb
megyei emlékei, rézeszközei, díszedényei következnek, ezután a bronzkor bronzleletei,
a bronzkardokból és sarlókból álló bronzkincs vitrinje jön (hogy a bronzkorból végre
valahol igazi bronzot is lásson a látogató), ezután a vaskor nevezetes megyei leleteit
szemlélhetjük meg, köztük a szkíta kor csontból faragott és bronzból öntött tegezdiszeit
és a szépséges kelta leletek újabb válogatását. A félkör jobboldalán válogatott szarmata
ékszereket láthatunk, majd válogatást a híres gepida leletekből: aranyékszereket, sasfejcs
díszcsatot, fíbulákat. Külön vitrint kaptak a pénzleletek, ebben először kerültek
kiállításra a megyében talált aranypénzek az ókoriaktól az újkoriakig, valamint a
friscachi ezüst pénzekből álló jászapáti pénzkincs. Szép válogatást kapunk az avar kor
leleteiből is, itt vannak kiállítva az arany fülbevalók és a legszebb öntött övdíszek.
Természetesen nem maradhattak ki a megye válogatott honfoglaló magyar leletei sem.
a legszélső vitrinben pedig a szép, kora és késő középkori edények gyűjteménye, köztük
a legszebb gepida bepecsételt edényekkel.

Ha ennyi minden látható, akkor miért más ez a kiállítás, mint elődei vagy mas megyei
szomszédai? Mindenekelőtt azért, mert nagyobb részben mégiscsak új: a kiállított leletek
túlnyomó része olyan ásatásokból származik, amelyek a 15 évvel ezelőtti állandó
kiállítás elkészülte után történtek — egyes ásatások egészen az elmúlt évig tartottak.
Van ugyan régebbi is, de eredményei, leletei közületiének, vagyis ma is újdonságnak
számítanak. Új a kiállítás abban is, hogy a bemutatásra kiválasztott öt csomópont —
vagyis öt korszak — egy-egy házát helyezi a középpontba. A telepásatások, kivált a
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szakszerű házfeltárások alig két-három évtizeddel ezelőtt kezdődtek el. korábban
egyszerűen lehetetlen lett volna .,házról házra" haladni egy kiállításon. Mára pedig —
részben a helyhiány miatt, de azért is. hogy bizonyos háztípusok ne ismétlődjenek az
unalomig — még válogatni is kellett. Az újkőkorból lehetett volna egy másféle népesség
másfajta házát is kiállítani, nem került sor rézkori, korai bronzkori, késő bronzkori,
korai vaskori, szarmata, gepida házak félig vagy féligmeddig helyreállított
érzékeltetésére, holott — kivált a két utoljára említett korszakból és népességtől —
bőségesen lett volna mit bemutatni. A kiállítás viszont csak öt korszak öt félig felépített,
némileg kicsinyített házát mutatja be, természetesen a házakból előkerült leletekkel és
a házakhoz kapcsolódó település leleteivel együtt.

A legnagyobb újdonság, túlzás nélkül: merőben új a bevezető korszak és háza. A
mezolitikum (középső kőkor) emlékeit még egy évtizedre sem visszanyúló módszeres
kutatás előtt nem ismertük a megyéből, kivált a Zagyva-vidéki vadásztáboiok egész
sorozatát. Bár nem valami mutatós építmény, történeti és régészeti értelemben mégis
szenzáció a Jásztelek I lelőhely 1. számú kerek kunyhója és oszlopvázas szerkezete.
Valljuk be, 8000 évvel ezelőtti házat eddig nem lehetett ezen a vidéken látni. A korszak
apró kőeszközei valószínűleg nagyon fontos leleteknek fognak bizonyulni, segítségükkel
lehet majd a helyi átmenetet az újkőkori életformába igazolni.

Szajol-Felsőföld telepének itt félig helyreállított háza ..in situ" tárja a látogató elé
az 5900—5280 évvel ezelőtt élt újkőkori ember berendezését, elsősorban edényeit. A
kora neolitikus Körös-kultúrának ez a remek emlékanyaga már az előző kiállítás egyik
nagy látnivalója volt. Amiből most több van, az a kor vallási életét és hiedelmeit tükröző
műalkotások sorozata: a termékenységet félreérthetetlenül hangsúlyozó női szobrocskák,
ülő férfi szobra, bika alakú edényplasztikák. Remélhetőleg most is kiváltja majd a
látogatók csodálatát a ház mellett álló nagyméretű gabonatároló edény és plasztikus
díszítése.

A terem másik felét a túrkevei Terehalom 2. lakó- (s egyben ásatási) szintjének
rekonstruált házrészlete foglalja el. 1985—1995 között a Terehalomban 11 bronzkori
lakó- vagy házszintet sikerült egymás alatt feltárni, a leglátványosabb ezek közt az 1986.
évi feltárás volt, amikor egy 11,60x6 m-es alapterületű, kéthelyiséges olyan épület
maradványait sikerült kibontani, amely épület tűzvészben pusztult el teljes
„berendezésével" együtt. A felnagyított színes ásatási fényképen jól felismerhetőek azok
a dísztálak, amelyek egy polc elégésekor hullottak egymásra. A szépen restaurált tálakat
most ismét eredeti helyükön, a polcon láthatjuk. Bár egészen más, mint az újkőkorban.
a bronzkor hitvilágát tükröző művészet nem kevésbé vonzó: az áldozati állatokat
jelképező élettel teli állatszobrocskák, a különféle madár alakú és madártestű, bikafejjcl
díszített, valamint emberi lábakon álló edények. Ezek mellett feltűnő az emberábrázolás
mértanias egyszerűsége, az edényekre karcolt vagy az urnákat plasztikusan díszítő
felhúzott kezű „fésű" emberek, az emberábrázolás eme végtelenül leegyszerűsített
formái. A bronzkori temetkezést egy Nagyrév-Zsidóhalom mellett feltárt hamvasztásos
sír képviseli, ennek melléklete a telep és temető ásatásokon ritkán előkerülő
bronztárgyak egyike, egy tőrpenge. A korszak fejlett bronzművességéről tanúskodnak
viszont a tiszafüredi öntőminták.

A két nagy terem közti kisterem azt a másfél-két évezredes hanyatlást érzékelteti.
amely a településmódban és lakáskultúrában bekövetkezett. Nyugatról behatoló kelta
hódítókkal tűnik fel az 50—100 cm-re a földbe ásott, úgynevezett félig földbe mélyített
putriház. Ha egyáltalán fűteni lehetett, akkor a ház sarkába épített agyag- vagy
kőkemence adott némi meleget e sötét, füstös, veremszerű lyukaknak. Ez az angoloktól
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előkelősködően „süllyesztett padlójú"-nak becézett háztípus (az ő angol és s/ász őseik
is ilyenekben laktak) az Árpád-korig alig változik valamit. Éppen változatlan
egyszerűségüknek „estek áldozatul" a szarmaták és a gepidák ugyanilyen vagy nagyon
hasonló házai: sok lett volna belőlük!

A veremház kelta alaptípusát Tiszafüred-Morotvapart egyik 5x3.5 m-es alapterületű
hazának rekonstruált részlete mutatja. Szinte hihetetlen, hogy e putrik lakói
fazekaskorongon remek edényeket készítettek, különösen figyelemre méltó a ház
előterében álló úgynevezett kernosz, az olajjal világító egykori görög csillárok remek
kelta utánzata. A házhoz tartozó fali vitrinben megcsodálhatjuk a kelták csodálatos
bronzöveit és remekmívű vasfegyvereit s még inkább csodálkozhatunk azon. hogy
magas színvonalú technikai tudásuk lakáskörülményeiket illetően milyen
igénytelenséggel párosult.

Az avarok ma már számos helyről ismert telepeinek és házainak egyikét a
Karcag-Apaváron kiásott putriház képviseli. Ebbe kerültek az avar kori fazekasság
válogatott termékei. Sajnos, nincs olyan szerencsénk, hogy a házakból ilyen szép. ép
edények kerüljenek elő; valójában sírokból származnak. Elsősorban az ifjú nemzedék
érdeklődését hivatott felcsigázni a lovával eltemetett avar sírjának „helyreállítása", az
Öcsödről származó látványos „in situ" kiválóan sikerült. Nem tudom viszont, kitől és
mikor terjedt el a tévhit, hogy a Tisza vidéki gepidák és a dunántúli longobardok
kezdettől fogva ellenségeskedtek egymással, mi több, szinte egyfolytában háborúztak.
A valóságban ugyanis a Gepidia pusztulását okozó 566/57. évi nagy háború előtt
mindössze egy alkalommal ütköztek meg egymással: 551-ben. Előtte kifejezetten jó
viszonyban voltak.

A másik nagy terem a magyar középkor emlékeit hivatott bemutatni, a honfoglalástól
a török kor végéig. Még elavult, túlhaladott elméletként is kár volt Szolnok nevének
„pánszláv" magyarázatát feléleszteni, a város és a megye neve ugyanis nem a szláv
sol = só szóból származik, hanem a magyar Szónok személynévből. Mivel ez az utóbbi
még ma is alig ismert, a régi tévedésben felnőtt nemzedékek — félő — ..ráharapnak"
az előző dilettáns magyarázatra.

Házak helyett ebben a teremben maketteket láthatunk. Az Árpád-kort
Tiszaörvény-Templomdomb ásatással feltárt középkori temploma és házai érzékeltetik.
Jól, mégis kissé szűkkörűen, hiszen a falu nagyobb szabású feltárására nem kerülhetett
sor. Ezután Karcag-Orgondaszentmiklós területéről egy korai kunszállást láthatunk. Jól
sikerült a Négyszálláson kiásott jász telep, templom és templom körüli temető makettje
is, teljességgel elfogadhatatlan viszont a Szolnok XVI. századi várát és városát
bemutatni kívánó makett. Mivel az utóbbi alig javítható, tanácsos lenne újat készíttetni,
s vigyázni olyan apróságokra, hogy a falak nem kőből voltak, hanem úgynevezett palánk
szerkezettel épültek, a házakat se felülről dobálták be. hanem utcákat alkottak.

A terem két hosszanti fala mentében sorakozó vitrinekben szép válogatást kapunk
az Árpád-kori, majd a Selmeczi László által kiásott kun és jász sírleletekből. Szabad
legyen itt is megjegyeznem, hogy az igazán remek tiszaföldvár-honioki és négyszállási
ékszerek közt szerénykedő kauri ékszer csiga s nem kagyló. A Szolnok makettól
párhuzamosan elhelyezett vitrinekben kiválóan válogatott és összeállított késő középkori
és török kori cserép- és fémedények láthatók, valamint kiváló kovácsoltvas eszközök
és fegyverek, továbbá néhány szép figurális kályhacsempe.

A kiállítást az ismertetésemben már megtárgyalt „kincstár" méltó módon zárja.
Nem tudom, okvetlenül jó hagyománya-e a szolnoki múzeumnak, hogy régészeti

kiállításainak „vezetői", sőt „kiállításvezetői" egyáltalán nem vezetnek. Nem követik.
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nem kísérik a kiállítást, meg nem is nagyon lehet elképzelni, hogy valaki a három
termen úgy sétáljon végig, hogy közben egy könyvet is elolvasson. Már 1982-ben hat
munkatárs tollából származó tanulmánykötet jelent meg a kiállítás ürügyen, a kötet
egyetlen tételes része a képjegyzék. Akkor bő angol nyelvű kivonat is szerepelt a
kötetben, ez — meglepetésünkre — az új kötetből hiányzik. A most kiadott
„Vendégségben őseink háza táján" című vezető ugyanis szintén tanulmánykötet,
melynek nyolc szerzőjéből négy azonos a korábbiakkal. Szép színes táblák is vannak
benne, viszont a többi képet most a szöveg közé tördelték, így hát még képjegyzékre
sem volt szükség. Aligha tartható egyébként „vezetőnek"' egy olyan kötet, amelyet
mindössze 1000 példányban jelentettek meg. Ennyire borúlátók nem lehetnek a szép
kiállítás jövendőjét és látogatottságát illetően a rendezők, akik viszont kiadtak egy
rajzokkal illusztrált 4 oldalas szórólapot is. amely kitűnő, mondhatnám ideális
kiállításvezető — lenne —, ha nem csak a két első teremről szólnak (mint értesültem,
a harmadikról is készül valami hasonló) s nem csupán 1500 példányban sokszorosították
volna. Ha elkészül a középkori terem hasonló szórólapja, melegen ajánlom minden
látogatónak ezeket igazi, jó vezetőként.

Ha már itt tartunk, szabad legyen valamit komolyan is megbírálnom. Az imént
említett szórólap a dátumokat Kr. e.—Kr. u. formában használja. Nem így a
tanulmánykötet! Ebben két szerző a keresztény időszámítást használja, kettő a
közelmúltig „kötelező", manapság pedig „világnézeti szempontból semlegesnek"
hangoztatott i. e.—i. sz. rövidítést, két szerző pedig ügyesen elkerülte az állásfoglalást,
szerencsére meg tudták tenni, hisz egyikük a legtávolabbi, másikuk a legközelebbi
korszakról írt. Sajnálattal kell megállapítanom viszont hogy a kiállítást ..hivatalos"
szövegeiben csak az i. e.—i. sz. formát találjuk.

Az 532-ben bevezetett európai keresztény időszámítást nem tartozik a szégyellnivaló
fogalmak, a múlt „végképp eltörlendő" örökségei közé. Vannak nyelvek, amelyekben
nem is lehet másféle dátumot használni. Tessék csak megnézni az imént hivatkozott
„Szolnok megye története a régészeti leletek tükrében" c. ..vezető" angol szövegét a
B. C. (= Before Christ) és A. D. (= Anno Domini) dátumokkal. Az angol nyelvre nem
tudta Hitler „néptárs" és Sztálin „elvtárs" ráparancsolni az időszámításunk előtt/után
formulát, ami egyébként is struccfej a homokban. Nagy-nagy tévedés az i. e.—i. sz.
rövidítést „világnézeti szempontból semlegesnek" vélni, hiszen akik elrendelték és
kötelezővé tették, azok éppenséggel az agresszió, a világnézeti türelmetlenség bajnokai
és nagymesterei voltak, akiknek még megszokásból vagy pongyolaságból sem szabadna
az uszályukban megmaradni. Mellesleg a türelmességükről nem éppen híres
mohamedánok is a mindennapi dátumozásban a Krisztus (születése) előtt vagy után
formát használják, hiszen ez nem egyéb, mint a puszta tényállás: a naptár 1500 év óta
Krisztus születéséhez igazodik. S mivel ez a keltezési mód visszafelé is érvényes, három
év múlva már Krisztus születése utáni 2000-et fogunk írni!

Visszatérve a kiállításhoz: nehéz róla írni, hiszen egy látványt látni kell! A
csodálatosan felújított Damjanich János Múzeum új állandó régészeti kiállítását a
szakemberek és a nagyközönség figyelmébe ajánlom, abban a reményben, hogy sok
évig fogja szolgálni a tudományt és a művelődést.

224



Bóna István: Vendégségben őseink háza táján

Középső kőkori és üjkőkori lakóház (kicsinyített rekonstrukciók)
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Újkőkori leletegyüttes
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Fent: Újkökori és bronzkori lakóház együttes látványa
Lent: Göncz Árpádot Csányi Marietta, bronzkoros régész kalauzolja
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A bronzkori hitvilág emlékei
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Kelta és avar lakóházak
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Fent: A kiállítás megnyitóján Göncz Árpád idegenvezetője Tálas László
Lent: A középkori falvak makettsorozata
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Középkori török edények szép együttese
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A falumakettek között vezet az út a kiállítás ,,csattanójához", a szép látványt nyújtó
„kincstár"-hoz (Válogatásunk valamennyi fotóját Kozma Károly készítette)
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T. BERECZKI BOLYA

Ahogyan a néprajzos látja...

Vendégségben őseink házatáján — a Damjanich Múzeum új állandó
régészeti kiállításáról

A régészetet és a néprajzot régóta rokontudományként ismerők és művelők számára
igazi csemegét jelent, sőt, túlzás nélkül mondhatjuk, meghatározó élményt nyújt az
1996. december 15-én Szolnokon megnyílt Vendégségben őseink házatáján című
régészeti kiállítás. Az 1988-ban megkezdett múzeumrekonstrukció előtti és alatti
áldatlan állapotok után a város főterén álló késő klasszicista műemlékjellegű épületben
a kiállításlátogatókat végre méltó környezet és európai rangú kiállítás fogadja. Nem
véletlen, hogy felfokozott érdeklődés és nagy várakozás övezte a kiállítás előkészületeit
Szolnok városában és szakmai körökben egyaránt.

Mitől számít újszerűnek e bemutatkozás? Az 1982-ben megnyitott előző kiállítás óta
eltelt közel másfél évtized alatt ugyan országosan is csak néhány új állandó kiállítás
készülhetett el — az elmúlt 1996-os év a millecentenáriumi rendezvények miatt
kivételesnek számít —, a múzeumok és a közönség kapcsolatában mégis fordulat
következett be. Úgy véljük, hogy az erősen tankönyvízű, kizárólag régészeti vagy
történeti korszakok alapján tagolódó, azonos séma szerint készült múzeumi kiállítások
kora végképp lejárt. A legújabb ásatási eredmények hiteles és tudományos értékű
bemutatásának kötelezettsége megmaradt, de mellette a korábbinál nagyobb szerepet
kapott a képi megjelenítés, a kiállítás semmi mással össze nem téveszthető, saját arcának
megalkotása. A szolnoki múzeum állandó és legjobb időszaki kiállításait évtizedek óta
jellemezte ez az igény, most mégis valami más, több látható, mint amit
múzeumlátogatóként megszoktunk. Itt nem tárgyak vitrinekbe elrendezett halmazával
találjuk szembe magunkat, ahol egy-egy tárlót megtekintve mintegy letudjuk, kipipáljuk
az adott történeti vagy régészeti korszakot, hanem az egykori életmódot követhetjük
nyomon a látogatás során. Telitalálat a régészeti kiállítás címe: valóban vendégségbe
érkezünk, amikor bepillantunk egy-egy rekonstruált ház belsejébe, és az a semmi mással
össze nem hasonlítható érzésünk támad, hogy a ház lakói éppen csak egy pillanatra
távoztak. Tapintható közelségbe kerülnek a lakóépületekbea kunyhókban és
putriházakban elhelyezett eszközök, s az évezredeken át holt tárgyak a szemünk előtt
elevenednek meg. A régészeti kiállítás második részében látható terepasztalok
segítségével kilépünk a házak közvetlen környezetéből, vendéglátó őseink körbevisznek
településükön, falujukon, láthatjuk templomaikat és temetőiket is. Miben más mégis ez
a látvány, mint az egykor létezhetett valóság? A régész csak és kizárólag azokat a
tárgyakat mutathatja be, amelyeket vagy teljesen, vagy maradványaiban feltárt, esetleg
képes ábrázolást ismer róla. Természetes tehát, hogy hiányoznak a lakóépületekből a
romlandó tárgyak, textíliák, bőrök, szerves anyagok. A tervezett néprajzi kiállítás
egyszerű építményeiben mindezek közelmúltból származó, de archaikumokat képviselő
párhuzamaival azonban találkozhatunk majd.
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Külön öröm — s ezt már nem puszta látogatóként, hanem néprajzosként,
muzeológusként jegyzem meg —, hogy a rendezők nem estek abba a gyakori hibába,
hogy mindent meg akarjanak mutatni. A legszebb és legfontosabb tárgyak súlyát is
elveheti egy puszta szakmaszeretetből melléjük helyezett másik. Éz a példás
önmegtartóztatás ugyan jónéhány szép edényről, eszközről való lemondást jelentett, a
kiállítás összhatásához, méltóságteljes megjelenéséhez azonban mindenképpen nagyban
hozzájárult. Zsúfoltság érzetét egyedül a kiállítás végén látható ..kincstár" kelti, ez
azonban érthető, hiszen a forma, az értékek egybegyűjtésének és megőrzésének szándéka
megengedi a sok tárgy együttes jelenlétét.

A Damjanich Múzeum régészei az elmúlt évtized során több alkalommal felhívták
magukra a figyelmet rangos időszaki kiállításaikkal, amelyek Európa számos
nagyvárosában is láthatóak voltak. A kiállítások vándoroltatása során szerzett
tapasztalatok birtokában a rendezők olyan látványt álmodhattak és valósíthattak meg.
amely mai világunk új, döntően vizuális kihívásainak korában maradandó élményt képes
nyújtani kisdiáknak és professzornak egyaránt.

László Gyula gondolata — a régészet az egykor volt népek néprajza — testet öltött
a kiállítás igényes és újszerű megvalósításával, s ez a megközelítés egyrészt kihívást,
másrészt mércét jelent az 1997-ben készülő történeti és néprajzi kiállítások rendezői
számára egyaránt

234



Ökrösné Bartha Júlia: Kazakisztáni útijegyzetek

ÖKRÖSNÉ BARTHA JÚLIA

Kazakisztáni űtijegyzetek

A Kunság és a kipcsakok ősi földje, Kazakisztán között az utóbbi években
megelevenedtek a kapcsolatok. Amíg korábban a Kunságról egyedül Mándoky Kongur
Istvánnak volt lehetősége a tudományos kutatás számára ösvényt taposni, az ő nyomán
elindulva szabad a terep nemcsak a nyelvészek, hanem más tudományág képviselői előtt
is. A korábban oly jellemző politikai gondokkal sem kell már megküzdeni, hiszen
Kazakisztán független állam lett, tudományos intézeteiknek ugyanúgy érdeke a
külkapcsolatok építése, mint nekünk, akik a gyökerek után kutatva ácsingózunk Kelet
felé.

Kazakisztáni utazásom egyik célja éppen az volt hogy kapcsolatot próbáljak építeni
az ottani intézetek, múzeumok és a hazai kutatóhelyek között. Kölcsönös rokonszenvet
tapasztaltam, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy a Keletkutató Intézet Kongur
Szimpóziumot szervez, és egy másik örvendetes tény: Petőfi-kötet jelent meg kazakul.
A nagy távolság miatt a kapcsolatok persze csak esetiek lehetnek, nehéz lesz életben
tartani őket, de minden alkalmat meg kell ragadnunk. Főleg az etnográfia terén, mivel
Vámbéry Ármin óta etnográfus szeme nem fürkészte e vidéket. A kunsági népi kultúra
másságára akkor kapunk magyarázatot, ha az analógiát a kazakok, kirgizek között (is)
kutatjuk. A keleti ember gondolkodását akkor értjük meg, ha közöttük járva meglátjuk
a hétköznapok életét, vendégként tapasztaljuk a „kisember" szeretetét és figyelmét, és
hivatalos ügyeket intézve a bürokrácia bizalmatlanságát, malomkerék súlyú nehezékeit.

Két hetes ottartózkodásom alatt gyakran eszembe jutott Vámbéry mondása, miszerint
„a kelet nem olyan, mint amilyennek hisszük" — és egy kazak közmondás is:
„Tisztességet, barátságot a pusztában lelsz, de kincsekért Perzsiába menj". Mindkettő
nagyon igaz! Kazakisztánban meg különösen az, hiszen Közép-Ázsia ellent-
mondásokban bővelkedő országáról van szó. Látszólag mégis jól megfér itt az ujgur.
tadzsik, kurd, özbeg, tatár, török, kaukázusi. Kazakisztán egyik határmegyéjében.
Dzsambul megyében a kiégett füvű hatalmas pusztán 30 nemzetiség osztozik. Immár
menthetetlenül kétnyelvűek, ha szót akarnak érteni egymással, oroszul beszélnek. A
feszülő ellentéteket olykor jobban kiérezni kazak és kazak között mert a kazakságot
alkotó három horda, az Ulu zsüz (Nagy horda), az Orta zsüz (Közép horda) és a Kisi
zsüz (Kis horda) nemcsak a szálláshely és a törzsi hagyományok terén különböznek,
hanem a politikai és gazdasági státuszért folyó küzdelemben kivívott pozíciójukban is.
S mindezek mellett még erősen kísért a volt Szovjetunió szelleme is. Bár a kazak
függetlenség elmúlt néhány éve alatt számtalan jelét adták az önálló törekvéseknek, a
Szovjetunió felbomlását követően az utódállamok ezer szállal kötődnek egymáshoz, s
ezek olykor-olykor átláthatatlan szövevénynek tűnnek. Politikáról persze csak a városi
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ember beszél. A ritka településhálózat miatt a hírek súlyát a falusiak nem érzik vagy
talán nem is érdekli őket; a maguk dolgaival törődnek; a terméssel, a jószággal. Ha van
elég kenyér meg kumisz, baj nem lehet. Bár a falut is megérintette a változás: az egykori
kolhozok most kft-ként működnek, a gyakorlatban azonban minden maradt a régiben.
a jövőben talán csak az érdekek motiválnak jobban.

Utazásom valódi célja a néprajzi terepmunka volt. Elsősorban a kunsági folklór
klasszikus területein kerestem az analógiákat a keleti örökség, a kulturális rokonság
okán. Lehetőségem volt Almatitól, a jelenlegi fővárostól 500 km távolságra, a kirgiz
határon levő városba, Merkibe utazni. Az út folyamán megfigyelhettem
településszerkezetet, népi építkezést és a temetkezési kultúrát is. A magvar külképviselet
által mellém rendelt Iszembaj Zsolanian és Kinayat Babakumar (származását tekintve
mongóliai kazak, az Orta zsüz Kereit törzséből való) kiváló segítőtársnak bizonyultak.

Város a Selyemút mentén

Merki, Merke a jelenlegi határváros, melyet könnyebb megközelíteni Kirgizián át.
Az átkelés nem okoz bonyodalmat, mindenki természetesnek veszi, hiszen ott vezet a
jól kiépített műút, aminek a tervezése idején még senki sem gondolt a ..birodalom"
széthullására. A város nevét a merkez — központ jelentésű szóból kapta. Minden arra
utal, hogy a legendás Selyemút mentén fekvő település alapításától fontos állomása volt

1. kép. Kazak család (Merki, 1996; a szerző felvétele)
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a Belső-Azsiát átszelő karavánútnak. A régi dicsőség nyomait már csak avatott szem
fedezi fel a helybéli múzeum régészeti emlékei között. A jelenlegi fővárostól nyugatra
található, Kaszkelen járással úgymond szomszédos; a 39. számú országút vezet hozzá.
Itt kezdődik a Hétfolyó vidéke, az Ulu zsüz szállásterülete.

A fővárostól Merkibe vezető úton várost nem, csupán néhány ault érintettünk. Az
aul a jellegzetes kazak falu, egyutcás település, nyeregtetős hosszú házakkal. A házakat
általában vályogból építik, 40X60 cm-es darabokat vetnek, de nem gödörbe, hanem a
húzandó fal mellett agyaggal, szalmával, vízzel megformázzák, s már rakják is a helyére.
A szárítással nem bajlódnak, a falhúzás rendesen a nyári hónapokra marad, s a
negyvenfokos melegben hamar kiszárad az agyag. A népi építkezés legszembetűnőbb
vonása a faragott ablakdísz és a deszkázott vértelek. Némelyik a napsugaras díszítési
idézi. Kékre festik.

A kazakok, kirgizek kedvelt színe a búzavirágkék. A kék színnek értékmérő jelentése
is van. A deres ló színére is azt mondják kök, kara kök (sötétkék), ami azt is jelenti:
szilaj, erős természetű állat. Az asszonyok temetési zászlaja is kék színű. A halotti
zászló általában jelzi a kort is. A 60 évesnél idősebb halott zászlója fehér, a 40—60
éves férfi zászlaja fekete (korai halált jelent), s ha negyven évesnél fiatalabb az elhunyt.
piros a gyász színe. A temetési zászló színétől függetlenül tu tigü vagy kara tigü-mk
nevezik, ami fekete gyászlobogót jelent. A zászlót a jurk ágasfájára, a bakaivá kötik.
ha nő az elhunyt, az ágasfa jobb oldalára, ha férfi, a bejárattól számított bal oldalra
tűzik, illetve karóra kötve sírjelként a halomba szúrják a fej felől. A szín tehát jelöli
az elhunyt nemét és férfiak esetében az életkorát is. Egyéb jelzés (név) általában nincs
a sírokon, bár etnikai csoportonként és törzsi hagyományonként más-más a sírjelölési

2. kép. Jurtabelső (Merki Múzeum, 1996; a szerző felvétele)
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3. kép. Sir Kaszkelenben — 4. kép. Tabut Samalgan temetőjében
(1996, a szerző felvételei)

forma. Merki felé haladva volt alkalmam megfigyelni Torgop aul temetőjét. Bár a falu
kis lélekszámú (5—6000 főnél több nem lakja) az út mindkét oldalán három különböző
helyen, dombon volt a temető. Kupolás (zirat) és hatszögletű (keszini) tető nélküli
síremlékek hívják fel magukra a figyelmet. Díszes, rangos építmények lévén, nyilván
tehetős család állíttatta az elhunyt emlékére, de belül a halom ugyanolyan szabálytalan
forma, mint a vidékre jellemző. A falu határában, alig 50—100 méterre a szélső
pusztáktól kazak és mongol jurtok sorakoznak. A mongol jurtnak nagy, egyszárnyú
ajtaja van, míg a kazaké két szárnyra nyílik. Az egyiken a tetőnemez behúzva* ez akkor
szokás, ha halottja van a családnak.

Az út bal oldalán a Dzsungár Ala-tau vonulata látható; a túloldalon Kirgizia. Ahhoz,
hogy jó és rövidebb úton közelítsük meg Merkit, át kellett kelni a kirgiz határon. A
határátkelőhely olyan, mint egy vasúti átjáró, jóllehet az ellenőrzés sem a legszigorúbb.
bár kétségtelen, hogy a túloldalon más pénznem forog és más nép él. Ez alighanem
csak a kereskedőket zavarhatja, a merki pásztorok Kirgiziába járnak legeltetni.

Merki járás 84.000 lakosú, magának a városnak 30.000 lakosa van, mégis olyannak
tűnik, mint egy nagy határú magyar falu. A település magva nem is lehet több 5—6
ezernél, a hozzá kapcsolódó apró sejtek, aulok növelik meg a lélekszámot. Több mint
harminc nemzetség él a közigazgatási határon belül, közöttük 53.000 kazak, 16.000
orosz, 6.200 török és számottevő az özbegek, azeriek, ukránok aránya is. Két sebes
folyója, a Merke és az Aszpara táplálja földjeit, ahol búzát, kukoricát, cukorrépát
termesztenek. A város természeti környezetét és kultúráját a helybéli múzeum nyolc
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terme mutatja, a régészeti leletektől a szocialista munka hőse cím mind a/ 52
kitüntetettjéig.

A XI. századból való gabonatároló edények (amelyekben búzamagvakat találtak)
mellett az életmódot bemutató kiállítás igen érdekes: a pusztai vándorlás minden
praktikus eszköztárát láthatjuk. A nomád életkörülmények között a nemezsátor a
legtökéletesebb hajlék. A gyakorlott asszonykezek hamar szétszedik és új helyen
felállítják a jurtot. Kör alakú tetőnyílását három-három hajlított léc osztja a négy
égtájnak megfelelően. A lécek árnyékából 10—15 perces pontossággal tudják
meghatározni az időt. A pusztai mértékegységek közül a hosszmérték érdekes még. A
hosszmérték a kötelek, textil mérése az ujjak és a kézfej, végül a kiterjesztett kar hosszát
tekintve a következőként alakultak: a hüvelykujj szélessége a bánnak, a kézfej csukló
felől lévő négy ízülete együtt a basztutam, a kézfej négy ujja a középső ízületeknél
ortatutam, a mutatóujj hajlítva és a hüvelyk nyújtva a színik szüjem. a mutatóujj nyújtva
és a hüvelyk közötti távolság a szüjem, a hüvelyk és a középső ujj közötti távolság a
harsz, ugyanez erősen megnyomva a kére harsz. A két kinyújtott kar közötti távolság
a tenyérközéptől tenyérközépig kulas, ugyanez ujjhegytől ujjhegyig kére kulas.
megfeszítve szaba kulas. A méretek persze a termettől függően kicsit eltérőek.

A város éghajlata meglehetősen szélsőséges, nyáron plusz negyven, télen mínusz
negyven fok közötti. Nagymecsetjét — 500 személy befogadására alkalmas — nemrég
építették adományokból. Bizonyos értelemben vallási központnak számít Merki, ugyanis
itt működik Kazakisztán egyetlen teológiai főiskolája, medreszéje. A medreszenek
jelenleg 78 növendéke van, kazakok, özbegek. karakalpakok is tanulnak itt
Abdulmadzsit Hamitul irányításával. A növendékek Almatiban felvételiznek és négy

5. kép. Összekötött, főtől-lábtól való fák Kaszkelenben (1996; a szerző fehéreié)
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éves tanulás után imámok lesznek. A képzési idő két részre oszlik, két év elméleti
oktatással kezdődik, melynek tantárgyai: a Korán, a Hadisz (a korán magyarázatai), a
Seriat (szent törvény és vallásjog), a Tevsir (a korán fordításai, iszlámtörténet és a
próféták élete). A két év elméleti oktatást két év gyakorlat követi, majd immár végzett
imámként szolgálják az igaz hitet.

A város határán fut a Türkisztán-Szibéria vasútvonal. Merki nevezetességeihez
kétségtelenül hozzátartozik Szipataj Batir síremléke. A legalább nyolc méter magas,
hatalmas portállal épített vöröstéglás mauzóleum a múlt század 70-es éveiben épült.
Szipataj igen tekintélyes lakója lehetett a városnak, batirként tisztelik, ami hőst jelent,
a szó nemes értelmében. Azt, hogy miben tűnt ki Szipataj Batir. már nem sorolják, de
a síremléke zarándokhely lett. A legenda szerint a kommunista években le akarták
rombolni az építményt, de amint csákányok közelítettek felé. szikrázni kezdtek a téglák.
a gonosz szándékkal közeledők mind meghaltak. Többé nem mert senki hozzányúlni.
Környezetét rendben tartják, a bajbajutottak Szipataj leikéhez fohászkodnak segítségért.
Annyira félik a szellem kártételeit, hogy az építmény előtt futó műúton lelassítanak az
autók, akinek ideje engedi, kiszáll egy imára. A mauzóleumtól kb. 100 méter
távolságban a temető szélén felvert két jurtban élnek a batir leszármazottai. Mivel
zarándokhely lett a mauzóleum, a jurtok egyikét átengedték azoknak, akik betegségükből
gyógyulás, meddőségükből gyermekáldás reményében kérik a szellem segítségét. A
leszármazottak 200 juhból álló nyájat is tartanak a közelben, ezeket áldozati állatként
árulják. A juhtartás mellett kiegészítő és igen kifizetődő jövedelemforrás a gyertyaöntés.
és a mauzóleum ajtajában diszkréten elhelyezett, az adományok begyűjtésére való
ládika. A kazakok ugyanis a halált követő 52. napon 40 gyertyát égetnek el a sír mellett.
A szent helyről vitt gyertya kétszeresen biztosítja a szellem jóindulatát. Szipataj Batir
emlékműve kapcsán szólnunk kell a kazakok lélekhitéről. Azt tartják, hogy a holt
szelleme az élők felett lebeg, látja cselekedeteiket, olykor ítélkezik is felettük.
Csütörtökön esténként hazajár, ilyenkor „megvendégelik" a vacsoránál. A háziasszony
zsírban sült lepényt is tesz a gazdagon terített asztalra az elhunyt ősök szelleme kedvéért,
mert ha zsír és kenyér illatát érzi a házban, nyugodtan távozik el pénteken. Annál
nagyobb a tisztesség, a holt lelkek elégedettsége és a család öröme, minél többen ülik
körbe az asztalt, minél messzebbről jött vendég tiszteli meg a házat. A csütörtök esti
vacsora valójában a lángos féle kenyér és az elhunyt elődök lelkének megvendégelése.
a halottetetés ősi szokása. Ilyenkor imádság is elhangzik az asztalnál, amit mindig a
rangidős férfi mond fennhangon

A kazak temetkezési szokásokban már nincs ételáldozat, sem a sírba, sem a hantra
nem tesznek ételt. Halotti tort ugyan ülnek a kazakok, de csak az első évfordulón hívnak
nagy vendégsereget. A halotti tor neve: asz. Ilyenkor marhát vagy tevét vágnak. A 3..
7., 40., 52. és 100. napon megemlékeznek ugyan az elhunytról, a sírt is meglátogatják,
de csak a közvetlen hozzátartozók vannak jelen. Sírmellékletként csupán zsebkendőbe
kötött pénzt tesznek — ha táltos, vagy ha pap az elhunyt.

A muzulmán temetők meglehetősen változatos képet mutatnak. A már említett Merki
és Torgop települések temetőjén kívül alkalmam volt megnézni Almati nagytemetőjét,
a Kengszait és Kaszkelen, illetve Samalgan települések temetőjét. Azt tapasztaltam,
hogy az iszlám befolyása alatt álló szertartássor állandósága mellett a sírjelölés etnikai
és törzsi sajátosságai miatt különböző sírjelek vannak. Samalgan temetőjében különös
sírjelek vonják magukra a figyelmet. A szabálytalan formájú halomra a lécekből
összerótt halottvivő fát, a tabutot teszik. A tájolást arról lehet megállapítani, hogy a
fejnél kissé megemelik a deszkát. Az egész olyannak tűnik, mint egy ágy. Valójában
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2a. is, a halott ágya. A temetési menet tagjai a vállukra véve ezen viszik a holttestet a
temetőbe. Mivel a muzulmánok csupán lepelbe csavarva, koporsó nélkül teszik földbe
az elhunytat, a halottvivő eszköznek nincs további szerepe. A szokás azt diktálja —
feltehetően perzsa hatás — hogy a sírhantra tegyék mementóként. Nemre, korra való
utalás nincs rajtuk. A gyermekek tabutja kicsi, megegyezik a test hosszúságával.
Valójában Szent Mihály lovának keleti változatát látjuk.

Kaszkelen település neve mongol eredetű, a település temetőjében antropomorf
fejfákat is láthatunk. A környéken talán az egyetlen helység, ahol fából készült sírjeleket
látni. A férfiak fejfái felül kör alakban végződnek, a női sírjelek kendőformát mutatnak.
Minden esetben állítanak lábfát is, de csak az ilyen típusú sírjeleknél. Némely sír fej-
es lábfáját fehér textilcsíkkal kötik össze, mintegy „megmérik" a sírt. A temetőket
mindig a lakott településtől jó távol, lehetőleg dombon nyitják.

A Kazak Nemzeti Múzeum

A Kazakisztánba látogató, ha teheti, nézze meg a Kazak Nemzeti Múzeumot.
Impozáns építmény — a kazak nemzeti építészet jellegét jól példázó kupolaforma méltó
módon képviseli a jurtok hazáját. 1986-ban nyitották. Gyűjteményének alapját képezte
az Iszik kurgán 1970-es feltárásából származó i. e. V—IV. századból való kun
aranykincs. A kurgan Almatitól 50 km távolságban, a kínai határtól ered, az Iszik tó
mellett található. A legértékesebb darabja az Aranyember, a teljes épségben megmaradt
aranypáncél. A viselet minden darabja a fejfedőtől a csizmát hurkoló lemezekig
gyönyörű ötvösmunka. Körülötte a ruhadíszek, boglárok, ékszerek i. e. V—III.
századiak. A 2—3 cm-es aranyszarvast, elefántot ábrázoló ruhadíszek a VII—V.
századra tehetők. Az Iszik kurgánból származó leleteket külön teremben mutatják be.
Az aranyleletek mellett későbbi korból származó ékszereket, öveket, fegyvereket
láthatunk. Sajnos a pontos kor- és helymeghatározás nem erős oldaluk a kazakoknak.
így az ezüsttárgyak mellett ezekre nem találunk utalást.

Az archeológiái gyűjtemény jól elkülönítve a néprajzi anyagtól, két szintes
egységben, az épület jobb szárnyán kapott helyet. Előterében a földtörténeti korok
kronológiája alapján az ország flóráját és faunáját, valamint geológiai minták alapján
magát a földtörténeti változást mutatja a két tabló. Ugyancsak a régészeti gyűjtemény
bevezető egységében kapott helyet az 1799-ben talált mammutcsontváz. (Korát,
lelőhelyét nem jegyzik. A körbefutó fal mentén vitrinek az I—III. századból való
hullámvonalas és pontozásos díszítésű kerámiák sorakoznak. Tovább a Besz Satir
Obaszi, Patsa kurgánjából származó leleteket és a kurgán makettjét látjuk. Az
archeológiái leletek első egysége Nyugat-Kazakisztán kultúráját, a második
Közép-Kazakisztán kulturális jellegzetességeit mutatja. Térképjelöli, igen szemléletesen
a kerámiafonnák elterjedését a XVIII—VIII. század között. A Balhas tótól
észak-nyugatra a Szir-darja középső folyásáig sűrűn, majd az Arai tó keleti pontjánál
szórványosan fordul elő az a tárolóedényforma és technika, amit a kiállítási egységhez
tartozó égetőkemence-rekonstrukció és a körülötte elhelyezett edények példáznak.
Formájukban a középkori kun ásatások során előkerült nagykun korsóval egyezőek. A
kerámiaégetés fejlettségét mutatja a 40 cm hosszúságú, 5 cm átmérőjű darabokból
összeállított vízvezetékcső-rendszer.
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6. kép. Az ..Aranyember" — 7. kép. Balbal-kövek
(Kazak Nemzeti Múzeum, Almati, 1996, a szerző felvétele)

A kiállítás következő egysége a sírépítményekből áll. Szembetűnő sajátosság, hogy
a szögletes forma a mauzóleumszerű, magas portállal épített síremlék a Szir-darja cs a
Balhas tó által közrefogott területen jellemzőek. A Kőláda a Kaszpi-tenger keleti felén
jelenik meg. A kosformájú sírjel a XIV. századból való, a Karakojunlu nemzetségbeliek
vándorlását mutatja, Közép-Kazakisztántól Anatóliáig. Utóbbi területen századunk
elejéig fennmaradt ez a sírjelölési forma. A régészeti kiállítás emeleti részén a VI—VIII.
században épült téglaváros maradványainak fotója és a korabeli őrlőkövek,
tárolóedények láthatók.

A múzeum etnográfiai kiállítása is rendkívül gazdag. Négy egységből áll. az első az
életmódot, pásztorkodás, gazdálkodás, földművelés eszközkészletét hozza, majd az
ujgur, kirgiz, kazak, orosz lakásbelsőket. A második egység a viseleteket mutatja a
XVI—XX. századig, valamint a műveltség kellékeit, könyveket hangszereket. A
harmadik egységben a kézművesség remekeit, a szőnyegművészetet és a fegyvereket
láthatjuk. A negyedik egység Kazakisztan mai életét, történetét tekinti át. A népéletet
szövőszék, rokka, guzsaly és két viselet jelképezi. Egy vitrin a keresztény vallási élet
jelképeit, egy másik a dungan (mohamedán kínai) mennyegzo eszközeit sorolja. Ki sem
maradhatna a történelem nagy epizódja, a háború és az érte elesettek emlékezete.

A kazak Nemzeti Múzeum szépen installált, gazdag kiállításai felejthetetlen emléket
hagynak. Nagy kár azonban, hogy a kormeghatározás sokszor pontatlannak tűnik, és
általában nagyon szűkszavúak a kiírások, amit bő magyarázószöveget hozó katalógus
pótolhatna, ha lenne.
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Hol és hogyan éltek a régiek?
A volt Szolnoki járás földrajzi nevei „válaszolnak''

A volt Szolnoki járás földrajzi név-anyagát készítem elő kiadásra (Jászladány. Szajol.
Szászberek, Tiszajenő, Vezseny, Zagyvarékas). A névanyagból levonható tanulságokat
szeretném itt közkinccsé tenni, abban bízva, hogy ettől a jövőben több fiatal kolléga
kap kedvet a gyűjtőmunkához.

A gyűjtéssel sietni kell, mert szemünk előtt változik meg a táj. lecsapolnak,
kiszárítanak területeket, új városrészek alakulnak ki, cserélődik a lakosság. Az anyagi
változással egyidőben a névanyag is átalakul, részint több régi elnevezés kihal, részint
új nevek keletkeznek. A rég használatos nevek már csak az idősebbek emlékezetében
élnek, a középkorú és fiatal generációnak pedig már nincs szüksége a mindenre kiterjedő
aprólékos névrendszerre, hisz sokan közülük vagy az iparban, vagy a
farmergazdaságban, vagy máshol dolgoznak, s gondolkodásuk alapvetően megváltozott.
Az átlagember ma már szülőföldjének csak jelentősebb neveit ismeri, és felhasználható
névkészlete igen szűkös. Az újonnan keletkezett elnevezések kevésbé kötődnek
generációkhoz. A földrajzi nevek „elmondják" a táj évszázados történetét, jellemzik az
ott élő ember életét, társadalmi, gazdasági helyzetét kulturális színvonalát. A
névanyagban visszatükröződik az együttélő népek nyelvi és más kölcsönhatása is.

Tanulságos vallatóra fogni a földrajzi neveket a valóságos és kitalált történelmi
eseményekről. A vizsgált hat település névanyagában a honfoglalástól szinte napjainkig
találunk ilyen adatokat. A „Cibaki út. Császár út, Király út" hármas elnevezés
Tiszajenőn ugyanarra az útra vonatkozik. A helyi hagyomány szerint Árpád fejedelem
fényes kíséretével Cibakházánál a réven kelt át a Tiszán, majd a cibaki úton haladt
tovább a Tetétleni dombokig, ahol megpihent. Nagykőrös határában ma is megtalálható
a Tetétlen-domb, melyen 1896-ban a honalapítás emlékére Nagykőrös közönsége 8
méter magas obeliszket állíttatott.

A hűbéri társadalom korából maradtak fenn a következő elnevezések: Akasztó
(Szajol), Bitó (Zagyvarékas), Regálé (Vezseny), Dézsma-kert (Zagyvarékas).
Kölykes-part, Telek-ér, Telekszállás (Jászladány). Számunkra különösen becses az
utóbbi három elnevezés Jászladányból. Kölykesszállás és Telekszállás a néphagyomány
szerint a nomád jászok szálláshelyei voltak. Téli szállásként maradt meg adatközlőim
emlékezetében Kölykesszállás.

A csaknem 150 éves török megszállás (1526—1698) maradandó nyomokat hagyott
az itt élő népben. Tucatnyi elnevezés tanúskodik e nehéz korszakról ma is: Török falu.
Török-part (Tiszajenő), Török bázis. Török temető (Szajol), Török ér-páskum.
Sinka-halom (Zagyvarékas), Hímesegyháza, Kürti-fenék, Templom-part (Jászladány).
Jujgatós-erdő (Szászberek), Búzás vermek (Vezseny). A tiszajenői lakosok szerint a
Tisza-parton egykor török település állt. Erről a területről az 1920—30-as években
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szántás közben török edények, cserepek kerültek elő. Szajolban török erődről tudnak.
Jászladány határában pusztult el Hímesegyháza, mely állítólag gazdagon díszített
templomáról kapta nevét. Kürtöt ugyancsak elpusztult településnek tartják, amelynek
temploma a Templom-part közelében lehetett. Szászberek lakói a török elől a nádassal
övezett Jujgatós-erdőbe menekültek. Vezsenyen a templom és a mai Széchenyi utca
között a járda és az úttest alatt húzódó vermekben rejtették el a búzát a török majd
később a vasas német, a Habsburg abszolutizmus korában a vértet viselő osztrák
nehézlovassági katonák elől. A Sinka-halom a csodaerejű gulyásbojtár Sinka Gábor
nevét őrzi. Zagyvarékason róla az a monda járja, hogy Szolnok alól ide csalogatta a
törököket, majd lenyilazta őket. Ő is itt halt meg, s szeretője, amikor rátalált, bánatában
elemésztette magát. Egy csipkebokor tövében alusszák örök álmukat. Más változat
szerint Sinka Gábor csikós volt, és sok osztrákot ölt meg ezen a helyen.

A Rákóczi szabadságharc és a Habsburg abszolutizmus kifejlődésének korszakát
(1699—1789) idézik a következő nevek: Peres-sziget (Szajol), Peres, Peresi dűlő. Peres
fenék, Ráchalom (Jászladány), Régi templom, Monostor (Szajol), Bóczér-rét (Vezseny).
Jászladányi adatunk az 1762-es határper emlékét őrzi, mely Ladány és
Jászalsószentgyörgy között folyt. Szajol Szolnok városával keveredett határvitába. A
per pontos időpontját nem tudjuk, csupán annyit, hogy a község 1668—1774 között
sűrűn került szomszédaival határvitába. Szajolban 1744-ben épült a Tisza partján a régi
templom, az 1786-os árvízi térkép még jelöli, majd a Tisza véglegesen elmossa. Emlékét
csak a földrajzi név őrzi. Vezsenyen a Bóczér-rét elnevezést a helyi hagyomány a
Péro-féle rác lázadással hozza összefüggésbe. Bócz rác vezér vezetésével állítólag a
rácok Vezsenyt elpusztították és a helyi lakosság a falu határában húzódó 159 holdas
nádas-mocsárba menekült. A Szegedinác Jovánovics Péro szerb határőr vezette
antifeudális parasztfelkelés 1735—1736-ban sepert végig az Alföld déli részén. Úgy
tudjuk, hogy Vezseny 1714-ben pusztult el. A feltételezett szerb személynév kutatásaink
szerint magyar. 1485: Boocz (György) 1721: Johannes Bocz r. világi személynév M:
apanév 1478: Gregorius Booczeer 1577: Boczer ~ bócér: kócos, borzas, 'fésületlen' M:
gondozatlan haj 'ostoba, bamba' M: belső (lelki) tulajdonság. További adatok dönthetik
el a Bócz személynév és Péro kapcsolatát, valamint Vezseny 1714 utáni elpusztulásának
körülményeit. Jászladányban a rácokkal vívott ütközet helyszínének tartják a
Rác-halmot. A Rákóczi szabadságharc idején a községet sorozatos rác betörés éri.
1706—1707 telén történt a legsúlyosabb rajtaütés, majd ezt 1709-ben újabb követte.

Az 1848—49-es szabadságharc emlékét a Döghát (Zagyvarékas) földrajzi név őrzi
A helyi lakosok úgy tudják, hogy 1849-ben Damjanich ulánusait itt támadták meg az
osztrákok és sok magyar katona esett el az ütközetben. Talán az 1849. március 5-i
szolnoki csatában az Abony felől támadó Ottinger dandár és Vécsey hadosztály közötti
összecsapás helyszínét jelöli a név.

Az Osztrák-Magyar Monarchia korára (1868—1918) utalnak az Erzsébet-szobor
(Szajol), Erzsébet iskola (Jászladány) elnevezések. Wittelsbach bajor hercegnőt, I.
Ferenc József feleségét, akit 1867-től magyar királynévá választottak, nagyon szerették
a magyarok és személye körül már életében valóságos kultusz alakult ki, ami 1898-ban
bekövetkezett halála után még tovább fokozódott. Szajolban felállított szobra 1944—45
között, a háborús események idején pusztult el. Jászladányban még életében. 1857-ben
építették fel tiszteletére az iskolát.

A Tanácsköztársaság (1918—1919) eseményeiről vallanak az Izsó utca, Lázár utca.
Proletár-földek (Jászladány), valamint az Akna-gödör (Zagyvarékas) nevek. Dr. Izsó
Lajosa orvos és Lázár Frigyes Jászladányban az 1919. évi Magyar Tanácsköztársaság
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helyi direktóriumának tagjai voltak. Öregek visszaemlékezésiből tudjuk, hogy a
községben 1919-ben földet osztottak. Zagyvarékas és környékén 1919-ben fegyveres
összecsapásokra került sor.

Részben a Horthy-korszakhoz (1919—1944), részben a világháborúhoz kötődnek a
következő nevek: Cselédházak (Szajol, Szászberek), Urasági cselédek legelője
(Szászberek), Intézőtanya (Szajol), Számtartó lakása, Tisztilakások, Gépészkút. Árendás
(Szászberek), Árendásházak (Vezseny), Vitézi-földek (Jászladány), Vitézi-telkek
(Zagyvarékas), Mezítlábas utca, Úri kaszinó, Levente iroda (Jászladány), Tankcsapda
(Szajol, Vezseny), Lövészárok (Jászladány), Lőszerraktár (Vezseny). A „Tsiztilakások"
név a nagybirtok gazdatisztjeire vonatkozik. A „Mezítlábas utca" név utalhat az utca
szegény lakóira, a Rákóczi szabadságharcban Esze Tamás katonáira, vagy a jászkunok
között két évszázadon keresztül missziós munkát végző ferences barátokra. A
helytörténeti kutatásra vár, hogy megtalálja a helyes választ.

Érdemes elemezni a településrészek neveit is. Tabán, Kutya-szeg (Zagyvarékas).
Öregfalu (Szajol) a települések régebbi, rendezetlenebb része. A lakosság településen
belüli rétegzettségérc következtethetünk a Szegény-negyed (Zagyvarékas). Úri-negyed
(Szajol), Krakkó, Trakkó, Olajváros, Zeneváros, Purgé, Purgyé (Jászladány) földrajzi
nevekből. Ladányon mind a hat elnevezés a cigányok lakóhelyét jelöli. Az ismeretlen
eredetű purdé szónak 'cigány' népies használatban 'cigánygyerek' jelentése van.
Jászladányban „purgyé, purgé" változatok fordulnak elő. Jászladányon a település magja
egyben a legsűrűbben lakott rész a „Város" nevet viseli. A településrészek
elhelyezkedéséről informálnak bennünket a következő névadatok. Az alacsonyabban
fekvő déli, szegényebb emberek által lakott rész volt az Alvég (Zagyvarékas), a
magasabban fekvő, északi, tehetősebb lakóknak otthont adó rész a Felvég (Jászladány).
Ugyancsak erről tájékoztatnak az olyan elnevezések mint: Vasúton túli rész
(Zagyvarékas), Falu vége, Belső rész (Vezseny), Újtelep (Szajol, Jászladány).
Belső-újtelep, Vasúti-újtelep (Zagyvarékas). Zagyvarékason 1956-tól kezdett kiépülni a
vasút közelében az új településrész.

Ennek a vidéknek változatos természetes állatvilága van. Erdőben, csalitos helyeken,
mezőgazdasági területeken élő állatokra utalnak a Szarvas-ér (Zagyvarékas). Fácános
(Szászberek), Nyulas (Szászberek, Jászladány), Rókalyuk (Jászladány), Rókalyukas-hát
(Vezseny) helynevek. Vezscnyen az árvíz elől a Rókalyukas-hátra menekültek a rókák.

Vizek, vizes rétek, legelők, mocsarak lakóit örökítik meg a következők: Vidrás-ér
(Vezseny), Vidra utca (Zagyvarékas), Daruháti-gyep (Szászberek), Bibici Egyes
Tábla-ér (Szászberek), Bibic-hát (Jászladány), Kócsag-telep, Gólya utca (Jászladány).
Gólya-lapos (Szajol), Nagy Békás-ér, Kis Békás-ér (jászladány), Szúnyogos
(Jászladány), Szúnyog rámpa (Szajol). Ezek a nevek ritka vagy ma már ezen a vidéken
kipusztult állatfajokról is tanúskodnak.

E vidék földrajzi név anyagában a tenyésztett állatok közül a szarvasmarha- és a
lótartásnak a leggazdagabb a szókincse. Az általános megjelölés mellett, az állatok
nevére és korára utalnak a következő helynevek: Marhajárás (Szajol, Szászberek).
Szarvasmarhatelep, Bikás-ér (Jászladány), Bikaistálló (Tiszajenő), Tehénjárási-hát
(Szászberek), Tehénjárási-dűlő (Jászladány), Borjústanya (Jászladány).
Növendékmarhakarám (Szászberek). Lóusztató (Szajol), Csődöristálló (Jászladány).
Csikó-kert (Szajol). A szarvasmarhák és a lovak hasznosítási módját bizonyítják a
következő nevek: Göbölyjárás (Szászberek), Vágójárás (Jászladány). Ököristálló
(Szászberek), Igáslovak istállója. Parádés istálló (Szászberek). „Parádés kocsit csak
nagyurak, nagy gazdák és kocsin járó orvos doktorok tartottak" (Kiss Lajos: A szegény
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emberek élete. Budapest, 1981. 130.). Az állattartás módjára következtethetünk a
Gulyaistálló (Szászberek), Gulyiatató (Tiszajenő), Csordakút (Jászladány). Ménesjárás
(Vezseny) nevek alapján is. Az egykori rideg állattartás emlékeit már csak a földrajzi
név-anyag őrzi ezen a vidéken. Sok helyen tartottak sertést, juhot, apró jószágot. Erre
utalnak a Disznóhát-part, Disznójárás (Szajol), Sertéstelep (Jászladány). Csürhejárás
(Vezseny), Juhhodály (Szajol), Birkahodály (Szászberek, Vezseny). Kosjárás
(Zagyvarékas), Baromfitelep (Szászberek), Csirketelep, Csirkéstanya (Jászladány).
Libatelep (Jászladány, Szászberek), Lúdhátimajor, Kacsatelep (Szászberek) elnevezések.
A haltenyésztés és a vándorméhészkedés nyelvi emléke a „Halastó"' Vezsenyen.
valamint a „Méhes-erdő" Szászberken.

Irodalmi emlékek fűződnek Zagyvarékason a Fürdő utcához, annak egyik házában
lakott és töltötte gyermekkorát Móricz Zsigmond fia: Móricz Imre. Tiszajenőn a
Perces-állomás név születésénél Szabolcska Mihály bábáskodott. A költő személyesen
intézte el testvére családjának, akik itt éltek, hogy egy percre megálljon a vonat.
Vezsenyen a Rókalyukas-hát név a következő versszerű töredék megalkotására ihlette
az ismeretlen versfaragót:

,,Bocskor-ér, Tőke-ér, Katóka
Belegrád, Peti-fok
Vigyenek engem a Rókalyukas-hátra. "

A versike a helyi erek, fokok elnevezését őrzi.
A földrajzi nevek művelődéstörténeti és egyéb vonatkozásait még hosszan lehetne

taglalni. Azt hiszem, a fentiek elég világosan bizonyítják, hogy érdemes gyűjteni őket.
A kiadás előtt álló földrajzi név-anyagot tartalmazó adattárak nélkülözhetetlen forrásai
lehetnek a szaktudományoknak, közművelődésnek és az iskolai oktatásnak is.
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WIRTH ISTVÁN

Az elfelejtett magyar légió

A kiegyezés időszakával foglalkozó történeti művek többsége nem mulasztja el
megjegyezni, hogy az 1867. június 8-án lezajlott koronázási ünnepség hangulatát
beárnyékolta egy közeledő tragédia. A Mexikó császárává avanzsált Miksa főhercegei
köztársaságpárti ellenfelei elfogták, hadbíróság elé állították, amely halálra ítélte. Miksa
az új magyar király, I. Ferenc József öccse volt.

Ifjú korában az osztrák haditengerészet korszerűsítésén dolgozott. Az ő védnöksége
alatt tette meg a „Novara" vitorlásfregatt világkörüli útját. 1857-ben feleségül vette
Sarolta belga hercegnőt és 1859-ig a Lombard—Velencei királyság kormányzója volt.

1859-ben a Habsburgok elvesztik Lombardiát így Miksa visszahúzódott Trieszt
melletti kastélyába a Miramaréba. A XIX. század egyik legizgalmasabb kalandjában
szép számmal vettek részt magyarok, köztük a huszáregységekben jászkunságiak is
harcoltak. A Miksát kísérő osztrák—belga—lengyel—magyar önkéntesekből
szerveződött légió történetét a visszaemlékezések alapján kísérlem meg bemutatni.

1860 végére Mexikóban véget ért a konzervatívok és liberálisok között vívott
polgárháború. Juarez, a liberálisok elnöke az egész ország területére kiterjesztette
fennhatóságát. Az angol diplomácia szövögette először a külföldi beavatkozás szálait.
Franciaország és Spanyolország bevonásával. A nagy északi szomszédot, az USA-t.
1861—65 között külpolitikai területen cselekvésképtelenné tette saját polgárháborúja.
Az intervenció 1861-ben kezdődött Veracruz kikötőváros megtámadásával. A harcok
hosszan elhúzódtak. 1863-ban a szívósan védekező köztársasági csapatokkal szemben
a francia expedíciós haderő 30.000 katonája Bazaine marsall vezetésével győzelmet
aratott. Miközben Anglia és Spanyolország flottája és hadereje visszavonult.
III. Napóleon egyre erőteljesebbé tette a francia beavatkozást Mexikóban. Vazallus
államot szeretett volna az amerikai kontinensen.1 A konzervatív pártra támaszkodva a
császárság államformájának feltámasztására törekedett. Ebben a latin-amerikai
országban 1822-ben mintegy 10 hónapig uralkodott egy császár I. Augusztin névea de
osztoznia kellett a Monarchia sorsában. A francia uralkodó Habsburg Miksa főherceget
kérte fel a császári trón elfoglalására. Neki az volt a feltétele, hogy tartsanak
népszavazást, amely elismeri uralmát.

Bazaine, a francia erők főparancsnoka a megszállt területek lakóit 1863. július 12-én
szavaztatta, az eredmény nem lehetett kétséges. Miksát Trieszt melletti palotájában kéri
fel a trón elfoglalására egy mexikói küldöttség. Lemond a Monarchia trónöröklési
jogáról és Novara nevű hadihajójával elindul az új országba. Elkíséri őt a 6700 főből
álló osztrák, magyar és 1500 belga önkéntesekből toborzott légió is.2 1864. május 28-án
partra szállt Veracruz kikötőjében. Mexikó népe nem nagy lelkesedéssel fogadta.
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A francia haderőt leszámítva csak a konzervatív csoportra és kíséretére számíthatott.
Új népének döntő többsége Juarez köztársasági elnök híve volt. III. Napóleon Miksa
támogatásával igyekezett elleplezni hatalmi ambícióit és feledtetni próbálta a
Habsburgokkal az 1859-es Ausztria ellenes fellépését.

Mexió kemény diónak bizonyult a franciák számára. 1863. március 26-án az
idegenlégió Veracruz kikötőjében partra szállt. A Veracruz—Puebla útvonal biztosítását
látta el a hírhedt alakulat. Benito Juarez hadseregének 1864. április 30-án sikerült
megsemmisítenie a francia légió 3. századát Cameróne település közelében. A nagyhírű
egység azóta is megünnepli április 30-át, és megemlékezik az ütközet 53 halottjáról.

1864-ben kezdődött el Miksa seregének megszervezése. Bécsben a
Hadügyminisztérium által megbízott Július Uliczny tábornok 6700 főt az osztrák
császárság, 1500 főt Belgium területéről toborzott. Két lovasezredet állítottak fel. Az
ulánus legénység főként lengyelekből állt. Az 1863—64-es oroszellenes lengyel felkelés
résztvevői közül sokan Galíciába, osztrák területre menekültek. Választhattak az orosz
fogság és a szerveződő önkéntes egység között. A másik lovasezred huszárokból
szerveződött, a toborzás a Jászkunság területén folyt a legélénkebben. Az önkéntesek
első csoportja 1864. október 23-án indult Pestről Laibachba (Ljubljana). Az egész
alakulatot az Oesterreichisches Freiwillingen-Corps néven emlegették Bécsben. Gr.
Franz Thun tábornok parancsnoksága alatt kb. 6700 fő három fegyvernemre oszlott. A
két lovasezred mellett 3 zászlóalj gyalogsága, némi tüzérség és a kiegészítő technikai
alakulat (utász) alkották a kis sereget. A legénységi állományban hatszázán voltak, akik
már korábban tiszti rangot viseltek a császári hadseregben.3

A behajózás 1864. december elején kezdődött, öt fordulóban utaztak. A huszárezredet
a Peruvian és az Indiáné nevű angol hajóra rakták be. Parancsnokuk Kodolics ezredes
volt, a tisztikar zöme magyar. Závodszky főhadnagy később elesett Dugonics százados
az ötödik század parancsnoka volt. A solfennoi ütközetben tanúsított bátorságáért Mária
Terézia-rendet kapott Pawlowszky Ede. Koveczky Ede és Sebes Miklós főhadnagyok
is végig harcolták az 1859-es francia—szard—osztrák háborút. Az egységek 48 napi
hajózás után érkeztek Veracruz kikötőjébe. Rövid pihenés után Cameron (Kameron)
településig utaztak vasúton, itt táborba szállásoltak el. Orizaba városa volt a következő
úti cél. 1865. március 21-én Pueblában lovakkal szerelték fel az ezredet, és kezdetét
vehette a huszárok számára az igazi háború.

A huszárokat a gerilla egységek elleni harcban vetették be, egyik századukat a császár
személyes őrizetére rendelték. Mexikó, Orizaba, Jalapa és Puebla városokban
állomásoztak. Burián István huszár számára a legnagyobb meglepetést az indusok
étkezési szokásai okozták. Az egyik indián faluban volt 1849-es honvéddel találkozott,
aki kocsmárosként élt az indusok között. A bikaviadal a közép-európaiak számára
teljesen ismeretlen látványosság volt. A kis egységekre bontott ezred a nagyobb városok
közötti összeköttetést biztosította. Több sikeres rajtaütést hajtottak végre a liberálisok
egységei ellen, egy ilyen csetepatéban veszítette életét Kaveczky főhadnagy. Gr.
Kewenhüller Károly százada 53 főre csökkent.4 A harcokban kitűnt huszárokat a
császárné személyesen tüntette ki. Az Alapha közelében vívott ütközetben 1865. október
24-én 700 főnyi veszteséget okoztak az ellenségnek. Burián István jászberényi születésű
huszár szomorúan számol be földijének, az apáti illetőségű Horváth Istvánnak a
haláláról.5

A császárpártiak egyre nehezebb helyzetbe kerültek a harcterekea 1865-ben észak
győzelmével véget ért az Egyesült Államok polgárháborúja. Az USA Juarez elnököt
támogatta és a francia haderő kivonását követelte. Franciaországban is komoly ellenzéke
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volt ennek a drága távoli háborúskodásnak. Az európai nagyhatalmi sakkjátszámában
egyre elszigeteltebb második császárság meghátrálásra kényszerült. 1866. október l-jén
Bazaine megkezdi a francia haderő kivonását Mexikóból. Charlott császárné. Miksa
belga felesége hiába utazott Európába és kérte a francia, belga, angol kormányok
segítségét férje számára, küldetése eredménytelenül végződött. 1867 februárjára a
franciákkal együtt elhagyta császárát az önkéntesekből álló osztrák légió nagyobb része
is. 1866. szeptember 18-án Varjassy hadnagy és gr. Kewenhüller bejelentik, hogy
hamarosan hazatérnek. A légió nagyobb része 1866. december l-jén elindult Puebla
Veracruz irányába. 1867. február 16-án behajóztak. Burián István április 16-án
visszaérkezett Triesztbe.6

A légió kisebbik része a végsőkig kitartott Miksa császár mellett. A támogatóitól
cserben hagyott uralkodó vakmerő lépésre szánta el magát: 1150 gyalogosból. 550
lovasból, 8 ágyúból és 93 tüzérből álló haderővel Mexikó városától északra vonult,
hogy összegyűjtse egy döntő erőpróbára a császárpárti haderő maradványait.

Ennek a tragikus végű kalandnak a krónikáját Pawlowszky Ede huszártiszt készítette
el. Ő harmincévesen, 1864-ben lépett Miksa szolgálatába. Kezdetben közvitéz.
szakaszvezető és őrmester, példa nélküli bátorsága jutalmául huszár hadnaggyá léptetik
elő. Végül a császár közvetlen biztonságára ügyelő, nagyobbrészt európaiakból álló
huszárszazad parancsnoka lett. Az 1867. február 13-án kivonuló erőkkel indult a császár
kíséretében Queretartó városa felé. Hatnapos menetelés után érkeztek meg a három
oldalról hegyekkel övezett, mintegy 30.000 lakosú településre.

A védőművekkel csak szerényen ellátott hely inkább egy támadás kiindulópontjaként
szolgálhatott volna, mintsem hosszan védhető erődként. A császárpárti haderő
összevonása lassan haladt. Marquez, Miramon, Mejia és más tábornokok vezetésével
8860 főnyi sereg gyűlt össze. Miksa hiába küldött parancsot Mexikó városba, további
erősítés nem érkezett. A köztársasági haderő előőrsei február 23. és 28. között érkeztek
meg. Létszámuk március elejéig nagyjából 30.000 főre növekedett. A császárnak
március közepéig lehetősége volt a visszavonulásra, azonban így automatikusan
átengedte volna a fővárosba vezető utak ellenőrzési lehetőségét Juarez elnök híveinek.

Kisebb összecsapások után március 14-én került sor jelentős ütközetre. A
köztársaságiak általános támadását a védők visszaverték. Salm-Salm herceg . aki egyben
a császár szárnysegédje is volt, sikeres rajtaütést vezetett, ellenséges lövegeket
zsákmányolt és foglyokat ejtett. A zsákmányból egy amerikai forgópuskát ajándékoztak
Miksának. A védők helyzete az elszigeteltség miatt romlott. Leonardo Maroquez
tábornokot bízták meg, hogy 600 főnyi lovassággal kitörjön és a fővárosból segítséget
hozzon. A kitörés március 22-én sikerült, azonban a tábornok cserbenhagyta őket.

Március 24-én újabb ütközet volt, a köztársaságiak támadását visszaverték ugyan,
de elveszítették a város melletti Cimatario magaslatokat, így az ellenség hogy
Pawlowszkyt idézzem: „az övezet kulcsát tette zsebre". A császári sereg továbbra is
harcképes maradt, április l-jén és 11-én még sikeres kitörésekre is futja erejükből.
Időközben Marquez tábornok a fővárosban található haderővel nem Queretaro
felmentésére, hanem a köztársaságiak déli seregét vezető Porfirió Diaz ellen indul.
Vereséget szenvedett, így Puebla városa is Juarez ellenőrzése alá került. A fővárost
csakhamar körülözönlik a győztesek elővédjei. Queretaro védői hírnököket küldenek a
fővárosba — már öt küldöncnek jutott végzetes sors —, amikor Pawlowszky huszárjai
közül önként jelentkezett Herz József tizedes, aki a kiküldetését teljesítette.

Önfeláldozó tette már nem volt kihatással a további eseményekre. Az egyre erősebb
élelmiszer- és takarmányhiánnyal küzdő védők április 22-ére kitörést és a város
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elhagyását tervezték. A köztársaságiak mély árkokat ásva tették lehetetlenné a lovasság
mozgását. Végül Miguel Lopez ezredes árulása révén a köztársaságiak áttörik a védelmi
vonalakat és a császárt május 15-én a főhadiszállás közelében kíséretével együtt
elfogták. így ért véget Qeretaro hetvennapos ostroma. Escobedo tábornok csapatai döntő
győzelmet arattak.

Miksát hadbíróság elé állították és halálra ítélték. Salm-Salm herceg és néhány
európai diplomata minden követ megmozgatnak az uralkodó megmentéséért, ennek
ellenére az ítéletet 1867. június 19-én végrehajtották. Miksa holtteste a Novara hadihajón
tér vissza Európába és 1868. január 18-án temetik a Habsburgok családi kriptájába
Bécsben, a kapucinusoknál.

Pawlowszky Ede 1868. január 12-én érkezik az osztrák fővárosba. Pittner alezredes
I. Ferenc József kihallgatására rendeli őt Wurmb százados társaságában. Pályafutása
ettől kezdve újra a hadsereghez kötődik, 1869-től magyar királyi huszár főhadnagy.
1882-től százados, 1895-től a Hadügyminisztériumban teljesít szolgálatot.

A mexikói kaland a kortársak körében sem váltott ki túlságosan elismerő visszhangot,
de mégis merész vállalkozás volt, epizód a XIX. század történetében.

Pawlowszky így ír erről: „Mindig voltak, s örökké lesznek olyan nyárspolgárok,
akiknek szemében a mexikóihoz hasonló vállalatok (értsd: vállalkozások — a szerző)
kalandszerűnek tűnnek fel. A világ történelme azonban sohasem volt és nem is lesz ily
merész vállalatok nélkül."

Kétségtelen, nem a nagybetűs szabadság valóra váltásáért indultak útnak a számukra
távoli világba, de a küzdelem során honfitársaink itt is megcsillantottak valamit az igazi
katonai erényekből, úgymint helytállás, hűség, becsület és bajtársiasság.

Jegyzetek: 1. W. I.: Egy Habsburg az újvilágban. In: IPM 1991./2. — 2. Félix zu Salm-Salm: Maximilian
von Mexikó / Das ende eines kaisers / Freinburg im Breisgau 1928. 2. p. — 3. Július Uliczky: Geschichte
des österrechisch-belgischen feirkorps im. Mexikó. Wien. 1868. 15. p. — 4. Pawlowszky Ede: Miksa császár
Budapest 1894. 185—186. p. Egy mexikói önkéntes naplótöredéke. In: Jászkunság 1868. I. évfolyam 78. p.
— 5. Jászkunság 1868. I. évf. 290. p. — 6. Félix zu Salm-Salm i.m. 24—26. p.
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MADARASNE AMLER MARTA

Van-e a világon olyan biztos tudás,
amelyben nem lehet ésszerűen kételkedni?
Bertrand Russel tudományfelfogása

A kérdés első hallásra nem is tűnik nehéznek, pedig valójában aligha lehetne
nehezebbet kérdezni.

Az „olyan biztos, mint kétszer kettő négy" szólásmondás azt bizonyítja, hogy az
emberekben általános a matematika mint tudomány csalhatatlanságába vetett bizalom.
Ez az elmélet, a tiszta ész világa nem ismer semmiféle kompromisszumot, semmiféle
gyakorlati korlátot. Ha helyesen szemléljük, tökéletes igazsággal és fennkölt szépséggel
rendelkezik. „... hideg és zord szépséggel, amilyen a szoboré, anélkül, hogy
elkápráztatna a festészet vagy a zene pazar díszeivel, mégis emelkedett tisztaságban, és
ory szigorú tökéletességre képesea amely csak a legmagasabb művészet sajátja lehet."1

Mi matematikusok szívesen sütkérezünk e bizalom tényében, pedig tudjuk, hogy
esetenként nem meggyőződésből árad felénk, inkább annak köszönhetjük, hogy sikerült
a tárgyunkat olyan misztikusnak feltüntetnünk, hogy az emberek inkább mindent
elhisznek, csak el ne kezdjük magyarázni. Mi pedig gyakran kritizáljuk a laikust, mert
kifejezésmódja nem olyan szabatos, mondanivalója esetleg nem olyan időtálló, mint a
miénk.

Arról azonban ritkábban beszélünk, hogy a matematika egzaktsága is hosszú fejlődés
eredménye, ezen tárgy történetében is előfordultak anomáliák. Ennek egy tipikus
példáját mutatta a XIX. század második felében kialakult helyzet, amikor is a
matematikai, geometriai eredmények egyre nyilvánvalóbbá tették, hogy a matematika
nem olyan „szigorúan logikus", alapjaiban ellentmondásmentes felépítésű, mint ahogyan
korábban gondolták.

A legforradalmibb fejlődés a geometria területén ment végbe, ahol Eukleidész ún.
párhuzamossági axiómájának módosítása azt mutatta, hogy el lehet képzelni, fel lehet
építeni több mint egy geometriát. A másik fontos terület az analízis fejlődése, amely
például a térkitöltő görbék és a folytonos, de sehol sem differenciálható görbék
felfedezésével túllépett a geometriai szemléleten. Ezek a döbbenetesen váratlan
események az egyetlen szilárd alap, a geometriai intuíció sebezhetőségére világítottak
rá, amelyről pedig azt hitték, hogy az egész matematika tartópillére., és a geometriától
az aritmetika mint a matematika új alapja felé fordultak. Egy-egy valós szám
felépítéséhez racionális számoknak bizonyos végtelen halmazát használták. így
bevezették a matematika alapjaiba a végtelen halmazokat. Úgy tűnt, hogy a halmaz
fogalma olyan alapvető és egyszerű, hogy ez lehet az az építőkocka, amelyből az egész
matematika felépíthető, csak a halmazelmélet alapjait kell megvizsgálni.

Ekkor azonban Bertrand Russell (1872—19701), a kitűnő matematika-teoretikus a
matematika logikai értelmét keresve felfedezte, hogy ebben a szinte unalmasán biztosnak
hitt tudományban a halmaz látszólag nyilvánvaló fogalma váratlan csapdákat rejt.
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Általában a halmazok nem elemei önmaguknak — például a természetes számok
halmaza nem természetes szám, a matematikusok halmaza nem matematikus.
Elképzelhetők azonban olyan halmazok is, amelyek önmagukat is tartalmazzák
elemként; például az összes elgondolható fogalmak halmaza maga is elgondolható
fogalom, ezért eleme önmagának. Ezeket a halmazokat nevezzük különlegeseknek

Képezzük most az A halmazt, amelynek elemei éppen az összes közönséges halmaz.
Milyen is az A halmaz valójában? Ha közönséges, akkor önmagában elemként fog
szerepelni. Ekkor azonban A a definíció szerint különleges halmaz. Ha viszont az A
halmaz különleges, akkor a különleges halmaz definíciója folytán eleme kell hogy
legyen önmagának, viszont az A halmaz elemei mind közönséges halmazok, egyetlen
különleges halmaz sincs közöttük. így súlyos ellentmondásra jutottunk: az A halmaz
nem lehet sem közönséges, sem pedig különleges.

Az ilyen logikai ellentmondás világosabb illusztrálására használjuk a következő
példát:

Egy katonának megparancsolják, hogy borotválja meg csapatának azokat és csak
azokat a katonáit, akik nem maguk borotválkoznak. Felmerül a kérdés: mi legyen saját
magával? Ha ő megborotválja saját magát, akkor azokhoz kell sorolnunk, akik saját
maguk borotválkoznak, viszont ilyen katonákat nem borotválhat meg. Ha nem borotválja
meg saját magát, akkor azokhoz tartozik, akik nem maguk borotválkoznak, de akkor a
parancs szerint mégiscsak meg kell magát borotválnia.

Russell szerint a tiszta matematikában azt sem tudjuk pontosan, hogy miről
beszélünk, de azt sem, hogy igaz-e, amit mondunk. A halmazelmélet megalapozását
célzó módszerek közül a Whitehead—Russell-féle módszer, amelyet a híres Principia
Mathematica c. munkában találunk megpróbálja a matematikát a logikára mint alapra
felépíteni. „A Principia Mathematica elsődleges célja annak bemutatása volt. hogy az
egész tiszta matematika tisztán logikai premisszákból következik, és csupán olyan
fogalmakat alkalmaz, amelyek logikai terminusokkal meghatározhatók."2 Russell úgy
gondolta, hogy mindenmatematikai állítás — alkalmasan megválasztott definíciók
segítségével — visszavezethető néhány axiómára. Ha aritmetikai fogalmak rejtett
felhasználása nélkül sikerül megadni a definíciókat, és következetesen logikai törvények
segítségével levezetni az axiómákat, akkor ez a koncepció igazolást nyer, feltéve, hogy
a jövőben sem lehetnek olyan matematikai diszciplínák, melyek nem vezethetők vissza
az axiómákra. E cél felé haladva észlelték, hogy a tradicionális logika apparátusa teljesen
alkalmatlan a matematikai definíciók és bizonyítások reprodukálására. Olyan logikai
apparátust igyekeztek alkotni, amelyek keretében a matematikai bizonyítások egzaktul
értelmezhetők.

Megszületett a logika új vállfája, a matematikai vagy szimbolikus logika. Ennek
alapján feltételezték, hogy „az egész tiszta matematika a geometriát is beleérne
egybeesik a formális logikával és e tág értelemben vett logikát az jellemzi, hogy tételei
tetszőleges alakba öltöztethetők, amely tetszőleges dolgokra alkalmazhatóvá teszi őket."'
A tiszta gondolkodás egy formalizált nyelvét akarták létrehozni, egy olyan
jelölésrendszert, amely szabályszerűbben viselkedik, mint a természetes nyelv és
alkalmasabb a bevezetések szabatosságának bizonyítására.

A XIX. század végén jelentős változások kezdődtek a nyelvtudomány területén is.
A korábban eredményesnek mondható pszichologizmus és historizmus a nyelvtudomány
válságához vezetett. Az ebből kivezető utat kereső nyelvészek munkájaként születtek
meg a nyelv szemantikájával (E. Cassirer), majd morfológiájával, logikai szintaxisával
(Saussure) foglalkozó nyelvtudományi ágak.
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A matematika és a nyelvtudomány eredményei összetalálkoztak. A matematikai
logika arra az eredményre jutott, hogy tételei tetszőleges dologra alkalmazhatók: a nyelvi
szintaxis azt hangsúlyozta, hogy a nyelvi struktúráknak logikája van. és ezt a logikát
vizsgálat tárgyává kell tenni. Ha a nyelv matematizálható, a matematika logikailag
formalizálható, akkor a matematikai logika az emberi tudásra is alkalmazható, hiszen
az emberi tudás természetes közege maga az emberi nyelv. Russell kezdettől fogva ezt
a meggyőződést képviselte. „Csupán egyetlen állandó és elmélyült törekvés kísérte
végig pályámat: türelmetlenül igyekeztem feltárni, mennyi mindenről mondhatjuk el.
hogy tudjuk, és a bizonyosság vagy kétségbeesés milyen fokán."4

így megkezdődött az emberi megismerés, ezen belül a tudományos megismerés
rekonstrukciója. Bertrand Russell egy, az egész tudományt átfogó modell, módszer
kidolgozására törekszik. Ez a módszer abban áll, hogy a matematikai logika segítségével
megkísérel hidat építeni az érzékek világa és a tudomány világa között. Szerinte minden
tudomány az alapvető eszmék bizonyos korlátozott számával operál, .,amely kisebb,
mint az alapvető eszmék száma. Valamennyi tudomány kísérletet tesz arra. hogy
"univerzumot" teremtsen saját eszméiből. Ennél fogva a tudomány logikában éppen azt
kell tennünk, hogy eszmék erre alkalmas halmazának segítségével létrehozzunk egy
olyan világot, amely nem tartalmaz egyéb ellentmondást, mint amelyek kikerülhetetlenül
bekövetkeznek ezen eszmék nem teljes voltából."5

A tudományok felépítésénél az egyes tudományok posztulátumait úgy kell elrendezni,
hogy az ellentmondások minimuma maradhasson csak meg. Ezekhez azután olyan
kijelentéseket kell csatolnunk, amelyek eltüntetik a kérdéses tudomány sajátos
ellentmondásait, ily módon térve át egy új tudományra, amellyel azután hasonló módon
járunk el. Azonban 1931-ben K. Gödel bebizonyította, hogy reménytelen minden, az
aritmetika ellentmondás-mentességére irányuló kísérlet. Lehetetlen ugyanis
matematikailag bebizonyítani egy olyan rendszer ellentmondás-mentességét, amely elég
átfogó ahhoz, hogy az egész aritmetikát tartalmazza, hacsak maga a bizonyítás nem
alkalmaz sokkal erősebb következtetési szabályokat, mint a rendszerben a tételek
bevezetésekor használt transzformációs szabályok. Röviden: csak azért elpusztítottunk
egy sárkányt, hogy másikat teremtsünk. így nem teljes sem a Principia, sem semmiféle
más rendszer.

így a tiszta matematika és ezzel a tudomány tökéletes logikai konstrukciója is
sikertelennek bizonyult. Russell ezt az elefánt és a teknősbéka tanmeséjével illusztrálja.
„Amint megalkottam az elefántot, amelyre a matematika támaszkodhat, az elefánt
támolyogni kezdett, és egy teknőst kellett teremteni, hogy megtartsa az elefántot, nehogy
összerogyjon. Azonban a teknős sem állt meg szilárdabb lábakon, mint az elefánt, és
... már semmit sem tehetek annak érdekében, hogy a matematikai tudás
kétségbevonhatatlanná váljon."6

De kell-e egyáltalán a matematikai illetve általában a tudományos megismerés
számára általános megalapozás? Ha azt célozza, hogy a tudományt egyszer s
mindenkorra megmentse az ellentmondásoktól, akkor nemcsak hogy nem szükséges.
hanem nem is lehetséges, hiszen „ez azt is jelentené, hogy a tudomány egyszerűen
katalógussá degradálódott, valódi fejlődésre képtelen".7 A logika tudománya aligha lehet
aktív és szerves része a következő évezred emberi kultúrájának, ha elhamarkodott
definíciókkal elzárjuk bővülésének, továbbfejlődésének lehetőségét. Úgy hiszem,
bármilyen tökéletlenül is, de az ember képes tükrözni a világot, és a matematikus
kötelessége, hogy önmagát oly kevéssé torzító tükörré tegye, amennyire csak képes. A
matematikában és a tudományokban a „nemzedékek fokról fokra egy rendezett
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kozmoszt emeltek"8, amelyet kritikával szemlélve állandóan igyekeznünk kell a tévedés
esélyeit csökkenteni. Ennél többet tenni azonban nem lehetséges egy olyan világban,
amelyben a hibák szükségképpen előfordulnak, s a ..tudomány hirdetőjétől sem lenne
bölcs dolog azt állítani, hogy messzebb menő eredményre vitte".9

Jegyzetek: 1. Bertrand Russell: A matematika tanulmányozása. The New Quarterly, 1907. — 2. Bertrand
Russell: Filozófiai fejlődésem. Bp. 1968. Gondolat Kiadó, 106. p. — 3. Whitehead—Russell: Principia
Mahematica I. kötet, Cambridge, 1925. 60. p. — 4. Bertrand Russell: My Philosophical Development. George
Allén & ünwin LTD, London, 1959. 15. p. — 5. Bertrand Russell: i. m. 75. p. — 6. Bertrand Russell:
Portraits from Memory — 7. Black M. : The Nature of Mathematics. Littlefield, Pat. N. J. 1959. 3. p. — 8.
Bertrand Russell: A matematika tanulmányozása i. m. — 9. Bertrand Russell: A filozófia alapproblémái.
Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1996. 161. p.
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BARABÁS MRE

Sérülékeny ivóvízbázisok a Jászságban

Jó száz éve már, hogy az alföldi lakosság leszokott a halálos kórt (kolera) terjesztő
felszini- (folyók) és talajvizek (ásott kutak) ivásáról, és áttért az orvosai, mérnökei által
védettnek, s ezért egészségesnek minősített rétegvíz (artézi kút) fogyasztására.

Nagy üzlet lett a kútfúrás, boldog-boldogtalan képzettség, gyakorlat nélkül
foglalkozott vele. így nem csoda, ha a szakemberek, akik az artézi vízben látták az
egyetlen ellenszert a járványokkal szemben, rádöbbentek: a sok hibásan, gyenge
minőségű csővel kivitelezett kút megszüntetheti a rétegvizek természetes védelmét,
biztonságát. Aztán azon kívül, hogy néhány évtized alatt eltűntek a kifolyó vizű kutak
(lásd: „rétegrövidzár" és kitermelésből adódó nyomáscsökkenés), nem történt
különösebb változás a felszín alatt.

Az államosítással szabályozottá váló kútfúróipar (végzettségi előírások, szabványok)
is segítette a század eleji félelmek feledését, így csak kevesen figyeltek fel arra. hogy
32 1970—80-as évektől a hobbitelkeken feléledt a régi fúrós kontárvilág. Ennek
robbanásszerű elterjedését csak tovább segítette az utóbbi tíz évben ismétlődő aszály.
a drasztikus vízáremelés és az un. „szegedi" típusú csőkútfajta megjelenése. Ez az
önmagában végtelenül egyszerű, olcsó és ötletes szerkezet nagy segítségére volt a kertek
tulajdonosainak, ugyanakkor helytelenül, cementszigetelés nélkül kivitelezve
egybekapcsolja a talaj- és a védett rétegvizet, szinte elháríthatatlan gondot okozva ezzel
a vízellátásért felelős szakembereknek.

Napjainkban a vegyelemzések bizonyítják, hogy a csőpalástok mellett beszórt
szűrőkavicson át napok, hetek alatt lejut a szennyezett talajvíz a védett rétegvizekig.
rosszabb esetben akár a „vízműves szintekig" is, ami már a lakosság napi ivóvízellátását
veszélyezteti.

Mostanában kézzelfoghatóbban bizonyítható, hogy nem csak ezek a „mesterséges
ablakok" károsítják a védett rétegvizeket. A KÖTIVIZIG északi területén például
Jászberénytől Hevesig jórészt a felső-pleisztocén kezdete (700 ezer évvel ezelőtt) óta
létrejött durvaszemcsés hordalékkúpok szintjeiből nyerik az ivóvizet, melyek
önmagukban — kis mélységük ellenére is — védettnek mondhatók. De hol van már ez
az idilli állapot? És itt nemcsak a fentebb említett magánkutakra és az erőteljes,
koncentrált vízkitermelés során megváltozott áramlási viszonyokra gondolok — ez
utóbbi egyébként a vízügyi és a környezetvédő geológusok kedvenc elmélete, és
feltételezi, hogy a fedőanyagban folytonossági hiányok vannak, melyeken keresztül a
vízműves szint tartós depressziója „lehúzza" a szennyezett talajvizeket a kutakba —.
hanem a hegyláb felőli, oldalirányú utánpótlódásra is. Még szakmai körökben sem
hallottam például arról, hogy a jászberényi, a jászszentandrási és a hevesi vízmű fő
vízbázisát adó felső-pleisztocén rétegek a településektől 18—20 km-re olyan közel
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kerülnek a felszinhez, hogy gyakorlatilag talajvíztartóvá, durva szemcsézetük miatt
pedig kitermelésre érdemes építőanyaggá válnak. Azt pedig mindannyian láttuk már.
milyen „gondossággal" védik ezeket a hegyláb közeli bányagödröket (szemét- és
szennyvízleürítők), nem gondolva arra, hogy tőlük nem túl messze ezen kőzetanyag
mélybesüllyedt nyúlványaira vízműkutak települnek.

Az elmondottak tükrében nem meglepő, hogy amikor 1996 elején lehetőség nyílt
kormányzati pénzből előkutatásokra néhány veszélyeztetett vízbázis területén, a
KÖTIVIZIG geológiája Pusztamonostort, Jászfelsőszentgyörgyöt, Jászberényt és Hevest
nyilvánította sérülékennyé. A négy település közös jellemzője, hogy a meglevő kutaknak
csak egy része termel sekély mélységű rétegből, ezek súlya azonban az ossz
víztermelésen belül igen jelentős. Az előkutatások során különleges szerepet kaptak a
hagyományos vízkémiai elemzések (különös tekintettel a nitrit-nitrát-ammónia- szulfát
és klorid komponensekre), valamint a trícium és az oxigénizotóp (180) vizsgálatok,
melyeket először végeztek területünköa

A mintázandó művek között egyaránt voltak magántulajdonban lévő csőkutak és
gondosan kiválasztott vízműkutak, hiszen az ún. „fedőt" (amin átszivárog a
szennyeződés) és a védendő szinteket együtt, egy időpontban kívántuk szemügyre venni.
Nos, a pénzügyi okból egyelőre csak kis számú elemzés annyiban megnyugtatóan zárult,
hogy a vizsgálat alá vett vízműkutak elemzései a szokott képet mutatták, vagyis felszíni
eredetű szennyeződést nem találtunk bennük. Kissé más kép látható az
izotópvizsgálatokból. A tríciummérések például — ha csekély mértékben is — 40 évnél
fiatalabb víz jelenlétét bizonyították a védett rétegekben, és ennek — a
jászfelsőszentgyörgyi 56,4 m-es vízműkút kivételével, melynek vize „tisztán
jégkorszaki" eredetűnek mutatkozott — az oxigénizotópok sem mondtak ellent: a
jászberényi 60 m-es kutak vize a holocénban szivárgott be, a pusztamonostori és a
hevesi vízműkutakból pedig jégkorszaki és holocén vizek keveréke került elő.

A fedőhomokokat termeltető magán csőkutak vizének elemzései — mint az várható
volt — jóval kedvezőtlenebb eredményt hoztak. Itt már a hagyományos vízkémia is
több esetben talajvíz bekeveredésre utalt, amit a magas nitrát (104—326 mg/l között),
klorid (52—102 mg/l) és szulfát (108—256 mg/l) tartalmon lehetett lemérni. (Az
ellenőrző minták a vízműkutakéval egyező, eredeti oldott anyag tartalmat mutattak
ugyaninnen.) A tríciumvizsgálatok mindenhol 40 évnél fiatalabb víz jelenlétét
bizonyították (3,5—29,6 TU), az oxigénizotópok pedig egyértelműen jelezték a
holocénban beszivárgott (vegyes holocén-pleisztocén-jégkorszaki víz jelenlétét
(-10,23—10,64 180 0/00 között).

A próbavizsgálatok tehát igazolták a KÖTIVIZIG geológiájának azt a gyanúját, hogy
a nevezett négy vízmű — leginkább a három jászsági — a sérülékeny kategóriába
tartozik, védelméről tehát gondoskodni kell. A kérdés csak az: milyen módon? A
tanulmány elején leírtak szerint ugyanis a holocénnak mondott víz több, igencsak eltérő
módon juthatott el a vízműves szintig, és mindegyik ellen másként kell védekezni. Ezek
a módszerek szakmai és politikai okból egyaránt nehézséget okoznak.

Mert: tömessük el az összes helytelenül kivitelezett magán csőkutat? Ehhez először
is a házaknál kellene felderíteni (nem egyszerű dolog!), majd szabályszerűen el kellene
cementeztetni azokat. Ezzel szemben áll, hogy például a Jászberénytől délre fekvő
tanyavilágban csak ez az egy vízbeszerzési lehetőség van, errefelé vízműhálózat
valószínűleg sohasem épül ki, és bizony a szikkasztók is megmaradnak. Azt sem könnyű
kimutatni, hogy a vízműves szint fedőképződményének földtani ablakain át jut le a
talajvíz, de ezen lehetőség ellen — a legérintettebb Jászberényben — már tettek is
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intézkedéseket. A felső-pleisztocén vízbázist a pénzügyi lehetőségek függvényében
áthelyezik a sokkal jobban védett felső-pannon tározókba, így a káros depresszió is
jelentősen mérséklődik.

A víztermelések hatására bekövetkező természetes oldalirányú áramlások károkozása
ellen csak azokkal a vízügyi-környezetvédelmi hatóságokkal együtt lehet fellepni,
akiknek a működési területére a hegylábi hordalékkúpok esnek. Itt kell ugyanis
lépésről-lépésre felderíteni a mi vízadóink rétegkapcsolatait, kibúvásait és azokat
hatóságilag szükséges megvédeni.

Sok megválaszolatlan kérdés van tehát, egyértelműen pedig csak annyit lehet
kijelenteni, hogy a következő években — a kormányzat anyagi támogatása esetén —
a vizsgálatokat folytatjuk, azok eredményét az illetékesek elé tárjuk.
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NAGY ILLÉS

A Tisza-völgyi hajózás rövid története

150 évvel ezelőtt az akkori újság, a Jelenkor 1846. július 30.-i számában a következő
cím olvasható: Széchenyi István gróf első útja a Pannónia gőzösön
Szegedtől—Tokajig. A tudósítás a július 19-ét, a következőképpen örökítette meg:

(Első gőzös a szűz Tiszán)
Tudni kell, hogy Csongrádon túl a Tisza hullámai gőzhajó alatt még nem habzottak

s így a kandiság ez által is neveltetett. Ma Alpárról reggeli 4 órakor indulván el ,,a
Pannónia" a parti lakosok által mindenütt az elismerés feltűnő jeleivel fogadtatott,
számtalan többnyire feldíszített őrhajóval találkozván, ezeken több helyt üd\'özlő
felírások is voltak olvashatók. A' czibakházi híd keskeny kapuján Peregrini
vezérkapitány ismert ügyességgel csúsztatta által minden baj nélkül a' nyiladéknál alig
egy lábbal keskenyebb gőzöst. Minél közelebb értünk Szolnokhoz, annál nagyobb
lelkesedésnek valánk az ügy szent érdekében örvendező tanuji, míg ez tetőpontját érte
Szolnokon, hol déli 11 1/2 órakor ezrekre menő sokaság előtt állapodtunk meg.
Mialatta' kémény és árboczfák lehajtattak s a' hajó a' szolnoki híd alatt átvezettetvén,
ismét fölszereltetett, a' tisztelgők roppant seregével társalgóit 's itt fogadván el a' Jász-
és Kun- kerület jelen küldöttségét is, ennek kíséretében ismét hajóra szállt melly 12 1/2
órakor érdekes útját folytatandó Szolnokot elhagyó.

Ennek emlékére a MTESZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete — másokkal
együtt — „Széchenyi és a magyar hajózás" című kiállítással egybekötött konferenciát
szervezett, amelyen áttekintették a Tisza-völgyi hajózás gazdag múltját, szegényes
jelenét és bizonytalan jövőjét. Ennek összefoglalóját adom közre az alábbiakban.

Szent István királytól napjainkig

Pa. Alföldet még a múlt században is a Tisza és mellékfolyói uralták. A
szabályozatlan folyók ártéri elöntései mellett, a mainál nagyobb csapadékbőség is
hozzájárult ahhoz, hogy még az 1800-as évek közepén is — Huszár Mátyás és Lányi
Sámuel felmérései szerint — közel 2 millió hektárnyi területet öntöttek el az ánizek
és ebből mintegy 5000 hektárt állandóan víz borította. Az Alföld magaslatai mocsárként
emelkedtek ki és az ottani települések lakóinak a csónak éppen olyan mindennapos
eszköze volt, mint a lovas kocsi. A Tisza árterületén az év nagy részében — de
különösen tavasszal — inkább lehetett vízi járművekkel közlekedni, mint kerekes
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járművekkel. Az árvizek alkalmával Tokajból nemcsak Szegedre, de Püspökladámba.
Pélyről Szolnokra, és Abádszalókról Mezőtúrra is vezetett vízi út. Ha ehhez az
állapothoz hozzáképzeljük azt a kockázatot, amellyel a közbiztonság hiánya miatt a
fuvarozás járt, érthető, hogy a középkorban a vízi szállításoknak igen nagy jelentőségük
volt. A só-, a fa-, a szén-, a gabona- és a borszállítás és nem utolsó sorban a
hadiszállítások főleg vízi úton bonyolódtak le.

Nem tudni, hogy a tiszai hajózás kezdetei meddig nyúlnak vissza, de István király
uralkodásának idejéig biztosan, mert írásos emlékünk van arról, hogy a lázadó Ajtóm
vezér 1002-ben elfogta a királyi sószállítmányokat. II. András az Aranybullában már
úgy rendelkezik, hogy sót Szolnokon és Szegeden tároljanak A tiszai hajózás legelső
szakaszára a tutajok a jellemzők. Ezek rendeltetési helyükre megérkezvén könnyen
szétszedhetők és értékesíthetők voltak. Jelentőségüket bizonyítja II. Ulászlónak
1498-ban írt adománylevele, amelynek értelmében az erdélyi káptalan erdejéből a
tutajozás céljára szabadon termelhettek ki fát. A török háborúk idején megjelentek a
Tiszán a hadászati célokat szolgáló vízijárművek is. 1550-ben a Szolnoki vár védelmére
30 naszádot rendeltek. 1596-ban III. Mehmed török szultán Szolnoktól hajón tette meg
az utat Belgrádig. A török hódoltság alatt, a háborús körülmények miatt a hajózás erősen
visszaesett, és csak a Rákóczi szabadságharc után indult újra fejlődésnek. 1646-ban I.
Rákóczi György a sószállítás érdekében a Tiszának Tárkánytól Tokajig vezető egykori
ágát belga és velencei mérnökökkel szabályoztatta.

1690-ben döntő fordulatot hozott, hogy a só árusítása állami monopólium lett és a
kamarai jövedelem erre a célra biztosított hányadából, az ún ,.só-alap "-ból fedezték a
vízügyi felmérések és folyamszabályozás költségeit. Az első hajózási térképeken
feltüntették a sodorvonalat, a vontató utakat, az általjárásokat és általvonókat. A
tutajokon, 60 bécsi mázsa kősót — 3,5 tonnát — szállítottak, s egyszerre több indult
útnak. A sószállítás elosztásának központja Tokaj, Szolnok és Szeged. Innen szekéren
fuvarozták tovább Miskolc, Eger és Pest-Buda felé az úgynevezett sóutakon. amelyekről
1777-től térképek is készültek, feltüntetve rajtuk a szállított só mennyiségét is. Az
állomáshelyükre érkező tutajok faanyagát partra vontatták, és fűrészelő gödrök felett
kézi erővel dolgozták fel gerendává, deszkává vagy zsindellyé. 1890-ben Szegedre
mintegy 25.000 m3 rönk érkezett, és az Alföld épületfa ellátása Kecskemét vonaláig a
Tiszáról történt. 1703-ban Szegedre 50, 1738-ban 21 „super" hajóépítő érkezett és
megkezdődött a luntrák, a sárhajók és a tetejes fahajók építése. Vedres István szerint
a legkisebbek 2500, míg a legnagyobbak 8200 mázsa teherbírásúak voltak. Szegeden
volt olyan hajósgazda akinek 34 fedeles és 22 fedetlen hajója volt. pedig mint a
fahajózás néprajzkutatója Betkowski Jenő említi: „egy szemrevaló 40—50 vagonos hajó
árából 50—60 holdig való földbirtokra is tellett volna". A fahajókat hegymenetben
vontatni kellett. Egy hajó gyalogos vontatáshoz 30—50 ember, míg a lovas vontatáshoz
20—30 ló és hajtok kellettek.

1770-ben Mária Terézia kibocsátja a hajózási rendeletet, amelyben előírja a hajók
műszaki állapotának rendszeres ellenőrzését és kitér a hajótulajdonosok, hajómesterek
és a kikötői hatóság kötelességeire.

1773-ban felállítják a Hajózási Igazgatóságot. Általános ugyanis a panasz a hajózó
útban működő vízimalmokra és a hajóvontató utak állapotára.

1778-ban létrejött a Vízügyi Építészeti Főigazgatóság, amely általánossá teszi a
vízszabályzásokat irányító királyi biztosok kiküldését. Vásárhelyi Pált 1841-ben
nevezték ki a tiszai hajózás felügyelőjévé.
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1. kép. Szolnok városából vezető hajóvontató utak térképe
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A XlX.század elején lebonyolított tiszai forgalomra jellemző, hogy a Tisza sókamarai
forgalma évi 400.000 tonna volt.

Az 1802 óta működő Ferenc József csatorna forgalma — amely 227 km-el kurtította
meg a Zenta-Baja hajóutat — látványosan növekedett. 1804-ben a gabona szállítás
51.330 tonnát tett ki. 1810-ben 668 hajó már 358.422 tonna árut szállított, amely
gabonából, fából, sóból, dohányból és bőiből tevődött össze.

1833-ban Széchenyi István az Osztrák Dunahajózási Társaság I. Ferenc csekély
merülésű hajóján felutazott Szegedig. 1846-ban pedig Paleocapa olasz mérnökkel a
Pannónia gőzhajón Tokajig. A hajóútra a megyék a legjobb hajósokat adták révkalauzul.
Szolnokon Papp Melkizedek ferencrendi szerzetes ünnepi ódával köszöntötte gróf
Széchenyi Istvánt.

1846-ban a Tiszavölgyi Társulat debreceni alakuló ülésén Andrássy Gyula gróf
javaslatára megalakul az Első Magyar Tiszai Gőzhajózási Társaság. Első hajójukat
Londonból rendelték meg. A „Debrecen" saját erejéből eljutott Orsováig. ahol a
szabadságharc alatt osztrák kézre került, így gyakorlatilag a társaság meg sem kezdte
működését. Ugyanebben az évben a DDSG V. Ferdinándtól kizárólagos jogot kap a
Dunán és mellékfolyóin a hajózásra.

Hazánkban is hódító útjára indul a vasút, 1847-ben elérte Szolnokot, 1853-ban
Szegedet, 1872-ben vasútja volt a sószállítás központjának, Mármarosszigetnek is. és
ezzel megindult a tiszai hajózás hanyatlása. Először a sót szállító hajók tűntek el. majd
a sínpálya kiszorította a faúsztatást is. 1865-ben azonban még mintegy 100 00 tonna
volt a tiszai forgalom. 1895-ben megalakul a Magyar Folyami és Tengerhajózási Rt. A
hajózó út biztosítása érdekében megindult a Tisza kisvízi szabályozása is. de az első
világháború a fejlesztésre irányuló elképzeléseket megakadályozta.

Az első világháborút követően a határok megváltoztatásával a Tiszát öt nemzet
folyójává tették. Ennek következtében tovább csökkent a Kárpátaljáról szállított só és
rönkfa, valamint a Román és Jugoszláv rakodókról szállított áruk mennyisége, emiatt
hosszú időre megfeneklett a tiszai hajózás. Az 1930-as években az akkori kormány
szorgalmazta a Tiszai hajózás fejlesztését. 1933-ban — Széchenyi első tiszai útjának
100 éves évfordulója alkalmával — Kállai Miklós földművelődési miniszter beutazta a
Tisza Tokajtól Szegedig tartó szakaszát. A vendégek megtekintették Szolnokon a búza
kiállítást és a szolnoki átrakodó kikötő tervét. A Tisza alsó szakaszán Horthy Miklós
kormányzó is részt vett a hajóúton.

A Tisza szállította áruk forgalma az 1933—1940-es évek között átlagban évi 184.000
tonna volt, a maximumot 1940-ben érte el 281.000 tonnával. Gépesített rakodók azonban
még ez időszakban sem épültek, mert olcsóbb volt a munkaerő, mint a beruházás.

A második világháború nagy mértékben visszavetette a tiszai hajózást, ugyanis a
hajópark nagy része megrongálódott vagy elpusztult. 1945 után a dunai hajózás
jelentősége megnőtt, a Tiszán a forgalom a hajózóút átbocsátó képességének csak
mintegy 2—5%-át használta. Az 1950—1970-es évek között a tiszai vízi szállítás
forgalma átlagban mintegy 100.000 tonna volt és főleg vízépítési kő és füredi homok
szállításból tevődött össze. 1954-ben üzembe helyezték a Tiszalöki, 1973-ban a
Kiskörei, 1976-ban a Novi-Becse-i vízlépcsőket. Ezzel az EBG IV. osztályú vízi út jött
létre Titel és Csongrád, valamint Kisköre és Tiszalök, míg III. osztályú
Csongrád—Szolnok között. A Szolnok és Kisköre vízi út azonban csak EB II.
kategóriának felel meg. Az építkezések ideje alatt fellendült a tiszai vízi szállítás. A
vízlépcsők üzembiztonsága érdekében jégtörő hajók is érkeznek a Tiszára.
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kép. A csónak a középkori alföldi mocsárvilág nélkülözhetetlen eszköze volt
(egykori metszet)

3. kép. Tutaj a Tiszán (F.: Csíkos F.)
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1968-ban az Országgyűlés által elfogadott ..Közlekedéspolitikai koncepció" a
következőket tartalmazta:

,,A közlekedés minden ága az egységes közlekedési rendszer együttműködő része...
Az egyes szállítási feladatokat az a közlekedési ág teljesítse, amely az adott körülmények
között a leggazdaságosabban minél kisebb élő és holt munkaráfordítással képes azt
elvégezni."

Ennek ellenére a vízi úti szállítás fejlesztése nem haladt együtt a közúti és vasúti
szállítás fejlődésével. Az addig vízi úton szállított tömegáruk átterelődtek a
kényelmesebb, de drágább vasútra és közútra, amihez nagyban hozzájárult az is. hogy
a tarifákat nem a piac alakította ki. ,,Megtervezték". 1977-ben Kiss József és dr. Petőfi
László részletesen vizsgálta a fuvarparitások hatását és rámutattak arra, hogy azok
milyen torzulásokat okoznak.

4. kép. Bőgős-tetejes fahajó (Betkowski Jenő: Tiszai hajósélet című könyvének borilója)
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1981-ben a MAHART koncepciót dolgozott ki a tiszai hajózás és a kikötők
fejlesztésére, amelynek fontos eleme egy mobil rakodó típus kifejlesztése, valamint a
tiszai vízi útnak a hazai közúti és vasúti rendszerhez történő kapcsolása volt. Az
elképzelést azonban nem valósították meg.

1982-ben a Tiszán az áruszállítás mennyisége 218.000 tonna volt. Ezután nagy
visszaesés következett be. Áru hiányában a MAHART ÉS A FOKA is kivonult a
Tiszáról, 1955-ben már csak 955 tonna a vízi szállítás teljesítménye.

1845-ben a személyszállítást az Osztrák Duna Gőzhajózási Társaság
Szeged-Titel-Újvidék vonalán kezdte meg. az első évben 2300 utast szállított. 1848-tól
Szolnokig jártak személy hajók. Az 1895-ben alapított Magyar Folyam- és
Tengerhajózási Társaságot a kormány kötelezte heti hat. Szolnok-Csongrád-Szeged
áruszállítással kapcsolt járat fenntartására, amelyhez állami támogatást is adott.

1913-ban a Duna-Gőzhajózási Társaság 21.600, a MFTR 10.000 utast szállított a
Tiszán. Az első világháború után Szolnoktól felfelé a Tisza-menti településekre
személyszállítás közúton sem volt. A szükségletet felismerve Bódi István szolnoki lakos
3 vagonos borcsuját személyszállító uszállyá alakította, és vontatva megindította a
személyszállítást Szolnok és Tiszaroff között.

Később a MFTR egy kis motoros hajót, végül egy gőzhajót állított be
személyszállításra, ezt követően a „Lukács Béla" és a „Vereczke" gőzhajók vitték az
utasokat Szeged-Csongrád, illetve Csongrád-Szolnok között. Az 1930-as évek elején a
„Hortobágy" nevű hajóval megindult a szolnok—tiszaburai ún. kofajárat is.

A II. Világháború után a személyszállítás forgalma 1957-ben érte el csúcspontját, az
utasok száma 141.008 fő volt. Az autóbusz-közlekedés fejlődésével az utasok száma
azonban egyre kevesebb lett, 1962-ben 67 000 főre, 1968-ban 24 770 főre csökkent. A
gazdaságtalanná vált személyszállítást a MAHART megszüntette. Az utolsó
személyszállító hajó, a „Délibáb", a Dunára vonult át.

A Tisza-völgyi hajózás jelene és jövője

A rendszerváltás után, a vállalkozási kedv fellendülésével, az 1995. év végén a
Közlekedéstudományi Egyesület Hajózási Szakosztályának nyilvántartása szerint,
mintegy 70 engedélyes hajózási magánvállalkozás alakult, ez az összes engedélyes
44%-a. Közöttük végzett felmérés eredményeit az alábbiak szerint lehet összefoglalni:

A környezetvédelmi előírások sok esetben — objektív okokból — (pl.
környezetkímélő hajómotor, használt akkumulátorok sorsa) nem tarthatók be. A jelenlegi
hitelpolitika mellett elérhetetlen, hogy az összes környezetvédelmi előírásnak megfelelő
új hajót vásároljanak.

Gondot okoz a vállalkozóknak, hogy a biztosítótársaságok megfizethetetlen
díjkategóriákat kívánnak alkalmazni. Biztosításra viszont szükség lenne, de elérhető
áron, valódi piaci viszonyok között.

Nehezményezik a hajósokra erőltetett kamarai rendszert.
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Azt pedig végképp nem értik, hogy a hajózáshoz vásárolt üzemanyag árában lévő
útalap hozzájárulást miért nem a vti utak karbantartására, vagy fejlesztésre fordítja a
KHVM.

A Tiszán jelenleg a legnagyobb áruszállító az Admiralitás Kft., amely 1991 óta
foglalkozik teherszállítással és ma már évente mintegy 400.000 tonna árut mozgat meg.
Az áruk zöme építőanyag, kő, homokos kavics és folyami homok, amit olcsóbban
tudnak a Tisza-menti településekre eljuttatni, mint a közúton vagy vasúti szállítással.
Szerintük a Tiszai hajózás jelenlegi problémái a következők:

A közép-tiszai vízi út gázló- és kanyarulati viszonyai

Ilyenek a Kiskörei, a Monostor-Tiszabői, a Tiszapüspöki felső, a Királyszirti.
Cibakházi gázlók. Csongrád-Szolnok közötti szakaszon 9, Szolnok—Kisköre között 5
kanyarulati sugár okoz gondot.

A vízi úton szállított áruk zöme völgymenet irányba tart. Ez azt jelenti, hogy ebben
az irányban a Tiszalöki és Kiskörei vízlépcsők erőművein átengedett víztömeg révén
nagyrészt megoldhatók, de legalábbis mérsékelhetők a gázlógondok. Hegymenet
irányban azonban ez a „hullámlovaglás" már nem hatékony. Végleges megoldást a
Csongrádi vízlépcső megépítése hozhat.

A kikötői infrastruktúra hiánya

A jelenlegi helyzet a következő: Záhony-Csop kikötő tervei elkészültek,
megvalósításra vár a határnyitás. E kikötő hozzájárulna a Csop-Záhonyi határátkelő
közúti forgalmának tehermentesítéséhez, hisz az Ukrajnából és más FÁK államokból
Jugoszlávia és dél felé irányuló teherforgalom egy részét a kikötő megépülésével vízi
útra lehet terelni. A kikötő létesítése illeszthető a záhonyi térség mint logisztikai központ
terveihez.

Bodrogkeresztúri kikötő: a tervei elkészültek, bizonyos beruházás előkészítő
munkálatok meg is kezdődtek.

Tiszaújvárosi kikötő: tervei elkészültek, a beruházó részvénytársaság a kikötő
vonzáskörzetébe tartozó tőkeerős cégek bevonásával várhatóan ez évben megalakul.

Tiszafüredi kikötő: helykijelölése megtörtént, az engedélyezési tervek készülnek.
Szolnoki kikötő: engedélyezése megtörtént, építési előkészületek is folynak.
A kikötő logisztikai szempontból indokolt és hatással lesz a térség általános

fejlődésére is.
Csongrádi kikötő: helykijelölése megtörtént, tervezése folyamatban.
Szegedi medencés kikötő: közforgalmú kereskedelmi és télikikötő, nemzetközi

jelentőségű. Forgalma várhatóan a nemzetközi áruszállításokkal fellendül.

A hajók

A tapasztalatok szerint a tiszai hajózásra a 16-18 dm maximum a 20 dm merülésű
hajók tekinthetők optimálisnak. A jelenleg fuvarozó hajópark zöme 400—650 tonna
hordképességű. A nagy tételű és a dunai forgalomba is becsatlakozó áruszállítás azonban
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5. kép. A szolnoki átrakodó kikötő, amelyet már elbontottak (F.: Csíkos F.)

6. kép. Az olcsó munkaerő miatt csak néhány helyen épült gépesített rakodó (F.: Csíkos F.)
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7. kép. Az „Ipolyság" gőzös a Tiszán (VITJG-ardúvum)

8. kép. A ,,Csongrád" személyszállító kofahajó a Tiszán (VIZIG-archivum)
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800—1000 tonna hordképességű egységeket kíván, azzal, hogy merülésük nem lépheti
túl a 16—20 dm közötti szintet. Szegedtől lefelé az 1000-1500 tonna teherbírású. 25
dm merülésű hajók is közlekedhetnének. Ilyen hajók vásárlására azonban kedvezőbb
feltételű hitelekre lenne szükség.

Személyszállítás

A személygépkocsi fokozatos elterjedésével a hajó elvesztette szerepét a települések
közötti közlekedésben, így a személy hajózás váltásra kényszerült. A hajó ma az emberek
kikapcsolódását, a víziturizmust szolgálja.

A Tisza partjait természetvédelmi területek sorozata kíséri, védett növény és
madárvilággal. A vize ma még annyira tiszta, hogy homokpadjain strandolhatnak. Az
alfödi termálvízkészlet jóvoltából számos olyan partmenti település található, ahol a
termálvízi strand és a vadvízi fürdőhely is van.

Ezt felismerve a TISZATOUR 1982. június 1-től megszervezte a kiránduló hajózást.
Először a „Tihany", majd a „Hortobágy" 150 személyes vízibusszal elégítette ki az
igényeket. Az első évben 16 600-an vették igénybe a szolgáltatásokat, és a
személyszállítás nem volt ráfizetéses. 1983-ban már a Szolnok-Tiszakürt és Tiszakécskc
útvonalon is indítottak rendszeres járatot, de Kisköréig is felmentek.

A MAHART 1990-ben kezdett a tiszai személy hajózás idegenforgalmi célú
újjászervezéséhez. Megnyitotta a Szeged-Magyarkanizsa hajójáratot amely az akkori
bevásárló turizmusra épült.

A személyszállítás megindításához újra kellett éleszteni a régi, pusztulásra ítélt tiszai
hajóállomásokat. Ebben a települések önkormányzatai is partnerek voltak.

1991—1993 között hajóállomás létesült Szegeden, Csongrádoa Csanyteleken és
Mindszenten. (Megindult a hajózás a Bodrogon Tokaj és Sárospatak között is.)
Tiszalökön, Tiszaújvárosban, Tiszacsegén, Tiszabábolnán, Tiszafüreden. Kiskörén, és
Tiszakürt, Tiszakécske is társult a rendszerhez.

A Tiszán jelenleg négy „vízibusz" típusú száz ülőhelyes hajó üzemel. Ha étkezni is
szeretnének, a stabil ülések egy része mobil ülésekre cserélhető. 1996-ban állították
munkába a Sikló-1 légpárnás hajót Szeged—Zenta és Szeged—Csongrád távolsági
járatként. Törökkanizsa, Zenta létesített civilizált személy hajó-kikötőt. Ada. Becse.
Törökbecse is tervezi hajóállomás kialakítását. Jugoszláviának nincs fehér flottája és
így a személyhajózásban jártas magyar vállalattól várnak segítséget.

A közlekedési, hírközlési és vízügyi tárca 1995-ben kialakította a hajózási politika
alapvonalait. Elfogadta a víziközlekedési infrastruktúra — a vízi utak és a kikötők —
fejlesztési koncepcióját, amely azonban a dunai hajózást helyezi előtérbe.

A tiszai áruszállítások jövőjét kutató kérdésre ma még nem lehet egyértelmű választ
adni. A piackutatás adatai szerint a tiszai teherhajózás a jelenlegi feltételek mellett,
mintegy 0,4 millió tonna/év árubázissal számolhat, ami nagyságrendjében megfelel
napjaink tényleges forgalmának. A térség vízen elszállítható potenciális árutömege közel
1,2 millió tonnát tesz ki, de ezt a kereslet nem igazolja vissza Ennek oka: a versenyképes
hajózás infrastruktúrájának fejletlensége.

A hajózási infrastruktúra fejlesztési koncepciója szerint a Tiszán Szolnokig az ENSZ
EGB szerinti V.a. osztályú vízi utat kell középtávon létrehozni. Ez feltétlenül
szükségessé teszi a az egész tiszai vízi utat kettévágó Közép-Tisza gázlós szakaszának
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érdemi megjavítását. Szolnok felett, lényegében Komoré térségéig a IV. osztálynak
megfelelő vízi út kialakítása a cél.

A Tisza jogi státuszára is megoldást kell találni, ugyanis a dunai hajózási konvenció
(az 1948. évi Belgrádi Egyezmény) már csak a Dunára terjed ki; a Tiszán a korábbi
sokoldalú nemzetközi konvenció helyébe egy — Magyarországon ki sem hirdetett —
magyar-jugoszláv kormányközi megállapodás lépett. A Tisza jogi státuszának rendezése
kedvező hatást gyakorolna a térségből Nyugat-Európa felé és az onnan érkező áruk vízi
szállításának fejlődésére is.

A tiszai személyhajózásban a jövőben a következő várható:
1. Helyi lakosságra számító személy hajózás gazdaságosan csak Tokajban és Szegeden

tartható fenn.
2. Szezonális hajózás Szolnokon és a Tisza tavon. Szolnokon a nyári kisvizek

kényszerítik leállásra a 13 dm merülésű hajót. A Tisza tavon az idegenforgalmi
szezon csupán két hónapig tart.

3. Szeged térségében van igény szórakozó, vendéglátó hajó behozatalára. Itt
típusváltás várható.

4. A jugoszláv fehér Tiszai flotta teljes hiánya miatt célszerű kitörési lehetőség a
Tisza jugoszláviai szakasza. (Ehhez politikai támogatásra van szükség.)

5. A Tiszán üzleti alapon csak a charter-járatok tarthatók fenn. A menetrendi járatok
üzemeltetéséhez állami vagy regionális támogatásra van szükség.

A fentieket figyelembe véve a tiszai vízi személyszállítás jövője hosszú távon
elsősorban a turizmus és vendéglátói tevékenységben rejlik.

A KHVM szerint is a Tiszatáj és a hozzá tartozó vízrendszer kiváló lehetőségeket
teremtenek a turisztikai hajózás fejlődése számára. Hazai és a külföldi kezdeményezések
tanúsítják, hogy a tiszai személy- és sporthajózás iránt növekszik az érdeklődés. A már
ma is érzékelhető fejlődési irány megköveteli a hajózási-turisztikai szolgáltatások
infrastrukturális alapjának a megteremtését. Ez elsősorban a „parti oldalú" fejlődést,
vagyis az utasok, turisták fogadására, ellátására, szórakoztatására, művelődésére
alkalmas létesítmények, intézmények hálózatának kiépülését jelenti. Ez a feladat a
kormányzati, önkormányzati és a vállalkozói szféra közös koncepción alapuló, szoros
együttműködésével valósítható meg.

Irodalom

A konferencián megtartott előadások:
1. Szikszai Mihály levéltáros, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár: Az első gőzhajó 1846. július 19-én

Szolnokon
2. dr. Nagy Illés ny. vízügyi igazgató: A Tisza-völgyi víziszállítás múltja
3. dr.Török Imre György igazgatóhelyettes, Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság: A Tisza-völgyi víziutak

állapota
4. Dávid Attila ügyvezető, Admiralitás Kft.: A Tisza-völgyi vízi teherszállítás jelene
5. dr.Zsiga Attila ügyvezető, MAHART Pass-Nave Kft.: A tiszai vízi személyszállítás jelene
6. Csaba Attila elnökségi tag, Révhajóságok Országos Szövetsége: A tiszai folyami kompok szerepe a

közlekedésben
7. Szekeres István hajózási vállalkozó: Magán és kisvállalkozások a víziszállításban
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BÉRES MÁRIA

Az ember táj átalakító tevékenysége
a Körös-vidéken

A Körös-vidék

A Körös-vidék múltbeli kialakulásában és jelenlegi tájképében is meghatározó szerep
jut a folyóknak. A Körösök vízrendszere közel tízezer éve érte el a mait megközelítő
formáját. A 25 ezer négyzetkilométer kiterjedésű vízgyűjtőterületen 4 folyó osztozik.

A Sebes-, a Fekete- és a Fehér-Körös, valamint a Berettyó közel azonos nagyság-
rendű hegyvidéki vízgyűjtővel rendelkező folyó. Egymással nagyjából párhuzamosan
indulnak az egész Kárpát-medence legmélyebben fekvő, és egyik legszárazabb alföldi
területe felé. Az eredetük viszont a Kárpát-medence legcsapadékosabb vidéken található.
A Sebes- és a Fekete-Körös 1500-1800 m magasan elhelyezkedő magas hegyvidéki
vízgyűjtőjén az ötven éves csapadék-átlag eléri az 1300 mm-t, az Alföldön, alig 80 km
távolságban ez az érték 500-600 mm-re csökken le.

A síkvidéki szakaszra érve a folyók elveszítik mederképző energiájukat, a Berettyó
és a Sebes-Körös oly mértékig, hogy még nagy vizek idején sem tudtak állandó
nyomvonalat tartam.

Huszár Mátyás, a Körösök vízrendszerének felmérését végző mérnök írja ..az összes
itteni folyó valamennyi kiágazásával együtt kapcsolatban van egymással." Máshol a
Berettyó kapcsán azt jegyzi meg: „A területén, ahol keresztülfolyik, oly sok a lapályokat
szétszabdaló mellékág, hogy az emberi emlékezet képtelen azokat áttekinteni.'1

Amikor az Alföld peremét alkotó hegyek felemelkedtek, az Alföld maga lesüllyedt.
A Körös—Berettyó völgy idők folyamán a Tiszántúl fő üledékgyűjtő medencéjévé vált.

A Tiszántúl mélyszerkezetét bemutató ábra is bizonyíték arra. hogy a folyók a
törésvonalak mentén indultak az Alföld irányába. Ugyancsak tektonikai okokra
visszavezethető süllyedékben jött létre a Kis- és Nagy-Sárrét — az Alföld legnagyobb
mocsárvilága. Ezek a folyóhátak mögötti területek elvesztve lefolyásukat, mocsár-
vidékké, „sárrétekké" alakultak, melyek kiterjedése a folyók medrének feltöltődésével,
emelkedésével együtt növekedett, de antropogén hatások is növelték a méretét.

Tájegységünk földrajzi irodalma országos viszonylatban is kiemelt jelentőségűnek
mondható. Lényeges szerepet vállalt magára ebből a szempontból a MTA
Földrajztudományi Kutatóintézetének Alföldi Csoportja, amely Békéscsabán működik,
és 1977 óta Alföldi Tanulmányok címmel adja ki évkönyveit, amelyek gazdag
forrásanyagot közölnek a térségről.

A tájat a benne élő ember már a legkorábbi időben formálta, alakította saját igényei
és szükségletei szerint.2 Vidékünkön sem volt ez másként. A legnagyobb szabású emberi
tevékenység a múlt században végrehajtott átfogó folyószabályozási munkálatok,
amelyekről bőven állnak rendelkezésünkre történeti források.
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Szabályozások társadalmi szükségszerűsége

Annak ellenére, hogy a mocsárvilág természetes állapotot jelöl a vizsgált térségben,
mégis kiterjedésére az ember is hatással volt. A török időkben ez a hatás, a lapos,
mocsaras területek növekedését jelentette, majd a 19. századtól a mocsarak lecsapolása.
s így kiterjedésének csökkentése vált az itt élő népesség fö céljává.

„Elődeink példája szerint a vizek járására nagyobb tekintettel kell lennünk és
kényünk kedvünk szerint azok évszázadok óta tartó békés és szabad folyását nem
zavarhatjuk meg. így kétségtelen az utókorról is gondoskodunk, ahogyan elődeink is a
vizek szabad lefolyására, nagy figyelmet fordítottak... Sok eltűnt falu neve bizonyítja,
hogy e területek hajdan szárazak, termékenyek és emberek által lakottak voltak.
Helyüket ma már vizek foglalják el, a lakosság elköltözött, és az emberek haszna
veszendőbe ment" — foglalja össze Huszár Mátyás az átmeneti állapot lényegét.

Huszár Mátyás leírásában lépten-nyomon emlegeti a „lakosság káros tevékenységét",
s az ennek nyomán keletkező kiágazásokat és feliszapolódásokat3

A következőkben a szabályozások szükségszerűségének okait kívánom megvizsgálni.

1. kép. A Körös-vidék mélyszerkezete Sümeghy nyomán
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Társadalmi-gazdasági okok

A napóleoni háborúk következményeként jelentkező gabonakonjunktúra hatására a
mezőgazdasági termékek felértékelődtek. Megváltozott a termelői szemlélet, megnőtt a
földbirtokosok termőföld nyerő kedve. A nemesek nem véletlenül köszöntötték úgy
egymást: „csendes májusi esőt és hosszú háborút". Az ármentesítés gondolata mellett
a folyók csatornásítását sürgette a kereskedelmi szállítások iránti igény, a vízi utak
fejlesztése.

„...a Nagy-Körös minden időben hajózható lesz, ha megszüntetik az emberek által
előidézett feliszapolódásokat."

De maga Huszár Mátyás tesz említést a hajózás érdekében ásott csatornákról: ..A
Körös és Berettyó között Mezőtúrnál két összeköttetés van. amelyeket — mint helyzetük
mutatja — jórészt a hajózás érdekében ástak ki. E csatornákban rövidebb úton. a
folyókanyarok elkerülésével lehetett csónakon közlekedni."

„A mocsárban itt-ott összefüggéstelen, többnyire csekély szélességű és csak a felső
réteg mélységében kiásott csatornák látszanak, amelyeket 50 évvel ezelőtt létesítettek
(1778 körül), hogy a víz lefolyását biztosítsák... E 3, közerővel létrehozott árok.
2 mérföld hosszúságban feliszapolódott, azokat jelenleg nád és vízinövények borítják."

„...a Gyulai Hajós Csatorna v. Gyulai Hajós Út nevű mesterséges csatorna... a
Fekete- és Fehér-Körös összekapcsolását szolgálja. Mint neve is mutatja, a hajózás
érdekében létesítették."4

A Körösön való hajózást a szabályozás még nem oldotta meg. manapság is adós
ezzel. Öcsödön például 1933-ban került újra napirendre a Körösök hajózhatóvá tételét
szolgáló tervek vizsgálata,5 a tervezett tömeges gabona- és építőanyag-szállítás a sekély
víz és egyéb okok miatt nem valósulhatott meg.

Várak védelme

„Aranyszínű fövényét ver a két Körös árja
Ott, s a város két oldalait köríti.
Sőt, e városnak jól épült vára hatalmasb.
Mit csak megfeszített szorgalom építi fel.
Van természettől s mesterséggel sok erőssé
Tett hely, mely bizton védi a harcfiakat,
Mert e széles síkokon át vont kőfalak, árkok
S örvényző vizek, a város erődéi mind. "

Szikszai Fabricius Demeter: Dicsőítő ének Gyuláról (1563)

A török korban a várak és erődítmények körüli árkokat vízzel töltötték meg. Ehhez
azonban megbolygatták a vizek életét, folyókat tereltek új mederbe. Az így elgátolt
folyómeder feliszapolódott, s olvadáskor nem volt képes a megnövekedett víztömeg
elvezetésére.

„A bal oldalon elterülő síkságon helyenként a mai napig is látható meder-
maradványokból arra lehet következtetni, hogy a Fehér-Körös Gyulától Nyugatabbra
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folyt, és medrét Békéshez valószínűleg szándékosan, jórészt a békési vár kedvéért
vezették."6

Ennél jelentősebb elmocsarasításnak volt okozója a gyulai vár, amely a végvár-
hálózatnak fontos láncszeme volt. Gyulától Sarkadig kiterjedt vizes terület keletkezett
így. Hiteles leírást adott Evlia Cselebi Gyula váráról: „A Körös folyó mocsarában, a
Szaharához hasonló sík helyen fekszik e nagy vár, körülvéve mocsarakkal, posványokkal
és nádasokkal... sem a belső, sem a külső várnak nincsenek árkai, mert az egész
mocsárban van."

Vízimalmok

„Hazánk természeti viszonyai a vízimalmoknak kedveztek legjobban. Még vízben
szegény vidékeken is számtalan malmot emeltek, amelyek sokszor csak esőzések idején
működhettek (felhőt kiáltó malom, pokolidő malma elnevezések utalnak erre.)"'

A folyóból ki- és visszaáramló víz kinetikai energiáját a 11. századtól hasznosították
a vízimalmok. Ezek a malmok nemcsak búzát őröltek, hanem fűrészmalmok is voltak
köztük, de a gyapjú feldolgozását is vízenergiával végezték. A vízfolyásokra ható másik
emberi beavatkozást a vízimalmok telepítését, és annak vízrajzi hatásait is meg kell
vizsgálni témánk szempontjából.

Takáts Sándor írja: „Nemcsak a hajózást és a halászatot akadályozta, de a vizek
szabad folyását is. Némely folyóvizünk medrét a sok gátasmalom annyira
elzátonyosította, hogy a körülötte támadt hatalmas mocsárban a folyó igazi medret
felismerni sem lehetett."8

A vízimalmok tehát lelassították a vizek folyását, és a folyómedrek feliszapolódtak.
Huszár Mátyás is többször említi a malmoknak a folyók vízjárására gyakorolt káros

hatását: „A Berettyó... lefolyása... közepes vízállásnál a molnárok önkényétől függ.
Gyakran láttam olyan malmokat, amelyek gátja olyan magas, mint maga a part. és
amikor semmi őrölnivaló nem akadt, vagy az árvíz a környéken már mindem elöntött,
a malomzsilipek még teljesen le voltak zárva."

Más helyen írja: „Sárrét felett a vízfolyáson több malom van, amelyeket általában
a patak egész medrét elzáró gátra építették. Kettő közülük hajómalom, amelyek
párhuzamosan épült gátjai a medret összeszűkítik, hogy a vízszintet megemelve nagyobb
sebességet érjenek el. A víz azonban ilyenkor csak néhány láb széles zsilipen tud
keresztülfolyni. A keresztgátak veszedelmes következménye éppen az, hogy a
mederfenék a gát magasságával arányosan, hosszanti irányba feltöltődik, és
megemelkedik maga a folyóágy is. A hajómalmok gátjainak építése viszont a vízfolyás
szélességét csökkenti, és így a vízállás mindkét esetben növekszik."

„A hagyomány és az itt lakók tanúsága szerint a Sebes-Körös Sárrétje nevű mocsarat
is káros emberi tevékenység alakította ki. Valószínű, hogy a múlt század elején a Körös
3 főágban Szakái és Ugra mellett a Csiket-éren keresztül folyt le. ahogyan ezt a
feltöltődés után hátramaradt medrek mutatják. Vésztőnél, Szeghalomnál, Csökmőnél és
sok más helyen azonban malomgátakat építettek, amelyek a lefolyást akadályozták, és
ennek következtében — mint egyhangúan állítják — állandó mocsár képződött. Sok
helyen láthatók templomok és tégla épületek romjai, amelyek magasabb helyeken álltak,
így kétségtelen, hogy e nádas pusztaságot egykor számtalan ember lakta, azonban az a
szabad lefolyást akadályozó malomgátak létesítése miatt a lakosság számára
használhatatlanná vált."9
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Petik Ambrus földrajzkönyvében kiemeli a Szeghalomnál lévő vízimalmok
fontosságát: „A Sebes-Körös, a' kin híres vízi malom, a réttségen pedig ki ásatott
Árkokon némelly társaságban lévő gazdáknak, több apró malmok vagyon." 10

1803-ban a helytartótanács királyi biztost nevezett ki Vay Miklós báró személyében,
akinek a Körösök szabályozása, rendezése lett volna a feladata. Békés vármegye
közgyűlése azonban csak működésbe lépése után 12 évvel hozta meg rendeletét: a
békési malmok azonnal, még a téli fagyok ki nem engednek... egészen leendő
kihányattatása... véghezvitelét tegye kötelességévé,... s a Körös fenekének kiüsztíttatása,
a partok mellől való kiírtatása is elhatároztatott..."

A vízimalmok nemcsak a Körös vidékén okoztak gondot, hanem a többi
magyarországi folyó esetén is. így a Tisza szabályozás kapcsán Vásárhelyi is szól a
malmok káros hatásáról: „Mihelyt a folyó az átvágások által egyenesebb irányt nyert,
nyilassék ki a part a vontató erő előtt, a malom tulajdonosok és a molnárok, kik a
Tiszát sajátjuknak tekintvén malmokat régóta... önkényűleg rendetlenül helyezik el...
minél előbb hatályosan szorítassanak és köteleztessenek, hogy malmokat kitűzött
helyeken tartsák meg, ezáltal... biztos út nyílik a hajózás előtt.""

Már a tervszerű szabályozások megindítása előtt is végeztek medertisztítást,
vízmentesítő csatornák és víztartó gátak építésére is volt példa.

Erdőirtások

„Sokan a Tiszavölgy mindinkábbi elaljasodását legfőképpen az erdők általjános
elpusztításának tulajdonítják, amelyhez képest a meztelen hegyekről leszakadó föld és
porond, mind erősebben betöltendi a lapályban folyó és alig hömpölygő vizeknek
medreit. És ebben alkalmasint igazuk van! Tegyen tehát e tekintetben is minél előbb
rendet a törvényhozás."12

A Kárpátokban, a Tisza vízgyűjtő területén nagyon sok erdőt kiirtottak, így a lehullott
csapadékot a növényzet már nem tartotta vissza, hanem az hirtelen zúdult le az Alföldre,
egyre növekvő árvízszinteket alakítva ki. A magasabb árvízszint az alacsonyabb
ártérperemeken lévő településeket is veszélyeztette.

A rendszeres vízszabályozások előtti korszak
szabályozási próbálkozásai

A lakosság önmagától is próbálkozott a vizek elvezetésével. Petik Ambrus Csabáról
írja: „A többi szorgalmatos munkásságok között ez egyet méltó megjegyeznünk, hogy
ezelőtt 5. vagy 6. esztendőkkel a' magok határán folyó Körös' vizét a' Vészei fokon
alól ezer, meg ezer öli árok ásásai a' magok helységek alatt Éjszakról lévő nagy Árvizek
be ugyan folyó, de többnyire álló, és gyakran egészen ki száradt érbe folyásra vették.
onnan ismét ugyan nagy fárattságos munkával hasonló sok száz ölnyi ásással Békés
felé vissza a' Körösre a' Fábián fokában botsátották."13

Ilyen esetre hoz példát Huszár Mátyás: „Megyer puszta mellett az árvizek
szétterjedését gátak akadályozzák meg, úgy előfordul, hogy míg a töltések külső oldalát
veszteglő árvíz mossa, azokon belül kalászosokat lehet találni. A Körösök
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szabályozásának e példája azt mutatja, hogy már egyesek szorgalmával is sok mindent
el lehet érni, ha pedig az erőket a közös cél érdekében egyesítik, természetesen az ilyen
munka is könnyebben megy."

Vésztőnél is hasonlóról számol be: „mivel a Sebes-Körös vizének gyakorta való
nagy áradása felettébb való károkra volt a' két vármegye szélén lévő helységeknek.
Tettes N. Bihar és Békés Vármegyék nagy hosszúságú árkot ásattak megegyezett
akaratból a' Sebes-Körösig, hogy azon Helységek' határi, mellyek nádas rétekké váltak,
a' rajtok megfekvő víz miatt, a' víztől meg Szabadulván szárazakká és termékenyekké
változnának."14

Öcsöd például már 1769-ben panaszkodik vizenyős határára: ..midőn a Viznek
áradása vagyon, nagyobb részét a víz elszokta borítani, Szántó földeink, melynek
nagyobb része székes, terméketlenek, a mellynek nem tsak Víz árjában, hanem még
havazásban, vagy esős időben is nem vehetjük hasznát, mert mikor nagyobb esső vagyon
rajta, fel veszi az Életet és ki pállik."15

Nem csoda, ha fél évszázaddal később az árvizek pusztításai miatt Öcsöd a Körös
alsó szakaszának szabályozását kéri a vármegyétől: „A Körös Vizének hirtelenebbi meg
áradásait és kártékony ki csapásait néhány esztendők ólta, jelesen az 1816-ik esztendőtől
fogva oly sűrűnek és gyakorta valónak tapasztallyuk, hogy akármi okból eredő oly
hirteleni és sűrű fel duzzadása és Határunknak nem tsak a lapályos, de még a hátasabb
részeit is az elborítgatással vesztegető dühe ellen panaszra fakadni annál inkább
kenteiének vagyunk, mert az is tapasztalásunkban van minekünk, hogy az ide onnét
felyülről le rohanó Hármas-Körös Vizével még néha — valamint az idén is — a
Berettyó fel duzzadt vize is magát egyesítvén az eképpen itten, mint a Tiszai torkolathoz
közel lévő helyen szerfelett meg gyűlt nagy bővségű Vizet, a Tisza tsak lassan — sőt
ha az is áradásban van — annál lassabban és késedelmesebben fogadhatván el. az el
terült sok víz rajtunk marad és vesztegel.

....A Határunkat ekképpen vesztegető Körös Vize olly sűrű ki csapásainak, és itten
széllyel terülve való veszteglésének okát... a felyülről kezdett regulátioban lenni
gyaníttyuk... az ide alatt regulázatlan, tisztítatlan, tekervényes menetem Körös Árka bé
nem fogadhatván ...kenteién korláttyai közzül kirontani , és magát ki terjesztve ezen
Alsóbb Vidékieknek nagy károsodására itten meg fenekelve maradni." l 0

Gyulán már 1805-ben a török időkben elmocsarasodott területek lecsapolására
csatornákat ástak, a település belsejében lévő vízimalmokat elbontották, a Szentpál-eret
és a Szent János-csatornát betöltötték, végül elrekesztették a Kis-Köröst is. De a kívánt
árvízvédelmi biztonságot sem ezek, sem a későbbi kanyarátvágások nem tudták teljessé
tenni.

Szabályozások

,,A' Tiszavölgy szabályozásának fogalmába nemcsak a' Tiszának, hanem a vele
közvetett vagy közvetlen kapcsolatban lévő folyók és általok okozott mocsárok és
kiöntéseknek rendezését, korlátozását és illetőleg lecsapolását, nemkülönben az egész
tiszavölgyi vtszerkezetnek bárminemű hasznosítását is befoglaljuk."

(Szerződvény a Tisza szabályozásáról... 1846.)
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A Tisza szabályozása

Szólnunk kell néhány szót a Tisza szabályozásáról, hiszen a Körös-szabályozás ennek
a nagyszabású vállalkozásnak a része.

Szabályozási tervek között sajátos színfoltot képezett Laam Jakab merész elképzelése.
aki a „divide et vinces elv" alapján — hogy a Tiszát tehermentesítse — a Szamost
Szatmár fölött új mederbe terelve a Krasznával és az Érrel együtt a Berettyón és a
Sárréten át a Körössel egyesítette volna. Ebben a megoldásban a kortársakat leginkább
az aggasztotta, hogy a Körös-vidék a Tisza nélkül is mocsárba fulladt, mi lesz akkor,
ha még a Tisza vizének egy részét is rávezetik.

A másik tervet készítő Beszédes Józsefről írja egyik életrajzírója: ,.talán paraszti,
Tisza-parti származása okán nagyon megbecsülte a vizeket, és fennen hangsúlyozta: az
ember beavatkozásainak a természet és víz saját »világán« belül kell maradnia."17

Laam Jakab és Beszédes József terve azonban még a mai technikai szinten is óriási
vállalkozások volnának — pusztán a kivitelt illetően is.

Széchenyi a megvalósult Tisza szabályozási tervnek a fő mozgatója, számtalan
alkalmat megragad abból a célból, hogy a terv fontosságát hangsúlyozza.

„Csak indignációval szemlélhetjük a Körösök berkeit Tisza Dráva, Bodrog
kiöntéseit, Hanságot stb., melyeken annyi familliák élhetnének boldogul... Mily szép
tartományokat nyerhetnénk egy csepp vér nélkül a hazának." (Hitel)

„Ha csak arról volna szó, egy-egy határt menteni meg, és másokra ereszteni az árt,
ám akkor a kérdésben levő csomó feloldása nem lenne súlyos. De még ily félszeg
munkára — mert csak folt, s mi több: még méltánytalan is, és ekkép az utolsó
lépcsőzetben bizonyoson káros kezet nyújtani nem szeretek és nem is fogok.

A Tisza völgyét és annak orvoslását, mint én tartom, nem vidéki, vagy éppen
rokonszenvű, egy-egy határnak kedvező körülmények szerint kell felfogni, de országos
és az egész roppant vízszerkezetnek lehető legegyenlőbb kedvező szempontbul."18

Vásárhelyi Pál szabályozási tervének néhány gondolata: „A töltések... fűvel
begyepesíttessenek... Legjobb, ha a gyepesedés lóhere vagy más fű fajú magvetéssel
eszközöltetik... Különösen ajánlható a török lóhere, mivel az minden fajú fűvel párosul
s elfajulásával több évek múlva kemény gyepet hagy hátra."

„Legkívánatosabb lenne ha minden birtokos köteleztetnék, hogy illető részét 5 ölnyi
távolságra a töltéstől és legalább 10-20 öl széllességben sűrű füzest neveljen....s annak
kiirtása mindenkorra tilalmazva lenne."19

A Körös szabályozásának megkezdése

Vertics József, Csongrád megye mérnöke, 10 évvel korábban (1805) már szintezett
a Körösön, azonban munkája a helyi lakosság ellenállása miatt abbamaradt.

Bodoki Mihály 1836-ban egyes kengyelek átvágását javasolta, s ezzel igyekezett a
folyó útját megrövidíteni: „A Nagy-Körös hajlatának Békés városa mellett eső ugy
nevezett Kastéj zugi átvágását meglibellálva és rajzolatba tévén úgy találtam, hogy a'
szóba lévő átvágáson, a' Körös vize folyásának tizenkétszer rövidebb útja lenne, mint
a mostani árkán vagyon".

Bodoki Mihály halála után a Körös—Berettyó vízrendszerét végül fia Bodoky Károly
tervei alapján 1855-től — kisebb megszakításokkal több évtizeden át — szabályozták.
A Tisza szabályozás tapasztalatainak figyelembevételével a Berettyó és a Körösök
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rendezésénél talán sikerült nagyobb összhangot teremteni a mederalakitás és a
töltésépítés között. A tájalakítás — az ökológiai feltételek megváltoztatása — a Tisza
vízrendszerében itt volt a legnagyobb mértékű. Ez 241 kanyarulat-átvágást jelentett 420
km hosszúságban, hatalmas gátrendszer építését, a Nagy- és Kis-Sárrét lecsapolását.
majd öntözőcsatornák építését. A Berettyó és a Körösök szabályozásával — a medrek
kiegyenesítésével, a torkolat áthelyezésével — az esés megnövekedett. így a tavaszi
árvizek tetőzése Csongrádnál megelőzi a tiszai árhullámok odaérkezését.20

A szabályozások hatásai

,, Eltűnt a kócsag, a daru, a gém
mióta eltűntek a vadvizek,
de visszajönnek, míg a Nagyalföldön
egy tócsa lesz, a sirós bíbicek.
Bíbic! Bíbic! kiabálnak felettem,
kísérnek az oktondi madarak,
mintha keresnék rajtam: hova lettek
a régi szép kiterjedt mocsarak."

(Erdélyi József)

„Eltüntette a két fő tájtípusnak, az ártérnek és az ármentes szintnek a különbségét,
egyetlen ármentes területté alakította az egész vidéket, s mindenütt a szántóföldet tette
uralkodóvá."21

A szabályozással szélsőségesebbé tették a lefolyást s ennek következményeként
nőttek az árvízi hozamok, azonban tartósabbá váltak a kisvizek, s így a Tiszából
vízutánpótlásra szorul a Körösök vízrendszere.

Érkövy Adolf 1863 őszén a szárazság ellensúlyozására már öntözőcsatornák építését
ajánlja. A következő évtizedekben azért alakultak a Tiszántúlon az ármentesítő
társulatok, hogy segítsenek a vízszükséglet egyensúlyát öntözéssel megteremteni, de
csak jóval később, az 1937. évi XX. törvénycikkel lett igazán országos üggyé az öntözés.

A szabályozások hatásaként a talajvízszint lesüllyedt, s ehhez kapcsolódóan változtak
a talajok vízgazdálkodási viszonyai, s ez magának a talajnak a megváltozását is maga
után vonta. így képződtek például a sóban gazdag egykori ártereken a különböző szikes
talajok. Ezek hatása aztán a természetes növénytakaró változásaiban is megmutatkozott.

A folyómedrek szabályozásával és a gátrendszerek építésével az üledék-felhalmozás
területe (Alföldi méretekben!) 38500 km2-ről 1800-ra csökkent. Jakucs László szerint
az Alföldön ma is tartó süllyedést, a térszín-alacsonyodást semmi sem egyenlíti ki, mert
a folyók hordalékanyaga a gátak közti árterek keskeny lineáris sávján rakódik le.

Az árvizek levezetése, a folyók szabályozása után, a mocsarak helyét még sokáig
őrizte a nád, makacsul kapaszkodva minden vizes foltba. „... a nád újra kinő a
mesterséges kiszárítás után, mint ezt a már lecsapolt mocsarak példája mutatja ... a
mocsarakat levezető csatornákat, ha azokat nem elég mélyre és szélesre ásták, tapasztalat
szerint, a lefolyást akadályozva, a növényzet újra ellepi." A nád makacs visszatelepedése
sok gondot okozott a későbbiekben is. Ellene Huszár Mátyás az égetést javasolja: ..a
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2. kép. Huszár Mátyás 1822-es térképének részlete

mesterséges szárításnak e könnyű és rövid idő alatt végrehajtandó módjával bizonyára
gondoskodni lehet az elöntések gyors lefolyásáról, továbbá a föld megjavításáról.'"22

Fényes Elek Vésztő kapcsán számol be a nádégetésről, még 1808-ból „2000 ölnyi
hosszú csatornát ástak a réten keresztül, melly által sok ezer holdat kiszárítván a
nádgyökeret, zsombékokat kiégetvén, most már ez a határnak a legtermékenyebb
része."23
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„A Sárrétben 1872. évben még nád termett, — csak 1873. évben jutott oly állapotba,
hogy művelés alá vétetett, de már akkor arra a megdöbbentő meggyőződésre jött az
ottani birtokosság, hogy a Berettyó árjától megmentett területek valamely addig
ismeretlen víz által elbontatnak, s kitűnt, hogy a Berettyó Sárrétje nemcsak a Berettyó
folyónak, hanem sok más — addig figyelemre sem méltatott állítólagos patakok —
valóságban azonban igen bővizűnek bizonyult kisebb folyamok, — s ezek a Berettyó
Sárrétjében oly nagy kiterjedést nyertek, hogy a kultúra alá vett egész Berettyó
Sárrétjének egész területét elfoglalták — s az eddig elért eredményeket
megsemmisítették."24

Az elvégzett munka azonban nem volt elegendő a vidék jellegének megváltozásához.
Átmeneti szüneteltetése pedig meghosszabbította a mocsárvilág életét ezen a tájon. A
ma természetvédelme ennek az átalakító munkának az eredményeként kialakított táji
értékeket, élőhelyeket védi, az ártéri ligeteket, holtágakat a vízfolyásokat kisérő réteket.

A tájátalakítás, a nagy monokultúrás táblák, a melioráció, a kunhalmokat is
megbolygatta, az apró szintkülönbségeket is eltüntette. A táj „egységesítésére" irányuló
törekvést — hogyha síkság, hát legyen síkság — még a szocialista nagyüzemek
óriásgépeinek alkalmazása előtt is, 1932-ben tapasztalhatta Mendöl Tibor. A táj és
ember című munkáját ezekkel a sorokkal zárja: „Mindig lesznek tájak s a tájaknak
természeti adottságai, ezeknek pedig az emberi jelenségekre gyakorolt elkülönítő hatása
csak akkor szűnhetnék meg, ha az emberi technikának módjában állana valamennyi
ilyen speciális adottságot gyökeresen megszüntetni, vagy az egész Földön mindenütt
egyformává tenni."25
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Magyarországon. Budapest. 1960. — 21. Mendöl Tibor: Táj és ember — Az emberföldrajz áttekintése.
Budapest. 1932. — 22. Kosa Ferenc, 1985. p. 22. — 23. Fényes Elek: Magyar országnak, s a hozzá kapcsolt
tartományoknak mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben. Pest. 1851. IV. p. 297. — 24. Szabó
Ferenc (szerk.): írások Szeghalom múltjából. Békéscsaba. 1976. — 25. Mendöl Tibor, 1932. p. 78.
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SZATHMARY JUDIT

Harmincéves a Szolnoki Szimfonikus Zenekar
Történetében új fejezet kezdődött

Báli József, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar alapítója és vezető karnagya így
emlékezik vissza az együttes megalakulására:

„1965 szeptemberében a Megyei Művelődési Ház igazgatója megbízott egy amatőr
szimfonikus zenekar megszervezésével és vezetésével. Még abban a hónapban
összehívtam egy alakuló megbeszélést, mely alkalommal húsz muzsikus jelent meg. Ők
lettek tehát az alapító tagjai az immár harminc évet sikeresen megért zenekarunknak.
A szervezés munkájában komoly segítséget kaptam muzsikus társaimtól: Kőmíves
Miklóstól, Puskás Dezsőtől, Vincze Ferenctől és Lakai Mátyástól.

A próbát októberben kezdtük meg a fenntartó intézmény Május 1. úti termében —
nem kevés nehézséggel küszködve. Elsősorban hangszer- és kottahiány akadályozta
munkánkat, de a zene szeretete és az a remény, hogy a zenekar megerősödik és
fennmarad, átsegített minket minden buktatón. Az immár harminchéttagú együttesünk
1966. január 30-án megtartotta bemutatkozó hangversenyét a Megyei Művelődési Ház
színháztermében; a műsorban Mozart Don Giovanni-nyitánya, Schubert VIII.
szimfóniája és Haydn D-dúr szimfóniája szerepelt."

Ahhoz, hogy megérthessük, mit jelentett a város lakosságának egy olyan zenekar
létrejötte, melyre a hangversenyeiét épül, vissza kell tekintenünk — ha csak dióhéjban
is — a már történemiinek nevezhető előzményekre. Az itt következő adatok Kormos
Jenőnek — a zenekar néhai alapító tagjának — az együttes működése tizedik évfordulója
alkalmából publikált évkönyvéből valók. E kiadvány szerint az első hangszeres szolnoki
együttesről 1892-ben esik említés: ekkor alakult meg egy huszonöt tagot számláló MÁV
fúvószenekar. Az országalapítás ezeréves évfordulójára szintén a vasutasok összefogása
révén jött létre a Milléneum Dal- és Zeneegylet, mely elsőként tartott ének- és zenekari
hangversenyeket, műkedvelő előadásokat a városban. A századfordulón három lelkes
muzsikus tett újabb kísérletet zenekar alapítására.

Az I. világháborút követően újjászületett a Milléneum Önképző Dal- és Zeneegylet.
Kamarazene együttesek alakultak és az iskolákban is erőteljesebbé vált a zenei képzés.
Az úttörők Betkovszky Jenő, Brenner Géza és Kemény László tanárok voltak. Ez idő
tájt működött a városban egy hat muzsikusból álló vonószenekar is; ők a némafilmek
zenei aláfestését látták el. Akkoriban Szolnoknak világhírű művészvendégei is voltak:
Jan Kubelik, Hubay Jenő, Dohnányi Ernő és mások adtak a városban koncerteket.

A húszas évek közepén ismét létrejött egy rövid életű szimfonikus zenekar. Egyetlen
nagyszabású hangversenyüket 1927-ben adták Beethoven halála 100. évfordulójának
megünneplésére. A harmincas években két rövid életű együttes alakult.

A II. világháború után elsőként Kóbor Antal próbálkozott zenekar-alapítással.
Fáradozását siker koronázta, s 1947-ben megszületett a Szolnoki Filharmonikus Zenekar
Egyesület, amely 1951-ig működött. Tíz év szünet után 1961-ben Bíró Attila karnagy
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1. kép. Az 1975. októberi hangverseny
meghívója 2. kép. Báli Gábor hegedül

3. kép. Szolnoki Zenekari Fesztivál
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4. kép. Báli József vezényel

5. kép. Göncz Árpád és Báli József egy koncert utáni fogadáson
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Oratorien-
Chor

Sonnabend, 26. April 1986,
20.00 Uhr
Philharmonie

Paulus
von Félix Mendelssohn Bartholdy

Gastdirigent

József Báli
Ungarn

Christiane Baumann, Sopran
Elisabeth Umierski, Alt
Thotnas Schulze, Tenor
Stefan Bevier, BaB

Symphonisches Orchester Berlin

Karteii von DM 10,- bis 2 4 -
Arr.Konxm îretóonHan.A.Ilc Vorverkauf an denTheaterkassen
Au«u«<:-viktari>-Str.64.1000Berlin u und ab 5.4- an der Kasse der Philharmonie

23

6. kép. A Berlini Szimfonikus Zenekar koncertjének meghívója

IRJNÍiROIS DK IH/4M.NOK

TktiMro Mun«-i|i
•ja h

Admonter
Musiksommer

7. kép. Franciaországi koncertmeghívó

SdüoB Röthelstcin
WaDfahrtskirche Frauenberg

Stift Admont

Programm
1992

8. kép. Németországi programfüzet
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9. kép. A zenekar a linzi Brucknerhaus színpadán

10. kép. Petrovics Emil és Kincses Veronika
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vezetésével alakult komoly létszámú, de sajnos csak kérészéletű szimfonikus zenekar.
Ezt követően még László Ferenc próbálkozott megszervezésével, de nem járt sikerrel.

Ezek voltak tehát a történeti előzmények, melyek után — immár harminc éve —
életképes zenekar jött létre Szolnokon.

A zenekarok életét és történetét megszámlálhatatlan próba és szereplés fémjelzi —
így volt ez a Szolnoki Szimfonikus Zenekar esetében is. amelynek megerősödésében
nagy érdemei vannak Somosné Sűrű Erzsébet koncertmesternek, aki feladatát hosszú
évek óta látja el felelősségteljesen.

A zenekar 1970-ben az Országos Filharmóniától megbízást kapott ara. hogy az
évenként ismétlődő felnőtt bérleti hangversenysorozatban közreműködjön. Ez az
együttműködés — ma a Nemzeti Filharmóniával — azóta is sikeres.

A zenekar felbecsülhetetlen missziót tölt be az ifjúság zenei nevelésében:
ízlésformáló, ízlésnevelő tevékenysége kiterjed az általános és középiskolás korosztályú
gyermekekre és Jász-Nagykun-Szolnok megye egész területén. A zenekar és karnagya
jó kapcsolatot tart fenn a megyeszékhelyen működő együttesekkel, kórusokkal,
szólistákkal, s gyakorta lép pódiumra velük együtt, közös produkciókkal örvendeztetve
meg a lokálpatrióta szolnoki közönséget.

Fiatal, még nem befutott ismeretlen nevű szólisták emlegetik karrierjük csúcsán is
azt a vidéki együttest, amelyik szívesen adott nekik lehetőséget karrierjük
megalapozására (országos gordonkaversenyek győztesei, Szenthelyi Miklós
hegedűművész növendékei, pályakezdő operaénekesek).

Feladatuknak tekintik a kortárs zeneszerzők műveinek bemutatását repertoáron
tartását (Farkas Ferenc, Sugár Rezső, Seiber Mátyás, Kocsár Miklós, Hajdú Mihály.

11. kép. Dr. Román Zeilinger vezényli a zenekart
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MEGHÍVÓ

30 éves
a Szolnoki

Szimfonikus Zenekar

12. kép. A 30 éves jubileumi koncert meghívója

Petrovics Emil művei). Oroszlánrészt vállalnak egy-egy fontosabb esemény méltó
megünnepléséből (Szolnok megalapításának 900. évfordulója. Zenei Világnap
rendezvényei, Kodály centenárium ünnepségsorozata, a Kodály Kórusok országos
találkozói, az „Éneklő Magyarország" eseményei, a Szolnoki Zenei Fesztivál
koncertjei). A zenekar és karmestere egyre többször vállalkozik ..házon kívüli"
szereplésekre: az ország különböző városaiban, Budapesten és külföldön öregbítik
Szolnok hírnevét.

Abban, hogy egy zenekar oly sok sikertelen kísérlet után ennyi ideig fennmaradjon,
sőt töretlenül fejlődjön, mindenképpen oroszlánrésze van az alapító karnagynak. Báli
Józsefnek, aki a mai napig is vezeti, menedzseli együttesét. Bár a Zeneakadémián
szerzett diploma is garancia arra, hogy egy karnagy jól „startoljon", Báli József a
későbbiekben sem feledkezett meg az önképzés fontosságáról. Mesterkurzusokon vett
részt, ahol nem kisebb hírességektől tanulhatott, mint Arvid Jansons és Igor Markevitsch.

Báli József többnyire zenekarával vállal külföldi szereplést, emellett azonban egyéni
karrierje is figyelemre méltó. Vendégként vezényelt a hajdani NSZK-ban, Svájcban.
Finnországban és Olaszországbaa Berlinben a Filharmónia világhírű koncerttermében
a szolnoki karnagy vezényletével hatalmas sikerrel adta elő a Berlini Szimfonikus
Zenekar és a Berlini Oratórium Kórus Mendelssohn: Paulus című oratóriumát.

A zenekar külföldi szerepléseinek színhelyei — a teljesség igénye nélkül — a
következők: Abbeville, Admont, Augsburg, Belluno, Berlin, Boulogne-Sur Meer.
Fregona, Klaus, Landsberg, Linz, Montreuil, München, Ottobrunn, St. Pöltea Tallin.
Tartu. Pándi Marianne zenekritikus így ír a zenekar külföldi turnéiról: ,,Nem első
alkalommal kísértem el a Szolnoki Szimfonikus Zenekart nyugat-európai
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hangversenyekre. Az elmúlt évek során meggyőződhettem arról, mekkora
megbecsülésnek örvend ez az együttes határainkon túl. és a nagyigényű feladatokat,
amelyeket vállal, milyen magas színvonalon teljesíti. Báli József karmesteri
működésének különös értéke ez a nemzetközi tájékozódás, a gyümölcsöző személyes
kapcsolatok bölcs ápolása, amely nemcsak a zenekar tagjainak jó közérzetét,
munkaerkölcsének állandó serkentését biztosítja, hanem egyúttal előmozdítja a művészi
érvényesülés — napjainkban egyáltalán nem magától értetődően adódó — lehetőségeit
is. A szolnoki muzsikusok napi feladataik ellátása közben sem feledkeznek meg arról,
hogy számon tartják őket a nagyvilágban, s »jegyzik« társulatukat a zene tőzsdéin, és
minden erőfeszítésük további meghívásokkal, maradandó jó benyomást, művészi jó
hírük terjedését eredményezi."

Végül megemlítünk néhány híres művészt azok közül, akik a zenekarral felléptek:
Gregor József operaénekes, Gulyás Dénes operaénekes, Jandó Jenő zongoraművész.
Prof. Wilfried Koch karmester, Kovács Dénes hegedűművész, Mező László
gordonkaművész, Sheldon Morgenstern karmester, Petrovics Emil zeneszerző. Pitti
Katalin operaénekes, Szendrey-Karper László gitárművész, Dr. Román Zeilinger
karmester.

A zenekar alapítói közül: Fancsali Oldamúr, Kelemen József, Kőmíves Miklós, Márki
József, Nagy Katalin, Somosné Sűrű Erzsébet és Somos János ma is tagjai az
együttesnek.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1996. december 5-i közgyűlésén
hivatásos önálló egyesületi formában működő önkormányzati szimfonikus zenekarrá
nyilvánította az együttest. 1997. január l-jétől új fejezet kezdődik a Szolnoki
Szimfonikus Zenekar történetében, s ez a nap egyben a negyedik évtized kezdetét is
jelenti.
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EGRI MÁRIA

Pogány Gábor Benő csongrádi Városi Galériában
megrendezett kiállítása elé

Tisztelt Megnyitó Közönség!

A fiatal szobrászművész, Pogány Gábor Benő nem ismeretlen Önök előtt. Egyrészt
munkássága kapcsolódik a Csongrádi Művésztelephez is, másrészt nem először mutatja
be munkáit a csongrádi művészetkedvelő közönségnek. 1988-ban Önök a művész
legújabb plasztikáit láthatták, most itt, Önöknek mutatja be első ízben színes krétával,
ceruzával rajzolt aktjait, portréit.

Pogány Gábor Benő termékeny alkotó. S bár sokszor embertpróbáló akadályokkal
kellett megbirkóznia, máris komoly oeuvret mondhat magáénak.

1977—81 között végezte a Képző és Iparművészeti Gimnáziumot. A mesterséget
szobrász és ötvös szakon, valamint munkásként az Állami Bronzöntőben sajátította el.
Egy életre mestere-barátja lett szobrászművész tanára Tóth Béla.

1982—1987 között végezte a Képzőművészeti Főiskolát Somogyi József vezetése
mellett. Már tanulóéveiben nyert pályadíjat 1984-ben Világ Ifjúsági Találkozón, állított
ki nagyméretű plasztikát fiatalok számára rendezett nemzetközi szimpóziunon
Skóciában, s nyert eredményes főiskolai tevékenységéért 1987-ben Hermann Lipót díjat.

Ezekben az években kialakult barátságai elsőként évfolyamtársaival erős kötelékben
kísérik mai napig életét, művészi tevékenységét. Évfolyamán több külföldi diák is tanult,
Finnországból, Skóciából, Svájcból. Kitűnő évfolyam volt, nemcsak tehetségük, de erős.
lelkes, fiatal egyéniségük révén is több közös kiállítást, szakmai programot, alkotótábort
hoztak létre. Kötődéseik, világlátásuk, alkotói szemléletük kohéziója közrejátszott a finn
Sirpa Ihanus, s a svájci Heini Shorno magyarországi megtelepedésében. Egyben cáfolva
azt a téveszmét, hogy művész csak az Alpoktól nyugatra lehet valamivé.

Pogány Gábor Benő közel tíz éve van a pályán. Díjai sorát 1991-ben a VIII. Országos
Portrébiennálé bronz diplomája folytatta. Szobrászi tevékenysége az érmektől,
reliefektől, kisplasztikáktól a köztéri munkákig terjed. Két díjnyertes pályázatából a II.
díjas gyulai Aradi vértanúk, s az I. díjas veszprémi Noé nem került kivitelezésre. Aki
látta ennek a két tervnek a makettjét, elkeseredetten közterület után kiált. Mint ahogy
tette azt a gyulai közönség, aki a hivatalos ítélettel szemben Pogány gondolatilag is
szobrászilag is lenyűgöző tervének ítélt elsőbbséget.

Áll viszont II. világháborús emlékműve Zagyvarékason, Kiskunhalason és
Nagykörűben. Széchenyi-emlékműve Tápiószecsőn, Szigligeti Edéje Szolnokon.
Emellett több köztéren elhelyezett büsztje, reliefje. Hogy milyen kitűnő plasztikai
érzékkel, változatos szobrászi ötlettel oldja meg a művész nagyméretű munkáit, azt
érzékeltetik a felállított szobrok itt látható kisméretű változatai.

Pogány Gábor Benő eddigi munkásságát többnyire néhány, önmaga számára felvetett
szobrászi probléma kíséri. Ezek különféle megoldási variációi kisebb-nagyobb
plasztikái, érmei. Ám ezek az alapproblémák sohasem csupán mesterségbeli rafinériák.
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Ha Pogány Gábort egy többalakos kompozíció felépítésénél az egymás vállán, nyakán
álló három billegő figura szobrászi stabilitása foglalkoztatja, akkor a mű ugyanúgy szól
az egymástói-egymásért egzisztáló kapcsolatok kényes egyensúlyáról is.

Korpuszaiban, Kálváriájában az Istenember képében újra és újra a tehetetlenségében
nyomorult ember kínzatik, feszül keresztre. Kentaur sorozata sem merül ki csupán a
mitológiai állat-ember különböző alakvariánsainak szellemes plasztikai megformálásá-
ban. Mint ahogy Öngörgető kompozíciójának kockára tapadó figurája sem csupán a
geometrikus és az emberi test szobrászi viszonylatainak, az egy ponton kimozdított
kocka továbbmozgathatóságának fizikai-szobrászati lehetőségeit feszegeti. A néző
számára a kibillentett óriáskockával ömagát is tovább görgető figura sokkal inkább
Sziszüphosz mindig újrakezdő hitét, s talán egyszer győzelmét is ígéri.

Pogány Gábor Benő alaposan felkészült mesterségéből. Ha van rá módja, maga önt
gipszből, bronzból, műanyagból, maga cizellál, vés, farag vagy agyagba mintáz.
Nemigen van technika, amellyel nehezen birkózna, nehezen valósíthatná meg a művé
kívánkozó gondolatot.

Nemrégiben készült, most bemutatott rajzain egy egymásra épülő, egymáshoz
illeszkedő-különváló formákban, három dimenzióban gondolkodó szobrászművész
hódítja meg előttünk a két dimenziót. Lapjain kiemelkedő fontossággal bír a forma és
a tér, sokszor hangsúlytalanná, elnagyolttá téve mindazt, ami kevésbé fontos, empirikus
tapasztalatunk által amúgy is kiegészül.

Pogány művészete a klasszikus szobrászat realista hagyományaihoz kapcsolható.
Lehetne keresni őseit külső formai jegyei alapján is, ám sokkal meghatározóbbak a
kompozícióit gerjesztő filozofikus, belső gondolatok.

Egy saját érzelmi-gondolati világából táplálkozó művész számára úgyszólván
mindegy milyen földrajzilag meghatározható területen él. Egyáltalán nem mindegy
azonban a munkáját konkrétan befolyásoló külső tényezők, a közösség viszonyulása, a
mecénás közönség jelenléte szempontjából.

A termékeny alkotáshoz szükséges műtermi munkalehetőséget kisebb-nagyobb
zökkenők után Pogány Gábor számára szülővárosa, Szolnok biztosította. Évek óta
húzódó lakás-, műteremgondjai most úgy tűnik, megoldódtak. Ezért a rajzaiból áradó
öröm, életigenlés. Pogány alapvetően nagyméretű szoboregyüttesekben gondolkodó
művész. Lehetőség híján sokasodtak polcain az érmek, kisplasztikák. A most megkapott
tágas élettér remélhetően egyre több, a már ismert és szeretett Pogány-munkákhoz
hasonló, köztéren felállított, velünk élő kompozíciót jelent.

Csongrád, 1996. augusztus 16.

289



m MŰVÉSZET

Wolfgang Amadeus Mozart

Szigligeti Ede

Zsarufesztivál, 1996, Szolnok—Budapest
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Szigligeti Ede
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Aradi vértanúk (terv)

Öngörgetö (poliészter)
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Feszültség (bronz)
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Adóm és Éva
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Osz
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II. világháborús emlékmű (Kiskunhalas)
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A tudomány szolgálatában

Denke Gergely beszélgetése dr. Nagy Jenő
kolozsvári professzorral

1996. szeptember 12-én Kolozsváron
elhunyt dr. Nagy Jenő, erdélyi tudós,
a Kolozsvári Református Kollégium, a
Bolyai Tudományegyetem egykori
tanára, az Erdélyi Magyar Szótörténeti
Tár munkatársa, az Erdélyi Múzeum
Egyesület tiszteletbeli tagja. Még
szakmai körökben is kevesen tudják
róla, hogy családi kapcsolatok
kötötték Szolnokhoz. Rokonai élnek
itt, akiket idős korában gyakran
meglátogatott. Egyik útja alkalmával
kötött ismeretséget a szolnoki Damja-
nich János Múzeum munkatársaival
dr. Dienes Erzsébet középiskolai tanár
közvetítésével, s ettől kezdve több
alkalommal betért hozzánk, könyveket
cseréltünk, beszélgettünk hazai és
erdélyi néprajzi és nyelvészeti kuta-
tások helyzetéről, az új Kriterion-
könyvekről, készülő és kiadásra váró
munkáiról
Az itt következő — még 1979-ben
készült — interjúval szeretnénk emlé-
kezni elhunyt kollégánkra, kedves
ismerősünkre, melyben dr. Nagy Jenő
vall önmagáról, életéről, munkássá-
gáról

Néha még a tudós felfedező is megcsalódik,
ha egy hegyláncot nem oldalról pillant meg,
hanem a gerinccel szemben, csupán a vonulat
első tagját szemléli. Úgy vélheti, hogy egyetlen
hegyet talált, pedig ha csúcsig tör, rájön,
bizony több is van ott — magaslat magaslatot
követ. Valahogy így jártunk a romániai magyar
szellemi élet alkotóinak számbavétele során is.
Sütő András neve mellé meg kellett tanulnunk
Bálint Tiborét, Kányádi Sándorét, Farkas
Árpádét is. Beké György nevét életes, nyelvi
megformáltságukban is gyönyörködtető riport-
könyvei, Kallós Zoltánét a Balladák könyve,

TÉKA

Szabó T. Attiláét főként az Erdélyi Szótörténeti
Tár tette ismertté Magyarországon. Megtanul-
tuk Benkő Samuét; kitűnő könyvei bizonyítják,
hogy ő nemcsak a romániai, hanem az
egyetemes magyar művelődéstörténeti kutatás-
nak is jelentős személyisége. Említhetném a
történész Jakó Zsigmondot, a néprajzos Kós
Károlyt, sorolhatnám képzőművészek, a
műszaki és egyéb tudományok figyelmünkre,
megbecsülésünkre méltó művelőinek nevét. A
„felfedezendők" sorát most dr. Nagy Jenő
kolozsvári professzor személyével szeretném
bővíteni.

Szemre nem találom benne a „tudós"-t.
Külső valója szerényen rejti belső önmagát.
Pedig életútja, életműve — fényt érdemel.

Élete indulásáról szóljon mindenekelőtt
— kérem a professzor urat.

— Kolozsvárt születtem, 1916-ban. Édes-
apám tanár volt. Családunk a húszas évek
végén Magyarországra költözött. Pápán tele-
pedtünk le 1929-ben. Édesapám a Református
Kollégium tanára lett, én meg diákja. A város,
a hegyek Erdélyre emlékeztettek bennünket,
hamar otthonra leltünk. Engem a kollégium
„fogott" meg. Amit „tartás"-nak, „elkötele-
zettség"-nek nevezünk: ott kaptam Pápán. A
kollégium több volt, mint jó iskola. Légköre
volt. A képzőtársaság, Petőfi, Jókai emléke az
én időmben még élő, elevenen ható hagyo-
mány volt. Kitűnő tanárok neveltek bennünket.
Életem eredményeiben az ő munkájuk is benne
van. Igazgatónk, Fejes Zsigmond ösztönző
példája volt az egészséges tanár—diák
kapcsolatot teremtő nevelőnek. Engem is ő
biztatott a „többre".

Mikor fordult érdeklődése későbbi
szakterülete felé?

— Az Debrecenben következett el.
Beiratkoztam az egyetemre, s a Református
Tanárképzőbe. Itt dicséretesnél rosszabb jegy
nem kerülhetett be az indexembe, különben
oda a kedvezmény; hamar megtanultam az
elmélyült, célirányos munkát. Az igazi
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serkentés azonban az volt, hogy Csüry Bálint
tanítványa lettem. Ő minden eszközzel segített,
hogy az egyetemen elérhető legnagyobb
felkészültséget megszerezhessem. Az ő
támogatásával jutottam ki — egyházi
ösztöndíjjal — Németországba, germanisztikai,
német nyelvjárási tanulmányok folytatására.

Csüry professzor tehát „sínre tette"
élete vonatát...

— A teljes igazság több ennél. Igyekezett
mindent átadni, mindenekelőtt a lelkiismeretes,
szakmailag pontos, igényes munka szeretetét.
A téma kitűzésével és a mérce mind följebb
emelésével a tudományos felkészültség egyre
magasabb csúcsaira igyekezett eljuttatni diák-
jait „tudósfaragó" mühelyében, a szemináriumi
gyakorlatokon. Erdélyi voltomat is felhasználta
szakmai „növelésemre". Nyaranta édesapámék
hazavittek bennünket, gyermekeket Erdélybe.
Nagynéném férje, Kónya Gyula Kalotaszeg
szívében, Magyarvalkón volt református
lelkész. Csak ketten éltek nagynénémmel a
szép nagy parókián. Ajándékozó szeretetből,
no meg szívük gyönyörködtetésére is a
vakációra meghívták a szűkebb rokonság
gyermekeit. A parókiakert árnyas fái között állt
egy kis fazsindelyes filagória. Az volt a mi
vidám diáktanyánk. Legtöbbször az Áprily és
a Schafer gyerekekkel — unokatestvéreinkkel
— töltöttünk itt boldog heteket, hónapokat.
Valkón érdeklődésemet keltegette, szította az,
hogy nagynéném a kalotaszegi népi hímzés
feltámasztásán buzgólkodott, szép sikerrel. (Ő
különben az erdélyi szűrviselet felvirá-
goztatásában érdemeket szerzett — Györffy
Istvántól is nagyrabecsült — Schafer András
leánya volt...) Érdeklődésemet, gyarapodó
élményeimet és ismereteimet Csüry professzor
a tudomány szekerébe fogta. Ekkoriban
szervezte meg a Népnyelvkutató Intézet-et , s
ennek első kiadványa lett disszertációm: A
népi kendermunka műszókincse Magyarvalkón
(Kalotaszeg). E tanulmány készítése során
fedeztem fel azt a csodálatos nyelvi világot,
amely a legegyszerűbb köznapi munka-
eszközök mögött is ott rejlik. Egyre több
ismeretet szereztem a népművészet területén is.

Hogyan^ választott munkaterületet?

— 1941-től az Erdélyi Tudományos Intézet
tanáraként bekapcsolódtam Szabó T. Attila,
Márton Gyula és Gálffy Mózes mellett a
„Kolozsvár és vidéke magyar nyelvjárási
térképé"-nek gyűjtőmunkájába. Másik felada-
tom volt, hogy az erdélyi szászsággal teremtsek
kapcsolatot a tudományban. Német szakos
tanár lévén természetesen jött, hogy nyelvi
kapcsolatokkal, az erdélyi szász-magyar
helynévkutatással foglalkozzam. így vállaltam
később Szabó T. Attila felkérésére az Erdélyi
Szótörténeti Tár-ban a szócikkek német
értelmezését is.

Ez az utóbb említett munkája mintegy
megnyitja a ,,tárház" ajtaját a szász
kutatók, érdeklődök előtt, hozzájárul
ahhoz, hogy a Szótörténeti Tár közös
kincsként kerüljön a románok, szászok
és magyarok kezébe, s így a népek építő
együttműködésének eszközévé válik.
Értékelve élete minden eredményét,
szolgálatát ezt tartom benne a
legfontosabbnak. Jól látom?

— Igen, igen, csak mi, romániaiak ezt nem
szoktuk oly különösen kiemelni. Nekünk ez
természetes. Ahogy mondani szokás: — Isten
a románok, szászok, s a magyarok kenyerét
egymás mellé tette le itt a Kárpátok tövében,
érthető, hogy egymás keze alá dolgozunk a
tudományban is.

Életútja többi állomásáról is szíves-
kedjék mondani valamit.

— Sokrétű, sokirányú munkát végeztem. A
kolozsvári egyetem német tanszékén tanítottam
(Molter Károllyal, ő irodalmat adott elő).
Igyekeztem a magyar hallgatók figyelmét a
szászság felé fordítani. Ugyanakkor a néprajzi
tanszéken is előadtam. Később a kolozsvári
magyar tanítóképző hallgatóit neveltem a népi
életforma megismerésére, megbecsülésére,
hogy a néprajzi gyűjtés önkéntes munka-
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társaivá vagy legalábbis a falusi nép életének
jó megfigyelőivé váljanak. Ezzel párhuzamo-
san, mikor a Román Tudományos Akadémia
Művészettörténeti Intézetének vezetősége
lehetővé tette, hogy kolozsvári részlege mun-
kájának keretében megkezdődjék a nagyobb
etnikai csoportok népművészetének felmérése,
feldolgozása, abban is részt vállaltam.
Hasonlóan, midőn a Románia és Magyarország
közötti egyezmény alapján megindultak a
„Romániai magyar nyelvjárások népnyelvi
térképe" elkészítésének munkálatai, Szabó T.
Attila irányításával abba is bekapcsolódtam.
Évekig adminisztrációs beosztásom volt, majd
a Pedagógiai Kutatóintézet munkatársaként a
magyar nyelvoktatás módszertanával foglal-
koztam. Didaktikai munkám mellett szabad
időmben, délutánonként a Szótörténeti Tár rám
eső munkáját végeztem.

— Időközben lehetővé vált, hogy Domokos
Géza, a Kriterion nemzetiségi könyvkiadó
lendületes igazgatója a kiadói tervbe egyre
több néprajzi-népművészeti munkát is beve-
gyen. Sokunknak nekiszögezte a kérdést: mi
van az asztalfiókban? Sorjában kezdte kiadni
az eddig valóban asztalfiók mélyén szunnyadó
tanulmányokat. így jelent meg 1972-ben a dr.
Kós Károllyal és Szentimrei Judittal közösen

írt „Kászoni székely népművészet", 1974-ben
pedig a „Szilágysági magyar népművészet"
című könyvünk. 1977-ben látott napvilágot a
Faragó Józseffel és Vámszer Gézával közös
munkánk: „A kalotaszegi magyar népviselet",
majd az újra Kossal és Szentimreivel együtt írt
„Kisküküllő vidéke magyar népművészete",
1978-ban. E munkákban én a viselettel
foglalkozó fejezeteket írtam. így lettem az
erdélyi magyar népviselet kérdésének ismerője
és ismertetője.

Az időközben elhunyt dr. Nagy Jenő
tervei közöt még sok szép faladat
szerepelt: Szerette volna megírni a
romániai magyar népviseletek
szintézisét és tovább folytatni az
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárban
elkezdett kutatásait Ezek azonban a
jövő generáció feladatai lesznek,
melyhez felhasználhatják kéziratos
kutatási anyagát, mely halála után a
Kriza János Néprajzi Társaság
tulajdonába került.

KÖNYVISMERTETÉSEK

Rendhagyó
megyei történelemkönyv

Szabó László: Jász-Nagykun-Szolnok
megye rövid története írásban és képekben

A honfoglalás millecentenáriuma és a
megye megalakulásának 120. évfordulója adott
lehetőséget egy hiánypótló kiadvány, Jász-
Nagykun-Szolnok megye történetének meg-
írására. A megyei önkormányzat támogatásával
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai
Intézet gondozásában megjelent munka meg-
születését az évfordulók alkalmával szokásos
visszatekintések mellett az is időszerűvé tette,

hogy a közeljövőben bevezetésre kerülő
Nemzeti Alaptanterv fokozott szerepet szán a
helytörténet, a hon- és népismeret oktatásának.
Ehhez is segítséget nyújt Szabó László
rendkívül olvasmányos, gazdagon illusztrált,
dokumentumokkal kiegészített, a tudományos
igényű ismeretterjesztés céljával írt megye-
története, amelyet tanár és diák, környezetének
múltja iránt érdeklődő megyebeli haszonnal
forgathat.

A szerző, aki az elmúlt évtizedekben szám-
talan néprajzi, történeti publikációban tette
közzé a megye legkülönbözőbb településein
végzett kutatási eredményeit, a személyes
hangú bevezető és egy helyzetmeghatározás
után időrendben követi nyomon a megye
történetének legfontosabb eseményeit. A hely-
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történeti kiadványok általános gyakorlatától
eltérően azonban sohasem elszigetelten ismer-
tet egy-egy történeti mozzanatot, hanem
mindig széles kitekintéssel: egyrészt az
országos események sorába helyezve a megyei
történéseket (pl. a redempció értékelése,
hatása), másrészt más tudományterületek
eredményeivel (régészet, történeti statisztika,
néprajz, nyelvtörténet) és művészeti ágak
(irodalom, képzőművészet) teljesítményeivel
gazdagítva mondandóját.

Az egyes korszakok bemutatásához sokrétű
forrásanyagot használ a szerző: a területen élt
népeket, az egyes régészeti kultúrákat vizs-
gálva röviden ismerteti a megyében folyt
feltárások eredményeit. Az Árpád-kori emlé-
kek és a középkori népességtörténet körében
nagy hangsúlyt kapnak a nyelvészeti kutatások
(pl. Szolnok, vagy a jászok, illetve kunok
nevének eredete), az okleveles adatok (pl.
Szolnok első említése, a jászok és kunok
kiváltságlevelei), valamint a krónikák fel-
jegyzései (pl. a Képes Krónikában is szereplő
varkonyi jelenet). A török pusztításairól, majd
a megye újra benépesüléséről az egyre
szaporodó történeti források tudósítanak, a
közösségtudatot meghatározó történeti ese-
mény, a jász és kun területek eladása, valamint
az 1745-ös redempció részletezéséhez konkrét
dokumentumok állnak rendelkezésre. Az
1848/49-es szabadságharc megyebeli esemé-
nyeit és a XIX. század második felének
társadalmi változásait is nyomon követhetjük a
sajátos történelemkönyv lapjain.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye megala-
kulása (1876) fordulópont a megye törté-
netében. Míg korábban a tájtörténet volt a
számbavétel szempontja, most a közigazgatás
válik meghatározóvá, s egyre inkább a figye-
lem középpontjába kerül az új megyeszékhely,
Szolnok fejlődése. Az első világháború, a
megye helyzete a két világháború között és a
második világháború pusztításainak felidézése
után a szerző felvállalja közelmúltunk, az
1945-öt követő fél évszázad leglényegesebb
események bemutatását is.

A történeti források mellett Szabó László
egy-egy gondolat vagy történelmi esemény
felidézése során gyakran említ irodalmi és

képzőművészeti alkotásokat. A magyarság
kérdése kapcsán Móra Ferenc korinthoszi
ércről szóló hasonlatára utal, Szolnok várának
elestét Tinódi históriás éneke tolmácsolja, a
múlt századi viseletet, életmódot a Szolnoki
Művésztelep alkotóinak festményei jelenítik
meg számunkra.

E rendhagyó megyei történelemkönyv arra
számít, hogy olvasója többször is fellapozza, a
kiadvány végén található fontosabb irodalmi
források pedig további tájékozódásul szolgál-
hatnak egy-egy részterület alaposabb meg-
ismeréséhez.

(A könyv a szolnoki Mária utcai Pedagógiai
Intézetben kapható 350 forintért.)

Nagy Janka Teodóra

A mi Alföldünk

Szerkesztették:
Rákon a. ai János és Szabó Ferenc

Újabb jelentős kiadvánnyal gyarapodott a
Nagyalfölddel foglalkozó szakirodalom. A
szerkesztők által írt Bevezetőből megtudhatjuk,
hogy elsősorban a minél alaposabb önismeretre
való törekvés volt az a cél, ami mind a
szerkesztőket, mind a tanulmányok íróit ve-
zette munkájuk során. Érdemük, hogy eközben
meghatározták az „alföldiség" fogalmát. Ez
nem a kisebbrendűség, az elmaradottság fő
jellemzője napjainkban, hanem egy tágabb
körű gondolkodást tükröző magatartás ismérve-
ként jelenik meg az Alfölddel foglalkozó
lokálpatrióták körében. Ennek „invencióra,
összefogásra, érdekvédelemre indító szerepe"
van.

A kitűnően szerkesztett kötet bevallottan is
két részre osztotta olvasóközönségét: azokat
szeretné egyrészt az olvasók között tudni, akik
a közéletben, az oktatásban, az ismeret-
terjesztésben tevékenykednek, és akiknek
munkájuk során tudományos igénnyel megfo-
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galmazott szakanyagra van szükségük. Más-
részt a „többiekhez" is szól, akik egyszerűen
többet szeretnének tudni a Nagyalföldről.

A szerkesztők nem a teljesség igényével
gyűjtötték csokorba a 16 szerző által írt 15
dolgozatot, hanem az a cél vezette őket, hogy
az Alföld egyéni arculata, mássága hangot
kapjon. Szelekciós munkájuk logikus és
elfogadható. Véleményük szerint viszont azt
nehéz indokolni, hogy Tóth Albert, az ország
történetében az első Alföld-törvény meg-
fogalmazója, parlamenti előadója miért maradt
ki a szerzők közül.

Borsy Zoltán Az alföldi táj és átalakulása
címmel nyitja a tanulmányok sorát. Igen
szemléletesen mutatja be az Alföld felszínének
változásait, melynek jobb megértésében
térképvázlatai nyújtanak segítséget. Bemutatja
a folyók felszínalakító tevékenységét is, de az
embereknek a táj arculatára gyakorolt hatásáról
sem feledkezik meg.

Az Alföld természeti szépségei címmel
Aradi Csaba és Iványosi Szabó András által
közösen megfogalmazott tanulmány az élőlény
és a környezet viszonyának tanulmányozása
mellett nem feledkezik meg annak esztétikai
vonatkozásairól sem. Az Alföldet kisebb
tájegységenként veszi számba — kapcsolódva
Borsy professzor dolgozatához. Végül az
Alföld védett területeinek főbb adatait
táblázatban mutatják be. Kár, hogy egyik
tanulmány sem közöl bibliográfiát.

Bárth János Az Alföld népcsoportjai cím-
mel az Alföld lakosságát — benne a nem-
zetiségieket is — tájegységek szerint ismerteti.
Vázlatosan áttekinti történetüket is. Hajdú
Mihály Az Alföld nyelvjárásairól szól dolgo-
zatában. Részletes bemutató szövegek alkal-
mazásával ismerteti a kilenc nyelvjárást.
Szilágyi Miklós A mezővárosok fejiődése
címmel lényegében néprajzi kutatásokra hivat-
kozva mutatja be a szabadparaszti életet, annak
fejlődését.

Beluszky Pál Honnan hová? Tények és
gondolatok az Alföld kistájairól alcímet viselő
tanulmánya esszéista erényeket is bemutatva
tárgyalja az Alföld kistájait, logikusan végig-
gondolva azok történetiségét, az abból fakadó
konzekvenciákat, a gazdasági és társadalmi
változások hatásait. Mindezek számbavételével
villantja fel a fejlődés lehetséges irányait.

Szerves részét képezi a Nagyalföldről
alkotott képnek Az Alföld népi építészete című
tanulmány Dám László tollából. Számos
vázlattal és fényképpel illusztrálja dolgozatát,
amely tájegységenként tárgyalja a különböző
építészeti formákat és elemeket. Dolgozatához
közvetlenül kapcsolható a Gulyás Éva és Szabó
László által közösen megírt kitűnő tanulmány
Az Alföld népművészetéről, amelyben a
különböző korok stílusát, a régi és az új
parasztstílust, a társadalmilag meghatározott
ízlésvilág tartós egymás mellett élését ábrá-
zolják nagy megjelenítő erővel. Utalnak arra
is, hogy mindez ma már az Alföld határain
kívül is érezteti hatását. A művészet
kategóriájába sorolható Szabó Ferenc Az
Alföld és a magyar irodalom századunk kezde-
téig című dolgozata is, amelyben a szerző nagy
felkészültségről tesz tanúságot — ezúttal az
irodalomtörténet területén.

Kristó Gyula professzor Az alföldi megyék
középkori kialakulását mutatja be, majd Szabó
Ferenc A megyerendszer az Alföldön a
középkortól napjainkig című tanulmánya került
bemutatásra, amely új adatokkal és új
szemléletmóddal ismerteti az alföldi megyék
kialakításának politikai és gazdasági indokait.
A történeti részt záró tanulmányt több
térképvázlattal és színes térkép-reprodukcióval
teszi közérthetővé a szerző.

Csatári Bálint az Alföld szellemi műhelyeit
és az itt folyó kutatás jelenlegi állását vázolja
a szellemi műhelyek, kutatási-fejlesztési
feladatok az Alföldön című tanulmányával.
Végül Rakonczai János Mit nézzünk meg az
Alföldön? című dolgozata ad a címben
megjelölt tárgyhoz rövid útmutatást.

A bő és kitűnő minőségű fényképanyag
mind a válogatók, mind a felvételeket készítők,
mind a nyomda kitűnő munkáját dicséri. Az
ízléses és szép kiállítású kötet a gyomaendrődi
nyomdászok munkája.

A kötet megjelentetésével mind a kiadó,
mind a szerkesztők, mind a szerzők hírneve
öregbedett, az olvasók, a kötetet megvásárlók
pedig gazdagodtak. Őszinte szívvel gratulálunk
érte a közreműködőknek.

(Kapható a Békés Megyei Önkormányzat
hivatalában, Rakonczai Jánosnál.)

Tolnay Gábor
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Egy tudós életművéből...

Kaposvári Gyula válogatott írásai és
bibliográfiája

Kaposvári Gyula, a Damjanich János
Múzeum nyugalmazott igazgatója, 1996-ban
töltötte be nyolcvanadik életévét. Ebből az
alkalomból a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Múzeumok Igazgatósága Varia Museologica
címmel Kaposvári Gyula válogatott írásait és
műveinek bibliográfiáját tartalmazó kötetet
jelentetett meg. A közel 700 oldalas könyv
nemcsak a helytörténet kutatói és művelői,
hanem a szélesebb nagyközönség körében is
érdeklődésre tarthat számot. Túlzás nélkül
állíthatjuk, hogy ezt a kötetet lebilincselő
stílusa, témáinak sokszínűsége és rendkívüli
adatgazdagsága miatt egyszerűen nem lehet
letennie annak, aki egyszer kezébe veszi.
Polihisztor műveltségű és felkészültségű
szerzője a honismeret széles skálájából száznál
is több tanulmányt és rövidebb cikket közöl,
amelyben mindenki találhat magának érdekes
olvasnivalót.

Kaposvári Gyula az 1960-as évek elejéig
nemcsak a helytörténetet, hanem a honismeret
minden más ágazatát szinte egyedül és mind-
amellet rendkívül színvonalasan képviselte
Szolnokon. Cikkek és tanulmányok sokasága
származik ebből a korszakból, amikor pedig a
társadalomtudományok művelésének a
diktatórikus politikai viszonyok a legkevésbé
sem kedveztek. A korszerű múzeumi szervezet
létrehozása után — amelyben kiemelkedő
érdemeket szerzett — a néprajzi és régészeti
kutatások helyett több időt szentelhetett
legkedvesebb témáinak, Szolnok város múltját
és a Szolnoki Művésztelep festőinek életrajzi
adatait, munkásságuk fellelhető nyomait
kutathatta.

A válogatott írásokat tartalmazó kötet
régészet, történeti tanulmányok, Szolnok város
közintézményei, művészet- és művelődés-
történet, valamint a Szolnokon és a megyében
megfordult, vagy hosszabb-rövidebb ideig itt

élt írók, költők emlékeiről szóló fejezetekre
tagolódik.

A régészeti írások többségükben a Szolnok
Megyei Néplapban, a Jászkunságban és a
Múzeumi Levelekben megjelentetett rövidebb
tudósítások, cikkek, melyekből az olvasó a
megyében folyó jelentősebb régészeti
feltárásokról és értékes leletekről szerezhettek
tudomást. A Jászberény -cserőhalmi kelta
temetőröl és a bánhalmi avar sírleletekről írt
hosszabb tanulmányok a szűkebb szakmai
körök számára is szenzációt jelentő ásatásokról
tudományos alapossággal számolnak be, és
részletesen ismertetik az ott talált honfoglalás
előtti emlékeket. Különösen érdekes az avar
derékszíj veretek művészettörténeti elemzése,
az életfa- és sárkányábrázolás misztikus
jellegének magyarázata, amelyet a szerző
belső-ázsiai és szibériai mondák, sőt az
ótestamentumban előforduló hasonló elemek
értelmezésével vezet le.

A kötet legterjedelmesebb és adatközlésben
is leggazdagabb fejezete a történeti tanulmá-
nyokat foglalja magába. Erre a részre a
hosszabb, nagyfokú igényességet és lenyűgöző
ismeretanyagot tükröző tanulmányok túlsúlya
a jellemző. Az értékes írások közül is
kiemelkedik a Szolnoki vár kialakulása és
helye a város települési szerkezetében című,
közel kétszáz oldalas tanulmány, amely
nemcsak a vár, hanem a város történetének ez
idáig megjelent legszínvonalasabb áttekintése.
Az elsősorban településtörténeti szempontokat
követő írás a XVII. század végétől egészen az
I. világháború kitöréséig ismerteti Szolnok
múltját. Mivel Kaposvári Gyula már a levéltári
és könyvtári anyag 1944. évi pusztulása előtt
is folytatott helytörténeti kutatásokat, több
olyan forrást idéz, amelyek a II. világháború
végén megsemmisültek. Időt, fáradságot, sőt
saját pénzét sem kímélve a bécsi levéltárakban
és könyvtárakban is kutatott, és az ott talált
szolnoki vonatkozású tervek, térképek és iratok
adatait jórészt ebben a tanulmányban jelentette
meg.

Az 1848—49-es forradalomról és szabad-
ságharcról, illetve a szolnoki csatáról szóló
tanulmányában a szerző a tavaszi hadjáratban
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részt vevő honvédek naplóinak élményszerű
leírásából közöl részleteket. A Szolnok
települése, gazdasági és kulturális fejlődése
1850—1918-ig című várostörténeti áttekintés
pedig további helytörténeti kutatásokhoz ad
kiindulási alapot. Az 1980-as években a
Szolnoki Közélet folyóiratban Emlékezetes
napok cím alatt folytatásokban megjelent
cikkek a II. világháború helyi eseményeiről,
bombázásokról, a város kiürítéséről, majd
orosz megszállásról és az élet megindulásának
nehézségeiről tudósítanak. A történeti
tanulmányok fejezetben a Szolnok város
múltjával foglalkozó írások mellet néhány
rövidebb cikk a megye más településeivel
kapcsolatos. Ilyen például a mezőtúri török
oklevelekről, Kossuth Lajos jászkunsági és
jászberényi leveleiről, vagy Jókai Mór karcagi
választási kudarcáról szóló írás.

A Szolnok város közintézményei című feje-
zetben a szerző a pest—szolnoki vasút immár
százötven éve történt kiépítéséről, a szolnoki
színház múltjáról és a kérészéletű Közlekedési
Műszaki Egyetemről ír. Ez utóbbi cikkében
tényszerűen ismerteti a szolnoki egyetem
megszüntetésére vonatkozó rendeleteket és
más dokumentumokat, mellyel téves és
szubjektív nézeteket cáfol meg. Ugyanis nem
az egyetemisták 1956-os forradalomban való
részvétele, vagy az anyagi áldozatokra nem
hajlandó városi vezetés szűkkeblűsége miatt
helyezték el az intézményt, hanem a felső-
oktatás átszervezése során már jóval a
forradalom előtt döntöttek az egyetem Buda-
pestre költöztetéséről.

A Művészettörténeti írások elsősorban a
Szolnoki Művésztelep alkotóinak munkássá-
gáról és a Tisza-parti városhoz fűződő
személyes kapcsolatáról szólnak, de szomorú
tudósítást olvashatunk a műgyűjteményeket
1944—45-ben ért pusztításokról is, amikor a
megyeházán, a városházán, a Tisza Szállóban
és a művésztelepen őrzött felbecsülhetetlen
értékű sok-sok szolnoki műalkotás megsemmi-
sült vagy eltűnt.

A Művelődéstörténet-Néprajz című fejezet
kisebb terjedelmű, jórészt újságokban meg-
jelentetett cikkeket tartalmaz, melyek a
szélesebb olvasóközönség számára készültek.

A népi gyógyításról, kuruzslásról, az 183l-es
kolerajárványról, pusztító hóviharokról, a tel-
jesen feledésbe merült szolnoki népviseletről
és a szolnoki Nepomuki Szent János szoborról
írt cikkek mindenki számára érdekes olvasni-
valót kínálnak. A szerző a XIX. század elején
Jászapátiban végbement lázadás, az un. Jász-
apáti zenebona verses krónikájának közlésével
azonban elsősorban a történészek figyelmét
hívta fel a régi Jászkunság egyik érdekes
társadalmi problémájára. A nemesek törekvése
előjogaik érvényesítésére az 1790-es években
Kiskunfélegyházán, 1840 körül pedig Jászbe-
rényben hasonló megmozdulásokhoz vezetett a
levéltári iratok tanúsága szerint.

Az írók, költők Szolnokon fejezetben
Szegedi Kis István teológus író-prédikátor
szolnoki török fogságáról, Verseghy Ferenc
finnországi nyelvészeti kapcsolatáról, Vörös-
marthy újszászi, Ady jászberényi, Nagy Lajos
és Illyés Gyula szolnoki emlékeiről olvas-
hatunk. Az írásokban a méltatlanul elfelejtett
helyi költőkről és írókról, a nyugatos Bányai
Kornélról és a szolnoki K. Tóth Lenkéről is
érdekes életrajzi adatokat találhatunk.

A válogatott írásokat tartalmazó kötetet
Kaposvári Gyula munkásságának részletes, de
korántsem teljes bibliográfiája zárja le. Az
1081 felsorolt cikken és tanulmányon és róla
szóló íráson kívül nagyon sok országos jellegű,
vagy máshol megjelent helytörténeti kiadvány
közöl részleteket és adatokat Kaposvári Gyula
műveiből, melyeket számba venni szinte
lehetetlen feladat volna.

A Varia Museologica című könyvet
olvasásra ajánljuk mindenkinek, aki Szolnok
város és a megye helytörténete iránt érdek-
lődik. Olyan, szülőföldje iránt elkötelezett
tudós életmüvéből készült ez a válogatás, akit
egyik tisztelője a róla írt újságcikkben méltán
nevezett homo szolnokiensisnek. Reméljük,
hogy ez az életmű még nagyon sokáig újabb
és újabb tanulmányokkal, cikkekkel bővül.
Kívánunk a szerzőnek, Gyula bácsinak jó
egészséget, erőt a további kutatásokhoz és
publikáláshoz.

(Kapható a szolnoki Damjanich János
Múzeumban.)

Cseh Géza
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Őszinte feljegyzések
a forradalomról

dr. Fazekas Mihály:
Én így láttam

(Napló 1956-1957-ből)

1996 őszén ismét megjelent egy kötet, mely
az 56-os eseményeket mutatja be.

A szerző, dr. Fazekas Mihály személye
azonban már meglepetést okozhat azok
számára, akik munkásságát nyomon követték,
vagy akár egy kötetébe, írásába belepillan-
tottak. A már nyugdíjas muzeológus és peda-
gógus most sem pihen, s szülőföldjét, a
Nagykunságot bemutató néprajzi munkák után
(Kunmadaras juhászata 1979.; Karcag népi
táplálkozása 1994.) most egy történelmi naplót
tárt elénk.

„Én így láttam" — hangzik már a címben
is, s ebből arra következtethetünk, hogy az
írótól megszokott személyes hangvétel itt még
nagyobb súlyt kap. És valóban. A bevezető
gondolatok tájékoztatnak arról, hogy
1956—57-ből származó feljegyzései az akkori
debreceni egyetemista, magyar—történelem
szakos hallgató gondolatait tartalmazzák egy
jelentőségteljes időszakról. ,,... oly hatalmas
volt az bizony, olyan összetett és emberi —
amilyet 100 év egyszer ha ad: iszonyúan
csodálatos, felemelő, felszabadító, újjászülő és
felejthetetlen!" 1956. október 11-én kezdődik
a krónika, s folytatódik napról napra egészen
az év végéig. Majd 1957 följegyzései követ-
keznek, első helyen a magyar és az erdélyi
himnusz sorai állnak. Közvetlenül utána már-
már művészi hevülettel és igényességgel
fogalmazott mondatok. Ettől az évtől kezdve
rapszodikussá válik a napló, és csak a
fontosabb napokat örökíti meg (1957. március
15., 1976. október 13. stb.)

Megismerkedhetünk a debreceni egyete-
misták akkori életével, véleményükkel a forra-
dalomról, történelemről, az ország sorsáról.
Megtudhatjuk, hogy a fiatal értelmiségiek
tisztában voltak az eseményekben betöltött
szerepükkel és nem is tagadták meg ennek

vállalását: „Nagy a felelősség rajtunk: miránk
néz Debrecen város minden embere, és mi
bennünk bízik minden üzem, minden gyár
nemcsak Debrecenben, hanem az egész
országban: ránk, egyetemi ifjúságra!...Dicsőség
ma egyetemistának lenni!..." Gyűléseket
szerveztek, részt vettek a tüntetéseken, járták a
falvakat, s „rendet teremtettek", azaz
lebeszélték a lakókat az öngyilkossággal felérő
fegyveres ellenállásról.

A stílusában is változatos naplóban a haza-
szeretetről árulkodó szenvedélyes mondatok
váltakoznak a kisparaszti gazdálkodás esemé-
nyeinek leírásával. A mindennapok apró
történései ismerőssé, közelivé varázsolják az
élethelyzeteket, embereket, s ez az élmény-
szerű leírás, a legszubjektívabb műfaj teszi
könnyűvé az azonosulást a szerzővel.

Ennek az elfogultságnak lehetnek árny-
oldalai is. Előfordulhat hiba, tévedés — mint
azt a szerző be is vallja — de a „leges-
legfontosabb benne az őszinteség, a nyíltság, a
leplezetlen eredetiség..."

Aki nem élte át ezeket a napokat, annak
segítséget nyújt ez a könyv abban, hogy egy
„idegenvezető"-vel pillanthasson be a
forradalom kulisszái mögé. Aki részese volt az
eseményeknek, az is tanulsággal forgathatja.

(Kapható Karcagon, a Déryné Művelődési
és Ifjúsági Központban.)

Pató Ágnes

Szűcs Mihály életleírása

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a hon-
foglalás 1100 éves évfordulójára megjelentette
Szűcs Mihály önéletírását, hasonmás kiadás-
ban.

Méltóképpen emlékeztek róla, amit a könyv
külleme is tükröz. Mélykék plüss boritóján elöl
arany betűkkel szerepel a cím és Jászfény szaru
pecsétje. A borítót és a belső nyitólapokat
Szabó Imrefia Béla képzőművész tervezte. Az
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eredetileg 1892-ben kiadott mü egyszerű
papírkötésben készült. Mára csak néhány pél-
dány maradt fenn belőle. A hasonmás kiadást
sárga papírra nyomtatták, az eredetiben
szereplő rajzokkal. Mindez azonban kiegészült
fényes fehér papírra nyomott, újonnan szer-
kesztett fügelékkel. Ebben többek között
szerepel: személynévmagyarázat, szómagyará-
zat, válogatás Szűcs Mihályra vonatkozó kora-
beli újsághírekből, és talán a legérdekesebb
kiegészítés a szerző családfája.

Ki is volt Szűcs Mihály, aki öregkori
visszaemlékezéseit papírra vetette?

1823-ban született hétgyermekes földműves
családban. Korán megözvegyült szegény sorsú
édesanyja nem sokáig bírta taníttatni az éles
eszű, tanulni vágyó gyermeket, ezért kivette az
iskolából és paraszti munkára fogta. A nehéz
testi munkával azonban nem tudott megbarát-
kozni, így elment szerencsét próbálni.
Tapasztalván, hogy máshol sem könnyebb az
élet, visszatért szülőfalujába, s „iparkodott a
földművelés által megkeresni kenyerét". Ám
nem hunyt ki belőle a tudásvágy. Jó gaz-
dálkodóvá vált, szorgalmával kivívta a község
lakóinak tiszteletét, és 1854-ben községi
belrendőmek választották meg. 1863-ban
közgyámi hivatalnoknak, majd 1874-től főbíró,
megyei bizottsági tag lett.

Visszaemlékezéseinek középpontjában kül-
és belföldi (Budapest, Prága, Bécs, Drezda,
Róma) utazásai állnak. így próbált kitömi a
vidéki élet szürke egyhangúságából. Leírásai
nyomán pillanatképek villannak fel e városok
korabeli életéből, szokásaiból. Részletesen ír
az 1887. évi római zarándoklásról: a Szent
Péter templom „belső szépségéről", a város
egyéb nevezetességeiről, Őszentsége őrségének
ruházatáról.

Az 1850—60-as évek magyarországi
politikai intézkedései is fel-felbukkannak az
emlékiratban. Sajátos képet ad Fényszaru XIX.
századi életéről, lakóiról, fontosabb esemé-
nyeiről (papválasztás, pótadó kivetése stb).
Dokumentációs értékűek a könyvben szereplő
rajzok a korabeli jászsági viselet és építészet
szempontjából.

Stílusát eredetiség, gördülékenység, olykor
sajátos szófordulatok, könnyed humor jel-
lemzik.

Ajánlom ezt az emlékiratot azoknak, akik
szeretnék megismerni a XIX. századi Jászság
egyik érdekes és értékes személyiségét. Szűcs
Mihály iskolázatlansága ellenére szorgalmával
kivívta falujának tiszteletét és fontos tisztsé-
geket töltött be: többek között főbíró,
bandériumi főhadnagy volt. Sajátos egyéni-
ségével, emberszeretetével elnyerte jónéhány
korabeli neves művész (Vahot Imre, Lisznyai
Kálmán, Szokoli Viktor, Rákossy László)
barátságát is.

(A könyv a jászberényi Jász Múzeumban
vásárolható meg.)

Kókai Magdolna

A Közép-Tiszavidék
központ jellegű településeinek

szerepköre
és vonzáskörzet-rendszere
a XIX—XX. században

Vadász István: A Közép-Tiszavidék
kisvárosai a XIX—XX. században

Nagy kutatóintézetektől, egyetemi tan-
székektől függetlenül vidéki múzeumokban is
lehet színvonalas földrajzi munkát végezni. Ezt
bizonyítja Vadász István tiszafüredi geográfus
kötete. A szerző kronológiai rendet követve
mutatja be a Közép-Tiszavidék kisvárosainak
a térségben betöltött szolgáltató, közlekedési,
gazdasági, igazgatási, röviden mindazon szere-
peit, melyeket városi funkciónak nevezünk. A
földrajzi kutatások általában a mai térszer-
kezeti problémákra irányulnak, és a jelen kör-
nyezeti kapcsolatait igyekeznek bemutatni,
feltárni. Ám Vadász István e klasszikus
értelmű geográfiai vizsgálati felfogást a
történeti szemlélettel egészítette ki és adott
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ezzel munkájának jelentős többletet. A könyv
utolsó fejezetében a kutatott települések kap-
csán itt is a ma, azaz napjaink városi tér-
szerkezeti és funkcionális kisvárosi problema-
tikájának ecsetelésével találkozunk. Ám mivel
a szerző két évszázadot ölel fel, a történeti
perspektíva alaposabb magyarázatot ad a
Közép-Tiszavidék kisvárosainak ma betöltendő
(és több lehetséges) szerepének, problémáinak
kérdésére, mintha azokat csak a jelen mérhető,
funkcionális mutatóiból igyekeznénk meg-
válaszolni. A történeti szál annak a felvetésnek
a kifejtését jelenti, hogy mit jelentett a
polgárosodás, a polgári városfejlődés — vagy
annak elmaradása, hiánya — a kisvárosok mai
funkcionális, központi, szolgáltató helyzetének
a kialakulásában. A szerző szavával élve
lehetőséget ad a történelmi visszatekintés arra,
hogy a mű feltárja a vizsgált település- és
városhálózat változását jellemző alaptenden-
ciákat, a településhálózat lassú hierarchi-
zálódását.

A kötet kilenc közép-tiszavidéki központ
(Abádszalók, Heves, Kunhegyes, Kunmadaras,
Mezőcsát, Tiszafüred, Polgár, Poroszló és
Tiszaújváros) szerepkörének vizsgálatával fog-
lalkozik. Ám a kiemelt települések mellett az
ezekhez a kisvárosokhoz tartozó vonzáskörze-
teket is érintik a kötet végén megfogalmazott
következtetések. A kötet három időmetszetben,
tapasztalati úton gyűjtött adatok (kérdőívek)
segítségével tekinti át a céhek tevékenységétől
az egyházi anyakönyveken át a kézműipari
termékek elterjedésének feltárásáig azt, hogy
miként alakult egy-egy kisvárosi centrum
vonzáskörzete, és hogyan változott meg a XIX.
század első harmadától a települések
hierarchiája.

A mű második, a tulajdonképpeni felvezető
fejezetében olvashatjuk a központi szerepkör
fogalmának körülhatárolását, és az eddig meg-
írt hasonló jellegű, témakörű munkák alapos
tudománytörténeti összegzését. A következő
részben átfogó képet kapunk azokról a történeti
térformáló erőkről, tényezőkről, amelyek a
vizsgált települések kisvárosi funkcióinak
fejlődését befolyásolták. Statisztikai idősorok
segítségével A Közép-Tiszavidék kétszáz éves

települési viszonyairól, a térség vallási, gazda-
sági életének egykori alkatáról, forgalmi
helyzetének változásáról és a kutatott városok
központi szerepkörének alakulásáról olvas-
hatunk. A szerző ezeknek a térformáló erőknek
az általános bemutatása után tér rá arra, hogy
a munka elején bemutatott erők közül melyek
voltak a meghatározók az egyes történeti
korszakokban a kisvárosok vonzáskörzetének
alakításában.

A XIX. század első felének legfontosabb
vonzáskörzeti mutatóit a vásárokra érkezők, a
céhek, kereskedők megoszlása és térségi
kapcsolataik kiterjedése hordozzák. A feltárt
eredmények azt mutatják, hogy a múlt század
első felében az egy iparűzőre jutó lakos
tekintetében a Közép-Tiszavidék elmaradt az
országos átlagtól, de a céhes kézműipari köz-
pontok kialakulása (pl. a tiszafüredi fazekasok)
szerény, de nem lebecsülendő települési kap-
csolatok megvalósulását segítette elő. A háza-
sodási kapcsolatok révén bekövetkező munka-
hely-változtatások, a céhes központok munka-
erővonzása is lassan erősíteni kezdte a vizsgált
települések központi szerepét.

A XIX. század második, a XX. század első
felében kibontakozó, ám lassú polgárosodás, a
modern közigazgatás kialakítása, a vasútépítés
és a gazdasági élet pezsdülése jelentős válto-
zásokat eredményezett a települések életében.
Funkcionális gyarapodás (oktatási, kereske-
delmi, hitel-, pénzintézetek), lélekszám növe-
kedés, erőteljes differenciálódás, járási szék-

. helyekké való válás jellemzi a korszak közép-
tiszavidéki települési fejlődését. Ez az az
időszak, melyben markánssá váltak, és élesen
kirajzolódtak a bemutatott kilenc település
központi szerepkörét jellemző szolgáltató
funkciók.

A következő fejezetekben a XX. század
első harmadától egészen napjainkig képet ka-
punk a köz- és szakigazgatási szerepek vonzás-
területéről, a kisvárosok termelési-ellátási kap-
csolatainak területi alakulásáról, termékgyűjtő,
-elosztó funkciójáról, a piacok, a vásárok, a
bolti kiskereskedelem vonzóerejéről, a kisipari
szolgáltatások szerkezetéről, az oktatás, a
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kultúra és az egészségügy területi kapcso- Tiszavidék kisvárosi térségének innovációs
latairól.

A kötet végén a szerző levonja következ-
tetéseit a vizsgálatokból a Közép-Tiszavidék
kisvárosainak szerepköreire vonatkozóan.

Vadász István könyve fontos területi alap-
kutatásokat összegez, melyek eredménye egy
lehetséges kiindulási pontot jelent a Közép-

tervezésénél.
(A kötet a szolnoki Damjanich János Mú-

zeumban és a tiszafüredi Kiss Pál Múzeumban
vásárolható meg.)

Keményfi Róbert

HÍREK

A millecentenáriumi ünnepségsorozat
keretében a határon túli magyarság is több
tudományos konferenciát szervezett. Legutóbb
Újvidéken gyűltek össze 1996. november
19—24-én a korszak kutatói, és beszámoltak a
Dél-Alföldre vonatkozó legújabb eredmé-
nyeikről. A konferenciát magyar részről a
Magyar Köztársaság jugoszláviai nagykövete,
Jugoszláv részről a helyi politikai és
tudományos élet prominens személyiségei
nyitották meg.

Az előadások szerb és magyar nyelven
hangzottak el a történettudomány, a régészet,
az irodalom, a nyelvészet, az antropológia
tárgykörében. (Az elnöki összefoglalók két-
nyelvűek voltak.) A szervezők gondos mun-
káját dicsérte az a kiadvány, melyben az
előadások összefoglalóit adták a konferencia
résztvevőinek kezébe, ügyelve arra, hogy a
magyar előadók összefoglalói szerb, a szerbeké
magyar legyen. így a különböző nyelvű elő-
adások mindenki számára követhetők voltak.

A tudományos konferenciához kiegészítő
rendezvények kapcsolódtak. A legfontosabb
egy régészeti fotókiállítás volt, melyet a
debreceni Déri Múzeum munkatársai rendeztek
a Vajdasági Múzeumban. A színes fény-
képeken a korszak legszebb régészeti tárgyai-
ból kaphattak válogatást a látogatók. Megnyílt
a Dél-Alföld legújabb ásatásaiból egy kiállítás
ugyanitt, melyhez színvonalas katalógust
készítettek. Volt hangverseny, képzőművészeti
tárlat, színházi előadás. Ezeken a magyar
kisebbség kulturális életéről kaphattunk képet.

A konferencián elhangzott előadásokat az
idén jelentetik meg önálló kötetben az Újvidéki
Egyetem munkatársai.

„A honfoglaló magyarság megtelepedése és
életstílusa" címmel egynapos interdiszcipli-
náris tudományos konferenciát szervezett az
MTA Debreceni Akadémiai Bizottsága Kör-
nyezettudományi Szakbizottság Humánökoló-
giai Munkabizottsága Debrecenben. A program
keretében a 895 és 1301 közötti történeti
eseményeket a humán adaptáció szemszögéből
vizsgálták a különböző tudományok kutatói.
Ezek között régészek, paleozoológus, zoológus,
történeti ökológus, antropológus és szociológus
található. A kutatók az Alföldre vonatkozó
eredményeiket ismertették.

A két régészeti előadás egyikében a K.
század etnikai viszonyairól (Madaras László),
a másikban a kora Árpád-kor és honfoglaláskor
megtelepülési viszonyiról hallhatott adatokat a
szakmai közönség (Német Péter). A természet-
tudományi előadások a Kárpát-medence hon-
foglalás kori természeti környezetének rekonst-
rukciós lehetőségeit, a lehetséges modelleket,
az újabb kutatási eredményeket vázolták fel
(Varga Zoltán, Sümegi Pál, Rácz Lajos).
Általános megállapításként hangzott el, hogy jó
néhány kérdést újra kell gondolni, hiszen mai
adataink nem minden esetben felelnek meg a
már gyakorta sztereotípiaként emlegetett
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korábbi eseményeknek. Különösen érdekes új
adatokat szolgáltatott a két embertani előadás.
Az elsőben a honfoglalóink antropológiai képét
hasonlította össze a szerző (Szatmáry László)
az avar kor (VIII. század) embertani sajátos-
ságaival, míg a másodikban a temetők lelet-
anyaga alapján kísérelte meg szociológiai
szempontok alapján elemezni a közösségeket
Hüse Lajos.

A konferencia összegzéseként megállapít-
hatjuk, hogy minden olyan kezdeményezés,
amely több tudományág eredményeit ütközteti
jelentősen kitágítja a résztudományok kutatói-
nak látókörét, ez az út vezet az igazi komplex
kutatáshoz.

A tudományos közélet jelentős eseménye
az, amikor egy-egy kutató tudományos foko-
zatot szerez. Különösen igaz ez a megállapítás
egy olyan megyében, melyben a fokozattal
rendelkezők száma viszonylag kevés.

November 26-án sikeresen védte meg
kandidátusi értekezését Tóth János. Érteke-
zésének címe: Szentpéterfa: egy nemzetiségi
település szociológiai és történeti képe. Dolgo-
zatában a Magyarországon élő horvát nem-
zetiség életmódjának, művelődési aktivitásá-
nak, a nemzetiségi közösségformáló szokások
továbbélésének, az anyanyelv használatának
vizsgálatát végezte el. Különleges az a közeg
is, ahol mindezt vizsgálta. Egy határmenti
horvát falu (Szentpéterfa) közössége mellett, az
innen elszármazott, jelenleg Budapesten élő
nagyobb kirajzás zárt csoportja és az USA-ban
megtelepedett szentpéterfaiak ma élő generá-
ciójának komplex összehasonlító vizsgálatának
eredményeit tárja olvasói elé.

Külön érdekesség az, hogy a szerző nem
un. főállású tudományos kutató, hanem
jelenleg Jászalsószentgyörgy polgármestere.
Üdvözöljük kollégánkat Tudományos Testüle-
tünkben, számítunk kutatásainak ismertetésére
a Jászkunság hasábjain, s egyúttal további
sikeres munkát kívánunk neki 1997-ben is.

December 14-én dr. Gulyás Évát, a Dam-
janich Múzeum néprajzosát Ph.D. doktorrá
avatták, így ő a megyei múzeumi szervezet 11.
kandidátusa, illetve az új rendszer szerinti
Ph.D. rangú kutatója.

Dániában a „Jövőért tanulás" konferencián
Pataki Mihály, a Tiszaparti Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskola igazgatója kép-
viselte megyénket és a Tiszántúlt. Egy egész
Európát átfogó oktatási rendszer kidolgozása
— főiskolai és középszinten — volt a
konferencia témája. Amellett, hogy az egyes
országok megőrzik nemzeti sajátosságaikat,
egy új Európa kialakításához mégis egységes
szemléletre és mérésre van szükség. Ehhez már
most fel kell vennie a külföldi kapcsolatokat
az egyes oktatási intézményeknek.

Jászberényben a Tanítóképző Főiskolán
találkoztak a jászsági polgármesterek és a
főiskola tanárai. A főiskola főigazgatója
Benedek Sándor az oktatásról és a tervekről,
Györiné dr. Czeglédi Mária a Jászsági
Önkormányzatok Szövetségének elnöke a
települések igényeiről számolt be, s meg-
született egy megállapodás is, amely mindkét
részről kiterjeszti az eddigi kapcsolatokat az
általános iskolai oktatás szintjén.

Budapesten a Néprajzi Múzeum díszter-
mében bemutatkozott a Jászkunság. Számos
előadás hangzott el az elmúlt évek kutatásairól,
könyvárusítással egybekötve. Őrsi Julianna
kandidátus, a Finta Múzeum igazgatója szer-
vezte meg az összejövetelt, dolgozta ki a
tematikát, amely bemutatta azt a sokszínű és
sokszempontú történeti, néprajzi, szociológiai
kutatást, amely a volt Hármas Kerület területén
az utóbbi évtizedben végbement. Az egyes
települések polgármesterei, önkormányzatainak
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képviselői, a helyi kutatók egyaránt részt
vettek a nagyaszabású és tudományos rangú
konferencián. Sajnálatos volt az a közöm-
bösség, amelyet a főváros tudományos élete
tanúsított egy ilyen rangos esemény iránt. Ezt
többen is szóvá tették a vita folyamán. A
tanácskozást színesítették kórusok, népművé-
szeti bemutatók, és azok a helyi, speciális
finom sütemények, amiket a települések szak-
körei, kulturális csoportjai szeretettel kínáltak.

terjesztés helyzetét. Előkészítették az újabb,
következő évi együttműködés lehetőségét
főként az informatika vonatkozásában. Ivan-
csik Imre megígérte, hogy a lehetőségekhez
képest az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Tudományos Testületet és a Jászkunság
folyóiratot, illetve, a megye főiskoláinak
szorosabb kapcsolatát a DAB-al támogatni
fogja az önkormányzat.

December 4-én Szabó László Tátrai
Zsuzsanna „Nemek és korcsoportok a paraszti
társadalomban a leányélet tükrében" című
kandidátusi értekezésének nyilvános vitáján
vett rész opponensként Budapesten. December
17-én a kolozsvári egyetem Magyar
Nyelvészeti Tanszékén Péntek János
professzor felkérésére opponálta Zsigmond
Győző (Bukarest) „Népi kozmogónia és
égitestmagyarázás a romániai magyaroknál" és
Pozsony Ferenc (Kolozsvár) „Az erdélyi
szászok ünnepi szokásai" című doktori
értekezését.

December 9-én a KLTE Néprajzi Tan-
székén a tanszék munkatársai megemlékeztek
Gunda Béla akadémikusról, aki karácsonykor
lett volna 85 éves. Ő alapította a tanszéket
1949-ben. Ujváry Zoltán tanszékvezető
professzor bevezetőjét baráti és személyes
hangú visszaemlékezés követte. Megyénk vala-
mennyi múzeumban dolgozó néprajzkutatója a
debreceni tanszéken végzett.

December 10-én Berényi Dénes aka-
démikus, a DAB elnöke, és Tamássy Lajos
professzor találkozott Ivancsik Imrével, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
elnökével Szolnokon. A találkozón meg-
beszélték a tudomány, a tudományos ismeret-

Füvessy Anikó, a tiszafüredi Kis Pál
Múzeum igazgatója december 16—17-én a
nagyváradi múzeumban folytatott tárgyalá-
sokat Aurél Chiriak igazgatóval és Sanda
Larionescuval a Román Kulturális Mi-
nisztérium osztályvezetőjével körösvölgyi
kutatások eredményeit lezáró kétnyelvű kötet
kiadásának lehetőségeiről.

December 17-én Debrecenben a DAB
Székházában Nyári Katalin kandidátus, a DAB
Szolnokon élő Kriminológiai Munkabizottsá-
gának elnöke tájékoztatót tartott a három
megyére kiterjedő kutatásokról és egyéb tevé-
kenységről. A beszámolót nemcsak elfogadta
és nyugtázta a vezetőség, hanem meállapította,
hogy a legtevékenyebbek között kell számon
tartani.

December 21-én az újonnan felavatott
Damjanich János Múzeum előadótermében
tartotta alakuló ülését az MTA Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Tudományos Testületének
Sportbiológiai Munkabizottsága. Dr. Csabai
Csaba — akit a munkabizottság elnökévé
választottak — szervezte a rangos találkozót.
Dr. Kemény Csilla—dr. Horváth Sándor
(DOTE) „Egészség és életminőség", Dr. Buda
Béla (SOTE) „A testnevelés és sport
mentalhygiénéje", dr. Csabai Csaba (ŐSEI) „A
testnevelés és sport sportorvosi szempontjai",
dr. Veres Edit (Hetényi Géza Kórház, Szolnok)
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„A Jász-Nagykun-Szolnok megye cardio- sporttáplálkozás" címmel tartott előadást. A
vascularis rehabilitációjának hétéves rendezvényt vita, társalkodóest, múzeum-
tapasztalatai", dr. Torday Zsigmond (MÁV látogatás és a Müvésztelep megtekintése
Kórház, Szolnok) „Modem táplálkozás — egészítette ki.

ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉBE!

Kérjük kedves olvasóinkat, hogy amennyiben az 1997-es esztendőben is előfizetőink kívánnak
maradni, jelezzék ezt a szerkesztőség címén március 10-ig. Kérjük, írják meg, milyen formában
szeretnék a folyóiratot fizetni (átutalással vagy csekken). Új megrendelőink jelentkezését is
szívesen várjukk!

KÖTETÜNK SZERZŐI

Barabás Imre, geológus, főmunkatárs
(KÖTIVIZIG, Szolnok, Tel.: 56/423^22)

Béres Mária, biológus-muzeológus
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Minden olvasójának erőt, egészséget és sikereket kíván
az 1997-es esztendőben a Jászkunság szerkesztősége!
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