SZABOLCS-SZATMÁRI

Összevont tartalommutató
2 Szabolcs-Szalmári Szemle 1956-1967-ben megjelent számairól

A Sz at ío lc s- g sa tm á rl S z em le 1556—1967-ben m e g j e l e n t sz á m a i:
1. sz.: 1056. dee. ( A bo rít ón 1—4. sz. jelz és se l), 2 s z . : 1964. szept., 3. s z . : 1965. d e c . (
m a j d 1966. más odik fe l ét ő l n e g y e d é v e s r en ds ze res sé gge l (or sz ágo s te rj es zté sb en )
és
en ne k m e g f e l e l ő s z á m o z á s s a l: lSflfl/l, 3966/2, lflfi7/l, 1B67/2, 1967/3, 1967/4, számok.

§

T Á R S A D A L O M

ARATÓ FERENC: Iskoláztatásunk
főbb kérdései. = L sz. (1956.
dec.)
— — — — — —
BAJKÓ M Á TY Á S : A katedra
missziója. Rapszódikus nap
lójegyeztek a szabolcs-szatmári iskolakultúráról. = 3.
sz. (1965. dec.) — — — —

69

71

BAROTA
M IH Á L Y —SZEDLÁK
ANDRÁS:
Gyermekvédelem
megyénkben. — 1966/1. sz. —

39

BOTÁR JÓZSEF: Áttelepítés Szabolcs-Szatmár megyéből az
1945-ös földreform idején. =
1967/1. sz. — —
— — —
BOTÁR JÓZSEF—S Z IL Á G Y I IM 
RE: A társadalom szerkezeté
nek változása és jelenlegi ké
pe megyénkben. = 3. sz. (1965.
dec.)
-*■. — —
— — —
BRAXATORIS RUDOLF:Az idei
gyermekbénulási járvány me
gyénkben. = 1. sz. (1956. dec.)
C SALLÁN Y GÉZA: Idegenforgal
munk lehetőségei. = 1966/1.
sz. — — — —
— — —
FAZEKAS Á R P Á D : A z értelmi fo
gyatékosok helyzete SzabolcsSzatmár megyében. = 1966/2.
sz. — — — —
— — —

k u l t ü r a

FEKSZI IS TV Á N : Választás előtt.
= 1967/1. sz. — — — —

1

GOMBÁS SÁNDOR: Ideológiai
életünk néhány kérdése az
MSZMP IX. kongresszusának
tükrében. = 1967/2. sz. — —

1

GULYÁS EMILNÉ: Kongresszus
után. = 1966/2. sz. — — —

1

J A V A SLA T Szabolcs-Szatmár me
gye kulturális elmaradottsá
gának felszámolására. (A M e
gyei Népművelési Tanács ja 
vaslata és az ONT állásfogla
lása.) = 1967/3. sz. — — —

1

83

BAJKÓ M Á TY Á S : A katedra
missziója. (II. rész.) = 1966/2.
sz. — — — — — — —

BIMBÓ M IH Á L Y : Révai József és
a „népi írók” történetszemlé
letének értékelése. = 1967/4.
sz — — — — — — —

—

116

63

K Á L M Á N GYÖRGY: Gondolatok
oktatásügyünk továbbfejlesz
téséről. = 1966/1. sz.
— —
KISS SÁNDOR: Forradalom és
humanizmus. =
1967/4. sz.
KOVÁCS JÓZSEF: A Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom
hatása a világirodalomra. =
1967/4. sz. — — — — —

93
29

49

A M A G Y A R —SZOVJET szerző
dés népünk szabadságának,
függetlenségének záloga.
15

132

(Orosz Ferenc beszéde a szept.
17-i
magyar—szovjet—cseh
szlovák határtalálkozón.) =
1967/4. sz. — — — — —

7

55

MARGÓCSY JÓZSEF: Hírünk az
országos kiadványokban.
=
1967/1. sz. — — — — —

101

45

MEZEI M A R G IT—SÖRÉS
JÓ
ZSEF: A mezőgazdasági ter
melőszövetkezetek munkaerő
helyzetéről. = 1967/1. sz. —

39

— 3—

MOSKOVITS K Á R O LY : SzabolcsSzatmár egészségügyéről. =
1966/1. sz — — N AGY LÁSZLÓ :
Szövetkezeti
mozgalmunk alapelvei és a
jogalkalmazás. = 3. sz. (1965.
dec.)
— — — — — —
ORDAS NÁNDOR: Szabolcs-Szatmár és a Kárpátontúli terület
népeinek gyümölcsöző barát
sága = 1967 4. sz. — — —
OROSZ FERENC: Eredményekés
feladatok megyénk fejlődésé
ben. = 1966/1. sz. — — —

13

RÁZSÓ G YU LA : A forradalmi
stratégia születése. — 1967/4.
sz. —
—— — — — —

11

39

SEREGI IS TV Á N : A Nyíregyházi
Móricz Zsimond Színház öt
éves (1960—1964) = 3. sz.
(1965. dec.) — — — — —

139

3

1

OROSZ SZILÁR D: A K ISZ és
megyénk ifjúságának társadal
mi aktivitása. = 1966/1. sz. —

101

PELEJTEI TIBOR: A jubileumi
számvetés margójára. = 1967/4.
sz. — — — — — — —

43

PETRUS IS T V Á N : A területi
munkaerőgazdálkodás kérdé
sei Szabolcs-Szatmár megyé
ben. = 1967/1. sz. — — —

17

SIMON TIBOR: A csarodai és a
kállósemjéní természetvédel
mi területek növényvilága. =
1966/2. sz. — — — — —

21

S ZILÁ G Y I IMRE: Gondolatok a
településfejlesztésről. = 1967/3.
sz. —
—— — — — —

21

V A R G H A LÁSZLÓ : A földrajzi
burok komplex tényezőinek
hatása az emberi szervezetre.
= 1966/1. sz. — — — —

61

V IK Á R SÁNDOR: A Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom
hatása a zenében. = 1967/4.
sz. — —

57

G A Z D A S A G
ACÉL BÉLA: Szövetkezeteink a
fejlődés útján. = 1967/3. sz.

15

ERDEI FERENC: Szabolcs-Szat
már megye mezőgazdaságának
lehetőségeiről. = 3. sz. (1965.
dec.)
— — — — — —

7

25

BARN A B E R TA LA N : Vízkészlet
gazdálkodás Szabolcs-Szatmár
megyében. = 1967/2. sz —

35

BERETVÁS DEZSŐ: A Nyíregy
házi Konzervgyár. =
2. sz.
(1965. szept.)
— — — —

31

H A G YM Á S I JÓZSEF—K A K U K
LÁSZLÓ : A szocialista kiske
reskedelem megyénkben.
—
1966/1. sz. — — — — —

27

JŐZSA ENDRE: A lápgazdálko
dás fejlesztésének
időszerű
kérdései. = 1966/2. sz. — —

53

32

KRAKOMPERGER
M IH Á L Y :
Marhatenyésztésünk jelenlegi
célkitűzései. =
1. sz. (1956.
dec.)
— — — — — —

16

BODÁNSZKY TIBOR: Műszaki
fejlesztés az építőiparban. =
1. sz. (1956. dec.)
— — —
BÚZÁS LÁ SZLÓ —JOZSA END
RE: A
burgonyatermesztés
komplex gépesítésének szük
ségessége. = 1967/3. sz. — —

—

4

—

KU K N YÓ JÁNOS: Megyénk al
matermelése. =
2. sz. (1964.
szept.) — — — — — —
KU N IS T V Á N : Fénylő cipők mí
vesei. = 1966/2. sz. — — —
M ACZKÖ GÁBOR—V A R G A J Á 
NOS: Az Alkaloida Vegyészeti
Gyár fejlődése a felszabadulás
óta. = 1966/1. sz. — — —
N Á N ÁSSY P Á L : A helyes talaj
előkészítési munkálatok. =
1. sz. (1956 dec.) — — —
NÉMETH GYÖRGY: Az édescsillagfürt nemesítése és jelentő
sége. = 1. sz. (1956. dec.) —
N Y Á R Á D Y M IH Á L Y : A burgonya
egy szabolcsi község (Rakamaz) életében. = 1. sz (1956.
dec.)
—
—— — — —
OROSZ M IKLÓ S: A Nyírbátori
Növényolajgyár. =
1967/2.
sz. — —
—— — — —
P A L L A Y JÁNOS: Kitüntetett ter
melőszövetkezeteinkben.
=
1966/2. sz.
—— — — —
RÁZSÓ IMRE: A mezőgazdaság
gépesítésének időszerű kérdé
sei Szabolcs-Szatmár megyé
ben. = 2. sz. (1964. szept.) —
SAMU AND RÁS: Híd évszázadok
között. Gondolatok a megye
háztáji gazdálkodásáról. = 3.
sz. (1965. dec.) — — — —
SERES ERNŐ: Kis körkép. Ipar
és ipari munkások Szabolcs
ban. = 3. sz. (1965. dec.)
—

S ZILÁ G Y I IMRE: Nyíregyháza
város fejlődése és néhány
problémája. =
2. sz. (1964.
szept.) — — — — — —

1

S Z K ÍTA JÓZSEF: Néhány gondo
lat a borzderes és borzderes
jellegű szarvasmarha kereszte
zéséről. = 1966/2. sz.
— —

59

TE R LAN D AY SÁNDOR: A tudo
mányos munka szerepe a N yír
ség mezőgazdasági termelésé
ben. = 1. sz. (1956. dec.)
—

3

TÓTH GYÖRGY: Vasútvillamosítás Szabolcsban. = 1967/2. sz.

7

TÓTH JÓZSEF: A természeti té
nyezők hatása a Nyírség talaj viszonyaira. = 1967/2. sz. —

23

V A R G H A LÁSZLÓ : A nagyüzemi
gazdálkodás település és táj
formáló szerepe. =
1967/3.
sz. —
— — — —
— —

40

I*

VÉGH JÁNOS: Épül a gumigyár
Nyíregyházán. =
1967/1. sz.

33

17

WESTS1K VILM OS: Négy évtized
harca a homoki gazdálkodás
megjavításáért. = 2. sz. (1964.
szept.) — — — —
— —

35

WESTSIK VILM OS: A nyírségi
szövetkezeti gazdaságok nö
vénytermelési beosztása. =
1967/2. sz. — — —
— —

27

G5

WESTSIK VILMOS: A zöldtrá
gyázás a jövő iránya a N yír
ségben. =
1. sz. (1956. dec.)

6

57

ZBO RAY^KÁRO LY: Vízgazdálko
dásunk jelentősége. =
1. sz.
(1956. dec.)

22

126

31

21

14

IC

01

15

— 6 -

M Ű V É S Z E T
ŐACSKA1 A N T A L : A z anya
könyv. (Elbeszélés.) = 2. sz.
(1964. szept.)
— — — —
BALOGH IS T V Á N : Vincze Lajos
és művészete. =
1967/3. sz.

K A TO N A BÉLA: A magánytól
az elkötelezettségig. (Pálya
képvázlat Rákos Sándorról,)
= 3. sz. (1965. dec.)
— —

165

KÉPES GÉZA: Versek. =
sz. — — — — —

1967/2.
— —

116

K O P K A JÁNOS: Gondolatok egy
szabolcsi drámáról. (H. Baría
Lajos: Kiáltás.) = 1967/3. sz.

85

K O PK A JÁNOS: Találkozás Váci
Mihállyal. = 3. sz. (1965. dec.)

151

88

K O R O K N A Y G Y U L A : Két nyír
egyházi művész. (Berki Nán
dor, Diószegi Balázs.) = 1. sz.
(1956. dec.) — — — — —

76

99

KRECSMÁRY LÁSZLÓ : Magyar
nyelvű irodalom Kárpát-Ukrajnában. = 1967/4. sz. — —

35

LOVAS LÁSZLÓ : Versek. = 1967/2.
sz. — — — — — — —

b-í

MARGÓCSY JÓZSEF: Galambos
Lajos.
(Pályaképvázlat.) —
1966/1. sz. — — — — —

123

102
101

BERECZ ANDRÁS: Vincze Lajos
nyíregyházi grafikai kiállítá
sáról. = 1967/3. sz, — — —

104

BORY ZSOLT: Versek. = 1. sz.
(1956. dec.) — — — — —

113

BORY ZSOLT: Fugerit invida
aetas. (Vers) = 2. sz. (1964.
szept.) — — — — — —
BORY ZSOLT: Versek =
sz. — — — — —

1967/3.
— —

BRECHT, BERTOLT: Nagy októ
ber. (Vers)
(Ford.: Lovas
László) = 1967/4. sz. — —
DÖMÖTÖR ÁKOS: Egy nyírturai
mesemondó és egy meséje. =
1967/3. sz. — — — — —

— I R O D A L O M

105

91

G ÁL BÉLA: Beszélgetés Sipkay
Barnával. = 2. sz. (1964. szept.)

123

G YA R M A T I BÉLA: Tízezer nap.
= 1967/3. sz. — — — —

81

MESTER A T T IL A : Félelem. (Vers)
= 2. sz. (1964. szept.)
— —

100

GYÖRKE ZO LTÁN : Versek.
1966/2. sz. — — — —

=
—

97

HALMOS IS TVÁ N : A szabolcsi
népzene I. = 1. sz. (1956. dec.)

93

MESTER A T T IL A : Tenyered óvó
ölébe zártad a csendet. A köl
tő. (Versek.) = 2. sz. (1964.
szept) — — — — — —

101

MESTER A T T IL A : Versek.
1966/2. sz. — — — —

=
—

103

MÓRICZ ZSIGMOND: Orosz vér
patak. (Egykorú újságcikk) =
1967/4. sz. — — — — —

87

M U RAKÖ ZY Á G O TA : Pál Gyula
festőművész. - 1966/2. sz —

101

PÉTER L Á S Z L Ó : A métészalkai
cigányegyüttes. = 1966/2. sz.

67

H A R SFA LVI PÉ TE R : Az újságíró
Rákos Sándor. = 3. sz. (1965.
dec.)
— — — — — —
JESZENYIN, SZERGEJ: SzovjetOraszország. (Vers.) (Ford.:
Weöres Sándor.) 1967/4. sz.
JEVTUSENKO,
JEVG EN YIJ:
Tartsatok
kommunistának.
(Vers.) (Ford.: Váci Mihály.)
= 1967/4. sz — — — —

129

113

90

—

6

—

RATKÖ JÖZSEF: A parasztem
ber felesége. (Vers) = 1. sz.
(1956. dec.) — — — — —
R A TK Ű JÖZSEF: Bűbájos ver
set mormolok. (Vers.) =
2.
sz. (1964. szept.)
— — —

112
93

R A TK Ö JÓZSEF: Szerelem. (Vers)
= 2. sz. (1964. szept.) — —

94

SÁRDI BÉLA: Váci Mihály útja.
=2. sz. (1964. szept.) — —

113

S IP K A Y B A R N A : A kertész ké
pe. (Elbeszélés.) = 2. sz. (1964.
szept.) — — — — — .—
S IP K A Y B A R N A : A festő és a
másik. (Elbeszélés.) = 1. sz.
(1956. dec.)
— — — —
SOLTÉSZ IS TV Á N : A kuruc föveg. (Elbeszélés) =
1. sz.
(1956. dec.) — — — — —

H A G Y O M Á N
BALOGH IS TV Á N : „Honfiszőzat”
Petőfi ellen. = 1967/1. sz. —
BANNER JÁNOS: Jósa András és
Kiss Lajos emlékezete. =
1967/2. sz. — — — — —
C S A L LÁ N Y DEZSŐ: A vencsellői
figurális bronzlap. =
1. sz.
(1956. dec.) — — — — —
C SA LLÁ N Y DEZSŐ: A X. századi
avar továbbélés problémája.
= 1. sz. (1956. dec.) — — —

95

123

117

SZAM U ELY TIBOR: Világ kirá
lyai egyesüljetek! (Egykorú
újságcikk.) = 1967/4. sz.
—

95

S ZÁ LLÁ SI L Á S Z L Ó : Január utol
só vasárnapja. (Részlet „Egy
agronómus naplójából” ) = 2.
sz. (1964.
szept.) — — —

107

TÚ RI SÁNDOR: Szabolcsi ado
mák és szólás-mondások. =
1. sz. (1956. dec.)
— — —

111

VÁCI M IH Á L Y : Versek. = 1967/1.
sz. — —
— — — — —

91

VÁCI M IH Á L Y : Négyzetes menny
ország. (Vers.) = 3. sz. (1965.
d ec)
—
— — — — —

5

V IK Á R SÁNDOR: A zenei neve
lés kérdései. =
1. sz. (1956.
dec.)
—
— — — — —

135

Z A L K A M ÁTÉ: A cárért. (Elbe
szélés.) = 1967/4. sz.
— —

100

Y — D O K U M E N T U M

77

ERDEI FERENC: Esze Tamás
szobránál. = 1966/2. sz. — —

11

51

ERDÉSZ SÁNDOR: A szabolcsszatmári népmesekutatás. =
. 2. sz. (1964. szept.) — — —

47

49

ERDÉSZ SÁNDORNÉ: Kállósemjéni visszaemlékezések. — 3.
sz. (1965. dec.) — — — —

123

FA R K A S JÖZSEF: A tudományos
munka problémái I. (A hely
történeti gyűjtemény és a táj
bibliográfia gondja megyénk
ben.) = 1. sz. (1956. dec.)
—

129

FA R K A S JÓZSEF: Mosolygó An
tal születésének 75. évforduló
jára. = 1966/1. sz. — — —

65

FA R K A S JÓZSEF: Szalacsi Gyula
szovjet-oroszországi volt vö
röskatona emlékei. = 1967 4.
sz. — — — — — — —

65

39

CSORBA SÁNDOR: Három ki
adatlan Móricz-levél. = 3. sz.
(1965. dec.) — — — — —

133

CSORBA SÁNDOR: A csekeiek
Kölcseyről. = 1966/1. sz.
—

79

DESZKOCS, A N D R E I: Emlékezés
Szamuely Tiborra. = 1966/1.
sz. — — — — — — —

89

— 7 —

FAZEKAS JÁNOS:
Emlékeim
Nyíregyháza felszabadulásáról.
= 3. sz. (1965. dec ) — — —
P é t e r —H o r v á t h
SÁNDOR: Dokumentumok. Az
élet megindulása megyénkben
a felszabadulás után. = 3. sz.
(1965. dec.) — — — — —

97

harsfalvi

HORVÁTH SÁNDOR:
Adatok
Szabolcs-Szatmár megye mun
kásmozgalma történetéhez. =
1967/1. sz. — — — — —
HORVÁTH SÁNDOR: Tarpai Már
ton, a Nyírség parasztvezére.
= I. sz. (1956. dec.) — — —
KAL1CZ NÁNDOR: Régészeti ku
tatások Szabolcs-Szatimár me
gye területén 1945— 1956 kö
zött. = 1. sz. (1956. dec.) —
K A TO N A BÉLA: Nyíregyháza és
a Nyírség Krúdy műveiben.
= 2. sz. (1964. szept.) — —
K A TO N A BÉLA: Krúdy-emlékek
Nyíregyházán. = 1. sz. (1956.
dec.)
— — — — — —
K O RO K NAY G YU LA : Az eltűnt
Nyíregyháza
nyomában.
(Adatok a régi városképhez.)
= 2. sz. (1964. szept.) — —
K O RO K NAY G YU LA : Barzó End
re. = 1967/2. sz
—
——

103

MARGŰCSY JÓZSEF: Ismerjük
meg megyénket! = 1. sz. (1956.
dec.)
— — — — — —

74

MARGŰCSY
JÓZSEF: Móricz
Zsigmond 1938-beli útjai N yír
egyházán és környékén. = 2.
sz. (1964. szept.)
— — —

95

MERÉNYI O SZKÁR:
dokumentumok
György életéből I.
(1956. dec.) — —

60

Ismeretlen
Bessenyei
= 1. sz.
— — —

55

31

51

77

70

51

99

MERÉNYI O SZKÁR: Fiatal sza
bolcsi írók lázadása 1933—
1934-ben. = 1967/1. sz. — —

95

MERÉNYI O SZKÁR: Ismeretlen
Bessenyei dokumentumok. —
1967/3. sz. — — — — —

59

MEZŐ AND RÁS: A földrajzi ne
vek és a településtörténet. =
1966/2. sz.
— — — —
—

91

M O LNÁR JÓZSEF : Petőfi nyomá
ban Szabolcs-Szatmárban. =
1. sz. (1956. dec.) — —
—

69

I& 0LNÁR JÓZSEF: Luby Margit.
= 1967/1.
sz. — — —
—

71

M O LN ÁR M Á TYÁS : Telekkönyvi
adalékok a Móricz-család tör
ténetéhez. = 1906/1. sz. — —

75

M O LNÁR M Á TY Á S : Három ki
adatlan Móricz-levél. = 1967/2.
sz. — —
— — — —
—

H7

81

KÖPECZI BÉLA: Esze Tamás em
lékére. = 1966/2. sz.
——

5

LUBY M A R G IT: Petőfi nyomá
ban Szabolcs-Szatmárban. =
1. sz. (1956. dec.) —
— —

67

MÓRICZ V IR Á G : Szabolcsi áb
ránd, 1928. (Részlet a szerző
„Móricz Zsigmond szerkesztő
úr” című könyvéből. = 1967/1.
sz. — — — — — — —

75

NÉMETH PÉTER: Az 1965 —1966.
évek fontosabb régészeti ada
tai Szabolcs-Szatmárban. =
1966/2. sz. — — — — —

84

159

N Y Á R Á D I M IH Á L Y : Nyíregyháza
az 1848—49. évi szabadság
harcban. = 1967/2. sz. — —

71

LUSZTIG
tumok
galom
sz. -

K Á R O L Y : Dokumen
a beregi munkásmoz
történetéből. = 1967/4.
-

M A K A Y LÁSZLÓ:
Emlékezés
Kiss Lajosra. = 3. sz. (1965.
dec)
— — — —
——

—

fi

—

NYÉKI K A R O LY : Név ás élet.
(Adatok a Zalka Máté név
eredetéhez és irodalmi indulá
sához.) = 1967/4. sz.
— —

83

OBERLÁNDER ERZSÉBET, M.:
Méltó megemlékezés Nyíregy
háza nagy szülöttéről, Benczúr
Gyuláról. = 3. sz. (1965. dec.

169

OELMACHER A N N A : Amos Im 
re. = 1967/2. sz.
— — -

91

OROSZ SZILÁR D: Magyarok forradalmasodása a Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom
ban. = 1967/4. sz. — — —

17

P A P P ZO LTÁN S ÁN D O R: Az ura
sági cselédek élete a régi Beregdarócon. = 1967/2. sz. —

63

SARLÓS—S ALZM A N N
OTTÖ:
J Fiatalok irodalmi kísérletei
Nyíregyházán
a harmincas
években. = 1967/3. sz. — —

78

S ZILÁ G YI BÉLA: Adatok a nyír
egyházi színjátszás kezdetéről.
= 1967/3. sz.
——
— —

73

V IK Á R SÁNDOR: Kodály Zol
tán Nyíregyházán. =
1967/2.
sz. — — — — —
— —

81

V IK Á R SÁNDOR: Zeneiskolánk
25 éve. = 2. sz. (1964. szept.)

65

K Ö N Y V I S M E R T E T É S E K
BESSENYEI GYÖRGY: Rómának
viselt dolgai. (Stenczer Fe
renc.) = 1967/1. sz. — — —

KESERŰ JÁNOS: A mezőgazda
ság és az új gazdasági mechanizmus. (Cservenyák László.)
= 1967/4. sz. — — — —

132

MARGÓCSY JÓZSEF: SzabolcsSzatmár megye irodalmi ha
gyományai. (Bálint Mihály.)
= 1967/3. sz. — — — —

121

108

MERÉNYI O SZK Á R : Berzsenyi
Dániel. (Szuromi Lajos.) =
1966/1. sz. — — — — —

132

i ig

MÓRICZ V IR ÁG : Móricz Zsigmond szerkesztő úr. (Margó
csy József.) = 1967/3. sz.— —

115

MÓRICZ ZSIGMOND levelei. (Pál
György.) = 2. sz. (1964. szept.)

119

107

BÉRES ANDRÁS: Rozsályi nép
mesék. (Erdész Sándor.) =
1967/3. sz. — — — — —

122

BONCS BRUJEVICS, V. D.: Em
lékeim Leninről. (Seregi Ist
ván.) - 1967/4. sz. — — —

125

ESZE TA M Á S: Tarpa és Esze Ta
más.
(Hársfalvi Péter.)
=
1966,2. sz. — — — — —
FÖLDES PÉTER: Zalka Máté éle
te. (Cservenyák László.) =
1967/2. sz. — — — — —
GALAMBOS LAJOS: Fekete kö
tés. (Gyarmati Béla.) = 1966/2.
sz. — — — — — — —

105

HAULISCH LENKE: Amos. (Muraközy Ágota.) = 1967/2. sz.

j 22

R A TK Ó JÓZSEF: Félelem nélkül.
(Kiss Ferenc.) =
1966/1. sz.

134

109

REED, JOHN: Tíz nap, amely
megrengette a világot. (Verseghi György.) =
1967/4. sz.

127

HEGEDŰS SÁNDOR: A tiszaeszlári vérvád. (Seregi István.)
•= 1966/2. sz.
— — — —

—

9

—

S IP K A Y B A RN A : Gyűlölet, éj
szaka, szerelem. (Bögel Jó
zsef.) = 1966/1. sz. — — —

130

S IP K A Y BARN A új regényéről.
Határtalan élet. (Sárdi Béla.)
= 3. sz. (1965. dec.) — — —

171

SZAMUELY TIBORNÉ S Z IL A 
G Y I JOLÁN: Emlékeim. (Né
meth Péterné.) =
1966/2. sz.
S ZTAN YISZLAVSZKIJ, K. SZ.:
Életem a művészetben. (Gyar
mati Béla.) = 1967/4. sz. —

108

WESTSIK VILM OS: Vetésforgó
kísérletek
homoktalajon.
(Lengyel Ádám.) =
3. sz.
(1965. dec) — — — — —

174

107

Z A L K A M ÁTÉ: Az éneklő bör
tön. (Pál György.) = 1967/3.
sz. — — — — — — —

129

EG Y E B
CSIKÓS B ALÁZS: A szabolcsi
burgonya
tudósa.
(Teichmann Vilmos.) = 1966/1. sz.

113

ELŐSZÓ. (Dr. Merényi Oszkár.)
= 1. sz. (1956. dec.) — — —

1

ERDÉSZ SÁNDOR: Babus Jolán.
= 1967/3. sz.
— — — —

106

FARKAS K Á L M Á N : Aki megho
nosította a jonatánt. (Nagy
Sándor.) = 1906/1 sz. — — -- 119
FÁ B IÁ N G Y U LA : Márványtábla
helyett. (Emléksorok Túri Sán
dor
paszabi tanítóról.) =
1967/3. sz. — — — — —

47

GULYÁS EMILNÉ: Olvasóink
hoz. = 2. sz. (1964. szept.) —

III.

K E P E

TA N Á R K É PZŐ
FŐ ISK O LÁN K
tudományos
közleményeiről.
(A Nyíregyházi Tanárképző
Főiskola Tudományos Közle
ményei. 1965.) (Lakatos Ist
ván, Margitics Gyuláné, Sárdi
Béla.) = 1967/1. sz. — — —

106

CIKKEK
G YÖNGY IS TV Á N : Szoboravatás
az Alkaloida gyárban. = 1. sz.
(1956. dec.) — — — — —

29

K O P K A JÁNOS: Közéleti arc
képvázlatok. (Dancs József,
Szarvas Ernő, Polcz János.) =
1967/2. sz. — — — — —

45

ORDAS N Á N D O R : Szabolcsi port
rék. (Rácz Albert, Murczkó
Károly, Oláh László.) = 1967/1.
sz. — — — — — — —

49

Ü NNEPNAPRA. =

1967/4. sz. —

1

VÁCI AND RÁS: Hogy mindenki
tudjon róla. (Vajai
múze
um.) = 1966/1. sz. — — —

110

K — S Z O B R O K

ÁMOS IMRE: Dédanyám tükre
előtt. = 1967/2. sz. — — —

90

pUVIOS IMRE: önarckép. = 1967/2.
sz. — — — — — — —

93

ÁMOS IMRE: Hajnalvárás éléit= 1967/2. sz.
—

86

ÁMOS IMRE: önarckép angyallal.
= 1967/2. sz. — — — —

62

80

BERECZ ANDRÁS: Fiatal lány.
= 2. sz. (1964. szept.)
— —

34

^ ÁMOS

IMRE: Sárga folt.
1967/2. sz. — — —

=
—

—

10

—

BERECZ ANDRÁS: Töprengő. =
2. sz. <1964, szept.) — — —
BERECZ
ANDRÁS:
Szopkáló
gyermek.
=
2. sz. (1064.
szept.)
— — — — — —

94

GÁDOR
M AG D A: Kútszobor. "
(Részlet.) = 1967/1. sz. — —

94

GÁDOR M AGDA: Velencei kút. &
(Részlet.) = 1967/2. sz. — —
93
106

HUSZÁR IS TV Á N : Csónakok. =
2. sz. (1964. szept.) — — —

91

HUSZÁR IS TV Á N : Dühös kocsis.
= 2. sz. (1964. szept.)
— —

112

HUSZÁR ISTVÁN: Falun. = 2.
sz. (1964 szept.) — — —

92

BERECZ ANDRÁS: Női fej.
1966/1. sz. — — — —

= P
—
74

BERECZ AND RÁS: Ülő nő.
1986/1. sz. — — — —

—

'8 8

BERECZ ANDRÁS: Illusztráció.
1067/2. sz. — — — — —

6

BERECZ ANDRÁS: Illusztráció.
1967/2 sz. — — — — —

HUSZÁR ISTV ÁN: Metszet. =
H
1967/1. sz. — — — — —
16

115

BERECZ ANDRÁS: Népdalillusztróció. = 1967/3. sz — — —

HUSZÁR IS TV Á N : Metszet. =
H
1907/1. sz. — — — — —
69

20

BERECZ ANDRÁS : Népdalilluszt
ráció. = 1967/3. sz. — — —

57

HUSZÁR IS TV Á N : Zalka Máté.
= 1967/4. sz.
— — — —
1967/1.
— —

111

sztl.
mell.

KO KAS IG N Á C : Havas udvar. =
1967/2. sz. — — — — —

97

BERKY NÁNDOR: Tejeslány. =
1. sz. (1956. dec.)
— — — mell.

KO KAS IG NÁC:
Orfeusz. =
1967/3. sz. — — — — - -

5B

KO RABELI FOTO: Lenin és Sza
muely Moszkvában, 1919. má
jus elsején. = 1967/4. sz. —

28

M A R G IT T A Y JENŐ: Tányértörölgető. 2. sz. = (1964. szept.) —

46

BERKY NÁNDOR: Galuskakeve
rő. =1. sz. (1958. dec.) — —

BERKY NÁNDOR: Móricz Zsigmond. = 1. sz. (1956. dec.) — mell.
BERKY NÁNDOR: Krumplisze
dés = 1. sz. (1956. dec.) — — mell.
DIÓSZEGI IB A L Á Z S ]: Cigány
lány. = 1. sz. (1956. dec.)
— mell.

KO KAS IGNÁC: Este. =
sz. — — — — —

81

SZ. N A G Y M Á R IA : Anyám. = f i
1967/2. sz.
— — — — —
12

DIÓSZEGI [B A L Á Z S ]: Nyíregy
házi parkrészlet. = 1. sz. (1950.
dec.)
— — — — — — mell.

SZ. N A G Y M Á R IA : Marci. =
1967/1. sz.
— — — — _

iL .
106

DIÓSZEGI [B ALÁZS]: önarckép.
= 1. sz. (1956. dec.) — — — mell.

N A G Y SÁNDOR: Kendős aszszony. = 1967/1. sz. — — —

A.

ÉK SÁNDOR: Szamuely
= 1967/4. sz. — —

97

NÉMETH M IH Á L Y : Esze Tamás, á
= 1966/2.
sz. — — — —

33

PÁ L G YULA:
1906/2, sz.

Tibor.
— —

FŐNYI GÉZA: Csendélet.
1967/2. sz. — — — —

=
—

GACS GÁBOR: Háború. = 1967/2. A
sz. — — — — — — —
97
— II

76

6

Földosztás. =
— — — — —

58

P Á L G Y U L A : Gyümölcsfamet
szők. - 1966/2. sz. — — —

52

P Á L G YU LA : Házak kerítéssel. =
1966/2. sz. — — —
——

58

Z S Z A L A Y P Á L : Márton bácsi, a
'íl főkertész. = 1966/1. sz. — —

87

P Á L G Y U LA :
Kaszafenő.
2. sz. (1964. szept.) — —

64

SZLO V Á K G YÖ RG Y: Grafikák.
=» 1967/4. sz.
——
— —

42

SZURCSIK JÁNOS: Pulykatanya.
= 1967/2. sz.
——
— —

54

C.TÖKEI PÉTER: Férfifej. = 1967/2.
sz. — — —
——
— —

114

V Á C I AND RÁS: Almaszedők. =
3. sz. (1965. dec.) —
— —

84

V Á C I AND RÁS: Dinnyeevés. =
3. sz. (1965. dec.)
—
——

157

VÁCI AND RÁS: Krumpliszedő.
= 3. sz. (1965. dec.) —
——

8

VÁCI AND RÁS: Nyírségi táj. =
3. sz. (1965. dec.) —
— —

M

P Á L G Y U LA : Leányfej. =
(1964. szept.)
— —

=
—

2. sz.
——

P Á L G Y U LA : Meszelők. = 1966/2.
sz. —
——
——
— —

30

102

P Á L G Y U L A : Nyugdíjasok. =
1966/2.
sz.—
——
— —

30

- PÁSZTOR GÁBOR: Litográfia. =
1967/2.
sz.—
——
— —

70

^ PÁSZTOR GÁBOR: Litográfia. =
1967,3.
sz.—
——
— —

100

II PINTÉR É V A :
Birsalmák. =
1967/1. sz. — — —
——
|l RASZLER K Á R O LY : Csendélet.
= 1967/2. sz. — —
— —

70 |\VÁCI AND RÁS:
1967/1. sz. —

Vízhordól^ =
— —
— —

84

22 ; VESZPRÉMI ENDRE: Rézkarc. =
1967/1. sz. — — —
——

105

VINCZE LAJOS: Árpádházi Er
zsébet kútja Wartburgban =
1967/1. sz.
— — — — —

32

VINCZE LAJOS: Dzsunkások a
Gyöngy-folyón. = 1967/3. sz.

80

VINCZE LAJOS: Fúrdőző bivaly.
= 1967/1. sz. — —
— —

31

73 $ VINCZE LAJOS: Halászkutter a
Balti tengeren. = 1967/1. sz.

61

RASZLER K Á R O L Y : Konyha. =
1967/2. sz.—
——
— —

118

h _ SOLTÉSZ ALBERT: Az almatáro
lóban. = 1986/1. sz. —
— —

53

SOLTÉSZ A LBER T: Munkából
hazafelé. = 1966/1. sz. — —
C

SOLTÉSZ A LBER T: Nyírbátor.
=1966/1. sz.
— — — —

-

38

SOLTÉSZ A L B E R T :
Szakajtós
asszony. = 2. sz. (1964. szept.)

50

SOLTÉSZ A LBER T: Toldi utca.
= 2. sz. (1964. szept.)
— —

63

SZABŰ ISTVÁN, ifj.:
= 1967/1. sz. —

62

Fuvolázó.
— — —

VINCZE LAJOS: Hálófoltozók. =
1967/3. sz.
— — — — —
VINCZE LAJOS: Manci-híd.
1967/3. sz.
—— — —

=
—

46

VINCZE LAJOS: Országúton.
1967/3. sz.
— — — —

=
—

101

90
50

X SZABÓ ISTVÁN, ifj.: Mikszáth.
= 1967/1. sz. — — — —

100

Z S Z A LA Y P Á L : Anya gyerme
kével. = 1967/2. sz. —
-—

34

VINCZE LAJOS: Zenekar egy
fi weimarl kocsmában. = 1967/1.
sz. — —
— — — —. —

Z. S Z A L A Y P Á L : Apa fiával. =
1966 1. sz. — — — — —

54

ÍLwURTZ ÁD ÁM : Kakas és hu
szár = 1967/2. sz —
— —

0

102

— 12 —
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A cím lapot készítette M AR G ITTA1 JENŐ
E SZÁM M U N K A T Á R S A I:
Bajkó Mátyás dr. a K L TE Neveléstudom ányi Intézetének adjunktusa; Botár József a N y ír 
egyházi Tar-árképző Főiskola Marxizm us—Lenlnlzmus Tanszékének adjunktusa; Csorba
Sándor a N yíregyházi K ölcsey Ferenc Gimnázium tanára; Erdei Ferenc dr. akadémikus,
a Hazafias N épfron t főtitkára: Erdész Sándom é dr. általános Iskolai tanítónő, K állósem Jén; Fazekas János pártnyugdljas, Budapest; H ársfalvi P éter a N yíregyh á zi Tanárképző
Főiskola Történelem Tanszékének adjunktusa; H orváth Sándor a N yíregy h á zi Zrín yi
Ilona Gimnázium tanára; Katona Béla a N yíregyh á zi Tanárképző Főiskola Irodalm i T a n 
székének tanársegéde; Kopka János a K elet-M agyarország
olvasószerkesztője;
L en gyel
Adám a N yíregyh á zi Tanárképző Főiskola M ezőgazdasági Ism eretek Tanszékének ad
junktusa; Makay László a Klsvúrdal Bessenyei G yörgy Gimnázium tanára; N a gy Lász
ló dr. a Gödöllői Agrártudom ányi Egyetem tanára; M. O berlánder E rzsébet a N y ír e g y 
házi Vasvárt Pál Gimnázium tanára; Sárdl Béla a N yíregyh á zi Felsőfokú Tanítóképző
Intézet tanára; Samu András a M agyar Rádió és T ele vízió n yíregyh ázi stúdiójának
Igazgatója; Seregi István az SZM T könyvtárának vezetője, N yíregy h á za ; S zilá gyi Imre
a K SH Szabolcs-Szatmár m egyei Igazgatóságának v ezetője; Váci M ihály Kossuth-dijas
költő, Budapest; Váci András festőművész, Budapest.
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K

NÉGYZETES M E N N Y O R SZÁ G
A NYÍRSÉG IEKNE K SZERETETTEL
Gyümölcsösök készülődnek
zümmögni országos kórust,
Palesztrina dallamokkal
boltozatos a tájék.
Száll a szegénység ihlette ének,
a homokon megfogant álom,
földben gyökerező költemények,
napsugárban havazó ifjú vihar,
szelíd hófúvás, tél fonákja.

<

Almafaerdők,
földön gomolygó felhők,
méhzümmögéssel teli templomok,
homokból buggyant dicsekvés,
szegények kiteregetett ünnepe,
reszkető nénikék imádkozó palotája.
Almafaerdők, .
.
aszályos tájon lebegő bárányfelhők:
— ágaitokban kulcsolja kezét a paraszt.
A kapa-nyomorította ujjak
ágaitok közt motozva kinyílnak,
s az ágaskodó vágyak az eget illetik.
Homokra telepített üdvösség udvara,
tervezett reménységünk telke,
— tőled várja a csorbatekintetű szegénység,
hogy érett almaként kóstolja a sorsát.
Foganj meg kapákkal keményen tört jövendő.
Fordulj termőre — négyzetes mennyország.
Váci Mihály

ERDEI FERENC:

Szabolcs-Szatmár megye mezőgazdaságának
fejlesztési lehetőségeiről*
Szabolcs-Szatmár megyében éppen úgy, mint más megyékben az agrárszak
embereket és általában a megye sorsa iránt érdeklődőket nemcsak a napi feladatok
és a közeli évekre tervezett célok érdeklik, hanem a megye mezőgazdaságának
távolabbi fejlesztési (lehetőségei is. E lehetőségeket sokoldalúan elemzi az a gaz
dag tanulmány, amelyet a megye illetékes vezetői készítettek az Országos Terv
hivataltól és a Földművelésügyi Minisztériumtól kapott irányelveknek megfele
lően. A tanulmányban foglalt megállapítások és az intézetünkben végzett több éves
munka alapján vállalkozhatunk arra, hogy főbb kereteiben körvonalazzuk a megye
mezőgazdaságában távlatilag várható tendenciákat,
a
mezőgazdasági termelés
színvonalának és szerkezetének előirányozható változatait. Vizsgálatunk
nyomán
a távlati fejlődés legalapvetőbb kérdéseire vonatkozó következtetéseinket három
csoportban összefoglalva ismertetem.
Először elmondanám a véleményünket arról, hogy Szabolcs-Szatmár megye
a mezőgazdasági munkamegosztásban milyen helyet foglal el, mi a megye szerepe
az ország mezőgazdaságában. Ez tulajdonképpen a megye termelési profiljának
a kérdése.
Másodszor azzal foglalkozunk, hogy a megye m int egység, milyen részekre
tagolható, a megye keretein belül a területi szakosításnak miféle problémái me
rülnek fel, illetőleg milyen lehetőségei vannak,
x) A szerző Nyíregyházán, 1964. október 1-én elhangzott előadása.
Előadásom harmadik részében az üzemi
feladatot szeretnék megvilágítani.

szakosítás gondolatköréből

néhány

I.
Elsőnek tehát arról kell beszélnünk, hogy Szabolcs megye milyen helyet fog
lal el az országos munkamegosztásban: mi a szerepe és ez hogyan alakulhat, ille
tőleg hogyan alakítható a jövőben.
Országos távlati mezőgazdasági terv nincs mint elfogadott vagy hitelesnek
tekinthető dokumentum. Számítási anyagokat azonban az Országos Tervhivatal,
a Földművelésügyi Minisztérium, s a mi intézetünk is készített. Ezek és a külön
féle nemzetközi megállapodások, valamint a belső szükségletek vizsgálata eléggé
‘ A szerző N yíregyházán J964. ok tóber

1-én

elhangzott előadása
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megalapoznak egy nagyon valószínűsíthető előirányzatot, amit 1980 körüli időkre,
tehát 20 éves időszakra lehet előrevetíteni.
Különféle számítások azt mutatják, hogy a mezőgazdaság 1960. évi bruttó
termelését 1980-ig mintegy kétszeresére lehet emelnünk. A z belső szükséglet növe
kedése, a szocialista országok közötti kooperációban kalkulálható mezőgazdasági
exportunk és a tőkés piacokon elérhető exportunk kb. ilyen méretű mezőgazdasági
termelésfejlesztést igényel. A termelés jelentős növekedése mellett reálisan vár
ható a mezőgazdaságban dolgozók számának
lényeges
csökkenése,
távlatilag
900 000, egym illió vagy esetleg ennél valam ivel több mezőgazdasági keresővel szá
molhatunk. Ekörül még sok vita folyik, de az egymillió körüli számot minden
becslés egyöntetűen alátámasztja.
Ilyen alapvető távlati tervezési irányból kiindulva mindenek előtt arra kell
válaszolnunk, hogy a mezőgazdaság feljesztése Szabolcs megyében miképpen kap
csolódik az országos elképzelésekhez, elsősorban a mezőgazdasági termelés növe
kedése tekintetében. 1960-ban Szabolcs megye mezőgazdaságának bruttó termelési
értéke kereken 4 milliárd Ft 1959-es változatlan áron. (Á llam i és tanácsi szektor
együttesen.) Ehhez képest a megyei szakemberek által a Tervhivatal és a Föld
művelésügyi Minisztérium instrukciói alapján kidolgozott mezőgazdasági fejlesz
tési terv kereken 7 milliárdos termelési értéket irányoz elő egy elismerésre, mél
tóan megalapozott, sokoldalúan végiggondolt távlati fejlesztési programban. Vizs
gálódásaink szerint azonban a megyének nagyobb ütemű mezőgazdasági fejlesz
tést kell elérnie, mint az országos átlag Ezt a következők indokolják: a megye
az ország mezőgazdasági területének 7 százalékán az egész mezőgazdasági ter
melésnek valam ivel több mint a 7 százalékát adja. Tehát a területi termelékeny
séget nézve, a megye kissé az országos átlag fölött van. Ellenben, ha a munka
termelékenységet, tehát az egy mezőgazdasági dolgozó által előállított termelési
értéket nézzük, akkor Szabolcs megye az ország legkisebb termelékenységgel ter
melő megyéi közé tartozik. Számokban kifejezve ez azt jelenti: a megyében él az
ország mezőgazdasági népességének kereken 10 százaléka és ez állítja elő az ország
termelési értékének 7 százalékát. Más számmal kifejezve: az egy fő mezőgazdasági
keresőre országosan 30 300 Ft jut, a megyében pedig 22 680 Ft. Érdemes megemlí
teni, hogy például Komárom megyében egy mezőgazdasági kereső közel kétszer
ennyi termelési értéket állít elő. Sok helyi és nem helyi jellegű tényező hatására
Szafoolcs-Szatmár megyében egy mezőgazdasági dolgozóra a termelési értékből,
a bruttó jövedelemből és a nettó jövedelemből viszonylagosan jóval kevesebb jut,
mint országosan. Leegyszerűsítve azt lehetne mondani, hogy
Szabolcs megye a
legszegényebb megyék közé tartozik, főként ha még azt is hozzávesszük, hogy 3
családtagok aránya viszonylag itt a legnagyobb, s a népszaporulat is itt a leg
erősebb. A z ilyen általános mutatók, mint az egy fő által előállított termelési
érték, az egy főre jutó személyi jövedelem stb. ugyan sohasem pontosan, de nagy
ságrendileg helyesen jellem zik a helyzetet. Ezek az alapvető okok, amiért mi úgy
ítéljük, hogy Szabolcs megyében az országost meghaladó ütemű mezőgazdasági
fejlesztésre van szükség. Számokban kifejezve: a 4 milliárdról nem 7-re, hanem 8
fölé, inkább 9 milliárdra célszerű e megye mezőgazdasági termelését emelni táv
latilag.
Mi a fejlesztésnek az a
legalapvetőbb eleme, ami mindig mutatja, milyen
irányba kell haladnunk a termeléstechnikai, ágazati szerkezeti fejlesztésével, hogy
a termelési érték maximálisan növekedjék, de ugyanakkor az egy dolgozóra jutó
személyi jövedelem is több legyen? Ez a munkatermelékenység, az egy fő által élő-
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állított termelési érték. Abból kell kiindulnunk, hogy ebben a megyében az egy
mezőgazdasági dolgozóra jutó föld viszonylag kevés, s eléggé gyenge a minősége is.
A megye mezőgazdasági termelésében a kézi munkaigényes ágazatok uralkod
nak. A z összes termelési értéknek kerekítve: 15 százalékát a burgonya, 15 száza
lékát a szarvasmarha és 15 százalékát a három kertészeti ág adja, hozzáadva a
dohányt is. Kérdés, hogyan befolyásolja ez a termelési értéket? A következőikép
pen: a jelenlegi korszerű nagyüzemi teohnika szintjén egy mezőgazdasági dolgozó
által előállított termelési érték a következő határok között mozog: gyümölcster
melésben 60— 80 ezer Ft, broiler-baromfinál 1 m illió Ft, sertéshizlalásban félm illió
Ft, tejtermelésben 100— 140 000 Ft, vágómarhatcrmelósben 150— 250 000 Ft, zöldség
termelésben 50— 80 000 Ft, szőlőtermelésben 40— 60 000 Ft. A z állattenyésztési ága
zatok munkatermelékenysége tehát lényegesen nagyobb, mint a kertészeti ágaké, a
szőlőé, a zöldségé, a gyümölcsé. A z állattenyésztésben pedig a szarvasmarha a le g 
rosszabb mun ka termelékenységű ágazat, még azokban a tenyésztési rendszerekben is,
amelyek reálisan, mint leghaladottabbak, elfogadhatók. Mintha a legrosszabb munkatermelckenységű ágazatokat válogatta volna össze a sors Szabolcs megye számára.
Ez persze nem véletlen, a sok munkáskéz jelenléte már régen, a kapitalista fejlő
dés időszakában is ezt indokolta. Magától értetődő, hogy ezeket az ágazatokat a?
ország más vidékén nem lehetett olyan méretekben fejleszteni, mint itt. A mező
gazdasági munkatermelékenység növekedésének — a világ tapasztalatai szerint —
a hozamok emelkedése, nem utolsósorban a szellemi befektetés, a szaktudás, a
legjobban megválasztott technológiai rendszer, a gépesítés, a kemizálás az előfel
tételei. Ha a megye jövőjét, fejlesztési programját nézzük, akkor arra a következ
tetésre kell jutnunk, hogy a fejlesztést a minél nagyobb termelési érték, követ
kezésképpen az ágazatok olyan fejlesztési irányában kell keresnünk, hogy a na
gyobb munkatermelékenységű ágazatokat hozzuk előtérbe, vagy a jelenleg nem
kellő munkalermeléikenységű ágazatokban a termelékenységet emeljük magasabb
szintre. Ha elfogadjuk azt, hogy a termelési értéket 1980-ig nagyobb mértékben
kell növelnünk, mint a megye elismerésre méltó gondossággal kidolgozott fejlesz
tési terve előirányozta, tehát nem 7 milliárdra, hanem 8 milliárd Ft fölé, akkor
a következő kérdés: milyen szerkezeti változást lehet megalapozottan tervezni a
megye mezőgazdasági termelésében, figyelembe véve a földrajzi, társadalmi té
nyezőket, települési viszonyokat és a mezőgazdasági kultúrának jelenleg elért
szintjét.
Megvizsgálva a megyei fejlesztési programot és összevetve ezt az országos
számításokkal, alapvetően nem indokolt a módosítás. Bizonyos változtatásokat azon
ban helyi és országos tényezők is indokolnak. A mi ajánlásunknak az a lényege,
hogy a sertés-, baromfi- és szemes takarmány területén növelést, az arány széle
sítését javasoljuk, ami az intenzív növényi kultúrák rovására érhető el.
Ez azt jelenti, hogy keressük a nagyobb munkatermelékcnységű ágazatokat és
azokat bővítsük a gyengébb munkatermelékenységű ágazatok rovására. Ennek az
indokoltsága — úgy gondolom — érthető.
De nézzük azokat a speciális helyi, megyei és országos okokat, amelyek ilyen
irányban szorítanak objektív erővel, hiszen nem véleményről, hanem következ
tetésről van szó.
Vegyük a megyei körülményeket.
Egyik alapvető szorító tényező a mezőgazdasági népsűrűség.
'.Tudjuk, hogy a mezőgazdasági népesség életkörülményei tartósan az ipari
színvonal alatt nem maradhatnak. Az, hogy az itt élő agrárnépesség, ami mintegy
100 000 fő, megfelelő életszínvonalra jusson, olyan kényszerítő körülmény, amihez
I
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a szükséges színvonalú mezőgazdasági termelést meg kell találni, s a nagyobb mun
katermelékenységű ágazatokat kell megkeresni.
A másik megyei tényezőnek vehetjük a nemrég megépített konzervgyárat. En
nek a nyersanyagszükségletét gyümölcsben, zöldségben a megyének kell előállí
tania legalábbis zömmel. Ez meghatározza a zöldségtermelés megyei fejlesztésé
nek a kereteit és befolyásolja azt, hogy a gyümölcsfajok szerkezetében milyen
módosulásokat kívánatos elérni.
Végül van a megyének egy bizonyos helyi önellátási érdeke is. Bár a mi kész
letgazdálkodásunk és forgalmunk olyan, hogy sok minden a központba kerül és on
nan vissza, mégis a tömeges fogyasztásra kerülő cikkek — lehetőség szerint —
abban a megyében maradnak, ahol előállították azokat. Ilyen értelemben, az or
szág legtávolabb eső megyéjében elégséges indok van arra, hogy a mezőgazdasági
termékek minél nagyobb részéből a helyi lakosság — és most nem a mezőgazda
sági keresőkről van szó, hanem az összlakosságról — szükségletét lássa el. PL nem
lehet úgy tervezni, hogy sertésben ne lássa el Szabolcs megye önmagát.
Országos szempontból melyek azok a meghatározó tényezők, amelyeket figye
lembe kell vennie a megyének? Burgonyából és almából a nagy és növekvő igény
a megyével szemben tudott és elismert. Szabolcs-Szatmár megyének e két cikkből
az országos szükséglet' kielégítésében fő szerepe van. A gyümölcsnél — elsősorban
az almánál — nem is merül fel probléma. Burgonyánál már más a helyzet. A me
gyei tervjavaslat nagyon mérsékelten, de mindenesetre nem valami túlságosan
fejleszti a burgonya termelését. A számok a következők: 644 millió Ft a burgo
nya értéke 1960-ban, 756 millió a megyei tervjavaslatban, a mi javaslatunkban kere
ken 1 milliárd. Tehát a 644 milliónak majdnem kétszerese. A megye láthatóan küsz
ködik a burgonya termesztésével: teljesen érthető, hogy mindenféle probléma
van véle, sőt van egy olyan divatszerűen elhatalmasodott nézet, hogy voltaképpen
Szabolcs megye, mint az ország egyik burgonya-központja, hanyatlóban van és
Somogy megye veszi át a vezető szerepet. Nincs elegendő ok arra, hogy ezt fel
tételezzük, de nincs is elegendő lehetőség. A burgonya a mérsékelt égövben, nem
éppen nálunk érzi magát a legjobban. Mégis meg kell termelni, mert nem lehet,
hogy ezt a nagytömegű fogyasztási cikket importáljuk.
Országos érdekből Szabolcs megye nem menthető fel az alól a „teher” alól,
hogy az ország fő burgonyakörzete legyen, összefoglalva a megye termelési szer
kezetére vonatkozóan gondolatainkat, megállapíthatjuk, hogy feltétlenül növelni
kell az állati termékek termelését. Erőteljesen fejleszteni kell a baromfitenyész
tést és a sertéstenyésztést, a szarvasmarhatenyésztés fejlesztése mellett.
Tudjuk, hogy a legegyszerűbb a takarmány és az állatállomány közti feszült
séget úgy megszüntetni, hogy nem fejlesztjük az állattenyésztést. Magyarországon
azonban a vágómarha- és tejszükséglet akkora, hogy annak kielégítésében Sza
bolcs megyének legalább a mai szinten, de inkább magasabb szinten részt kell
vennie. Nincs lehetőség arra, hogy ez alól kitérhessen, mert nincs az országnak
olyan vidéke, ahol valami speciális marha tenyésztéssel tejet is, vágómarhát
is
kellő tömegben elő lehetne állítani. Teljesen világos tehát, hogy a mainál szilár
dabb alapon kell megoldani az abrak- és a szálastakarmány-termelést.
A mi termelésszerkezeti javaslatunk az almában, illetőleg a gyümölcsben
szerényebb mértékű termelés, mert nehéz elképzelni, hogy a munkatermelékeny
ség hamarosan annyira magas legyen, ami a megye alapvető népességi problémá
ján könnyíthet. 1960-ban a kert és gyümölcs művelési ág termelési értéke 313 mil
iő

líó volt, a megyei javaslat szerint 1980-ra 1700 millió, a mi javaslatunk szerin!
1600 millió lenne. Nincs lényeges különbség közöttük. De annál nagyobb a kü
lönbség a szemes takarmányban, baromfiban, sertésben és a szarvasmarhában. A
baromfitenyésztés termelési értéke 1960-ban 379 millió, a megyei távlati javaslat
646 millió, a mi javaslatunk 1 milliárd. Tehát mi a háromszorosnál is többre
ajánljuk a fejlesztést, a megyei javaslat még a kétszeresét sem éri el. Sértésinél a
termelési érték 1960-ban 336 m illió Ft, a megyei javaslat 1980-ra 367 millió,
a
mienk szerint pedig itt is valamivel több mint 1 milliárd. A zöldségnél nincs lé 
nyeges különbség: mi némi mérséklést ajánlunk és ez pontosan egybeesik azzal
a 15 000 holdra tervezhető zöldségterülettel, amit a nyáron az itt lezajlott kerté
szeti ankéton — alapozva a konzervgyár szükségletére és a helyi szükségletre —
kertész szakértők kialakítottak.
K ét kérdés most már eléggé világosnak tűnik. A z egyik, hogy miért kell két
szeresére, pontosabban legaláhb kétszeresére növelni 20 éves távlatban a mező
gazdasági termelés értékét Szabolcsban, a másik, hogy ezt a kereken kétszeres
emelést milyen termelésszerkezet segítségéved kell elérni, s egyben a munkaterme
lékenységet is minél nagyobb mértékben javítani.

II. '
Ha elfogadjuk a megyére vonatkozóan ezeket a fő előirányzatokat, mint ten
denciákat, akkor vajon a megyén belüli szakosítás milyen követelményeket ír elő
és milyen lehetőséget enged a megye egésze által elérendő célnak az érdekében >
Aránylag egyszerű a helyzet a megyében. A z összes tényezőt figyelembe véve, a
megyében kél körzet van. A nyírségi rész homokos, a szatmár-beregi rész kötött.
Ezeknek meg is van a maguk termelési profilja.
A Nyírségben nagyarányú intenzív növénytermelést találunk, szűkös fakarmánymelést, vegyes állattenyésztést. A z utóbbi években az almaültetvények tele
pítése a legnagyobb mértékben itt növekedett. A szatmári részen legfontosabb a
szarvasmarhatenyésztés, a gabonatermelés, eléggé elmaradott extenzív
színvona
lon, de pl. a cukorrépatermelés aránylag fejlett. Ez a jelenlegi termelési különb
ség. Ugyanakkor a két körzet népsűrűsége között is elég jellegzetes eltérés van.
amennyiben valamivel kisebb az agrárnépsűrűség a szatmári részeken, mint a
Nyírségben. A megyének ez a kettős profilja megengedi a megyén belül a két rész
közötti manőverezést. Tehát, ha egyszer elfogadjuk, hogy a szarvasmarhatenyész
tést növelni kell, világos, hogy akkor a szatmári rész az, ahol a szarvasmarhate
nyésztést kell fejleszteni és speciális marhatenyésztő körzeteket, községeket, gaz
daságokat keld létrehozni. A z a fő, hogy már vannak is. Ezeket fejleszteni és sza
porítani kell. A többi fejlesztési feladatnál is a két körzet között megfontolás.,
választási, mérlegelési lehetőségei vannak a megyének, és ez az almánál a leg
egyszerűbb A z almát nem viheti Szatmár megyébe, mert a homokon van szükség
rá, miután ott viszonylag kedvezően termeszthető, helyette nehezen is található
más, és az almatermeszlés fejlesztésére éppen a homokos vidékek szorulnak leg
nagyobb mértékben.
A zt a sertésprogramot, amit mi ajánlunk, távlatilag el lehel érni. (Valószínűleg
a területarányost jóval meghaladó részt lehet telepíteni Szatmárba, és ennyiben
ez alól mentesül a másik, a nyírségi zóna.
Ha Szatmarban a szarvasmarha- és a sertéstenyésztést és ezek takarmány
bázisát a lehető legnagyobb mértékben szükséges fejleszteni, akkor gondolni kell
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arra, hogy a jövedelem növelése is ezzel arányosan haladjon. Ezért valószínűleg
jövedelmezőbb kisegítő ágazatra is szükség van, pl. baromfira, amely termelékeny
ségben is, jövedelmezőségben is a legjobbak közé tartozik.
Tehát két fő körzet van, amelyikre a megyének a belső ésszerűsítési, munka
megosztási szempontok alapján az összmegyei fejlesztési programot úgy lehet meg
osztani, hogy ezáltal az egész program teljesítése könnyebbé váljon. Mindkét zóna
kifejezettebb profilt kap és mindkettő speciálisabb berendezésekkel, a szaktudás
elmélyülésével, tapasztalatok megszerzésével gyorsabban képes a termelékenység,
és a jövedelmezőség magasabb szintjére emelkedni. Természetesen mindez sok
helyi mérlegelést kíván.
f
iii.

Az üzemi szakosítás csak olyan lehet, amely összegezésben egy körzet profilját
adja és a megye két körzetéből összetevődő profilját is kielégíti. Mert nem lehetolyan profilú gazdaságot tömegesen kialakítani Szabolcsban, amely nem felel
meg az országos munkamegosztásban elfoglalt helyének és a megyén belüli körzet
szerepének. Ebből nem következik az, hogy csak egyforma típusú gazdaságok le
hetnek a nyírségi körzetben és Szatmár'oan is, ellenkezőleg, mindenféle ésszerű
variációnak helye van, csak együttesen azok ne térjenek el, ne más termelési
irányba fussanak, mint ami az országos munkamegosztásból éppen a cscngeri vagy
a vásárosnaményi járásra érvényes.
A z üzemi szakosításnak vain. egy másik tényezője is. Egy terület, egy körzet
pl. a nyírségi körzet, úgy valósítja meg a maga profiljának megfelelő termelését,
hogy benne különféle szektorokhoz tartozó gazdaságok termelnek: állami gazda
ságok, termelőszövetkezeti közös gazdaságok, termelőszövetkezeti tagok háztáji
gazdaságai és mindenféle egyéb tanácsi üzemek, a kommunális kezelésű legelőik
től kezdve a podagógus-földekig vagy a még meglevő egyéni gazdaságokig, vagy
föld nélküli állattartókig, vagy a kiskertek gyümölcstermeléséig, vagy a szamóca
termeléséig. Ha úgy gondolnánk, hogy azt a 9 milliárdot mind a nagyüzem termeli
meg 1980-ra, akkor a szövetkezeteink mai programját és az állami gazdaságaink
mai termelési szintjét olyan mértékben kellene cmélni, ami az első látásra kép
telenségnek tűnne. Tehát úgy kell az üzemi szakosításhoz közelítem, hogy először
tudni kell a körzet termelési szerkezetét, azután számot kell vetni, hogy a kör
zeten belül a különféle szektorok között milyen legésszerűbb fejlesztés lehetséges.
Az állami szektor országosan centralizált társadalmi szektora a magyar mező
gazdaságnak. Azzal a megye helyi vezetése nem rendelkezik és ezért a közvetlen
felelősséget az Á llam i Gazdaságok Főigazgatósága viseli. A z a nagyobb kérdés,
hogy a tanácsi szektoron belül az, üzemi keretek hogyan használhatók fel leggaz
daságosabban a fejlesztési program megvalósításához.
A termelőszövetkezeti szektorban röviden arról van szó, hogy a termelőszö
vetkezeti közös és a háztáji közötti munkamegosztás, ha tetszik: termelési profil,
hogyan alakítható a jövőben. Itt a fő kérdés, hogy a háztáji termelés egyáltalán
mely ágazatokban, milyen mértékig tekinthető ésszerűen és szükségszerűen fenn
maradónak erre az időre. Mert a politikánk
egyértelmű. Maximális erőfeszítés
a közös nagyüzem fejlesztésére, hogy az összes termelésfejlesztési programot mi
előbb vállalhassa, de ennek egyik ágazatban gyorsabb, másik ágazatban lassúbb
menete van és nagyon sok feltétele.
A kenyérgabonában már megvalósult, a borsónál nagymértékben megvalósult
de már a zöldségféléknél sokkal kevésbé, a szemes kukoricából kb. fele annyi var,
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a termelőszövetkezeti közösben, mint a háztájiban. Jól számot kell vetni, hogy
egy olyan távlati program keretében, amelyben a szemes takarmányt maximálisan
növeljük, mire lesz jó irányt venni? Helyesebb-e mielőbb a közösben, a nagyüzemi
gazdálkodás maximális lehetőségeivel töm i a hozam-emelésre vagy pedig kihasz
nálni a háztáji munkaerő és egyéb lehetőségeket, esetleg még néhány ösztönzővel
fokozni a háztáji szemeskukorica-termesztést. Ugyanez a helyzet a baromfinál is.
E tekintetben nincs ideológiai vagy országos gazdaságpolitikai problémáról
szó. Teljesen világos, hogy maximálisan fejlesztendő a termelőszövetkezeti közös
gazdaság, de megvan a létjogosultsága a szocialista építés időszakában a háztáji
termelésnek is. Sőt, egy okos gazdaságpolitika ésszerűen bekalkulálja és kiaknázza
ennek a lehetőségeit, számolva azzal, hogy ez társadalmi-politikai szempontból
milyen kihatásokkal jár és ennek megfelelően az egész szocialista
építés prog
ramját vigye előre. Lényeges problémája tehát az egyes körzeteken belül a szako
sításnak, hogy a szövetkezeti közös üzem meddig fejleszthető és a háztájira med
dig és miben van szükség. Ezek után még válaszolni kell arra a kérdésre, hogyan
alakítható távlatilag a szövetkezeti nagygazdaságok profilja a nyírségi részen és
a szatmári részen? Ehhez csak néhány gondolatot vetünk fel, mert a részletesebb
vizsgálat és következtetés csak a helyi tapasztalatokkal, s erőkkel lehetséges. Milyen
főbb üzemtípusok fokozatos kiépítésére gondolhatunk?
Specializált gyümölcsös gazdaság. Munkerőproblémái ellenére bizonyosan a leg
versenyképesebb, üzemtípusok között fog elhelyezkedni.
Gyümölcstermelő, állattenyésztő gazdaság. Takarmánybázisa
határozza meg,
hogy m ely állatfaj tartására alkalmas leginkább. Ez is életképes profil lehet.
Gyakorlatban is létező típusok:
intenzív növénytermelő és állattenyésztő
cs a teljesen állattenyésztő gazdaságok, alárendelt növénytermeléssel (pl. Bá
bolna, amelynek semmi növénykiibocsátási feladata nincs, hanem csak a saját
állattenyésztésének a taikarmánybázisát teremti elő.)
Külön problémát fog jelenteni a -zöldség, természetesen a burgonyával együtt.
A fő profillal burgonyát termelő gazdaságok történetileg elég jól kialakultak,
de ha fejleszteni akarjuk a burgonyatermelést, akkor céltudatosan alakítanunk
kell burgonyát fő profilban termelő, de burgonyát mellékirányként termelő gaz
daságokat is. Különben nem lehet elérni azt a méretű emelést, amit a mi megíté
lésünk szerint az országos szükséglet kíván a megyétől.
A megyének tulajdonképpen nincs más zöldségtermelő profilja, csak a ká
poszta, amelynek megvannak a hagyományos nyírségi körzetei. A z összes többi
zöldségnövények meglehetősen változatosan
és sokféle zöldségből összetevődve
helyezkednek el. A konzervgyár jelenléte viszont elég feszes zöldségprofilt kíván.
Olyan típusú zöldséges üzemek, mint a makói hagymásoké vagy a szegedi papri
kásoké, nem képzelhető el, sokkal inkább vegyes profilú zöldségtermelő üzemek.
Ebből sokféle változat alakítható. A .nyírségi üzemekhez hasonlóan lehet profil
változásokat felvetni a szatmári részre is:
szarvasmarha-tenyésztő baromfival,
szarvasmarha-tenyésztő sertéssel,
s mögöttük a takarmányibázissal,
klasszikus típus a szarvasmarha-tenyésztő— cukorrépa-termelő gazdaság (Közép Európának talán ez a legkiforrottabb üzemi profilja).
Mindenesetre hangsúlyozni szeretném, hogy semmit sem szabad megszüntetni
abban a reményben, hogy majd valahol másutt megtermelik. Ilyen gazdaság
politika, ilyen szakosítás, üzemi specializáció csak károkat okozhat. Ezt az élet
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bebizonyította. Ugyanez az elv érvényesül a közös és a háztáji termelés vonatko
zásában is. Abba lehetne hagyni a harcot a háztáji tehenekért, de csak akkor,
ha ugyanabban a községben a közös tehénállomány fejlesztése kellően megala
pozott.
IV.
Összefoglalóan: mint alapvető elvi fejlesztési kérdéseket kell tehát kezelni a
megyének a következőket:
— a fejlesztési szintet illetően, hogy nem 7, hanem 8—9 milliárd legyen-e a
kitűzött termelési szint a mai 4-hez képest;
— a termelésszerkezetben hogyan lehet maximálisan növelni a munkatermelé
kenységet, s ennek megfelelően az ágazatokat módosítani, de úgy, hogy az ágazat:
összetételnél a megyei szükségleteket és az országos igényeket is figyelembe keli
venni a munkatermelékenység növelésének a maximális érvényesítése mellett;
— az így kitűzhető megyei profilt hogyan lehet legésszerűbben megosztani o
Nyírség és a szatmári rész között és mindkét körzet 'kisebb tájain belül;
— a tanácsi szektor programját hogyan lehet megosztani a termelőszövetkezeti
közös és a háztáji között, figyelembe véve a nagyüzemi fejlesztés lehetőségeit és an
nak az üzemi profilját, valamint a háztáji gazdaság helyzetét és az ennek megfelelően
folytatandó gazdaságpolitikát.
Én a magam részéről mind a négy kérdésben állást foglaltam, s bizonyos
ajánlásokat tettem a megyei vezetés részére.
A z állásfoglalások mögött azonban a problémák tömege van, amelyekre gon
dolni kell és amelyekben rengeteg kutatómunka, fejlesztő tevékenység, a megye
és a járás vezetőinek nagyon sok fejtörése és bölcs döntése szükséges. A felada
tokra tehát helyi megoldást kell találni, természetesen felhasználva a hazai és nem
zetközi tapasztalatokat is.

f
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BO TÁR JÓZSEF— S Z IL Á G Y I IMRE:

A társadalom szerkezetének változása
és jelenlegi képe megyénkben
„Társadalmunk közelebb ke
rült ahhoz, hogy a munkás
osztálynak, a termelőszövet
kezeti parasztságnak és az ér
telmiségnek, a dolgozó népnek
egységes szocialista társadal
mává váljék.”
(M SZ M P v i l i . kongr. Ikv. K os
suth K ön yvk iad ó 1963. 30. oldal)

A felszabadulás óta a ftépi demokratikus forradalom, valamint a szocializmus
építésének idején, a hazánkban végbement gyökeres politikai és gazdasági változá
sokkal összefüggésben, megváltozott megyénk társadalmi szerkezete és osztály
viszonya is.
A megye társadalmi, szerkezeti változásának vizsgálata napjainkban különös
időszerűséggel és gyakorlati jelentőséggel bír.
A z elemzésnek fel kell tárnia a fejlődésünk jelenlegi szakaszára jellemző tár
sadalmi, szerkezeti képet, e szerkezetre jellemző mozgást, azaz a szocialista társada
lom különböző rétegei közötti nagyfokú mozgást, annak törvényszerűségeit, ten
denciáit.
Ennek időszerűségét különösen az M SZM P V III. kongresszusán kidolgozott
szocialista nemzeti egység politikája indokolja, amelynek meghirdetése jelzi a tár
sadalmi csoportok, osztályok, rétegek közötti különbség eltűnésének fontos állomá
sát, kibékíthetetlen ellentétek megszűnését, s egyben mint követelményt, felvázolja
az ehhez vezető, ezt segítő utat, feladatokat is. A szocialista nemzeti egység erősí
tésének feladata feltétlen megkívánja, hogy tanulmányozzuk, feltárjuk megyénk
társadalmának szerkezetét, milyen osztályok, rétegek léteznek, milyen a közöttük
levő viszony, milyen ellentmondások merülnek fel és milyen módon lehet ezeket
megoldani.
A társadalom osztályszerkezeténck, az osztályviszonyok megváltozásának okait
a termelőeszközök tulajdonviszonyában, valamint a termelőerők gyors fejlődésének
együttes hatásában kell keresnünk. A felszabadulást követő népi demokratikus
forradalom már első szakaszában, a földreform során, radikális változást hozott a
tulajdonviszonyokban. Ez azonban csak a kezdetét, első szakaszát jelentette annak
a változásnak, amely a döntően paraszti jellegű megye osztályszerkezetében a népi
demokratikus forradalom, valamint a szocializmus építésének eddigi történetében
bekövetkezett. Szabolcs-Szatmár megye paraszti jellegű, ezért a társadalom osztály
fő

szerkezetére a földosztás után, a szocializmus építésének körülményei között két
egymással nagyon szoros összefüggésben, kölcsönhatásban levő társadalmi folyamat
gyakorolt hatást. A z egyik a szocialista tulajdonviszonyok kialakítása falun, azaz a
mezőgazdaság szocialista átszervezése, a másik pedig az ország iparosítása, amely a
megyére kettős hatással volt: egyrészt az ipari üzemek, iparvállalatok telepítésével,
ha az ország egyéb megyéihez képest nem is mutat valami fejlett képet, mégis
megnövelte azok számát, akik helyben bekapcsolódtak az ipari termelésbe, növelve
a munkások súlyát, másrészt pedig az ország iparosodott területeire, központjaiba
való nagymérvű állandó és ideiglenes jellegű elvándorlást okozott. Ezek az alap
vető, valamint egyéb folyamatok a megye társadalmi szerkezetében és a társadalmi
élet különböző területein ideológiai, politikai, kulturális, erkölcsi viszonyaiban viszszatükröződnek. A kérdések minden oldalú megvilágítása nem lehetséges, e tanul
mánynak sem az a rendeltetése, ezért elsősorban a fő, lényeges folyamatoknak a
társadalom szerkezetére gyakorolt hatását kívánjuk elemezni külön-külön, illetve
azok kölcsönös összefüggésében. Fejlődésünk eddigi szakaszain túlmutatva hangsú
lyozni kívánjuk, hogy a szocializmus teljes felépítésének szakaszában a legfonto
sabb változások a két, most már szocialista alapon álló osztály egymás közötti
arányaiban, továbbá külön-külön e két osztályon belül mennek végbe.
E tanulmány keretében szeretnénk bemutatni — ha vázlatosan is — a megye
társadalmi szerkezetében és társadalmi életében az utóbbi három, három és fél
évtized során végbement változásokat.
Amint azt tudjuk, hazánk a felszabadulás előtt agrár-ipari jellegű ország volt,
amelynek társadalma feudál— tőkés gazdasági alapra épült fel. Az országban a
mezőgazdaság volt túlsúlyban. Ennek egyik bizonyítéka az, hogy az önálló kere
settel, jövedelemmel rendelkezők több mint fele mezőgazdasági kereső volt. Az
ország gazdasága a fejlettebb országokhoz viszonyítva elmaradott volt. Ugyanis a
mezőgazdasági termelés eléggé alacsony színvonalon állt, és néhány iparág kivéte
lével nem volt fejlett a magyar ipar sem.
Lényegében az országban fennállóhoz hasonló volt a helyzet Szabolcs-Szatmár
megyében is. Azzal a különbséggel, hogy itt még inkább kidomborodott a mező
gazdasági jelleg, hiszen a keresők közel háromnegyed része mezőgazdasági kereső
volt. Milyenek voltak a megye mezőgazdaságának adottságai? Igaz ugyan, hogy a
földterület csaknem száz százalékig alkalmas volt mezőgazdasági művelésre, de
egyéb adottságai igen kedvezőtlenek voltak. (Ez a helyzet lényegében most is.)
így pl. a talajösszetétel nem a legkedvezőbb, hiszen sok a gyenge termést adó, —
részben futóhomok — terület. A z időjárási viszonyok sem a legjobbak, pl. a szél
elég sok kárt tesz főleg a homokterületen. A csapadék évi átlagos mennyisége ál
talában kevés, emellett nem a legjobb sem a területi, sem az időbeli eloszlása. A hő
' mérsékelt alakulása is eléggé szélsőséges. A gazdálkodás színvonala eléggé ala
csony. Nem kielégítő a felhasznált istálló- és műtrágya mennyisége és kevés az
öntözött terület is. Ilyen körülmények között igen alacsony termésátlagok alakultak
ki. A z évtizedek során néhány növény — burgonya, dohány, napraforgó — viszony
lag jelentős területen való termelése hagyományossá vált, hiszen a megye talaj- és
időjárási viszonyai ezeknek eléggé megfelelnek. Nagy területen termeltek azonban a
megyében kenyérgabonát is.
A z iparnak nem volt számottevő szerepe a megyében. Ebben is igen sok körül
mény kedvezőtlen hatása játszott közre. A kedvezőtlen jelenségek között első he
lyen azt kell megemlítenünk, hogy e területen nem volt nyersanyaglelőhely, semmi
féle ásványkincs nem volt feltárva. Valamire való energiaforrással sem rendel
kezett és a más megyében levő energiaforrások is — viszonylag — messze voltaK
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innen. Távol esett azoktól az útvonalaktól is, amelyeken az ország igen nagy külke
reskedelmi forgalma lebonyolódott. így nem igen volt arra sem lehetőség, hogy az
ország más részeihez hasonlóan, az országba érkező nyersanyag feldolgozására, a
szállítási út mentén, ipari üzemeket lehessen építeni. (Bár így is egy üzem, a nyírbogdányi petróleumgyár, galíciai olaj feldolgozására épült.) Nemcsak külfölddel, de
a fővárossal és más nagyobb magyar városokkal sem volt jó összeköttetés, hiszen
ezektől a főbb útvonalaktól is távol feküdt a megye legtöbb helyisége. A közleke
dési és szállítási viszonyok más szempontból is kedvezőtlenek voltak. A vasútsűrűség alacsony to I I A közutak állapota nem volt kielégítő, de kevés volt a közúti szál
lítójármű is. Pl. 1938-ban mindössze 22 teherautót és 1 autóbuszt tartottak nyilván
a megyében.
Érthető tehát, hogy amikor a termelésnél a döntő, szinte az egyedüli szempont
az volt, hogy hogyan lehet minél kisebb tőkével, minél nagyobb jövedelmet elérni,
a tőkések nem a rossz adottságú Szabolcs-Szatmár megyében telepítettek jelentő
sebb ipart. A z az ipar, amely mégis itt kialakult, leginkább a hagyományos mező
gazdasági termékek feldolgozására létesült. Sok — de egyenként kevés embert fog
lalkoztató — malom,' növényólaj-sajtoló és szeszgyár működött a megyében. A bungonyakeményítő gyártására alakult meg a demecseri keményítőgyár, a mezőgazdasági
hulladéknak számító mákgubó alkaloidává való feldolgozására pedig a tiszavasvári
alkaloidagyár. A z ipar „nagyságát” és szétaprózottságát igen jól mutatják az 1930.
é v i népszámláláskor összeírt alábbi adatok:
Szabolcs-Szatmár megye iparvállalatainak az alkalmazottak létszáma szerinti
megoszlása 1930. január 1-én
Az alkalm azottak száma
(fő)

,

A vállalatok száma
<%> . . ^ ^

1— 2
3— 5
6— 10
11—20
20 főnél több

78,1
16,6
4,0
0,8
0,5

összesen:

100,0

Nem volt egyetlen olyan ipari üzem sem, amelyben a foglalkoztatottak száma
elérte volna a kétszáz főt. A rendelkezésünkre álló adatok szerint 1935-ben a megye
gyárjellegei ipari üzemeiben 1190 fő dolgozott. (1930-ra vonatkozóan ilyen adatok
nem állnak rendelkezésünkre.)
A keresők aránya 1930-ban alig haladta meg a 40 százalékot, ezek többsége is
az évnek csak egy bizonyos részében dolgozott, mivel a mezőgazdasági és az ipari
üzemek nagy többsége is idényjellegű volt. Száz keresőre 140 eltartott jutott. A
nagyszámú eltartott, az idényjellegű foglalkoztatás, az alacsony bérek következté
ben a lakosság jövedelme nagyon alacsony, így a vásárló ereje kicsi volt. Éppen
emiatt nem volt jelentős tényező a kereskedelem sem.
A z előzőekben vázoltak miatt a banktőke sem eszközölt nagyobb befektetése
ket a megyében, fő feladatának a kisebb hitelek, kölcsönök nyújtását tekintette.
Az emberek többségének fő megélhetési forrása a föld volt. A földből élők jöve
delme — a földtulajdon rendkívül egészségtelen megoszlása következtében —

2. Szabolcs-szatmárl Szem le

ni.
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azonban óriási szélsőségeket mutatott. A megye területe több mint egymilliót
katasztrális hold. Ennek közel fele 1240 család tulajdonában volt. Azoknak a sze
mélyeknek a száma, akiknek a megyében levő földbirtok meghaladta az ezer kataszt
rális holdat, 71 volt. A földbirtok viszonyokra — szintén — csak 1935-ből állnak
rendelkezésünkre részletes adatok, amelyek a következőiket mutatják:
Szabolcs-Szatmár megye területének megoszlása
birtokcsoportok szerint az 1935. évben

A f ö l d b ir t o k o k

A t ul a jd on os ok és az
á ta la k ul t fö ld területének
%-OS megoszlása

Gazdaság-nagyság csoport
száma

1 kát. holdnál kisebb
1—
5 kát. holdig
6—
50 kát. holdig
51— 100 kát. holdig
101— 500 kát. holdig
501— 1000 kát. holdig
1001— 3000 kát. holdig
3001— 5000 kát holdig
5001— 10 000 kát. holdig
10 001 kát. holdnál nagyobb
összesen:

44 574
44 237
25 522
1 160
1013
156
55
6
8
2
116 733

területe
(kát. hold)

19 106
106 066
334 826
80 072
213 560 .
75 513
91 387
22 443
55 483
26 121
1 024 577

a földtulaj
do no so k sz á 
m a szerint

a gazdaság
na g ys ág a
szerint

38,2
37,9
21,8
1,0
0,9

1,9
10,4
32,7
7,8
20,8
7,4
8,2
2.9
5,4
2,5

0,2

100.0

100,0

Közel kilencvenezren voltak olyanok, akiknek a földterülete öt, vagy öt ka
tasztrális holdnál kisebb volt. A különféle uradalmakban és gazdaságokban nagy
számú gazdasági cseléd (17 170 fő) és mezőgazdasági napszámos (47 278 fő) dolgozott.
Mint már említettük az eltartottak aránya igen magas volt. (Közel 60 százalék.)-.
Felmerül ezek után a kérdés: vajon milyenek lehettek a lakosság különböző rétegei
nek jövedelmi viszonyai? Teljes értékű képet — adatok hiányában — erről sem
tudunk nyújtani. A rendelkezésünkre álló adatok szerint a gyáriparban dolgozó
munkások (mindössze 1190 fő) átlagos havi keresete 55,88 pengő volt. A mezőgazda
sági foglalkozásúak zömét kitevő napszámosok és cselédek helyzetére, valamint
a jövedelmére vonatkozóan pedig legjobb lesz, ha idézzük az ezen évekről szóló
Szabolcs megyei szociográfia néhány idevágó sorát: „Áldás és élet a h a r m a d o s
fö ld ... A szántást, a vetőmagot a gazda adja, a bemunkálás és a betakarítás — a
behordáson kívül — mind a harmados kötelessége, aki ezért a termés egyharmadát k a p ja ... Harmados földet adni nem kötelesség, ezt a gazdák egy része erősen
érzi és ki is használja... Gazdája válogatja, hogy mennyi, de megesik, hogy 50— 60,
sőt 100 napra is rúg az ingyen-munkák száma.”
„ ... A s o m m á sság a napszám munka helyett van. Rendesen 4— 5 hónapra
szegődnek el termény- és pénzjárandóságért. Háború előtt a sommásság is jobb
volt 30 forint készpénz egy hónapra, hetenként 3 kiló szalonna és 3 liter pálinka
járt. Most ez is gyenge, de olyan vidékről, ahol sok a nép és kevés a föld, jönnek
erre a gyengére is, mert kell a kenyér. A hónaposok 150 kg életet (80 kg búza, 70
kg gabona), 4 kiló szalonnát és 8 pengőt' kapnak... a hónaposnak nincs mit
válogatni.
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... A t a k s á s néha lakhatatlannak minősített házban 40 napi úrdolgáért kap
lakást, még azonkívül akkor kell leszolgálni a lakást, mikor napszámba járhatna.
. . A c s e 1é dnek átlagosan elég a bére az élet puszta fenntartásához ... maga
a kommenció csak úgy elég, ha ügyességgel szerez hozzá a cseléd.. ."
„ . . . N a p s z á m kevés akad. Most már megállapította a kormány a legkisebb
napszámot, de még tavaly 80 filléres, egypengős napszámra ment a szegény, a maga
kenyerén ... Napszám olyan helyen, ahol gyár >vagy uradalom nincs, alig akad ..
Nagy tülekedés van, ha egy kis pénzes munka kiüt, mert ilyen ritka a falun.
Inkább részes munka akad, abból meg csak ősszel látnak egy kis pén zt... A nap
szám igen sarkalló, szigorú munka most. Aki három órakor (hajnalban) ki nem
megy napszámra, jó napot köszönnek neki, hogy elkésett és haza k ü ld ik ..
A kisiparosokról és a kiskereskedőkről, illetve helyzetükről az alábbiak talál
hatók a szociográfiában:
„Szabolcs vármegyében az iparos és a kereskedő nincs irigylésre méltó hely
zetben. Eltekintve néhány kivételtől, a legtöbbjük súlyos gondokkal küzd és nem
képes arra, hogy tőkét gyűjtsön üzeme vagy üzlete fejlesztésére. . . ”
A fix fizetésű állami alkalmazottak, tisztviselők helyzete viszonylag igen jó
volt. Ilyen hely viszonylag kevés volt, s emiatt igen magas volt a szellemi munka
nélküliek száma is.
Mi jellem ezte a lakosság életkörülményeit? Hasonló, szélsőség. A földbirtokosok
és földbérlők fényűzően berendezett kastélyainak árnyékában cselédházak tömege
húzódott meg. Duskálás a földi javakban az egyik oldalon és mérhetetlen nyomor,
éhezés a másik oldalon. De legjobb lesz, ha a lakosság zömét kitevő, főként mező
gazdasági foglalkozású szegények viszonyainak ábrázolásához ismét az akkor, e té
makörben megjelent írásokat idézzük: „ A lakás szalma- vagy nádfedeles, vályog
vagy vertfalú kis házban egy kis pitvar, benne a takaréktűzhely, egy és igen
ritkán két alacsony szobával; földes szobákról van szó. A z ablakok kicsik, télen ho
mokkal, mohával kitömve, hogy a hideg be ne jöjjön. A falak nedvesek, a levegő
dohos ...
...Szabolcsban nincs egyke, egy szobában akárhány 5— 11 tagból álló család
hál. A táplálkozás elég silány a szegény napszámos világban: évszakonként változik:
kenyér, köles, paszuly, kukorica máié, burgonya, káposzta, sült tök, borsó, nyáron
dinnye is akad. Szalonna, tej, túró, tojás ha csak jobb sorsuk van, apró jószág va
sárnap, de minél ritkábban. Jellemző az a közmondás, hogy ha a szegény paraszt
baromfit eszik, akkor vagy a paraszt beteg, vagy a m ajorság. . . ”
A lakosság többi rétegének helyzetére vonatkozóan nem állnak rendelkezésünkre
ilyen adatok, illetve jellemzések. Ügy gondoljuk, miután a jövedelmi viszonyok
többé-kevésbé ismertek, valamit „mondanak” az árak is.
Milyenek voltak akkor az árak? 1936 végén hivatalos adatok szerint néhány
fontosabb cikk ára a következő volt:
Marhahús (levesnek)
Sertéscomb
Sertéskaraj
Zsírszalonna
Füstölt szalonna
Zsír (disznó)
Tej
Főzővaj
Kenyér (félbarna)

2

*

kg
r»
•i

m
liter
kg

1,94 nrngo
1,94
«•
2,20
1.59
«•
2,00
1,76
ti
0,28
2,70
M
0,35
1.
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Búzaliszt 0-ás
Cukor (finom kristály)
Burgonya (rózsa)
Tojás
Férfiruha (II. r. gyári)
Női ruha
„
Gyermekruha
„
Férfi munkásing
Női ing
Férficipő (gép
szeges, fekete, box)
Gyermekcipő (33— 35-ös)

kg
II
II
H
db
db
lí
>1
„

0,37 pengő
1,28
»i
0,10
ii
0,10
66,00
••
70,00
33,00
i»
5,20
t»
4,80
M

pár

18,00
11,50

II
II

Nemcsak a földi javakból, de a jogokból is igen kevés jutott a parasztság sze
gényebb rétegeinek és a munkásság tagjainak. A képviselóházban nem jutott hely
a számukra. A megyei törvényhatóságba is elvétve került be közülük egy-kettő.
A községi képviselő-testületekben is alig-alig volt közülük való. Hiszen ezen testüle- ■
tek tagjainak 60 százaléka szerzett jogok alapján — választás nélkül — került be.
Ha még megemlítjük azt is, hogy különféle jpgszabályok alapján a legtöbb cseléd
nek és napszámosnak választási joga sem volt, nyilvánvalóvá válik a csaknem teljes
jogfosztottságuk is.
A z államhatalom, a helyi közigazgatás és a társadalmi élet más vezető állásai
— s ezáltal a hatalom — a tőkések, főként a földbirtokosok és földbérlők kezén
volt. De a jog, a vallás és a különféle intézmények is mind a tőkések hatalmát
szolgálták és erősítették.
Rendkívül vázlatosan ismertetve ezek jellemezték a felszabadulás előtt a me
gye gazdasági és társadalmi életét.
*

A felszabadulás után az egész országban — és természetesen Szabolcs-Szatmár
megyében is — mélyreható társadalmi és gazdasági változások mentek végbe. Ezek
nek a változásoknak a lényegét a következőkben foglalhatjuk össze:
a) A legfontosabb termelőeszközök magántulajdonból társadalmi tulajdonba
kerültek.
b) Megszűnt a földbirtokosok, földbérlők és a gazdasági élet különböző terüle
tein uralkodó tőkések osztálya.
c) A földosztás (stb.) révén megszűnt a mezőgazdasági cselédek és napszámo
sok nagyszámú kategóriája. A későbbiek során az egyénileg gazdálkodó parasztok
csaknem valamennyien szövetkezeti paraszttá váltak.
d) Átalakult a népgazdaság szerkezete. Agráripari országból ipari agrár országgá
vált hazánk. A népgazdaságon belül az ipar súlya lett a döntő, és jelenleg is növek
szik.
e) A népgazdaság szerkezetének átalakulása jelentős hatással volt és van a la
kosság helyzetére is, amely — nagyjából — a következőkben nyilvánul meg:
1. Évről évre növekszik a keresők száma és aránya.
2. A keresők száma elsősorban az iparban és a szolgáltató ágazatokban növek
szik, a mezőgazdaságban csökken.
3. Emelkedik a lakosság egy főre jutó jövedelme.
4. Megváltozik a lakosság — jelentős részének — területi elhelyezkedése.
a)
A mezőgazdasági területekről igen sokan más foglalkozást választanak ét
iparvidékre költöznek el.

20

b) A falusi lakosság egy része városba, vagy városiasodó községbe költözik.
c) A külterületen élők közül igen sokan belterületre költöznek.
d) Sokat javul a lakosság műveltségi színvonala.
5.
A z általános és technikai fejlődés következtében növekszik a szellemi dolgo
zók és a szakképzettek száma.
A társadalom gyökeres átalakulásának első és egyik legfontosabb állomása az
1945. évi földosztás volt. Ennek során Szabolcs-Szatmár megyében több mint 466
ezer katasztrális hold földet (közel háromnegyed részét személyeknek) osztattak ki.
Szaboics-Szatmár megyében az 1945. évi földreform során föld-, házés házhelyjuttatásban részesültek száma gazdaságnagyság-csoportok szerint
FoldGazdaság nagyság csoport
Gazdasággal rendelkezők:
0— 1 kh-as gazdasággal
1— 3 khnas gazdasággal
3— 5 kh-as gazdasággal
5— 10 kh-as gazdasággal
10— 15 kh-as gazdasággal
15— 20 kh-as gazdasággal
20— 25 kh-as gazdasággal
25 kát. holdnál nagyobb
Gazdasággal rendelkezők
összesen
Gazdaság nélküliek
összesen:

Kaz-

Házhely

yj itatás bán részesültek száma
2 920
12 377
14 781
19 469
3 386
589
148
75

P3
274
582
1 305
241
23
8
4

1 408
4 328
4 619
6 340
1 152
164
52
29

54 245

2 505

18 092

4 470

163

6 350

58 715

2 668

24 442

A földosztás eredményeként a megyében megszűntek a földesúri birtokok, vala
mint a földesurak és földbérlők csoportja. A kiosztott föld nagyobb részét szegény
es kisparasztok kapták. Földhöz jutott a mezőgazdasági napszámosok és cselédek
egy része is. Más részük a népgazdaság különböző ágazataiban helyezkedett el (ipar,.
\ építőipar, bányászat, stb.)
1946 és 1949 között történt meg a bankok, a tíz főnél nagyobb iparvállalatok cs
a kereskedelem államosítása, amely véget vetett a tőkések ezen csoportjai hatal
mának.
A tőkések — a gazdasági hatalmuk elvesztése után — fokozatosan kiszorultak
a társadalmi élet vezető helyeiről is. így pl. a kiírt választások során kicserélődtek
az oi-szággyűlcsi képviselők, munkások, parasztok és értelmiségiek kerültek az új
országgyűlésbe.
1950-ben sorra kei ült az államhatalom és a közigazgatás helyi szervezetének
átalakítása is. A közigazgatás szervezete, feladata és személyi összetétele nagyon
*okai változott. E változások egyikét szemléltetik azok az adatok, amelyek a Sza
bolcs vármegyei törvényhatóság 1934. évi és a Szabolcs-Szatmár megyei Tanács
1963. évi összetételét mutatják be.
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A Szabolcs-Szatmár megyei országgyűlési képviselők foglalkozás szerinti összetétele
1942

Földbirtokos, földbérlő
Kisbirtokos
Földműves
Katonatiszt
Értelmiségi
Alkalmazott
Munkás
Kisiparos
összesen:

1Sfi2 a)

1948

1964

M egnevezés

években

7

—

6
5
1
4
3
1

1

—
2

3
3
—
—
16

—

—

2

—

9
—
5

4
—
3
3
9

1
1

1

—

—

21

18
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a) Eredeli foglalkozás szerint

Szabolcs vármegye törvényhatóságának 1934. évi és a Szabolcs-Szatmár megyei Ta
nács tagságának 1963. évi foglalkozás szerinti összetétele (%)
l<ifí3

M e g n ev ezés

1934

eredeti

36,4

15,5

9,6

15,5

—

—

2,2

39,1

jelen leg i

fo g la lk o z á s szerint

Földbirtokos, földbérlő
Kisgazda
Mezőgazdasági munkás
Ipari és kereskedelmi nagytőkés
Értelmiségi, alkalmazott
Termelőszövetkezeti tag
Munkás
Kisiparos, kiskereskedő
Egyéb
összesen

—

—
—

43,8

—

64,9

—

23,7

21,7

0,7

—

7,2

6,2

—

—

1,1

6,2

6,2

100,0

100,0

100,0

A pénzintézetek, az ipar, a kereskedelem államosítása után, országszerte meg
kezdődött a mezőgazdaság szocialista átszervezése. Már 1948- és 1949-ben megala
kultak az első termelőszövetkezetek. Bár a termelőszövetkezeti mozgalmat két ízben
is — 1953-ban és 1956-ban — súlyos veszteségek érték, mégis az 1961. év elején az
egész országban — így Szabolcs-Szatmár megyében is — lényegében befejeződött
a mezőgazdaság szocialista átszervezése. Ezáltal lehetővé vált, hogy a mezőgazda
ságban is korszerű szocialista nagyüzemeket lehessen alakítani. A mezőgazdasági
termelőszövetkezetek megszervezése után az egész népgazdaságban uralkodó jellegű
vé váltak a szocialista termelési viszonyok. A termelőeszközök társadalmi tulajdonba
vétele lehetővé és szükségessé tette a tervgazdálkodás bevezetését. Megteremtődtek
az előfelételei annak is, hogy az ország gazdasági szerkezetét átalakítsák, kezdetét
vegye az ország nagyobb arányú és gyors ütemű iparosítása. A z iparosítás szüksé
gességét — többek között — a következők indokolták: a lakosság megnövekedett
élelmiszer-szükségletét — ha egyes cikkekből (pl. húsból) nem is teljesen — ki tudta
elégíteni a népgazdaság. A z élelmiszerekkel kapcsolatban már inkább minőségi és
kevésbé mennyiségi igények merültek fel. így a lakosság kereslete az iparcikkek
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— főként az úgynevezett tartós fogyasztási cikkek — iránt növekedett meg. Lehe
tetlen lett volna, illetve lenne a lakosság fogyasztási cikkekkel és az ipar, a mező
gazdaság valamint a többi ágazat gépekkel való ellátása megfelelő ipar nélkül.
Mint ismeretes az ország iparosítása a nehézipar fejlesztésével kezdődött és
olyan helyeken történt elsősorban, ahol már volt az iparnak bázisa. íg y az ország
bizonyos körzetei — elsősorban Budapest, a Dunántúl nagy része és a borsodi ipar
vidék — nagyarányú fejlődésnek indultak. A z új, illetve a bővített vagy korszerű
sített üzemeknek sok új munkaerőre volt szükségük. A nehézipar jellegéből faka
dóan főként férfiakra volt szükség. A fejlesztett területeken már előzőleg is kevés
vo lt a le nem kötött munkaerő. íg y a tartalékok hamar kimerültek. A szükségletet
viszont ki kellett elégíteni, hogy az üzemek működését biztosítsák. Megkezdődött
ezért a munkaerőtoborzás az ország olyan vidékein, amelyek munkaerőfölösleggei
rendelkeztek. Ismeretes, hogy az ország nagy része (főként az A lföld) mezőgazdasági
jellegű. Tudjuk azt is, hogy a mezőgazdaság évtizedek óta nem képes már vala
mennyi falun élő, munkaképes korú ember foglalkoztatására. M ivel az alföldi me
gyékben nem volt jelentősebb iparfejlesztés, amely lehetővé tette volna a mező
gazdaságban le nem kötött lakosság foglalkoztatását, ezekből a megyékből megin
dult az elvándorlás, A csak részben, vagy egyáltalán nem foglalkoztatott munka
erők közül igen sokan a rendszerint távoli, de állandó foglalkozást, rendszeres és
a réginél nagyobb jövedelmet biztosító iparban és építőiparban vállaltak munkát. Az
új munkahelyek és az új városok: Dunaújváros, Komló, Kazincbarcika és Oroszlány
is elsősorban „vándorlókkal” népesültek be. A legtöbben azonban Budapestre ván
doroltak el. így következett be, hogy az ország egyes városai és megyéi a termé
szetes szaporulatuknál lényegesen nagyobb mértékben szaporodtak, mások lakossá
gának száma viszont jelentős mértékben csökkent.
önkéntelenül is felmerül a kérdés, milyen változásokat idézett elő az ország
gazdasági szerkezetének átalakulása Szabolcs-Szatmár megyében? A z ipar ebben a
megyében is fejlődött, több új üzem létesült, számos régit felújítottak, illetve bőví
tettek. Űj üzemek többek között a következők: Nyíregyházán a konzervgyár, a do
hányfermentáló, a mezőgazdaságigép-javító, a Ruggyanta Gyár telepe, a Vasszerke
zeti és Gépipari Vállalat. Tiszalökön a vízierőmu stb. A fejlődés egyik legjellemzőbb
mutatója az, hogy a megye gyárjellcgű iparában foglalkoztatott munkások száma
1935 óla több mint tízszeresére emelkedett.

Év

Á tla g o s á llo m á n y i
létszám (fő )

1935

1 190

1940

1 801

1953

4 937

1960

6 672

1963

12118

(Feltétlenül figyelembe kell vennünk, hogy ezek az adatok csak azokat a
munkásokat tartalmazzák, akik a megyében levő ipari üzemeknél dolgoznak. Nem
tartalmazzák tehát azoknak a Szabolcs-Szatmár megyei lakosoknak számát, akik
itt laknak, de más megye iparvállalatainál dolgoznak.)
A záhonyi átrakó körzet nagyarányú fejlesztése, valamint a közúti gépjárművek
(autók, autóbuszok) számának növekedése következtében a közlekedési dolgozók
száma is csaknem ötszöröse az 1930. évinek.
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A z ipar, építőipar, az ipari jellegű szolgáltatások fejlődése stb. következtében a
keresők száma és aránya növekedett a felszabadulás óta. Ha azonban az 1949-es
vagy az 1960-as adatokhoz viszonyítunk, akkor azt látjuk, hogy számuk 1949 óta
csökkent.
Szabolcs-Szatmár megye lakossága és keresői
számának és arányának alakulása a)
1930

1941

1949

*
I96C

1963

M egnevezés
január 1-én

Jelenlevő összes
népesség száma (fő)
Keresők száma (fő)
Keresők aránya (°/o)
100 keresőre jutó
eltartott (fő)

502 126
209 024
41,6

546 629
240 537
44,0

558 084
252 406
45,2

586 449
277 ISO
47,3

563 750
252 350
44,8

140

127

121

112

123

a) 1964. január 1-i közigazgatási beosztásnak megfelelően átszámolva.
(így már bizonyos problémák, megválaszolandó kérdések maradtak hátra. A
válasz megadása érdekében — többek között — szükségesnek látszik megvizsgálni,
hogy a keresők hogyan oszlottak meg az egyes népgazdasági ágak között. E kérdésre
a népszámlálások adatai adnak választ.
Szabolcs-Szatmár megye keresői számának
alakulása ágazatonként a)
1930

1941

(fő)
1949

1960

1963

179 277
24 243
17 150
10 397
13 178
3 444
29 501

136 400
20 400
13 300
11 050
15 550
4 400
51 250 b)

277 190

252 350

Ágazat
janu ár I-én

Mezőgazdaság
Ipar
Építőipar
Kereskedelem
Közlekedés
Szolgáltatás
Egyéb
összesen

. 151 667
25 402

—

7 765
3 182
—
21 008

—
—
—

189 289
20 961
3 444
6-795
4 861
4 670
22 386

209 024

240 537

252 406

—

a) 1964. január 1-i közigazgatási beosztásnak megfelelően átszámolva,
b) ebből 29 350 termelőszövetkezeti nyugdíjas.
Első kérdésként mindjárt az merül fel, hogyan lehetséges az, hogy 1949-hez és
1960-hoz viszonyítva is csökkent a keresők száma, amikor közismert, hogy munka
erőt — különösen férfit — nem könnyű már ebben a megyében sem találni. Annyira
nem, hogy például az építőipar esetenként itt is létszámhiánnyal küzd. A válaszadás
mindezek ellenére nem nehéz. Jelentősebb csökkenés a mezőgazdasági foglalkozá
súaknál és az iparban dolgozóknál van.
A mezőgazdasági keresők számának csökkenése különösen 1949-hez viszonyítva
nagy. Ekkor volt számuk egyébként a legmagasabb. A z 1945. évi földosztás utárs
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ugyanis megnövekedett az önálló gazdaságok száma, ami egyúttal a keresők számá
nak növekedését is jelentette. Növekedett azonban a mezőgazdasági keresők száma
azért is, mert az egyes gazdaságok iskolából kikerült, illetve íelnőtt családtagjai is
bekapcsolódtak, segítették a gazdaság munkáját. Ezeknek az úgynevezett „segítő
családtagoknak’- igen nagy volt a száma, ők természetesen szintén keresőknek
számítanak. Am ikor 1959 végén ismét megkezdődött és 1961-ben befejeződött a ter
melőszövetkezetek szervezése, a parasztság tagjainak egy része, elsősorban azok,
akik nem rendelkeztek földdel — csak segítettek annak megművelésében — elhagy
tak a mezőgazdaságot. Üj foglalkozást kerestek, átrétegződtek. Ez a folyamat, ha
kisebb mértékben is, de már az ötvenes évek elején is éreztette hatását.
A z átrétegződés azonban nemcsak a parasztság soraiban ment végbe, kiterjedt
az a népesség más rétegeire is. A társadalom szerkezetében 1949 óta végbement
változásokat az alábbi adatok mutatják:

Szabolcs-Szalmár megye társadalmi átrctegzó'dése
1919. január 1-től 1962. december 31-ig

•
Társadalm i foglalk ozási réteg

K e re s ik s-zámn
(lílflfl fő )

191!)

1963

január l én

Parasztság
(termelőszövetkezeti tag,
alkalmazásban álló és önálló)

Népesség
számának Évenkénti
Alu- —-a átlagos
szaporo Átrétegzd1949 1 1.
dési in 
lflfií X ll.
dás (-r)
dex (%)
fogyás
■11-ig
(10ÜÜ ÍŐ)
(- ) (íő)

(+ ->

189,0

132,5

— 56.5

— 4 036

32,7

60,3

+ 27,6

+

1 972

184,4

Értelmiségek
(orvosok, mérnökök,
pedagógusok stb.)

10,4

25,8

+

15,4

- f 1100

248,1

Egyéb
(kisiparos, kiskereskedő,
nyugdíjas stb.)

20,3

33,8

+

13,5

+

166,5

252,4

252,4

Munkásság
(szak-, betanított és
segédmunkás)

70,1

Alkalmazottak
(vezetők és irodai dolgozók)

összesen:

—

964
—

100,0

A parasztság közel 30 százalékos csökkenése azt eredményezte, hogy az összes
keresőkön belül a paraszti keresők aránya 75 százalékról 52 százalékra esett vissza.
A z értelmiségiek és alkalmazottak száma 1949. január 1. és 1962. december 31.
között két és félszeresére növekedett. Elsősorban a pedagógusok, orvosok, mérnökök
száma emelkedett viszonylag nagymértékben. A mezőgazdaság szocialista átszel vezése után a termelőszövetkezeti nyugdíjasok és öregségi járadékosok száma közel
30 ezer főre emelkedett.
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A lakosság foglalkozásában végbement változások sok esetben nemcsak foglal
kozás változást jelentettek. A z előzőekben már szóltunk az iparosítási elvekről
Olyan megyékben, ahol volt ipari bázis a parasztság azon része, amely elhagyta
a mezőgazdaságot, viszonylag könnyen talált a lakhelyén vagy ahhoz elérhető közel
ségben munkát. íg y nem kényszerült arra, hogy elhagyja szőkébb hazáját. Olyan
megyékben azonban, ahol nem volt, illetve nem fejlesztették az ipart, a felszabaduló
munkaerő nem talált a megyén belül megfelelő munkaalkalmat.
Ez a helyzet Szabolcs-Szatmár megyében is. Ez a megye már évtizedek óta
bőséges munkaerőtartalékkal rendelkezik. Évtizedekkel ezelőtt is elég nagy volt
innen az elvándorlás. .. .„A fiatalja vállalkozó szellemű. Megpróbálkozik kőbá
nyában, más helyeken, idegenben munkát keresni, van aki Pestre is felkerül. Ott
próbál szerencsét, de rendszerint hamar hazakerül” — írja a Szabolcs megyei
szociográfia.
A z 1900-as évek első harmadában igen nagy volt innen a kivándorlás is. Nem
áll rendelkezésünkre olyan adat, amely pontosan mutatná meg, hogy a megyéből
mennyien vándoroltak ki. Ugyanis nem lehet Szatmár megye adatából megálla
pítani, hogy az onnan kivándorlók közül mennyien voltak azok, akik a jelenlegi
megye területéről vándoroltak ki. Igen sokat mond azonban az is, hogy 1899 és 1913
között csak Szabolcs megyéből 37 310 fő vándorolt ki hivatalos adatok szerint.
Amint az ismeretes igen nagyszámú volt az engedély nélkül kivándorló. Kivándor
lás később is volt. A rendelkezésünkre álló adatok szerint például az 1936 és 1938
között az országból kivándoroltaknak 18,4 százaléka Szabolcs-Szatmár megyei lakos
volt. Igen sok erről a vidékről elszármazott olyan ember él ma is Észak- és Dé'Amerikában, Kanadában és számos más európai országban vagy más földrészen,
aki a második világháború előtt hagyta el az országot, hogy munkát találjon.
Nemcsak a kivándorlásra, de a belső vándorlásra vonatkozóan sem rendelkezünk
— a felszabadulás előttről — pontos adatokkal. Nagyságára azonban következtetni
így is lehet. A z 1930 és 1941. február 1-i népszámlálások közötti időben legkevesebb
100 ezer fő volt a megye természetes szaporulata (az élveszületések és a halálo
zások különbsége), a tényleges szaporodás azonban csak 44 503 fő volt, a különbség
elvándorolt a megyéből. Tény azonban az, hogy 1949, de különösen 1960 óta is nagy
•arányú elvándorlás van a megyéből.
Szabolcs-Szatmár megye szaporodási mérlege
(1949. január 1-től 1963. december 31-ig)
Természetes szaporodás

129,8 ezer fő

Vándorlási veszteség

126,1 ezer fő

Tényleges szaporodás

3,7 ezer fő

Ez a vándorlási veszteség azt jelenti, hogy 1963 végéig 126 ezerrel többen
költöztek el véglegesen a megyéből, mint ahányan ugyanilyen jelleggel ideköltöztek.
(Amennyiben ugyanannyian költöztek volna ide, mint ahányan elköltöztek, a megye
lakosságának 1963 végén 688 ezernek kellene lennie a természetes szaporodás
következtében.)
A Központi Statisztikai Hivatal 1954 óta figyeli meg részletesebben a lakosság
vándorlását. A z adatok szerint 1955. január 1-től 1963. december 31-ig több mint
192 ezer fő költözött el véglegesen és több mint 299 ezer volt az ideiglenes jelleggé)
kijelentkezők száma. (Természetesen ide is vándoroltak mindkét jelleggel.)
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Ügy gondoljuk nem kell különösen bizonygatnunk, hogy vándorlás volt is cs
lesz is. A z egyes emberek életének útját számos tényező befolyásolja (munka
vállalás, tanulás, házasságkötés stb.), ezért nem mindenki él élete végéig ott, ahol
született. Amennyire természetesnek kell tartanunk azt, hogy vándorlás van, annyira
nem lehet természetesnek vennünk azt, hogy ilyen nagy az aránya, mint amilyen
ebben a megyében mutatkozik. Amint azt tudjuk, a megye népsűrűsége igen nagy
(1960-ban közel 100 fő volt négyzetkilométerenként) és a természetes szaporodás
a legmagasabb az országban. 1949 és 1963 között az ország lakossága természetes
szaporodásának mintegy 12 százalékát Szabolcs-Szatmár megye adta. Ez azt jelenti,
hogy több mint kétszer annyi e területen a természetes szaporodás, mint orszá
gosan. A z 1962. évben például az ország természetes szaporodásának 25 százalékát
ez a megye adta. Érthető tehát, hogy ebben a gazdaságilag nem kielégítően fejlett
megyében nem találja meg a számítását minden itt született és egy részük elván
dorol. A z elvándorlásnak számos oka van. Megítélésünk szerint az okok között
első helyen a kellő munkaalkalom hiánya áll. Ezen állításunkat támasztják alá
a következő adatok:
Szabolcs-Szatmár megye vándormozgalmának
alakulása 1957— 1963. évek között a vándorlás jellege

3

Házasság
kötés

M unkahelyhez
közelebb költözés

Kitartóval, család 
főv el együtt
költözés

Egyéb és
ism eretlen

Összesen

és oka szerint

2,1
7,7

4,7
1,8

11,3
1,3

8,8
10,7

42,0
9,4

10,5
8,7

100,0
100,0

5,5

2,9

5,3

9,9

22,4

9,5

100,0

*r,
A ván dorlás jellege

a

u

5

Tanulás

>
a
Se
c

Állandó
Ideiglenes

20,6
60,4

összesen:

44,5

a
ír.

'CÓ
X

«

Látszólag lényegesen eltérő az oka az állandó és az ideiglenes jellegű vándor
lásnak. A z esetek többségében pedig nem az okok különböznek, azok többségükben
a munkaalkalom hiányával, illetve a más vidéken történő munkavállalással vannak
kapcsolatban, tehát lényegében egyezőek. Mi akkor a magyarázata ennek a látszó
lagos különbözőségnek? Ügy véljük, nem járunk messze az igazságtól, ha az elté
rések okát a következőkben foglaljuk össze. A z ideiglenes jellegű vándorlás adatai
— általában — az átrétegződési folyamat első, az állandó jellegűeké pedig a folya
mat befejező szakaszát tükrözik. A végleges jelleggel elköltözöttek nagy része előzőleg
ideiglenes jellegű vándorló volt. Felmerül a kérdés, hogyan is megy végbe a paraszt
ság átrétegződése? Rendszerint a következőképpen: A család valamelyik munka
képes korú felnőtt tagja kiválik a gazdaságból s a népgazdaság valamelyik ágában
keres foglalkozást. A z esetek többségében — mivel a megyében, illetve a saját
községében nincs iparvállalat — más megyében kell munkát vállalnia. A vándorló
legkönnyebben az iparban és építőiparban talál munkát. Amint azt a következő
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számok bizonyítják. A z ideiglenes jelleggel vándorló fizikai dolgozók 30 százaiéiba
építőipari, 22,2 százaléka ipari foglalkozású volt 1961— 1963 között. így kezdődött
meg az egyén elszakadása a mezőgazdaságtól és a falutól. A kijelentkezés ideiglenes
jellege (az állandó lakhelyről) még azt jelenti, hogy a vándorló nem szakadt el
a családjától véglegesen, hiszen időközönként (hetenként, kéthetenként vagy havon
ként) hazatér családjához. Nyitva hagyta még annak lehetőségét, hogy számára meg
felelő esetben visszatér a falujába. Gyakori eset, hogy a családfő vándorol el, s az
otthon maradók művelik a földet. A z ilyen családok képezik az úgynevezett kétlakiak egy részét. Más részüket azok az ipari stb. munkások családtagjai képezik,
akiknek földjük van, de a családfő már hosszú idő óta munkás és a föld meg
művelése — elsősorban — a családtagok feladata volt már régóta.
Ismeretes, hogy a megyében csak egy olyan számottevő ipari üzem létesült
(a konzervgyár), amely több ezer munkavállalót foglalkoztat. Nincs tehát olyan
ipari üzem, amely az évenként munkaképes korba lépő, több mint tízezer embernek
megfelelő egész évi foglalkozást tudna biztosítani. A termelőszövetkezetek egy része
pedig még nem tud versenyezni az ipari és egyéb vállalatokkal a jövedelem nagy
ságát és rendszerességét illetően. Ugyanis az iparban és az építőiparban dolgozó
munkások évi átlagos keresete 1963-ban csaknem kétszerese volt annak, amit a me
zőgazdasági termelőszövetkezetek tagjai a közös gazdaságokból (háztáji nélkül)
kaptak. Megjegyezzük, hogy különböző vizsgálatok szerint a termelőszövetkezeti p a 
rasztcsaládok jövedelmének fele-fele származik a közös, illetve a háztáji gazda
ságból.
Szabolcs-Szatmár megye mezőgazdasági termelőszövetkezetei tagságának
százalékos megoszlása a kereset nagysága szerint
(1963 év)
•
Megnevezés

4000 Ft és annál
kevesebb
4 001— 6 000 Ft
6 001— 8 000 Ft
8 001— 10 000 Ft
10 001— 12 000 Ft
12 001— 15 000 Ft
15 001—20 000 Ft
20 000 forintnál több
összesen:

részesedést
elért dőlgozó tagok

A k ö z ö s mu n ká ba n
rés z tvett tagok m e g o s z 
lása a kö zö s g a z d a sá g b ól
s z á rm a zó rés ze sed és
a la p ja <%)

26,9
16,8
14,0
10,7
8,9
8,2
7,7
6,8
100.0

A z egy dolgozó tagra jutó jövedelem 1963-ban 10 122 forint volt.
Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy az iparban havonta kétszer is
kapnak fizetést, ugyanakkor a termelőszövetkezetek több mint fele — elsősorban
a gyengék — még kéthavonként sem fizet előleget.
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Szabolcs-Szatmár megye mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek
megoszlása az előlcgosztás gyakorisága szerint
(1963. év)
osztottak
egyszer
sem

M egnevezés

előleget

1—3-SZOI 4—6-szoi 7—8-szoi 9—10-szei

11-12szer

összesen

oszottak előleget

Mezőgazdasági termelő,
szövetkezetek
száma
1 aránya (%)

4

59

92

39

72

16

282

1,4

20,9

32,7

13,8

25,5

5,7

100,C

Emiatt az ideiglenes jelleggel eljárók egy része még nem látja biztosítottnak
a jövőjét és nem tér vissza a megyébe, illetve lakhelyére. Ezt a feltevést igen jól
bizonyítják a következő adatok.
1962-ről 1963-ra azokban a termelőszövetkezetekben csökkent a munkaképes
tagok száma, ahol 1962-ben alacsony volt az egy dolgozó tagra jutó jövedelem.

Jövedelem

1963-han eltávozottak a
nagyság csop ort m unkaképes tagok % -ában

7000 Ft és annál
alacsonyabb
7 001— 10 000
10 001—,12 000
12 001— 14 000
14 001— 16 000
16 001—20 000
20 000 forintnál
nagyobb

10,4
10,9
10,1
4,7
4,5
3,1
1,1

Nagy részük véglegesen elhagyja a mezőgazdaságot és a megyét is. S ez a
folyamat gyakran ismétlődik meg, ahogyan nőnek fel a parasztcsaládok gyermekei.
A véglegesen eltávozó családfők magukkal viszik családtagjaikat is, s letelepednek
az új munkahelyükön. így a kétlaki család legtöbb esetben tiszta ipari stb. foglal
kozású családdá válik.
Érdekes megvizsgálni azt is, hogy az elvándorlóknak mi volt a családi állása
akkor, amikor kijelentkeztek. Ugyanis ezek az adatok is mutatják az átrétegződés
két szakaszát. Szembetűnő a különbség így is az állandó és az ideiglenes jellegű
vándorlók között. Am íg az állandó jellegűek 55,8 százaléka, addig az ideiglenes jellegűeknek csak 17,0 százaléka volt eltartott.
Most itt nem kívánunk teljes részletességgel foglalkozni a vándorlással. így
csak megemlítjük, hogy az ipari technikumok, főiskolák, illetve az egyetemek
hiánya is közrejátszik abban, hogy ilyen magas a megyéből elvándorlók száma.
Nem érdektelen annak vizsgálata sem, hogy hová vándorolnak el a szabolcsi
emberek.
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A Szaboles-Szatmár megyéből elvándoroltak százalékos megoszlása
a vándorlás iránya szerint
(1957— 1962. években)
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Állandó jellegű

31,5

21,5

12,4

10,0

24,6

100,0

Ideiglenes jellegű

45,2

24,5

5,9

6,7

17,7

1 0 0 ,0

41,7

23,7

7,6

7,6

összesen:

19,4

100,0

Ezek az adatok is megerősítik, hogy az iparosuló vidékre, vagy annak közvetlen
környékére költöznek el az emberek.
Több ok arra késztet bennünket, hogy nézzük meg azt is, milyen korúak az
elvándorlók. Ez ugyanis munkaerő és demográfiai okok miatt is rendkívül érdekes.
Mivel 1960 óta a legnagyobb arányú a vándorlás, ezért összehasonlításul ezt az
évet vesszük alapul. (1960 óta mintegy 48 ezer fő a megye vándorlási vesztesége.)

Szaboles-Szatmár megye lakosságának 1960. évi korösszetétele
és az 1960. január 1. és 1963. december 31. közötti állandó jellegű vándorlási

K orcsop ort

0— 14 éves
15— 39 éves
40— 59 éves
60 éves és idősebb
összesen:

A lakosság kor
szerinti össze
tétele iflfifl
janu ár t-cn

különbözet kormegoszlása
A vándorlási veszteség m egoszlása
k o r szerint

19G0

lílfil

19G2

1SÖ3

évben

32,7
36,3
19,6
11.4

19,9
68,1
8,5
3,5

18,4
68,1
9,1
4,4

18,6
71,5
7,4
2,5

19,4
68,1
9,6
2,9

100.0

100,0

100,0

100,0

100,0

Semmiképpen sem mondható megnyugtatónak az, hogy 1960-ban már közel
kétszerese az elvándorló 15— 39 évesek aránya a lakosság számában
elfoglalt
arányuknak. Ugyanis ezek a korosztályok azok, amelyekre a megyében is épül a jövő
mezőgazdasága, akikre az ipar stb. gépesítésében, a korszerű technika és technológia
stb. alkalmazásában a legjobban számítani lehet. Hiszen koruknál fogva
ezek
a korosztályok a legfogékonyabbak. De magasabb általános képzettségük is jobban
lehetővé teszi a gépek kezelésével, a vegyszerek alkalmazásával stb.-vel járó tudni-
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valók gyorsabb és jobb elsajátítását. A fiatalok nagyarányú elvándorlása következ
tében a megye lakosságának korösszetétele mind kedvezőtlenebbé válik s ez a jövő
szempontjából nagyon elgondolkodtató.
Szabolcs-Szatmár megye lakosságának főbb korcsoportjai
1960 és 1963. január 1-én
'
0—14

(fő )-

40—59

15—3.9

fiC éven felüli
Időpont

éves

összesen

népesség száma

1960
január 1
1963
január 1
Különbözet

191 811

212 729

115 012

66 897

586 449

188848

185 463

117 335

72 100

563 746

— 2 963

— 27 266

+ 2 323

+ 5 203

— 22 703

A vizsgált időszakon (1930— 1962) belül — munkaerő szempontjából — meg nem
volt ilyen kedvezőtlen a lakosság korösszetétele. Jelenleg még nem állanak rendel
kezésünkre az 1963. év végi korcsoportos adatok. A vándorlási adatokból azonban
arra lehet következtetni, hogy a 15— 39 évesek aránya még kedvezőtlenebbé vált. „
A 60 éven felüliek aránya többek között az átlagos életkor növekedése miatt
is magasabb, mint bármikor ezelőtt.
Szabolcs-Szatmár megye lakosságának kor szerinti megoszlása
(1930— 1963)

Kornsopnrl
0— 14 éves
15— 39 éves
40— 59 éves
60 éves és időseb
összesen:

1030

1049*

34,9
40,5
15,7
8,9

34,6
37,9
19,2
8,3

100,0

100,0

("'„)
194S

1960

1903

31,2
39,6
20,5
8,7

32,7
36,3
19.6
11,4

33,6
32,9
20,8
-12,7

100,0

100,0

100,0

január 1-cr

* =• Február 1-én

A z átrétegződés másik jellegzetessége, hogy a falusi lakosság közül sokan —
elsősorban a foglalkozásuk megváltoztatása miatt — városban, illetve városiasodé
községben települnek le. Országosan ez a folyamat kétségtelenül ki is mutatható.
Szabolcs-Szatmár megyében azonban még csak a kezdeti jelei — azok is alig —
ismerhetők fel. Magyarország lakosságának 1930-ban még 36 százaléka élt a városok
ban, 1960-ban pedig már 42 százaléka. Ugyanakkor a megye lakosságának 1930-ban
9,3 százaléka. 1960-ban 9,7 százaléka élt csak a városban. Tény az, hogy az utóbbi
néhány évben Nyíregyháza szaporodásának is már 50—60 százaléka bevándorlásból
származik.
A z országban növekszik a lakosság koncentrációja azáltal is, hogy egyre keve
sebb a kis népességű községek száma. Sajnos a nagyarányú elvándorlás miatt
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a megyében a népesség tömörülése sem igen észlelhető, nem növekszik kielégítően
a nagy lélekszámú községek száma.
Szabolcs-Szatmár megye településének megoszlása
iélekszám szerint
Községpk

száma

193(1

L élek csop ort

ítffin

1964

Január l-én

1 500 alatt
1 501— 3 000
3 001— 5 000
5 001— 10 000
10 001— 15 000
15 001—20 000
20 00- felett
összesen:

lakosú

129
67
23
9
5
—
1

113
73
33
9
6
—
1

109
72
38
9
6
—
1

117
69
31
11
5
—
1

234

235

235

234

Valamivel kedvezőbb a helyzet a külterületi lakosság számának alakulását
illetően. Ez részben annak a következménye, hogy több nagyobb terület összevonása
által néhány községet létesítettek. (Kálmánháza, Nagycserkész, Nyírtelek). Azonban
kétségtelen az is, hogy ha lassan is, de mind többen költöznek be külterületről.
A z 1949. évi 19 százalékról 1960-dg 14 százalékra csökkent a külterületen élők
aránya.
A lakosság átrétegződése nemcsak a foglalkozás és a lakhely változásában mu
tatkozik meg. Észrevehető az a lakosság műveltségi színvonalának javulásában is.
Mind több az általános iskola nyolc osztályát elvégzettek száma. Jelentősen emel
kedik az érettségizettek és az egyetemet, főiskolát végzettek száma is.

Szabolcs-S/atmár megye lakosságának iskolai végzettség
szerinti megoszlása
1941*

(fő)

1949

1960

1963

M egnevezés
január

A 7 évesnél idősebb
analfabéták száma
8 általános iskolai
végzettségű
Érettségizett
Egyetemet és főiskolát
végzett

l-én

58 770

50 373

42 052

29 250

14 828
5 247

30 340
7 031

67 599
10 898

79 250
12 200

2 338

2 226

3 821

4 200

* = Február 1-én

Ami ebben a leglényegesebb és a tulajdonképpeni átrétegződést jelenti az,
hogy megszűnt a régi uralkodó osztályok műveltségi kiváltsága is. A z utóbbi másfél
évtizedben érettségizett, egyetemet és főiskolát végzettek igen jelentős hányada
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a munkások és parasztok gyermekei közül került ki. Külön említésre méltó az,
hogy igen sok munkás és paraszt felnőtt szerezte meg a felszabadulás után az érett
ségit, illetve végezte el az egyetemet vagy főiskolát. A különféle szinten álló jelen
legi vezető beosztásban dolgozók igen tekintélyes része munkája mellett szerezte,
illetve szerzi meg a szükséges szakismeretet, iskolai végzettséget. így nagyon sok
— eredetileg — munkás, alkalmazott vagy paraszti foglalkozású vált értelmiségivé.
Ügy gondoljuk említésre méltó az is, hogy az ipari és építőipari munkásoknak
nemcsak a száma emelkedett igen nagy mértékben, hanem növekedett a szakképzett
munkások száma is. Mind többen szereznek valamilyen szakmát. (Sajnos felszaba
dulás előtti adatokkal nem rendelkezünk, így csak arra szorítkozhatunk, hogy az
1963-as adatokat használjuk fel.)
Szabolcs-Szatmár megye ipari és építőipari üzemeiben
dolgozó munkások szakképzettsége 1963. október 1-én
Szakképzett munkások
Megnevezés

száma (fő)

aránya (%)

Ipar
Építőipar

4 219
2 395

41,1
45,3

Együtt:

6 614

42,5

A szakmásodás azonban nemcsak az előbb említett helyeken megy végbe. Egyre
inkább tért hódít a mezőgazdaságban is. Egyre több az olyan termelőszövetkezeti
tag, aki szakmunkás-képzésben vesz részt, illetve valamilyen szakmát szerzett.
■Évről évre emelkedik a traktorosok, a gépkocsivezetők, a kertészek, az állattenyész
tők, az öntözők, az építkezésen dolgozók stb. száma. A nagyüzemi termelés, a gépek
használatának egyre általánosabbá válása ezt a folyamatot az eddigieknél is gyor
sabbá fogja tenni.
• * *
Ügy véljük, hogy a lakosság foglalkozásában és a műveltségi színvonalában
bekövetkezett változások felvázolása után feltétlenül beszelnünk keíí arról is^
hogy miképpen alakultak az itt élők jövedelmi viszonyai. Teljes pontossággal erre
a kérdésre nem tudunk válaszolni;— mlvél nem készülnek olyan adatfelvételek,
amelyek valamennyi lakosra, s azok valamennyi jövedelemforrására vonatkoznának.
Mindenesetre a különböző képviseleti úton szerzett adatok, valamint a névleges
és a reálbérek ismerete összehasonlíthatatlanul pontosabb adatokat biztosítanak szá
munkra, mint bármikor ezelőtt. A rendelkezésünkre álló adatok szerint mind a
munkás—alkalmazott, mind a paraszt lakosság jövdelme nagyon sokat emelkedett.
Országosan 1949-hez viszonyítva a munkások és alkalmazottak egy főre jutó szemé
lyes rer.de.kezesű jövede me 92 százalékkal, a parasztságé 57 százalékkal volt maga
sabb 1963-ban. Alacsonyabban ugyan, de lényegében ehhez hasonló arányban ala
kulhatott e megyében is a lakosság jövedelme.
1960-ban és 1963-ban képviseleti megfigyelés volt az országban 1959. és 1962.
évekre vonatkozóan a munkás és alkalmazott lakosság jövedelmi helyzetéről. A z
adatfelvételek tanúsága szerint a megyében élő munkás és alkalmazott családok
egy főre jutó jövedelme lényegesen alacsonyabb az országosnál.
Megállapítható
azonban az is, hogy ahhoz az utóbbi években valamivel közelebb került.

3. S zabolcs-szatm ári Szem le III
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Munkás és alkalmazott családok egy főre jutó jövedelmének alakulása
Szabolcs-Szatmár megyében
«v

1959
1962

Egy főre ju tó jöved elem
Ft

az országos % -ában

616
641

74,4
77,9

A z egy főre jutó jövedelem alakulásában több tényező játszik szerepet, melyek
közül néhányat feltétlenül meg kell említenünk. így például ebben a megyében
népiesebbek a családok, mint az ország többi részén. Például az 1962-ben megfigyelt
családok átlagos taglétszáma országosan 3,18 fő, Szabolcs-Szatmár megyében 3,72
fő volt. Figyelembe kell azonban még a következőket is vennünk: lényegesen
magasabb az eltartottak aránya is, mint az ország legtöbb megyéjében. A z országban
száz keresőre 81, a megyében 123 eltartott jut. Közismert az is, hogy a jelenlegi
bérezési rendszer különbséget tesz az ipar különböző ágazatai között, például az
élelmiszer- és könnyűiparban a helyiiparban általában alacsonyabb a bér, mint
a nehéziparban, a bányászatban. M ivel ebben a megyében lényegében csak könnyűés élelmiszeripar van, így az előbbiekből következően az átlagkeresetek is alacso
nyabbak, mint az ország több más megyéiben.
A termelőszövetkezeti tagok közös gazdaságból származó jövedelme fokozatos
emelkedés után valamivel az országos átlag (11 232 Ft) alatt van. A z egy dolgozó
tagra jutó évi jövedelem a következőképpen alakult.
1960
1961

6 125 Ft
6 586 Ft

8 522 Ft
10 122 Ft

1962
1963

A z átlagos jövedelem körül igen nagy a szóródás. A jelentősebb termő gyümöl
csössel rendelkező termelőszövetkezetekben 20 ezer forint körül van a rendszeresen
dolgozó tagok évi jövedelme.
A z egyes gazdasági ágakban az 1963. évben az átlagos havi kereset a következő
volt:
1472 Ft
állami ipar (munkások)
1681 Ft
állami építőipar (munkások)
1455 Ft
kereskedelem
1313 Ft
állami gazdaság
1635 Ft
gépállomás
1240 Ft
erdőgazdaság
Valamennyi ágazatnál az tapasztalható, hogy egyre növekszik a kétezer, vagy
annál nagyobb, ugyanakkor csökken az ezer forintnál alacsonyabb keresetűek szá
ma és aránya. Tennivaló azonban még mindig van, hiszen viszonylag még mindig,
elég sokan keresnek havi ezer forintnál kevesebbet.

M egnevezés

80C Ft és
kevesebb

finí —scn

|

901—1000

forint

átlagos bavi keresetű m unkások és
alkalm azottak aránya (%)

Állami ipar
Állami építőipar
Állami gazdaságok
Gépállomások
Kereskedelem

34

1,8
1,7
4,3
6,3

2,5

6,2

4,2

4,2
7,5
15,2
7,0
7,2

Ügy gondoljuk feltétlenül helyes lesz az is, ha összevetjük — legalábbis amenynyire módunkban áll — néhány évre visszamenőleg a munkások és alkalmazottak
névleges és reálbérének alakulását.

A munkások és alkalmazottak névleges cs reálbér indexének alakulása
Szabolcs-Szatmár megyében 1959— 1963
M unkások és alkalm azottak a)
Év

évt átlagos á llo 
m ányi létszám a
(fő)

névleges

41 452
44 479
45 508
47 191
52 956

100,0
101,3
102,3
104,4
107,6

1959
1960
1961
1962
1963

reál

bérin d ex

100,0
100,6
100.9
102,4
106,9

a) A szocialista ipari, építőipari és kereskedelmi vállalatok, állami gazdaságok,
gépállomások, valamint tanácsi költségvetési szervek adatai.

A jövedelmek vizsgálata után feltétlenül foglalkoznunk kell azzal is, hogy
hogyan alakult a lakosság fogyasztása és milyen változások történtek életkörülmé
nyeiben. Nézetünk szerint a felszabadulás után bekövetkezett változások közül —
talán — legjelentősebb a lakosság táplálkozásában és ruházkodásában történt válto
zás. A táplálkozásra felhasznált termékek egy főre jutó mennyisége — általában
— jelentősen növekedett. Emellett minőségileg igen sokat javult, változatosabbá
és kalóriában dúsabbá vált, és így összehasonlíthatatlanul jobban megfelel az élet
tani követeményeknek. Különösen vonatkoznak az előbbiek a parasztságra. E válto
zásokat igen jól szemléltetik a következő adatok, amelyek a lakosság egy főre jutó
összes (háztartásban és háztartáson kívüli) fogyasztását mutatják:

Egy fő r e ju tó évi átlagos
összes iogyasztás
M agyarországon
M egnevezés

M ennyi
ségi
egység

1034—3938

19R2- 19fi3
évben

Zsiradék
Húsfélék
Tej, tejtermék
Tojás
Kenyér, péksütemény
Liszt, száraz tészta
Cukor
Burgonya
Zöldségfélék
Gyümölcs, gyümöicskonzerv

3*

17,0
33,0
98,9
93,0
144,7

kg
kg
1
db

kg
kg
kg
kg
kg
kg

10.5
130,0
}

95,0

21,7
43.6
129,5
157,6
115,2
49,7
22.3
68.2
73,9
58,2

Egy főre ju 
tó évi átlagos
összes fngvasztás S za
bolcs-S zatm ár
m egyében
1SG2—18(1.1
években

23,6
40,1
128.5
152,5
72,5
96,8
18,8
95,8
66,4
60,5
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A megye lakosságának egy főre jutó fogyasztásáról a felszabadulás előtti évek
ről nem állnak rendelkezésre adatok. Az ebből az időből származó írások azonban
nem hagynak kétséget afelől, hogy az országos átlagnál jóval alacsonyabb volt a
burgonya — esetleg a kenyér — kivételével. Ma is vannak még különbségek, a fo
gyasztás a legtöbb cikknél alacsonyabb az országosnál, ezek a különbségek azonban
most jóval kisebbek.
Feltétlenül említést érdemel, hogy a megyében élő parasztság egy főre jutó
összfogyasztása 1963-ban a hús, a tej és a cukor kivételével magasabb, mint a mun
kásoké, alkalmazottaké.
Az egy főre jutó évi átlagos összes fogyasztás
a Szabolcs-Szatmár megyei munkás, alkalmazott és a paraszti családoknál 1963-ban
Egy főre ju tó évi
átlagos OSSZ es fogyasztás
M ennyisé
gi egység

M egnevezés

Zsiradék
Húsfélék
Tej, tejtermék
Tojás
Kenyér, péksütemény
Liszt, száraz tészta
Cukor
Burgonya
Zöldségfélék
Gyümölcs, gyümölcs-konzerv

kg
kg
1
db
kg
kg
kg
kg
kg
kg

m unkás
alkalm azott

paraszt

20,2
46,9
152,2
155,0
109,1
46,5
22,9
61,0
71,2
57,5

23,2
41,9
109,9
163,4
117,5
59,1
20,6
71,9
82,4
64,2

A parasztság
egy fő re ju 
tó összes f o 
gyasztása a
m unkáslakalm azottak fo 
gyasztásának

114,9
89,3
72,2
105,4
107,7
127,1
90,0
117,9
115,7
111,7

o/o
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Még nyilvánvalóbb és láthatóbb a lakosság ruházkodásában történt változás.
Szinte teljesen ismeretlen a mezítlábas, a rongyos gyermek és mind nehezebbé
válik — a fiataloknál szinte lehetetlen — ruházatáról megállapítani az egyes em
berek foglalkozását. Számottevő különbség van az emberek lakáskörülményei között
is. A nagyarányú lakásépítkezés következtében — a lakosság számának növekedése
ellenére — sokat javult a lakáshelyzet. 1945 óta közel 38 ezerrel nőtt a lakásállo
mány, s az akkori 469 fővel szemben 1963 végén 343 fő jutott száz lakásra. Nemcsak
a lakások száma, de azok nagysága és felszereltsége is lényegesen különbözik a fel
szabadulás előttitől. Egyre inkább a több szobás lakások építése kerül -előtérbe,
olyan lakás, amelyhez konyha nem tartozik szinte nem is épült az utóbbi években,
összehasonlításul nézzünk meg néhány adatot.
A lakosság lakáshelyzetére vonatkozó néhány
fontosabb adat Szabolcs-Szatmár megyében

Időpont

1949 január 1-én
1960 január 1-én
1963 év végén
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L akásál
lom ány

127 450
144 542
154 273

Száz lakásra
ju tó lakosok
szám a (fő)

438
378
343

V illannyal

Vízvezetékkel

F ürdőszo
bával

ellátott lakások száma

21 520
66 557
74 978

1 374
3 318
4 680

2931
5 247
7 334

Nem volt szándékunkban, módunk sem volt rá, hogy a megye társadalmában
jellemzőket igyekeztünk felvázolni. Ügy ítéltük meg ugyanis, hogy azok is kellően
gél és minden vonatkozásban bemutassuk. Csupán az általunk fontosnak vélt, főbb
s ennek nyomán a gazdasági életében bekövetkezett váftozásokat teljes részletesség
bizonyítják azokat az alapvető változásokat, amelyek az elmúlt két évtized során
mentek végbe.
Befejezésül egy dologra szeretnénk még egy kicsit részletesebben kitérni. Véle
ményünk szerint a változások sokat javítottak a megye helyzetén. A megye gazda
sági és közgazdasági adottságai jóval kedvezőbbé váltak, mint néhány évtizeddel
ezelőtt voltak. Miben mutatkoznak meg ezek?
Elsőként talán azt említenénk meg, ami az egész megye arculatát megszabta,
a mezőgazdaságot, s az alapját képező földterületet. Itt van például a nagy kiter
jedésű homokterület, amely igen kevés örömnek volt a forrása, amely alacsony
termésátlagai, s ebből következő alacsony jövedelme miatt a szegénység egyik
okozója volt. Itt vannak a folyóvizek, amelyek medre több száz kilométeren keresz
tül szeli át a megyét, s amelyek főként árvíz idején hívták fel magukra az itt élők
figyelmét, gazdasági célokra alig használták fel vizüket.
Egy új társadalmi rendnek kellett eljönnie ahhoz, hogy reális közelségbe hozza
a homok nagy lehetőségét, a gyümölcs- és szőlőkertészet megteremtését, s a csapa
dékban szegény vidék igen jelentős részének a csapadékhiány idején történő meg
felelő öntözését, s ezzel biztonságosabb s a réginél jóval magasabb termésátlagok
elérését.
Jelentős a változás olyan értelemben is, hogy a közlekedési (főként a vasúti
közlekedés) útvonalak megváltozása, a közlekedés bővülése és gyorsulása révén
megszűnt a megye elzártsága, közelebb (legalábbis időben közelebb) került a fonto
sabb gazdasági és kulturális központokhoz. Két évtizeddel ezelőtt még a megye
a szomszédos országoktól szinte teljes egészében el volt zárva gazdasági vonatko
zásban. Jelenleg az ország legfontosabb külkereskedelmi útvonala a megyén keresz
tül halad. Ez pedig nagyon jó fejlesztő erő, amelyet figyelembe kell venni.
A nagyarányú élelmiszeripari nyersanyagtermelés (gyümölcs, zöldség, dohány,
napraforgó stb.) növekedés lehetővé tette az élelmiszeripar növelését is.
Az, hogy az országba érkező ipari nyersanyag igen jelentős hányada a megyén
keresztül érkezik be az országba az ipar néhány más ágának — elsősorban a fa- és
bútoripar — fejlesztési lehetőségét teremtette meg.
Bátran el lehet mondani, nincs mit szégyenkezni az elvégzett munka láttán.
Hiszen kétségtelen sok szép eredmény született az elmúlt két évtized során.
De éppen a jövőért érzett felelősségtudatunk követeli meg tőlünk, hogy lássuk
meg, sok még, nagyon sok a tennivalónk. A z ország többi részéhez való teljes fel
zárkózáshoz még számos területen előttünk van a munka java. önerőnkből ezeket
a feladatokat képtelenek lennénk megoldani, központi segítségre is szükség van,
mégpedig nem is kevésre. Egy pillanatig sem feledhetjük el azonban, hogy a még
gyorsabb fejlődés elmaradásáért mi magunk is felelősek vagyunk. Számos esetben
nem éltünk kellően a lehetőségeinkkel, sokat, de nem mindig kielégítő eredménnyel
küzdöttünk a maradiság ellen. Néha talán merészebben kellett volna felelősséget
vállalni. Gyakran még jobban figyelembe kellett volna venni adottságainkat s lépé
seinket azokhoz kellett volna még inkább szabnunk. És talán éppen nagyon nehéz
volta mia t még egy kicsit több lelkesedéssel, szívóssággal kellett volna küzdenünk valamennyiünknek — akik itt élünk e tájon — céljaink megvalósításáért.
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DR. N A G Y LÁSZLÓ :

Szövetkezeti mozgalmunk alapelvei és a jogalkalmazás *
I.

1.
Előadásom témájául a termelőszövetkezeti jog sokat vitatott, viszont annál
kevésbé kidolgozott területét választottam. Mindannyian tudatában vagyunk annak,
hogy az elmúlt években jogalkalmazó szerveinknek nem egy esetben fejtörést
okozott a termelőszövetkezeti élettel összefüggő egy-egy gyakorlati jogeset meg
oldása. S mint ahogyan a hullám csapódik a védgáthoz, úgy időnként azonos típusú
jogesetek is hullámszerűen állítják nehéz problémák elé jogalkalmazó szerveinket.
A nehézség nem abból adódik, hogy jogalkalmazó szerveinknek a jogesetek nagy ré
szénél vagy ún. kényes kérdésekben kell állást foglalni — gondolok itt például a kilé
pési kérelmek felett támadt jogvitákra — vagy pedig olyan esetekre amelyek elbírálá
sánál nem mindig áll rendelkezésre jogszabályi rendelkezés. Akarva-akaratlan
tudomásul kell venni, hogy a joghézagok sokasága nehezíti meg jogalkalmazó
szerveink munkáját. Ilyenkor vagy az analógia eszközével élünk, vagy pedig várjuk
3
probléma
jogszabályi
megoldását.
A
joganalógia
igénybevételénél
az
esetek egy részében kénytelenek vagyunk más civiljogi ágak megoldásaihoz folya
modni, amely azonban nem biztos jogi megoldás számunkra, hiszen más jogágak
mögött más életviszonyok húzódnak meg. így például közismert, hogy a M T rendel
kezéseinek a termelőszövetkezetek alkalmazottaira való mechanikus alkalmazása sok
problémát szült. A z t pedig nem várhatjuk, hogy a közeljövőben termelőszövetkezeti
törvény oldja meg minden kérdésünket, s nem biztos az sem, hogy a legszerencsé
sebb megoldásnak bizonyulna a meglevő szövetkezeti törvényünk helyett új szövet
kezeti törvénytől várni nehézségeink, gondjaink megoldását.
Előadásomat azzal a célkitűzéssel készítettem el, hogy valamelyest is segítsek
e nehéz és bonyolult helyzetek megoldásában.
Ne várják azonban tőlem, hogy
recepteket adjak, de mégis úgy vélem, hogy van egy olyan terület, amelynek biztos
ismerete hozzásegít bennünket ahhoz, hogy a gyorsan fejlődő termelőszövetkezeti
mozgalmunk által felvetett életviszonyokban eligazodjunk, hogy ennek során fel
merülő vitás kérdésekben állást foglaljunk. Ezt az eligazító zsinórmértéket a szö
vetkezeti elvekben látom. Éppen ezért — mielőtt néhány vitás pertípusra vagy jog
vitás esetre rátérnék — a szövetkezeti elvek lényegével, valamint a szövetkezeti el
vek és a vitás kérdések összefüggésével foglalkozom.
A szövetkezeti elveknek olyan irodalma, amely azokat a szocialista termelési
viszonyok közepette összefüggéseiben tárná fel, viszonylag szegényes mind a szo
cialista agrárgazdaságtan, mind a jogtudomány területét illetően. Ezen túlmenően
* a
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az ún. rochedalei szövetkezeti elvek viszonyát a szocialista szövetkezeti mozgalom
építéséhez meg sem kíséreltük felderíteni mélyrehatóan. Sőt, az ún. klasszikus
alapelveket sommásan, mint burzsoá elveket elvetve, az elmélet sem tulajdonított
e problémakörnek nagyobb jelentőséget. Azonban az élet a kérdéskört akarva-aksratlan felvetette s a szocialista szövetkezeti elvek párthatározatokban, jogszabá
lyokban általában kifejezésre is jutottak, sőt az utóbbi években láthatóan növek
szik az érdeklődés és egyre gyakrabban tapasztalhatjuk egy-egy alapelv monografi
kus feldolgozását. Minthogy hosszú éveken keresztül — s egyes szerzőknél még ma
is — a szocialista szövetkezeti alapelvek kimerültek az önkéntesség, fokozatosság,
állami irányítás és támogatás, valamint a szövetkezeti demokrácia alapelveiben,
természetes, hogy az irodalmi tevékenység is e problémakörök feldolgozására irá
nyult. Általános jelenség azonban mind a hazai, mind a külföldi
irodalomban
a komplex jellegű közgazdasági agrárpolitikai és jogi szempontokat egyaránt érvé
nyesítő munkák hiánya. Ez talán a szocialista társadalmak fejlődését korábban bizo
nyos mértékig hátráltató, a tudományos életre, a vitákra negatív hatást gyakorló
személyi kultusszal függött össze, hiszen az irodalmi tevékenység — mint a társada
lomtudományok sok más területén — itt is az S ZK P XX., illetőleg a X X II. kong
resszusa után lendült fel.
Jelen előadásban feladatunknak tekintjük annak a kérdésnek a megválaszolását,
hogy vannak-e szocialista szövetkezeti mozgalmunknak alapelvei, ha vannak, bír
nak-e olyan jelentőséggel a szocialista szövetkezeti mozgalom fejlődésében, mint
a kapitalista szövetkezeti alapelvek a kapitalista szövetkezeti mozgalomban. Előadá
sunkon az elvek és a jogalkalmazás néhány összefüggéseit vizsgálnánk.
k
A kérdéskomplexum elemzésénél abból kell kiindulnunk, hogy más a szövet
kezet lényege a szocializmusban, s más a tőkés társadalmakban. Minthogy eltűntek
azok a társadalmi viszonyok, amelyekkel szemben a szövetkezet önvédelmi funkciót
töltött be, olyan új viszonyok jelentkeztek, amelyekben a hatalom a munkások és a
parasztok érdekazonosságon alapuló szövetségén nyugszik. A szocialista szövetke
zetek alapvető feladata nem az önvédelem. A szocialista államokban az egyes ter
melőszövetkezetek olyan személyi, munka- és vagyoni társulások, amelyek moz
galomban egyesülve jelentős társadalmi célkitűzésekkel is rendelkeznek: a szövet"
kezeli mozgalom nyíltan vallott célja, hogy a mezőgazdaságban is kialakuljanak a szo
cialista termelési viszonyok, amelyek lehetővé teszik a korszerű nagyüzemi gazdál
kodást, és emellett az is célja, hogy ezen az anyagi bázison, egységes szocialista
parasztosztály kovácsolódjék ki. A szövetkezet tehát egyfelől kollektív tulajdonon
álapuló kollektív jellegű, tehát szövetkezeti szocialista vállalat, másfelől a kollek
tíva tagjainak tömegszervezete.
A szövetkezeti elvek jelentőségét aláhúzni egyben azt is jelenti, hogy fontosnak
tartjuk azokat a szocialista mezőgazdaság megteremtése és megszilárdítása idején
is. A z elvek jelentőségét az is dokumentálja, hogy bár a klasszikusok e probléma
kör feldolgozásával viszonylag keveset foglalkoztak, mégis Lenin a szövetkezeti ter
vében különös gonddal foglalkozott a szövetkezeti mozgalom megszervezésének né
hány fontos alapelvével. Az irodalmat viszont e téren bizonyos mértékig a citológia
jellemezte (a Lenin által megfogalmazott néhány szervezési elv idézése), s a bátor
talanságot a szövetkezetek működését meghatározó elvek további feltárásában
a
társadalomtudományok terén tapasztalt korábbi dogmatizmussal magyarázhatjuk.
Nem véletlen az som, hogy az MDP agrárpolitikájában a szövetkezeti elvek alkalma
zása néhány esetben formális volt; az elvek s a gazdasági voluntarizmus nem túlsá
gosan jó társak. Nyugodtan állíthatjuk, hogy a szövetkezeti elvek átfogó alkalma40

zása hazánk mezőgazdasági politikájában elsősorban az M S Z M P
elvi alapokon
nyugvó agrárpolitikájában ju to tt kifejezésre. Mi tehát éppen az M SZM P agrárpoli
tikája elemzése alapján jutottunk arra a következnetésre, hogy a szocialista terme
lőszövetkezeti mozgalomnak is megvannak a saját alapelvei, s ezek tiszteletben
tartása agrárpolitikánk sikerének egyik záloga volt.
Azt is kell azonban ismernünk, hogy van bizonyos rokonság a rochedalei
alapclvek és a szocialista szövetkezeti alapelvek között, de csak annyiban, amenynyiben van rokonság a kapitalizmusban kialakult szövetkezeti forma és a szocialista
szövetkezeti form a között. „ A szövetkezet óriási kulturális örökség, amelyet meg
kell becsülnünk és fel kell használnunk” — mondja Lenin. Ez a rokonság azonban
nem tartalmi azonosságban, hanem bizonyos esetekben formai hasonlóságban nyil
vánul meg: a szövetkezeti működés néhány jogi intézményében. Jelen esetben
tehát a szövetkezetek során a jogi technika, a jogi kultúra, a szervezéstudomány
fejlődése által kialakult intézményeket az újonnan kialakult társadalmi viszonyok
szabályozására használjuk fel. „ A szocializmus nem valósulhatna meg, ha nem
tanulná meg annak a technikának, annak a kultúrának, annak az apparátusnak
a felhasználását, amelyet a burzsoá kultúra, a kapitalizmus kultúrája hozott létre.
Ehhez az apparátushoz tartoznak a szövetkezetek...” — hangsúlyozta már Lénái
A félreértés itt abban van, hogy a legtöbb esetben nem tudatosodik, hogy a régi
forma új tartalmat szolgál. A tartalmi kérdésekben azonban a szövetkezeteink funk
ciójából következően alapvető különbségek vannak.
2.
Mi tehát a szövetkezel; elvek lényege é% melyek a szocialista mezőgazdasági
termelőszövetkezeli mozgalom ún. szövetkezeti elvei? A szocialista szövetkezeti
alapelvek alatt általánosságban a szövetkezeti mozgalom megszervezésének, műkő
désének és fejlődésének, ebből következően a 'szövetkezeti mozgalom életviszonyait
pártajánlások, illetőleg állami rendelkezések formájában átfogó, irányító eszméit
értjük. Ezek az irányító eszmék a szövetkezetek társadalmi-termelési viszonyait
rendező jogszabályok alapvonásainak nélkülözheletlén alapfeltételei,
ennélfogva
a jogszabályok tartalmát meghatározzák. A z alapelvek jelentőségét az adja meg.
hogy ezek oly politikai alapelvek, amelyeknek döntő szerepük van magának a kér
déses társadalmi-termelési viszonyoknak létrehozásában és stabilizálásában; ti. ezek
az alapelvek a termelőszövetkezetek szervezésének és megszilárdításának, illetőleg
az egyes termelőszövetkezetek működésének legáltalánosabb alapelvei. A termelő
szövetkezeti alapelvek fontosságát még külön aláhúzza az is, hogy azok fejezik ki
a termelőszövetkezet életviszonyait szabályozó valamely jogágazat tartalma szem
pontjából az adott társadalmi viszonyok által meghatározott politikai és jogi néze
teket és egyben alapját képezik az adott jogágazat intézményeinek. A szocialista
szövetkezeti mozgalom alapelvei a marxizmus—leninizmusnak a mezőgazdaság fe j
lődéséről szóló tanításaival, általában pedig a társadalmi fejlődésről szóló nézetek
kel összhangban nem a prioriak, gyökerük a valóságban van. Az alapelvek tehát
objektíve meghatározottak, ezek az adott termelési viszonyokból fakadnak.
a)
Ha elismerjük, hogy a szövetkezeti elvek nem a prioriak, hogy azok objektíve
meghatározottak és ezek az adott termelési viszonyokból fakadnak, akkor jelentő
ségük elsősorban a termelőerők és termelési viszonyok összhangját egyengető,
agrárpolitika kialakításában, de legfőképp annak egységes értelmezésében, gyakorlati
megvalósításában jelölhetők meg. Az objektív elveken nyugvó egységes értelmezés
nagymértékben elejét veheti a „bal” és jobboldali torzításoknak éppúgy, mint ahogy
helyes alkalmazásuk a konkrét napi gyakorlati munka megjavulásában kifejezésre
jut. Nem véletlen, hogy az MSZMP agrárpolitikájában kezdettől fogva nagy súlyt
helyezett a szövetkezeti elvek hangsúlyozására éppúgy, mint egységes értelmezé

si

sóre. 1959 őszén az M SZM P Központi Bizottsága az 1958/59. évi tömeges belépé
sének harmadik forrásául (a párt politikája iránti bizalom, az önkéntesség betartása
mellett) az 1958. évi decemberi határozat alapján kialakított elvi politikai egységei
jelölte meg. Ha az egységes értelmezés körül nem kellett volna a pártnak számos
„baloldali” és jobboldali túlzás ellen nap mint nap szívósan harcolni, agrárpoliti
kánk eredményei még számosabbak lennének. A z egységes értelmezés kialakítása
éppúgy harci kérdés volt a fokozatosság helyes kialakításában, mint az anyagi
érdekeltség megvalósításában. Elég utalnunk arra, hogy az 1959. évi 7. tvr. a szövetkezeti törvény — már lehetővé tette az anyagi érdekeltséget jobban tük
röző munkadíjazási formák bevezetését akkor, amikor a 42. § (2) bekezdése úgy
rendelkezett, hogy a „munkaegységgel való értékelés módszerét az elosztás szo
cialista alapelveinek megfelelően, a termelőszövetkezet közgyűlési határozattal to
vábbfejlesztheti. .
mégis a Földművelésügyi Minisztérium volt szövetkezet
politikai főosztályának a tvr. megjelenését nemsokkal követően kiadott alapsza
bálymintája visszalépett, amikor kategorikusan kimondotta, hogy „a tagok és csa
ládtagjaik tevékenységét a végzett munka mennyiségét és minőségét kifejező mun
kaegységekkel mérjük.” E visszalépést a technikai megoldással is alátámasztották,
amennyiben a mintaalapszabályban egyéb helyen szokásos pontozott részt sem
hagyak üresen, nehogy valakinek, is kedve legyen a munkaegységrendszerrnl
más foiTnára áttérni. Példát a másik oldalról is lehet idézni, mert a Termelő
szövetkezet című lap egyik cikkírója a fejlesztés lehetőségét viszont úgy fogta fel,
hogy „megdőlt a munkaegység bálványa”. A helyes elvi alapok tisztánlátása elk e
rülhetővé tette volna a két szélsőségre való időnkénti átcsúszást, de még inkább
könnyebbé tette volna az alsóbb szervek egyes helyeken történő ellenállásánál:
leküzdését, pl. a progresszív jövedelemelosztási formákkal szemben. Fehér Lajos
az MSZMP Központi Bizottsága 1962. márciusi ülésen elmondott beszédében meg
állapította, hogy „párt agrárpolitikájának egységes értelmezése tekintetében jelen
tős előrehaladás történt” , de ugyanakkor továbbra is bírálja azokat, akik már
jobb-, akár baloldali nézőpontból, nem érvényesítik kellőképpen az anyagi érde
keltség elvét, nem tekintik a termelőszövetkezet lényegéhez tartozónak a demok
ratikus önigazgatást stb., stb.
b)
Közismert az a tétel, hogy a jog az uralkodó osztály törvényerőre emel„
akarata, s az is, hogy a jogszabályban kifejezésre jutó osztályakarat egyúttal for
mája a mögötte rejlő termelési viszonyoknak is. A z objektív valóságot azonban
nem statikusan, egyszerű fényképként tükrözi, hanem azt fejlődésében ragadja
meg, s ezzel gyakorolhat aktív hatást a termelési viszonyok fejlődésére. Találó
kifejezéssel a jogszabály aktív és dinamikus absztrakció. A jogszabállyal szemben
azonban az a követelmény is támasztandó, hogy az aktív és dinamikus szemlélet
határait betartsa, s a ma és holnap kívánalma helyett ne a holnapután kívánal
mait tükrözze, mert ilyenkor a jogszabály elősegítő helyett akadályozóvá válhat.
A termelési viszonyok fejlődése során azonban bekövetkezik a holnapután is,
s az a jogszabály, amely a gazdasági-társadalmi fejlődés adott szakaszán még
adekvát kifejezési forma, egyszer megszűnik az lenni. A z említett két ellent
mondás velejárója a kodifikációs munkának, s az említett ellentmondások legke
vésbé oldhatók meg ösztönösen, csak szilárd elvi alap biztosíthatja az ellentmon
dások feloldásának útját. A tudatosság egyik biztos pillére az alapelvek követel
ményeinek érvényesítése; az alapelvek jelentősége és funkciója tehát másodsor
ban a kodifikáció területén nyilvánul meg. Következésképp: a szövetkezeti alap
elveknek át kell hatni a termelőszövetkezetek életviszonyait szabályozó egész
törvényhozásunkat, amely azzal a követelménnyel egyenértékű, hogy az alapelve
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két állami akarati formába, tehát jogszabályba kell önteni. Ez elképzelhető úgy
is, hogy egy-egy alapelvet egy-egy norma is kifejezésre juttat, de átfogóbb és mé
lyebb az a módszer, ha az alapelv a különböző jogszabályi rendelkezések zsinór
mérteke.* Ahhoz tehát, hogy a jogszabály dinamikusan és aktívan absztrahálja ter
melési viszonyainkat, tehát megfelelően fejezze ki a társadalomnak a jogszabállyal
szemben támasztott követelményeit, talán sehol sm szükséges a hármas lépcső betar
tása úgy, mint a mezőgazdasági termelőszövetkezetek életviszonyainak szabályozásá
nál. A jogszabálynak aktívan és dinamikusan tükrözni kell a termelési viszonyok
fejlődésének adott szintjét (termelési viszonyok összefüggéseinek ismerete), ismemi
kell azokat az elveket, amelyek a termelési viszonyokból fakadóan az agrárpolitika
pillérei (ez biztosítja a viszonylagos jogszabálystabilitást), s csak végül, harmadik
lépcsőként alakulhat ki a szintézis, a jogi norma.
A z elmondottakkal kapcsolatban felmerül egy másik kérdés is. Van-e különb
ség a szövetkezeti elvek és a termelőszövetkezeti jogi alapelvek között. Mennyiben
jogi elvek tehát a szövetkezeti elvek. Amikor mi a szövetkezeti elvek jelentőségét
ennyire aláhúztuk, akkor ezzel azt akartuk dokumentálni, hogy ezek egyben a
termelőszövetkezeti jognak, mint önálló jogágnak is a legfontosabb alapelvei. Ezzel
természetesen nem akartuk azt állítani, hogy a termelőszövetkezeti jognak nincse
nek önálló jogelvci, amelyek a jog viszonylagos önállóságaként nyilvánulnak meg.
Ezzel kapcsolatban azonban kettejük viszonya az egész és a rész
viszonyaként
határozhatók meg. A résznek itt a viszonylagos önállósága mellett — még ponto
sabban, abból következően — az egész érvényre juttatása az elsődleges feladata,
s leginkább fizzál, hogy önálló normatív formát nyer. A mezőgazdasági termelő
szövetkezeti jogban fellelhető jogelvek azonban rendszerint nemcsak termelő
szövetkezeti jogelvek, hanem más jogágaknak is elvei. Így pl. az egy tag, egy sza
vazat elve, nemcsak a termelőszövetkezeti jog elve, hanem minden olyan jogágé
is, amely a kollektívák életviszonyait szabályozza. Ez az elv érvényes a munkajog
ban éppúgy, mint az államigazgatási jogban, de a polgári jogban is, amikor az
egyesületek működési viszonyait szabályozza.
c)
A z 1959. évi 7. sz. tvr. — általános elnevezéssel szövetkezeti törvény — ,
illetőleg az azt kiegészítő más fontosabb állami rendelkezések a termelőszövetkezeti
életviszonyoknak csak a legfontosabb oldalait alakítják ki, következésképp csak
azokat a legfontosabb normákat tartalmazzák, amelyek garanciális jellegűek, ennél
fogva amelyeket a termelőszövetkezetek mindegyikének kötelessége betartani.
Ugyanakkor a tvr. felhatalmazza a termelőszövetkezeteket arra, hogy a törvényi
rendelkezések keretei között a szövetkezeti tagokra nézve általános magatartási
szabályokat állítsanak fel, más szavakkal arra, hogy maga a szövetkezeti tagság
készítse el a szövetkezet alapszabályát, s a jogszabályi keretek között a taggyűlés
maga hozzon normatív jellegű szabályokat. Nem kívánunk annak
fejtegetésébe
bocsátkozni, hogy az alapszabály jogi természete miként határozható meg, mind
össze annyit jegyeznénk meg, hogy az nem a non jus területére tartozik, azt a
termelőszövetkezoti tagok közös elhatározása folytán létrejött olyan megállapodás
nak kell tekinteni, amely az államigazgatási szerv jóváhagyása áltel sajátos társa
dalmi szabállyá — jogforrási szempontból a termelőszövetkezeti jogviszonyok par
tikuláris érvényű másodlagos forrássá válik. A z alapszabályt kétségtelenül a köz
gyűlés alkotja, de az állam számára — a társadalmi fejlődés szempontjából —
nem közömbös, hogy a termelőszövetkezetek alapszabályai által tartalmazott ma
gatartási szabályok milyen irányúak, merre fejlődnek, s eseti törvényi rendelkezés
hiányában az űrt hogyan töltik ki a termelőszövetkezetek. Általános szabálynak kell
tehát lennie, hogy a termelőszövetkezetek alapszabályainak elkészítése során az
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alapszabály mondanivalója, illetőleg a szövetkezet nem kerülhet ellentétbe a szö
vetkezeti elvekkel.
d)
Végül szeretném hangsúlyozni, hogy az alapelveknek fontos gyakorlati je
lentőségük van, mert mind a szövetkezeti szervezés, mind a jogalkalmazás szem
pontjából értelmező és hézagpótló jelentőségűek. Ennek különös jelentősége van
a termelőszövetkezeti jogban. A mezőgazdasági termelőszövetkezetek termelési vi
szonyai sokkal gyorsabban fejlődnek, mint tegyük fel egy másik jogág mögött (pl.
a büntetőjog mögött) álló életviszonyok, s a termelőszövetkezeti jogra fokozott
mértékben áll az a tétel, hogy egyetlen kódex sem láthatja előre az életjelenségek
sokféleségét, nem foghatja át a szabályozandó, de pontosan előre meg nem álla
pítható viszonyokat, illetőleg személyi kört. Ezért a hézagokat a jogban elkerül
hetetlennek kell tekintenünk. Amikor a szovjet jogászok ezt az általános tételt
kialakították, Leninnek arra az ismert tételére hivatkoztak, hogy „olyan receptet
vagy olyan általános szabályt... kidolgozni, amely minden esetre érvényes lenne
badarság. A z embernek a saját fejével kell gondolkoznia, hogy minden egyes eset
ben el tudjon igazodni” . Mindezekre figyelemmel a szocialista jog nem tagadja
meg a joghézag létezését, csak különféleképp értelmezi. Mi elfogadhatónak tartjuk
Szabó Imre kettős felosztását a joghézagról, amely szerint van eredeti és van
később támadt jognézag. attól függően, hogy a jogalkotó szándéka néha valamely
társadalmi viszony átfogóbb szabályozására irányult, ám ezt a viszonyt nem sza
bályozta teljességgel, vagy az adott viszonyoknak ez a formája később, a társadal
mi, s a jogfejlődés során jelent meg. A termelőszövetkezeti jogban különösen a
később támadt joghézagnak van jelentősége — s azt számos konkrét példa bizo
nyítja. Említhetjük azt, hogy a termelőszövetkezetek jövedelemelosztásának tovább
fejlesztésénél a különböző formák kikísérletezésénél jogszabályi tételes rendelkezés
hiányában az MSZMP több határozatában kifejezésre jutó szövetkezeti alapelvek
nyújtanak támpontot arra, hogy az a forma alkalmas-e arra, hogy a szövetkezet
céljait megvalósítsa stb., stb. Vagy pl. a termelőszövetkezetek egymás közötti
termelési kapcsolatát szabályozó 10'1961. (IV. 30) FM sz. rendelet kereteiben
nem jöhetett létre olyan kooperációs forma, amely a szövetkezetek tömeges együtt
működését tenné lehetővé. Azonban a szabályozatlanság ellenére is számos ilyen
együttműködési forma alakult ki. Utalnunk kell pl. a Heves megyei szövetkezetek
baromfikeltető állomására, amelyet 108 termelőszövetkezetet alapított 1962-ben.
A termelőszövetkezetek termelési-társadalmi viszonyai gyorsan fejlődnek, s az
életviszonyok újabb és újabb oldalai alakulnak ki, amelyeket jogszabály még nem
rendezett, s ellenkezne a kodifikációs felfogással is, hogy minden új életviszony
kialakulására a jogalkotó új jogszabállyal feleljen. Különben is a mezőgazdaság
az a terület, amelyet az elmúlt években a jogszabályok tömege árasztott el, s a
legnagyobb jóakarattal sem lehet kívánnunk termelőszövetkezeteink tagjaitól és
vezetőitől annak részletes ismeretét. Nos, az ilyen kialakulóban levő, de még
nem szabályozott életviszonyok helyes irányban történő fejlesztését az elvek nagy
mértékben segíthetik, sőt azt is hozzátehetjük, hogy csak élvek biztosíthatják
objektív általános voltuk miatt azt, hogy ezek az életviszonyok ne kerüljenek el
lentmondásba a fejlődés általános tendenciáival.
A z értelmező és hézagpótló funkciónak tehát több területen van jelentősége:
a) Kialakult, vagy kialakulóban levő, de még nem szabályozott életviszonyok
az általános társadalmi fejlődés irányába történő egyengetóse vonatkozásában.
b) Mint már említettük a szövetkezeti törvény felhatalmazása alapján maguk
a termelőszövetkezetek készítik el saját alapszabályukat a jogszabályi keretek
között. Azonban a szövetkezeti tvr. azt is előírja, hogy a közgyűlés által elfoga-
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dott alapszabályt a működési engedély kiadása, illetőleg a nyilvántartásba való
felvétel előtt a járási tanács vb köteles felülvizsgálni. A felülvizsgálatnak ki kell
terjednie arra, hogy a mezőgazdasági termelőszövetkezet által megvalósítani k í
vánt gazdasági tevékenység nem ütközik-e hatályos jogszabályi rendelkezésekbe,
hogy nincs-c az alapszabályban olyan rendelkezés, amely a kizsákmányolás elemeit
tartalmazza, vagy kizsákmányolásra vezethet, végül, hogy az alapszabály nem
ellentétes-e a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel. Minthogy a szövetkezeti tvr.
rendelkezései lényegében kcretrendelkezésck, a megerősítésnél, nézetünk szerint az
elveket elsősorban szem előtt kell tartani.
c)
A termelőszövetkezetek jogvitáinak elbírálásánál szintén hasznos segítséget
nyújthatnak az elvek. A z értelmezésnél szokásos analógia alkalmazása a termelő
szövetkezeti életviszonyoknál ugyanis nem mindig kielégítő, éppen az egyre gyor
sabb ütemben kialakuló életviszonyok új volta miatt, vagy ha lehetőség is lenne az ana
lógiára, sokszor az erőltcteltmek bizonyulna a hézag betöltésére. A gyakorlati jog
alkalmazás is azt bizonyítja, hogy a termelőszövetkezeti jogviták elbírálására hiva
tott szervek (vezetés, államigazgatás, bíróság) ítélkezési gyakorlata sokkal megnyug
tatóbb, ha — a jogszabály figyelembevételével — az eseti döntéseket egy magasabbrendű és általános jellegű elvi alaphoz igazítják.
3.
A z eddig elmondottak megalapozzák azon feltevésünket, amely szerint a szo
cialista mezőgazdasági termelőszövetkezeti mozgalomnak is megvannak az ún.
szövetkezeti elvei, s jelentőségük mélyebb értelmű, mint a kapitalista szövetkezeti
mozgalomnak szövetkezeti elvei. Vizsgálódásunkat az elmondottakon kívül az is indo
kolja, hogy a mezőgazdaság szocialista átszervezése nem teszi egyik évről a másikra
fix munkahelyen dolgozó s jövedelmét kizárólag a közös gazdaságból élvező réteggé
a tegnap még egyénileg gazdálkodó, magántulajdonosi szemléletmódtól átitatott pa
rasztságot. Ez csak fokozatosan valósul meg. Parasztságunk még messze van attól,
hogy zömében alkalmazotti réteggé váljék, hosszú éveken keresztül még „gazdálkodó” ,
amelynek jövedelme több forrásból táplálkozik, s gazdálkodása éppen a szövetkezeti
tulajdonviszonyokon alapul. Következésképp még hosszú ideig — nagyjából-egészéb >1
az ún. átmenet végéig — szükséges a szövetkezeti jellegű viszonyokat, illetőleg a
szövetkezeti elveket tiszteletben tartani és alkalmazni.
Nos, ezek után már csak arra a kérdésre kell válaszolnunk, hogy a mezőgazdasági
termelőszövetkezeti mozgalomnak melyek az ún. szövetkezeti elvei. Ezek nem azono
sak (csak elenyésző mértékben) az ún. klasszikus rochedalci elvekkel. M i ezeket az
alapelVeket a .következőkben foglalnánk össze:
a) A z önkéntesség tulajdonképpen a szervezés elve, azonban a későbbiekben is
hat, de fokozatosan feloldódik a szövetkezeti demokráciában.
b) A fokozatosság elve tulajdonképpen szintén a szervezés időszakának elve, s a?
a funkciója, hogy a különböző szövetkezeti formákon keresztül egy-egy szövetkezeti
forma jogintézményén keresztül az. adott gazdasági és tudati szintet figyelembe vévr
megkönnyítse a parasztság szövetkezetbe lépését, azonban ez az e lv hat később is
még a legfejlettebb szövetkezettípusosn belül is.
c) A személyes közreműködés elve a tag hármas közreműködésének kötelezettsé
gét — illetőleg ehhez igazodó jogait — alapozza meg az ún.: vagyoni közreműködést,
munkaközreműködést, valamint a közösség szervezeti életében való részvételt.
d) Az anyagi érdekeltség és anyagi felelősség egységének elve a személyes közre
működés ösztönzője és — mulasztás esetén — marasztalója.
e) A szövetkezeti demokrácia a szövetkezet szervezeti működésének legfőbb zsi
nórmértéke.
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f) A kelilektív tulajdonon alapuló kollektív vállalaii elv pedig a szövetkezet gaz
dasági tevékenységének elvi kereteit vonja meg.
g) A szövetkezeti nevelés elvéből viszont az következik, hogy a szövetkezet nem
csak gazdálkodó egység, hanem olyan társadalmi szervezet, amelyből kifolyólag neve
lési feladatai is vannak a szövetkezet tagjai felé.
h) Végül az állami irányítás elve, a szövetkezeti közösség és az összlársadalom
közötti viszonyt szabja meg.
A fentiekből is kiderül, hogy az elvek a kölcsönös függés és feltételezetfcség álla
potában vannak. Ahhoz pl., hogy a szövetkezeti demokrácia, vagy a személyes közre
működés követelményeinek a tag eleget tegyen, óhatatlanul szükséges, hogy a szö
vetkezet vezetői egyre többet tegyenek a tag művelődéséért, mert mindkettő gyakor
lása öntudatos szövetkezeti parasztot feltételez.
II.
Előadásom második részében néhány jogvitatípust elemeznék a szövet
kezeti elvek megvilágításában. Meggyőződésem, hogy a szövetkezeti elvek alapos
ismerete nagymértékben megkönnyíti minden jogalkalmazó munkáját, s segítséget
nyújt számára, hogy a jogvitákat a társadalmi szükségletekkel összhangban oldja
meg. ígérem, hogy nem fogom megkerülni az ún. kényes kérdéseket sem.
1.
A szocialista termelőszövetkezeti mozgalom keletkezésében és fejlődésében
különös jelentősége van az önkéntesség elvének. Nemcsak azért, mert a szocialista
társadalomban az ember — tehát a mi esetünkben a szövetkező — nem pusztán
munkaerő, hanem mert a politikai és a kulturális élet jelentős tényezője is. Ezért a2
önkéntesség elve a szocialista társadalmi viszonyokban hangsűlyozattabb jelentőséget
kap, mint a kapitalista szövetkezetek viszonyai között. A z önkéntesség elve a szo
cialista szövetkezeti mozgalomban sokkal összetettebb és gazdagabb, mint a kapitalista
szövetkezetek esetében, s ezért azt eleve helytelen a tagbelépésre vagy a nyitott tag
ságra redukálni. Mindazonáltal az önkéntességet — különösképpen a kilépések tekin
tetében — nem egy esetben önkényesen értelmezik. A z önkéntesség elvének lényegét,
legfőbb összetevőit mi a következőkben határozzuk meg:
a) A termelőszövetkezet az alapítók önkéntes társulása, amely az érdekeltek
szabad akaratelhatározása folytán jön létre. Ezt juttatja kifejezésre a Polgári Tör
vénykönyvnek a Magyar Népköztársaságban levő, minden szövetkezetre érvényes
44. §-a: „ A szövetkezet önkéntes társulás útján jön létre ..
A z MSZMP-nck a mező
gazdaság szocialista átszervezésére vonatkozó határozataiban éppúgy, mint az állami
rendelkezésekben az önkéntesség kötelező betartása kifejezésre jutott több ízben. Így
pl. az MSZMP Központi Bizottságának a termelőszövetkezeti mozgalom helyzetéről
és továbbfejlesztéséről 1959. október 22-én hozott határozata — elemezve az átszerve
zésnek 1958/59-ben elért sikereit, a párt politikája iránti bizalom mellett — ismételten
rámutat: „A sikeres előrehaladásnak, különösen a földdel bíró kis- és középparasztok
tömeges belépésének másik fő forrása az önkéntesség betartása volt, a kellő politikai
feltételek előzetes megteremtése alapján. A z önkéntesség érvényesítése újabb paraszti
tömegek megnyerésében a párt politikájának
továbbra is sarkalatos tétel. Az
MSZMP azonban nemcsak elvekben juttatta kifejezésre az önkéntesség tiszteletben
tartásának szükségességét, hanem ott, ahol megsértették a sarkalatos elvet a legha
tározottabban lépett fel — pártállásra és beosztásra vailó tekintet nélkül — e szemé
lyekkel szemben.
b) A z önkéntesség elvének további összetevője, hogy a szocialista szövetkezetét
maguk a tagok alapítják. A szocialista szövetkezeti mozgalomban ismeretlen az olyan
forma — amely egyébként sok burzsoá szövetkezetre jellemző — , hogy előbb alakul
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meg a szövetkezeti központ, jóllehet a szövetkezők tömegei még ismeretlenek, s e
szövetkezeti központ később szervezi meg a szövetkezeteket, illetőleg a tagságot.
c) A nyitott tagságot az önkéntesség harmadik összetevőjének tekintjük. A nyitott
tagság elve azt jelenti, hogy a szövetkezetnél a tagok száma nincs előre meghatározva,
nem állandó, hanem a tagok belépése és kilépése folytán állandóan változik,
nincs tagmaximum, nincs túl magas belépődíj és nincsenek a belépést megnehezítő
feltételek. Nos, hogy állunk ezzel a követelménnyel a szocialista mezőgazdasági ter
melőszövetkezeteknél? A szövetkezeti tvr. szerint a taglétszám nincs előre megha
tározva, a tagok belépése és kilépése esetleg átlépése folytán az állandóan változik.
Bár hozzá kell tennünk, hogy mi inkább az állandó tagságot tartjuk ideálisnak sem
mint az állandó változást. A z állandóságot azonban elsősorban gazdasági eszközökkel,
és politikai meggyőző munkával, semmint jogi eszközökkel kell biztosítani, bár
miként látni fogjuk e tekintetben a jognak is jelentős szerepe van.
Üjabban azonban azok a szövetkezeteink, ahol munkaerőtöbblet van, bár szór
ványosan, de elzárkóznak az újabb tagok felvételétől. Jóllehet jelenlegi jogunk értel
mében magatartásuk lényegében nem szabályellenes, azonban ellenkezik a nyitott
ajtó elvével.
A szocialista termelőszövetkezeti mozgalom tehát már indulástól kezdve lehetővé
tette, hogy nagy tömegek — s ezen belül újabb és újabb személyek részesüljenek a
szövetkezet tulajdonban, s a társadalmi rendszer erősödésével, a társadalmi osztá
lyokkal kapcsolatos korlátot is megszüntette. Mindez bizonyítja, hogy a szocialista
termelőszövetkezeti mozgalom mennyire magáévá tette és tiszteletben' tartotta a
nyitott tagsag rendszerét. Következésképp: a nyitott tagság rendszere nincs ellent
mondásban a szocialista társadalmi rendszerrel, sőt bátran mondhatjuk, hogy valóban
csak ott tud érvényesülni, csak ott szolgálhatja a tömegek érdekeit. A kapitalista
viszonyok között működő szövetkezeteknél pedig szükségszerű, hogy a nyitott tagsági
elv háttérbe szoruljon, hiszen a kapitalista szövetkezet természetéből következik,
hogy fejlődésének egy periódusában önmagával kerül ellentmondásba, elidegenedik
önmagától. A kapitalista szövetkezetekben felhalmozódó tőke ingyen nem hajlandó
mást támogatni s ezért egyre gyakoribbak a megnehezítést célzó feltételek a kapi
talista szövetkezeti jogban.
d) A z önkéntesség elvének különös jelentősége a szocialista mezőgazdasági ter
melőszövetkezeti mozgalom megszervezése idején jut kifejezésre. A z irodalom is
hajlamos arra, hogy az önkéntességnek ebből a funkciójából következően ezt az elvet
tulajdonképpen a szervezés elvére redukálja vagy legalábbis ritkán lelhető fel olyan
irodalmi megnyilvánulás, amely megkísérelt volna ezen az állásponton túljutni, jó l
lehet az önkéntesség elve továbbra is érvényes azzal, hogy bizonyos tartalmi átala
kuláson megy keresztül. A szervezés korában ez az elv tulajdonképpen az egyén
magatartására vonatkozó elvként volt ismeretes, illetőleg az egyén és a közösség
viszonyát határozta meg. E körből a működés idejére annak csak egy része, a kilépés
joga marad meg. A z önkéntesség a társadalmi érdekek között természetesen a mű
ködés, a megszilárdulás idején a szövetkezet egészének lesz elve, s most már a szö
vetkezeti közösség és az egész társadalom közötti viszony egyik nem jelentéktelen
zsinórmértékévé válik. Ez azt jelenti, hogy a szövetkezet önkéntesen dönt arról, hogy
részt vesz-e valamilyen termelési kooperációban, hogy egyesül-e más termelőszövet
kezettel vagy sem stb, stb. A z önkéntesség elve itt már rendszerint együtt érvényesül
a demokratikus igazgatással. S amilyen mértékben demokratizálódik közéletünk, s
amilyen mértékben válik népgazdaságunk irányítása tervszerűbbé, olyan mértékben
van meg a jelentősége az önkéntesség elvének is. A begyűjtési rendszerben pl. köte
leztük a termelőszövetkezeteket bizonyos terményfajták megtermelésére és állam

igazgatási úton, adminisztratív eszközökkel szereztünk érvényt a kötelezettségek be
tartásának. A begyűjtési rendszer eltörlésével azonban a felek egyenjogúságán alapuló
szerződéses rendszer keretében realizáljuk a központi készletek feltöltését. Hangsú
lyozni kell itt talán még fokozottabb súllyal, hogy az önkéntesség elve itt alárendelt
viszonyba kerül a társadalmi, szövetkezeti-tagsági érdekösszhanggal s ha a belépések
idején is tagadtuk az önkéntesség azonosítását az automatizmussal, akkor itt kétsze
resen kell aláhúznunk az azonosítás veszélyességét.
e)
A z önkéntesség elvének utolsó összetevője, az adott szövetkezetből való kilépés
joga. Hogy a magyar szövetkezeti jogalkotás mennyire tiszteletben tartotta ezt a
követelményt, bizonyítja az, hogy az adott szövetkezetből való kilépésnek tulajdon
képpen három lehetőségét honosította meg: a tulajdonképpeni kilépést (amikor a
termelőszövetkezeti tag tulajdonképpen szakít a termelőszövetkezeti életformával),
a rendkívüli kilépést (házasságkötés, állami vagy társadalmi megbízatás következté
ben beálló kilépés) és más szövetkezetbe való átlépést (amikor a szövetkezeti élet
formával nem hagy fel, de másik szövetkezetben kívánja folytatni).
A termelőszövetkezeti törvény a tulajdonképpeni kilépés szabályozásánál azt a
kettős követelményt tartotta szem előtt, hogy eleget tegyen az önkéntesség követel
ményeinek, másfelől pedig kielégítse a közösségi és az egyéni érdek kötelező össz
hangjából folyó követelményeket. Ennek a kettős követelménynek eredményeként
született meg a szabály: A termelőszövetkezetből a belépést követő három évig nem
lehet kilépni.
A törvény elvileg helyesen járt el, amikor a kilépés lehetőségét nem abszolútnak
fogta fel, illetőleg nem úgy értelmezte a kilépés jogát, hogy azt a tag függetlenül a
közös gazdasági érdekektől, bármikor gyakorolhatja. A z ilyen szemléletmód ugyanis
a társadalom egészét szolgáló, a népgazdaság szerves részét képező, az összes tagok
munkáján alapuló és tervgazdálkodást folytató szövetkezetét, egyenlőnek tekintene
valamely kisebb jelentőségű egyesülettel.
Meg kell továbbá jegyeznünk, hogy a korlátok az alakulást követő első években
szükségszerűen erősebbek mint később. A nemrégiben még egyénileg gazdálkodó dol
gozó paraszt az alakulás első éveiben sűrőbben tekint vissza tegnapi múltjára, esetleg
egy kedvezőtlen gazdasági év, vagy a kollektív munka újdonsága, esetleg abból fakadó
súrlódás még fokozhatja visszatekintését. Meggyőződésem, hogy a termelőszövetkezeti
mozgalom további megszilárdulása folytán ezek a korlátok fokozatosan elmosódnak
s a termelőszövetkezetből való kilépés jogilag nem különbözik majd attól, mint amikor
valamely alkalmazott kíván megválni munkahelyétől.
Mint említettük, a magyar szövetkezeti törvény tulajdonképpen hároméves kilé
pési tilalmat állít fel. Ez a fajta megkötés hasznosnak bizonyulhatott — és bizonyult
is — a tömeges átszervezés első éveiben, azonban az egyre inkább problematikusabbá
válik. Elméletileg a probléma ott van, hogy a tagsági viszony határidőre nem korlá
tozható. Ha pedig az határidő nélküli, akkor az önkéntesség elvével is inkább összefér
az, hogy a kilépés se legyen határidőhöz kötve. Ez természetesen nem érinti a jo g
szabálynak ama részét, amely szerint legalább 6 hónappal kell a kilépési szándékot
a vezetőséggel közölni, a gazdasági év befejezése előtt. A hároméves határidő a há
roméves kilépési tilalmat jelentő határidő letelte után a gyengébb tsz-ekben ez
visszájára fordult, s miként számos tsz gyakorlata mutatta, azt automatikusnak veszik.
A kilépés joga szükségszerűen folyik az önkéntességből. Minthogy azonban az
önkéntesség nem abszolút akarat szabadság, a kilépés rendezésénél a közösségi és az
egyéni érdek kötelező összhangjából kell kiindulni. Éppen ezért bírálható az a nem
régiben kialakult álláspont, amely szerint „ha a tag kilépését a termelőszövetkezet
közgyűlése nem fogadja el, akkor is ki kell adni számára a földet". Ebben az állás
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pontban nem tükröződik az említett crdekösszíhang, csak az egyik oldalt, a tag
érdeket tartja szem előtt.
A kilépés fölötti kérelemben — éppúgy, mint a kiadásra kerülhető vagyontárgyak
időpontjában — érdemi döntést a közgyűlés fogad el. Nézetünk szerint egyértelműen
el lehet utasítani*a kilépési határozatot, ha a kilépés a közös gazdaság érdekeit sérti,
vagy ha a kilépés mögött a tag egyéni gazdálkodását visszaállító szándék húzódik
meg, mint ahogyan akkor is, ha a tag pusztán tagsági jogviszonyát kívánja megta
gadni, de ugyanabban a szövetkezetben hajlandó továbbra is alkalmazottként
dolgozni.
A z önkéntesség nem abszolút akaratszabadság, mint ahogyan a személy sem
független társadalmának viszonyaitól. A személy egy konkrét kor társadalmi embere,
az osztályviszonyok hordozója és megjelenítője. (Ugyanez áll a szövetkezetre, a szö
vetkezet és a társadalom viszonyában.) A személyiség a kauzális folyamat része,
függ a feltételektől, másrészt maga is visszahat az őt meghatározó körülményekre,
realizálja a lehetőségeket, közvetítő közege a társadalomban jelentkező szükségsze
rűségnek — ebben az értelemiben az ember maga is okká válik, bizonyos történések,
tettek előkészítője, végrehajtója. Ennélfogva az önkéntesség fogalmát sem szabad
azonosítanunk a társadalmi léttől független akaratszábadsággal. A szocialista szövet
kezeti mozgalom nem érheti be azzal a kapitalista szövetkezeti formulával, hogy bárki
szövetkező lehet, de senkitől sem lehet elvárni, hogy szövetkezeti tag legyen. A
szocialista társadalom építése számára ugyanis nem lehet közömbös az, hogy az érde
keltek élnek-e a lehetőséggel vagy sem, szövetkezeti tagok lesznek-e vagy nem, részt
vesznek-e cselekvőleg a maguk személyében az államosított és tervszerűen gazdálkodó
ipar, a kisárutermelő és spontánul gazdálkodó mezőgazdaság ^között keletkezett ellent
mondás feloldásában. A z érdekelt személyek tehát a társadalmi folyamatnak és ön
magunknak formálójává válnak, ha szövetkezeti taggá válnak és továbbra is azok
maradnak, ha a lehetőségből valóságot formálunk. Éppen ezért a közös erdekűek
körében arra kell törekedni, hogy mindannyian szövetkezeti tagok legyenek. A szabad
akaratelhatározásnak tehát szükségszerűen párosulnia kell a tudatos felvilágosító
munkával is. A z MSZMP egész agrárpolitikájában különös jelentőséget tulajdonított
annak, hogy a parasztokat ne csak a puszta szóbeli meggyőzéssel, hanem a példa
erejével történő meggyőzéssel, az új rend előnyeinek megmutatásával vezessék rá a
nagyüzemi mezőgazdaság útjára. Nos ebből a szempontból példaképp kell megemlí
tenem a Legfelsőbb Bíróság polgári kollégiumának 1964. évi 860. számú állásfogla
lását, amely elvileg megalapozva rendezi a kilépés és a földkiadás körüli kérdéseket.
Helyesen mutat rá arra, hogy „Társadalmi szükségesség, hogy az önkéntesség elve,
amelyre a kilépők rendszerint hivatkozni szoktak — a szövetkezeti mozgalom fejlő
désével feloldódjék a szövetkezeti demokráciában” . Helyesen hangsúlyozza, hogy a
Iái ép és nem történhet a közösség rovására, illetőleg azt, hogy az elfogadást vagy el
nem fogadást — mint a közgyűlés kizárólagos jogát — nem lehet kétségbe vonni.
Helyesen mutat rá arra is, hogy a szövetkezet viszonyai mások mint a Polgári Tör
vénykönyv mögött álló társadalmi viszonyok. Következésképp a földhasználat állan
dóságához fűződő érdekek és a sajátos tsz-jogviszonyok nem teszik lehetővé, hogy
a haszonbérleti jogviszonyoknál a Ptk. rendelkezéseit alkalmazzuk. S végül helyesen
mutat arra is rá, hogy a kilépni szándékozók magatartása jórészt olyan, hogy a kirási okok is fennforognak, következésképp a kilépési kérelem tárgyalását meg kell
előznie annak, hogy nem forognak-e fenn kizárási okok.
A z állásfoglalás végeredményben jogi nyelvre és megoldásokra való átültetése
ki fejezője annak, hogy az önkéntesség nem abszolút akaratszabadság, kifejezője annak,
hogy a szövetkezeti tag érdekei alárendeltek a nagyobb közösség érdekeinek, követ-
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kezesképp meggyőződésem, hogy a társadalmi viszonyok sajátosságait jól felismerő
állásfoglalás sok mindenben segít jogalkalmazó szerveinknek problémáik megol
dásában.
2.
Második kérdéscsoportként a szövetkezeti demokrácia és a jogalkalmazás né
hány összefüggését vizsgálnánk. A szövetkezeti demokrácia több összetevőn keresztül
érvényesin: a) a szövetkezet ügyeiben maga a tagság dönt, b) a szövetkezeti törvény
keretei között a szövetkezet jogosult a szövetkezet működésére vonatkozó szabályokat
alkotni, be nem tartásuk esetén szankciókat alkalmazni, c) a szövetkezet összes vezető
szerveit választják, a választásban minden tag aktív és passzív választójoggal rendel
kezik és minden tagnak egy szavazata van, d) a tagegyenlőség, e) nyilvánosság, f) a
határozatok megtámadhatósága, g) a tevékenység felett a tagság gyakorol ellenőrzést,
h) végül jelentős szerepe van a bizottságoknak.
Nos az említett összetevők egyikét-másikát érdemes közelebbről megvizsgálni.
a) A szövetkezet tevékenysége feletti ellentőrzési jog alapvetően a tagságot illeti
meg. Más szervek ellenőrző tevékenységet a szövetkezet gazdálkodása, működése
felett csak a törvény által meghatározott keretek között folytathatnak.
A szocialista ellenőrzésnek alapvető követelménye a tömegméretűség, azaz az
ellenőrzésbe a tömegek legszélesebb rétegeit kell bevonni. „ A számvitel és az ellen
őrzés, amely a szocializmusba való átmenethez szükségs, csak tömegméretű lehet".
Nem kétséges tehát, hogy a termelőszövetkezeti mozgalom kezdeti időszakában külö
nös jelentősége van az ellenőrzésnek, hiszen közismert, hogy a magyar szövetkezeti
mozgalom a felszabadulás előtt eléggé kisméretű volt, következésképp képzett szö
vetkezeti vczetőállománnyal a termelőszövetkezeti mozgalom megindításánál nem
rendelkeztünk. A mozgalom vezetői együtt nőtt fel a mozgalommal, s ez — a pozitív
tulajdonságok mellett — természetesen több vonatkozásban hibaforrás is lehet.
A mezőgazdasági termelőszövetkezetben a tömeges ellenőrzést a tagság két módon
gyakorolja. Egyfelől közvetlenül és személyesen a közgyűlésen, másfelől közvetve
saját maga által c célra megválasztott szerven keresztül közvetve. A tagság által e
célra megválasztott szerv az ellenőrző bizottság. Szövetkezeti törvényerejű rcndcletür.k
éppúgy, mint az irodalom kiemelt bizottságként tartja nyilván. Erről a bizottságról
rendelkezik legkimerítőbben jogszabályunk. Szabályozza feladataikat, a bizottság
tagjai megválasztásának alaki követelményeit bizonyos tekintetben jogállását és
felelősségét, a választhatóságot kizáró okokat (összeférhetetlenség, kiskorúság, hatá
lyos ítélet hatálya alatt való állás).
Ha abból indulunk ki, hogy a bizottság a tagság ellenőrzése jogának gyakorlását
végzi, tehát annak a szerve, akikor szükségszerű, hogy helyzete mellérendelt legyen
a vezetéshez. Ez következik szabályainkból is értelemszerűen. Hiszen a fegyelmi
eljárás során is sajátos mentelmi jogot élveznek, amennyiben csak a közgyűlés von
hatja őket felelősségre, amelyTc még az irányító szarv — a járási tanács vb mező
gazdasági osztályának képviselőjét is meg kell hívni.
A z ellenőrző bizottság tulajdonképpen jogosult az egész szövetkezet tevékenysége
ben a kölcsönhatások kimutatását. Nem lehet eléggé aláhúzni, hogy a két pólus
feletti felügyeletre, illetőleg ellenőrzést gyakorolni. Ezért is írja elő — bár javaslati
formában — a jogszabály, hogy évente két általános ellenőrzést kell tartson, s ne
gyedévenként köteles egy-egy szakterületet megvizsgálni.
A viszonylag részletes jogszabályok ellenére, ellenőrző bizottságaink több objek
tív és szubjektív ok miatt nem találták meg meg a szövetkezetben a helyüket. Ide
vágó részletes vizsgálat is dokumentálja, hogy olyan szövetkezettünk is van, ahol létre
sem hívták a bizottságot, vagy ha létrehívták, tevékenysége nem egy esetben formális.
Nem minden esetben kielégítő az együttműködés a vezetés és az ellenőrzési bizottság.
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között, olykor azt a vezetőség segédszorvének tekintik. Súlyos hiba az is, hogy hiány
zik az együttműködés a* szövetkezeti ellenőrző bizottság és az ellenőrzésiben érdekelt
külső szervek között. A z ellenőrző bizottság részéről ez úgy jelentkezik, hogy nem
hívnak meg szakértőket a vizsgálatra; külső szervek részéről pedig abban, hogy nem
veszik igénybe vizsgálataikhoz az ellenőrző bizottság segítségét. Elég nagy a fluk
tuáció is a bizottságban. Munkájuk módszerére jellemző jelenségek megállapítására
való szorítkozás, anélkül, hogy az okokat elemeznek s kellő szintű javaslatot tenné
nek éppen preventív jelleggel. Ha az ellenőrző biz<jpkágok átal jelenleg végzett fel
adatokat általánosítjuk, akkor arra a következtetésre kell jutnunk, hogy tevékeny
ségük megrekedt az egyénileg gazdálkodó által átfogott területek ellenőrzési színvo
nalán, az egyénileg gazdálkodó parasztok szemével vizsgálják a szövetkezeti nagy
üzem kérdéseit. Ellenőrző bizottságainkban a jogszabályi előírások ellenére még nem
tudatosodott eléggé, hogy egyfelől egy nagyüzemi termelést folytató kollektív válla
latot, másfelől egy nevelői tevékenységet is folytató társadami szervezetet kell ellem
őrizniük. Állításunkat azzal támasztjuk alá, hogy az ellenőrző bizottságok rendszerint
kimerülnek abban, hogy van-e lopás a szövetkezetben, kellő gondozásban részesül
nek-e az állatok, s megfelelőek-e a férőhelyek, gazdaságos-e a takarmányfelhasználás
és hogy a tagok milyen mértékben vesznek részt a munkában. Félreértés ne essék,
ezek mind rendkívüli fontos dolgok, de ebből is látszik, hogy az olyan fontos és
ellenőrzésre váró kérdések, mint a vezetés tevékenysége, üzemágak egymáshoz való
viszonya, az alapok célvagyoni jelleggel történő felhasználása, a jövedelemelosztási
formák progresszivitása, kiesnek az ellenőrző bizottsági tagok tevékenysége köréből.
A z elmúlt években éppen az ilyen szükségletek hatására az FM ugyan megszervezte
az ellenőrző bizottsági tagok továbbképzését szolgáló tanfolyamot, de nézetünk szelint itt is nélkülözhetetlen a továbbképzés. (Ez ismét egy szövetkezeti elvet érinta szövetkezeti társadalmi nevelő tevékenységnek az elvét.) Arról van szó, hogy
tulajdonképpen tömegméretekben kell kiképeznünk revizorokat, s olyan revizorokat,
akik a gazdálkodás ellenőrzésén kívül a szövetkezet társadalmi szervezeti tevékeny
ségét is képesek vizsgálni.
Mondottuk, hogy a termelőszövetkezeti tagság ellenőrzési joga nem zárja ki, hogy
a termelőszövetkezetet irányító, illetőleg a termelőszövetkezet felett felügyeletet gya
korló szervek ne végezzenek ellenőrzést a termelőszövetkezetekben. A szocialista
állam és a termelőszövetkezet között fennálló — az előző fejezetekben már vázolt —
kapcsolat szükségszerűen igényli a szocialista állam, illetőleg szervei által végzett
ellenőrző tevékenységet is. E külső ellenőrzésnek elsősorban az a feladata, hogy
felderítése az össznépi állami érdekek megsértését, össztársadalmi szinten általá
nosítsa az egyes szövetkezetek jó kezdeményezéseit.
E feladatok a szocialista állam funkciójuknak megfelelő szerveiken keresztül
gyakorolja is.
Szólnunk kell néhány szót a belső és külső ellenőrzés viszonyáról. A kettő szer
vesen kiegészíti egymást, szükségképp szoros összhangban kell a kettőnek lennie. A
belső ellenőrzés azzal, hogy feltárja a belső szervek tevékenységének fogyatékossá
gait, hogy külső szerveket, szakértőket vesz igénybe munkájához, megteremti a lehe
tőséget ahhoz, hogy előmozdítsa a külső felügyeletet gyakorló szervek intézkedési jog
körének gyakorlását. Feltehetően e sajátos vonás, nem lehet népszerű a szövetkezet
vezetői előtt, hiszen ilymódon a szövetkezet fogyatékosságai nem maradnak házon
belül. A külső ellenőrzés, ha támaszkodik a belső ellenőrzés munkájára, tevékeny
ségét konkrétabbá teheti, s ezáltal elősegítheti a szövetkezet vezetésének megjavítását.
E kölcsönös feltételezésen alapuló viszonyt azonban jogszabályainknak rendezni
kell. Sajnálatos, hogy eddig ez nem került sorra és sajnálatos, hogy irodalmunk sem
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foglalkozott e kettősség közötti összhang megteremtésének szükségességével, s a
szükséges részletes elemzést nem végezte el.
b) Sajátságos összetevője, s még sok tekintetben fejlesztésre váró intézménye a
szocialista termelőszövetkezeti demokráciának, hogy a termelőszövetkezet vezetésében
az ügyintéző szerveken kívül, a szövetkezeti élet egy-egy részterületével foglalkozó
bizottságok is részt vesznek. A fejlődés tendenciája azt bizonyítja, hogy milyen mér
tékben szilárdulnak meg a tej^ lő szövetk ezet belső viszonyai — mind a vállalati,
mind pedig a társadalmi szerv^jponylatában — olyan mértékben jönnek létre újabb
és újabb bizottságok. Ez a folyamat annak az egészséges tendenciának a kifejeződése,
hogy a szövetkezőt vezetésében a szövetkezeti tagság egyre nagyobb része vállal reszt.
Szövetkezeti mozgalmunk megindulásakor az ún. alapszabályminta csak két bi
zottság létrehívásáról rendelkezett, az ellenőrző és szociális-kulturális bizottság lét
rehívásáról. Amilyen mértékben vált teljesebbé a termelőszövetkezet szociális és
kulturális ügyeinek gazdagsága, olyan mértékben merült fel az igény arra, hogy az
utóbbi bizottságot válasszák ketté, s a szövetkezetek külön-külön működtessék azt,
Hogy mennyire indokolt ez a törekvés, azt úgy hiszem nem kell c helyen különösen
bizonyítani.
A termelőszövetkezeten belüli felelősségi viszonyok rendezése kapcsán a fegyelmi
jog részletes rendezésével egyidejűleg merül fel a fegyelmi bizottság létrehívásának
szükségesrége, melyre nézve jogszabályi rendelkezés is született. Űjabban néhány
szövetkezetben háztáji bizottságok létrejöttét kezdeményezték.
E tendenciák a bizottsági elv helyességét mutatják. Sajnálatos azonban, hogy
jogalkotásunk és jogalkalmazásunk csak részben mérte fel c tendencia helyességét
s abból fakadó kodifikációs szükségleteket. Viszonylag kielégítő az ellenőrző bizottság
és a fegyelmi bizottság jogállásának szabályozása, de rendkívül fogyatékos a szocialista
bizottság jogaira és kötelezettségeire vonatkozó normatív rendelkezés, s a kulturális
bizottság működésére pedig úgyszólván nincs is jogszabályi rendelkezés. A szocialista
állam fejlődésében oly nagy szerepet játszó társadalmi önigazgatás felé való haladás
szükségszerűen együltjár a termelőszövetkezeti demokrácia szélesedésével, a tömegek
nek a vezetésbe való fokozottabb bekapcsolásával. Ez azonban másik folyamatot is
igényel: az állam fokozottabb támogatását és irányítását is. Nem elegendő tehát —
bár elsődlegesen szükséges — a jogállás kodifikálása, hanem részletes útmutatókat
kell kidolgozni a tegnap még egyénileg gazdálkodó dolgozó paraszt számára, hogv
a kollektívában a ráeső vezetőszerepet maradéktalanul és kielégítően gyakorolja. Á lta
lános képünk, hogy ezek a bizottságok nem működnek kielégítően. Sem belső* sem
külső szervek nem ösztönzik és nem segítik kellően a szövetkezet tagjait a bizottsá
gokban való aktív tevékenység érdekében. Márpedig minél több aktív tagja van
ezeknek a bizottságoknak, annál erősebb az adott szövetkezetben az a tudat, hogy
a szövetkezet gazdái maguk a szövetkezeti tulajdonosok.
3.
A társadalom, a szövetkezet és a tag közötti kötelező hármas érdekösszhangot
többféle csatornán lehet megvalósítani. A z átmeneti társadalomban kétségkívül leg
jelentősebb eszköze ennek az anyagi' érdekeltség. Sőt úgy is meg lehet fogalmazni,
hogy mindaddig, amig az értéktörvény érvényesül a szocializmust építő társadal
makban, nem is lehet letérni, az anyagi ösztönzők alkalmazásáról, mert az a gazda
sági törvényszerűségek semmibe vételét jelentené, s gazdasági voluntarizmust ered
ményezne. Ha lehel még hangsúlyozottabban szerepet nyer ez a szövetkezeti szek
torban — s ezen belül mezőgazdasági termelőszövetkezeteinkben — hiszen a szövet
kezetek gazdasági konstrukciója közismerten arra épül, hogy a szövetkezet tagjai
között annyit oszthat el. amennyit megtermel — természetesen levonva ebből az
állammal, más szervvel szemben fennálló tartozásait. A szövetkezeti tagok jövedel
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mezőségét alapvetően cs közvetlenül meghatározza a szövetkezet termelésének szín
vonala, eredményessége. Ebből következik, hogy a szövetkezeteknek fokozottabb
mértekben kell keresni azokat az ösztönzőket, amelyek a gazdálkodását eredmé
nyesebbé, illetőleg jövedelmezőbbe teszik. A szövetkezet gazdálkodásának ez az önálló
oldala szükségképp igényli, hogy az anyagi érdekeltség elvének mezőgazdasági termeiöszöve.kezeteinkben történő alkalmazását irodalmunk árnyaltabban tárgyalja, s
ne szűkítse azt le a különböző jövedelcmrészesedcsi, illetőleg munkadíjazási formákra.
Ha az anyagi érdekeltséget úgy fogjuk fel, mint jutalmazást a jó munkáéit,
akkor az egyoldalúság veszélyének elkerülése végett végzőket sújtják. A rosszallást
A rosszallást érdemlő magatartás itt közvetlenül, vagy közvetve hathat a jövedelme
zőségre, hiszen mint mondottuk — országosan egységes szövetkezeid béralap hiányá
ban — a szövetkezet tagságának jövedelme közvetlenül függvénye a szövetkezet
bevételeinek.
Nincs szándékunkban az elmondottakkal egyenlőségi jelet tenni mennyiségileg
a jó és rossz munka közé, s ezzel azonos súlyúaknak tekinteni azokat. Törvényszerű
jelenség, hogy a szocialista társadalomban — materiális és tudati tényezők hatására
— egyre általánosabb a szocialista követelményekkel összhangban álló magatartás, s
egyre kivétclesebb az azzal szemben álló cselekvés vagy mulasztás. Ez természetesen
nem menthet fel bennünket attól, hogy a pozitív oldal kialakítását pusztán a lét
hatására bízzuk, s lemondjunk a különböző tudati kategóriák, elsősorban a politikai
nevelőtevékenység, másodsorban a jogi nevelő szerepéről. Éppen ezért a gazdaság
politikai tevékenység és a gazdaságpolitikai eszközök, valamint a politikai nevelő
tevékenység mellett m egfelelő szerephez kell juttatni az önálló jogi felelősségi konst
rukciókat, éspedig oly formában, hogy ne pusztán morálisan, hanem materiálisán is
sújtsa azokat, akik negatív magatartással hátráltatják a gazdasági fejlődést.
A hármas érdekösszhang megvalósulása érdekében tehát az anyagi érdekesség,
materiális felelősség elve egységének tehát érvényesülni kell mind a szövetkezet és
tagjai, mind pedig a szövetkezet és az állam viszonyában.
Amennyire örvendetes, hogy irodalmunk az utóbbi években egyre mélyebben
vizsgálja a két póius érvényesítésének lehetőségeit, feltételeit és követelményeit,
annyira nem kielégítő, hogy a két egymást kiegészítő és feltételező pólust az irodalom
egységben vajm i kevésszer tárgyalja. Ritka az olyan munka, amely az anyagi érde
keltség és anyagi felelősség elvét kölcsönhatásában vizsgába.
A z elkülönült negatív oldala ma abban jelentkezik, hogy az anyagi érdekeltségi
oldal kutatásával rendszerint a közgazdászok, üzemgazdászok, a felelősségi problé
mákkal pedig a jogászok foglalkoznak. Kétségtelen, ugyan, hogy az előbbi inkább
közgazdasági és másodlagosan jogi, a másik elsődlegesen jogi, s csak másodlagosan
közgazdasági, de tipikusan komplex probléma, melynek sikeres megoldása feltételezi
a közgazdaságtudomány és a jogtudomány együttműködését. Kétségtelen, hogy mód
szertanilag — egy ideig — indokolt lehet á két pólus 'külön-külön való elemzése, egy
idő után azonban fel kell vetni az egység elemzésének hiányát, s ezzel összefüggés
szervesen kiegészíti és feltételezi egymást, az egyik ösztönöz, a másik elmarasztal —
illetve megelőz — , de végső fokon mindkettő gazdasági megszilárdítást, a termelési
fegyelem megszilárdítását, s ennek kapcsán az ember tudatának átalakítását szol
gálja. A
dolog lényege abban fejezhető ki, hogy az érdek és a felelősség, hátrány
között objektív kapcsolatok vannak. A felelősségi szankció is csak akkor nyer értel
met, ha az érdek előmozdítását szolgálja, különben lehet a szankció a legsúlyosabb is,
ha nincs adekvát kauzalitás az érdek cs a felelősség között — ellentétbe csap at.
A szankciónak tehát mindig a kollektíva, illetőleg a társadalom általánosított érdekét
kell szolgálni. Például a Legfelsőbb Bíróság állásfoglalása, amely a termelőszövel-

kezeti munkából távolmaradó és kárt okozó tag ellen teszi lehetővé a kártérítési
eljárás megindítását, azért volt annyira hatékony, s azért töltötte be preventív
funkcióját, mert a termelőszövetkezeti tagok egészének egyetértésével találkozott, s
kifejezte azok érdekeit. A szankció hatékonysága tehát attól függ, hogy mennyire
fejezik ki a társadalmi viszonyok követelményeit. Következésképp, ha a termelőszö
vetkezetek illetőleg a termelőszövetkezeti tagok tevékenységének ösztönzésében és
irányításában kiemelkedő szerepet biztosítunk az anyagi érdekeltségnek, akkor
objektív követelmény, hogy — negatív magatartás esetén — az a hátrány, amelyet
a szankció juttat kifejezésre, akár közvetlenül (reparatív szankció) akár közvetve
(érvénytelenségi szankció) vagyoni jellegű hátrány legyen.
A szövetkezet és a társadalom vonatkozásában az anyagi érdekeltség és az anyagi
felelősség egysége elvének az az alapvető funkciója, hogy biztosítsa az össztársadalmi
érdekek zavar tálán kielégítését. Ezen általános célkitűzésen belül közvetlen feladata,
hogy bővített újratermelés alapján fejlődő modern árutermelő nagyüzemek létre
hozását előmozdítsa. A teljesség igénye nélkül egy-két kérdéssel e területről még
foglalkoznék.
Közismert már, hogy az MSZMP agrárpolitikájában a társadalmi szükségletek
kielégítését alapvetően anyagi ösztönzőkkel biztosítjuk.
A z állami készletgyűjtés terén a kötelező beadást 1957-ben felváltotta a termelés
és felvásárlási szerződések rendszere. E szerződéses viszonyban a szövetkezet és a
készletgyűjtő állami szerv nem szubordinációs rendszerben, hanem — az áruviszo
nyoknak megfelelően — a mellérendeltség .pozíciójában áll egymással. A központi
készletek biztosításának fő hajtóereje tehát nem az adminisztratív kényszer, hanem
a termelők anyagi érdekeltsége. Ez megnyilvánulhat a szerződés konstruciójábam, a
termékek árszínvonalának kialakításában, a termelési feladatok megvalósításához
nyújtott kedvezmények egész skálájában. A kötelezettség elmulasztását sem állam
igazgatási vagy büntetőjogi szankciókkal sújtjuk, hanem a polgári jogi szerződések
természetének megfelelően anyagi természetű szankciókkal. Mindezek alapján szer
ződéses rendszerünk alapvetően közrehat abban, hogy a formailag nem tervkötelezett
termelőszövetkezeteket a tervgazdálkodás szolgálatába állítsa, s ezen keresztül olyan
termelési szerkezet kialakítását segítse elő, amely összhangban van az össztársadalmi
követelményekkel.
A hármas érdekösszhangnak itt úgy kell jelentkezni, hogy a szövetkezeti tulajdon
jog, a közhatalom és a tagságon alapuló munkajogviszony egységben legyen. Ezt az
egységet biztosítja a másik egység: az anyagi ösztönzők és az anyagi felelősség, egy
sége; iletőleg az érdek és a hátrány eszközeinek érvényesítése.
Közismert, hogy a termelőszövetkezeteink és állami felvásárló szerveink között
e tekintetben nem kielégítő még a helyzet, sőt bírói szerveink egyike másika sem
alkalmazza a Ptk-nak az előbbiekkel összhangban álló rendelkezéseit, illetve nem
mindegyik bírói ítélet hangolja egybe a termelőszövetkezet megerősödéséhez és a
népgazdaság további fejlődésének biztosításához fűződő érdekeit. Több megyében
olyan gyakorlat folyt, -amely szerint a bor, stb. „fejadagot” a termelési és
terményértékesítési szerződésből származó kötelezettség teljesítési előtt elégí
tették ki, s a bíróság a termeltető vállalat teljesítés vagy kötbér iránti kérelmét
elutasította, holott a Tvr. 46. § (1.) bekezdése értelmében a terményeknek családi
szükségletre való kiosztása, a- termelési szerződéssel vállalt teljesítés rovására tör
vénysértő. A hármas egységből ez a tendencia s az azt szentesítő bírói ítélkezés tehát
a munkajogviszony elsődlegességét emeli ki. A másik oldalról az együttműködési
kötelezettség gyakori hiánya miatt már a szerződéskötéskor nem érvényesül a reális
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teljesités elve. Vagy abból az okból, mert a szövetkezet valamely hitelt kíván el
nyerni, vagy esetleg egyéni (az ún. 3004. sz. kormányhatározatban biztosított kedvez
ményt igyekszik megszerezni,) ez esetben a tulajdonosi közhatalmi oldal nyomul
előtérbe), vagy pedig azért, mert a termeltető vállalatok a szerződés megkötése előtt
figyelmen kívül hagyják a termelőszövetkezet termelési tervét, a korábban vállalt
kötelezettségeit, termelési adottságát és szervezettségének fokát. Termeltető vállala
taink néha úgy kezelik termelőszövetkezeteink szerződéseit, mintha azok nem is áru
viszonyokat testesítenének meg; vállalataink tehát a szocialista állam a közhatalmi
oldalra helyezik a hangsúlyt. Ilyen esetekben bíróságaiknak kell gondoskodni arról,
hogy a felek ‘kötelezettségeiknek eleget tegyenek, illetőleg, hogy a felelőtlenül szer
ződést kötő félt materitális hátrány is sújtsa. Nézetünk szerint azonban szerződéses
rendszerünk továbbfejlesztését emellett a tulajdonjog és a munkajog fokozottabb
egysége irányában kell fejleszteni, azaz a tsz tagját kell fokozottabb mértékben ér
dekeltté — vagy ha úgy tetszik, felelőssé — enni a szerződéses kötelezettségek tel
jesítéséért.
A z elmondottakból is folyik, hogy a materiális felelősség tételét ki kell terjesz
teni minden olyan materiális kapcsolatra, amely — ha nem is áruviszony — de az
állam és szervei, illetőleg a szövetkezetek között keletkeznek, s ahol mái az érdekelt
ségi pólus érvényesül. Nemcsak a jogalkalmazásban, hanem a jogalkotásban, s ehhez
a biztosítékokat is kell rendezni, mert ennek az elvnek következetes alkalmazása te
remti meg a kiindulópontot az érdekeltség és a felelősség egységéhez.
A z állam és a szövetkezet közötti számos területet kellene megvizsgálni s az egy
ségesség elvét megvalósítani. Néhányat példaképpen hadd említsünk meg:
Termelőszövetkezeteink jelentős mennyiségű földet kaptak az államtól ingyenes
és örökös használatra. Itt tulajdonképpen az a feltétel, hogy a földet a termelőszö
vetkezet nagyüzemi keretekben rendeltetésszerűen használja, sajnos jogunk még
nem dolgozta ki a rendeltetésszerű használat biztosításának materiális eszközeit.
Jogunk a rendeltetésellenes használatnak — a jogellenes szerződés semmisségén túl
— mindössze egy szankcióját ismeri: a megvonást. Ez azonban annyira általános,
hogy alkalmazására tulajdonképpen még nem is került sor.
Nagyjából hasonló a helyzet a Vhr. 109. §-ának alkalmazásával is. E szabály
azzal, hogy lehetővé teszi, hogy a megyei tanács végrehajtó bizottsága — bizonyos,
a jogszabályokban körülírt esetekben — az állami kedvezményt vagy támogatást
megvonjon a termelőszövetkezettől, tulajdonképpen az anyagi érdekeltség, anyagi
felelősség egységének elvét kívánta meghonosítani a tsz és az állam közötti igazgatási
jellegű jogviszonyokban. A z említett § szankciót tartalmaz a tenyészállomány gazda
ságilag indokolatlan selejtezése esetén, továbbá ha a termelőszövetkezet nem gon
doskodott kellő mennyiségű vetőmagról, ha a termelőszövetkezet figyelmeztetés elle
nére jogszabályellenes gazdálkodást fejt ki stb., stb.
E szakasznak elméletileg nagy jelentősége van, mert a materiális szankciót hono
sítja meg a termelőszövetkezet és az állam viszonyában. A hiba ott van, hogy ahe
lyett, hogy a jogszabálynak ezt az előremutató rendelkezéseit részletesen kimunkáltuk
volna, gyakorlatilag elhanyagoltuk. Kevés az olyan szövetkezet, ahol a gazdasági
szankciók alkalmazására sor került volna, másfelől hiányzik is a részletes, átgondolt
tájékoztató, amely lehetővé tenné a gazdasági szankciók olyan alkalmzását, hogy az
ne menjen a termelés volumenének rovására. A jelenségek arra is utalnak, hogy
jogalkalmazó szerveinknek nem vált vérévé az a meggyőződés, hogy a gazdasági
szankció hatékonyabb lehet mint a büntetés jellegű szabálysértés. A gazdasági szank
ció alkalmazása tehát nem lényegtelen eszköze a termelőszövetkezetek állami irá
nyításának sem.
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Gyakori jelenség termelőszövetkezeteinkben, hogy a termelőszövetkezet területét
külső személyeknek adják használatba, holott ezt a 19/1959. FM sz. r. 77. §-a kifeje
zetten megtiltja. A tilalom ellenére létrejött szerződést ugyané szakasz semmisnek
mondja ki, de a fogyatékos szabályozás következtében a jogirodalomban élénk vita
keletkezett arról, hogy a törvényellenes földhasználat semmisnek nyilvám'tása követ
keztében beálló elszámolást miként, milyen áron (felvásárlási vagy fogyasztói) és
főleg ki javára ejtsék meg. Általános az az álláspont, hogy a föld kerüljön vissza
a termelőszövetkezet használatába és a jogellenes földhasználót az élő- és holtmunka
ráfordítás illesse meg. A z is álláspontként kristályosodott ki, hogy a termelőszövet
kezetet — ha a különbséget megkapja — tulajdonképpen semmi sem sújtja jogelle
nes magatartásáért. A vita során többször felmerült az állam javára való marasztalás
lehetősége is. E látszólag részletkérdésben is — mint már oly sokszor — jogszabá
lyunknak az a fogyatékossága tapasztalható, hogy nem érvényesíti az anyagi felelős
ség — anyagi érdekeltség egységének az elvét. Mert jóllehet semmisnek kell tekinteni
a szerződést, jóllehet azt a művelőnek meg kell kapni az élő- és holtmunka-ráfordítási
értéket, de a termelőszövetkezet tagsága nem érzi felelősségét a szövetkezet jogellenes
magatartásáért, ha a beszámításon túl jelentkező többlet termelési értéket a szövet
kezet javára marasztalják. Elvileg helyes a szerzők felfogása, hogy nem a szövetkezet,
hanem az állam javára kell marasztalni, pusztán az a kérdés merül fel a termelő
szövetkezeti tagok előtt: jogosultnak tűnik-e az állam javára marasztalás. E megoldási
módozatot mi sem tartanánk helyesnek, hiszen végső fokon hiányzik az a jogcím,
amelynek következtében az állam jogosan tarthatna igényt az említett értékre,
másfelől semmi szükség nincs arra, hogy az állam és az egyes szövetkezetek között ez
okból kifolyólag feszültség keletkezzék. A jogalkotó annak idején ilyenekre gondolva
vetette el az állam javára való marasztalás lehetőségét a szövetkezeti törvényerejű
rendelet végrehajtási rendeletéből. A z mindenképpen helytálló, ha nem a szövetkezet
kapja az értékkülönbözetet, hiszen épp így „büntetjük” . Nézetünk szerint itt azt az
utat kellene járni, hogy az értékkülönbséget az 1957-ben életrehívott űn. szovetkezetfejlesztési alapra kellene befizetni. Mellesleg a szövekezieti életviszonyok megsér
tésének megtalálhatnánk jó néhány területét, amely hasonló megoldásokat illetőleg,
szankciókat igényelne.
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SERES ERNŐ:
/

K IS K Ö R K É P :
Ipar és ipari munkások Szabolcsban
Bejártam már néhányszor — 1945 előtt és napjainkban is a megyét. Mennyi
élmény, látott és hallott dolog halmozódott fel, de ha a 20 év előtti emlékeket val
latom, alig akad valami, ami a szabolcsi ipari munkásokra vonatkozna. Ismertem egy
Soltész István nevű molnárt, örökké lisztes volt és köhögött, elköhögte a tüdejét.
Dolgozott Pesten a Gizella-malomban, aztán itthon, Nyírbátorban a Bóni-telepen,
sok sovány gyereke volt, és m ire‘ „megvirradt” meghalt, ö iparosnak, ipari munkás
nak vallotta magát. De volt-e itt ipar, ipari munkás? A z ipar szegényes volt és még
szegényebb a munkás. A Tiszavasvári Alkaloida Vegyészeti Gyárra azt mondták
kóceráj. Kábái János gyógyszerész az alapító, hiába kilincselt még a „tisztelt háznál”
is. A képviselő urak azt kérdezték: mit akar, minek Szabolcsba ipar? A kisvárdai
vasöntödében a sápadtarcú, beesettszemű emberek rozsdás vödörben mosták testükről
a grafitport. A demecseri burgonyakeményítő gyárban minden évben csak pár hó
napig csattogott a transzmisszió, utána leálltak a gépek és az alig száz munkás
mehetett kenyeret keresni más vidékre. íg y nézett ki az ipar, így az ipari mun
kásság.
Pár hónapja az MTESZ — Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövet
sége — nyíregyházi műszaki napjain érdekes adatokat hallottam: Szabolcsban az
elmúlt 20 év alatt, és különösen az utóbbi években — több mint 1 milliárd forint
értékben fejlesztették az ipart, új gyárak épültek. Az ipar fejlesztésével növekedett
az ipari munkások, a műszakiak száma. A z ipari munkások száma 1938-ban az
ezer főt sem haladta meg — kisiparos jóval több volt. 1953-ban az ipari munkások
száma 6000 fölé emelkedett, 1964-ben az építőipari munkásokkal együtt 22 ezer lett.
Mérnök, technikus 1945 előtt elvétve akadt, ma több ezer van a megyében.
Érdekesek a termeléssel kapcsolatos adatok is. A sötét Szabolcs hírét a burgonyán,
dohányon, kevéske jonatán almán, szilvapálinkán és a tbc-n kívül semmi más nem
vitte széjjel az országban, a nagyvilágban. Szabolcsról csak azért tudtak, mert munkát
keresni elvándoroltak az emberek Ózdra, Miskolcra, Pécsre, Pestre és Amerikába. De
ma; a Tiszavasvári Alkaloida Vegyészeti Gyárnak, a hajdani kócerájnak a termékeit
— nyers morfint, morfint, és alkaloidákat, valamint a gyógyszerkészítményeket — a
világ minden kontinensén, több mint 50 országban ismerik. De ismerik a szabolcsi
cipőket, ruházati cikkeket, kenderkészítményeket, napraforgóolajat, kisgépeket,
krumplicukrot, dextrózét, és legújabban, a nyíregyházi konzerveket is. Ma már nem
egy, hanem több milliárd forint értékű árut szállítunk az országnak és exportra
Nem egy ipari termékből, mint például perlitből, öntöttvas-radiátorokiból Szabolcs
elégíti ki a hazai igényt.

Jelentősége és súlya van már az itteni iparnak, amely rohamosan szemünk láttára
fejlődött és fejlődik. A fejlődést nem csupán az épületek sokasodásával, az új gyá
rakkal, a munkáslétszám növekedésével lehet kifejezni, hanem olyan számokkal is,
amelyek a termelésnövekedést, a termelékenységet mutatják és egyben jelzik ipari
munkásaink szakmai fejlődését is, A termelés az utóbbi négy évben 60,8 százalékkal,
a termelékenység 25 százalékkal nőtt, és ennek megfelelő arányban a dolgozók
keresete.
Ez hát az ipar nagy általánosságban, de így a számok tükrében kissé rideg az
emberi szívnek. Sokkalta érthetőbbnek, hozzánk közelállónak találjuk ezt a fejlődést,
ha átlépjük a gyárak kapuját. Nincs például olyan gyár, vállalat a megyében, ahol ne
dolgozna szocialista brigád. A különböző üzemekben 2511 munkabrigád dolgozik,
ebből 989 küzd a szocialista cím elnyeréséért és 401 már tulajdonosa a szocialista
címnek. A szocialista brigádok közös vonása: hogy szocialista módon dolgoznak,
tanulnak és élnek. De ez nem séma. Gyár és'helyi adottság teszi különbözővé, válto
zatossá a közös elvet, mutatja meg igazi valóságában a szabolcsi embert, a munkást.
Lenyűgöző látvány például amikor a kisvárdai „Vülkán” -ban csapolásra nyitják
a kúpolókemence kiömlő nyílását. Kígyózik a vörös láva, a folyékony vas. Gáz- és
gőzfelhő képződik, az égő homok, a gyanta és melasz kesernyés íze, szaga a test
minden porcikájába behatol. Kormosok a falak, a grafitportól, homoktól, és feketék
az emberek. Ilyen az öntöde és az öntők vallják: nehéz, de szép szakma.
A z öntőkről a naponta ismétlődő küzdelemről vassal és homokkal ódákat lehetne
írni. A kisvárdai Vulkánban több száz öntő és öntödei munkás dolgozik. Mind külön
téma. Együtt csoportosan is azok, hiszen 13 brigád van és munkájuk révén kollektív
életet élnek, színesen, változatosan. A brigádok munkája tette lehetővé, hogy a gyái
termelési tervét 1964-ben határidő előtt, december 4-re teljesítette. 190 ezer négy
zetméter vegyes radiátort gyártottak, az 1963. évi 13 százalékos selejttel szemben
1964-ben a selejtszázalék 9,2-re csökkent, 2,2 százalékkal javult az önköltségi mutató.
De amikor ottjártam nemcsak ezt akartam tudni.
A vállalat versenyfelelőse aktákat, papírokat szedett elő és azt mondta:
— Ha igazán jó szocialista brigádról akar írni, akkor keresse meg a magkészí
tőket, a Petőfi brigádot.
A brigádvezető Huszti Miklós komolytekintetű, szikár férfi. Nem kertelt:
— Ma már valóban varrnak eredményeink, de ha négy évvel ezelőtt, amikor in
dultunk akkor akart volna írni rólunk, nem lett volna jó. Négy évvel ezelőtt ezt a
brigádot úgy jellemezték, hogy a vállalat legrosszabban dolgozó együttese. Mondták,
hogy fegyelmezetlenek vagyunk, hogy magas a selejtszázalékunk. így volt, nincs mit
tagadni. És ezt a jellemzést nemcsak egymás között mondogatták az emberek, de
nyíltan a termelési tanácskozásokon is. 1962-ben például az történt, hogy Fülöp István
művezetőnk Miskolcra utazott a technikumi vizsgára, és a brigádból néhányan —
mert nem volt aki rájuk nézzen, és mert a városban jó film et játszottak — munka
idő alatt moziba mentek. Fegyelmi ügy lett belőle.
A beszélgetésbe a művezető is bekapcsolódott. Mosolygott a felelevenített 'régi
dolgokon és ő is mondott példákat.
— Itt volt például a „Bőrös” esete. Ez már azután történt, hogy megalakult a
szocialista brigád és akadtak emberek, akik sehogy sem akarták megszokni az új
rendet. A Bőrös — az igazi nevét nem tartom fontosnak, mindenki így ismeri — ,
a fegyelmezetlenségben mindenkin túltett. Egyik alkalommal amikor megmagyaráz
tam, hogyan és milyen technológiával dolgozzon, bólogatott és ahogyan hátat fordí
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tottam kijelentette: „Érdekel is engem mit mond a góiré’. Természetesen selejtét gyár
tott és ezért felelősségre vontuk. Egy évig nem dolgozhatott a brigádban, egy év után
visszavettük és ma ő az egyik legfegyelmezettebb ember.
A magkészítők megváltozása egybeesett egy új gyártmánynak, a Tisza radiátor
nak a bevezetésével. Ennek a feladatnak a megoldására a 39 ember szinte hetenként
értekezett.
— A z embereknek új volt — mondta a brigádvezető — , hogy ennyire, ilyen nagy
mértékben bevontuk őket a technológiai kérdés megoldásába. És segített mindenki.
Ezután következett az is, hogy behatóbban foglalkoztunk egymás ügyeivel, segítettünk
egymás problémáinak megoldásában — történetesen Szabó Miklósnak és Császi Tibor
nak a házépítésben. Ünnep volt ez a házépítés. A z embereken látszott, hogy meny
nyire szívesen csinálják, mennyire jól érzik magukat munkaidőn túl is együtt. Szó
rakozni, moziba sem azért mentünk együtt, mert egyik pontja a versenyvállalásunk
nak, hanem azért, mert valóban barátokká váltunk. Szokássá vált a közös tv-nézés.
Első időben csak nekem volt televízióm és nemegyszer már annyian voltunk a lakás
ban, hogy nem jutott mindenkinek ülőhely. Ma már nincs szükség arra, hogy egy
helyen szorongjunk a televízió előtt, hiszen minden második brigádtagnak van
televíziója.
A televízió említése nem volt véletlen. Hiszen leginkább ez mutatja, ahogyan
rendeződött a munkahelyi probléma, úgy emelkedett a brigádtagok keresete. Javult
az emberek anyagi helyzete.
— Négy évvel ezelőtt, amikor annyi kifogást emeltek — jogosan — a munkánk
ellen, az átlagkereset 1200— 1300 forint volt. Ma viszont a brigádtagok havi 1600— 1700
forintot keresnek, ehhez plusz a selejtcsökkentési prémium átlag 200 forint.
A Petőfi szocialista brigád tavaly első lett a munkaverseny ben, elnyerték a leg
jobb szocialista brigádnak járó vándorzászlót. Nagy volt az öröm, de legjobban annak
örültek, hogy a sok bírálat után most már megváltozott az emberek véleménye. És
hogy ez a vélemény tartós legyen még többet kívánnak tenni.
— Éreztük, hogy már kevés lenne csak jól dolgozni, közösen szórakozni és ta
nulni. Am i jó volt tevékenységünkben, továbbra is meghagytuk. Mind a 39-en járunk
a munkásakadémia második évfolyamára, a minőségi munkavégzés ma is szívügyünk,
de mi ettől már többet akarunk. Elhatároztuk, hogy patronáljuk a kisvárdai Rákóczi
Termelőszövetkezetet. Nemcsak gazdasági, de politikai segítséget is nyújtunk a
termelőszövetkezetnek.
Hogy a Petőfi brigád milyen munkát végez a Rákóczi Termelőszövetkezetben azt
leginkább bizonyítja egy 1964 novemberében keltezett levél. A termelőszövetkezet
tagsága megköszönte a brigádnak, hogy több mint háromezer társadalmi munka
órával segítették a fűrészüzem felépítését, a sertésetetőplacc készítését és részt vettek
a farönkök összerakásában. De Huszt Miklós többet is mondott erről.
— Ma már úgy megyünk a termelőszövetkezetbe, mintha haza mennénk, szívesen
és jó kedvvel. Kapcsolatunkat erősíti, hogy a termelőszövetkezet tagjait meghívtuk
a gyárba, nézzék meg, hogyan dolgozunk mi, aztán egy kis banketten is megven
dégeltük őket. A mi vendéglátásunkat a tsz is viszonozta.
Négy év munkája, küzdelme szűk marokra fogva talán elmond annyit, hogy
milyen a kisvárdai öntödében az emberek élete, hogyan formálódik.
De milyenek az emberek a megye egyik legnagyobb vállalatánál, az ÉM építő
ipari vállalatnál?
A z ÉM-vállalat egyik munkarészlege a nyíregyházi északi alközpont lakóházait
építi. Országos hír volt, hogj. égy ötvenhat lakásos tömböt az ott dolgozó emberek
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22 nap alatt rekordidővel szereltek össze. Ez a hír volt az, amely engem is a lakó
telepre vitt. De szándékomtól eltérően később nem az építési módszerről, hanem egy
szocialista brigádról fogalmaztam mondanivalómat, mert ahogy az építésvezető
szobájába léptem, feltűnt, hogy a szemközti fal nagy részét nem grafikonok, hanem
oklevelek borítják és az okleveleken egyetlen név volt: „Drotár András kubikos” . Az
oklevelek alá két szocialistabrigád-zászlót is állítottak. Kerestem hát a brigád vezetőt,
a brigád tagjait.
A brigád tagjai, mert tél volt és hideg, a kinti szabadlevegős munkáról beszorul
tak egy újonnan felépített ház földszintjére és — kubikosokhoz eléggé furcsán —
egy különleges téglakészítési eljárás megvalósításán dolgoztak. Habhomokos téglát
készítettek. Anyaga lópata, köröm, vagyis szaru és tulajdonsága, hogy felduzzasztja
a homokkal kevert cementet, így igen alkalmas lesz keretvázas épületek kitöltő
falazására, mert jó hő- és hangszigetelő. Mindezt a brigád tagjai magyarázták nagy
szakértelemmel és lelkesedéssel, de hozzátették:
— Ez még kísérlet, központi újítás, közben mi is kísérletezünk, a cerazolt perlittel és fúrészporral helyettesítjük, hátha sikerül egy új, a habhomokos téglánál is
jobb építőanyagot előállítani.
A brigádvezető nem volt az épületben. A zömök, keménykötésű emberrel, ahogy
az ebéddel végzett már az udvaron találkoztam és valaki mondhatta neki, hogy
kerestem, mert azzal állított meg:
— Keresett.
— Igen, kerestem.
— Hát jó, de ne haragudjon érte, ha megmondom, nem szívesen beszélek az
újságírónak és ennek alapja van. Itt nem én, és nemcsak a brigádom csinál mindent.
Megjelent a múltkor egy cikk rólunk és az égig magasztaltak bennünket. Minek?
A többi brigád ugyanolyan jól dolgozik, mint az enyém.
A z építkezés párttitkára, Ölti Sándor figyelmeztetett; Drotár András nem jó
riportalany, nem szívesen beszél majd magáról, brigádjáról. A párttitkárnak igaza
volt, meg nem is. De igaza volt Drotár Andrásnak, mert valóban az északi alközpont
építésén nem egy, hanem négy szocialista és három munkabrigád dolgozott. Hogy
22 nap alatt rekordidőre szereltek össze egy 56 lakásos házat, abban mindegyik
brigád részes. Az összerakok dupla normát teljesítettek és csakúgy kitettek magukért,
mint a kubikosok.
Álltunk a panelek tövében, zavarban voltam, nem tudtam mit kérdezni, csak
figyeltem a brigadérost. Ügy csattogott szavaival, mintha haragudna, rám és az
egész világra. Még ezt is dohogva mondta:
— Tudja meg, mi azért dolgozunk jól, mert a brigádom tagjaiból kettő sógorom,
az egyik komám, a másik kettő tőszomszédom. így nem csoda, ha megértjük egy
mást. Egy helyről, Nyírtelekiről járunk be dolgozni. Ezért megy nálunk jól. Együtt
vagyunk már több mint 10 éve, és hogy szocialista brigádok lettünk talán annak
is ez a magyarázata.
— És a talicska-megmagasítás?
— K i mondta?
— Beszéltem a sógoraival. Ledner József mesélte, hogy megmagasították a talics
kát és egy keverés betont öt forduló helyett háromszorra vittek el. Még most is sajog
a derekuk, hiszen majdnem dupla normát teljesítettek. Egy hónap alatt 40 köbméter
betont dolgoztak be, egy embernek 300 mázsát kellett a keverőtői a szerelő helyig
eltolni.
— Ez így volt. De megmondtam mindegyiknek, ha pénzt akarnak keresni, dolgoz
zanak. A Jóskának külön szóltam a vonaton, amikor hazafelé mentünk: „Jóska te
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fiatal házas vagy, házat építcl, fel kell kötni a nadrágot.” A fiú háza szépen készül.
A z egész brigád segít az építkezésben és rövidesen már beköltözhet.
— Ledncr József viszont azt is mond la, hogy nemcsak a pénzért vertok rá a
munkára, hanem a tervtelj esi tésért is, azért, hogy előbb készüljenek el a házak,
hiszen valamennyien tisztában vannak azzal, mit jelent majd a lakóknak, hogy
előbb beköltözhetnek.
A brigádvezető kifakad: „M iért
kifaggattam” .

kérdezem

én őt, ha a brigád

tagjait mái

Cigarettával kínálom a dühösködő embert. Néz rám, vajon ugratom-e?

Munkában a Sófi brigád
Nem ugrattam, csak kíváncsiságból tettem. Németh Pál mondta, a brigád tagjai
leszoktak a cigarettázásról. A brigádvezetőt győzték meg a legnehezebben, ö volt
a legszenvedélyesebb dohányos, ette a cigarettát, de valahányszor rágyújtott, mindig
rászóltak:
— Már megint kéményt csinálsz a szádból?
És a brigádvezető rendre eltaposta a cigarettákat. Egyre kevesebbet szívott, majd
végképp abbahagyta. Vártam, hogy ő is mond erről valamit. Mielőtt szólt, feje
tetejére tolta a kalapját cs már mosolygott.
— Hát leszoktam a cigarettáról, káros a szervezetre, aztán a kubikosnak ho
dolgozik, mind a két kezére szüksége van. Egy cigaretta elszívása öt perc, tizenkét
cigaretta már egy óra, és ennyit minden dohányos elszív egy műszakban és végül
nem dolgozik csak hét órát. Szóval meggyőztek, igaza volt a Palinak, meg a töb
bieknek.
Mire végére értünk a beszélgetésnek, egészen megbarátkoztunk A brigád vezető
felengedett és elejtett egy-két szót magáról is.
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— Cseléd voltam én, részesarató, tudom, hogy mi az a munka. Tudom, hogy
mit kellett dolgozni régen és azt is tudom, hogy miért kell dolgozni ma.
Drotár András ötszörösen kiváló dolgozó és jelvényei nem jelképesek. De még
hány kiváló munkás van a megyében?
Mátészalkán az ÉRDÉRT Vállalat fatelepén dermesztő hidegben, 20 centimétere?
havat tapostunk, hogy a fényképésszel eljussunk a Sófi brigádhoz. M íg a 30 holdas
terület legfélreesőbb helyére értünk, volt idő arra is gondolni, hogy pár év alatt
mennyire fejlődött az üzem. Naponta ezer vagonszám érekezik a faáru a Szovjet
unióból és havonta a több mint ezer szatmári munkás 2200 köbméter fűrészárut
dolgoz fel, közel 200 köbméter rönköt farag meg. A vállalatnál 3 jelvényes, 1 okle
veles szocialista brigád van és 9 amelyik a címért küzd. M iért éppen Sófi József
brigádjához igyekeztünk? A vállalatvezető jellemzése volt a mérvadó.
— A Sófi brigádnál még nem volt példa, hogy ne teljesítsék a tervet, hogy va
laki igazolatlanul hiányzott volna.
A Sófi brigád az új telepen dolgozik. Méretezik, szabják és gúlába rakják a
fenyőrönköket. Ebben a munkában zavartuk meg őket, hogy egy cigaretta-szünetnyi
időt elbeszélgessünk. Sófi József szabadkozott:
— Hétköznapian élünk. Még 1961-ben alakítottuk ezt a szocialista brigádot, azóta
együtt dolgozunk. 1963-ban jelvényes brigádok lettünk. A napi munkánk az, hogy
szortírozzuk a fát, méretre vágjuk és ha van rá idő beszélgetünk, politizálunk. A
munkát mindig úgy osztjuk be, hogy a napi 70— 100 köbméter fát megmozgassuk, és
utána jóleső érzés a pihenés. Persze azt is tudjuk, hogy itt a telephelyen sok szem
figyel ránk, és ezért, de a munkásbecsületből is, hozzánk illő módon dolgozunk.
Hogy mit tesz a brigád a vállalatért és mit tesznek a brigád tagjai egymásért,
pár mondatba az is belefér. Havonta 3 óra társadalmi munkát végeznek, hol a telep
helyen, hol pedig Mátészalka különböző részein. A brigádnaplóba az elmúlt évben
az is belekerült, hogy Jakab Gyulának, amikor Kocsordon házat épített, valamenynyicn segítettek. Nem olyan rendkívüli dolgok ezek. És mégis a 8 embert olyan
kapoccsal fűzi össze, amely erősebb mindennél.
Gere Kálmán, a brigád legfiatalabb tagja és a legfrissebben nősült ember be
szélt is erről.
— Én a rönköket vágom, egész nap a fűrész van a kezemben, a többiek gúlába
rakják a fát, és azt mondom, ha valaki nekem jobb munkát ígérne, több pénzt, nem
tudnék elmenni innen. Pedig higgye el, hidegben, tűző napon nem könnyű az, amit
mi csinálunk.
Döcögve indult és gyorsfolyású lett a beszélgetés. Legtöbbször Sófi József vette
át a szót.
— Persze, mi nemcsak magunkkal törődünk — mondja — . Itt dolgozik például
mellettünk egy cigánybrigád. Sebők Mihály a vezetőjük, nagyon rendes ember, és
nemrégen azt mondta nekem: „Te, szeretnénk mi is szocialista brigád lenni, mondd
már hogyan csináljuk, mit tegyünk.” Elmagyaráztam neki, ha ők szocialista brigádot
akarnak alakítani, azért jól kell dolgozni, vigyázni arra, hogy senki ne hiányozzék
a munkából és tanuljanak. Gyakran beszélgetek velük, és látom komolyan gondolják
a címet. Tanulnak, valamennyien esti iskolába járnak és nemrég kiközösítették az
egyik társukat, mert igazolatlanul hiányzott.
Tanul a Sófi brigád is. A brigád egy része politikai tanfolyamra jár, másik
része esti iskolába.
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Amikor a brigádtól elbúcsúztunk Sófi József elkísért bennünket majdnem a
telep kapujáig. Útközben is beszélgettünk, és egyetlen mondat megragadt az em
lékezetemben:
— Én kőműves voltam, de már több eve dolgozom itt a vállalatnál, és higgye el,
nagyra értékelem az üzemi munkát.
401 szocialista brigád van Szabolcsban, és a szocialista brigádoknak több ezer
tagja. Lehetetlen, valamennyi brigádról csokorba szedni' a legjellemzőbb sajá
tosságokat. Pedig az ember úgy szeretne, hogy mindenkiről, valamennyi
brigádról tudjon valamit. Ezért volt jó alkalom, amikor 23 szocialistabrigád-vezctő
gyűlt egybe az SZMT székhazában, hogy tanácskozzanak mielőtt Budapestre, a szo-

Szocialistabrigád-vezetők tanácskozása
cialistabrigád-vezctők második országos értekezletére utaznak. A 23 brigádvezető
közül hárommal sikerült tartalmasabban elbeszélgetni. A tanácskozáson komoly,
figyelmes arccal hallgatta Szűcs Lajosnak, az SZMT titkárának szavait egy fiatal
lány. A haja gesztenyebarna, tekintete komoly volt, és bejelentette, hogy az országos
tanácskozáson is szólni akar.
íg y mutatkozott be:
— Mészáros Katalin vagyok, a Nyíregyházi Cipőgyárból, a tüzödében dolgozom,
és a Jókai Mór ifjúsági szocialista brigádnak vagyok a vezetője. Tizenegyen dolgo
zunk a brigádban, valamennyien lányok, az átlagos életkoruk 20 év, én 1945-ben
születtem.
Vajon mit mondhat el egy ilyen fiatal lány, egy országos fórum előtt, erre
voltam kíváncsi.
— Csak azt, hogy hogyan dolgozunk és mit akarunk tenni. Egy kicsit furcsa, de
a mi brigádunk nem úgy alakult meg, mint általában a többi brigád. Egy éve a Toldi
utcai cukrászdába mentünk el, ott határoztunk arról, hogy brigádot alakítunk. Esett
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az eső, hideg volt, és bár eredetileg fagylalttal akartuk megünnepelni az elhatározást,
mégis feketét ittunk. A környezet, a cukrászda, higgye el nem azt jelenti, hogy nem
vettük komolyan az elhatározást. Mi igenis komoly tervekkel indultunk. Először is
be akartuk bizonyítani az üzemben, hogy a fiatalok nem mind olyanok, mint ahogy
azt egyes emberek gondolják. A zt mondtuk, jól dolgozunk, tanulunk, együtt s o r a 
kozunk, segítjük egymást.
Kati és szocialista brigádjainak tagjai, amit elhatároztak, valóra váltották. Vál
lalásuknak minden pontját teljesítették, elnyerték a szocialista brigád címet.
— Többet termeltünk, többet kerestünk. Iskolába öten járunk, ketten főiskolára,
én a cipőipari technikumba. Most az a célunk, hogy 100 százalékos minőségi munkát
végezzünk. Nehéz lesz, mert jelenleg sok a selejt. Űj fazonokat, gyerekcipőket és férfi
ikercipőket készítünk. De megoldjuk a problémákat. Ezért is vezettük be az önmeózást.
Kati és brigádja megoldja a problémákat. Fiatalosan, lendületesen, úgy, aho
gyan a fiataloktól el lehet várni.
A z értekezlet másik részvevője Nagy Sándor, a Fehérgyarmati Tégla- és Cserép
ipari Vállalat szocialista brigádjának vezetője. Mielőtt a brigádról beszélt volna és
önmagáról, előbb készségesen kiszámította, hogy mit jelent az a nehéz munka, amit
végeznek. A szocialista brigád tagjainak egyenként 6800 téglát kell megmozgatni
naponta. Egy tégla súlya 3 kiló 20 deka. Ezek szerint, több mint 22 ezer kilogramm
súly fáradsága van mindennap a kemencei-munkások izmaiban.
— Ilyen munka után az ember legszívesebben hazamegy és lepihen. Persze, most
kérdezhetné, hogy akkor miért nem ezt csináljuk. Hát mindkét nem olyan fából farag
tak, hogy könnyen elfáradjunk, meg aztán megszoktuk a nehéz munkát. A szocialista
brigádot 1963-ban alakítottuk, hallottunk róla, hogy ilyen mozgalom is van, és azt
gondoltuk, eredményes lesz a mi üzemünkben is. A brigádalakítás után az első évben
csak kísérleteztünk. Nem eredménytelenül, de sok volt még a hiba, főleg az embe
rekkel, így a szocialista címet csak 1964-ben nyertük el. Hogy milyen hibák voltak
az emberekkel? A természetek különbözőek. íg y a mi brigádunkban is akadt rend
bontó, olyan, aki hanyagul dolgozott, nagy selejttel, de olyan is, aki clitta a keresetét.
Először tehát az embereket kellett megnevelni, ez volt a legnehezebb feladat. Az
egyik brigádtagunkat például társadalmi bíróság előtt vontuk felelősségre mert ivott
a családja pedig éhezett. A z az ember teljesen megváltozott, ma már nem iszik,
nincs egyetlen igazolatlan mulasztott napja, jól dolgozik.
Nagy Sándor lassan, megfontoltan rakta egymás mellé a szavakat. A zt mondta,
rengeteg a mondanivalója, de ő csak a legfontosabbat akarná említeni.
— Tavaly egy százalékkal csökkentettük a selejtet. Két brigád tagunk házat épí
tett, segítettünk a házépítésben. Valamennyien eljártunk politikai oktatásra. És
idén is így akarjuk csinálni. Erre az évre két brigádtagunk határozta el, hogy szintén
házal épít. Vidéken úgy van, hogy az emberek valamennyien házat akarnak építeni,
és a házépítésben a segítség a legjobb adomány. Olyan tervünk is van, hogy most
már szervezetten tanulunk. Sokan vannak nálunk, akiknek nincs meg a nyolc osztálya.
Már beszéltünk az iskolával, hogy üzemünkben indítsanak egy kihelyezett osztályt.
A brigádból tizenketten jelentkeztek, közöttük én is.
A brigádvezető önmagáról is elejtett egy-két szót. 15 éve dolgozik a gyárban, és
15 év alatt hosszú utat járt be. Volt agyagbányász, behordó, rakó, most vezető égető.
1960-ban kiválódolgozó-oklevelet, 1961-ben jelvényt kapott, önmagának is megvan
nak a gondjai, és hogy mégis szabad idejének nagy részét a brigádtagokkal való
foglalkozásra szánja, annak egy oka van: szereti az embereket, a gyárat, ahol
dolgozik.
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A 23 szocíalistabrigád-vezető közölt nemcsak Ipari munkások, de mezőgazdasági
■dolgozók is voltak. Ott volt közöttük Tyetyik István, a Nyírlugosi Állam i Gazdaság
dolgozója is. Amikor őt kérdeztem, előbb nem a szocialista brigádról beszél, hanem
egy 3 évvel ezelőtti eseményről.
— Ott voltam a szocialistabrigád-vezetők első országos tanácskozásán is. Akkor
Kádár elvtárs azt mondta: a szocialista brigádok feladata az, hogy egy kicsivel
többet, egy kicsivel mindig jobbat adjanak az átlagnál. Akkor én azt gondoltam,
nagyon igaz ez, mert ha egy kicsivel mindig többet adunk, a sok kicsi sokat jelent.
Amikor mi kezdtük, a mezőgazdaságban még nagyon kezdetleges volt a szocialistabrigád-mozgalom. A zt sem tudtuk, hogyan csináljuk, mihez fogjunk, de végül is
Kialakult. Vegyszert takarítottunk meg, igyekeztünk jó munkát végezni, soha nem
"voltunk restek segíteni ott, ahol kellett, és én azt mondom, ez volt az a kicsivel több,
amire Kádár elvtárs gondolt.
Tyetyik István brigádja tavaly negyedszer nyerte el a szocialista címet. De
nemcsak ezt könyvelte el eredménynek, mert amikor kezdték, még csak 18-an voltak,
és ma már 145-en vallhatják magukat a gazdaságban szocialistabrigád-tagnak. A
brigádvezető kétszeres miniszteri kitüntetett, kiváló dolgozó, s motorkerékpárjával
hol itt, hol ott tűnik fel, a gazdaságban, tanácsokat ad, intézi az emberek ügyeit.
Azt mondják róla: nyugtalan természetű ember. Igaz ez a jellemzés, mert most is
mi a terve?
— Idén két szocialista üzemrészt akarunk létrehozni. Ez már komolyabb feladat,
de hiszem, hogy ezzel is megbirkózunk.
Szocialista brigádokról, brigádvezetőkről írtam. De vajon mi van azokkal az
emberekkel, akik nem szocialistabrigád-tagok, akik valamilyen oknál fogva még
nem jutottak el odáig, hogy szocialista brigádban dolgozzanak? És vajon m it tesznek
a műszakiak? Azok, akik nem szocialistabrigád-tagok és közöttük a műszaki emberek
is részesei a szabolcsi iparnak és közöttük is akad számos, aki tőle telhetőén mun
kájában a maximumot adja. Ült a szerkesztőségben nemrégen hat ember, különböző
üzemek dolgozói, újítók. A z egyik újító Sallai Lajos, az 5. sz. A K Ö V dolgozója, külö
nösen magára vonta a figyelmet. Arról beszélt, hogy ő maga több mint 100 újítást
készített már, s az újítások között volt kisebb, nagyobb horderejű.
— Azért újítok — mondta — , mert látom, hogy néha az emberek küszködnek,
bajlódnak egyes feladatokkal, amin egy ésszerű ötlettel, újítással könnyen lehet
segíteni.
A z újítómozgalom akárcsak a szocialistabrigád-mozgalom, gyárainknak, üze
meinknek, újtípusú sajátossága. Sokan vannak újítók, egyszerű munkások, műszaki
-emberek.
Hajdú Sándor, a Nyíregyházi Dohányfermentáló-gyár igazgatója, egy érdekes és
nagyon hasznos újításról beszelt nekem.
— 1960 decemberében Kisvárdára utaztunk, és a személygépkocsinak Berkesz és
Ajak között lovasszekerek álták útját. A szekereken fekete rögöket szállítottak cs
az emberek éppen egy társukon derültek. Kiszálltam a gépkocsinkból és megkér
deztem, mi történt, miért van a forgalmi akadály: „Semmi különös — mondta az
egyik nevető ember — csak a koma ráült az olajsárra és a sav széjjelette a nadrág
ját' . Ebből a kis kalandból egy újítás született. A dohánygyárban abban az időben
szénellátásd problémákkal küzdöttünk. Próbálkoztunk tőzeggel, pakurával, és jött
az olajsár is, másnéven a savgyanta. A szekeres emberek elmondták, hogy rengeteg
van belőle a Nyírbogdányi Ásványolaj ipari Vállalat udvarán és igen jó téli tüzelő,
a környező községek lakossága azt használja.

Valóban, a Nyírbogdányi Ásványolajipari Vállalat udvarán több ezer tonna
savgyantát tároltál! és tárolnak. A dohánygyár igazgatója tárgyalt a nyírbogdányi
vállalat vezetőjével, és kipróbálták mennyire alkalmas a savgyanta kazánfűtésre
A melléktermék fűtőértéke a legoptimistább elképzeléseket is felülmúlta: 5— 6 ezer
kalória meghaladja a legjobb minőségű szén kalóriáját is. Egy lényeges hibája azon
ban volt az új tüzelőanyagnak. Magas kénsavtartalma korróziót idézett elő, cs nagy
mennyiségű eltüzelése után tönkrement volna a kazánok berendezése.
— Ú jító brigádot alakítottunk a savgyanta hasznosítására. Voltak kezdeti siker
telenségek, de ez nem szegte kedvünket. Kooperálva a Veszprémi Nehézipari Egyetem
tudományos kutatóival, kidolgoztunk egy olyan eljárást, amely az olajipari mellék
termék kénsavtartalmát közömbösíti és a savgyanta alkalmassá válik a biztonságos
tüzelésre. A savgyanta kitermelésére Horostyák György és Makrai Im re gépész
mérnökök készítettek gépi berendezést. A savgyanta hasznosításával, ha a teljes
mennyiséget kitermeljük, 12 m illió forintot takarítunk meg.
A dohánygyári újítók újítása országos jelentőségű. A hírre már jelentkeztek
az ország különböző területeiről üzemek, intézmények, hogy a savgyantát, amely
náluk is fellelhető, a nyíregyházi újítók eljárásával ők is hasznosítani akarják.
De, ha már a Nyírbogdányi Ásványolaj ipari Vállalat savgyantájánál tartunk,
nézzük meg egy kissé tüzetesebben ezt az üzemet is. Beszélgettem dr. Szabó Károly
főmérnökkel, aki elmondta, hogy ez a vállalat 1945-ben nagyobb részt petróleumot
gyártott, és ezzel a gyártással már leálltak, hiszen a villamosítás következtében alig
van szükség petróleumra.
— Üzemünkre az, aki 1945 előtt járt itt, most nem ismerne rá. A vállalat ter
melése tizenkétszeresére nőtt. A z egy főre eső termelési érték jelenleg 1 millió 200
ezer forint és állandóan növekszik. Benzint és kisebb mértékben vazelint állítunk elő.
Am ire büszkék vagyunk, hogy az energiafelhasználás mutatói az országos mértéket
véve alapul, nálunk a legjobb, és ezt egyre javítjuk. A z eredményekhez itt minden
dolgozónak köze van*
Beszélgettem egy-két emberrel, akiknek valóban közük van az eredményekhez.
A vállalatnál a berendezések és üzemrészek labirintusában egy öreg művezető, Már
kus József kalauzolt. A m íg mentünk, így beszélt nekem:
— Teszem azt, az elvtárs megkérdezné tőlem: „Na, Márkus elvtárs, milyen a
munkafegyelem ebben a gyárban, az emberek hogyan viszonyulnak a munkához?"
Akkor én így válaszolok: „Kérem, itt úgy dolgozik mindenki, hogyha az egész
országban így viszonyulnának a munkához, akkor régen kánaán volna.”
És én rákérdeztem Márkus Józsefre:
— És maga mit tesz, Márkus bácsi, hogy itt valóban kánaán legyen?
A művezető lehajtotta a fejét, majd rámsandított.
— Hát, kérem, arról nem szívesen beszélnek, mert ugye az ember ne dicsérje
saját magát. De egy biztos, hogy a vazelin gyárrészlegnél az általam javasolt és
alkalmazott technológiai változtatás több mint 1 m illió forint évi megtakarítást jelent.
De ne is beszéljünk énrólam, inkább mutatok egy embert.
A z ember, Barta István csoportvezető, ott állt a vazelint előállító berendezések
között, könyökéig zsíros volt és zavarta az, hogy nem tudunk kezet fogni. Kérdeztem
munkájáról, életéről.
— Szinte gyermekkorom óta vagyok itt a gyárban, most 48 éves vagyok, és so
hasem szabadkoztam azért, hogy ne a munka nehezebbik végét fogjam meg. Jelenleg
csoportvezető vagyok, de ugyanúgy dolgozom, mint bárki más. Ezt csinálom a gyár
ban. Munkaidő után pedig tanulok, jelenleg a vegyipari technikum levelező tagoza-
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tának harmadik éves hallgatója vagyok. Ha elvégzem az iskolát, akkor is ezen a
helyen maradok, nekem csak egy a célom a tanulással, hogy megértsem a vegyipar
csínját-bínját, mert szeretem azt, amit csinálok.
Érdekes ember? Márkus József így találta, én is annak tartom. 48 éves fejjel
tanulni — de hát ez nem is csoda, hiszen ipari üzemeinkben szinte minden tizedik
ember tanul, iskolába jár.
Ez a szabolcsi ipar, ilyenek a szabolcsi munkások. Nem azt akarom bizonyítani,
hogy a megyében már megoldottuk az iparosítás kérdését, hogy a szabolcsi munkások
problémamentes emberek. Nem. Csupán csak arról mondtam néhány szót, hogy 20 év
alatt olyan utat tettünk meg, amelyre egy évszázad alatt sem volt példa. Hiszen 07
országban Szabolcs megyében Mátészalkán állították üzembe az első áramfejlesztő
villanytelepet még az elmúlt században. És azzal az egyetlen villanyteleppel 100
évre megállt a fejlődés. Szabolcs sötét Szabolcs maradt, de 20 évvel ezelőtt világosság
lett, más élet kezdődött.

Zrínyi Ilona Általános Gimnázium, Nyíregyháza
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DR. BAJKÓ M Á T Y Á S

A katedra missziója
Rapszodikus naplójegyzctck a szabnlcs-szatmári iskolakultúráról
I.

Meglepetések — tanulságokkal
1964.
május 7-én, reggel 9 órakor — olvasom a közel másfél éve elég hevenyészett
formában írott naplójegyzeteimet — fiatal szabolcs-szatmári tanárok találkozóján
veszek részt. Mégpedig nem a szokásos módon. Nem az úgynevezett „öreg diákok’’
elérzékenyítő, múltbanéző, a régi diákéveket terített asztallal s pezsgős üvegek dur
ranásaival megszépítő találkozón, hanem ahol az öregséget és a múltbanézést a fia
talos lelkesedés, a közös pálya közös gondjai helyettesítik. A z utóbbi tizenöt esz
tendőben a debreceni egyetemen végzett és azóta ezen a tájon tanító tanárok jöttek
össze Nyíregyházán, a megyei tanács épületének archaikusán ünnepélyes tanács
termében. Tizenöt évfolyam és minden évfolyamból jónéhány ember. Mondhatnám
úgy is, hogy tizenöt nemzedék képviselői. Jelenleg vásáirosnaményi, Kisvárdai, má
tészalkai, nyíregyházi, nyírbátori gimnáziumi tanárok vagy kollégiumi nevelők. De
többen vannak már közöttük igazgatók, igazgatóhelyettesek, tanügyi vezetők, tudo
mányos kutatók, sőt főiskolai tanárok is. A z utóbbiak természetesen a korábbi év
járatokból, de még mindig abban a korban, amikor az életpálya általában felfelé
ível, valahol 30 és 40 között. Munkahelyükön már mindannyian megbecsült, köztisz
teletben álló pedagógusok, akik városukban, községükben nemcsak „illetőséggel bír
nak” , hanem hozzánőttek cgy-egy város vagy falu közösségéhez, akik nélkül ennek
az országrésznek településrajzai már el sem képzelhetők. Szabolcs-Szatmár kulturális
életének ők (most nemcsak az iskolakultúrára gondolok) a derékhadát jelentik.
Itt vannak például a legfrissebben kikerült évfolyamok képviselői, a 25 év kö
rüliek, akik már nem a négy-, hanem az ötéves egyetemi képzés szerint végezték
tanulmányaikat. “ Ahogy látom, ők is népes tábort alkotnak. Néhányan közülük a
megyei, többen a járási székhelyekről, s még többen a sokak által lenézett „ístenhátamögötti” iskolákból jöttek el erre a találkozóra. Demecserből, Baktalórántházáról, Nagyccsedről, Ibrányból, Csengcrből, Vencsellőről vagy máshonnan. De fontos
ez most, e naplójegyzet számára, hogy melyik Szabolcs megyei faluból jöttek? Hiszen
az „istenhátamögöttiség” látószögéből néző nagyvárosi embernek Demecser ugyanazt
jelenti, mint Vencsellő. A z viszont lényeges, éppen ebből a nézőpontból látó, a kul
túrát összkomforttal és fridzsiderrel összetévesztők részére, hogy egyre többen,
egyre számosabban vannak, akik a legmagasabb szinten szerzett diplomájukkal el
mennek falvakba, és ott, Gárdonyival szólva: „lámpások” lesznek. A modern peda
gógia lámpásai. Persze nem ilyen egyszerű ez a kérdés. Elég jól ismerem ezt a
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problémát, hiszen az egyetemi elosztó bizottságban éveken keresztül szemtanúja
voltam annak, hogy a kezdő tanárok nagy százaléka milyen nehezen vállalt vidéki
állást. A meggyőző szavak, a felvilágosító beszélgetések sokáig vajmi keveset hasz
náltak. Utólag meg kell vallanom: nem is csodálkoztunk ezen. Hiszen akkor az em
berek futottak, menekültek a faluból, különösen a szabolcs-szatmári falvakból. Leg
inkább persze a fiatalok. A z akkori közhangulat azt a keveset is lerombolta az
egyetemi fiatalokban, amit nehéz nevelőmunkával felépítettünk bennük. S
mire az elosztó bizottság elé kerültek, megérett náluk az elhatározás, hogy foggalkörömmel ragaszkodnak a városhoz. így azután sokszor olyan konfliktusok kelet
keztek az egyetem és a végzős hallgatók között, amelyek gyakran kellemetlen után
érzéseket hagytak maguk mögött, és amelyekre egyik fél sem szolgált rá. A z utóbbi
években ezen a téren lényeges javulási folyamat indult meg. Néhány év óta azi
tapasztaljuk, hogy a kezdő tanárjelöltek nagyobb százaléka (természetesen még
semmiképpen sem lehetne azt mondani, hogy általában) mire az elosztó bizottság
elé kerül, megbarátkozik azzal a gondolattal, hogy vidékre megy. Vétenék az igaz
ság ellen, ha azt mondanám, hogy ez az egyetemi nevelőmunka eredménye. Mint
ahogy a korábbi helyzetnek, úgy a mostaninak is szélesebb körű, mondhatni szó
ciális okai vannak. Mindenek előtt a vidéknek, főleg a falunak társadalmi életünk
ben egyre növekvő becsülete, ami azonban még mindig nem áll arányban betöltött
szerepével, jelentőségével.
Ellőidézője továbbá ennek a pozitív folyamatnak, hogy maga a falu is egyre
nagyobb becsben tartja tanítóit, tanárait. S ha egyelőre nem is tudja őket érdemük
höz mérten megfizetni, ragaszkodásával, szeretetcvel, igen gyakran a gyökéreresztés
elősegítésével igyekszik olyan támogatást nyújtani pedagógusainak, hogy az ha nem
is .pótolhatja az anyagi hiányokat, a hivatáshoz legalább erkölcsi bázist jelentsen.
Igaz, egyre gyakrabban hallani már szabolcsi és szatmári tájakon, hogy egy-egy
tanár — kivételesen kezdő tanár is — lakást kap. Helyénvaló lenne, különösen az
újonnan létesült gimnáziumok székhelyein megoldani sürgősen a fiatal nevelők
lakásproblémáit, mert ez jelentős mértékben előmozdítaná ezen iskolák szaktanári
ellátatlanságának mielőbbi megszüntetését. Máshol különböző mellékjövedelmekről,
plusz óradíjakról gondoskodnak, hogy ezáltal könnyítsenek anyagi helyzetükön.
Újabban elég. sok helyen sikerült megoldani étkeztetésüket is. Sajnos azonban
még elég sok kezdő tanárnak kell fizetése nagy százalékát drága albérleti szobára és
privát kosztra fizetnie. Ezt egy elsőéves tanár, akit az egyetemen is őszinte szóki
mondásáért szerettünk, közvetlenül a találkozó előtt így mondotta el.
„Tessék elképzelni, hogy 450 forintot fizetek egy albérleti szobáért. . . átlag 500
forintba kerül a koszt (de ebben a reggeli nincs benne, egyszerűen nem reggelizik,
mert megszokta az egyetemen). A fennmaradó 350 forintból kell ruházkodnom, tüzelőt
vennem és más apró kiadásaimat fedeznem. Könyvre már ritkán jut. Még ritkábban
lehet belőle beutazni Nyíregyházára vagy Debrecenbe egy-egy jó színházi előadásra,
hangversenyre.”
Mit felelhettem volna rá? Igaza van. Ideje lenne már tényleg, hogy a kezdő
pedagógusok megélhetési gondjaival kapcsolatban ne keljen mindig hivatástudatukat
emlegetnünk, mert nagyon lejáratjuk azt. Talán már egy kissé le is járattuk. Térjünk
azonban vissza a találkozó termébe, különben a pedagógusok kenyérgondjai nagyobb
hangsúlyt kapnak ebben a naplóban mint amekkorát ezek a gondok ténylegesen
megérdemelnek. Ez ellen pedig maguk az érdekeltek tiltakoznának a legjobban. És
joggal. Mert ők igazán a hivatástudatukból éltek. Évszázadokon keresztül.
Délelőtt ll-k o r, mihelyt a bevezető előadások után szünetre került sor, kisebbnagyobb csoportok alakultak. Aszerint, hogy a sok év óta nem látott arcok kiben
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m ilyen emlékeket ébresztettek. Leghamarabb a volt évfolyamtársak találták mc-g
egymást. Közöttük olyanok, akik azóta sem találkoztak, ámióta kikerültek az egye
temről. A legtöbben persze tudtak egymásról, de amint a beszélgetésből kiderült,
sokan voltak olyanok, akik 5— 10 év óta most, itt látják újra hajdani kollégiumi szo
batársukat, tantcrcmbcni padtársukat, nehezen véget érő vizsgaidőszakok partnereit
És ez az öt, tíz, esetleg tizenöt év elég volt ahhoz, hogy a nyúrga, gyakran felszeg
diákokból kiegyensúlyozott, nyugodt, szemmelláthatóan tapasztalt tanárok legyenek.
Pedig alig vették észre ezeket az éveket. Több irányból hallottam, azt a felkiáltást,
hogy „te vagy .. .X?, .. .Y?, .. ,Z?, . . . ” és ezután érdekesebbnél érdekesebb pálya
kezdetek bontakoztak ki egy-egy csoport előtt. Mindenki számára tartogatva néhánv
meglepetést.
A magam meglepetései közül néhányat mint tanulságot raktároztam el emlé
kezetemben. Kettőt azonban feljegyeztem, mert sem nem tipikusak, sem nem külön
legesek és mégis korunk pedagógiai szociológiájához cgy-két sajátos adalékkal
hozzájárulnak.
Egyik: S. Z.-vel való találkozásom. Vele kapcsolatos korábbi emlékeim 8— 10
évesek. Hirtelen nem tudnám megmondani, hogy melyik évfolyammal végzett, mert
annak az évfolyamnak az emlékképe is egy kissé hozzá, illetve baráti köréhez, P. L.hez és F, A.-hoz kapcsolódik. Nem mondhatnám, hogy jó diákok voltak, de azt sem,
hogy rosszak. S. Z. ebben a trióban a jó és időnként be-becsúszó közepes kollokviu
maival a szellemi tekintélyt jelentette. Mi tanáraik meg voltunk győződve, hogy
nagyobb szorgalommal jeles, sőt kitűnő lehetne. De ő csak a vizsgák előtt tanult.
Leginkább akkor is csak az irodalmat. Miután végzett egy ideig ügyelőmmel kisér
tük pályáját, egészen addig amíg egy nagy vargabetűvel a kisvárdai gimnáziumhoz
került tanárnak. Ezzel — gondoltuk — révbe jutott. Tanulmányi előmenetelének és
képességeinek megfelelő állást kapott. A továbbiakban aztán, egészen mostanáig
nem hallottunk ró la ... Itt viszont már úgy áll előttem, mint a kisvárdai Bessenyei
gimnázium fiúkollégiumának igazgatója és mint nagytekintélyű magyar szakfelügye
lő. Tanártársai, akik itt körülvesznek bennünket, megjegyzik, hogy S. Z. nagyon
szigorú szakfelügyelő. Am int elnézem, keresve a diákévek ifjonti vonósait, már
egy lehiggadt, széleskörű tapasztalatokkal rendelkező, tartásában is határozott,
kiegyensúlyozott egyéniség áll előttem. A ksivárdai kollégák elmondják, hogy a vá
rosban köztiszteletnek örvend, csak az a baj, hogy soha sincs otthon, „Annyira el
foglalt — mondják — mint egy országgyűlési képviselő” . íg y lett S. Z. tanárjelölt
ből harmincvalahónyéves korára köztiszteletben álló szakfelügyelő, tekintélyes pe
dagógus-egyéniség. Pedig mi csak indítékokat adtunk. Akkor még neki sem voltak
nagy ambíciói. De ha meggondolom, hogy a körülmények, az élethelyzetek, a későbbi
belső impulzusok legalább annyira rugói lehetnek egy pedagógus pályafutásának,
mint az intézeti tanulmányok, akkor S. Z. számomra már nem annyira meglepetés,
hanem inkább tanulság.
A másik: G. I.-né biológia— kémia szakos tanárnővel való találkozás. Ez az aszszony néhány éve végzett nálunk és most gimnáziumi tanárnő, valamelyik itteni is
kolában. Közben előre kell bocsátanom, hogy ha valaha volt lelkiismeretfurdalásom.
oktató-nevelő munkámat illetően, akkor az G. I.-nével kapcsolatos. A z történt ugyanis,
hogy ötödéves tanárjelölt korában, egészen előrehaladott terhes állapotban, a vizsgán
elbuktattam ezt az asszonyt, mert nem tudott semmit. Igaz, mindent megpróbáltam,
hogy valahogy átsegítsem. Kisegítő kérdéseket tettem fel, de ő nemhogy nem reagált
ezekre a kérdésekre, hanem konokul hallgatott, mintha sohasem hallott volna róluk.
Pedig az ilyen kérdéseket minden ügyes, szemfüles, kevésbé készült vizsgázó is elérti,
s ha nem is ad rájuk kimerítő választ, annyit józan ésszel is' összeszed, hogy átcsú-
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s z ik ... De ez az asszony a nagy terhével — miután kiderült, hogy a tételeit sem.
tudja és a kisegítő kérdésekre sem válaszol — néma hallgatásba burkolózik. Társai,
döbbenten nézik, s én is megijedek, hogy valami baj van (még csak az hiányzik,,
h o g y ...), mert közben elerednek a könnyei, hangtalan sírásba kezd. Mit csinál
ilyenkor egy vizsgáztató? Akinek ez az első nehéz esete. Rendkívül súlyosnak éreztem
a szituációt. Annál inkább, mert a vizsgáztatás módszerével kapcsolatban mindig asr
volt a fő törekvésem, hogy igazság és emberség együtt érvényesüljön. Vétettem volna
az emberség ellen? De hiszen mindent elkövettem, hogy valamit kihúzzak ebből az
asszonyból. Végül már a legpotyább kérdést adtam fel neki, és sajnos arra sem
válaszolt. Mintha saját magán akarna bosszút állni, makacsul hallgatott. Már azon
a ponton voltam, hogy sugalmazó kérdést adok, amiben féligmeddig a felelet isbenne van, pedig az ilyen módszert mindig helytelennek tartottam. Ekkor azonban
az igazságérzet kerekedett felül bennem, s ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy
ha átengedem, akkor igazságtalanul járok el a többiekkel szemben, akik szorgal
masan, tisztességesen tanultak. Elkértem az indexet és beírtam neki az elégtelent.
Egy hétre rá kapott pótvizsga-terminust. Átment.
Azóta eltelt néhány év és most G. I.-né itt, Nyíregyházán, a megyei tanács nagy
termében, a találkozó szünetében odajött hozzám és egy szép kisgyerek fényképét
nyújtotta át nekem, megjegyezve, hogy: ezzel a kisgyerekkel bukott el azon a bizonyos
vizsgán. S most jön a meglepetés, vagy ebben az esetben is a tanulság, mert G. I.-nékedves mosollyal mondotta:
„Jól tette a tanár úr, hogy elbuktatott akkor, mert készületlenül mentem vizs
gázni. Ott, azon a vizsgán tanultam meg én is az igazságot.” Kollégái szei int: tanít
ványai azért szeretik, mert mindenkinek olyan osztályzatot ad, amilyet megérdemel
Szünet után, fél tizenkettőkor, a tanácskozás folytatásakor is még sokáig foglal
koztat a két előbbi tapulság. A rra a meggyőződésre jutok, hogyha más nem, de S. Z.ve] és G. I.-néval való találkozásom önmagában is megérte, hogy eljöttem ide. Hall
gassunk csak azonban a többiekre is. Volt tanítványaink arról az izgalmas kérdésről
beszélnek, hogy az egyetemi reform kapcsán miként lehetne javítani az oktató-nevelő
munkán. Igaz, hogy olyan javaslatok is elhangzanak, amelyek időközben megvalósul
tak. Általában azonban figyelem re méltó problémákról beszélnek. B. L., aki tulaj
donképpen a bevezetőt tartotta, a szabolcs-szatmári kollégák nevében helyesli azt„
hogy a debreceni egyetem megkérdezi volt diákjait arról, hogy miként látják a
tanárképzés továbbfejlesztésének módozatait.
Fontosnak tartja megtanítani a tanárjelölteket a korszerű oktatási segédeszközök
kezelésére, mert gyakran előfordul, hogy a fiatal tanár elrontja pl. a magnetofon:,
ami nemcsak kár, hanem szégyen is. Továbbá elég általános tapasztalat, hogy a kezdő
tanárok nagyrésze előadói stílusban tanít. A magyrázva, a beszélgetve tanítás mód
szereit egyetemi és gyakorló iskolai éveik alatt nem sajátítják el kellőképpen. EzL
is el kell hinnünk B. L.-nek, aki mint megyei csoportvezető jól látja az évről évre
ide helyezett fiatalok nehézségeit. Szerinte lényegesen javítani fogja a tanárképzést
az V. évesek vidéki iskolai gyakorlatának rendszere.
D. I. a tudósképzés-tanárképzés párhuzamáról szólva, részletesen foglalkozik az
egyetemen végzett magyar szakos tanárok nehézségeivel. Szerinte a sok nyelvtudo
mányi anyag a leíró nyelvtan rovására megy. De még nagyobb baj, hogy nem értenek
a verselemzéshez. Tudják pl. a sok ó-szláv nyelvi elemet, de nem tudják az orosz
irodalomtörténetet. Pedagógiai képzettségüket is rendkívül hiányosnak tartja. Túlteng,
benne az elmélet és kevés a gyakorlati ismeret. (1957-ben végzett.) Nem kaptak elő
készítést az osztályfőnöki munkára, általában a gyakorlati nevelőmunkára. Ezért D. I.
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javasolja, hogy a tanárjelöltek az egyetemen ismerkedjenek többet a középiskolai
tankönyvekkel, olvassanak módszertani füzeteket, folyóiratokat, az irodalomtanárok
készüljenek fel jobban a nyelvtan tanítására.
Általános javaslata, hogy hospitálás közben elmélyültebben tanulmányozzák a
tanár-diák viszony pszichológiáját. Érdekes, ez a D. I. hallgató korában nem
mutatott különösebb érdeklődést a pedagógia problémái iránt. És most, néhány éves
tanárként mennyi gonddal, hozzáértéssel foglalkozik a nevelés kérdéseivel.
T. J. pedagógiai jártassága már nem lep meg, mert hiszen hallgató korában, mint
ifjúsági vezető ismerkedett az ifjúkor pedagógiájával, az utóbbi időben pedig kollé
giumi felügyelőként hivatásszerűen foglalkozik nevelési feladatok — sokszor elég
nehéz és bonyolult feladatok — megoldásával. T. J. felszólalásának egyik fontos ta
nulsága számomra, hogy a régebbi darabossága, bcszédmodorának érdessége, amiről
annakidején azt gondoltuk, hogy sose fogja kinőni, alig érezhető. ‘í m e az önnevejés
eredménye. Hozzászólásának lényegesebb pontjai: a kezdő tanárok fogadásának kö
rülményei, különös tekintettel egyes fiatalok követelőző magatartására, a világnézeti
nevelés és az ezzel szorosan összefüggő öntudat hiányosságai, a szocialista társadalom
áldozatvállalása a fiatalok tanítása érdekében.
Mindezek arról tanúskodnak, hogy T. J. közéleti fogékonysága nem csökkent,
hanem fokozódott.
Bizonyos értelemben meglepetésként hatott B. L.-né is, akit annak idején, diák
korában, mint egyszakost, erősen az egyirányú érdeklődés képviselőjeként, sőt egy
egészen speciális terület, a néprajz fanatikusaként könyveltünk el. Mint ahogy az
akkor divatos volt: „beskatulyáztuk” a nem pedagógus jelöltek közé, aki — igaz maga
is hangoztatta: — inkább etnográfus vagy muzelológus lenne legszívesebben; és
B. L.-né tanár lett. Amint hallom nem is akármilyen. Itteni megnyilatkozása ugyan
csak ezt tanúsítja. Olyan hozzáértéssel beszél az iskolai nevelés lélektani cs peda
gógiai problémáiról, mint egy pszichológia szakos. Különösen a tanítási órákról és az
óratípusokról mondott szavai emlékezetesek számomra. Elsősorban azért, mert ellen
tétben nagyon sok tanártársával, akik a tanórák tipizálását sematikusnak tartják, s.
mint ilyet elvetik, B. L.-né meggyőzően kifejtette, hogy a különböző óratípusokra
igenis szükség van. Egyrészt azért, mert egyes anyagrészek más és más típust kíván
nak meg, másrészt a módszeres feladatok szerinte megkövetelik a különböző típusok
alkalmazását. A fiatal kezdő tanárok számára meg éppen nélkülözhetetlenek az óra
típusok, még akkor is, ha ezek sokaknak egyszerűen csak sémákat ioleniemk ""v j'o s
óraclemzéssel azonban ezek a sémák feloldhatók; a tanítás folyamatában pedig a jó'
tanár úgyis megtölti őket tartalommal.
Legszívesebben minden szereplőjét részletesen leírnám ennek a találkozónak^
mert nem volt olyan megnyilatkozás, amelynek iskolakultúránk számára ne lenne
mondanivalója. A terjedelemszabta korlátok ellenére azonban meg kell még legalább
néhányukat említenem, akik rapszodikus jegyzeteim szerint is figyelemre méltó
gondolatokat fogalmaztak meg: É. I. az irodalomoktatás fogyatékosságairól, E. D.
a tanárképzés egyoldalúan tudományos jellegéről, K. I. a magyar- és a világirodalom
története egyes korszakainak helytelen elhagyásáról, Á. E. a kezdő tanárok elosztásá
nak és elhelyezésének szociális nehézségeiről stb., hogy csak egészen vázlatosan
érintsem azt a sok-sok elgondolást, amit a szabolcs-szatmári nevelőknek ez az okos
gyülekezete ekkor itt elmondott. És mennyit nem tudtak még elmondani? Amiről
esak a szemek és az arcok sejtették velem, hogy tengernyi sok elképzelésük van a
katedrájukkal kapcsolatban, amelyen nemcsak tanítani, hanem nevelni is akarnak.
Ekkor fogamzott meg bennem a gondolat, hogy ide érdemes még visszatérni.
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II.

Á G Y R A J Á R Ö K B Ó L K O L L É G IS T Á K
1965.
március 24.-én de. a nyírbátori középiskolás kollégiumban a megye diák
otthonainak igazgatóival és nevelőivel ülök egy asztalnál, feladatul kapván megta
nácskozni az erkölcsi nevelés módját, mikéntjét. Közben azonban — mint ahogy az
már ilyenkor lenni szokott — nem maradunk szorosan a témánál, hanem a kérdés
kapcsán megvitatjuk a kollégiumi nevelés szinte minden lényeges kérdését.
Mielőtt azonban a tulajdonképpeni napirendre sor került volna, alkalmam volt
bepillantani a helyi kollégium életének egy-két mozzanatába. J. I. igazgatónő jóvol
tából végignézhettem a lakószobákat is. Nem sokkal ezelőtt, amikor megérkeztem
és megláttam ezt a volt kastélyt elhanyagolt külsejével, vakolatának helyenként
lemáló foltjaival, bosszantó érzések vettek rajtam erőt. De ahogyan szobáról szobá
ra haladtunk, fokozatosan enyhült bennem a háborgás. A szépre, mondhatnám mo
dem re festett élénk színű szobák, a hófehéren vetett ágyak, saját kezűleg hímzett
párnákkal, térítőkkel, amelyek mind más-más falunak a sajátságos ízlését tükrözték,
arról tanúskodnak, hogy ennek a kollégiumnak a lakód sokat adnak az esztétikumra.
J. I. elmondotta, hogy nemcsak a szobák között, hanem egy-egy szoba lakói között
is esztétikai verseny folyik, ami azt mutatja, hogy a kollégisták önmagukkal szem
ben is igényesek, adnak a maguk ízlésére.
Mire elkezdődött a kerekasztal-konferencia, az első képek bosszantó benyomá
sai, az egyre többet és jobbat mutató belső élet kézzelfogható jeleivel egyensúlyban
kerülvén, feloldódtak bennem az ellentétes érzések. íg y azután egy kerek, minden
körülményre tekintettel levő, senkit meg nem bántó, nevelőt és diákot egyaránt
megértő, mondhatnám szabályos előadást tartottam, amely szelet nem vetett, s éppen
ezért vihart sem aratott. Hogy mégis a problémák valóságos erdejével találtam szem
ben magamat, azt egyrészt a kollégiumi nevelés sokrétűsége, bonyolultsága, másrészt
a jelenlevők hozzáértése magyarázza.
K.
M. fiatal nyíregyházi nevelőnő, aki mindössze kétéves gyakorlattal rendelke
zik, amelyet egyik lánykollégiumban töltött le, és akit ha nem ismernénk, könnyen
összetéveszthetnők tanítványaival, elsőként, a nagytapasztalatú kollégákat is meg
hazudtoló bátorsággal veszi elő a kollégiumi nevelés egyik legnehezebb problémáját:
a büntetést. Persze a büntetés problémája önmagában nem jelent semmiféle érdekes
séget. Annál inkább, mert hiszen nagyon régi keletű. Inkább az teszi izgalmassá,
ahogyan K. M. látja, illetve láttatja azt. A szocialista pedagógiának abból az elvéből
indul ki, hogy a büntetés akkor helyes, ha feloldja a konfliktust. Szerinte azonban ez
nem ilyen egyszerű. Ő a kollégiumban arra törekszik, hogy a vétkesekben — a bün
tetés kiszabása eredményeként — belátást, mégpedig morálisan tudatos belátást ala
kítson ki. Ez pedig nagyon nehéz és igen gyakran nem sikerül. Még ha tudatilag
sikerül is belátásra bírni a tanulókat, érzelmileg nagyon sok esetben kudarcot vall
az erkölcsi nevelés. Magamban igazat adok neki. Remélem lesz bátorságom az össze
foglaláskor is elismerni K. M. igazát.
S. Z. kisvárdai kollégiumi igazgatónak már volt alkalmam megismerni sokirányú
tevékenységét. Nos, ha nem ismerném alapos pedagógiai felkészültségét, korábban
nem tapasztaltam volna humanizmusát, azt kellene mondanom, hogy nem érti a
közösségi nevelés lényegét. A zt tudniillik, hogy egy kollektívának minden tagja
egyenlő jogokkal és egyenlő kötelezettségekkel rendelkezik. Természetesen csak akkor,
ha demokratikusan szervezett közösségről van szó. A z állami gondozott és a cigány
gyerekek, akik között — szerinte — aránylag sok a pedagógiailag nehéz eset, s akik
„jól tanulnak, csak rosszak” , nagyon megnehezítik a kollégiumi életet, szelektálni
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kellene őket, vagy legalábbis elvinni egyrészuket más kollégiumba. Igaz, hogy S. Z
nem mondta ki az utolsó szót. Ezt én csak ki éreztem a szavából. A zt ugyanis, hogy
ezeknek a gyerekeknek egyrésze nevelhetetlen. De mégha nem is gondolta egészen
így a dolgot, legjobb esetben más kollégiumba küldené ezeket az ún. „jól tanuló,
de rossz gyerekeket” .
S. Z.-vel akkor is azért vitáztam, s most is azért polemizálok, mert — meggyő
ződésem szerint — ezeket a gyerekeket is meg lehet nevelni. Hogy is mondotta
Comenius? A legnehezebb eseteknek számító gyerekekkel is meg kell próbálkozni.
Azok sem teljesen reménytelenek. Én nem azt mondom, hogy kezesbárányokat lehet
belőlük faragni, még azt sem, hogy általában jó erkölcsi felfogású fiatalokat nevel
hetünk mindannyiukból. De ha legalább közepes, vagy megfelelő magatartásúvá ja
vítjuk, formáljuk a jelenleg tényleg túlságosan sok negatív jellemtulajdonsággal
rendelkező növendékeinket, megéri a fáradságot. Mondjuk csak annyit érjünk el
velük, hogy a lopósak ne lopjanak, a verekedők ne verekedjenek — már ezáltal
kihúztuk őket a mocsárból — , hogy a makarenkói szisztémával éljek. De ha már
Makarenkónál tartunk, érdemes azt is idejegyeznünk, hogy a mocsár után a passzíva,
a passzíva után az aktíva csoportjai következnek, s ha a mocsárból „kihúzottak”
közül csak egyet-kettőt tudunk is elvezetni az aktívába, akkor mindent el kell követ
nünk. Mert csak így lesznek ezekből az „ágyrajárókból” — ahogyan valaki őket
találóan itt elnevezte — kollégisták.
A m it azután S. Z. a módszer és a tudomány szintetikusságának szükségességéről,
a beszélgetés metodikájáról, az egyetemi nevelés összkomfortos hatásáról mondott,
annyira okos volt, hogy ha nem is tudta feledtetni számomra teljes egészében az
előző problémát, meggyőzött gondolatainak mélységéről.
Ügy látszik, ez a nap az okos hozzászólók borúlátó napja volt. Mert V. S. is okosan,
azt mondhatnám, hogy reálisan, de ugyanakkor nagyon pesszimisztikusan fejtegette
a kollégiumi nevelés személyi és tárgyi feltételeit. Am i a tényeket és a valóságot
illeti, tudniillik a személyi és a tárgyi ellátatlanság dolgában, arra is igent mondtam.
Nem mondhattam mást, mert tudom, hogy például a kisvárdai Császi gimnázium
kollégiumában kétszerannyian laknak, mint amennyi ennek a különben viszonylag
új kollégiumnak a befogadó képessége. Vagy, hogy a nyíregyházi volt Angol Kisaszszonyok kollégiumának háromszor több lakója van, mint annakidején. S az is igaz,
hogy a kollégiumok nagy részében emeletes ágyak állnak a szobákban. Ráadásul
olyan zsúfoltan, hogy alig lehet közöttük elmenni. Hogyan lehetséges ezekben a
szobákban, ezekben a kollégiumi lakószobákban nevelőmunkát végezni? Ottjártamkor éppen influenzajárvány volt, T. I. kollégiumi igazgatónő végigvitt ezeken a
szobákon. Mindegyikben három, négy fekvőbeteg; hol a földszinti, hol az emeleti
ágyon. Persze ilyen körülmények között szellőztetni is alig lehet. Bizony sötét ez a
kép. S mikor lemegyünk az igazgatói irodába T. I. azt is elmondja, hogy nem régen
egyik kislány öngyilkosságot kísérelt meg, amibe szerencsére nem halt bele. Ha nem
ismerném a körülményeket, azt mondanám, hogy a kettő között, tudniillik a kollé
giumi élet zsúfoltsága és az ebből adódó nehézségek, valamint a gimnazista kislány
öngyilkossági kísérlete között összefüggés van.
Ezt azonban a legrosszabb akarattal sem lehet mondani, ugyanis a kislány családi
okokból akart véget vetni az életének. Mindezen súlyos állapotok ellenére T. I. és a
kollégium három nevelőnője úgy gondolja, hogy meg kell próbálni a legnehezebbet:
olyan kollégiumban kell szocialista nevelést végezni, amiyen van. Ez természetesen
nem jelenti azt, hogy így van jól. És ebben V. S.-nek igazat kell adni. Továbbá abban
is, hogy az iskolák építésével párhuzamosan kollégiumokat is kell építeni. Nem elég
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az iskolák számat, a tantermek számát és ezzel együtt a tanulói létszámot többszö
rösére emelni és ugyanakkor a kollégiumok terén a 15—20 év előtti állapotok közepette
szocialista közösségeket kialakítani, Ez olyan ellentmondása köznevelési rendsze
rünknek, amelyet sürgősen meg kell szüntetnünk. Helyesen látja különben V. S. a
személyi feltételek biztosításával kapcsolatban azt is, hogy a fiatal kollégiumi nevelők
ne tekintsék a diákotthoni beosztást „ugródeszkának” , olyan feladatnak, amit „egy-két
évig csinálok és azután átmegyek a gimnáziumhoz” — felkiáltással vállalnak, V. S.nek abban is igaza van, hogy 10— 15 év kell ahhoz, hogy egy fiatal pedagógus alaposan
megismerje a kollégiumi nevelés minden problémáját és olyan gyakorlati tapasztala
tokra tegyen szert, amelyeket alkotó módon tud továbbfejleszteni és hasznosítani.
Ezért meg kell akadályozni azt a káros fluktuációt, amely különösen a fiatalabb
kollégiumi nevelők körében divatozik. Mert ez sem a nevelés ügyének, som őnekik
nem használ.
V. S., aki úgy látom ennek a nevelőtestületnek egyik legtapasztaltabb, legrégibb
tagja, s éppen ezért nemcsak szíve szerint, hanem a kollégiumi élet valóságos isme
retében szólhat, újra kitér a S. Z. által mái’ feszegetett módszerre: a beszélgetés meto
dikájára. Ügy látszik — , és ezt itt Nyírbátorban kell nokem is megtanulnom — , hogy
a kollégiumi munka egyik leghatékonyabb eljárása a beszélgetés. Nem a „kérdvekifejtő” , nem a „katekizáló” , vagyis a didaktika aranyszabályai szerint irányított,
hanem inkább a baráti hangú beszélgetés, amely csoportos, de legjobb, ha egyéni
jellegű. Persze nem a „bratyizó” , vagy „kvaterkázó” formában. V. S. ezt úgy fogal
mazta meg, hogy: olyanformán ahogyan apa és fia között szokott történni, ahol a
tisztes példa patinája éppúgy áthatja a beszélgetést, mint a barátság közvetlen kö
teléke. Ilyenformán az őszinteség, m ely annyi sok tanár—diák beszélgetésből hiányzik,
a lehető legtermészetesebb módon jelenik meg.
Sz. É.-ué is figyelemre méltó, okos dolgokat mondott. A legérdekesebbet talán
éppen a felnőttek példájával kapcsolatosan. Hiányolta, nem tartotta kielégítőnek ?
példamutatást. Felfogásának újszerűsége inkább akkor mutatkozott meg, amikor
kifejtette, hogy a kollégisták igénylik a felnőttek jó példáját. A z a szomorú azonban,
hogy túlságosan gyakori a rossz példák esete. Ezek erkölcsi rombolást végeznek a
kollégiumi diákok körében. S ami a legsúlyosabb: nagy az ifjúkori bűnözés szám
aránya.
Sz. É.-né szavai úgy hangzanak ebben a testületben, mint a pörölycsapások, ame
lyek a legérzékenyebb lélekre, a nevelői hivatás kohójában kifinomult, az ifjúság nor
mális problémáira rendkívül érzékenyen rezonáló lélekre hullanak. Nem csodálom,
hiszen a kollégiumi nevelők testületé általában a nevelési kérdések iránt fogéko
nyabb, mint az iskolai tanárok együttese. Igaz, hogy csak viszonylagosan és nem ií
minden esetben. De mégis így van ez rendjén: a kollégiumban elsősorban a nevelés,
az iskolában pedig a tanítás a pedagógus kenyere. A m i azonban nem jelenti azt, hogy
a kollégium ne tanítson és az iskola ne neveljen. A modern, korszerű iskolarendszert
éppen napjainkban kialakítani hivatott reform nevelőintézménycink pedagógiai ha
tékonyságát igyekszik fokozni.
B. Gy. a kérdéshez kapcsolódva általánosságokkal kezdi, amikor a lét cs tudat
közismert viszonyából indul ki. De nyomban elevenébe vág a problémának mihelyt
az erkölcsi és a világnézeti neveléssel kapcsolatban a belső meggyőződés kialakí
tását hangsúlyozza. Ellene van mindennemű pressziónak a nevelésben. A z erőszak
nem fér össze a szocialista pedagógiával. A kollégisták ne a kényszer hatása alatt
tegyék amit tenniük kell, hanem — megfelelő irányítással — belső meggyőződésből.
Igaz, hosszú ennek a sora — gondolom magamban B. Gy. fejtegetése közben — amíg
a tanuló idáig jut. Viszont ezért vagyunk pedagógusok, ezért vállaltuk a legnemesebb

76

tevékenységnek, az emberformálásnak hosszadalmas, bonyolult feladatát. De figyel
jünk csak a beszélőre, milyen szakszerű: a meggyőződést nem kizárólag a belső té
nyezők határozzák meg, az a külső és a belső motivációk dialektikus kölcsönhatásának
az eredménye. Sajnos újból a saját gondolataimra vagyok kénytelen figyelni, mert
közben az jut eszembe, hogy miért van az, hogy a tanítványainkat ért hatásoknak
ezzel a szinte mérnöki pontosságú ismeretével sem tudjuk úgy szervezni, irányítani
a pedagógiai folyamatot, hogy kiküszöböljük a m ég mindig elég nagy erkölcsi és
világnézeti hibaszázalékot. Miért fordulhat pl. elő az, hogy nyolcadikos diákok sötét
este, orvul megtámadják és leütik tanárukat? Ennyi pszichikai és pedagógiai szak
ismeret ellenére miért állítanak be helyenként a gyerekek csapatostul, borgőzösen
az iskolába?
Ezek a kérdőjelek csak szaporodnak bennem, amikor T. J. szakfelügyelőt hallga
tom, aki kétségkívül a szakma mestere benyomását teszi rám, s gondolom az egész
konferenciára. A motivációk kérdésében még pontosabban fogalmaz, mint az előb
biekben, mondván, hogy sokkal több a negatív motiváció, mint amennyinek normális
köi-ülmények között lenni kellene. De hát miért? Talán azért, mert növekszik a kollé
giumokban az állami gondozottak és a cigánygyerekek száma? Ezt nem hiszem el.
Mert nézzük csak: megyei viszonylatban adva van 80 állami gondozott. De ugyanak
kor ott van a normális családi nevelésben részesült több ezer kollégiumi növendék
És egyáltalán hol van az előírva, hogy az állami gondozottak mindegyikénél a negatív
előjelű motivációk túlsúlyával kellene számolni? A valószínűségük természetesén na
gyobb, de ugyanakkor föl kell tételeznünk egyeseknél a pozitív előjelű motivációkat is.
Ez viszont már nézőpont kérdése, ö k belülről látják. És én? Csak külső szem
lélője lennék?
Végül abban állapodtunk meg, hogy egy másik időpontban valahol Szatmárban
folytatjuk ezt a polémiát. Addig is azonban megtisztelő meghívás szólít a felsőoktatás
katedráin egyre szaporodó közös gondok tanulmányozására, kicserélésére.
III.
SZOCIOLÓGIA A FŐ ISK O LÁN
1965. április 2-án de., miközben a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola ünnepélye
sen feldíszített tornatermében az intézet első tudományos ülésszakának megnyitóját
hallgatom, olyan gondolatok rohannak meg, melyeknek látszólag semmi közük a
mai naphoz. Apáczai Csere János jutott eszembe, s vele egy sor gondolat vette
igénybe a különben félfü llel oda-odahallgató figyelmemet. A klasszikus pedagógiának
ez az első kimagasló képviselője, akiről Kemény Gábor azt mondotta, hogy „hőse és
mártírja volt az új életre bontakozó magyar kultúrának” , mikor 1656-ban kolozsvári
székfoglaló beszédében „hályogos szemű” népének ébresztésére vállalkozik, az isko
lák állítását tartja elsőrendű feladatnak. Mégpedig alsó-, közép- és felsőfokú isko
lákat, amelyek szerinte fokozatosan megszüntetik az elmaradottságot. Székfoglaló
jának azonban nem látta és nem is láthatta gyakorlati kihatásait, s hősiességébe
egyre jobban belesajog mártiromsága. Tüdővészes életének utolsó előtti esztende
jében (1658) még egy kísérletet tesz: megírja Akadémiai tervezetét, melyet most
már nem az egyházhoz intéz (tudni kell róla, hogy pap és pedagógus volt egy sze
mélyben), hanem a világi főhatósághoz, a fejedelemhez, ö jól látta már akkor, hogy
felsőfokú oktatási intézmény nélkül az alsó iskolák munkájának gyümölcse nem
érhet be teljesen. A társadalmi felemelkedésnek pedig egyenesen nélkülözhetetlen
eleme. Tervezetének évszázadokig kellett várnia. Addig amíg végre tisztulni kezd
a „hályog” és Apáczai mártiromsága sem lesz hiábavaló.

Ezek után talán nem kell indokolni e gondolatsor előtérbe nyomulását, hiszen
mondandójuk maisága kézenfekvő. Még historikus szem sem kell hozzá, hogy kiol
vassa: nincs magyar progresszió Apáczai iskolaprogramjának megvalósítása nélkül
A nagy kérdés persze az, hogy hogyan? Mindenekelőtt iskolát, mégpedig akadémiai
jellegű főiskolát kell állítani — vallják Apáczaival a szabolcs-szatmáriak. És íme a
második éve működő főiskola, ha szerény programmal is, megrendezi eddigi oktatási,
nevelési és kutatási eredményeit dokumentáló ülésszakát. Mintegy cáfolataként azok
nak a vélekedéseknek, hogy: „úgysem lesz életképes ez a főiskola” vagy, hogy „nem
tud majd megfelelő tudományos színvonalú képzést adni” stb.
De nézzük csak közelebbről, mert engem ide nem a kívül álló közömbös kíván
csisága, hanem a nekik „drukkoló” szenvedélyes érdeklődés hozott. Már a meghívó
ban láttam, hogy itt fontos feladatra vállalkoztak, amikor a szociológia különböző
problémáinak a vizsgálatát tűzték ki célul. A z igazgatói megnyitó, majd a bevezető
előadás még inkább megerősített ebben a tudatban. A szociológia művelése ugyanis
hazánkban az utóbbi években új erőre kapott.
És ez biztató jelensége kulturális életünk fejlődésének is, de népünk élete
tisztábban látásának is. Vannak azonban ezen a téren zavaró körülmények. Első
sorban azokra a szociológiai jellegű írásokra gondolunk, amelyek a szabolcs-szatmári
népéletnek akár anyagi, akár kulturális vonatkozásait úgy mutatják be, hogy szinte
kizárólagosan a sötét foltokat ábrázolják; s hogy a házunk táján maradjunk: csak
az „alacsony katedrát” látják. Félreértés ne essék, nem az ellen protcstálok, hogy
a'z életnek, az iskolakultúra életének egy-egy sötétebb területére rávilágítanak a
szociológia eszközeivel. A baj azonban ott van, hogy egyes esetekben csak a sötét
foltok kerülnek előtérbe, válnak uralkodó jellegűvé, s ezáltal nem lesz igaz „ami
rész szerént az” ; még akkor sem, ha a jó szándék ott van.
Visszatérve most már az ülésszak programjához, a bevezető előadás inkább arra
törekszik, hogy a szociológia világnézeti szerepét a dialektikus materializmus mód
szerével állapítsa meg. Ennek megfelelően ha a kelleténél teoretikusáéban is, de
polgárjogot nyert az a fontos tétel, hogy a dolgokat és a jelenségeket a szociológiában
is csak összefüggéseiben és relációiban lehet vizsgálni; — ami a tanácskozáson végig
vonuló elvvé vált.
Másodikán délután a szekciók előadásai következnek. Bármennyire vonzanak is
azonban a reáliák korszerű problémái, sem a matematikai, sem a biológiai témák
nem váltanak ki nálam olyan izgalmakat, mint a társadalomtudomány kérdésed. Nem
tagadom, ilyenkor mindig a filosz győz bennem, ami természetes is, ha figyelembe
veszem szakmai hovatartozásomat.
Nos, nem bántam meg, hogy ezt a szekciót választottam. Már az első előadás,
melyet H. P. tartott „Történettudomány és szociológia” címmel, olyan kérdéseket
feszegetett, amelyek a történetírást éppúgy kell, hogy foglalkoztassák akár a
szociológiát. Főleg ami a módszereket illeti. A képi, emocionális gondolkodás alkal
mazásának eszközeit fel kell használni.
De nem szabad megfeledkezni az esztétikumnak és az etikumnak a szempontjáról
sem. Nyomban meg kell jegyezni, hogy fenn áll itt a szellemtörténeti szemlélet
visszatérésének a veszélye. Én azonban hosszú évek óta ismerem H. P.-t, a háború
után sokáig egy kollégium kenyerét, elég sovány, de annál emlékezetesebb kenyerét
ettük, s tudom róla, hogy ízig-vérig mai felfogású historikus, aki azonban szeretné
felhasználni a hagyományos iskolákból is azt, ami jó és egyesíteni a szociológia
módszereivel. Ezért nagyon egyet tudok vele érteni abban a kérdésben, hogy tör
ténetírásunknak, de történelemtanításunknak is élményszerűbbé kell válnia. Ezen
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a téren a szociológia módszerei előbbre vihetik a fejlődést. H. P. mondanivalójában
a szociológiában is vitatott kérdéseket igyekezett felvetni.
P. I. „Neveléstudomány és szociológia” című előadása több szempontból nagyon
érdekelt. P. I.-nek régóta nagy tisztelője vagyok, mert tudom, hogy hosszú évtizedek
alatt a legnehezebb területen folytatott előbb gyakorlati, majd elméleti pedagógiai
tevékenységet. A nevelőképzésben éppenséggel
elévülhetetlen érdemei
vannak.
Személyének szóló érdeklődésemen túl azonban a legtöbb izgalommal erre az elő
adásra vártam. Ennek csak egyik oka, hogy magam is a pedagógiából élek — ez
idő szerint.
Sokkal fontosabb az, hogy én a pedagógiai szociológiától várom a neveléstudo
mány „forradalmát” . Igaz, hogy nálunk még sehol sincs pedagógiai szociológia. Ha
nem vesszük figyelembe Pataki Ferencnek egy-kct ilyen jellegű cikket, valamint e
tárgykörből készülő egyetemi jegyzetet, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy nálunk
a pedagógiai szociológia még gyerekcipőben sem jár.
Persze egy előadástól nem lehet elvárni, hogy egyszerre törlesszen minden
adósságot. P. I. nem is erre vállalkozott, hanem amint az kiderült, inkább —
nagyon helyesen — néhány probléma felvetésére. Közülük csak egy-kettő, ami tetszett
érdemes megnézni azt, hogy a polgári pedagógiai szociológia vizsgálati eredményeiből
mit lehetne átvenni. Hiszen egyáltalán nem vagyunk olyan helyzetben, hogy ezt
mellőzhetnék. Igaz, hogy itt is, akár az iménti szellemtörténeti problémánál bizonyos
óvatosságra van szükség, mert akár a biológizmus, akár a szociológizmus túlhajtása
távol áll a szocialista pedagógia céljaitól. Tetszett továbbá az a gondolatmenet,
amellyel P. I. a gyermeknevelés problémáit először a családban, majd az iskolai
közösségben, és végül a társadalomban vizsgálta. Nem tetszett azonban, s ezt nyugodt
lelkiismcrettel közhírré tehetem, mert felszólalásomban ott melegében megmondot
tam: a gyermeknek, mint a „nevelés tárgyának” a vizsgálata, amelyet ő is idéző
jelbe tett, amint később a válaszából kiderült. Ez a kategorizálása a gyermekeknek
ugyanis a tekintélyelvű pedagógia lomtárából való. Itt csak inkább az érzéseimre hivatkozhatom. A magam részéről azonban úgy érzem, hogy a gyermek sokkal inkább
alanya a nevelésnek; ha már mindenképpen meg kell mondanom azt, hogy „a mon
datban” micsoda. De hiszen erre a problémára nem is érdemes több szót vesztegetni,
mert egészen kézenfekvő a gyermek és a nevelő viszonyáról alkotott közismert fe l
fogásunknak az a passzusa, miszerint a gyermek aktív részese, cselekvő tényezője a
nevelési folyamatnak. És végül nagyon figyelem re méltó gondolata P. I.-nek, hogy.
végre az 5+1-es oktatási rendszerünket is szociológiai jellegű vizsgálatnak kellene
megmérnie. Ennek az eljárásnak elméleti és gyakorlati haszna egyaránt felmérhe
tetlen jelentőségre emelkedne. Különösen mai helyzetünkben, amikor már látjuk
ebben az oktatási rendszerben nemcsak eredményeinket, hanem hibáinkat is. Főleg
itt Szabolcs-Szatmárban, ahol az ipari, technikai bázis hiánya inkább érezteti hatá
sát a politechnikai oktatásban, mint az ország más, ipari üzemek tekintetében v i
szonylag jobban álló megyéiben. Nem is szólva arról a problémáról, mint pl. a mező
gazdasághoz kapcsolódó, nem annyira politechnikai, mint inkább monotechnikai
„oktatás” értékének a megméréséről, (Azért tettem idézőjelbe az oktatást, mert
nemegyszer hallani, hogy egyes helyeken a modern pedagógiának ezt a területét
a szövetkezet földjén elburjánzott gyomnak, gaznak az iskolai tanulókkal való kiirtá
sára alkalmazzák. Más helyeken még jó ha kapát adnak a gyermekek kezébe. Félre
értés ne essék, én nem a gyomirtás és a kapálás ellen vagyok. Már csak azért sem,
mert gyermekkoromban magam is sokat csináltam, s nem is akárhogyan. BárcsaK
minden tanuló tudná, hogy hogyan kell gyomot szedni, meg kapálni. Nekem itt az
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a problémám, hogy az ilyen 5-f-l-et ne nevezzük politechnikai oktatásnak.) Mérjük
fel tehát, hogy hol, mit és hogyan oktassunk a politechnikában.
M. J. az irodalom oldaláról, B. L. pedig a nyelvészet felől közelítette meg a
szociológiát. Mindkettőjüket élveztem, mert érzéseket indítottak, gondolatokat éb
resztettek. A z előbbi esszészcrűségével, az utóbbi filológiai pontosságával ragadott
meg. M ivel az irodalomnak csak szerelmese, a nyelvészetnek csak bámulója vagyok,
közérdeklődésre számottartható gondolataim velük kapcsolatban nem támadtak.
Legfeljebb annyi, hogy a riport nemcsak „felszínességre csábít” — ahogyan M. J.
mondotta, hanem — szerény véleményem szerint — valóságlátásra is nevel, attól
függően persze, hogy ki miként fogja fe l’ a dolgát.
A. Gy. előadása volt sorrendben az utolsó ebben a szekcióban: „Szociológia és
pszichológia” címmel. Mint hozzám nagyon közel álló problémakört, erősen fig yel
tem. A. Gy. is érdekelt, mert csak most ismertem meg; noha a szakirodalomból
tudtam róla. Mondanivalóját inkább a pszichológiára koncentrálta, minek követ
keztében a szociológia problémái háttérbe szorultak. Ehhez valószínű az is hozzá
járult, hogy az idő előrehaladottságára való tekintettel referátumából több részletet
ki kellett hagynia. Azonban így is megragadott néhány fontos gondolata. Különösen
amit a közösség nézőpontjáról, a személyiségvizsgálatról és a családi környezet
pszichológiájáról mondott. Saját eredeti kutatásait ismertette a kollégiumi közössé
gek különböző csoportjairól, illetve ezekben a közösségekben való együttélés pszic
hológiai vizsgálatainak eredményeiről. Velem együtt mindenki élénk érdeklődéssel
hallgatta amit A. Gy. az egyes csoportokon belül együttélő fiatalok érzelmi életéről
mondott. Vizsgálataiból kiderült, hogy az érzelmi élet sokkal nagyobb ir.ártlkben
szerepet játszik az adolcscens korban élő fiatalok együttélésében, mint ahogy az
általában köztudott. Főleg a barátságban és a szerelemben megnyilvánuló érzelmek
területén. Mindaddig, amíg a kollégiumi nevelés ezzel nem számol, addig belülről,
a lelkiélet felől nem fogja tudni megközelíteni a kollégiumi ifjúságot, addig csak
felszínes, külsőleges hatásokat ér el; ami persze eredménynek eredmény. Sőt kivált
hat tudati fejlődést is, csak emocionális folyamatot nem, vagy csak nagyon csekély
mértekben indít el. Kar, hogy ezeket az eredményeket éppen azok hallották a leg
kevesebben, akikre vonatkozik. Pedig a fenti kutatási eredmények széleskörű isme
rete és alkalmazása jelentős mértékben elősegíthetné a közösségi nevelés korsze
rűbb követelményeinek a kialakítását.
2-án este a bensőséges hangulatban megrendezett felszabadulási emlékünnepség
után, melyet a főiskola a Móricz Zsigmond Színházban tartott meg, baráti beszél
getésre ülünk be a város egyik nagymúltú éttermébe. Először nagyon furcsán érzem
magam ezen a helyen, mert eszembe jut, hogy alig több mint két évtizeddel ennek
előtte itt a magyar dzsentrivilág leghirhodtebb alakjai fojtották mámorba lelkiisme
retűket, ha egyáltalán még volt nekik.
Hamarosan megnyugszom azonban, hiszen akik mellettem és körülöttem ülnek
mind az én világomból, abból a másik világból valók, ahonnan a legmélyebbről
indultak hátán sem ürül ki a hazai tarisznya, mert ha más nem, a mindenkori vándorutak kenyeréből és sójából kerül annyi belé, hogy a test tápláléka mellett a lélek
ereje is biztosítva legyen. Küzdelmekben és megtorpanásokban, harcokban és meg
alkuvásokban. Mert ha mindig van a hazai tarisznyában útravaló, akkor az ember
megtorpanásaiból újabb küzdelmek, megalkuvásaiból újabb harcok lesznek, a z ,
hogy itt vannak velem együtt az ország különböző nevelőképző intézményeiből, esz
mecserét folytatni, a legfiatalabb főiskola munkásait bátorítani, azt bizonyítja, hogy
újabb küzdelmek előtt állunk és ehhez nem jött senki üres tarisznyával. S. J. Egerből
magával hozta fiatalos hevülete ellenére is kiegyensúlyozott bölcsességét. Amint a
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hatalmas méretűvé duzzadt levelező oktatás nehézségeiről beszél, az az érzésem,
mintha kezdő ember lenne a szakmájában, de amikor ezeknek a nehézségeknek
módszertani problémáit fejtegeti, meg kell bizonyosodnom, hogy érti a dolgát. Bár
csak más felsőoktatási intézményekben is ennyi gonddal foglalkoznának a levelező
hallgatókkal; pedig nekik több mint kétezer jut belőlük. Akkor mit szóljunk mi,
hiszen nálunk jelenleg csak nyolcszáz körül tartunk. D. I. Szegedről jött, több évti
zedes pedagógus múlttal a hátamögött. A főiskolán a tudományos élet gazdája. Még
a fellépésén, gesztusán, fejtartásán és hangszínén is felfedezhetni egy nagy intézmény
képviselőjét. Am ikor bemutattak azt hittem, hogy két közvetlen szót sem tudunk
váltani, hiszen ráadásul természettudós. Mégpedig a keményebb fajtából. Valamil
örökölt is polihisztor őseineik karakterisztikus vonásaiból; szerencsére sokoldalúsá
gukból is. Mert az utóbbi, az első pillanatban közénk ékelődött fagyosabb légkörben
termékeny talajul szolgált a felmelegedésre. A természettudományos tanárképzés őt
ugyanis mint szakembert, engem mint pedagógust érdekelt. íg y azután kiderült,
hogy vannak közős problémáink, sőt teendőink is. Mégpedig igen komolyak. Mert
amíg nem képezünk felsőoktatási intézményeinkben olyan tanárokat, akik nemcsak
jó szakemberek, hanem jó nevelőik is, és fordítva, addig nincs megoldva a kor
szerű tanárképzés dolga.
Itt vannak azután az itteni kollégák: K. J. igazgatóval az élen, akit előkelő
pályáról hozott ide a szíve, mert a legnemesebb missziónak tekinti a szabolcs-szatmári pelagógiai kultúra fellendítését; P. I. igazgatóhelyettes,
akinek
a nevelői személyisége nélkül el sem tudom képzelni ezt az országrészt; K. Gy.
ugyancsalt igazgatóhelyettes, aki fővárosi állását cserélte fel a mostani beosztásával;
és itt vannak a fiatalok: B. I. tanítóként kezdte és most a főiskola adjunktusa, pedig
semmit nem kapott ingyen az élettől; H. P. a ncpi kollégium neveltje, aki most
■együtt művelheti a tudományt az ifjúság nevelésével. Sorolhatnám tovább azokat,
akik először vállalkoztak ezen a tájon felső fokon tanítani a legkülönbözőbb ismere
teket, mert még számosán vannak itt a nagyotakarók fajtájából. Azonban nincs
szándékomban arcképcsarnokot festeni azoknak akik szerényen, de határozott és
bátor elszántsággal kezdtek itt e nagy munkába. Annyit viszont még el kell mon
dani róluk együttesen, s ez volt ennek az estének talán legmaradandóbb benyomása
számomra, hogy ezeket az ízig-vérig pedagógus embereket munkájuk szükségessé
gének és hasznosságának a tudata mellett — de az is lehet, hogy mind ennek előtte
— az a pedagógiai erő vezeti, amely képes a legsötétebb kulturális foltokat is meg
világítani. Ezt éreztem én otl ezen az estén, fehér asztal mellett, baráti társaságban.
3-án délelőtt kerül sor a hozzászólásokra, amelyek élénk érdeklődés, sőt eleven
fel- és közbekiáltások által kísérve folynak. A z a benyomásom azonban, hogy szinte
minden hozzászóló egy kicsit a saját bizonyítványát magyarázza. Igaz, hogy ehhez
az előadások adtak inspirációt, mikor egy-egy szaktudomány területén vizsgálták
a szociológia problémáit, de ennek semmiképpen sem kellett volna predestináJmia
a felszólalókat mondanivalójuk tematikájában. Persze ha egészében nézem elég
széles ez a tematika. Ha azonban az egyedi eseteket vizsgálom, akkor nagyon szűk
a skála. Mert az irodalomprofesszor csak az irodalomtudomány, a történész a törté
nettudomány, a pedagógia csak a neveléstudomány, a filozófus a filozófia, a nyelvész
a nyelvtudomány területén érvel a maga igazáért. Talán csak egyedül a hivatásos
szociológusok, (akik mindössze ketten voltak) vágnak neki egy-egy jellegzetesen
szociológiai problémának. Persze ők is azzal a megjegyzéssel, hogy a szóbanforgó
kérdésben nem érzik magukat teljesein illetékeseknek. Hát ha ők sem, akkor ki
illetékes egyáltalán a szociológia kérdéseiről hivatásos jelleggel beszélni. Íg y azután
a polémia egosjen szűk területen mozgott ős ha vetett is hullámokat, mint pl. a
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valóság statikus vagy dinamikus ábrázolásának kérdése, a társadalom szociális prob
lémáit felmérő módszerek meghatározása, a kultúrszociológia és a szociográfia v i
szonya, a közösségi- és induviduál-szociaíógiai vizsgálatok metodikája, a személyiség
pszichológiai megközelítésének ismérvei és más kérdésekben. Ezeken a prob
lémákon túlmenőéin azonban mégis volt két kérdés, amelyekhez majdnem min
den felszólaló hozzátett valamit: 1. a szociológia fogalma és kutatási módszerei.
2. a szociológiának, mint önálló diszciplínának a szükségessége. A z előbbinél nem
annyira a definíciók, mint inkább a körülírások domináltak, ami persze logikai
szempontból egyáltalán nem előnyös, ugyanakkor azonban ezáltal sikerült elkerülni
a tételes, dogmatikus meghatározásokat. A z utóbbi esetében már könnyebb a helyzet,
ment itt lényegében a szociológiára kellett igent vagy nemet mondani. A kik igent
mondtak, nemcsak tudományos szempontból hangsúlyozták a szükségességét, hanem
aláhúzták a társadalmi élet fejlődése érdekében, valamint a gazdálkodás előrehala
dása tekintetében betöltendő különleges helyét és szerepét. Természetesen az olyan
szociológiai tevékenység szükségességéről volt szó a vitában, amely elősegíti a
fejlődést, amely a valóságos helyzetet tárja fel; legyen az társadalmi, gazdasági
vagy kulturális területen. S az illető területnek ne csak az árnyékos oldalára vessen
reflektorfényeket, hanem mutassa meg a világos oldalt is.
Volt azonban olyan észrevétel, sőt erőteljes érvelés, amely elvetette a szociológia
szükségességét, mondván, hogy az csak zavart kelt, mert egyes fiatal toliforgatók
a hibák felhánytorgatásának eszközéül használják. E vélekedés szerint a szociológia
valamiféle polgári kelevény a szocialista fejlődés mai szakaszán. Éppen ezért jobb
volna, ha nem lenne. Már csak azért is, mert — úgymond — itt van a filozófia, a
tudományos szocializmus elmélete, a közgazdaságtan és több más, a társadalomtu
dományok körében elismert és jól bevált specifikum, amelyek a maguk hagyomá
nyos módszereivel mind fontos tényezői a társadalmi valóság megismerésének. Ami'
ezeknek a társadalomtudományoknak a valóságismeretben betöltött helyét és fontos
szerepét, valamint jelentőségét illeti, az kétségkívül igaz. Ezt mi is aláhúzzuk. Azon
ban a szociológia vizsgálati eljárásait, de különösen metodikai eszközeit egyikük sem
alkalmazza; legalábbis általában. A legfontosabb talán mégis az — amit a fenti
szociológia-ellenes állásponttal szemben lehet és kell állítani — , hogy a gazdaság'.,
társadalmi és kulturális életünkben végbemenő eseményeket, változásokat a leg
gyorsabban a szociológia ábrázolja tudományos igénnyel és módszerekkel. Termé
szetesen nemcsak a pozitív előjelű eseményekről és változásokról, tehát nem egy
szerűen a progresszióról ad gyors helyzetjelentést, hanem a negatív előjelű történé
seket, a regressziót is gyorsan jelzi. Természetesen, ha van bátorsága hozzá. Viszont
egyik társadalomtudomány sem reagál olyan gyorsan a jelenségekre, mint a szo
ciológia. Elég ha ezzel kapcsolatban a munkamorálról lezajlott országos szociológiai
jellegű polémiákra gondolunk. (Erdei Ferencnek az Élet és Irodalomban megjelent
vitaindítójáról és az ezzel kapcsolatos hozzászólásokról van szó.)
Tovább nem is sorolom a főiskola szociológiai ülésszakával kapcsolatos reflexió
mat. Naplójegyzeteim között ugyan még több olyan részlet van, amelyek ide kíván
koznak, de úgy vélem, hogy a fentiek elégséges bizonyítékul szolgálnak abban a.
tekintetben, hogy a hazai pedagógiai kultúra színvonalának emeléséért fáradozóknak
érdemes betérni a nyíregyházi főiskolára.
Onnan nem engednek el üres tarisznyával.
* * *
Gimnáziumi oktatás és kollégiumi nevelés, egyetemi tanárképzés és főiskolai
kutatás amint látjuk közvetlenül vagy közvetve mind a katedra nemes misszióját:
a szocialista embernevelést szolgálja. Igaz, hogy e misszió körül nagyon sok félre-
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értés és félremagyarázás, szubjektív és objektív gátló tényező adódik, de ezek a
negatív tényezők nem játszanak Szabolcs-Szatmárban sem domináns szerepet; annak
ellenére, hogy időnként túlságosan előtérbe kerülnek. Végső soron a pozitív ered
mények az általánosak. A fenti naplójegyzetekben arra törekedtünk, hogy a való
ságnak megfelelően a pozitív és negatív jelenségek, ha helyenként élesen is, de
egyaránt tükröződjenek.
A pedagógiai kultúrának azonban nem adhattuk teljes keresztmetszetét, mert
nem volt alkalmunk tanulmányozni az általános iskolák, az új középfokú intézmé
nyek és az osztatlan iskolák életét, tevékenységét. Ez a feladat egy másik munka
tárgyát képezi. M ivel a napló műfaji jellege — a pedagógiai kultúra területeinek
figyelembe vételével megengedi ezt a megosztást — jegyzeteinket azzal a szándékkal
tesszük közzé, hogy fejlődésünk szerény tanúi legyenek
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Váci András: ALM ASZED Ö K

SAMU ANDRÁS:

Híd évszázadok között
Gondolatok a megye háztáji gazdálkodásáról
A napokban, a tavaszi mezőgazdasági tennivalókról beszélgetve, szóba került
egy termelőszövetkezetben a háztáji bizottság. Ekkor mondta az egyik vezetőségi
tag: miért szorgalmazzunk olyasmit, ami miatt később gondunk lehet, szembe
kerülhetünk egymással...
Azt hiszem, nem a legszerencsésebb, mindjárt az elején egy nem követendő
elképzelésnek helyet adni. Különösen akkor nem, amikor — becslés szerint — 270
körüli termelőszövetkezet közül mintegy 80— 100 közös gazdaságban megalakították
a tél folyamán és a tervet megvitató közgyűléseken a háztáji bizottságokat, a kollek
tív és személyi érdek jobb összehangolására.
De mivel az ellentmondás a vita, és egyben az előrehaladás ösztönzője, ezt
a példát helyeztem az ellentétes pólusra. Azért tettem, hogy élesebb megvilágításba
kerüljön mindaz, amiről még mindig kénytelen-kelletlen szükséges vitatkoznunk.
Ez nem más mint a háztáji szerepe, jelentősége a nagyüzemi gazdálkodás keretei
között. Nem másért vita tárgya a háztáji gazdálkodás ügye, sorsa ma és lesz holnap
is, évek múltán is, hanem azért, mert első látásra sok ellentmondás sűrűsödik benne.
Mi lehet itt ellentmondásos? — vetődik fel jogosan. Hiszen háztáji gazdaságok
vannak, földterületük eléri a kilencvenezer holdat. Tekintélyes terület ez, a megye
szántóföldjének kilenc százaléka, kertekből sokkal több. Ha megvan, akkor termelni
kell rajta. És minél többet.
Ezzel, alighanem mindenki egyet is ért. D e... És a „de” után jönnek az érvek.
Nagyüzemi gazdálkodást csinálunk, de mellettük ott vannak tízezer számra ezek
a kisparcellák... Törekvésünk a kollektív tudat elmélyítése a tsz-tagok körében,
de a háztájival tápot adunk ahhoz, hogy a magántulajdonosi szemlélet érvénye
süljön. .. A közös gazdaságok termelésének a szervezésébe mindinkább belejönnek
felsőbb irányítók és tsz-vezetők, de megsokszorozza a gondot a háztájiról való
gondoskodás... Tavasszal indulna a munka a ns gyüzemi táblákon, de a tagok
amiatt a fél- meg egyholdas háztáji miatt ágálnak...
Soroljuk még tovább? Jó. Tegyük meg, mert a későbbiekben ezek alapján köze
líthetjük meg a nagyüzem és a háztáji egymáshoz való viszonyát, ezeknek a kisparcelláknak a helyét, szerepét a mezőgazdaság új viszonyai között. Szénakaszálás!
Egyik oldalról törekvés a gépek alkalmazására. A másik oldalról pedig !? A tagok
ragaszkodnak a kézi kaszához. Növényvédelem a szántóföldön! Szétszórt parcellák
a határban, és például a krumplibogár „legyint” az erőfeszítések láttán. A házi
kertek! Sok helyen a pajzstetű, meg más kártevő melegágyai, fertőzik a nagyüzemi
táblákat is ...
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Aztán a jószágtartásban. A vezetőséget állandóan molesztálják takarmány miatt,
miközben a közösnek is csak szűkösen van. Legelőt a marhának, disznónak, de még
a libának is. Honnan? — tárja szét karját a tsz-vezető. Nincs szalma a bocim alá —
kesereg a tag. A közösnek sincs! — vág vissza az elnök.
Azt hiszem, sikerült egy morzsányit adni abból az életadta helyzetből, ami
feszíti a községekben a hangulatot, s bizony esetenként ezek a problémák élesen
vetődnek fel úgyannyira, hogy sokszor első helyre kerülnek a különféle viszályok
során.
A tudati átmenet kezdetéig
Talán nem hat tudálékoskodásnak, és azokat a tsz-vezetőket sem igen keseríti
el nagyon, akik szívesebben számolnának az ellenkezőjével, ha azt, mondjuk: poli
tikai, gazdasági — gazdaságpolitikai — szükségszerűség, hosszú történelmi távlatban,
a háztáji gazdaság. Azt aligha szükséges hangsúlyozni, hogy milyen szerepe van.
volt a tsz-ek megalakulásakor — a tudatbeli átmenet kezdetén — a háztájinak.
A fféle hídként, ugródeszkaként: átmenni egy sok évszázados régi tulajdonformából
egy merőben másba — a közösségibe. Akkor is mondtuk, azóta is gyakran hangoz
tatjuk: olyan gyökérszaggatás volt a tsz-taggá válás a parasztok részére, hogy jelen
tősége forradalmi nagy tettekkel hasonlítható össze.
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Egyszóval, ez a politikája ennek a fejlődésnek. De van, és nem is kevés jelen- ■
tőségű gazdasági szerepe is annak, hogy a tag, a család önállóim rendelkezik háztáji
javaival. Mert, például: jelentkezhet-e akár egyetlen olyan tsz-vezető is, aki kije
lentheti: a szövetkezeti tagok sok száznyi apró-cseprő igényét ki lehet elégíteni
a közösből. Nemigen akadna ilyen. Nem, mert a háztartás százrétű szükségletét
falun kizárólag a kiskert termékeivel, a baromfiudvar vágnivaló csibéivel, tojásával,
az ólban álló tehén tejével, a röfögő disznó zsírozójával lehet kielégíteni. És nem
csupán úgy, hogy megeszik, amit termelnek! A tojást, a csirkét — a mit tudom én
hogy még mit — azon a napon viszi, viheti piacra, amikor éppen cukrot, sót, papri
kát vásárol az árából.
És ezzel eljutottunk a háztájinak egy következő szerepéhez: az árutermeléshez.
Mert amit a család nem fogyaszt el, nála fölöslegként jelentkezik, az piacra kerül.
A piacra akkor is, ha a szomszédasszony veszi meg, vagy éppen más termékféléért
cseréli ki, akkor is, ha a valódi piacon árulja, s adja el annak a községben élőnek,
akinek nem fő foglalkozása a mezőgazdasági termelés; akkor is, ha a földműves
szövetkezeti boltban cseréli ki pénzért valami ipari termékre. Aztán ami bekerül
a nagy, központi áruforgalomba. Csak a földművesszövetkezeti felvásárlást véve
alapul — amiben nincs benne például a hízómarha, a sertéseladás és egyebek —
két éve 181, tavaly 182 millió forint értékű különféle árut adtak el a háztáji és
más kisgazdaságok a megyében.
Nézzük meg, milyen tételek szerepelnek ebben a földművesszövetkezeti felvá
sárlásban. S kivételesen tegyük ezt úgy, hogy készítsünk statisztikai kimutatási,
olyat, ami érzékelteti az egyes évek eredményeit — az előrehaladást vagy vissza
esést egyaránt.
Az fmsz-ek felvásárlása a háztáji és más gazdaságokból
Szabolcs-Szatmárban (tonnatétel)
Burgonya
Zöldség összesen
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32 835

7 640

11 697

1 595

1 716

1 792

4 312

1 240

Gyümölcs összesen

22 294

18 674

37 305

31 670

— alma

17 862

13 685

30 990

27 332

— szilva

3 066

2 808

5 359

2 775

Baromfi összesen

1 032

602

524

665

Tojás (millió db)

23,7

15,8

17,0

23,0

S ezeken túl — vagy a fentieket részletezve — a háztáji gazdaságok adják
a kajszi-, meggy, ősszibarack, egyéb gyümölcs, a liba, a toll, a méz, a gyógynövény,
a bab, a tej túlnyomó többségét. Számottevő részük van a szarvasmarha értéke
sítésében, a hízott sertés eladásában.
Rövid kimutatásunk — mint az ilyen gazdaságok számok általában — sok
dologról árulkodik. Van közte jó, és jócskán található olyan, ami elgondolkoztat.
Évi félmilliárd
Mielőtt azt boncolgatnánk, hogy a számok mögött mi van — különösebb magya
rázat nélkül — megállapíthatjuk, hogy a háztáji és kisegítő gazdaságok mindösszesen
több mint félmilliárdos évi, a központi áruforgalomba kerülő termékére szüksége
van a megyének, a népgazdaságnak. És ez nem alkalmi kívánalom, mert az ország
■továbbra is, hosszú időn át igényt tart erre az árura, még akkor is, ha aránya
mind kevesebb lesz a nagyüzemek által biztosított termékek mennyiségéhez képest.
Ezt fejezte ki az MSZMP V III. kongresszusa, amikor meghatározta: .... mind az
ország, mind a szövetkezeti tagok ellátásában, sőt a közös gazdaság erősítésében
is nagy szerepük van a háztáji gazdaságoknak...” S ezt erősítette tovább a Köz
ponti Bizottság 1964. február 20-i megállapítása: a termelőszövetkezeti tagok háztáji
gazdaságait a közös gazdaságok szervesen kapcsolódó részének kell tekinteni.
Bővebben: biztosítani kell azokat a termelési, szervezeti feltételeket, amelyek
segítségével sikerül megakadályozni a háztáji gazdálkodás hanyatlását; a termelés
egyes ágaiban megtartani, más területeken túlhaladni a jelenlegi színvonalat; meg
találni azt a helyes arányt, amely nem hat károsan a tagok közös tevékenységére,
de lehetővé tészi a háztáji adottságok legjobb kihasználását mind a saját és a helyi
ellátásban, mind az árutermelésben.
A közös gazdaságok szervesen kapcsolódó része... Nos, nézzük meg ennek
a korántsem teljes dolgozatnak a szerény keretei között, hogy tölti be a háztáji
gazdálkodás ezt az összetett szerepét megyénkben, Szabolcs-Szatmárban.
Anélkül, hogy belemélyednénk a különféle szabályok, rendelkezések magyarázgatásába, szükséges felvetni néhány olyan alapvető dolgot, melyek megoldása
nagyonis kézenfekvőnek látszik. Nem azért, mert az e téren jelentkező hiányosságok
tipikusak, általánosak lennének, inkább avégből, hogy a túlsúlyba kerülő helyes
törekvések mellett olyanokra mutassunk rá, amelyek helyenként és esetenként
gátolják az egészséges előrehaladást.
Kezdhetjük a háztáji földdel. Ha más forrásból nem is tudnánk, a sajtó, a rádió
gyakorta foglalkozik olyan panaszos levelekkel, amelyekben megírják: egyes tsz-ek
vezetői nem a közösben végzett munka alapján döntik el, kinek mekkora legyen
a háztáji területe. Még nagyobb különbséget tesznek ebben a vonatkozásban férfiak
és nők között! Ügy néz ki több helyen a dolog, hogy amikor munkáról van szó,
akkor nagy lelkesedéssel hirdetik és elfogadják a nők egyenjogúságát, de gyorsan
a „kalap” kerül előtérbe, ha a jogokról esik szó.
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Hát ezzel kezdődik az első huzavona a háztáji földek körül. Kívülállónak is
bosszantó jelenség ez, méginkább azoknak a becsületesen dolgozó családfenntartó
tsz-tag asszonyoknak, akik nyilvánvalóan látják a hátrányos megkülönböztetéstMég az utóbbi években is előfordult — bár ne kerülne rá sor a következő tavaszon
is! — , hogy vetéshez vagy más tavaszi munkához toborozták a tagokat áprilisban,,
s ők, ahelyett, hogy a közös földekre mentek volna, az iroda környékén hangos
kodtak: „Mikor osztják már ki a háztáji föld ek et!?”
Biztonság és facsemete
Egyre több gazdaságban azért is, hogy ezek a tavaszi jelenetek ne ismétlődjenek,
meg másért is, több évre, ahol mód volt rá ott állandóra, kijelölték a háztáji föl
deket. Abba a „másért” -ba olyan hasznos meggondolások fém ek bele mint az,
hogy ezáltal a tagok biztonságosan végzik el a tápanyag-utánpótlást, de ahol meg
nyugtatóan állandósodik a tag háztáji területe, ott bátran végez több évre szóló
beruházást, mint amilyen például a gyümölcsös vagy a szőlő telepítése is.
Vannak már ilyen, okos megfontolásból eredő dolgok, de olyan is van, hogy
például március végéig a háztáji terület felét sem jelölték ki a tagoknak. A z már
külön gazdasági és lélektani elemzést kívánna, hogy milyen hangulatot vált ki —
jogosan — az emberek körében; a közösben már dugja az orrát a földből a vetemény, én még azt sem tudom, hova teszem majd a krumplimat... És ahol ez bekö
vetkezik, nem sok jót lehet várni olyan irányban, hogy a tsz géppel-fogattal, meg
ami kell, megfelelően segíti a tagot a háztáji föld tavaszi munkáiban.
A földkérdés úgy, ahogy, előbb vagy utóbb, megelégedésre vagy egy egész évi
bosszankodás árán mindig megoldódik. Annál több, és permanens a gond a háztáji
jószág ellátása körül. Persze, joggal lehet mondani: ez a dolog kétoldalú, vagy még
ennél is sokrétűbb. Bizony így van. Mert például, a tagok egy része úgy gondolkodik:
a háztáji föld hasznát, a közösből nyert természetbenieket az állatokon keresztül
hasznosítom. így jószágállománya esetleg annyira felszaporodik, hogy túlnő a helyi
lehetőségeken, a tag maga is inkább a háztáji termeléshez köti le erejét, ritkán
látni közös munkában. Azonban az esetek túlnyomó többségében más a helyzet.
Megyei átlagban nem jut minden tsz-családra egy-egy szarvasmarha, de összesen
a tsz-ek közös és a tagok jószágállományának a kétharmada a háztájiban van.
Ebből következik, hogy a tejtermelést is ebben az arányban kell biztosítani az utób
binak. Tehát, ha így van, ezeket az állatokat is etetni, tartani kell.
Nem szabad elhallgatni, hogy a takarmánygond egyaránt sújtja a közöst isr
a háztájit is az utóbbi rossz évek következtében. Viszont az már a számla másik
oldalára írandó, hogy a szűkös adottságok mellett is nagy értékek mennek kárba:
a négy-öt évvel ezelőtti színvonalon vagy inkább alatta van az állványos széna
szárítás, vajúdik a hideglevegős. Előző évi kukoricaszárat márciusban is zörget
a földeken a tavaszi szél... No, de ezek szakmai dolgok...
Előhozakodhatunk a legelőkérdéssel. Azt elvétve tehetik mór meg valahol, hogy
a háztáji nagyjószág részére nem adnak legelő-bérletet. A zt adnak, de milyen
legelőkre! Pedig a fűbérekből, ha másra nem, jutna műtrágyára, s örömmel tennék
az érdekelt tagok, hogy az udvarban levő trágyadombról néhány kocsival kiszállít
sanak a háztáji legelőre. A háztájira! Ezt jó hangsúlyozni. Szívesen teszik, és nagyon
megéri.
A MESZÖV-nél beszéltek arról nemrég, hogy legtöbb naposbaromfit 1954-ben
adtak a háztáji termelőknek. S ezt követően, azon túl, hogy több húst fogyasz
tottak, ezekből a házkörüli baromfiudvarokból tojást 25— 30, vágóbaromfit 27 szá
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zalékkal adtak többet a közfogyasztásra mint egy esztendővel korábban. A kacsának
nem, de a hízott libának több mint 9 tizedét a kisüzem adja. Egy esztendő alatt sok
helyen megszerették a rajnai ludat. Többet kell nekik adni belőle! Hadd legyen.
Esztétikailag sem rossz kép a hófehér libanyáj a legelőkön. Hát még a libamáj
export...
A jószágtartásban bekövetkezett csökkenésről helyenként olyasmit mondanak,
hogy az erősebb tsz-ek tagjai megtalálják anyagi számításukat a közösben. Nem
akarnak az állattartással bajlódni a háztájiban. Lehet, hogy ritka esetben — de
korántsem amiatt, hogy félnének a jobb mellett a még többtől! — , más családi,
munkaerő gondok vagy effélék miatt előfordul ilyen. Erről eszembe jut egy ugyan
csak parázs vita, amit az egyik igen jó Szamos menti tsz-ben hallottam a műit
ősszel. A példa nem vág össze a jószágtartással, a háztájival, de jellemző. A tagok
amiatt hangoskodtak, hogy egy forint pár fillért — munkaegységenként — nem
készpénzként kaptak kézhez, hanem búzában számolták el nekik. No, szóval, példa
arra, hogy a sok mellett is körömszakadtáig ragaszkodnak az elenyésző kicsihez is ...
Paradoxonként hat, de a háztáji állattartás megoldásának a kulcsa: a megértés
a jó összhang megteremtése a tsz-vezetők és a tagok közt. Tavaly ősszel, egy beregi
közös gazdaságban —a tsz-vezetők szavait idézve — a járás „fejükre koppintott”,
mert a közös készletből is adtak a háztáji jószág kiteleltetéséhez takarmányt. Mond
ták: a koppintást annál is inkább kibírták, mert kielégítő maradt a közös tartalék,
és a háztáji tehenet sem köthették fel a gerendához...
Okoskodni kell
Am íg a háztáji jószágtartás megjavítása immár inkább egy kedvező takarmány
termő esztendőn múlik, a növénytermesztésben hosszabb folyamatra van szükség,
míg kibontakozik a tagok javát szolgáló megfelelő szerkezet.
M it kell okoskodni azon a fél vagy egy hold földön! Háztáji terület és kész.
Mindenki úgy hasznosítja, ahogy neki jólesik! Ilyen és ehhez hasonló gondolatok
vetődhetnek fel több helyen. De valóban ennyire egyszerű a háztáji föld hasznosí
tásának a dolga?
Nem! Nem ilyen egyszerű, mert ezeknek az apró földdarabkáknak sokféle a hi
vatása. Szóltunk már róla. Takarmányt terem a jószágnak, krumplit, zöldséget,
gyümölcsöt a családnak. Elsősorban. Aztán a piacra. A z összes szántónak tizedrésze
sincs, de benne akkumulálódik a nagyüzemből származó családi jövedelemnek jelen
tős része, s így történhet meg az, hogy a háztáji gazdálkodás egyharmadát képes
a piacra adni a tanácsi terület árujának, ö t év, tíz év múlva már nem lesz egyharmada. Kevesebb lesz. De csak arányaiban. Mert a tsz-vezetők úgy segítik igazán
a háztájit, ha egy évtized múlva is piacra adja azt az előbb emlegetett félmilliárdot.
A növénytermesztésnél sem az úgynevezett pozitív vonásokat szeretném minden
képpen hangsúlyozni. Azok megvannak és jó dolog, hogy megvannak. Inkább a fehér
foltokat a „terra incognito” -t, és a ritkán vonalazott, félig feltárt területeket néze
gessük meg.
A zt hiszem, szorosan összefügg a bizalmatlanság és a hagyományok fellazulá
sával az, amikor néhány helyen a tagok követelik: a háztáji szántóföldön is trak
torral, mélyen, szántsanak; géppel vessék például a kukorica magját, mert így biz
tosíthatják a nagyobb tőszámot; szerezzenek műtrágyát a háztáji növények részére
is és így tovább.
Mintha megfordult volna a helyzet. A tag nem a kisüzemi szemléletet akarja
már ráhúzni a nagyparcellákra, hanem a közös gazdaságban kibontakozó üzemi
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■szemléletét viszi haza a kisparcellára. Mert sok dologról meggyőződött a tsz-ben, hogy
az jó. Ezt a jót szeretné a néhányszáz négyszögölön is.
Persze, persze, ha ilyen egyszerűen lehetne már általánosítani, akkor nem lenne
szükség a háztáji termelés buzdítására. Hogy mire nem lenne szükség, azt egy egész
oldalon lehetne sorolni, mint amilyen az átfogó növényvédelem, a szakszerű növény
ápolás, a termelés legegészségesebb szerkezete és ehhez hasonlók. Azonban tudjuk,
hogy buzdítani k ell...
Itt van mindjárt megyénk egyik legfontosabb étkezési növénye a burgonya.
Statisztika szerint a háztáji és más kisegítő gazdaságokban van az összes vetés
területnek a fele. Ez nem is okozna különösebb gondot, de az már inkább, hogy
valóban megtermelik-e ezen a területen a burgonyát, vagy legalábbis eredményesen
termelik-e meg. Ha azt vesszük, hogy az aszály ellenére a közös gazdaságok árubur
gonyájának az aránya 1964-ben korántsem mutatott olyan csökkenést mint a háztáj)
értékesítés, akkor azt mondhatjuk, hogy nem sikerült ez utóbbinál mindent megtenni
a jobb eredmény érdekében. A burgonyatermesztés megjavítását célzó megyei intéz
kedési terv hangsúlyozza: „ A háztáji burgonyatermesztés fellendítése párt-, tanácsi
és szövetkezeti vezetőinknek ugyanolyan fontos feladata mint a közös termesztés.”
Tehát a burgonyaföldek a háztájiban is kapják meg azt a talajmunkát, tápanyag
ellátást, burgonyabogár elleni védelmet, ami szükséges a biztonságos termeléshez.
A háztájiban még nagyobb szükség van a vetőgumó felújítására mint a közösben,
mert itt a leromlás fokozottabban jelentkezik.
Pár körzet kivételével lassan kivész a háztáji gazdaságból a korai, csíráztatott
burgonya termesztése. Pedig lassan érnek a feltételei annak, hogy ezt a termesztési
módszert korábbi méreteinek megfelelően átvegye a nagyüzem. Nincs még annyi
hajtatóház, hogy az igényeket kielégítse. Ezek egyrésze különben is továbbszaporításhoz szükséges hajtatásra készült. Akkor kézenfekvő: hasznosítani kell a háztájiban
meglevő, egyébként kellően ki nem használt gazdasági épületeket burgonyahajtatáshoz. Itt egy pillanatra térjünk vissza a korábban vázolt képhez: áprilisban követelik
a háztáji föld kijelölését... Ez nem kis mértékben befolyásolja a tagokat abban,
hogy merjeriek-e belevágni a korai burgonya termesztésébe. Ezen túl szorgalmasab bán ügyködhetne a felvásárló kereskedelem is a háztájiban...
Protekciós babfőzelék
Ha arra gondolunk, hogy a piacon egy kiló babért mostanában 14— 18 forintot
is elkérnek, és szerencsére még kapunk is, akkor méltán találó a Ludas Matyi vicce,
ami szerint ma fényűzés, sőt protekcióval járó fényűzés paszulyfőzeléket -tálalni
ebédre... Komoly dolog ez, nem humortéma. És egyre komolyabbá válik, mivel
a kukorica sűrű telepítése nehézkessé, a szuperszelektív gyomirtás pedig kizárttá
teszi a köztesbab-termesztést a nagyüzemben. Öntözés nélkül a tsz, főnövényként,
nem szívesen reszkírozza a babot, azzal elfoglalni a területet. Marad a háztáji. Itt
is az időjárás a fő bizonytalansági tényező; az akarat jószerrel megvolt a nagyüzemi
köztesre, a háztájira is tavaly, mégiscsak egyharmad mennyiségű babot adtak el
a tagok a korábbi évhez képest. A kiút: mind nagyobb területen megoldani a szemes
bab termelését legalább egy öntözéssel a nagyüzemben; szorgalmazni tovább a kuko
ricatáblákon, „mindjében” a tagok köztesbab-termesztését;. valamennyi arra alkal
mas területet babbal is hasznosítani a háztájiban.
Petíciókkal, levelekkel ostromolják a MESZÖV-öt a megye nagyon sok községé
ből: létesítsenek zöldségboltokat, mert nem tudnak hozzájutni a hagymához, paia-
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dicsomhoz, paprikához és egyéb ilyen konyhai kellékhez. Felületes ránézésre egészen
érdekes következtetést lehetne ebből levonni. Valami ilyesmit: nő a falu igénye
a kereskedelem termékei iránt!
Célzatosan írtam: a kereskedelem termékei... Mert ha valóban úgy lenne! Azon
ban furcsa módon, ezeket a termékeket nem városon állítják elő, esztergapad mellett,
hanem — amíg termőföld kell hozzá — ez a feladat a falura hárul.
A z igaz, hogy a termelőszövetkezeti tagok életformája is — ha nem is annyira
látványosan — változik. Munkarendjük sem olyan mint volt a néhány holdas gazda
ságban. Anyagi helyzetük is átrendeződött: gyakrabban nyúlnak, nyúlhatnak a zse
bükbe, hogy akár a zöldségfélét is megvásárolják. Egyszóval: bárhogy vesszük,
kényelmesebbé vált falun az élet. És ez sokszor túljut a kényelmesség határán.
Egy hozzávetőleges gyors számítás! A falun, mezőgazdaságból élő lakosság a me
gye népességének úgy körülbelül kétharmadát teszi ki. Ez idő szerint a megmaradt
egyharmad ellátása, az országos szükséglet megyénkre háruló része, ugyanígy az
export és a helyi konzervipar igénye komolyan próbára teszi nagyüzemeinket. Hogy
láthatnák el akkor még a másik kétharmadnyi népességet is! Nem is szólva arról,
hogy egy-egy község nagyüzeme, még száz-kétszáz holdon is, legfeljebb három-négy
zöldségnövény termesztésével foglalkozik. K i termelje meg akkor a sóskát, kaprot
meg még egy sor olyan növényt, aminek a kiskertben a helye! "
Visszalépés lenne az talán, a nagyüzemi életritmus és szemlélet megcsúfolása,
ha — egyéb híján — az asszonyok kis ládikában paradicsom-, paprika-, zellerpalántót
nevelnének, amit kiültetnek a kiskertbe? A tasak hagyma-, sárgarépa-, petrezselyem
magot elvetnék az ágyásokba? Nem hinném, hogy ez önérzeti problémát okozna.
Hála a szépérzék mind nagyobb fokú kibontakozásának, a falusi udvarok legtöbbje
virágpompában úszik nyáridőben. Ez nem baj, ez jó, csak az a baj, hogy elmarad
a — zöldségpompa...
^
Van néhány zöldségnövény, aminek a nevelése nem mindig sikeres a házikertben.
Ezt is meg lehet oldani. Tavaly a tsz-ek a megyében 600—700 hold olyan zöldség
termelésére kötöttek szerződést a helyi fmsz-szel, amit az ottani lakosság ellátására
szántak. Most; az esztendő végéig közel száz termelőszövetkezet vállalta, hogy néhány
holdon vegyes zöldséget termel erre a célra. De a száz tsz legfeljebb száz községet
jelent. Mi lesz a másik százzal? (Ezen túl néhányat központi alapból elégítenek ki
ott, ahol jelentősebb az ipari bázis.)
Aztán, például, ahol több tucat dohány vagy zöldség melegágyat készítenek, ott
nem lenne haszontalan egy ágyást bevetni vegyesen, hogy abból palántákat kapja
nak a tagok. Lehet találni módot többfélét, csak egy kicsivel több akaratra, meg
értésre van szükség.
Országra, világra szóló, de ...
A z utóbbi években szinte már hencegésszámba ment az az elégültség, ami elural
kodott nálunk: országra, világra szóló gyümölcstermesztő megye vagyunk. Ami igaz,
az igaz: valóban büszkék lehetünk azokra az ezrekre, akik megteremtették Szatmárban, Szabolcsban a téli alma, a jonatán alma kultúráját. Azonban úgy néz ki,
, hogy az utóbbi években ellenzős szemüveggel járnak nálunk nagyon sokan, és csak
almát, jonatán almát látnak...
Elnézést a szemlélet ilyetén megrajzolásáért, de szükség van a karikírozás esz
közére ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a valósághoz.
Miként fest a valóság? A házikertek, a család ellátása szempontjából nézve. A
kertek túlnyomó többségében almafák vannak, inkább téli fajták, nagyon ritkán
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nyári. Ahol almafa van, ott elvétve találni cseresznyét, meggyet, kajszit, még ritkáb
ban őszibarackot. Néhány körzet kivételével lassan ismeretlenné válik a földieper,
ribiszke, málna, köszméte, de a körtefa is. A z pedig igazán ritkaság, hogy a házikert,
a háztáji gyümölcsös olyan összetételű legyen, hogy májustól — almával együtt —
december— februárig folyamatosan biztosítsa a család gyümölcsellátását.
Mint a zöldségnél, a gyümölcsnél is eljutottunk a táplálkozásélettani problema
tikához ott, ahol ezeket termelik. Vitamin, vitamin, vitam in...
A falusi családok gyümölcsfogyasztását — nem igen tévedünk sokat — az áru
értékesítés arányán megközelítő pontossággal lemérhetjük. Tehetjük ezt azért is,
mert ha például két darab meggyfa van az udvaron, annak a termeléséből minden
bizonnyal a felvásárlókhoz kerül két-három kosárral, mivel csupán ennyi fának is
az összes termését a család nem tudja — az érési rövid szezonban — elfogyasztani.
Tehát az összes háztáji gyümölcsárunak kilencven százaléka a téli alma, hat-nyolc
százalék jut a szilvára, a maradék a többire.
Nos, a család folyamatos gyümölcsellátása megkívánja egy egészségesebb össze
tétel kialakítását, ugyanakkor ez párhuzamosan találkozik az árutermelési igénnyel
is, mert az üzemi-városi dolgozók gyümölcsöt szeretnének fogyasztani tavasztól új
termésig, a konzervüzemek szintén várják a nyári, vitamindús gyümölcsöt. És ha
a háztáji képes termelni — bizonyítja azt, hogy képes — , akkor a család ellátása,
a kedvező piac igényének a kielégítése végett ajánlatos, hogy ennek érdekében kezdvező lépéseket tegyen.
Ismeretes, hogy a korábbi években, ha lett volna is a háztáji kertek tulajdono
sainak ilyen jellegű szándéka, az gyakran megfeneklett éppen a szaporítóanyag
ellátás bizonytalansága miatt, és nem kis mértékben azért is — amiről már szóltunk
—, hogy nem volt abban biztos: érdemes-e telepíteni. Mindinkább megvannak a tö
rekvések ma m£r arra, hogy a község szélén levő kisebb területeket állandósított
használatra háztájiként adják — természetesen a törvényes méreteknek megfelelően,
kiegészítve a házikerteket. A szaporítóanyag-e'látás is egyre kedvezőbb.
1965 tavaszán, a földművesszövetkezeteken keresztül 250 000 bogyós, 110 000 gyö
keres szőlő, és 15 500 darab vegyes csonthéjas gyümölcs szaporító anyagot biztosítot
tak a megyének. A z érdeklődés messze alatta maradt a lehetőségnek. Annál inkább
szerettek volna jonatán almafákat... ősszel még kedvezőbb lett a házikertek részére
az ellátás.
Meggyőzés új eszköze
A földművesszövetkezetek — más agitatív eszközök kimerülése után — azt csi
nálták, még az elmúlt évben, hogy összesen 120 holdat kitevő területre, a községek
kétharmad részében, 50— 100 négyszögöl kísérleti mintaparcellát létesítettek málnából,
szamócából, köszmétéből. Hátha így kedvet kapnak az em berek... Egy kertész szak
ember, tanár mesélt el egyszer egy anekdotába kívánkozó történetet arról, hogy mi
ként alakult ki Kecskemét környékén a kajszibarack-termesztés. Ügy, hogy a nagy
birtokon minden évben eltelepítették a fákat, és azok rendre eltűntek, míg aztán
— teljesen függetlenül a csodáktól — valamennyi kis gazda udvara tele lett barack
fával. A bogyósgyümölcsök telepítői nem erre az elterjesztési módra gondolnak,
hanem arra, hogy akinek az eredmények láttán kedve támad, annak ezekről a par
cellákról ingyen adnak szaporító anyagot.
Valahogy így jelentkezik a régi fogás — új köntösben...
A jelenlegi gyümölcsösök a házikertekben fajtaszerkezetben, minőségben mind,,
mind adottak. Ezekkel számolni kell. Hogy a minőségről szóljunk: a háztájiban
közel egymillió termőfaegységként mintegy két és félm illió gyümölcsfa van. Már-
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amennyire ezt bármilyen lelkiismeretes felméréssel pontosan sikerül megállapítani!
Ez a famennyiség, ha egy óriási táblába ültetnénk, 25— 30 ezer holdat tenne ki.
Annyit, amennyi a megye nagyüzemi termő gyümölcsöse! Viszont a háztáji áru
gyümölcs csak 20 százalékát tette ki a nagyüzeminek, ennek többsége is csak a bel
földi minőseget érte el. Számolva azzal a gyakorlattal, hogy a termelő a hitványabb
minőseget tartotta meg családi fogyasztásra, és a jobbat értékesítette, a minőség
aránya még kedvezőtlenebb.
Korábban még rosszabb volt a helyzet. Téli almában a megyei 45— 50 százalékos
fertőzesmentes átlagot a háztáji egy-ket év óta érte el, jórészt annak következtében,
hogy intézményesen többet foglalkoztak a házikertek növényvédelmével. A z intéz
ményes beavatkozás eredményességét nehéz általánosítani, de például le lehet mérni
abban a 25 kijelölt községben, ahol általánossá tették a cseresznye, meggy és a szilva
növényvédelmét — ha szükséges volt, közérdekű megoldással is. Ezekben a közsé
gekben 1963-ról 1964-re a cseresznye 34 helyett 64, a meggy 58-cal szemben 76 száza
lékban volt fertőzésmentes, s innen biztosították e két gyümölcsből a megye háztáji
felvásárlásának kétharmadát.
És a szilváról hallgatunk? — teheti fei valaki. Ne hallgassunk arról sem. A
szilva minősége még ezekben a községekben is — legalább a felvásárlásra kerülő
— romlott. Pedig a permetezést a szilvafákon is elvégezték. Akkor hát!?
Paraszti árpolitika van mögötte.,. A jóminőségű szilvát lerázza a fáról, össze
gereblyézi — és cefrét készít belőle. Kalkuláljon, akinek kedve tartja. Pálinka, mint
ái-politikai tényező.., És ez igen-igen reális veszély!
Térjünk vissza a háztáji gyümölcsösök növényvédelmére annál is inkább, mert
— függetlenül a szilva-affértől — sok tízmilliós érték van mögötte. Minden a m i
nőségtől függ, és a gyümölcs esetében ez úgy jelentkezik, hogy magával vonja
a mennyiség javulását. Mert ha kielégítő a növényvédelem, akkor a gyümölcsfa
egészségesebb, többet és egyben jobb minőségű árut terem.
Alapvető növényvédőszer ellátási gondok nem merülnek fel a házikerti gyümöl
csösöknél sem. A kisüzemeket ellátó kereskedelem az utóbbi időben évenként 15
százalékkal több petmetszert hoz forgalomba, s évenként ennek értéke már meg
közelíti a megyében a tízmillió forintot. Anyag van, csak a jó „hozzáállás” nem
teljes még. Erről tanúskodnak a szankciókkal járó közérdekű védekezések — már
amelyek hivatalos üggyé váltak, méginkább több helyen azok a házikertek, ahol
a kártevők továbbra is vígan élik háborítatlan világukat.
A háztáji gyümölcsösök növényvédelmének a színvonala — elsősorban almás
kertekben — eddig is magasabb volt, mint az országos átlag. A z utóbbi pár évben
három fő formája honosodott meg nálunk a kártevők irtásának. A z egyik és to
vábbra is a legfontosabb a kerttulajdonos saját védelmi tevékenysége a tulajdo
nában levő, vagy kölcsönzött eszközökkel. A következő: a tsz növényvédő brigádja
végezte el a háztáji kertekben a permetezést. (Bár már minden dologban ilyen
lenne a kooperáció!) A harmadik: a földművesszövetkezetek növényvédő brigádjai
vállalták a munka elvégzését.
Ez az út bevált. Eredményes.
Sokszor hatalmi szóval
A termelőszövetkezetek létrehozását követő évek nagy csatározásainak egyik
forrása a tsz-vezeíők és az érdekelt tagok között a szőlőskertek miatt volt. Próbál
koztak pénzbeni, természetbeni haszonbérietekkel, kiadták a párszáz öles területeket
a háztáji földhöz beszámítva használatra. Lényegében semmi nem vitte nyugváshoz
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az ügyet: egyetlen szőlőrész átmeneti tulajdonosa sem tudta, meddig tart az „átme
net . vagyis a terület használata. A pótlásról, felújításról, netalán teljes rekonstruk
cióról nem is beszélve, még a legszükségesebb tápanyagutánpótlást sem végezték
el: évenként leszüreteltek, s közben ami pusztult, az pusztult.
Egészséges meggondolás kezd teret hódítani több községben. Ez nem más mint
az, hogy azok közös, nagyüzemi kezelésbe be nem vonható, rendszerint a község
peremén levő kisebb-nagyobb szőlőskertek úgynevezett örökös használatra maradja
nak azoknak a tagoknak meg, akik — háztájiként beszámítva igényt tartanak rá,
s a biztonságos termelés tudatában megkezdik e területek feljavítását.
A feljavítás körül ugyancsak sok a tennivaló! A még ki nem pusztult területek
fajta állománya elképesztően vegyes, mint ahogy tarka képet mutat a tőkék élet
kora is. A fajtaváltozatosság erősen eltolódik a silány minőség, az egészségre is ár
talmas direkttermők felé. Ezer közül egyetlen olyan szőlőskert használó is nehezen
akad, akinek területe egy — akár bor-, akár csemege — szőlőfajtával lenne bete
lepítve, olyannal, aminek minősége megfelel a mai kívánalmaknak.
Kiváló, a homokon jól díszlő, európai nemes fajták vannak bornak is, cseme
geként fogyasztásra is. Ezek közül célszerű kiválasztani a két-három-négy, a tájnak
megfelelő fajtát — folyamatosan kiirtva a selejtet, ezeket ültetni a hülyébe. A direkttermő fajták kipusztításával, átoltásával kapcsolatos rendelkezések, noha a ha
táridő lejár, eddig igen minimális mértékben nyertek realizálást. Ez is inkább ott,
ahol a közös gazdaság — sokszor hatalmi szóval — egységesen kiforgattatta a szőlő
hegyen található tőkéket. Esetenként függetlenül attól, hogy újratelepítéssel vagy
más formában gazdaságosan hasznosítja-e majd nagyüzemileg a tsz a területet.
A járható út nem ez, hanem annak a biztonságnak a megteremtése, aminek
birtokában és kellő meggyőzés segítségével a szőlőt használatban tartó tagok a meg
felelő rekonstrukciót elvégzik. Kétségtelen nehezebb, több türelmet, megértést
igénylő megoldás ez mint az SZ— 100-ast nekiakasztani a kis szőlőhegy sarkának,
de az utóbbi az ésszerűbb, a célravezetőbb ahhoz, hogy a jó szőlő, mint csemege,
növelje a gyümölcsfogyasztást, egészséges bor kerüljön az asztalra — a családban
is, a kereskedelmen keresztül a munkásoknál is.
Ilyen bonyolult dolog ez a háztáji. Méginkább az, ha figyelembe vesszük, hogy
az ezernyi ága-bogának csak töredékével sikerült e sorokban foglalkozni. De talán
a legnyomósabbakkal, legalábbis abból a szempontból, hogy megpróbáljuk érzékel
tetni a háztáji gazdálkodás fontosságát a család ellátása és az árutermelés szem
pontjából.
Nem csodaszer
Azzal kezdtük, hogy a háztáji bizottság megalakítása — vagyis meg nem alakí
tása — ügyében megszóltunk egy tsz-vezetőségi tagot. Értékelve, csak a nagy vona
lakban vázollak alapján, mondhatjuk-e, hogy van megyénkben olyan közös gazda
ság, ahol nincs szükség háztáji bizottságra? Ezt nem merném állítani.
Tévedés ne essék! A háztáji bizottság létrehozása, annak lelkiismeretes tevé
kenysége nem az a csodaszer, amivel egycsapásra megszűnnek a tagoknak és a
tsz-vezetőknek a háztáji gazdasággal kapcsolatban jelentkező egyforma vagy sokszor
éppen ellentétes irányba ható gondjai. Nem, a háztáji bizottság feladata nem ilyen
fennkölt, hanem „csupán” annyi, hogy segítségére legyen a tsz-vezetőségének —
amely ezernyi egyéb üggyel-bajjal is el van foglalva — a háztáji gazdálkodás lehe
tőségeinek a reálisabb kihasználásában.
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A háztáji bizottságok megalakításának irányelvei általában ismertek. Főbb gon
dolatai közül néhány: javaslatukkal segítsék családonként a háztáji terület nagysá
gának meghatározását; a háztáji állatállomány reális kialakítása,
takarmánnyal,
alomszalmával való ellátása; a tagok termékei értékesítésének a megszervezése;
talajelőkészítés, vetőmagcsere, szállítások segítése; növényvédelem; fűbér, pásztor
díj, legelőápclás stb.
Mindennek a szervezése, segítése, jó megoldása a termelőszövetkezet vezetősé
gének is feladata. Sőt a tsz-vezetőségnek a feladata elsősorban. De együtt könnyebb.
Több-kevesebb sikerrel működtek eddig a községi társadalmi bizottságok a ház
táji gazdaságok segítésében. A z összhang főképpen két dologban, a növényvédelem
ben és a helyi zöldségellátás részleges megoldásában nyilvánult meg. A létre
hozott és a később egyre eredményesebben működő
háztáji bizottságok igen
termékeny kapcsolatot alakíthatnak ki a község társadalmi és tömegszervezeteivel.
A háztáji bizottság tagjai ismerik brigádjukat, környezetüket, az utcájukban
lakókat; örömben, gondban együtt élnek. Közvetlen kapcsolatban vannak egymás
sal. íg y mód nyílik arra, hogy a tagok jó elgondolásai alapján is javaslatot tegyen
a bizottság a tsz vezetőségének a háztájival kapcsolatos gondok ésszerű meg
oldására.
A létrehozott, sokszor a közgyűlés által még jóvál sem hagyott háztáji bizott
ságok tagjai azonnal ötletek tömegével jelenkeztek a tsz vezetőségénél. így volt ez
például a nyírbogáti Rákóczi Termelőszövetkezetben is, ahol a tervtárgyaló köz
gyűlésen döntött a tagság a bizottság végleges összetételéről. A minden főbb munka
területről javasolt leendő bizottsági tagok elsőnek a legelő-gondot vetették fel.
Javasolták: megszervezik, hogy minden tag, a háztáji tehene, kocája arányában
trágyát vagy trágyaföldet adjon a háztáji legelőre. A vezetőség szívesen vette az
ötletet, s mindjárt felajánlották; a szállításhoz vontatót biztosítanak. Egy másik,
a családoknak közel a kétharmadát érintő dolog: az összesen körülbelül 120 holdnyi,
a tagok művelésében levő szőlő sorsa, ami inkább már foghíjas gyümölcsös, közte
itt-ott egy tőke.
Ez két hasznos gondolat Nyírbogátról, de biztosan lesz még jónéhány. Aztán
a megyében az elsők közt alakult lónyai háztáji bizottság célkitűzései közül: a házi
kertek, a szilvafák jobb növényvédelme; a fűbérből műtrágyát a legelőre; neme
sített vetőmagot a háztáji földekbe is; az igénybe vehető fogat- és gépi erő igaz
ságos elosztása; az udvarokban tisztavérű baromfiállomány kialakítása. Ha ezekben
egy év alatt 20— 20 százaléknyit jutnak előre, akkor már igen sokat tettek a köz
ség javára.
A nyírkátai Rákóczi Termelőszövetkezet zárszámadó közgyűlésén a tagok vetet
ték fel a háztáji bizottság megalakításának fontosságát. Azonnal létre is hozták, s a
bizottság másnap már munkához látott; felmérte a tagok háztáji állatállományát
és a lehetőségek határain belül javaslatot tett ezek alomszalmával való ellátására.
Együtt, többet
Néhány kiragadott példa csupán. A kezdeti nekibuzdulás lehetőleg mindenütt
az azonnal megoldásra váró, megoldható tennivalókra fordította a figyelmet. Később,
ahogy bővül a látókör, gyarapszik a tapasztalat mind a tsz-vezetőség, mind a bi
zottság tagjainál, úgy oldhatnak meg közös erővel minden fontos dolgot, ami
a háztáji termelés javításával kapcsolatos.
De hát csak a háztáji gazdaságokról van itt szó!? Nem! Arról is, de sokkal több
ről! A községről, a termelőszövetkezetről.
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A párt, a tanács, a tsz, a tsz tagjai, a társadalmi és tömegszervek együttes
célja azonos a mezőgazdaságban: a termelőszövetkezet és a háztáji többet ter
meljen együtt mint a község korábban, az átszervezés előtt. A tsz erősségét jelenti
a háztáji gazdálkodás kiegyensúlyozottsága, helyes aránya a közöshöz.
A háztáji szerepe nemcsak családellátás és árutermelés! Hanem híd is ...
Ezen a hídon lépegetnek a tagok évszázadokat különválasztó szakadék fölött arra
a partra, ahol — képletesen szólva — az új, a szocialista ember születik. Ennek
a hídnak nem szabad inognia!
* * *
A fenti sorok — noha a valóságot tükrözik — nem az általános igazság meg
másíthatatlan igényével lépnek fel. Csupán gondolatébresztők arra, hogy mindazok,
akiknek közvetlen vagy közvetett közük van a mezőgazdasághoz és annak fel
emelésén munkálkodnak; soha ne feledjék: a termelés a földeken egységes egészet
alkot — nagy táblákon és apró parcellákon egyaránt.
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F A Z E K A S JÁNOS:

Emlékeim Nyíregyháza felszabadulásáról
1944. március 21-én szállták meg Nyíregyházát a németek. Én és több elvtársam,
akik 1919-ben részt vettünki a tanácsköztársaság munkájában, rádöbbentünk az
akkori helyzetre. Tudomásul kellett venni, hogy vagy illegalitásba kell mennünk,
vagy a harcot tovább kell folytatni a német megszállók ellen. Sajnos ezen töprengeni
nem volt sok időnk, mert 1944. április 1-én letartóztattak engem és 5 elvtársiamat.
Ezek az elvtársak a kővetkezők voltak: Palitz Mihály, Pintér András, Cinkovszki
Márton, Jeles László, K iéri János.
Majdnem kéthónapi fogságunk alatt sok borzalmat láttunk. Letartóztatásunkkor
a legdrasztikusabb módon ujjlenyomatot vettek rólunk. Láttuk sok ártatlan ember
elhurcolását, megkínzását. Ez idő alatt kezdődött a gettózás, amit kassai kémelhárítók és magyar csendőrök végeztek.
Ebben az időben látogatott Nyíregyházára vitéz Endre László, aki ellenőrizte,
hogyan hajtják végre az utasítást. Meg volt elégedve a getózással és ezt a módszert
alkalmazták az ország többi részében is. A letartóztatottakat autón vitték ki minden
nap a börtönből a tokaji úton levő páncélos laktanyába, ahol a kémelhárítók pa
rancsnoksága széliéit, ott vallatták őket és amikor visszahozták a cellába, véres volt
a testük, nagyon megkínozták őket. Egy esetben engem felhívtak Bokor rendőrparancsnolchoz, aki azt mondta, hogy nem ők csinálták a mi letartóztatásunkat, amire
én azt a megjegyzést tettem, hogy a kassai kémelhárítóknak és a német Gestapónak
csak itteni hatóságok adták át a mi neveinket. Am íg benn voltam, jelentették a
rendőrtanácsosnak, hogy 7 zsidó megmérgezte magát. Nagyon kínozták azokat a
zsidókat is, akiknek a sárga csillag nem szabályosan volt a ruhájukra felvarrva.
Ebben az időben történt, hogy egy délelőtt 'behoztak két szovjet hadifoglyot,
akik a Nyíregyházán keresztül szállított fogolyvonatról megszöktek. Behozták őket
is a börtöncellánk folyosójára. Nekünk borzalmas volt látni, hogy kenyérzsákjuk bői
nyers kukoricát ettek. Beszélgettünk velük, az egyik idősebb volt, aki az 1914-es
háborúban mint hadifogoly itt dolgozott az egyik gazdánál, a másik 20 év körülj
szovjet katona volt, aki elmondotta nekünk, hogy az ő apja is itt dolgozott a gaz
dáknál mint hadifogoly. M i — a politikai foglyok — összeszedtünk egymástól élelm i
szert cs azt átadtuk nekik, ö k köszönettel vették el tőlünk és ez volt az utolsó
ebédjük, mert délután a Gestapo elvitte tőlünk és mindkettőjüket agyonlőtték.
Körülbelül két hónap múlva kiengedtek bennünket, de szigorú rendőri felügyelet
slá helyeztek, ami azt jelentette, hogy hetenként kétszer kellett jelentkeznünk a
rendőrségen és semmilyen nyilvános helyen nem lehettünk. Ezen idő alatt több
szabadságos katona elvtárssal beszéltünk és arra kértük őket, hogyha csak alkalom
lesz rá menjenek át a szovjetekhez, amit többen meg is telitek.
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1944 szeptember hó elején Nyíregyháza szőnyegbombázást kapott az angol repü
lőgépektől. Már szovjet haderők közeledtek Magyarországhoz. Október 6 és 7 között
nagy pánik tört ki, a tisztviselők nagy része elhagyta a várost és a város közigaz
gatás nélkül maradt. Egy honvédezredes parancsot adott, hogy az elmenekült tiszt
viselők térjenek vissza hivatalaikba, mert aki nem tér vissza, azt szökevénynek
minősítik és hadbíróság elé állítják. Ekkor értesültünk arról, hogy bennünket újból
le akarnak tartóztatni. Mi egymást értesítettük, hogy ki merre tud meneküljön, ne
mutatkozzon a városban, mert a német hadsereg ekkor teljes visszavonulásban volt.
Én Nyíregyházán maradtam. Több helyen, pincékben és romlakásokban buj
káltam. Ekkor már felszereltem magam egy Frommer pisztollyal, két teli tárral és
megfogadtam, hogy élve nem adom meg magam. Történt egy esetben, hogy a szom
szédos házban levő nyomdába mentem, ahol a pincében bújtam el, de amikor hal
lottam, hogy a nyomda körül van zárva, feljöttem a pincéből és tűzharcra készültem,
éltkor a nyomdából egy munkásmő, Királyhalminé odaszaladt hozzám és ő elbújtatott
engem egy félreeső helyen. (Most a postán dolgozik.)
Am ikor a nyomdát és környékét elhagyták a kémelhárító emberei, üzentem
Murczkó elvtársnak, aki a nyomdában dolgozott, hogy szeretnék vele beszélni
Ö kijött hozzám a pincébe cs arra kértem őt, hogy hívja ide hozzám Máczai akkor;
szerkesztőt, mert vele akarok beszélni. Murczkó elvtárs valamilyen ürüggyel el is
hozta hozzám. Én csőre töltött pisztollyal fogadtam Máczai szerkesztőt és azl
mondtam neki, hogy mondja meg a város vezetőinek, ha közülünk bárkinek bántódása lesz, meg fogják torolni. Még azon az éjjel egy légiriadó alkalmával felesé
gemmel együtt felkerestem W alter Ede újságíró barátom feleségét és kértem, en
gedje meg, hogy ott üssem fel búvóhelyemet. Ott talált védelmet egy budapesti
újságíró felesége is.
Október 15-én, a Horthy-kiáltvány után már be akartam menni a városba,
amikor a feleségem odajött és azt mondta, hogy ne menjek még haza, mert a városban
nagy a zavar, így ott maradtam még tovább. Október 21-én Nyíregyháza városban
délelőtt nagy csend honolt, a villany kialudt az egész városban. Szinte érezni lehetett,
hogy valami történni fog. Déltájban nagy ágyúlűz és hurrá kiáltás hangzott fel. Deb
recen felől bejöttek a felszabadító szovjet csapatok és felszabadították Nyíregyháza
városát. Ekkor mondta nekem Waltemé, hogy menjek a fogházhoz, mert a feleségem
és Cinkovszki Mártonné, Kapás Józsefné és lánya, Pintér Andrásné már több mint
egy hete le vannak tartóztatva és vallatják őket a mi tartózkodási helyünkről, de ők
nem árulták el. Ezeket az asszonyokat és elvtársakat: Laczkovszki Józsefet és a
Tóth testvéreket, a Rozsréti szőlőben Széplaki, a nyilaspárt vezetője és a nyilas
Gestapo együtt tartóztatták le. Meg kell jegyeznem, hogy a Horthy-kiáltvány után
Nyíregyházán is ávette a hatalmat a nyilaspárt, a német Gestapo cs a magyar csend
őrök, ezek lettek Nyíregyházán az élet és halál urai, Széplaki vezetésével.
Kerestem a szovjet katonai parancsnokságot, ahol azt mondták, hogy pár nap
múlva be fog jönni a főcsapat és azokkal beszéljek majd. Sajnos másképpen alakult
a helyzet. Ugyanis a Debrecen felől bejövő szovjet erő gyenge volt ahhoz, hogy a
vonalat tudja tartani, mert a német és magyar szatmári hadseregrész cs a Nyíregyházg alatt levő német erő olyan nyomást gyakorolt a Nyíregyházára és környékére
bejött szovjet haderőre, hogy azok visszavonultak Debrecen térségébe, így megmen
tették a Nyíregyháza alatt majdnem bezárt szovjet erőket.
Én, amíg a szovjet csapatok Nyíregyházán voltak, szabadon mozogtam, de amikor
a németek újra bejöttek, el kellett bújnom és csak október 31-én jöttem ki búvóhe
lyemről, amikor Malinovszkij marsall, a II. ukrán front parancsnoka és katonái vég
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érvényesen elfoglalhatták Nyíregyháza városát. Malinovszkij marsallal novembei
1-én találkoztam a városháza előtt, ahol több elvtárssal együtt voltam és üdvözöltük
őt, mint a város felszabadítóját. Megkérdezte, hogy mi kik vagyunk? Megmondtuk,
hogy munkások vagyunk, azt mondta, hogy vegyük át a város vezetését. Nyíregyháza
varasának teljes tisztikara elmenekült. A munkások és az akkor alakult városi
tanács engem javasolt a város polgármesterének. Én, amikor átvettem a város
vezetését, az elmenekült tisztviselők helyett egyszerű munkásokat állítottam a hiva
tali ügyosztályok vezetésére. A később visszatért régi tisztviselőket is behivattam
hivatalukba.
A várost a németek teljesen kifosztották és amit nem tudtak elvinni, azt vagy
felgyújtották vagy felrobbantották. íg y semmisült meg az állomás mellett levő
több ezer vagonos terményraktárunk is. V illán yid epünk, Júlia malmunk felrobbant
va, repülőterünk megsemmisítve. Több helyen égtek a házak, a németek az alatt az
öt nap alatt, amíg visszafoglalták a várost, szörnyű pusztítást végeztek. A lakosság
legnagyobb részét menekülésre kényszerítettek. A lakosságnál lábon élő jószágokat
elhajtották.
Amikor átvettem Nyíregyháza városának vezetését, néma város volt. Az embe
rek legtöbbje még a föld alatti bunkerekben volt.
Vasúti hálózataink felrobbantva, megsemmisülve voltak. A z első szovjet tiszt,
akivel találkoztam, Zsdmacsenko vezérőrnagy volt, aki az első csapatokkal jött be
Nyíregyházára, de miután ő frontikatona volt, csak pár napig tartózkodott a váro
sunkban, és visszament a frontvonalra, a Tisza vonalához. A város szovjet katonai
parancsnoka Pochiál alezredes, mellette a politikai megbízott Tutokov százados volt.
Nagyon sokat segítettek nekünk, mert bármely esetben, ha kértünk tőlük, segítettek.
A város ittmaradt lakossága éhezett és a fertőző betegségek veszélye jelentkezett.
A szovjet parancsnokság elrendelte, hogy adjam ki a rendelkezést a felekezeteknek,
szólaltassák meg templomjaikban a harangokat és tartsanak istentiszteletet, ügy mint
régen. Ekkor kezdett a város újra éledni. Am ikor a város vezetését átvettem, a
város kasszájában mindössze 11 pengő volt.
Merész volt a vállalkozásom a város vezetésére. Hiszen a városban élő emberek
tanácstalanul álltak. Legtöbbnek nem volt reménye arra, hogy ebben a városban
lesz még élet. Hitet kellett adnunk Nyíregyháza népének, hegy lesz még boldogabb
életünk, itt ebben a városban, és ők hittek nekem. Én pedig, amivel csak tudtam,
segítettem rajtuk. Sokszor kellett éjszakáimat is feláldoznom, hogy tárgyaljak a
szovjet parancsnoksággal, Nyíregyháza népének élelmezése ügyében, ami sikerrel is
járt. El kellett temetnünk a szovjet elesett hős katonákat, el kellett takarítanunk a
háború borzalmas romjait.
A szovjet katonai parancsnokság egy kiáltványt szövegezett meg, amit a még
fel nem szabadult országrész lakosságához intézett, ne hagyják el lakóterületüket,
mert csak így menthetik meg ingóságaikat és ingatlanaikat. Ezt a felhívást nekem
kellett aláírnom, hogy mint Nyíregyháza város polgármestere szintén kérem a lakos
ságot, maradjanak lakásaikban. A bevonult katonák hozzátartozóin segíteni kellett,
és a fogságból hazatért katonákon is. Mindenkinek csak adni kellett, mert nagy
volt a nyomor.
A háború nyomora ránkszakadt és meg kellett vele birkózni. A szovjet katonai
Parancsnoksághoz fordultam segítségért. Ök segítettek is, adtak terményt, szarvas
marhát és disznót. A z állomáson egy vagonban étolaj volt, amit a németek már
nem tudtak megsemmisíteni és ezt a parancsnokság Nyíregyházának adta.
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Ezeknek az eladott árából kellett fedezni több hónapon keresztül a Nyíregyházán
megalakult rendőrségnek a fizetését és ellátását is. Borzalmas volt látni Szabolcs
megye egyes községeit, ahol a templomokat is felrobbantották a németek.
November 15-én megnyitottuk az iskolákat. Ugyanebben az időben megtörtént
az első házasságkötés is.
A romokat el kellett takarítani, és építeni kellett. Nem volt villanyunk. Sötét
ségben kellett lenni Nyíregyháza városának és a megye községeinek is. Világosságot
kellett teremteni a városban és községekben. Minden áldozatot megtettünk azért,
hogy csak világosság legyen, mert tudtuk, hogy a sötétség még nagyobb félelem 
érzésben tartja az embereket. Szabolcs megyének nagy része el volt zárva N yír
egyháza élelmezésétől. Ugyanis a németele felrobbantottak minden kis hidat, amin a
kisvasút Szabolcs felső részébe mehetett volna. Ezek a községek tudtak volna élelmet
adni Nyíregyházának.
December havában Debrecenben megalakult az új kormány. Hadat üzentünk
Németországnak. Ehhez kellett az új magyar hadosztályok felállítása is. Megszer
veztük Nyíregyházán az új demokratikus magyar hadsereg toborozását. Ebben segített
a szovjet katonai parancsnokság is. A hadifoglyok közül bárki önkéntesen jelent
kezhetett az új hadseregbe.
A z emberek élni akartak. Hozzáláttak az utak, vasutak helyreállításához. A
villanytelep emberei, mérnökei éjjel nappal dolgoztak azon, hogy minél hamarabb
világosságot adjanak.
A kisvasutak dolgozói is hozzákezdtek a felrobbantott hidak helyett új hidak
építéséhez. Egymás után épültek ú jjá a felrobbantott hidak, amelyek Nyíregyházát.
Dombrádot és Ejalsa községet összekötötték.
A szovjet haderő támadásai folytán felszabadultak a többi városok is. A fel
szabadult városok dolgozóinak és lakosainak is kellett élelmiszert adni. Hogy adhat
tunk, ez annak köszönhető, hogy megtörtént a Felső-Szabolccsal való összekötteté
sünk. A felszabadult Miskolc városának mi adtunk élelmiszert, óik cserébe szenet
küldtek. A villanytelepi munkások is rendbehozták a telepet. A Miskolc várostól
kapott szénnel és a szovjet parancsnokság által kiutalt olajpakurával fűtöttük a
viilanytelicp kazánjait, így Nyíregyházán és több községben kigyulladtak a lámpák
Világosság lett, az emberek örültek munkájuk gyümölcsének. Amikor a városon
keresztül ment egy még épségben maradt kisvasúti mozdony, két vagy három ko
csival, mindenki örült és szinte sírva kacagtak. Még a szovjet katonák is tapsol
tak örömükben.
Ekkor mondta nekem Platov alezredes, a város akkori parancsnoka, hogy a mi
népünk tud szépet és jót építeni és dicsérte a magyar dolgozók munkáját. Mondta
nekem, hogy Budapest is rövidesen fel fog szabadulni és gondoljunk azokra a pesti
dolgozókra is, akik éhezve, vállvetve küzdenek a szovjet csapatokkal együtt a
felszabadulásért. Kérte, hogy ami felesleges élelmiszerünk van, küldjük oda. Amikor
Budapest felszabadult és a vasúti összeköttetés is megvolt, Szabolcs-Szatmár megy?
dolgozói minden lehetőséget elkövettek, hogy élelemmel segítsék őket. Száz és száz
élelmiszerrel teli vagont küldött megyénk Budapest dolgozó népének.
A munkanélküliek, az özvegyek és árvák segélyezése, a hazatérő hadifoglyok
segélyezése és élelmezése majdnem csődbe juttatta a várost. Ebben a nehéz hely
zetben hívtam össze a város iparosait, kereskedőit és politikai pártjainak vezetőit,
és bejelentettem nekik: „ A város csődbe jutott, képtelen kiadásait fedezni. A dologi
kiadások es a szociális terheik 90 százalékát emésztik fel a jövedelemnek és csak
10 százaléka jut egyéb kiadásokra. A városnak segítenie kell több ezer hadifogoly
családján, népkonyhákat kell fenntartania, iskolákat, intézményeket kell támogatnia,
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átvonuló hadifoglyokat, a határokon túlról jövő kitelepített magyarokat kell ételem
mel ellátnia, minderre már nem jut pénz. A rra kérem Önöket, álljanak mellém, lás
sák be a súlyos helyzetet, bizonyítsák be, hogy ennek a városnak megértő, hű fiai
maradnak mindig. Ez a város mindent megtett és minden lehetőséget megadott az
iparos és kereskedőtársadalom támogatására, talpraállítására, most Önökön a sor.”
Felhívásomra a nyíregyházi iparosok és kereskedők jóindulatú hozzájárulásához
ismét egyenesbe jött a város költségvetési egyenlege.
Felszabadult városunkban és a megye több községében fellépett a tífuszjárvány,
ezt a ragályos veszélyt le kellett küzdeni. Itthon maradt orvosaink mindent elkövet
tek, hogy ezt a szörnyű kórt megállítsák, ami sikerült is nekik. Menekült Nyíregyháza
és Szabolcs-Szatmár megye népe e szörnyű járvány borzalmas pusztításaitól. Ila ezt
a veszedelmes járványt nem tudtuk volna legyőzni, az amúgyis megtizedelt lakosság
nak még 50 százaléka elpusztult volna.
Nyíregyháza cl tudott hozni Budapestről 500 gyermeket és 3 hónapon keresztül
mentesítette a pesti szülőket a táplálás gondjától. Több árva gyermeket itt nevellek
fel Nyíregyházán. A város 1945-ben új képviselőtestületet alakított ki, már bizonyos
törvények között dolgozhatott a város képviselősége. De voltak a pártok között
bizonyos ellentétek, felütötte fejét a frakciózás is. Minden párt magának követelte
a vezetésit, pedig még a vármegyében, a városban itt voltak a régi rend urai. Ezekkel
le kellett számolni.
A városi tanácsnak nőttek a gondjai. Több mint 13 iskolát kellett rendbehozni,
vagyis tatarozni, hogy ott a tanítás rendes mederben menjen.
Pedagógusaink mindent elkövettek, hogy az ifjúságot már új szellemben nevel
jék. Én csak köszönettel tartozom nekik, mert nagyon sokat segítettek abban, hogy
ez a város újraéledjen és dolgozzon a szebb, boldogabb jövőért.
A rombadőlt állomást és a romokat el kellett takarítani cs a vasúti hálózatot
rendbe kellett hozni. Egész Nyíregyháza népe ment segíteni a vasútépítő műszaki
csoportnak. A z állomás fűtőházának fordítóját újjá kellett építeni. Ez is nagy áldo
zatokba került, de lassan minden rendbejött. Természetesen a vasutasak áldozat
készségével.
Fel kellett építeni a város szívében levő. teljesen leégett vasalóházat.
A z ún. Oncsatelepen a házak tetejét egy szélvihar lesodorta, ezeket a házakat
újjá kellett építeni. A repülőteret is rendbe kellett hozni, hogy a repülőgépforgalom
is meginduljon.
A z Erzsébet kórháznak a város 125 000 pengő segélyt adott, hogy a kórház beren
dezéseit és kórtermeit javítsa.
Nagy munkák voltak ezak, nemcsak Szabolcs-Szatmár megyében, hanem az
ország egész területén, a legkisebb faluban ds. Építeni, alkotni minden vonalon, hogy
megmutassuk felszabadítóinknak, mi is oda tartozunk a szocializmust építő országok
nagy családjához.
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DOKUMENTUMOK
Az élet megindulása megyénkben a felszabadulás után
l.
A Szabolcs vármegyei Nemzeti Bizottság
és az Ideiglenes Nemzetgyűlés szabolcsi képviselőinek megválasztása
Jegyzőkönyv
'K észü lt Nyíregyházán a Vármegyeházán 1944. évi december hó 17. napján N yír
egyháza és környéke területéről összehívott Nemzeti Bizottság alakuló üléséről.
•

Jelen voltak: dr. Erőss János, mint Szabolcs vármegye kirendelt főispánja, dr.
Vásáry István, mint az Ideiglenes Nemzetgyűlés előkészítő bizottságának elnöke,
Debrecen szabad királyi város polgármestere, dr. Tariska István orvos, a kommunista
párt kerületi párttitkára, debreceni lakos, Turóczy Zoltán evangélikus püspök, Békefi
Benő református lelkész, Rimaszombathy Géza ny. pénzügyi igazgató, Kelemen László
kereskedő, dr. Elekffy Lajos kórházi igazgató-főorvos, nyíregyházi lakosok, továbbá
a szociáldemokrata párt, a kommunista párt, a parasztszövetség és szakszervezetek
nyíregyházi kiküldöttjeiként Fazekas János, Nyíregyháza megyei város kirendelt
polgármestere, Pintér András a nyíregyházi rendőrkapitányság kirendelt vezetője,
Egri Sándor, Jeles László, Máchel Sándor, Sajben András, Henzsely András nyír
egyházi lakosok, végül dr. Szesz lay András vármegyei szolgálatra berendelt vm. tiszti
főügyész és Gyüre Károly berendelt főszolgabíró, utóbbi úgy is, mint jegyző
könyvvezető.
A z alakuló gyűlés, megnyitása során dr. Erőss János kirendelt főispán, mint elnök
ismertette a Debrecenben működő Ideiglenes Nemzetgyűlés összehívását előkészítő
bizottság hozzá intézett megkeresését, amelynek értelmében Nyíregyháza megyei
város és környéke az ideiglenes nemzetgyűlésbe kiküldendő tagok megválasztására
alkalmas Nemzeti Bizottság alakítandó. A z Ideiglenes Nemzetgyűlést előkészítő bi
zottság Nyíregyháza város és környékéről beküldendő tagok számát ötben állapította
meg oly módon, hogy abból kettő Nyíregyháza várost, míg három Szabolcs vármegyét
képviselné. A megkeresés értelmében az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe kiküldentő tagok
megválasztását a független kisgazda- és földmunkáspárt, a szociáldemokrata párt, a
kommunista pá,-t, továbbá a szakszervezetek, gazdaszövetség, parasztszövetség, vala
mint a kereskedők és iparosok csoportja és végül a pártonkívüli demokraták soraiból
delegált három-három tag választja meg. A fenti nyolc csoportból kiküldött tagok
elnököt választanak, így a szóban levő Nemzeti Bizottság az elnökön kívül 24 tagból
áll. Egyébként a felmerülő kérdés és a követendő teendők tárgyában felkéri az ala
kuló ülésen megjelent dr. Vásáry Istvánt, Debrecen szabad királyi város kirendelt
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polgármesterét, mint az ideiglenes Nemzetgyűlés előkészítő bizottságának elnökét,
felvilágosító ismertetésére.
Dr. Vásáry István röviden ismerteti az alakuló ülésen jelen voltakkal, hogy a
megszálló orosz katonai parancsnokság útján közvetített külpolitikád alakulások meg
nyitották a lehetőségét annak, hogy a magyar szuverenitás hatásköre alól kikerült
területek városai és területei demokratikus alapon megszerveződjenek, ideiglenes
nemzetgyűlést alkossanak, amely nemzetgyűlésnek a feladata nem annyira közjogi
módosítások, mint a közvetlen szükségesség szerint a fegyverszünet, valamint a béke
előkészítése. E tárgykörben elsősorban a népesebb helységek, főként a városok jönnek
számításba, mert a megszállók közelebbről a mi közjogi, illetve közigazgatási beren
dezésünket nem ismerik. A z Ideiglenes Nemzetgyűlésbe a most alakuló Nemzeti
Bizottság választja a kiküldötteket és javasolja, hogy Nyíregyháza város képviseleté
ben kettő, a vármegye, illetve a környék képviseletében három kiküldött delcgál-tassék. Hangsúlyozza, hogy a sürgős szükségesség nem teszi lehetővé, hogy Szabolcs
vármegye egyelőre több kiküldött útján képviseltesse magát. Tájékoztatásiul meg
jegyzi még, hogy a kiküldöttek megválasztása az együttakarás jegyében kell, hogy
történjék.
Elnöklő kirendelt főispán ezek után megállapítja, hogy a már femt ismertetett
pártok és érdekképviseletek a küldötteket választó Nemzeti Bizottságban három
három tagot jelölnek. A jelölés tartamára az alakuló ülést felfüggeszti.
(A z ülés megnyitása után a főispán kihirdeti a Nemzeti Bizottság választásának
eredményét. A jegyzőkönyv lezárása azonban nem történt meg, az utolsó sorok csak
ceruzával írt feljegyzések.
Megjegyzés: A z Ideiglenes Nemzetgyűlés képviselői Szabolcs vármegyéből: Pintér
András M KP, Bácsik József és Machel Sándor SZDP, Bartha László parasztszövetség
és dr. Erőss János FKGP.
Szatmár vármegye képviselői voltak: Gábor József M KP, Széles Elemér SZDP,
Jeszenszky Sándor és J. Szabó Ferenc F K P és dr. Lengyel Sándor pártonkívüli.)
(Szabolcs vármegye Nemzeti Bizottságának iratai.)
2.
Gimnáziumot kér Mátészalka
Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Ür!
A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front mátészalkai bizottsága az alábbi tisz
teletteljes kéréssel fordul Miniszter Űrhöz.
Mátészalka volt csonka vármegyei és most ismét vármegyei székhely jellegét
öltő nagyközség már régen érzi egy középiskola hiányát. Ezen a hiányon már a régi
kormány is igyekezett segíteni azzal, hogy a meglevő állami polgári fiúiskola kebelé
ben két gimnáziumi tanszéket létesített, hogy azon tanulók, akik gimnáziumban
óhajtják tanulmányaikat folytatni, tanfolyam keretében végezzék el a gimnáziumi
különbözeti vizsgát. Ezen tanfolyam azonban a gyakorlatban nem vált be, mert
egyrészt a szülő idegenkedett az évről évre ismétlődő különbözeti vizsgától, s így
gyermekeiket még áldozatok árán is távolabbi gimnáziumba íratták be. Másrészt a
polgári iskola két felső osztályának néptelenedósét és nívóbeli süllyedését idézte elő,
mert egy-két különbözeti vizsga után rendesen otthagyták éppen a jobb tanulók
a polgári iskoiát.
A Nemzeti Bizottság úgy látja, hogy ezen régen vajúdó kérdés megoldására
most két lehetőség is kínálkozik.
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Egyik megoldás szerint Mátészalka község szívesen nyújtana otthont a keleti
részről menekülő valamelyik gimnáziumnak.
Másik megoldásnak látszik a Nyíregyháza melletti és annak közelsége miatt
évről évre néptelenedő nagykállói állami gimnázium áttelepítése. Nagykállóban
ugyanis az a helyzet, hogy a gimnáziumot csupán a tehetségmentés címén az ország
legtávolabbi részeiből összeterelt tanulóikkal sikerült megmenteni a teljes elnép
telenedéstől.
Tiszteletteljes kérésünket indokolja, hogy Mátészalka távol esik minden gim
náziumtól, aztán Mátészalka központi fekvésű hely, s így 10 000 lakosán kívül a nagy
környéke is biztosítaná a gimnázium népességét.
M ély tisztelettel kérjük Miniszter Urat, hogy röviden vázolt kérésünket magáévá
téve Mátészalkára egy tájékozódó bizottságot kiküldeni kegyeskedjék, amely bizott
ság a helyszínen győződne meg kérésünk jogosságáról.
Kérésünk ismétlése mellett magunkat Miniszter Ű r jóindulatába ajánlva ma
radunk mély tisztelettel.
Mátészalka, 1945. január hó. 10-én.
(Nemzeti Bizottságok iratai. Mátészalka.)

3.
Hogyan köszöntsük, hogyan szólítsuk meg egymást?
9.
tárgy: ... nemzeti bizottsági tag a hivatalos helyen való köszönést teszi szóvá.
A köszönés vagy „Jónapot!” vagy „Dicsértessék!” legyen, nem pedig „Barátság!”
szóval történjen. Ugyancsak a megszólításnál ne az „Elvtárs!” , hanem az „úr” szó
legyen használva.
Am ire a Nemzeti Bizottság azon véleményen volt, hogy akkor minden
tempóban, nem az új szellemben fog menni.

a

régi

(A görbeházi Nemzeti Bizottság 1945. február hó 7-én tartott ülésének 9. napi
rendi pontja. Nemzeti Bizottság iratai. Görbeháza.)

4.
Nyíregyháza képviselőtestületének alakuló közgyűlése
Jegyzőkönyv
Készült Nyíregyháza megyei városnak a 14/1945. számú ME-rendelet alapján
megalakított képviselőtestületének 1945. évi február hó 27. napján tartott alaikuló
közgyűléséről.
Jelen voltak:
(terjedelmi okokból a nevek felsorolásától eltekintettünk.)
ideiglenes képviselőtestületi tagok.
Elnöklő alispán a következő szavakkal nyitotta meg az ideiglenes képviselő
testület mai napra összehívott alaikuló közgyűlését:
Mint Szabolcs vármegye törvényhatáságának ideiglenesen megbízott alispánja,
amikor Nyíregyháza megyei város új, demokratikus képviselőtestületének gyűlését
megnyitni jöttem, elsősorban Istennek adok hálát, hogy annyi vészen és dúláson
keresztül megérhettük ezt a napot, amikor megindulhat ebben a városban a demok
ratikus önkormányzatnak munkája.
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Szerte az országban mindenki megállapíthatja, aki csak látta, hogy a háború
szörnyű következményeként az egcsz ország romokban áll. A mi városunkat csodá
latosan megtartotta a jó Isten.
Nemcsak romokból kell építeni, mert nemcsak a házaik, de a lelkek is romokban
hevernek előttünk, és amikor megkezdődik a lalak felhúzása, a képviselőtestületnek
az jut feladatul, hogy Nyíregyháza lelkének újjáteremtését vigye keresztül.
Ennek a munkának elvégzéséhez legelső sorban akaratra és szeretetre van szük
ség, mert építeni másként nem lehet.
Amikor én ennek a képviselőtestületnek tagjaival szemben állok, nem kérhetek
és kívánhatok más egyebet, minthogy igyekezzék a képviselőtestület a múlt bűneit
szem előtt tartva tanulni a visszásságokon és ferdesegeken, amelyek a demokratikus
alkotó munkát lehetetlenné tették és ezen visszásságok megismerésével igyekezzék
új lelket belevinni a város újjáépítésébe.
Elsősorban a közéletben tapasztalható visszásságokra gondolok. A z egyesek kö
zötti személyes harcok elvették az alkotó erőt. Én remélem és biztasan tudom, hogy
itt, az újjáépített városban a személyes harcok meg fognak szűnni. Biztasra-veszem,
hogy ennek a demokratikus városnak a tisztviselő kara nem fogja ismerni, mi a
basáskodás, hanem mindenkinek a nemzeti kormány alkotmányos rendelkezései
alapján teljes jogot és lehetőséget fog biztosítani. Nem fogják ismerni azt a régi elvet,
hogy a közönség van a tisztviselő karért, hanem árézik azt a feladatot, hogy a tiszt
viselő szolgálja a közt, hogy minden rendű és rangú ember egyenlő bánásmódban
részesüljön.
Ez a visszásság háromféleképpen nyilvánult meg. Gondoljunk a korrupcióra,
amikor az ügyek intézésében egyéni anyagi szempontok érvényesültek. Másik a
protekciós rendszer, amikor a testvér, jóbarát érvényesült tudás nélkül, azzal szem
ben, aki rátermett. Harmadszor gondolok az úgynevezett visszaélésekre, amiknek a
fennállása vagy megszűnése jelenti, hogy a jövő olyan lesz-e, amilyennek lennie kell.
Minden rendszer annyit ér, amennyi erkölcs tartalmat tud belevinni elgondolásaiba.
Ha múlt bűnei újra érvényesülni fognák, akkor nem számíthatunk új magyar
jövőre. A z én szilárd meggyőződésem az, hogy az új magyar erkölcsi világrend kiala
kítása lesz a tisztviselő karnak első kötelessége, és a képviselőtestület tagjai segít
ségükre lesznek ebben.
Ez erkölcsi megújhodás reményében üdvözlöm a megjelenteket és ezzel az első
alakuló közgyűlést megnyitom.
Elnöklő alispán megnyitó beszéde után Fazekas János polgármester a következő
szavakat intézte a képviselőtestülethez:
Alispán Ür!
Igen Tisztelt Képviselőtestület!
Tisztelet adassék Sztálin marsall hős katonáinak, akik a fasizmus által elnyo
mott népek felszabadító harcában életüket áldozták.
A képviselőtestület tagjai felállással és egyperces néma csenddel áldoztak a
■szovjet hadsereg hősei emlékének.
Fazekas János polgármester ezután a következő szavakkal folytatta beszédét:
Amikor összejöttünk az első alakuló képviselőtestületi közgyűlésre, végignézek
a képviselőtestület tagjainak során és egészen új arcokat látok. Üj arcokat, az arco
kon redőket, a szenvedések és küszködések nyomát. Ezek az arcok hiszem, hogy
derűt is fognak sugározni. Az új képviselőtestület összehívása hosszú időn keresztül
tartott harcon át jutott el ide, hogy összegyűljenek és vétót mondhassanak és iga z
ságot adhassanak azoknak, akik erre rászorulnak. A képviselőtestület van hivatva
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arra, hogy mindazokat az elnyomottakat, akik megsegítésre, támogatásra szorul
nak, azt nekik meg is adja.
Hiszem, hogy ezt meg is fogja kapni mindenki. Visszapillantást kell vetni, nem
is olyan messzire. A szenvedések hosszú fejlődésén kellene végig vezetni a képvi
selőtestületet, de nem akarok messze menni. De számítsuk csak azt a pár hetet,
ami előidézte azt, ami szerencsétlen hazánkat ebbe a helyzetbe hozta, amikor
fiainkat, apáinkat, testvéreinket hasztalanul áldoztuk fel olyan harc érdekében,
ami nem a magyarság ügye, nem a mi ügyünk volt.
A német fasizmus nácizmus több nemzetet igába hajtott. Ezek között voltunk
mi -is. Sok embert megszédített a propaganda, sok ember örült, üvöltött együtt a
nyilasokkal. De volt a társadalomnak egy kis része, amely előre látta, sőt tudta,
hogy ennek a fasiszta rendszernek csúfos vége lesz.
Amikor a németek már Moszkva és Sztálingrád előtt állottak, mi szociálde
mokraták akkor is tudtuk, hogy ez a győzelem nem igazi győzelem, mert az orosz
népben olyan erő és elszántság van, amellyel az egész világot fel lehet szabadítani.
A náci terror alatt minden préda lett. Erhibcrtársaink ezreit fogták és hurcolták
el. Minket is börtönbe vetettek, de mégis mi voltunk az elsők, akik munkához
láttunk, amikor a szovjet hadsereg megjelent a városban.
Mi takarítottuk el a romokat és azt a töméntelen sok szennyet, amit a háború
okozott. Voltak bátor, magabízó, hitet tarló munkásemberek, akik odaálltak mel
lénk. Gondoljunk tisztviselőtársaimra, akik segítőkezet nyújtottak, éjjel és nappal
dolgoztak a város érdekében.
Gondoskodnunk kellett arról, hogy a földből kibújt emberek enni kapjanak,
élelmet biztosítottunk nekik. Biztosítanunk kellett a közbiztonságot, hiszen a rette
gés és félelem mindenkiben benne volt. Bátorítanunk kellett, hogy ne féljenek,
eljön még az az idő, amikor nyugodtan élhetjük magyar életünket. Nem felejtjük
el azokat, akik segítő kezet nyújtottak akkor, amikor a munkához hozzákezdtünk.
voltak, akik nem segítettek, hanem több oldalró] összlönöztek bennünket, hogy
minél gyorsabban építsük ki a város közrendészetet. Mi meg is tettük, amint az
idő megengedte. Élelmet adtunk a népnek. Ez volt az első gondolat. A boltokban
maradt kevés portékát is össze kellett szednünk és oda kellett adnunk a népnek,
hogy valami forgalmat öntsünk a város életébe. Mi háborús front voltunk és min
denki sírt és mindenki azt kérdezte: miért van ez, miért nem tudjuk meg
akadályozni.
Gondoljunk az orosz városokra és falvakra, amelyeket felgyújtottak, letiportak,
és emberekre, akik élelem nélkül maradtak és elpusztullak. Ez nem volt propa
ganda, ez igaz volt. A kiket elhurcoltak, azokat meg is égették. Ez is igaz, ez sem
volt propaganda. A feltett kérdéseikre megnyugtató feleletet kellett adnom. Tud
játok meg, hogy a háború itt van nálunk, és ezt az országot sohasem tiporta még
az ellenség. Nekem egy kötelességem volt: védeni ezeket, és eljárni ezek ügyében,
hogy orvosolják ezek panaszait.
Hogy ezt a helyiséget átadhassuk, ki kellett takarítanunk, és legalább egy
szobát ki kellett tisztítanunk, hogy megkezdhessük működésünket. A z itt levő
kasszákban összesen 12,20 pengőt találtunk. Ebből kellett elindítani az életet. Higygyék meg, nehéz munka volt ez, mert ma, amikor löbb százezer pengős kiadásokat
kell teljesítenünk, gondot okoz az, hogy miből fogjuk azt fedezni. Hiszen üres
kamarából egy gazdaasszony sem tud főzni.- De sikerült áthidalni ezt is. Ma már
minden fizetést önállóan tudunk eszközölni mind a saját városi, mind a városi
rendőrségi tisztviselők fizetését fizetni, és ezenkívül 8000 szegény gondozását ellátni.
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Elsősorban tehát a szegényeken segítettünk, odaadtuk nekik a pénzt, és oda fogjuk
adni a jövőben is.
De meg kell említenem még azt is, hogy a mi munkánkat a meglevő pártok is
hathatósan segítették. Mindenkor rendelkezésre álltak, és ha ők nem. segítették
volna a'varos vezetőségét, a város tiszti karát, akkor nagyon keveset tudtunk volna,
elintézni, akkor nagyon keveset ért volna a mi munkánk.
Most amikor már abban a helyzetben vagyunk, hogy bizonyos kérdésekre fele
letet találtunk és már részben felébredtünk, azt mondhatom én és azok, akik hozzá
fogtunk a munkához, hogy nem volt hiába a munka, mert legalább felébresztettük
ezt a várost, amelyet kifosztottak a németekkel együtt dőzsölő rabló emberek, akik
utolsó számlájukat is a város számlájára számolták el. Ezek az urak azt hitték,
hogy Budapesten nem éri utói őket a háború, az orosz hadsereg. Ezok az emberek,
akik bennünket börtönbe juttattak, ezek az emberek nem fognak tudni megszaba
dulni, mert bűnt követtek el, nem lesz mentségük, meg fognak a bűnért szenvedni
és meg kell szenvedniök.
A jövőben való hittel bízok most, amikor a képviselőtestület már összeülhetett,
és most amikor már parlamentáris jellege van, bízok abban, hogy ez a képviselő
testület fog olyan javaslatokat hozni, amelyek ezt a várost újra fel fogják emelni,
s amelyek mosolyt fognak hozni a gyermekek és asszonyok arcára, és letörlik, a
redöket a férfiak arcáról. És ezeket a javaslatokat meg fogjuk valósítani.
Am ikor erre az új munkára elindulunk, arra kérem a képviselőtestület tagjait,
hogy minden gondolatukat és tettüket melegítse a szeretet. Együtt akarunk mind'
annyian teremteni, újat, szebbet, testvériesebbet és magasztosabbat. Ezt akarjuk
mindannyian. Ez az elv vezéreljen minket, és akkor egy új világ fo g felépülni,
amelyben Magyarország is megtalálja a helyét, és amelyben Magyarország is érvé
nyesülni fog.
,,
Ebben a reményben üdvözlöm a képviselőtestület tagjait és arra kérem, hogy
erős akarattal fogjuk meg egymás kezét, és azokon át érezzük szívünk dobbanását.
Lesz még egy boldogabb Magyarország, ahol mindenki megtalálja helyét és min
denki boldogabb lesz.
(A polgármester beszéde után megalakul a képviselőtestület, és megalakítják
a szakbizottságokat.)
A napirendre kitűzött ügyek letárgyalása után Fazekas János polgármester még
a következő szavakat intézte a képviselőtestület tagjaihoz:
Tisztelt Képviselőtestület! M ivel a napirenden egyéb tárgy nem szerepel és ez
a gyűlés csak alakulásra van hivatva, én csak arra kérem a képviselőtestület tagjait,
hogy készüljenek fel a munkára, az újjáépítő nagy harcra, mert minden agyra,
minden kézre szükség van. Mindenki gondoljon arra, hogy ez a harc nincs be
fejezve, ehhez még nekünk is hozzá kell járulnunk. Nyíregyháza utcáin már ma
gyar katonák járnak, s egyikét napon belül Nyíregyháza is megkapja helyőrségét.
Ezeknek a katonáknak is látjuk az arcán, akik több évi fogságból jöttek haza, hogy
ők is kívánják a harcot, ők is hozzájárulnak a felszabadító harchoz. Nem tudnám
elképzelni, hogy ehhez ne járulnánk hozzá.
Nekünk is hozzá kell járulnunk ehhez. Minden erőnkkel támogatni kell Sztálin
katonáit. Hozzá kell járulni magyar vérrel, fegyverrel, élelemmel, hogy m ind ha
marabb vége legyen a háborúnak. És Magyarország is meg fogja kapni azt a részt,
hogy egy boldogabb életet kezdhessen el élni. Én ehhez a küzdelemhez hívom fel
a képviselőtestület munkáját, hozzájárulását, jóakaratát és bízom abban, hogy
mindezt szeretettel és közös erővel tesszük meg és el is érjük, hogy ezt a nagy
győzelmet kivívjuk, egymás arcába nyílt tekintettel tekinthetünk. Hiszem, hogy lesz
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még egyszer boldogabb idő, amikor nem lesz gyűlölet közöttünk és büszkén el
mondhatjuk, hogy küzdöttünk az ország talpraállitásáért, hogy új legyen minden,
és átadjuk az ifjaknak, azt a helyet, hogy még szebbé és boldogabbá tegyék ezt az
országot.
Elnöklő alispán azzal a kívánsággal rekesztette be az ideiglenes képviselőtestület
alakuló közgyűlését, hogy a képviselőtestület munkáját a siker kísérje.
K. m. f.
Jegyezte:
Dr. Deák Endre
polgármesteri titkár
(Közgyűlési jegyzőkönyv 1945. Nyíregyháza.)

5.
A földigénylő bizottság megalakítása
Jegyzőkönyv
Készült Kisvárda községben a községháza 13. sz. tanácstermében 1945. évi
március hó 23. napján du. 3 órakor megtartott gyűlés alkalmából.
Tárgy: 600/1945. ME sz. rendelet 48. § 7. bekezdése alapján községi földigénylő
bizottság tagjainak megválasztása.
Jelen vannak: Paulovkin Sándor, a Magyar Kommunista Párt elnöke, Gell
Antal, a Polgári Radikális Párt elnöke, Tóth Sándor, a Nemzeti Parasztpárt elnöke,
Kocsis János kisgazda pártbeli, Szűcs Ferenc szociáldemokrata pártbeli, Egri Gyula
községi másodbíró és Pazonyi László megbízott községi jegyző, valamennyien kisvárdai lakosok.
.
A község elöljárósága részéről Pazonyi László, mint előadó megállapítja azt,
hogy az elöljáróság által mároius hó 22. napján dobszó útján tett közhírré tételre
mintegy 80 földigénylő jelent meg, a gyűlést határozatképesnek nyilvánítja és a
jegyzőkönyv hitelesítésére Kocsis János és Zborai Károly kisvárdai lakosokat kéri fel.
A z előadó a rendeletet teljes terjedelmében ismerteti, valamint az egyes hozzá
szólásokra közli a mai összejövetel célját, mely szerint a rendelet alapján községi
földigénylő bizottság tagjait kell jelen gyűlésnek megválasztani. Tekintettel arra,
hogy a rendelet minden 20 földigénylő után 1— 1 bizottsági tag megválasztását írja
elő és mivel Kisvárda községben a gyűlésen részt vevők megállapítása szerint mintegy
700— 800 földigénylő van, így a községi földigénylő bizottság tagjait 30 főben álla
pítja meg a gyűlés megválasztani.
A gyűlés által kiküldött Takács Bertalan, Zborai Im re és Bácskái Imre jelölő
bizottsági tagok megejtve a jelölést, a gyűlés az alábbiakat választja meg Kisvárda
nagyközség községi bizottság tagjaiul:
(A tagok név és lakóhely szerint való felsorolása.)
Tekintettel arra, hogy a tagok száma a tízet meghaladja, így a bizottság az
ügyek állandó intézésére a bizottsági tagok közül az alábbi öt tagú választmányt
alakítja meg: Takács Bertalan, Bácskái János, Kertész Ferenc, Zborai Imre,
Kocsis János.
(A jegyzőkönyv lezárása; hitelesítők, községi jegyző, községi törvénybíró és a
pártok megbízottai nak (M KP, NPP, KG P, SZDP, PDP) aláírásai. Megyei földhi
vatal iratai. Kisvárda.)
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6.
így történt az első földosztás Magyarországon
A kövesúton tábla: Tiszanagyfalu. Mindkét oldalon házsor kezdődik és tart olyan
hosszan, ameddig csak: a szem ellát. Várom, hogy valamerre elágazzék a falu, de
úgy látszik, hogy ez az egyetlen út, amely mellé az összes ház épült.
A z autó hirtelen megáll. Itt a községháza.
Tiszanagyfalunak 3100 lakosa van s a lakosság legnagyobb része nincstelen.
A község határa 4650 hold — , ebből 3200 hold nagybirtok volt. Bekény Gyula.
Farkas Géza, Nagy Lajos elmenekült földesurak kiskirálykodtak a televény Tiszamenti földön, amely talán azért hozott nekik olyan jó termést, mert éhes zselléreik
könnye puhította a barázdákat. Mindezt a községházán tudom meg, a földigénylő
bizottság szobájában, melynek hosszú asztalán Tiszanagyfalu térképe, meg a föld
osztás listája van kiteregetve. Legnagyobbrészt teljesen vagyontalan parasztok a
bizottság tagjai, akiket az a szerencse ért, hogy Magyarországon elsőül oszthatják
szét nincstelen társaik között a földet.
Megszólítok egy bizottsági tagot, Kulcsár Józsefet, 33 éves földmunkás. Nős.
Feleségével együtt nagy- és kisbirtokokon dolgozott, mint napszámos — , nyáron,
mint szerződött arató. Soha egy talpalatnyi saját földje nem volt.
— Világéletemben mindig a máséban dolgoztam. A magamét nagyon meg
fogom tudni majd becsülni. A bizottság minden jogosult ügyét úgy kezeli, mintha
a sajátjáról lenne szó. Hiszen mi is éppen olyan szegény emberek vagyunk. Egy
gyűlés volt nálunk üsszehíva s azon választott meg bennünket a nép. Azokat, akikben
a legjobban megbízott. Egytől egyig munkasemberek vagyunk, így mások munká
jának értékét is ismerjük és el tudjuk dönteni, hogy ki mit érdemel.
Közbon mindenki a térkép fölé hajol, mert most határozzák el, hogy melyik
birtok kerül legelőször felosztásra.
Körülnézek a jelenlevőkön. Csupa elnyűtt, megtört, idő előtt őszülő, rongyos
ember. Pedig, mint valakitől megtudom, most az ünneplő ruhájuk van rajtuk. De
a szeme mindegyiknek különös fényben csillog. A kezük remegésén, ahogy a tér
képet megbökik, a hangjukon, amint félhalkan és megfontolva elejtenek egy-egy
mondatot, a hallgatásukon, a nézésükön, a tartásukon, az egész szobán érződik,
hogy itt valami nagy és felejthetetlen dolog történik. A jelenlevő Sajben főkapi
tány megjegyzi:
— A mai nappal Tiszanagyfalu bevonult a magyar -történelembe.
Úgy döntenek, hogy Kék László nyilas körzetvezető, népellenes bűnös földje
keiül először felosztásra.
Munkácsi Mihály, Lazor Mihály és Bodrogi András részesülnek ebből a földből.
Ezer év óta ők az első parasztok, akiket a népakarat visszahelyez abba az úri
birtokba, amely jűg szerint őket illeti, mégis tíz századon keresztül mások szipolyozták a hasznát, m íg nekik csak megszakadni és éhenhalni lehetett abban a
Magyarországban, amelyből egy rög sem volt az övék.
Kimegyünk a határba, a nyilas körzetvezető földjére. Útközben megtudom, hogy
Munkácsi Mihály 1898-ban született, 8 gyermeke van. Egy fia ön-ként jelentkezet'
katonának az új, demokratikus magyar hadseregbe. Kilenc kilométerre járt dol
gozni, a paszabcsucsi határba s ha nem ért oda hajnalban, mire a nap felkelt
elkergették és mást fogadtak helyébe. Nincs a világon semmiféle vagyona. Lazor
Mihály 1900-ban született, 9 gyermeke van. A z ő fia is önként jelentkezett kato
nának. ö
a tiszanagyfalui határban robotolt. Teljesen nincstelen. Bodrogi
Andrásnak 7 élő gyermeke van. A z ő fia ugyancsak önként jelentkezett az új had
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seregbe. — „Nagy családú ember vagyok, mégsem engedték, hogy a sorsunkat
szabadon irányíthassam. Még szavazati jogom sem volt. Egyszer szóltam valamit,
akkor a főszolgabíró megfenyegetett. — Vigyázzon magára, vén kommunista!”
Megérkeztünk a tetthelyre. Jobbra az országúttól van a felosztandó föld. Tör
lénetírók, késői, birtokos voltukhoz már rég hozzászokott paraszt unokák és &
mindent számonkérő utókor kedvéért egész pontosan szeretném lejegyezni, hogy
ezután mi történt.
Tehát március 27-én, kedden délután fél 3 és 2 között vagyunk. Itt állunk a
Kék László földje sarkánál, Sajben András rendőrfőkapitány, a neves népi író, aki
mint földmunkás maga is sokat kínlódott ebben a határban, pintér András, a
nyíregyházi Magyar Kommunista Párt vezetője, a Földművelésügyi Minisztérium
kiküldötte, Jármi Kálmán, a tizanagyfalui kommunista párt titkára és egy csomó
rongyos, de lobogószemű ember: a földigénylő bizottság tagjai és azok a nincstele
nek, akiket földhöz fognak juttatni.
Megkezdik a földmérést. Munkácsi Mihály, Lazor Mihály és Bodrogi András
12— 12 magyar hold földet kap.
A földmérők útjába lapályos részen meggyűlt víz áll, amely sok helyütt térden
felül is ér. Gondolkozás nélkül belegázolnak. A bizottság utánuk kiált: — A vizet
kerüljétek ki! Kis hiba nem számít. A z megvolt, amikor pénzért vettük a földet
akkor is. — De ők visszakiáltják: — Ezer esztendőben egyszer esik ilyesmi, hát
akkor már legyünk pontosak! És gázolják tovább a vizet rendületlenül. Pedig úgyis
még egyszer felmérik majd mérnökkel, aki az első durva mérés esetleges kisebb
hibáit ki fogja igazítani.
A három új földesgazda kipirosodott füllel és izgatottan topog a mesgyén. Néha
egymásra néznek, azután végighordozzák szemüket a határon, a földjükön. Fogadni
mernék, hogy még egyikük sem hiszi el egészen, hogy ami történt, az valóság s
nemcsak álmodják ezt a gyönyörű szép délutánt.
A föld ki van mérve. Nyílhúzással döntik el, hogy melyik tag melyiké legyen.
Azután megint a föld sarkánál gyülekezünk. Mindenki az elérzékenyüléssel küzd.
Sajben főkapitány magához inti a három földhözjuttatottat és emelt hangon mondja:
— Munkácsi Mihály, Lazor Mihály, Bodrogi András, most már tiétek a föld! .. .
Felcsukló zokogás szakítja félbe a rendőrfőkapitány szavait. A három elhasz
nált, agyonkínzott ember leborul a földre és úgy csókolja, zokogva. Most már min
den jelenlevő sír. A történelem, m ely ezekre a pillanatokra odahagyta a frontokat
és Tiszanagyfalu fölé szállt, itt suhogtatja szárnyait a fejünk felett.
Azután Sajben főkapitány újra megszólal:
— A z ezeréves per eldőlt. A legfelsőbb fórum, maga a magyar nép mondta ki
az ítéletet. A föld elosztását minden náció, minden kormány és minden vasal tnadrágos úriember ígérte, mihelyt valamit akart a néptől. Azonban eleve úgy intézték
a dolgot, hogy úgyse legyen belőle semmi. Hiszen a felsőház tele volt nagybirto
kosokkal, akiknek érdeke volt elgáncsolni a földreformot.
— Hirdessétek, mert kötelességetek hirdetni, hogy a magyar kormány, melyet
felszabadulásunk után a nép akarata választott, szívvel és megértéssel kezeli az
ügyeteket, nem üres fogásokkal, mint elődei. Azonban, hogy ez a kormány áldásos
munkáját ki tudja fejteni, az elsősorban a felszabadító Vörös Hadseregnek köszönhető.
(Hatalmas éljenzés, a jelenlevők kalaplevéve éltetik Sztálin marsallt.) Becsüljé
tek meg azt a szabadságot, ami a birtokotokba jutott és háláljátok meg a kor
mánynak és a Vörös Hadseregnek azzal, hogy fáradhatatlanul dolgoztok a termelés
fokozása, minden talpalattnyi föld bevetése érdekében.
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Pintér András,
a Földművelés Minisztérium megbízottjaként a követke
zőket mondotta:
— Olyan történelmi pillanatnak voltatok most tanút, amelynek jelentőségét ma
még felmérni sem lehet. Ne kedvetlenitsen el benneteket az, hogy ütegállásokat,
kilőtt tankokat és rambadőlt házakat találtok újjonnan kapott földjeiteken.
A nagy honfoglalók sorsa az, hogy a semmiből kell hazat építeniük. Akarni kell
és a romokon élet fakad, sokkal szebb, emberibb és szociálisabb élet, mint az
előző volt. Nem lesz többé kiszolgáltatott zsellér, akit kénye kedve szerint kínozhat
a földesura.
De éppen azért, mivel ez a földosztás — nyugodtan elmondhatjuk — , a magyar
történelem legfontosabb ténye, nagyon komolyan kell venni és nagyon becsületesen
kell hozzányúlni.
Legyetek tárgyilagosak és igazságosak. Ne a protekció, hanem a józan belátás
érvényesüljön.
Ezután Jármi Kálmán, a tnszanagyfalui kommunista párt titkára olvasta
fel
alábbi versét, m ely a föidhözjuttatottak lelkiállapotát fejezi ki:
Rebegő ajakkal mondom e sorokat,
hogy elpanaszoljam szomorú sorsomat.
Szomorú volt nékem életem forgása
Hiába küzdöttem Burzsoáziában:
szorgalmas munkámért az volt osztályrészem,
hogy palotáikra szabad vo lt ránéznem.
Keservesen néztem, akik benne voltak,
hogy milyen jókedvvel, vígan mulatoznak
s gondolkoztam sokszor, ó ugyan mit tegyek,
hogy nézheti Isten tétlen e heréket?
Mi építettük azt, elvtárs-proletárok!
Habár az életünk volt szidalom s átok.
Becsületünk nem volt, sem pedig kenyerünk,
Bár sok munkánk után kérges a tenyerünk.
'(Magyar Nép, 1945. március 29.)

7.
A büdszcntmihályi géplakatosok és vasipari szakiparosok
gépipari mezőgazdasági szövetkezetét akarnak alapítani
Tekintetes Termelő Bizottság
Heiyben
A ló l írott géplakatosok és vasipari szakiparosok mind a magunk, mind társaink
nevében a következő kérelemmel fordulunk a Termelő Bizottsághoz.
A nagy földbirtokok felosztása folyamán az uradalmaknál levő nagyobb gaz
dasági gépek úm. traktorok, cséplőgépek, gőzkazánok, gőzekék, darálógépek, erAhajtású tengerimorzsolók, szelektorok stb. és lakatosműhelyi berendezések vissza
maradtak, amelyok nem oszthatók el.
Kim ondja ugyan a földbirtok elosztásáról szóló miniszteri rendelet egyik feje
zete, hogy ezeket a gépeket szövetkezeti kezelésbe kell venni. M ivel mi, iparosok,
a földhöz juttatásból ki vagyunk zárva, „Gépipari Mezőgazdasági Szövetkezetét’
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alapítunk, és mint szövetkezet nevezett gépekre igényünket már most bejelentjük.
Ha a föld azé, aki azt megmunkálja, miért ne legyen akkor a gépi berendezés azé,
aki azt szakértelemmel tudja javítani és kezelni. Kérjük továbbá, hogy az állami
segítséggel vásárolt traktorokat, továbbá azoknál a gazda nem szakembereknél levő
cséplőgépd berendezéseket is, akiknek megélhetése úgyis biztosítva van, gépszövet
kezetünknek adassék át megtérítés ellenében.
Tenkintettel arra, hogy eddig is nyereségvágyból tartották, kitűnik abból is, hogy
a saját terményeik cséplését is utoljára hagyták. Gépjeik üzeme úgy sem volt meg
bízható, mivel szakemberek nélkül javítottak és csépeltek, ezzel nemzetünkben kárt
okoztak. Ezen gépek szövetkezetünk kezelésében eredményesebben, gazdaságosabban
fogják céljukat szolgálni.
Szövetkezetünknek nem az a célja, hogy vagyont gyűjtsön, csak tisztességes, ben
nünket megillető megélhetést akarunk biztosítani magunknak és alkalmazott mun
kásainknak. Szövetkezetünk célja, hogy az a legkisebb földhöz jutott is meg tudja
szántani kellő időben, olcsó áron az ő pár hold földjét, és szövetkezetünk útján a
gazdák termelési igényei ki legyenek elégítve, és ezen. gépek minél tovább jó álla
potban szolgálják kitűzött céljukat.
Tisztelettel kérjük tehát a Termelő Bizottságot, hogy kérelmünket támogatni
és minél előbb letárgyalni, tárgyalás után a határozattal egyetemben a Nemzeti
Bizottság elé terjeszteni és a határozatról bennünket értesíteni szíveskedjenek, hogy
kellő időben rendeltetésünknek készen állhassunk.
Büdszentmihály, 1945. március 31.
Illő tisztelettel:
(aláírások)
(Nemzeti Bizottságok iratai. Büdszentmihály)

8.
A z Alkaloida Vegyészeti Gyár alkalmazottai mezőgazdasági termelőszövetkeze
tet létesítettek
Büdszentmihály, 1945. április 3.

T.
Nemzeti Bizottság
Büdszentmihály.
Folyó év március hó 13. nb. átiratukban közölte v. i. t. Nemzeti Bizottság azon
határozatát, mely szerint üzemünknek naponta 10 alkalmazottat kellett a községbe
robotra kiállítani. Ezen határozatnak a mai napig kötelességszierűen eleget tettünk,
és kiállítottunk összesen 180 robotost.
Azon ismert körülmény miatt, hogy gyárunk termelőmrunkát végezni üzemanyag
és vegyszer hiányában nem tud, alkalmazottairól anyagilag gondoskodni nem képes,
ezért a gyár alkalmazottai egy mezőgazdasági termelőszövetkezetbe tömörültek
abból a célból, hogy bérelt földeken saját maguk termeljék meg a szükséges élel
müket. A jó idők beköszöntése párán csolólag írja elő a mezőgazdasági munkák azon
nali megkezdését. Kérjük ezért i. t. Nemzeti Bizottságot, hogy fent idézett nb. határo
zatát, illetve annak hatályá megszüntetni és alkalmazottaimkat a további robot alól
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mentesíteni szíveskedjék. Ezen felmentés kimondásánál szívlelje meg i. t. Nemzeti
Bizottság azt, hogy olyan gyáripari munkásokról van szó, kik jövedelem nélkül
maradva, ha a földmunkától is el lesznek ütve, családjaikkal együtt a ránkjövő
bélben a kcnyértelcnség szörnyű sorsának kiszolgáltatottjaivá válnak.
Még egyszer kérjük fentiek szíves elintézését és vagyunk
magyar köszöntéssel
A L K A L O ID A
Vegyészeti Gyár Üzeme
Büdszentmihály
(Megyei Földhivatal iratai. Büdszentmihály.)

9.
.

A földosztás nyomában

A szabolcsi falvak nagy része még úgyszólván érintetlen az új márciusi gondolat
tól fűtött demokratikus szellemtől. Pártoknak igen sok helyen még nyoma sincs ésennélfogva a földreformmal kapcsolatosan semmiféle önálló kezdeményezés nem
indult meg a falvak részéről. A földművelésügyi kormány és a pártok által kiküldött
földreform előkészítő munkatársak megjelenése nagy feltűnést keltett ezekben a
falvakban. Sok helyen kissé tartózkodóan és bizalmatlankodva fogadták őket. Igen
sok helyen a dobolás útján történő összehívásra alig 40— 50 ember jelent meg.
Szinte bűvöletben hallgatták végig a földreformról elhangzott beszédeket. Hazaérve,
még néhány napig eltűnődtek rajtuk, míg felocsúdtak és megértették, hogy ez nem
propaganda, nem kortesfogás, hanem valóság. A földreform tényleg folyik és néhány
napon belül kezükbe akarja juttatni a magyar földet.
Ez a passzivitás, ami igen sok helyen még látszódobt, abból a reménytelenségből
táplálkozott* ami csak vigasztalan jövőjű magyar falvakban lehetséges. Eddig úgy
látszott, hogy semmiféle kiút nincs ebből a reménytelen megállapodottságból és
nyomorból, amit az évszázadok minden európaisága sem tudott megváltoztatni.
Lassan megértették azonban a gondolatot s a második, harmadik napon már ezekben
a passzív falvakban is százas tömegekben jelentették be igényüket a földre.
Kintjártunkban alaposan megismertük, hogy minek köszönhető ez a passzív
közvélemény egyes falvak részéről. Így felismertük a még bujkáló reakciós erők
munkáját, akik a nagybirtok tájékán találhatók és néha egyszerűen csak ártatlan,
tájékozatlan emberek. A földreformmal végre ennek a tespedt félelemnek is végeszakad ezekben a falvakban és az új magyar fejlődésnek és felemelkedésnek szelleme
járja át őket.
Egészen más a helyzet azokban a falvakban, ahol túlnyomórészben nagybirtokból
állt a határ. Itt úgyszólván az első pillanatban felfogták a falu nincstelen tömegei a
kérdés jelentőségét és egy emberként álltak a földművelésügyi kormány eigondolása
mellé, még a földreform törvény megjelenése előtt. Ezekben a falvakban már előzőleg
megalakították a földigénylő bizottságokat, szám vették minden nagybirtokot és
összeírták a föidigénylőket. Ilyen helyeken munkánk úgyszólván néhány útbaigazí
tásra szorítkozott. Sajnos a falu értelmiségét illetőleg csak kis százalékban találtunk,
olyanokra, akikben a népünk iránti kötelesség parancsa megszólaltatta az együtt
érzést és minden képességükkel a jogaikért, jólétéért és jövőjéért dolgozó parasztság
mellé állottak. A többség azonban passzívan szemléli a néhol még kissé ügyetlenül
mozgó népi önállóságot és kisujját sem mozdítja annak érdekében. De ez nem baj.
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mert ha lassan is, a nép megoldja azokat a problémákat, amelyek felmerülnek. Sok
tárgyalás és vitatkozás után így is megtalálják a leghelyesebb megoldást. Teljesen
megértették a földreform-törvény intézkedéseit. Kizárólag részletkérdéseken folyik
a vita, vagy esetleg vitás földdarabokon.
Általában az idősebb generáció könnyebben alkalmazkodik az új demokratikus
berendezéshez, a fiatalabbak tartózkodóbbak, aminek a magyarázata az, hogy az új
generációt talán jobban áthatotta a reakció szelleme. A z idősebb generáció előbb
komoly kritikával mérlegelte a tényeket, de amikorra megjelentünk a falvakban a
földreform örömhírével, már a meggyőződés hevével fogadtak bennünket, és lázas
igyekezettel fogtak hozzá a földigénylő bizottságok megalakításához, majd a föld
osztás munkájához. Lázas munka lett úrrá a falvakon, amelyet bátran nevezhetünk
a népi öntudatraébredés első pillérének. A reakció lába alól kihullt a talaj, hogy
biztos alapjául szolgáljon önálló, biztos paraszti egzisztenciáknak és az ezen a szilárd
talajon felépülő demokratikus, népi országépítésnek.
Pálfi Ernő
(Magyar Nép, Demokratikus napilap. II. évfolyam, 39. szám. 1945. április 5 )

10.

Harc a feketézők ellen
Tekintetes Nemzeti Bizottságnak
K isv ár da
Mint a Budapestre irányított burgonyaszállítmányok feladóinak egyik vezetője
napról napra azt tapasztalom, hogy Kisvárdáról és környékéről nagy mennyiségű
élelmiszer (zsír, liszt, bab, borsó, hús és élő baromfi stb.) lesz felcsempészve kü
lönféle egyének által Budapestre, és ott az élelmiszer-szállítók elképzelhetetlen
magas áron értékesítik ezen felszállított élelmiszereket.
A z élelmiszerek felszállítása batyukban és zsákokban történik az általam be
pakolt nyitott vasúti kocsikban berakott burgonya tetején.
*
Minthogy remélhetőleg az a közös célunk, hogy az élelmiszer árukat és a fe
kete piacot letörjük és megszüntessük, azon tiszteletteljes javaslatot teszem:
Méltóztassék a kerületi állami rendőrkapitánysággal az összeköttetést felvenni,
az állomáson naponként megjelenő batyusokat és csempészeket fokozottabb el
lenőrzés alá venni, az általuk szállítani szándékozott élelmiszereket elkobozni és
azokat a nyomorenyhítő célokra felhasználni szíveskedjenek, mert csak így tudjuk
elérni azt, hogy ezen meg nem engedett s a nemzeti létfenntartást is fenyegető
nagy arányokat öltő csempészést megakadályozzuk.
Kisvárda, 1945. évi április hó 6-án
Tiszteletiéi
(aláírás)
(Nemzeti Bizottságok iratai. Kisvárda)
11.

A pedagógusok helyzete 1945 elején
(Kisvárdán a Nevelők Szabad Szakszervezete beadványban kéri a Nemzeti
Bizottságtól a közmunka-megváltás csökkenését, Illetve a nevelőknek a még
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váltás fizetése alól való felmentését, mivel) ..... körülöttünk már hosszú idő óta
diadalát üli a korrupció: se szeri, se száma nem volt a társadalomellenes — anti
szociális — jövedelem-gyarapodásnak. Helyzetünk a közelmúltban még rosszabbra
fordult. Egyrészt a legtöbbünknek otthonában még a legszükségesebb felszerelési
tárgyaknak (ruha, cipő, konyhai eszközök, könyvek) is lábakéit, másrészt a „fekete
piac” — nyílt titok, hogy mindenki innen kénytelen élni — árai oly magasra rugtattak, (letörésükre, sajnos eddig még egyetlen intézkedés sem foganosíttatott), hogy
immár annak sem elegendő egy havi jövedelme egy pár cipőre, ki közülük a leg
magasabb díjazásban részesül...” )
(A szakszervezet a nevelői munka eredményének anyagi elismerését is kéri,
de nem „bérharccal” , mert........ a jelenlegi körülmények között nem éppen e várt
igazságosabb államformának a sírját ásnánk-e meg, ha most, amikor mindenkinek
őrhelyén kell lennie, tagadnánk meg a szolgálatot?” )
(A továbbiakban a beadvány kifejti, hogy a közmunka-megváltás „antiszo
ciális” , „egyenlősítő” megállapításának az iskolai munka vallja kárát. A NB a ma
ga tagjainak megszavazta a közmunka ailól való mentesítését, miért nem tehetné
meg ugyanezt a tanárokkal is, akik többletórákkal dolgoznak díjazás nélkül a köz
javára.)
(Nemzeti Bizottságok iratai. Kisvárda.)
12.
A szakszervezetek szervezik a munkát cs a reakció elleni harcot
A Nyíregyházi összmunkásság Szakszervezeti Tanácsának határozata
A Nyíregyházi összmunkásság Szakszervezetének Tanácsa április 4-én tartott
ülésén a következő határozatot hozta:
Tekintettel arra a feladatra, amelyet az ország újjáépítése jelent az ország
munkássága számára, a szervezett munkásság biztosítani akarja az ország gazda
sági újjáépítésének munkáját, és ezért ki akarja küszöbölni mindazokat az ele
meket, amelyek nem akarnak beleilleszkedni a szervezett munkásság feladataiba
és célkitűzéseibe, ki akarja rakeszteni azokat, akik lappangva bújkálnak az igaz
ságszolgáltatás elől, és úgy tartják fenn magukat, hogy eltitkolják lakásukat, és
hogy létüket fenn tarthassák, munkát vállalnak. Munkahelyükön is azonban meg
ragadnak minden alkalmat, hogy kártékony módon ártsanak és szabotáljanak,
ezeknél még számítani lehet rongálásokra is.
A szervezett munkásság lehetetlenné akarja tenni, hogy ezek a fasiszta fertő
zők a soraiba behatoljanak, ott a munkásság között pesszimista rémhírterjesztő
propagandájukkal a munkásságot politikai nézeteiben befolyásolják és a demok
ratikus magyar államrend ellen izgassanak. Meg ■
‘ akarja akadályozni továbbá azt,
hogy ezek az elemek lehetőséghez jussanak, hogy a termelés terén kártékony
magatartásukat, illetve munkásságukat kifejthessék, és megakadályozni
akarja
azt, hogy ezek az elemek 'bejelentés nélkül és feketén munkához jutva a hatóság
elől megbújhassanak.
A fenti okok szem előtt tartásával
akarja kezelni a munkapiacot és ezért
többi részében már bevezetett módszer
vállalni bármilyen területen, bármilyen
zeteken keresztül legyen lehetséges. Ez
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a szervezett munkásság
intézményesen
azt határozta, hogy hasonlóan az
ország
szerint Szabolcs vármegyében is munkát
foglalkozási ágban kizáróan a szakszerve
szükségessé teszi, hogy a szakszervezetek

székhazában az öszszakmák részére munkaközvetítő hivatal álljon fenn, hogy ha
bármilyen munkásra a városban vagy megyében a munkáltatóknak szüksége vol
na, ezen a helyen azt bármikor megkaphassák, ezért felh ívja a munkáltatók fi
gyelmét erre a szakszervezeti munkaközvetítőre és egyben kéri a munkáltatókat,
hogy: 1. a társadalmi béke megóvása érdekében, 2. a termelés eredményessége és
biztonsága érdekében munkást csak a szakszervezeteken keresztül alkalmazzon,
hogy ellenőrizni tudjuk. Ezért az ipartestületen bejelentett munkást úgy könyvel
jék el, ha szakszervezeti igazolványa van, és a bejelentett munkás adatai mellé
könyveljék el a szakszervezeti tagsági könyv számát, továbbá az O TI bejelentő
lapon is fel kell tüntetni ezt a számot, de bejelentést az OTI-nál csak a tagsági
könyv egyidejű felkutatása mellett lehet elfogadni.
Jelen határozatunkat megküldjük: 1. Szabolcs vármegye Nemzeti Bizottságá
nak, 2. Szabolcs vármegye törvényhatóságának, 3. Nyíregyháza város képviselő
testületének, 4. Nyíregyházi ipartestületének, 5. az Országos Társadalombiztosító
Intézetnek azzal a kéréssel, hogy jelen határozatunkat a fenti indokok miatt el
rendelje, iUeve megerősítse, és ilyen módon jogerőre emelje.
Nyíregyháza, 1945. április 12.
Pálfy Ernő
a szakszervezeti tanács elnöke
Jelen határozatunkat közlés végett a helybeli Magyar Nép című lapnak meg
küldjük.
(Szabolcs vármegyei nemzeti bizottság iratai I.)

13.
A dohánytermelés ne legyen egy kiváltságos réteg monopóliuma
... Hihetetlennek találja a földosztó bizottság, hogy amikor országunk gaz
dasága teljes egészében demokratikus alapokra fektetődik, a dohánytermelést úgy
szólván monopolisztikus alapon egy rétegnek kívánja biztosítani az állam ...
Amennyiben a jövőben a dohánytermelés, mint igen jövedelmező termelési ág
engedélyezve lesz a régi és új törpebirtokosok számára is, semmi akadálya sem
lesz az ország dohányellátásának, sőt a termelés ilyen módon való szabaddá tétele
a dohánytermelés fellendülését hozza magával.
D. Pcthe László fb-elnök felterjesztése a Megyei Földbirtokrendező Tanács
hoz 1945. évi április hó 21-én.
(Megyei Földhivatal iratai. Büdszentmihály)
14.
A reakciós erők visszaszivárgása
Szabolcs vármegye Nemzeti Bizottságától.
Magyar Miniszterelnök Ürnak,
Budapest
Miniszterelnök Űr!
A vármegyei Nemzeti Bizottságunk mind gyakrabban és gyakrabban tapasz
talja, hogy a különböző szakminisztériumok írásaival, kiküldéseivel, megbízásával
vagy egyenes kinevezésével részben itt már szolgálatot teljesített, részben magunk
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és törvényhatóságunk vezetői által nem ismert egyéneket küldenek le hivatali
helyek elfoglalására — anélkül, hogy nevezettek ellen az igazoló eljárás lefolytattatott volna.
A z Ideiglenes Nemzeti Kormány munkáját megnehezíteni nem kívánjuk, s
csupán ez okból eltekintünk attól, hogy egyes megbízások, kiküldetések vagy kine
vezések ellen egyenesen tiltakozzunk, mindenesetre, felhívni kívánjuk azonban
Miniszterelnök Űr figyelmét arra, hogy ismeretlen vagy tisztázatlan múltú és po
litikai múltú egyének ideküldésc — csaknem kivétel nélkül — Nemzeti Bizottsá
gunkat és törvényhatóságunk vezelőségét rendkívül nehéz helyzetbe hozza.
Azonos jelenségek mutatkoznak különféle közgazdasági alakulatok kiküldöt
teinél is, kik szinten terjedelmes megbízásokkal és kiküldésekkel jelentkeznek
törvényhatóságunkban. Ilyenek pl. a METESZ, FUTURA, HOMBÁR, Gabonatorgalmi, Hangya stb. stb. kiküdöttei, újabban pedig az előttünk még ismeretlen
tenményhivatal kiküldöttei.
Amikor magunk is elismerjük, sőt tudatában vagyunk annak, hogy gazdasági
életünk megszervezése és szakembereken keresztül való irányítása elengedhetetle
nül szükséges, semmiként nem tudunk egyetérteni azzal, hogy a fent megnevezett
és egyéb intézmények vagy — nem ritkán — magáncégek képviseletében is oiyan
egyének lepjék el a piacot, akiket az elmúlt időkben kifejtett tevékenységükből
rendkívül károsan és hátrányosan ismertünk, akik despotikus fellépésükkel, kiáltóan népellenes és közérdekellenes magatartásukkal a legélesebb közhangulatot
hívják ki magukkal szemben.
Nem ritka jelenség, hogy hivatali és gazdasági megbízatással jelentkező és itt
— enyhén szólva — rendkívül hátrányosan ismert egyének idejönni sem merészel
nének puszta múltjukkal, s hogy bátorságot és fedezetet csupán a tájékozatlan
szakminisztériumoktól kicsikart különféűc iratok és megbízások adnak nevezettek
nek. Ezek aztán — ismét csak nem ritkán itt rögtön rendőrkézre kerülnek, ami
semmiként sem hat az őket okiratokkal ellátott szakminisztériumok tekintélyének
erősítésére vagy — ritkább esetben — a megtévesztés vagy tévedésben
tartással
szerzett ez okiratokkal előző működési helyein jelennek meg kéréssel, kapacitálással s a jövőre való ígérgetéssel megengesztelni és az igazoló eljárásban ellenük
való adatszolgáltatásról lebeszélni kívánják a helybeli lakosságot, ami pedig egye
nesen illuzórikussá leszi az igazoló eljárást.
Mindez végeredményében és ha akaratlanul is — csak elősegíti reakciós em
bereknek sorainkban való meghúzódását és veszélyezteti egy demokratikus szel
lemű jövendő kialakulását.
Meg vagyunk győződve, hogy az Ideiglenes Nemzeti Kormánytól távol áll a
szándék, hogy nem kívánatos elemeket védőszárnya alá vegyen, amiért is arra
kérjük Miniszterelnök Urat, szíveskedjék a Minisztertanácsban jelen felterjeszté
sünket az összes szakminiszter úr előtt is ismertetni és odahatni, hogy törvény
hatóságunk területére — sem hivatalba, sem közgazdaságii területen — kirendelés,
kinevezés, megbízás és általában semmi elhelyezés ne történjen anélkül, hogy a
szakminiszter urak a helyi hatóságokat előzetesen ne tájékoztatnák és személyi
vonatkozásban véleményüket ki ne kérnék.
Nyíregyháza, 1945, április 23-án.
Szabolcsvármegye Nemzeti Bizottsága
(Szabolcsvármegye Nemzeti Bizottsága iratai.)
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Pálfi Ernő a földművelő szövetkezetek jelentőségéről
A lidércnyomástól felszabadult magyar társadalom, amelyre oly sokáig hatott
nyomasztólag és megfélemlítőleg a nemzetvosztő fasiszta társadalmi rendszer,
lassan magához tér és szorgos munkával hozzákezd, hogy újjáépítse az országot
és helyreállítsa a gazdaságii életet. Sokan furcsának találják, hogy a demokratikus
Magyarországon egymás után alakulnak meg a szövetkezetek. Pedig nincs ebben
semmi különös. Mert csak most van módjában a munkás magyar népnek, hogy
a különböző tőkeérdekeltségektől függetlenül, azok befolyásától szabadon, gazda
sági és politikai terrorjától mentesen a demokrácia szellemében alakítson való
ban népi erejű termelő és fogyasztási szövetkezeteket. Előbb ezt nem tehette meg,
mert a nagytőke monopolizálta az ország gazdasági életét, elfojtott minden kezde
ményezést és megakadályozott minden tömegtársulást, amely a szövetkezeti gon
dolaton belül nélküle történt volna. A z említett népi erőkön alapuló szövekezetek
között különös jelentősége van a földművelő szövetkezeteknek, melyek az előbbiek
hez hasonlóan alakulnak.
Sőt a földművelő szövetkezetek jelentősége talán még nagyobb
horderejű,
mint az egyéb szövetkezeteké, amint azt alább látni fogjuk. A z ország mai gazda
sági helyzetét tekintve a földművelőknek nem állnak rendelkezésre hiányai pót
lására a mezőgazdasági szerszámok, gépek, műtrágyák stb. Továbbá a háború
meglehetősen kimerítette és elfogyasztotta állatállományunkat, ilyen módon a me
zőgazdaság folytatásához szükséges igaerők bizony eléggé minimálisak. És éppen
ezen okok miatt, sokkal több munkaerőt igényel az elvégzendő feladat, azonban
ezen a téren is fogyatékosság van a falun, úgyhogy egyetlen lehetséges megoldás
ként kínálkozik a szövetkezeti eszme keretén belül folytatni a mezőgazdasági ter
melést. A rendelkezésre álló minimális igaerő ugyanis jobban kihasználható, ha
az egy-egy tehénkével vagy elcsigázott lóval, továbbá a birtokában levő mezőgaz
dasági eszközökkel rendelkező gazda belép egy földművelő szövetkezetbe, amelyen
belül ezek az egyesített erők jobban tudják megoldani a rájuk váró feladatot:
a föld megművelését s az ország kenyérrel való ellátását. Gyakorlatban még
számos egyéb előnye is van a szövetkezeti termelőknek. Nevezetesen egy szövet
kezet, amelynek az élén a legképzettebb gazda áll, egységes vezetést biztosít, egy
forma lehetőségeket a termelés minőségét illetőleg. A szövetkezeten belül jobban
Isi lehet kapcsolni a növények el'korcsosodását, miután egymás szomszédságában
többféle minőségű, do azonos fajtájú kis parcellák nincsenek, hanem nagy táblák
ban folyik a termelés. A föld területileg is jobban kihasználható. A műtrágya,
továbbá a permetezőszerek, a növényvédelmi szerek jobban beszerezhetők, ha egy té
telben, egyszerre történik azdk megrendelése. A földművelésügyi kormány bizo
nyara előnyöket fog biztosítani a földművelő szövetkezeteknek. Ezek vetőmaggal,
szerszámokkal gépekkel, növényvédelmi szerekkel való ellátása elsőrendű feladat
és ezért legelőször a földművelő szövetkezeteket fogják kielégíteni. A szövetkeze
tek jelentősége a nagybirtokkal szemben óriási, mert míg azok egyéni célért vették
igénybe a földet és a nemzet kincsét: a munkaerőt, addig a földművelő szövetke
zetbe tömörült gazdák a saját földjükön, saját munkaerejükkel folytatnak ésszerű
és előre meghatározható terv szerint történő minőségi termelést az egész ország
érdekeinek szem előtt tartásával.
A z eddig közölt szempontok nagyon fontosak, de mégsem egyedül ezek teszik
indokolttá a földművelő szövetkezetek létrehozását, hanem a földművelés belter-
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jesebbé való tétele, továbbá a mezőgazdaság belső üzemkörének felfedezése is.
Szándékosan írtuk így, hogy felfedezése, mert valóban a magyar mezőgazdálko
dásban még kifejlődésre vár a belső üzemkör megismerése és kifejlesztése. A
belső üzemkör megteremtése egyedül a szövetkezeti formán keresztül lehetséges.
Mert: 1. a nagybirtokon a belső üzemkör megszervezése hiányos volt, mivel az:
abban foglalkoztatott mostohasorsú cselédség közönye nem fejleszthette a ' lehet
séges fokra, 2. az egyéni birtokon nem volt meg hozzá a szükséges több munkaerő
Kizárólag a földművelő szövetkezeteken belül van lehetőség arra, hogy a szö
vetkezetek tagjai és azok családtagjai segítségével megteremtsük a belső üzem
kört, mert itt már megvan a munkaerő, nem úgy, mint az egyéni birtoknál, to
vábbá a nagybirtok cselédségével szemben itt a közös érdek mint ható tényező
jelentkezik, hogy minőségi munkát szolgáltasson és evvel megvan az alapja a
belső üzemkör kifejlődésének. A belső üzemkörben feldolgozhatok az összes mező
gazdasági termékek, amelyek a külső és belső üzemkörben termeltettek. Hogy
Milyen fokig folyjon a feldolgozás, az kizárólag attól függ, hogy milyen fejlett a
szövetkezet, hány tagja van, mennyi munkaerővel, milyen darab földön gazdálko
dik stb. Pl. ha egy kisebb szövetkezet álakul, akkor a külső üzemkörben- termelt
gyümölcsöket a belső üzemkörön belül aszalás vagy befőzés útján feldolgozhatja és
igy jobban értékesítheti. Továbbá a külső üzemkörben termelt burgonya, árpa, ten
geri felhasználásával a belső üzemkörben sertéshizlalót állíthat fel. Ilyen módon
nemcsak ezeket a mezőgazdasági termékeket tudja jobban értékesíteni, hanem a bel
ső üzemkörben tenyésztett sertést is feljavíthatja és értékesítheti. Ugyanez a heüyzet
a tejelő állatoknál is. A cél az, hogy több jövedelemre tegyenek szert a gazdák, ezt
a több jövedelmet pedig csak olymódon lehet elérni, ha a szövetkezeten belül a kül
ső üzemkör termékeit a belső üzemkörben feldolgozva értékesítik. A z országban igen
sok helyen alakult már a múltban is földművelő szövetkezet, a földreform után
azonban megyénként és az egész országban százával alakulnak ilyen szövetkezetek,,
mert rájöttek, hogy nemcsak a föld termőképessége használható ki jobban, hanem
a termékek értékesítése is. A munkaerők egyesítésével egy egyénre jutó kevesebb
munkával több eredmény biztosítható. De a földművelő szövetkezetek jobban tudnak
eleget tenni a demokratikus népi Magyarország felépítési kötelezettségének is.
Pálfi Ernő
(Magyar Nép. Demokratikus napilap. II. évfolyam, 57. szám. 1945. május 16..
16.
A cigányoknak nem járt föld ...
Dr. Tompos Endre Alispán Űr!
Alul is megnevezett Kiss Ferenc, Kiss József, Lakatos Gusztáv és id. Kiss Fe
renc tiszalöki lakos földmívesek a következő kérelemmel fordulunk az igen tisztelt
Alispán Űrhoz.
Nagy családú apák vagyunk mindannyian, négyünknek 28 családtagja van — kizá
rólag csakis földműveléssel foglalkozunk — és a mai demokratikus időnek megfe
lelően tisztességes, megérdemelt munkánk után kívánunk megélni, ne mondhassák,,
hogy mi dologkerülő cigányok vagyunk.
Igen, de ezt csak úgy tudjuk bebizonyítani, ha erre nekünk módot nyújta
nak. .. igen, de épp ez hiányzik és a földigénylő bizottság, 'kihez már egy időben.
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kérvénnyel is fordultunk, ezen tisztességes akaratunkban nem támogatott bennün
ket és az előadott kérelmüknek nem adott helyet.
Ezért fordulunk a mélyen tisztelt Alispán Űrhöz, hogy ezen most előadott ké
relmünket átvizsgálni és a földigénylő bizottságot arra utasítani kegyeskedjék,
hogy mi is megkaphassuk a minket megillető földjutalékot.
Kérelmünk megismétlése mellett maradunk mély tisztelettel
(aláírások)
mindnyájan tisztalöki lakos földművesek
(1945. VI. 25. A kérést elutasították.)
(Megyei Földhivatal iratai, Tiszalök.)
17.
Földműves szakiskolák létesítése Szatmár-Bereg vármegyében
Jegyzőkönyv
Felvétetett a Szatmár-Bereg ke. Vármegyék Földbirtokrendező Tanácsán ok
1947. évi január hó 12. napján tartott ülésén hozott határozatáról. Jelen vannak:
Szabó István főispán, dr. Gaál Elek alispán, Papp Ignác vm. tanfelügyelő, Jeney a
mátészalkai gazd. szakiskola igazgatója, Galambos János vm. tisztifőorvos, Papp
György vm. aljegyző, a Földművelésügyi Minisztérium szakoktatási főosztálya részé
ről Lázár Imre szaokt. főág., dr. Szalay Zsiigmond tü. tanácsos pedig az O FT ré
széről, továbbá a vármegyei Tanács tagjai teljes létszámban, valamint a megyei
földhivatal összes tisztviselője.
Elnök az ülést megnyitja.
A Szatmár-Bereg vármegyék területén létesítendő gazdasági szakiskolák stb.
ügye.
S z a l a y : A fővárosi kiküldöttek közel 10 napja helyszíni szemlét tartottak
az egyesített vármegye területén létesítendő középfokú és alsó fokú gazdasági szak
iskolák működési helyének és a szükséges tangazdasági terület kijelölése és bizto
sítása ügyében. Ennek az értekezletnek az a feladata, hogy a döntéshez javaslatot
terjesszen elő.
Végül az értekezlet több órás tárgyalás után meghozta az alábbi határozatot:
A kiküldöttek előterjesztése tárgyában hosszas vita fejlődött ki, az összes
megjelentek hozzászólása formájában.
Végül az értekezlet több órás tárgyalás után meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t :
A z értekezlet az alábbi helyeken az alábbi szakiskolák stb. létesítését hozza javas
latba az alábbiakban feltüntetett tangazdasági terület biztosítása mellett:
1. Mátészalkán az alsófokú mezőgazdasági szakiskolából középfokú mezőgazda
sági szakiskola létesüljön, amelyhez a szükséges gyakorlati tangazdasági terület
ből Kocsord község biztosítson 50 kh-t, Győrtelek község 25— 30 kh-t, Mátészalka
pedig 15—20 kh-t.
2. Nyírvasváriban alsófokú elsősorban gyümölcs-, szőlőd és konyhakert gazdál
kodást tanító kertészeti szakiskola létesíttesgék a volt Karg-féle kastélyban kb.
40— 60 kh. tangazdasági területtel. Ez a tanintézet nyírségi homokon alkalmazható
kertészeti ágak meghonosítását és tanítását szolgálná.
3. Jánk községben mezőgazdasági alsófokú szakiskola létesítlcssék a Hadik—
Barkóczy-Iéle kastélyban és a kastély körüli 17 kh-on felül legalább 40— 50 kh.
tangazdasági terület biztosítandó Császló és Csegöld községek határában.
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4. Csergeren a Szuhányi-féíe kastélyban gazdaasszonyképző alsófokú iskola léte
sít tessék kb. 10— 15 kh. langazdasági területtel.
5. Vásárosnaményban mezőgazdasági alsófokú szakiskola létesíttessék a Tomcsányi-fcle kastélyban 50—80 kh. tangazdasági területtel, amelyben lehetőleg benne
legyen a Tomcsányi-kostély körüli gyümölcsös is.
6. Tyúkodon az Ecsedi láp területén egy kb. 100 kh-as állami kísérleti gazdaság
létesíttessék, m íg a tyukodi volt Uray-féle kastély sorsáról később történjen döntés.
7. Kisgécz községben levő volt Haynau-féle kastélyban gazdák aggmenháza lé
tesíttessék kb. 15— 20 kh. területtel.
8. Mérk— Vadaskert községben levő volt Károlyi-féle kastélyban tüdőszanatórium
létesíttessék mintegy 50 kh. erdőterülettel. A jelenleg a mátészalkai orosz parancs
nokság birtokában levő 20 kh. szántóból megfelelő konyhakertészeti területnek
ezen szanatórium részére leendő juttatás iránt később történjen döntés.
k Hitelesítjük: Mátészalka, 1947. I. 13-án.
K. m. f.
Előadók:

Dr. Szabó Sándor s. k.

Dr. Radnai s. k.
Dr. Gulácsy s. k.

ügyvezető
Csernáthy Gábor s. k.
elnök

(Megyei Földhivatal iratai. Mátészalka.)

18.
A földreform nem volt végleges megoldás
Mélyen tisztelt UFOSZ-vezetőség!
A z alább felsorolt kérésemmel fordulok az UFOSZ-vezetőséghez.
Tekintettel arra, hogy Magyarországon a földreform megvolt, s úgy Tiszalökön
is. De sajnos részemre nem történt meg, mert mikor Magyarországon, illetve Tisza
lökön a földosztás volt, Oroszországban voltam, mint hadifogoly, ami részemre
tartott 1944-től 1947-ig, s így nem volt, aki százszázalékosan képviselje az érdeke
met. Pedig a tiszalöki UFOSZ-vezetőség tudta azt nagyon jól, hogy éppen úgy arat
tam én a bárónál vagy gépeltem avval a percentes géppel, mint aki idehaza volt,
s megkapta az őrá eső földjét avagy rétjét.
Most pedig azzal a kéréssel fordulok az UFOSZ-vezetőséghez, hogy habár nem
is százszázalékosan, de belátás szerint, hogy én is részesüljek a hadifoglyok részére
tartalékolt földiből avagy rétből.
Megélhetésem három főből álló családomnak csak úgy tudom 1940. évre is biz
tosítani, hogy abból a most kiosztott földekből 10, azaz tíz nagy holdat vállaltam
felesbe, a jószágomnak a most kiosztott kaszálóból béreltem ki, mondhatom olya
noktól, akik soha nem dolgozzák be ezt a földet, ez pedig a Demokratikus Magyar
Államnak nem célja: a föld azé, aki megműveli.
Kérésem megismételve remélem elintézésre talál.
Balogh Mihály
Tiszalök, Szabadság utca 44.
(Megyei Földhivatal iratai. Tiszalök, 1948.)
K ö zli: Hársfalvi Péter és Horváth Sándor
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Kállósemjeni visszaemlékezések
Elmondja Hegedűs Mihály, 68 éves, kállósemjéni lakos:
„1944. október 20-án, péntek hajnalban Nagykálló irányából tanklövést hallot
tam. Csodálkoztam ezen, mert a felszabadító szovjet csapatokat Kisléta vagy Balkány felől vártuk. Tudtam, hogy ez a lövés egy új korszak megindulását jelzi
Kállósemjénben.
A z előző napokon a németek már fej veszetten menekültek. A nagykállói úton
a — nem tudni miért — menekülő civil lakosság szekereit, jószágait eltaposták.
M ivel a vasútállomáshoz közel lakom, én itt figyeltem, miként menekülnek a fasisz
ták. A tanklövés után kimentem az állomásra, ahol három veszteglő tehervonat volt
tele menekülttel. A z egyik kocsiból kihajolt egy magyar százados és két nő. Azt
mondja a tiszt úr:
—
—
—
—
látják!

Mi újság van kint, öreg?
Csak annyi, hogy itt vannak már a szovjet katonák!
Szamár kend, öreg, nem tudja, hogy mit beszél!
Hogy szamár vagyok-e, vagy nem vagyok szamár, azt úgyis rövidesen meg
— mondtam nekik.

De már ekkor az orosz katonák sorozatos lövéseket adtak le. Persze, én is sza
ladtam, azt se tudtam, hogy merre menjek. Láttam, hogy a Kállai úton tűz van.
Kigyulladt valami épület, aztán kigyulladt az egyik lakóház is.
Nagyon kíváncsi voltam arra, hogy hogyan néz ki egy fto s z harcos? De nem
csak én, hanem Lengyel István, ki velem egyidős, ma is él, szintén szeretett volna
szovjet katonát látni. Mondom neki:
— Gyere Pista, menjünk erre, mert itt valami különös zajt hallok!
— Hát menjünk!
Megindultunk a régi vágóhíd felé. Mikor az árkon keresztül ugrottunk, lódo
bogást hallunk. Egy bajuszos szovjet katona volt, utólag azt hiszem, kozák lehe
tett. Odajött hozzánk, leszállt a lóról és kezet fogott velünk. Ő volt az első ember,
akit Kállósemjénben üdvözölhettünk. Éppúgy tudott magyarul, mint mi oroszul,
mégis mutogatással megértettük egymást. Egy közelben levő asszony nagyon sírt.
A katona odament hozzá:
— Mamka, mamka, nem sírni!
Ekkor már többen jöttek oda, hogy az orosz katonát köszöntsék. Persze, került
oda olyan ember is, aki némileg tudott oroszul. A katona megkérdezte:
— Merre vannak a németek?
— Elmenekültek az éjjel, Napkor irányába! — mondtuk nekik.
Mutattuk is, hogy merre van Napkor. Tudtuk, hogyha ők Nagykálló felől jöttek,
akkor a németek csak Napkor felé menekülhettek.
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K is idő múlva három harckocsi is érkezett az utcánkba. Mi elnevettük magun
kat, mikor láttuk, hogy a harckocsiról 25— 30 mosolygósképű fiatalember ugrott le,
de olyan fiatalok, hogy mi gyerekeknek néztük őket. Hamarosan megbarátkoztunk
velük.
A katonák az én házamban készítettek maguknak ebédet. M íg a csirkehús a
fazékban főtt, ők tejét és hagymát ettek kenyérrel. Ezen csodálkoztam,' de hát ahány
ház, annyi szokás — tartja a közmondás. De előkerült a pálinkás üveg is! Én ma
gam akkor sem voltam ivós ember, de nem akartam megsérteni őket, ezért a ke
zembe nyomott másféldecis pohár pálinkát lehajtottam. Mondanom sem kell, hogy
megreszkettem belé. A z őrnagy is lehajtott egy pohárral, de ivott utána ugyanannyi
vizet. Magyarázta nekem, hogy ők ezt így szokták, mert ezt így is kell. Ittam én
még sokkal több vizet rá, de nem is lett semmi bajom.
Nekem volt dohányom és cigarettapapírom. Mondtam nekik, hogy:
— Gyújtsatok rá!
A dohányt elfogadták, de a papírra nem volt szükségük. Egy jó darab újság
papírt letéptek és abba göngyölték a dohányt. Mi ehhez sem voltunk hozzászokva.
Szombat este még benn voltak az orosz katonák nálam. Elindultam, hogy hoz
zak nekik mézet. Nem haladtam messzire, mert nagy lövöldözés kezdődött. A né
metek vissza akarták foglalni a falut, de nem sikerült nekik. A z orosz csapatok
szakadatlanul jöttek Gelse irányából. Egész éjjel harc volt, de reggelre teljesein és
véglegesen megtisztították a községet a németektől.
Vasárnap reggel jött hozzám egy orosz pap és egy orosz katona, hogy segéd
kezzek nekik, mert temetik a hősi halált halt katonákat. Ugyanis a Vasút utca
bejáratánál kilőttek egy orosz konyhát és ott hat ember meghalt. A lovak is ott
hullottak szét az utcán, mert telitalálat volt. Nagy részvéttel temettük el azokat a
szovjet harcosokat, akik Kállósemjén felszabadításáért életüket áldozták.”

A közigazgatás újjászervezése
Elmondja Popovlcs Pál, 67 éves, kállósemjéni lakos:
„Közvetlen a felszabadulás előtt a főbíró Orosz János, albíró Orha György volt.
ö k aztán is ittmaradtak. A községi képviselőtestület először 1945 januárjában ült
össze, amikor megválasztották az új elöljáróságot. Főbíró T. Tóth János lett, fő
jegyzővé Szilágyi Jánost választották.
A z első hetekben rendszeressé vált a forspont, a közmunka. Volt itt egy lókór
ház, odajártak lovat ápolni az emberek a községből. A gyógyult lovakat tovább
vitték innen. Voltak olyanok, akik három-négy napi úton is voltak, míg a lovakat
a megadott helyre elhajtották. Vittek innen lovat Hajdúszoboszlóra is. Én magam
nem jártam ide dolgozni, de hallottam, hogy a lovakat kellett ápolni, takarítani,
etetni. A lovak a szovjet katonaságé voltak. Csak férfi munkaerőt vittek ide. Az
orosz konyhákhoz pedig segíteni kellett menni a főzéshez, krumplipuceláshoz.
A Nemzeti Bizottság 1945 februárjában alakult meg. A megalakulásakor én is
ott voltam. Több mint egy évig én is elnöke voltam a Nemzeti Bizottságnak, mert
először Orosz Jánost jobboldali elhajlásáért kizártuk. Tovább mint egy évig elnök
voltam, majd lemondtam róla, de nem fogadták el a lemondásomat, úgyhogy a vé
gén magától megszűnt.
Tulajdoniképpen a Nemzeti Bizottságnak az volt a tevékenysége, hogy minden
határozatot a Nemzeti Bizottság szavazott meg. Kezdeményezett és jóvá is hagyott.
Ha igazolást kértek volt csendőrök, vagy akik itt dolgoztak, akkor megszavaztuk,
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hogy ki hogyan viselkedett. A jegyzőnek jelentették, hogy a 'község mit adjon le.
milyen élelmet, hogy például hízósertést kell adni. Akkor a jegyző előterjesztette
és mi pedig megszavaztuk, hogy igen, ezt és ezt megadjuk. A végrehajtást aztán a
jegyző végezte el.
A Nemzeti Bizottságnak meg kellett szavazni egy alkalommal, hogy hány darab
sertést adjunk be. A kiscseréi tanyán lakik egy kertész, vincellér volt ott a szőlős
kertben. Azt akarták, hogy ő is adjon be egy sertést. Mikor én ott dolgoztam Kis
cserén, megismertem a családot. Volt neki vagy hét-nyolc gyermeke. Egy kocájuk
volt. Én mondtam, hogy olyan emberre, akinek ennyi gyermeke van, nem lehet
beadást kivetni. Azt mondtam, hogy én magam adok be helyette egy süldőt. Erre
T. Tóth is felajánlott egy süldőt a sajátjából. Tehát ilyen eset is előadódott. Fizet
tek a süldőért, de mire a pénzt megkaptuk, már nem ért semmit sem, mert egy ska
tulya gyufát sem ért a pénz, mire megkaptuk az árát.”

A Magyar Kommunista Párt megalakulása községünkben
Elmondja: Hegedűs Mihály.
„1945 első napjaiban bementem Nyíregyházára. Kerestem a Kommunista Pár
tot. Kommunista Pártot nem találtam, csak Szociáldemokrata Pártot. Elmentem a
párthelyiségbe. Itt nem értem célt, mert én nem Szociáldemokrata Pártot, hanem
Kommunista Pártot kerestem. Pár nap múlva ismét bementem, amikor megtaláltam
a Vay Ádám utcában a Kommunista Pártot. Pintér Andrást találtam ott, akivel már
azelőtt is ismeretségben voltam, kb. a 30-as évekből. Jóval fiatalabb ember volt,
mint én. Megbeszéltük a párt megalakítására vonatkozó dolgokat. Megbízást kap
tam, hogy alakítsam meg a pártot. Egy néhány ideiglenes belépési nyilatkozatot is
hoztam. Megalakítottam a pártot Kállósemjénben. A feleségem, két lányom, a test
it vérem a feleségével lett először a párt tagja. Másnap, harmadnap a két szomszédom
is belépett a Kommunista Pártba.
A párt nagyon lassan szerveződött. Február végén voltunk 14-en. Más párt ak
kor még nem létezett Semjénben. A párt 58 főre emelkedett április végére. Május
elsején a kommunisták felvonultak. Már hajnalban ébresztőt rendeztek, zenészekkel,
piros és nemzetiszínű zászlókkal körbe jártuk a falut. Láttam, hogy a kommunisták
élednek Semjéniben. Május első napján a kastély erkélyéről tartottunk beszédet.
Egy öreg, Tóth Albert nevű tanító csatlakozott hozzánk, aki ünnepi beszédet tartott
az én bevezetőm után. Elég talpraesett, akkori időknek megfelelő beszédet mondott
az öreg tanító bácsi.”

A Szociáldemokrata Párt megalakulása községünkben
Elmondja: Popovics Pál.
„Egyik alkalommal a nagykállói ipartestülethez bementem. Ez április végén,
egy vasárnap délután volt. Mint kisiparos, az ipartestületnek tagja voltam. A z ipar
testület gyűlést tartott, a vezetőséget választottuk meg. Érdeklődtem, hogy milyen
pártok vannak itt, az iparosok milyen pártban vannak? Márkus György adott
nekem választ, ö mondta, hogy főleg a Szociáldemokrata Pártban tömörülnek a kis
iparosok. Munkáspárt, hasonlít a Kommunista Párthoz, csak nincs olyan radikális.
A z olyan enyhébb, olyan középutas.
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Néhány hét múlva Márkus rendőrkapitány lett, ő kőműves ember volt. Behíva
tott és azt mondta, hogy nézzek utána, kik lehetnének a Szociáldemokrata Párt tag
jai. Megígérte, hogy k ifo g ja hozzánk küldeni az egyik hadnagyot, Barta Gézát. Majd
ő ki is jött. Akkor aztán megalakítottuk a pártot hárman vagy négyen. Ez 1945.
május 27-én volt. A vezetőséget is megválasztottuk, bár nem nagyon volt kikből meg
választani, nagyjából azért ez is megtörtént. Mi magunk közül Választottuk meg,
hogy ki milyen beosztásban legyen. Én voltam az elnök, a titkár pedig Debrecenszki
István lett, aki már azóta meghalt.
Olyan nagy pártéletet nem éltünk. Először helyiségünk sem volt, majd később
a jelenlegi ruhabolt helyisége volt a párthelyiségünk. Összejöttünk, politizáltunk,
elbeszélgettünk. Egyik alkalommal eljött hozzánk Nyíregyházáról a polgármester,
Fazekas János, aki előadást tartott nekünk.
A z egyesülés előtti időkben gyakran váltakoztak a Szociáldemokrata Párt
járási titkárai. Nem tudtuk, hogy honnan, ki választotta, hova való volt; de azok
már kommunisták voltak. Mire az egyesülésre került a sor, már alig maradtunk,
mivel az élelmesebbjei már hamarább átvándoroltak a Kommunista Pártba.”

A földosztás Kállóscmjénben
Elmondja: Hegedűs Mihály.
„1945. március 25-én kijött Nyíregyházáról kocsin Krassói Loránd, aki a meg
alakítandó földrendező bizottságnak ügyvezető elnöke volt. Dobszó útján össze
hivatta a falu lakosságát. Először velem közölte — mert én vele előtte való napok
ban beszéltem — , hogy Kállósemjénben, mint minden községben megalakul egy
földosztó bizottság. Közölte velem, hogy lehetőleg olyan emberek legyenek a föld
osztó bizottság tagjai, akik érdekelve lesznek benne. Akkorra kidoboltattuk a gyű
lést és összehivattuk az egyik iskola termében. A nép, mivel tudta, hogy én hírnöke
vagyok a kommunizmusnak, a földosztással kapcsolatban több feliratot, röpcédulát
terjesztettem a faluban, így a választás rámesett. így sorban megválasztottunk 18
tagot. Másnap az volt a feladatunk, hogy járjuk végig a tanyákat. Minden tanyából
még két embert a földigénylő bizottságba beválasztottunk. Ez a munka eltartott
két-három napig.
Ez a munka nem ment könnyen, mert az egyiket ha megválasztotta a nép, a
másik órában a másik tanyába már utánunk jött, hogy ő semmi körülmények
között sem vállalja, mert az öregebbek visszaemlékeztették a 19-es, 20-as évekre,
amikor bizony azok az emberek, akik a mozgalomban részt vettek, igen hátrányos
helyzetbe kerültek. Űjra vissza kellett menni, hogy a lemondott helyett újat válaszszunk meg.
Három nap múlva meg lett választva 30 földigénylő bizottsági tag. Mind a har
mincán összejöttünk és megválasztottuk az elnököt. Ez én lettem. Megválasztottuk
az öt főből álló intézőbizottságot is. A z intézőbizottság tagjai a következők voltak:
Hegedűs István, Nagy Gábor, T. Tóth János, Lovász Gyula és Lovas Pál.
Megkezdtük először a földek összeírását, hogy hány hold föld van a község ha
tárában 2328 hold föld volt, amit ki lehetett osztani.
A legtöbb dr. Kállay
Miklós birtoka volt. 1075 hold föld, Gyulaházi Miklósé 900 hold, Domokos Gé
záé, akiét akkor Kovács Gábor bérelte, 740 hold. Ezek voltaik a nagyobb birtokok.
Március 30-án kijött a kormánybiztos és Krassói Loránd. A z utasításokat meg
adták. Nyolc nap alatt kellett a földigénylő bizottságnak összeírni az igényjogo
sultak névsorát. Kinek mekkora a családja, kinek milyen birtoka van. Mert kétfelé-
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volt osztva az igényjogosultság: törpebirtokosokra és a nincstelenekre. A törpebir
tokosoknak, ha igen nagy volt a családjuk, birtokukat 15 holdra lehetett kiegészí
teni. A legalsó határ 3 hold volt, így állapítottuk meg. Ekkor kezdődött a földosztás.
Igen nehezen ment, mert az első nyolc napon 520 holdra volt csak igénylő, bele
számítva azt, hogy valaki 10, 15, 20 holdat igényelt. Én kétségbeestem, hogy így nem
tudjuk a nagybirtokot teljesen kiosztani. Bementem és bejelentettem a kormány
biztosnak, hogy milyen szomorú a helyzet nálunk. A kormánybiztos felhatalmazott,
azt mondta, nincs rá rendelet, de az ő felelősségére négy napig még hosszabbítsuk
meg a földigénylést. Hazajőve kidoboltattam, futárokat küldtem a tanyákra, hogy
még négy napig lehet igénytelni földet. Letelt így a 12 nap. Az eredmény 1080 hold
lett. Ez is kevés volt még. Ezek után, hogy letelt a 12 nap, elgondoltam egy meré
szet. A kormány adott rá 8 napot, a kormánybiztos a saját felelősségére 4 napot,
én a magam felelősségére újabb 4 nappal meghosszabbítottam. íg y sikerült kiosztani
1 800 hold földet, erre gazdát keríteni. De a napok melegedtek már, a március m e
leg volt, de következett már az április is. Tudtuk, hogy szántani-vetni kellene, de
a föld még nincs rendezve. így éjjel nappal dolgoztunk mind a harmincán meg
szakítás nélkül. Hűséges munkát végeztünk. Április 10-re már papíron is kiosztot
tuk a földet. Kifüggesztettük a volt csendőrlaktanyában, ahol a földigénylő bizott
ságnak a székhelye volt. Kifüggesztettük a folyosóra, hogy mindenki megnézhesse,
hogy mennyi földet kapott. Este, mikor hazamentem, akkor kezdtem gondolkozni,
hogy itt sokkal több föld van kiosztva, mint amennyi rendelkezésünkre áll. Mi még
bizony a csatornákat, a dűlőket is kiosztottuk.
Másnap reggel már négy órára összehivattam a bizottságot. 26 ember már négy
órakor együtt volt. Leszedtük a falakról a hirdetést, át kellett dolgozni az egészet.
K i kellett venni belőle a dűlőket, csatornákat és a ki nem osztható területeket.
Csorbulás ért sok embert, hol egy fél hold, hol egy egész hold esett le egyik-másik
embertől. Itt mindjárt az elégedetlenség felütötte a fejét. Nem volt baj, mert még
voLt tartalék területünk.
Megkezdtük április 14-én a föld kiosztását. Minden tanyára beosztottuk a föld
igénylő bizottság tagjait. Ehhez kisegítőül egy-egy községi földigénylő bizottsági
tagot is, hogy így talán igazságosabb lesz a földosztás. Mi ezt akkor bizony nem
nagy hibákkal, de apróbb hibákat elkövetve hajtottuk végre. Nem is lehetett ilyen
rövid idő alatt pontos munkát végezni, így elégedetlen emberekkel is találkoztunk.
A földosztás megkezdődött. Minden tanyára, ahova kimentünk, 100— 200 karót vit
tünk. Volt olyan nap, hogy 5— 6 embert megbíztunk, hogy mérje ki ezt a darab
földet és mikor 2— 3 óra múlva jöttünk vissza, már a határban senkit sem láttunk.
Azt gondoltuk, hogy hamar megcsinálták. Mikor hazaértünk, akkor tudtuk meg,
hogy nem mernek hozzányúlni, nem merik kiosztani, mert olyan hírek voltak, hogy
aki a földet kiosztja, a határban, a fára fogják felakasztani. Még itt is került egy-két
földigénylő bizottsági tag, aki meghátrált a félelemtől. Nem volt mit tenni. így
fogtunk bele tovább a földösztásba.
Április húszadikára mi az egész határt felosztottuk. Volt nekünk körülbelül,
határozottan nem emlékszem rá, vagy 240— 250 hold földünk, tartalék föld. Tudtuk,
hogy vannak olyan i emberek, akik az életüket áldozták volna már régebben is egy
hold földért, de ezek még fogságban voltak. Én ezekre is gondoltam akkor, annak
ellenére, hogy az anyja, vagy a felesége nem engedte, hogy írjunk a férje vagy fia
részére földet. Ezek után hazajövet, hogy legyen nékik mégis valami kis föld, így
biztosítottuk. Mikor teljes egészében befejeztük a földmérést, 180 kataszteri hold
maradt tartalék föld. Ezenkívül 20 hold szőlő és gyümölcsös is maradt. Minden
esetre ezeket nem osztottuk ki. Azt tartottuk, hogy a kállósemjéni területen ne
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maradjon parlagon föld. Adtunk, amit később bűnnek róttak fel nekünk, a papok
nak is, a jegyzőnek is, a tanítóknak is 400— 400 öl szőlőt, gyümölcsöst, már kinek
mit. Persze, ez tudomásukra volt hozva, hogy ez csak tartalék, addig használhat
ják, amíg nem kerül rá sor, hogy ezt is kiosszuk. Volt olyan, aki három éven ke
resztül használta. De volt olyan, aki már csak akkor ősszel szüretelt, mert a szőlő
terület gazdára talált.
Bizony, a kiosztás után olyan embereket is találtunk, mint amilyen Dankó János
volt. Dr. K iár Andor birtokából Kiscserén szerdán osztottunk ki Dankó Jánosnak
nyolc hold földet, majd pénteken találkoztunk kint vele. Megállapításunk szerint
kib. 1000 öl fel volt ásva. Megkérdeztük tőle, hogy hányán ásták ezt? Erre Dankó
János nagy örömmel felelte, hogy ő szerda óta még otthon sem volt, ő ásta é jje l
nappal. Nemcsak egy Dankó János volt KáUósemjenben, számtalan Dankó János volt.
Ha valakinek egy esztendős borjúja volt, összefogta a másiknak a tehenével, de
még ők is húzták és tolták az ekét, úgy segítettek az állatnak. Olyan területet nem
hagytunk műveletlenül, melyet meg lehetett művelni. Fogtunk mi lovat össze tehén
nel, egy lóval szántottunk és segítettünk egymásnak, ki hogyan tudott. Ha valaki
nek maradt 300—400 öl, sok esetben 500— 600 öl szántatlan, akkor kapával vágtuk
fel, csak hogy be tudjuk vetni. Mindenesetre az olyan földbe, melyet kapával vág
tunk fel, olyan terményt tettünk, melyről tudtuk, hogy az ilyen silány művelés
mellett is teremni fog. Ha valahová krumplit akart valaki vetni, azt ásóval ástuk
fel. Nem volt könnyű a földosztás.
1947. február első napjaiban jött egy rendelkezés, hogy országos viszonylatban
a földigénylő bizottságokat megszüntetik és feloszlatják. Amikor a földigénylő bi
zottság megszűnt, életre hozta a kormányunk— a párt javaslatára — az Újonnan Földhözjuttatottak Országos Szövetségét. Ezek után az UFOSZ kezdett vigyázni a föld
területre, mert abban az időben az volt a jelszó, hogy földet vissza nem adunk,
ha kell inkább meghalunk. Egy tiltakozó gyűlésen minden földigénylő bizottságból
egy-két tag részt Vett 1946 február első napjaiban. Nyíregyházáról, a megye szék
helyéről 130-an utaztunk fel különvonattal és Budapest utcáin a munkássággal öszszefogva tüntettünk a földreform megvalósítása mellett. A községből velem volt
még Elek Zoltán. Így képviseltük a községet ketten. A földigénylő bizottság tagjai,
akkor ez a küldöttség megjelent a Parlamentben is. Életember először voltam a
Parlamentben akkor. Mindenütt a legnagyobb szeretettel fogadtak bennünket és
Budapest munkásságával napokon keresztül jártuk a főbb útvonalakat tüntetve.
Egész életemben az volt a legnagyobb tömeg, amit akkor én Budapesten láttam.”
Közli:
Dr. Erdész Sándornc
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A Z ÚJSÁGÍRÓ RÁKOS SÁNDOR
Országos tekintélyű költőnk és műfordítónk pályakezdése Nyíregyházához kötő
dik. Itt járt gimnáziumba, itt írta első verseit.
1945-ben, a felszabadulás első heteiben itt vállalt munkát, mint újságíró. Nem
munkát vállal, hanem feladatot, szolgálatot. A fiatal magyar népi demokrácia szá
mára akar harcos és tiszta embereket toborozni. A már 1944 végén is szórványosan,
majd 1945 januárjától rendszeresen megjelenő nyíregyházi újság, a Magyar Nép
munkatársa lesz.
A pálya kezdetén álló fiatalember cikkei nem pusztán kordokumentumok. Az
induló, újjászülető demokratikus magyar újságírás, publicisztika országosan is jel
lemző és kiemelkedő darabjai. Ugyanakkor a fiatal költő újságírói tevékenysége
belső
fejlődésének,
gondolkodása
formálódásának,
élettörténetének
szerves
tartozéka.
A z alább közölt három írás nemcsak stílusa, gondos szerkesztése miatt vonja
magára figyelmünket, hanem emelkedett gondolatisága, harcos, plebejus demokratiz
musa, puritán elkötelezettsége, eszmei tisztasága miatt is.
H. P.
Mindannyiunkat nagyon érdekel,1
am i ma a legfontosabb: az igazoló bizottság munkája. Milyen megrendítő, milyen
torkot szorongatóan nagyszerű volt annakidején, amikor azt hallottuk a titokban
fogott londoni hírekben, hogy a felszabadult francia nép legelső ténykedése a há
borús bűnösök bíróság elé állítása. — ím e — gondoltuk akkor lelkesülten — a gloir e és a szabadság nemzete ért ahhoz, hogyan kell a megalkuvás és gyengeség gya
lázatát lemosni, még mielőtt rászáradhatna a trikolor és lélek vásznára. Íme — gon
doltuk továbbá — a franciák elég nagyok és erősek maradtak még a zuhanásukban
is, tévedésüket kertelés és szépítgetés nélkül megvallani és gyógyító kegyetlenséggel
— az orvos kegyetlenségével — kivágni saját testükből azt, ami fekély és betegség.
Akkor — talán nem megbocsáthatatlan elfogultsággal — magunkról is azt hittük;
hogy a szükségszerű, tehát föltétlenül bekövetkező fordulat után elég becsületesek
és emelkedettek leszünk hasonlóképpen cselekedni.
Azóta a fordulat megtörtént és február 3-ával megindul a tisztviselőket igazoló
bizottság működése is. A bizottság elnöke közölte az igazolandók egy részének
névsorát és felszólította a város lakosságát, hogy észrevételeit az általa megjelölt
helyen és módon közölje.
Eddig alig egynéhány észrevétel történt. Tehát vagy azt kell feltételeznünk,
hogy a szóbanforgó nevek tulajdonosai egytől-egyig háborús bűnökben és politikai
félrecsuszamlásokban nem vétkes, illetve a mai rendszernek tökéletesen megfe’ elő
-emberek, vagy pedig azt, hogy a város lakossága nem óhajt a fent említett felhí
1 M agyar Nép, 1945. feb ru ár 3.
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vásnak eleget tenni. Tekintettel arra, hogy az első eset — tisztán valószínűségszámí
tási alapon — kissé hihetetlen, inkább a második esetet vagyunk hajlandók érvül
elfogadni.
. Nyíregyháza lakossága — érthetetlen oknál fogva — nem akar részt venni ab
ban az országos megmozdulásban, amely másutt, öntudatosabb és egyenesebb, gon
dolkodóbb vidékeken teljes erővel és megalkuvást nem ismerő igazságossággal tör
a ma legfontosabb nemzeti érdek érvényre juttatására. Miért van ez így? Mit gon
dolnak és mitől tartanak? Miért félnek az igazságtól? Valószínűleg félreértésről
van szó. Történetesen arról, hogy mást látnak ebben a mozzanatban, mint ami
valójában. Ami itt és országosan történni fog, az nem inkvizíció és nem bosszúállás.
Annyira nem' az, hogy ezt szinte megjegyezni is fölösleges volt és csak a gyengéb
bek kedvéért tettük.
Nagyon komoly és nagyon felelősségteljes férfiak fogják nagyon lelkiismeretes
munkával elválasztani az ocsut a búzától. Ezek a férfiak, elfelejtve azokat a mód
szereket, amiket az elmúlt rendszer — talán velük szemben is — alkalmazott, min
den enyhítő körülmény és az egyéni sors százszálú szövevényének figyelmes fö lfej
tésével csak Bírák és az Igazság — a minden elfogultságon felülálló egyetemes
Igazság — képviselői lesznek, amikor döntenek.
Ehhez a munkához kérik a jószándékú és becsületes emberek támogatását.
Nem az elfogultakét és besúgókét, mert azok örökre levitézlettek.
Igazak, akik vagytok, lépjetek elő bátran. Most kezdődik a ti tanúskodásotok.
Igazság olyan ritkán van földön. Most, hogy végre megjelent, kell, hogy ti
beszéljetek vele.
r. s.
Őrzők, vigyázzatok a strázsán!2
Azok, akikről rftegszoktuk, hogy emberségünk legszentebb ügyeiből szednek
sápot, újabb merényletre készülnek ellenünk. Alkatuknál fogva nehezen bírják, ha
sokáig csendben kell maradniuk, de meg a szükséges önkritika is hiányzik belő
lük, amely megálljt és félreállást parancsolna nekik. A z induló pártélet kapuin
tömegesen tolonganak be a tőlük megszokott opportuniitással, ahogy nemrég még va
lamelyik nyilas frakció helyiségeit szerencséltették. Most persze már baloldaliak, sőt,
60kkal baloldalibbak akarnak lenni a legveteránabb baloldalinál is. Ha valahol
túlhangosan kiabálnak, ha a mi emberséges elbírálásunkkal szemben indokolatlanul
bosszút követelnek, ha semmivel sincsenek megelégedve, ott és akkor egészen bi
zonyosan ők üvöltenek, bosszúszomjaznak és elégedetlenkednek.
őrzők, vigyázzatok a strázsán!
Vigyázzatok, vigyázzunk a neológokkal, akik meggyőződésük hevét egy lihegő
és hazug ál-fanatizmussal igyekeznek pótolni. Urak! önök pedig ne akarjanak ben
nünket kioktatni. Higgyék el, mi mindannyian szenvedtünk éppen eleget, de nem
tűrjük, hogy szenvedéseinkért az urak álljanak bosszút!
Ami a jövőt illeti, a következő javaslatot teszem.
A baloldali és demokratikus pártokba való belépés előtt kelljen mindenkinek
a következő nyilatkozatot aláírni:
Én, X. Y. becsületszavamra kijelentem, hogy a háború kitörése óta (elég enyhe
meghatározás) semmiféle jobboldali párt (itt felsorolandók az összes létezett jobb
oldali pártok) tagja nem voltam.
2 M agyar Nép, 1945. )anuár 9.
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E módszer mellett, ha mennyiségileg vesztenénk is, minőségileg feltétlenül
nyernénk.
Márpedig, abban mindannyian megegyezünk, hogy a kvalitatív és nem a kvan
titatív eredmény a fontos. Hogy mi a tét, azt is jól tudjuk.
A z új Magyarország sorsa forog kockán.
őrzők, vigyázzatok a strázsán!
r. s.
Levél egy polgártársamhoz, aki éppen mcst lépett ki a pártirodából5
Kedves Polgártársam!
Engedje meg, hogy most még ne elvtársamnak nevezzem, Látom, az újonnan
szerzett pártigazolványt még nem volt ideje belső zsebébe tenni.
Tudom, hogy maga jószádékkal lépett be a pártba s a hivatalos megszólítás
mellőzése nem is a szándéknak szól, mindössze csak azt óhajtom vele jeleznij hogy
amit írok, fölül áll minden pártpolitikán.
Tehát ön belépett a pártba és jószándékkal lépett be, értve ezalatt azt, hogy
semmiféle anyagi vagy erkölcsi előnyt nem szándékozik ebből a lépésből csiholni,
ö n nem volt tagja semmiféle jobboldali pártnak vagy mozgalomnak, ö n a múltak
ban csupán tárgyilagos szemlélő volt anélkül, hogy bármibe is beleavatkozott volna.
Éppen ekörül van a baj, ha egyáltalán bajnak lehet nevezni egy olyan hibát, ami
a jövőben még könnyen korrigálható.
‘ ö n azt hiszi, elég volt megszereznie a pártigazolványt s élhet tovább a régi,
semmibe bele nem avatkozó lélekkel. Ez — valljuk meg — biztonságot jelentett az
ön számára, s büszke is volt rá.
Nem, tisztelt Polgártárs! Egy ilyenféle, se oroszlán, se macska megoldás jó volt
a múltban, nyugodt polgári önérzettel való hangoztatása védettséget s bizonyos kétesérékű integritást jelentett az idők hullámverésében. De most építő kor nyílott
meg a számunkra s építeni állásfoglalás nélkül nem lehet, mert az építés maga is
állásfoglalás. „Belső revíziót!” — harsogta egy elkoptatott szólam a 30-as évek
végén. Hát most valóban belső revízióra van szükség, kedves Polgártárs! Nyílt állás
foglalásra és bátor kiállásra, s ez nem merül ki a pártigazolvány megszerzésében.
A pártigazolvány nem egy politikai Nirvána- vonatjegye, mellyel ' nyugodtan
utazhat az ember a végállomásiig. A párti gazolvány behivójegy és elkötelezés.
Nem üdülést, hanem nagyon komoly, nagyon felelősségteljes, nagyon lelkiismere
tes, sőt — ne ijedjen meg — sokszor nagyon verejtékes, a fogcsikorgatásig meg
feszített munkát jelent a jövő, mindannyiunk jövője és még számtalan utánunk
következő magyar generáció jövője érdekében. Mindezt pedig nem egy párt iránti
elfogultság mondatja velem, kedves Polgártársam, ezért sem neveztem előzőleg
elvtársamnak. A jövőt nem a kényelmesek és óvatosak, hanem a serények és bát
rak építik!
Csak ennyit akartam mondani magának, kedves polgártársam, aki éppen most
lépett ki a pártirodából!
■
R. S.3

3 M agyar nép, 1945. Január 24.
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zsáim keze — nem jut eszembe tovább, — patika is van benne, — Írjátok meg leg
közelebb, hogy vissza-irhassam. Szegény kicsi Emma, fáj mind a két keze — de
akkor nem fájt ugyék, mikor Váriba, vagy hol mulattatok augusztus végén. — Bion,
ide hallott a muzsikaszó! Abbion!
Hát hogy Bélának három napból áll az esztendő? Szerencsés legény őkeeme.
Bezzeg más szegény ember itt nyög s éjszakánként szidja a pol..-kát. És 365 éjszaka
vagyon egy esztendőben, — ügyi Béla? Vagy nem annyi? Hanem aztán tanulj lánchordta cigánya, csúffá ne tedd a papát! Mert majd nem lesz mesemondó kedvé
ben, hogyha megesett az eset.
Vilma nagysám pedig megsúghatná Keresztanyámnak, hogy nem érdemes be
tegnek lenni, én már kitapasztaltam. —
Szervusz, visszaadom csak cserébe mind — a csókot Zsiga.

. 3.
ö nagyságaiknak
Ács Emma, V ilm a...
kisasszonyoknak.
C s e k e.
(A postabélyegző adataiból: Szatmár, [1]900. okt. 23.)
1. Itt ülök fogságban,
Siralmas rabságban.
Szatmár városában,
A katonaságban.
2. Szeretnék kimenni,
De nem lehet tenni,
Ma haza kell menni
Ha meg lehet tenni.
így hát nincs mit tenni,
Koplalni nem enni
Mégis haza menni.
3. Hogyha hát ti irtok,
Bizonyosan irtok!
Hamarosan irtok!
Bőven, sokat irtok!
A 'czim em tuditok!
Ugyitok?
4. Szerelmetes húgainak,
Kísértén e sorainak,
Küldi legszebb királynénak,
Vilma Hollandiainak,
Kitől példát tanuljanak.
5. Képét egy baka
Szökött katona
M-cz -Zsiga..
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6. írtam Szatmárban
Ezerkilcmczszázban
Tiik leányokban,
Szivem gyönyörüségéban.
A fenti leveleket kézzel írta Móricz, levelezőlapokra. A lapok keltezéseivel és
feladóhelyeivel a postabélyegzők adatai megegyeznek.
Általában kevés szó esik a Móricz Zsigmondról írott monográfiákban az Ács
családról, s így ezekhez a levelekhez feltétlenül szükség van néhány adatra. Azokat
közölnénk most, amelyek a levelek olvasásakor feltétlenül magyarázatra szorulnak.
1. Ács Didiri: Ács Béla, Móricz Zsigmond keresztapjának a fia. A család Didi
nek szólította, Móricz nevezte el Didirinek.
A z eső levél hozzá íródott.
2. Ács Béla nővérei Ács Emma, Vilma, Aranka.
Móricz keresztanyja Ács Lajosné Nagy Erzsébet.
Béla néven az Ács fiút említi Móricz.
Vári (Mezővári) Móricz idejében kisközség (2625 lakossal) Bereg vm.-ben a tisza
háti járásban Szatmárcsekétől mintegy 11 km-re.
A második levelet Ács Vilmának írta Móricz.
3. Szalmái’ Szatmárnémeti akkoriban általánosan használt neve. A harmadik
levél a három Ács-lány közül Emmának és Vilmának szól.
A később előkerülő dokumentumok általában arra korlátozódnak, hogy a már
kialakított írói életrajzokat pontosságukban megerősítsék. íg y történt ez most is.
Móricz Zsigmond írja az Életem regényében: „ A múlt század utolsó évében,
1899-ben beiratkoztam Debrecenben a theológiára.”
„ A következő fél évben a család rosszallása, sőt kétségbeesése mellett Debre
cenben marad ugyan, de átiratkozik a jogi karra.” (Nagy Péter: Móricz Zsigmond —
Második átdolgozott kiadás — Bp., 1962, Szépirodalmi K. 27. 1.)
A z első levél ezt a debreceni második fél év idejét bizonyítja az 1900. május 28-i
keltezéssel és a Debrecen helymegjelöléssel.
„A z új századdal együtt költözik fel Pestre, s iratkozik be egy ideig még Deb
recenben, aztán Pesten jogásznak, majd bölcsésznek az egyetemre. Ide is Gyula
bátyja gondoskodó szeretete kíséri: ő szerez számára állást a kultuszminisztérium
ban . . . ” (Nagy Péter: I. m. 27— 28. 1.)
. .. 1900 októberében ott már a második jogi félévre iratkozott be.” (Móricz
Miklós: I. m 240. 1.)
Ebből az időből, a második jogi fél évre történő beiratkozás idejéből való a má
sodik levél.
Ezt csak megerősíti Móricz Zsigmondnak a Nyugat 1922. évi december 16-i szá
mában írott vallomása: „Nádor-utcai poloskamelegágyban a Schachner-pékműhely
fölött két évet töltöttem, minden hónapban felmondva, s minden elsején vissza
maradva, mert nem volt energiám, hogy megmozduljak s lakást változtassak: ugyan
ebben a tehetetlenségben tespedtem, m íg külső okok miatt ki nem szakítottak...”
(Idézi Móricz Virág: Apám regénye. 1954. 30.)
A harmadik levél szokatlan helyet jelöl. Szatmár ritkán fordul elő a Móricz
életrajz során. Kétségkívül azonban az, hogy Móricznak volt köze Szatmárhoz egy
Sípos nevezetű család kapcsán (V. ö.: Móricz Miklós: I. m. 249. 1.).
Van azonban egy olyan mozzanat, amely Móricz Zsigmond nagybátyjának, Pallagi Gyulának és legifjabb Szász Károlynak a levelezéséből kihámozható.
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„öcsém iránt való szívességed jólesik. Annak is nyavalyája, hogy írni szeret.
Egy kissé tud is, azt hiszem. Nem nápicz az különben — h i s z e n k a t o n a —, (ki
emelés CsS) csak sokat betegeskedik szegény.” Ezt írja Pallagi Szásznak 1900. októ
ber 6-án (L. Móricz Miklós: I. m. 270. 1.). Ez a katonaságra is vonatkoztatható, s a
mostani adattal együtt újabb bizonyos pont ékelődik be Móricz Zsigmond életraj
zába: 1900 októberében katona Szatmáron.
Átnézve a Móricz Zsigmondról írott monográfiákat, az állapítható meg,
hogy az aprólékos pontossággal dolgozó Móricz Miklós és Czine Mihály könyvének
adatait mi is igazolni tudjuk az első levéllel, de helyesbítenünk kell a második
levél alapján, s végül kiegészítéssel szolgálhatunk a harmadik levél adataival.
Vegyük sorra! A most közölt első levél írásának időpontja: 1900. május 23.,
helye: Debrecen, Kígyó u. 43. Ez az adatunk ismételten bizonyítja az eddigi ténye
ket, miszerint Móricz debreceni tartózkodási helye a fenti cím alatt volt egy S(z)inay
nevezetű család lakásában (L. Móricz Miklós: I. m. 267., 479. és Czine Mihály:
I. m. 99., 541. 1.).
A második levél időpontja: 1900 október 2., helye: Budapest, V. Nádor u. 15.,
III. e. 30. a. Móricz M. és Czine M. idézett könyvében megtalálható ez az adat is,
az előbbinek a 479., az utóbbinak a 125. és 545. lapján. Lényegtelennek tűnő eltérés
a megjegyzésünk, mégis fontosnak látszik, u. i. mindketten a 23-as szobaszániot
tüntetik fel a Móricz Zsigmond által megjelölt 30-as ajtószámmal szemben. Ez pedig
azt jelenti, hogy vagy költözködött Móricz (holott azt írja „ . . . nem volt energiám,
hogy megmozduljak, s lakást változtassak...” ), vagy esetleg helyesbítésre szorul
a két könyv szerzőjének adatközlése.
A harmadik levél időpontja: 1900. október 23., helye: Szatmár. Ez at adat be
illeszthető Móricz Miklós időrendi táblázatának októberi hónapjába. Annál is in
kább, mert a hozzávetőleges kezdet is adott; október 6-án már katona az előbb idé
zett Pallagi Gyula levél alapján, viszont 2-án még nem a most közölt Móricz Zsig
mond levél szerint.
Ez az adat kétségessé tesz azonban egy Móricz Miklós által közölt időpontot,
nevezetesen azt, miszerint Móricz Zsigmond 1900. október 6-án iratkozott volna
be a Budapesti Tudomány Egyetemen a II. jogi félévre (V. ö.: I. m. 479. 1.), illetve
felveti annak lehetőségét, nem Pallagi Gyula vagy más járt-e el Móricz tanulmányai
ügyében, avagy egyszerűen automatikus beírásról van szó a helyesen közölt
időpontban.
A közölt levelek szükségessé teszik néhány adat tisztázását, ugyanakkor meg
villantják Móricz katonáskodásának időpontját, s közelebb hozzák valamennyiünk
höz az Ács család szerepét. Ez utóbbihoz hadd tegyünk hozzá még néhány dolgot,
amelyekből következően e három levél irodalomtörténeti jelentőségére is utalhatunk.
Móricz gyakori vendége az Ács családnak, nagy szeretettel foglalkozik a leg
kisebb Ács gyerekkel, Bélával, aki mintegy 10 évvel fiatalabb nála.
A három szép és művelt Ács leány előtt mindig szellemesnek akart feltűnni
Móricz mint lovag, s ezt jól bizonyítják a hozzájuk írott levelek fordulatai is: Tantikám, . .. úgy le öcsém urazott Vilmuska húgocskám ő nagysága, Hogy is van a
nóta? . . . írjátok m eg legközelebb, hogy visszaírhassan stb. Vagy a 11 éves Bélának
írott lapon: ... rendelkezésedre állok.... igen-igen öreg bátyád é. í. t.
Ács Arankával a legvégső időkig levelezésben áll Móricz Zsigmond, több kisebb
novelláját és az Életem regénye első kiadásának egy dedikált példányát is elküldi
nekik. Ezek az emlékek azonban elvesztek; gazdájuk halálával elkallódtak.
Emmának valóban megégett a keze a levélben említett időben.
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Vilmát minden indok nélkül nevezi Tantikámnak Móricz a fenti levélben
' ™ aZert mert lgy crdekesebb, s talán azért, mert ekkor mái- írogat, s ezt leveie
-ésebe is átviszi. Ez az iraskedv és a tiszaháti kifejezéséi meny egyébként az egész
le n ib e * ersod.k. P „ Utalás a népdalra; Béla lánchordta jelzéje s két kis röv“
mondat. — Bion, ide hallott a muzsikaszó! Abbion!

M óricz keresztapja Ács Lajos, volt szatmárcsekei lelkész. íg y ír róla az Életem regé.
nyerlek egyik helyen: . . . keresztapámnál van a nagyapám imakönyve, de kereszt
apa a nem tud csak abból imádkozni és nem adta ide nekem.” Azóta e könyv fotó
kópiája Móricz Virághoz került, aki azt egy kiállításon be is mutatta a közönségnek.
'
eresztanya, Ács Lajosné Nagy Erzsébet. Egy petróleumlámpa felrobbant a
kezeben e$ megégett, s nem sokkal Móricz levele után, október 20-án már meg is
S végül meg valamit a „p o l.. .ka táncról”, amely rendkívül finom iróniával
fejezi ki lakáskörülményeit, s ha akarjuk némi előzetes reflexió arra is amit Nagy
I eter idézett kőnkében hiányol: ,, . társtaianul és tájékozatlanul élte le ezeket
az eveket a városban, s valószínűleg ennek tudható be, hogy éppen az ekkori idők
politikai cs társadalmi harcai, a századforduló Budapestjének a színe oly kevéssé,
úgyszólván egyáltalán nem kapott hangot annak az írónak a műveiben aki pedig
szenvedélyesen törekedett mindvégig saját kora legsajátosabb problémáinak meg
értésére és ábrázolására.” (29. 1.)

/
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SEREGI IS TV Á N :

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház öt éve
( 1960 — 1 9 6 4 )
Hetven éve, pontosabban: hetvenegy éve ad állandó otthont a színjátszásnak
Nyíregyházán az az épület a Bessenyei téren, mely ma a magyar próza mesterének
nevét viseli, és amelyet a századforduló emberei oly nagy büszkeséggel neveztek
kőszínháznak. Ezzel különböztetve meg a még emlékében is visszataszitó „dísztelen
fabódé” -tól, ahogyan az 1880-as években a Nyírvidék című újság illette a Zöldség
téri (ma: Lenin tér) Hars vendéglőt, melyben annak idején a színielőadásokat
tartották. Egyébként ez a régvolt, rozoga faépület híres művészeket fogadott fala
közé. Blaha Lujzát (1880, 1882), Újházi Edét (1884), Pálmay Ilkát, Prielle Kornéliát,
akik egy-kéfc estén léptek fel. Blaha Lujza többször is játszott' itt. Igen mostoha
körülmények között. „A szétszáradt deszkafalak résein besüvített a szél, a páholyok
ból a karzatról hullott a por . . . A szezon egy hónapig se tartott, de a közönség
belefáradt a pártolásba.” Részben ez volt az oka a részvétlenségnek, másrészt
a kulturális elmaradottság. „ A közönség majálisokra járt inkább, mint színházba,
s egy héten kétszer is megtörtént, hogy részvétlenség miatt nem tartották meg az
előadást.” A hivatásos színészek rendszerint május elején kezdték a színi év
adot, de egy-két havi játék után elmentek más városba. A színházpártoló közönség
és a sajtó minduntalan sürgeti egy kőszínház felépítését, színügyi bizottság létre
hozását. 189 2 m á j u s á b a n végre sikerül összehozni az első színházépítési
értekezletet. Ezen 30 előkelőség vett részt és ötvenezer forint részvénytőke jött
össze. Ezután még lelkesebb újságcikkek sürgetik a színházépítést.
A nyíregyháziak figyelemmel kísérték az építkezést. A Dessewffy téren (ma: Bes
senyei tér) emelkedtek a falak. 1864. február 6-án tartotta meg benne az első
előadást Dobó Sándor színtársulata, nagy ünnepség keretében. A z est a Hunyadi
nyitánnyal kezdődött, Benczi Gyula és zenekara játszotta. A nézőtéren és a szín
padon egyaránt ünnepi hangulat uralkodott. Annak ellenére, hogy a megnyitást
meglehetősen elsiették és így nem volt ruhatár, díszlettár, a nézőtér festetlen maradt,
és hideg, a tökéletlen fűtőberendezés miatt, mégis „...mindenki boldog volt, hogy vég
re játszani lehetett Nyíregyháza állandó színházában.” A színháznyitó láz nem sokáig
tartott. A nyolcadik előadás már üres nézőtér előtt folyt le. A közöny újra felül
kerekedett. 1896-ban a Nyírvidék című helyi újság ismét a részvétlenség miatt pa
naszkodik. A társulatok egymás után csődöt jelentenek. Valószínű, hogy az érdektetenségnek jórészt oka volt a szedett-vetett vándortársulatok produkcióinak színvO'
naltalansága is. Erre enged következtetni az akkori újságnak egy megjegyzése, me
lyet 1897 májusában tett Komjáthy János debreceni társulatának első nagy sikert

aratott előadásai után: ,,Ha a közönség a Nyíregyházán működött vándorszínészeket
nem pártolta, helyes ízlésének adott kifejezést, nem pedig a közönynek.'’ Komjáthy
évenként rendszeresen átjárt társulatával, de néhány év múlva ő is
deficitté!
távozott.
így ment ez a századforduló után is, egyik társulat váltotta a másikat, volt
amelyik több egymást követő évben megjelent Nyíregyházán a néhány hetes szezon
ra. Volt olyan, amely csak egyszer játszott. A z első világháború éveiben valame
lyest fellendült az érdeklődés, mert sok volt a városban a katona, a hadikórházban
lábbadozó sebesült és a más országrészekből ideiglenesen ilt-tartózkodó lakos. Köz
ben mind a színészek, mind a közönség igényei megnövekedtek, a színház elavult
nak bizonyult, mind erőteljesebben vetődött fel már a tízes években egy új, modern
színházépület iránti igény. A háború ennek kielégítését meggátolja, utána pedig
nem túl sokat törődnek vele az illetékesek. 1923-ban Heltai Hugó köt szerződést a
várossal és átalakítja, rendbehozatja a színházat. Kibővítik a színpadot, a nézőteret,
megjavíttatja a fürdőberendezest. kifesteti az egész épületet. 1923 őszére készültek
el az átalakítással. Heltai az első megnyitóhoz nagy ünnepséggel nyitotta meg
a felújított színházat. 1925 közepére azonban ő is belebukott a vállalkozásba. T ö
rekvései „ . . . a rossz gazdasági konjunktúra, a körülmények kedvezőtlen összeját
szása, mutatványos intézetek, társadalmi egyesületek által rendezett esték miatt
derékontörtek” .*
Ez a küzdelem a közönnyel, a közönség megnyeréséért, tovább is váltakozó sze
rencsével folyt. Igaz, a rossz gazdasági helyzeten, a kulturáltságon kívül bizonyára
hozzájárult az érdeklődés hiányához az is, hogy jórészt csak könnyű, szórakoztató
darabokat játszottak ezek a társulatok, olyanokat, amelyeknek semmi köze nem
volt az embereket foglalkoztató problémákhoz. A kőszínház felépítése.előtt a szín
házpártolók abban látták a közöny okát, hogy nincs megfelelő színházépület. Azon
ban később a tények bebizonyították, hogy ez a feltevés nem helytálló, mert az.
új színházépületben is sorra buktak meg a társulatok. Jó gazdasági és társadalmi
körülmények, kulturált légkör, és jó műsorpolitika kellett volna ahhoz, hogy ele
ven lehessen a színházi élet.
Ahhoz, hogy jó műsorpolitikát folytathasson egy színház, nincs szüksége kifo
gástalanul modern épületre. Viszont ahhoz, hogy jó előadásokat láthasson a közön
ség, olyanokat, amelyekben a színész és a rendező munkáját lehetőleg kor széni
szcenikai berendezések is segítik, kétségtelenül hozzájárul egy jól felszerelt színház.
Ez hiányzott Nyíregyházának évtizedek óta. Mint említettük, az 1894-ben épített
színházat már az első világháború előtt korszerűtlennek tartották, s szó volt arról,
hogy újjá kellene építeni vagy pedig újat kellene emelni.
Ez az óhaj csak 1945 után vált valóra. A felszabadult nép alkotóereje, kultúrszomja volt a mozgatórugója és egyben alapja is a színház újjáépítésének. Azonban
még a felszabadulás után is hosszú ideig, 1954 őszéig, a régi épületben játszottak
a Miskolcról, Debrecenből, Szolnokról vendégszereplésre ide utazó társulatok. A z
enyhén szólva erősen hiányos színpad- cs világítástechnikai felszerelés, az öltözők
elhanyagoltsága, a primitív tisztálkodási lehetőségek a színészeket keserítették, a
tökéletlen fűtés és az ütött-kopott nézőtér 'h színházlátogatókat bosszantotta, riasz
totta. Ez utóbbi a gazdátlanságból is eredt, mert hiába volt az épület a városé.
Nemcsak színi cs egyéb művészeti előadások zajlottak bonnié, hanem mozi is mű
ködött itt. A legtöbb előadást ez tartotta, csak altkor szünetelt, amikor színház
társulat jött, vagy más rendezvénynek kellett a színpad.
• A f e n t i e k r e lá s d : A z 50 é v e s . . N y í r v i d é k ” c ím ű k ö t e t b e n
já t s z á s ö t v e n é v e s t a n u lm á n y á t . N y í r e g y h á z a , 1328.
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Eléggé áldatlan körülmények voltak ezek minden szempontból. Többek között
abból is, hogy a színház iránt megnövekedett érdeklődést kihasználva a város
kulturális vezetői lehetőleg zavartalanul munkálkodhassanak az új törzsközönség
szervezésen. A megnövekedett érdeklődés is sürgetővé tette az új színház építését,
illetve a régi teljes felújítását.
1954 őszén bontani kezdték az akkor 60 éves épületet, mert átalakítására meg
született a határozat.
Ez időtől kezdve a színészetnek a József Attila művelődési ház adott otthont.
Ennek igen kisméretű, primitív színpadán (melyen azért toldottak, foldottak időn
ként) egyaránt nehéz feladata volt színésznek, rendezőnek,- technikai személyzet
nek, hogy meg tudják teremteni a mű hiteles légkörét. Azt, amit otthon, saját szín
padukon sikerült megvalósítaniuk az eredeti játéktér-beosztássá^ mozgással, díszletezéssel. Jóllehet, mindezek másod-harmadlagos tényezők a színészi játékhoz ké
pest, de mégsem hanyagolhatok el, mert hatással vannak rá.
A szegényes körülményeket a színészek lelkesedéssel igyekeztek kiegészíteni.
Hősi korszaka volt ez valamennyi olyan színháznak, melynek társulata 1954 őszén és
1960 tavasza között rendszeresen játszott Nyíregyházán: a debreceni Csokonai
Színháznak, a Miskolci Nemzetinek, az Állami Déryné Színháznak, hogy csak a leg
gyakrabban itt szereplőket említsük. Különleges körülmények közti küzdelem volt
ez az új közönség megtartásáért, a szellemi fejlődésért, a gondolkodást, a régi
szemléletet megváltoztató jó műsorpolitikáért.
Közben, ha a szűkös anyagiak miatt lassan is, de folyt az átalakítás. Elég
sokáig tartott, mert évente aránylag kevés pénzt fordíthattk rá. A munka mégis
haladt, a megyei vezetés jóvoltából. 1960 március végén fejezték be. Kívül, belül
teljesen átalakították az épületet. A nézőtéren a földszinti és az első emeleti kör
páholyokat a második emeleti karzatot lebontották. Helyettük a nézőtérnek csak
a színpaddal szemközti oldalán építettek karzatot, a régi első emelet körülbelüli
magasságában, párnázott széksorokkal itt is, mint a földszinten. A színpad nyílását is
megnagyobbították, a világítást mind a nézőtéren, mind a színpadon, sőt az egész
épületben teljesen korszerűsítették 12 öltözőt építettek, zuhanyozókat, műhelye
ket, irodahelyiségeket, színésztársalgót, a közönség részére az emeleten büfét és
igen jó fűtőberendezést, mely állandó levegőcserére is alkalmas egyben. Belső ki
képzését, festését, díszítését tekintve: igen meghitt, ízléses. A z egész munka a be
rendezésekkel együtt 16 és fél millió forintba került. Ebből a berendezések értéke
csaknem két és fél millió.
Az újjáalakított színházat 1960. március 25-én nyitották meg, Erkel Ferenc
Bán^bánjával. A címszerepet Király Sándor, Melindát Vámos Ágnes énekelte, Peíur bánt Fodor Mihály, Tiborc Virágos Mihály volt. A díszelőadáson ott voltak a
tervezők és az építők: munkások, mérnökök, technikusok, népművelési dolgozók,
mindazok, akik sokat tettek a színházért. A z új intézmény Móricz Zsigmond nevét
kapta.
A jól felszerelt, szép épület állandó társulatnak is adhatna otthont. A jelenlegi
megoldás — az, hogy nincs saját társulata a városnak — azonban jobb mind a
közönség, mind a műsorpolitika, mind pedig a gazdaságosság szempontjából. Igaz,
így a színház nem folytathat teljesen önálló műsorpolitikát, mert az részben az
itt játszó színházak műsorpolitikájának függvénye. Ezt azonban némiképp ellensú
lyozza az a lehetőség, hogy nagyobb a „választék” és több színház munkájára tá
maszkodva mégis viszonylag önálló, ügyesen politizáló műsort alakíthat ki egyegy szezonban. S ez a szezonok egymásutánjában már hatékony erővé válhat és
vált is, mint az évek során bebizonyosodott. Hiszen, ha csak néhány jellemző darab-
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címet említünk a felszabadulás előtti időből, s ezzel összevetjük csak a legutóbbi
öt évben játszottakat, már nyilvánvaló a különbség a két kultúrpolitika minősége
között. M ert mire mehetett a régi színházlátogató néhány évtizede? A néhány ismer
tebb, klasszikus darabon kívül rengeteg igénytelen vígjátékot, operettet, bohózatot
játszottak. Ezek igen távol tartották magukat a kor valódi problémáitól, de még az
embereket foglalkoztató egyszerűbb kérdésektől is. Egyik sem hozta izgalomba iga
zán az embereket. Jól szórakoztak a Peleskei nótáriuson, a Zenélő órán, a Cigány
bárón, A z ördögön, Te csak pipálj Ladányin, A templom egerén, az Éván és a
többi könnyűségen. A színházba járó polgárok kellemesen eltöltöttek egy estét,
nem kellett gondolkodni és — semmi több. Igaz, játszottak tragédiát, drámai köl
teményt, operát is: a Bánk bánt, a Hamletet, a Peer Gynt-öt, A z ember tragédiá
ját, a Carment, a Parasztbecsületet. Azonban ezek sem vertek hosszantartó vissz
hangot a város közönségében. Egy-egy darabból csak egy, nagyritkán két előadást
tudtak tartani. A kislétszámú gazdagokon, tehetős polgárokon kívül másnak nemigen
tellett színházra.
Ez a helyzet a felszabadulás után megváltozott. (Igaz, nem egycsapásra.) Egy
részt mind többen jártak színházba, másrészt a műsorpolitika is igényesebb lett.
Tehették ezt a színházak, mert a jelentős állami támogatás lehetővé tette, hogy ne
az olcsó kasszadarabok segítségével kelljen fenntartaniuk magukat. A látogatottság
növekedéséhez az is hozzájárult, hogy olcsóbb lett a színházjegy. (Sokkal olcsóbb,
mint a tőkés országokban.) E kettős intézkedés is oka volt annak, hogy a drámaés az operairodalom klasszikus művei is „kasszadarabokká” váltak. Ez a minőségi
emelkedés. sem volt azonban minden hullámzás nélküli, egyenesvonalú fejlődés.
Ma például ott tartunk, hogy újra kevés a klasszikus a nyíregyházi színházban.
Erről azonban később.
Nézzük talán meg előbb, mely színházak és mit játszottak és játszanak itt rend
szeresen 1960 március vége, és 1964 vége (illetve 1965. március utolsó napjai) közti
időben.
A Csokonai Színház (Debrecen) 1960-ban húsz különféle műfajú darabot hozott
át: 4 drámát, 4 színművet, 2 zenés vígjátékot, 2 szatírát, 1 vígjátékot, 6 operát, egy
operettet. A másik, sokat játszó intézmény, az Állam i Déryné Színház régi nevén)
Falu Színház) ugyanlebben az évben 10 darabot játszott. Egy drámát, 3 színművet,
egy vígjátékot, 2 zenés vígjátékot, 3 operettet. Itt meg kell jegyeznünk, hogy az
Állam i Déryné Színház fő működési területe a falvakban van. Ezért nem is hoznak,
el Nyíregyházára minden darabot. A többi 8 darab megoszlik a Miskolci Nemzeti és
az egri Gárdonyi Géza Színház 'között: egy dráma, egy színmű, 2 vígjáték, 3 ope
rett, egy zenés vígjáték. A komoly műfajokhoz itt két darab tartozik. A másik két
színházéval együtt 22 a számuk, kettővel több, mint az összes előadott művek 50
százaléka. Nem rossz arány, de lehetett volna jobb is, a komoly műfajok javára. Azt
is érdemes feljegyezni, hogy 1960-ban a bemutatott 38 különféle műfajú darabnak
összesen 94 előadása volt. A felszabadulás előtt egy-cgy társulat örült, ha ennek harNéhányat említsünk meg az 1960-ban játszott művek közül. Shakespeare.
Macbeth, Schiller: Stuart Mária, Ármány és szerelem, G. Lorca: Bernarda háza,
Darvas: Kormos ég, Shaw: Warrenné mestersége, Arbuzov: Tánya, Mesterházi:
Pesti emberek, Kohut: Ilyen nagy szerelem, Brccht: Koldusopera, Nagy Endre: A
miniszterelnök, Erkel: Bánk bán, Verdi: Álarcosbál, Puccini: Pillangókisasszony.
Mozart: Varázsfuvola, Hervée: Nebáncsvirág, Strauss: Denevér, Dunajevszkij: Fe
hér akácok, Shakespeare: Makrancos hölgy, Heltai: A néma levente, Tabi: Külön
leges világnap, örsi Ferenc: Fekete ventillátor.
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Jó színvonalú előadások voltak. Minden társulat a legjobbat igyekezett adni
játékban és kiállításban egyaránt, hiszen a mostoha körülmények után nekik is
élmény volt az új színházban játszani. És főként: újra meg akarták hódítani a
nyíregyházi közönséget.
A színház ügyeinek intézésével megbízott művelődési ház igazgatójának 1961ben kelt jelentésében érdekes adatok találhatók a látogatottságról. Elmondja, hogy
a közönség jelentésében érdekes adatok találhatók a látogatottságról. Elmondja, hogy
a közönség igen nagy szomjúsággal várta az új színház megnyitását. A z érdeklődés
az első egy-két hónap múltán azonban némileg megcsappant. A z első időkben heti
4— 5 előadást is tartottak, később már kevesebb is elegendő volt. Mint az említett je
lentésből és a későbbi jelentéseiből is kitűnik, ez a csökkenés nem volt veszedelmes,
1960-ban a színházi előadásokat 36 287-en nézték meg, 1963-ban 50 ezren. A követ
kező évben, 1964-ben a színház különféle rendezvényein (színielőadás, hangverseny,
irodalmi est) több mint 75 ezren vettek részt. Ebből csupán a színielőadásokat
48 321-en látták. 12 ezerrel többen az 1960. évinél.
Tanulságos, ha az egy előadásra eső látogatottsági átlagot vesszük szemügyre.
1960-ban a 94 különféle műfajú színielőadásra átlagban 386-an váltottak jegyet.
1964-ben egy-egy előadást 478-an néztek meg. Csaknem százzal többen, mint 1960ban. A z emelkedés 4 év alatt 19,2 százalék. (1964-ben 101 előadás volt összesen.)
Százalékban kifejezve a látogatottság egy estére számolva a következőképpen válto
zott: 1960-ban 75,9 százalék volt, 19ö4-ben 94,8 százalék. E nagymérvű emelkedésnek
egyik oka a jó közönségszervezés. Érdemes még a műfajok szerinti csoportosításnak
néhány 1964-es adatát összevetni az 1960-as adatokkal. (A zárójel előtt az 1964-es,
a zárójelben az 1960-as adatok láthatók.) Dráma: Y964: 94 százalék (1960: 74 száza
lék), színmű: 85 százalék (73), vígjáték: 38 százalék (76), zenés vígjáték: 98 száza
lék (74), opera: 95 százalék (72), operett: 100 százalék (88).
Minden műfajban jelentősen növekedett tehát a látogatottsági arány. A töb
bihez képest különösen figyelemreméltóan a dráma, az opera és a zenés vígjáték
esetében, de a változás nem jelentéktelen a többinél sem. A komoly műfajú elő
adások száma csökkent, 1964-ben többször játszottak operettet és zenés vígjátékot,
mint négy évvel azelőtt. A z összehasonlításban segít a következő kis táblázat:
M ű fa j :

Dráma
Színmű
Opera
Mesejáték
Vígjáték
Zenés vígjáték
Operett

A lá to g a tó k
1960

23
17
11
26
6
11

sz á m a :
1964

Az
1960

18
7
7
8
16
20
25

8 710
6 152
4 005
10 251
2 253
4 916

el ő a d á s o k

száma:
1964

8 554
3 274
3 355
3 477
7 071
9 848
12 742

A prózai előadások száma és összes látogatója tehát mindhárom komoly mű
fajban csökkent, a zenés előadásoké pedig emelkedett. Ez utóbbiak között kivétel
az opera, bár ennél az egy előadáson részt vevők száma több, mint 1960-ban. Főként
az operett és a zenés vígjáték sokkal több. Ebben a színházak megváltozott műsor
politikáján kívül közrejátszhat az is, hogy a színházzal most ismerkedők eleinte
talán szívesebben nézik meg a könnyebb darabokat. Bár azon lehetne vitatkozni.
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hogy mennyire helytálló ez a feltevés, de az biztos, hogy a szórakoztató zenés dara
boknak igen erős a vonzása.
Hogy melyek voltak azok az operettek és zenés vígjátékok, amelyek 1964-ben
ilyen nagy sikerrel mentek? „Természetesen” első helyen a Csárdáskirálynő és K ál
mán Imrétől még egy: a Marica grófnő, ezeken kívül Jacobi: Leányvásár, Baróti—
Eisemann: Annabál, Heltai—Huszka: Mária főhadnagy, Huszka: L ili bárónő. Csupa
magyar szerző és majdnem mind klasszikusnak számít a maga területén. A zenés
vígjátékok közül is említsünk néhányat: Szűcs György: Elveszem a feleségem, Hor
váth— Kertész: Bekopog a szerelem, Király—Vécsei: A z igazi, Gyárfás— Viski: Fér
fiaknak tilos, Fényes Szabolcs: Duna-parti randevú. A vígjátékok közül: Shakes
peare: Makrancos hölgy, Shaw: Pygjnalion, Seribe: Egy pohár víz, Sardou: Szóki
mondó asszonyság, Tabi László: Most majd elválik, Tóth Miklós: Jegygyűrű a mel
lényzsebben. Drámák és színművek: Shakespeare: III. Richard, Hamlet, Schiller:
Stuart Mária, G. Lorca: Bernarda háza, Dobozi: Holnap folytatjuk, Tennessee W il
liams: A vágy villamosa, Jókai: Szeretve mind a vérpadig, Cocteau: A z írógép, A.
Wesker: A királynő katonái.
Mint látni, magyar szerzőtől összesen két mű került színpadra, a drámai mű
fajban. Jó volt a látogatottsága valamennyi drámai előadásnak, azonban nem árt itt
is elmondani azt a már sokszor és igen sok helyen elmondott tényít, hogy a közönség
igényli a magyar darabokat és nemcsak a vígjátékokat, hanem a színműveket, drá
mákat is, mint azt a megemelkedett látogatottsági arány is mutatja. Nem kellene
tehát a színházaknak a drámát ennyire háttérbe szorítaniuk, több előadást is „el
bírna” a közönség. 1965 első hónapjaiban javult az arány: 23 előadásból 13
dráma és színmű volt. Kettő kivételével csaknem ítélt házzal. Ismét újabb rétegeket
vonzott a színházhoz az igen jó közönségszervezés, melyet Pankotai István, a szín
ház új igazgatója irányít, sőt jórészt ő maga is végez. K i kellene tehát használni
az új színházibajárók kultúrszomját, érdeklődését arra, hogy minél több értékes
művet ismertessenek meg velük. A z egyénre a tudatos ízlésformáláson kívül hoszszú ideig meghatározó hatással van az, hogy kik voltak első tanítómesterei. Ez eset
ben az írót és művét sőt talán még a színészek játékát is) annak tekintjük. Nem
mindegy tehát, hogy a színházba most járni kezdő munkás- vagy parasztember mit
kap első élményként és hogyan. A közönségszervezésre egyébként még érdemes lesz
később visszatérni.
1960-ról és 1964-ről elég részletesen szóltunk. Nem érdektelenek azonban a
közbeeső évek sem. Először egy kis statisztika az előadások számáról műfaji meg
oszlás szerint (az összehasonlítás megkönnyítésére a már említett 1960-as és 1964-es
adatokat itt ismét közöljük):

Év

1960
1961
1962
1963
1964

.
D rá m a

,
és

,
_ M ese
s z ín m ű j^ t é k

40
41
31
30
25

•

Szatíra

_

_

2
—

8
—

—

—

8

--- •

V íg 
já té k

32
14
31
30
16

Zenés

. Vígj.

Opera

_

11
7
4
8
7

—
—
—
20

Operett

11
19
27
21
25

O ssz.

94
91
93
89
101

(A z 1964-et megelőző kimutatások a vígjátékot és a zenés vígjátékot nem vá
lasztják külön.)
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Az évi összes előadások száma évről évre alig változik. A körülmények, a le
hetőségek és bizonyos fokig, de talán a legkisebb mértékben az érdeklődés tartja
csaknem egy szinten. Bár telítettnek egyáltalán nem mondható a nyíregyházi kö
zönség. Erre példa az a 460 termelőszövetkezeti bérlet amelyet azután szerveztek,
miután a színház előző vezetése elég sokat beszélt a közönség telítettségéről. A ter
melőszövetkezeti bérletek már a második évadban dicsérik a jó közönségszervező
munkát. Bár még ezen is érdemes lenne javítani és újabb rétegeket megnyerni a
színháznak. Egyrészt az üzemi munkások között lehetne még nagyobb propagandát
kifejteni, másrészt a színház megyei jellegének megfelelően tovább kellene gyara
pítani az olyan községeknek a számát, ahonnan kerül esténként egy-egy különjáratú
autóbuszra való színházlátogató csoport. Nagy lehetőségek rejlenek e tekintetben is
a nyíregyházi tanyavilágban.
Az, hogy évente több előadást láthassanak a nyíregyháziak, természetesen nem
csak a Móricz Zsigmond Színház igazgatóján és munkatársain múlik, hanem az
itt előadásokat rendszeresen tartó színházak lehetőségein is. Nekik mi vagyunk „a
táj” , és elsősorban székhelyükön és saját megyéjükben kell a közönség igényeit
kielégíteniük. Am i erejük marad, azt fordíthatják külső tájelőadásokra. Kivéve az
Állami Déryné Színházat, mert annak a vidék a hivatása, elsősorban a falvakban
kell játszania. íg y aztán Nyíregyházán csak egy-egy előadást szokott tartani. A leg
több előadással a debreceni Csokonai Színház jön át, utána sorrendben az Állami
Déryné Színház, majd a Miskolci Nemzeti következik. Nyaranta az egri Gárdonyi
Géza Színház is eljön néhány előadással.
Az előadások száma öt év alatt a következőképpen alakult:
e l ő a d á s o k
A

s zín h á z

n e v e :

debreceni Csokonai Színház
Állam i Déryné Színház
Miskolci Nemzeti Színház
egri Gárdonyi Géza Színház
öntevékeny együttes

1 9 62

1 963

1 9 64

1 960

1961

52
27
15

47
25
17
2

47
22
14
10

42
22
14
9
2

46
28
22
5

94

91

93

89

101

Ha törzsközönséggé válnak azok az új, színházba járó rétegek, amelyekről az
előbbiekben szóltunk és azok is, még csak ezután fog magához vonzani a
színházművészet, akkor már nem lesz elegendő a heti 2 előadás. A fenti táblázat
ból látható ugyanis, hogy mindeddig 10 hónapra számolva egy-egy hétre átlagosan
2,1— 2,3 előadás jutott. Ha pedig 12 hónapot számítunk — hiszen nyáron a szabad
téri színpadon is vannak előadások — akkor heti átlagban csak 1,7— 1,9 előadást
tartottak. Az egyre inkább kiterjedtebb közönségszervező tevékenység a színházi
előadások iránti igényt hatványozott mértékben növelni fogja, főként akkor, ha jó
művek kerülnek színre évről évre. A jelenleg itt játszó színházak „kapacitásának”
korlátái miatt azonban a nyíregyházi színház vezetői csak akkor tudják majd az
előadások számát megnövelni, ha újabb színházzal kötnek egész évadra szóló meg
állapodást, vagy pedig a jelenleg kevés előadást hozó színházaktól kémek többet.
Persze ez újabb gondokkal jár mindkét fél részéről, sőt a többi színház részéről is
merülhetnek fel aggályok, esetleg „piacfélités” is. Azonban a mindezzel járó gondot,
tennivalót vállalni kell, elsősorban a közönség érdekében. A z egyre kultúráltabbá
váló közönség pedig mind több és mind igényesebb művet akar látni.

10.

S z a b o lc s - s z a t m á r i

S z e m le

III.
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Itt érdemes megállni egy gondolatnyira. A vidéki színházak országszerte „lazí
tottak” . Sokkal több könnyű műfajú darabot játszanak, mint régebben. Ez a vál
toztatás kezdetben jó volt, mert megszüntette, feloldotta a könnyű műfajtól való
szinte merev elzárkózást. Azonban ez a helyes szemlélet, amely változatosságra tö
rekszik a vidéki színházak műsorpolitikájában, az utóbbi egy-két évben kezd az
igénytelenség vizében felhígulni és a praktikus gazdasági szempontoknak aránytala
nul nagy teret adni. Jóllehet az államnak azzal, hogy nem szól bele közvetlenül
a színházak műsorpolitikájába és azzal, hogy több önállóságot vár el tőlük az
anyagiakkal való gazdálkodásban is — nem az volt a célja, hogy a színházak „menő”
kasszadarabokkal, üres semmiségekkel teremtsék meg a rentábilitást.
1964-ben a nyíregyházi színházban 101 előadásból 68 könnyű műfajbeli volt.
A komoly műfajok az összesnek alig harmadrésze. Nehéz dolog lenne és helytelen
is, ha valamilyen százalékos normatívát akarnánk itt adni ti* színházaknak, de azt
kertelés nélkül megmondhatjuk, hogy a jelenlegi arány egészségtelen, s éppen ezért
káros. Káros a közönség ízlésének, világnézetének fejlődése szempontjából. Jól
látszik ez, ha az előadott könnyűműfajú darabok témáját és mondanivalóját (sok
esetben: mondanivalótlanságát) vesszük számba. A z 1960-ban játszott könnyűműfajúakból említettünk már egy párat. A következő évekből is érdemes néhányat
felidézni. 1961: Fali: Pompadour, Horváth: Szeress belém, Bartos: Mindent a ma
máért, 1962. Vécsey: Ismerem magát (különösen üres, gyenge tákolmány) 1963.
Fálfalvi: A francia, Ábrahám Pál: Bál a Savoyban, Jacobi: Sybill, Huszka: Lili bá
rónő, Molnár: Doktor űr, Király—Vécsei: A z igazi. Nem teljes a felsorolás, de ebből
is látni: bár van közöttük jónéhány olyan, amelyet zenéjéért nagyra értékelünk, de
ezeknek témája, tartalma elavult, egy letűnt, hazug világot ábrázol sziruposan: de
bizony igen sok köztük a vérszegény cselekményű, lapos történet és ezeknek a zenéje
sem számít értéknek. Ezeket évről évre előszedni nem sok szellemi haszonnal ját a
közönség számára.
A z igazsághoz tartozik az is, hogy nemcsak ilyen, csupán üres szórakozást
nyújtó vígjátékot, operettet és zenés vígjátékot láthattunk az elmúlt öt évben. Je
gyezzünk meg néhányat a drámai művek, az operák és a tartalmas vígjátékok kö
zül is. 1961: Mesterházi: Pesti emberek, Miller: Pillantás a hídról, Schiller: Stuart
Mária, P. Karvas: Éjféli mise, Balassi: Szép magyar komédia, Moliére: Tudós nők,
A fösvény, Nagy Endre: A miniszterelnök, Tamási Áron: Énekes madár, Gaunod:
Faust, Shakespeare: Sok hűhó semmiért, 1962: Shaw: Pygmalion, Shakespeare: V íz
kereszt vagy amit akartok, Ahogy tetszik, M iller Salemi boszorkányok, Mozart:
Figaro házassága, Brecht: Állítsátok meg Arturo Uit, Ibsen: Nóra, Németh László:
Utazás, örsi Ferenc: Aranylakodalom, Bródy Sándor: A tanítónő, 1963: Offenbach:
Hoffmann meséi, Bizet: Carmen, László: Tizennyolc évesek, Gáspár Margit: Hamlet
nak nincs igaza, Móricz: Űri muri, Csehov: Ványa bácsi, Sipkay: A világ peremén,
Sophokles: Antigoné, Jókai: Szeretve mind a vérpadig, Fekete gyémántok, Brecht:
Koldusopera, 1964: Lorca: Bemarda háza, Shakespeare: III. Richard.
Ha összehasonlítjuk ezt a műsorrendet a felszabadulás előttivel, akkor öröm
mel tölt el ennek tartalmilag gazdagabb, árnyaltabb, irodalmilag értékesebb volta.
Azonban, ha az utóbbi egy-két évet vetjük össze az 1960-assal, jogos aggodalom
kél bennünk. Nem hisszük, hogy az eddig elmondottak után még különösképpen
bizonygatni kellene, miért? A műsorpolitika a legjobb úton van az elsegélyesedéj
felé és ha ez így megy tovább, menthetetlenül elrontjuk a közönséget. Márpedig
nem ő van a színházért, hogy fenntartsa, hanem természetesen a színház van a kö
zönségért. A szocialista kultúrpolitikának az eszmei offenzíva céljának és részfel
adatainak megvalósítását kell segítenie. Különösen most lényeges, hogy jól megvá-
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iasztott szellemi fegyvereket vessünk be. Most, amikor a nyugati propaganda sok
kal kulturáltabban, differenciáltabban végzi a maga ideológiai fellazító munkáját.
Sajtójában, hírszolgáltatásában is kételyeket ébreszt a szocialista tábor eredményei,
a szocializmus eszméje iránt. Irodalmi és más művészeti megnyilatkozásaiból a ki
úttalanság elmélete, a pesszimizmus árad, és szívódik fel a nálunk előadott nyugati
műveken át közönségünkbe, sőt saját irodalmi és művészeti életünk eszmevilágá
ba, alkotásaiba. (Erről tanúskodik számtalan, kisebb-nagyobb vita is.)
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának irányélvei, melyeket
a KB 1965 márciusi ülésén fogadtak el a párt ideológiai feladatairól, a következő
két mondják:
„A z ideológiai munkát meghatározó fő tényező, hogy lerakjuk a szocializmus
alapjait, a népgazdaság minden ágában egészségesen fejlődnek a szocialista ter
melési viszonyok. Társadalmi, politikai és ideológiai életünkben azonban még je
lentékeny nem szocialista elemek is vannak... Hatnak még a polgári ideológia és
nevelés maradványai, amelyeket az aktivizálódott nyugati borzsoá propaganda cél
tudatosan erősít és „korszerűsített’ ideológiai koncepciókkal táplál” .
„A z eszmei harcot bonyolultabbá teszi az is, hogy a különféle hazai antimarxista
szellemi áramlatok sem mindig hagyományos formájukban jelentkeznek, hanem
módosulnak, bonyolultabb alakot öltenek, hozzáidomulnak az új feltételekhez, leplezettebb módszerekkel élnek.” * *
„A mai szocialista dolgozó osztályok és rétegek tagjainak többsége tegnap még
a kispolgári rétegekhez tartozott, és a kispolgári gondolkodás a múltban még ennél
ndgyobb dolgozó tömegekre is hatott. A nyugati polgári-kispolgári életforma, szem
lélet és divatok is hatnak, ébren tartják és táplálják a kispolgáriságot. Sajnos, ezt a
nyugati hatást nem egyszer közvetítik a színházak és a mozik, a rádió és a tele
vízió is. Ezek a nézők előtt az irodalomban és a zenében vagy a filozófiai eszmékben
és a mindennapi életben gyakran a nyugaton éppen felkapott sekélyes divatokat
tüntetik fel modemnek.” * *
A z elmúlt húsz esztendőben nagy tömegekhez jutottak el azok a kiemelkedő
alkotások, melyek az irodalomban és más művészetekben az idők folyamán létrejöt
tek, a klasszikus művek éppúgy, mint a szocialista alkotások. Vannak azonban még
olyan rétegek, amelyek most kerülnek a kultúra vonzáskörébe, és igen fontos,
hogy a kulturális nevelés kereteit szocialista tartalommal töltsük meg. Ez igen
igen lényeges, mert egyébként a szocializmustól idegen eszmék nyernek teret. M i
ként az említett ideológiai okmány is megállapítja:
„ A közönség egy része a sznobizmus hatása alá került, amely sokszor a nyu
gati polgári művek kritikátlan fogadtatásában és a hazai irodalom és művészetek
lebecsülésében nyilvánul meg. Másrészt különösen a szórakoztató műfajok terén
széles körökben terjednek a kispolgári giccs és a nyugati komersz műfajok termékei.
Ilyen módon nemcsak művészileg értéktelne, hanem gyakran a kispolgári életfel
fogás politikai közömbösséget, vagy az ízléstelen erotikát árasztó termékek hatnak
a színházakban, rádióban és televízióban rendezett kabarékon, esztrádműsorokon
és más rendezvényeken keresztül széles rétegekre. Ennek nem elsősorban a közönség
igénytelenségében kell keresni az okát, haríem abban, hogy ezekben a műfajokban
kevés új érték jött létre, s hogy kulturális intézményeink nem támogatják meg
felelően a jó kezdeményezéseket, és nem lépnek fel határozottabban az ízléstelenség
ellen. 'Íróinkat, művészeinket, kritikusainkat, népművelőinket egyaránt hívjuk, ve
gyenek részt a közönség igényeinek helyes kielégítésében és nevelésében.” * *
* * A fen tiekre
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Megszívlelendő és cselekvésre indító sorok, Talán kissé hosszasabban is idéze
tünk e fontos dokumentumból, de olyan tömören, lényegre mubatóan fogalmazza
meg a szocialista kultúrpolitika tennivalóit, hogy elvi megállapításait és a gyakor
latra vonatkozó útmutatásait igen hasznos újból és újból felidézni.
A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház kulturális forradalom
nagyhatású
intézménye Szabolcs-Szatmárban. Annál is inkább, mert a művelődésben az ország
többi részéhez képest mélypontról indult országrész kulturálódásához kell hozzá
járulnia, nagy tömegek szemléletét, ízlését nevelnie. Méghozzá oly módon, hogy ez
a tevékenysége a szocialista szellem sugárzásán kívül művészileg is megállja a he
lyét, Bár a színház műsorpolitikája tulajdonképpen függvénye a három legtöbbször
itt játszó színházénak, bizonyos határok között mégis van némi lehetősége a
műsorpolitika befolyásolására. Igaz, a jelenlegi nagy aránytalanságnak a megváltozta
tása, a komolyműfajú, a haladást valóban segítő darabok javára, elsősorban a tár
sulattal rendelkező színházak feladata és kötelessége. Hasznos lenne, ha az itt
játszó színházak az évi műsorrend összeállítása idején jobban figyelembe vennék a
nyíregyházi színház sajátos helyzetét és feladatait, de ezen kívül is szükséges len
ne, hogy megváltoztassák az említett arányokat. Jó lenne, ha a nyíregyházi színház
vezetősége — amennyire a lehetőségek engedik — már a következő szezon kezdete
előtt, amikor az előadásokat leköti és a bérleti játékokat összeválogatja, több tar
talmas darabot állítana be a műsorrendbe. A közönséget érdeklik az olyan darabolt,
melyek életükbe, húsukba vágó kérdéseket meggondol.koztatóan boncolgatnak. Nem
szükséges tehát a közönség megnyerése céljából nagyobbrészt az operettekre és a
zenés vígjátékokra számítani. Itt ismét arra a jó közönségszervező munkára lehet
hivatkozni, a jövő biztosítékaként is, melyről már szóltunk és amelynek bizonyítéka
az 1380 bérlettulajdonos, és azok a községek, ahonnan nemcsak a termelőszövetke
zeti bérletesek jönnek be, hanem kívülük is sokan.
Részben ez a szíw el-lélekkel végzett közönségszervezés a biztosítéka annak,
hogy a műfaji arányok komolyabbra való fordulása nem fogja elriasztani a közön
séget a színháztól. Elsősorban azonban a korunk problémáit művészi fokon ábrázoló
művek a garancia a látogatottságra. Nincs könnyű dolguk a színházaknak. Mert
igaz ugyan, hogy évente átlagosan az országban. 25 magyar szerzővel kői
nek szerződést új drámai alkotásra, de „ . . . j ó évnek számít, ha 5- 6 magyar drá
ma bemutatásra kerül” . * * Éppen ezért a klasszikusokra és a világirodalom haladó
kortárs íróira is támaszkodni kell.
Am i a közönség ízlésének, szemléletének alakításával még összefügg: több
ifjúsági előadást kellene tartani. Egyrészt egyenesen a fiatalok számára írott mű
vekből, másrészt azokból az alkotásokból, melyeket a középiskolás korúak is meg
nézhetnek. A minden iránt fogékony fiatalokra jótékony hatással lehetnek ezek az
előadások a színház iránti érdeklődés és szeretet felkeltésében. Ezt pedig jó már a
középiskolában elkezdeni. Sőt talán az általános iskola felső tagozatában sem korai,
természetesen megfelelő gyenmekdarabok megtekintésével. Jó lenne, ha az iskolák
igazgatói többet törődnének ezzel, s többször kérnének a színházaktól ifjúsági elő
adásokat. Ha sürgetően jelentkezik ez az igény, akkor a művészeti vezetők is töb
bet tesznek ennek érdekében. Sokkal jelentősebb kérdés ez, mint első pillanatban
gondolnánk. Távlati hatása van. Jó megoldásával hosszú időre használunk, e'ha
nyagolásával ártunk a kulturális forradalomnak, mert az ifjúsági előadásokkal tulaj
donképpen már a jövő színházi közönséget szervezzük, ízlését alapozzuk.
• * A len tiek re
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A z öt év munkájának értékelése közben eljutottunk már egy-két nagyobb fel
adat megemlítéséhez is. Most ennél többet nem tehetünk, mert a feladatok felvázo
lása nem ennek a cikknek a célja. Szóljunk még röviden az előadások művészi
színvonaláról.
A művészi munka részletes elemzését, értékelését most nem végezhetjük el.
Részben azért, mert az külön tanulmánynak lenne inkább feladata, másrészt azért,
mert a nyíregyházi előadásokról elég ritkán jelent meg kritika a sajtóban, s azok
is többnyire szűkszavúak, ismertetés jellegűek voltak, főként az 1960 utáni kéthárom évben. Így arra kell szorítkoznunk, hogy megemlítsünk néhány kiemelkedően
jó produkciót.
»
Ilyen volt mindjárt az 3,960. március 25-i megnyitó előadás, Erkel Ferenc Bánk
bánja, az Állam i Operaház és a debreceni Csokonai Színház közös produkciója.
Ugyanebből az évből még: Verdi: Álarcosbál, Brecht: Koldusopera (Csokonai Szín
ház), Shakespeare: Makrancos hölgy (Állami Déryné), Shaw Warrenné mestersége,
Mesterházi: Pesti emberek, Lorca Bemarda háza, Schiller: Stuart Mária, Shakes
peare: Macbeth (valamennyi a Csokonai Színház előadása), 1961-ben: Miller: P il
lantás a hídról, Tamási: Énekes madár, (Csokonai) Kleist: Eltört korsó (Déryné).
1962-ben: M iller: Salemi boszorkányok, Shakespeare: Ahogy tetszik, Fali: Pompndour), Lehár: V íg özvegy (Cskonai), Brecht: Állítsátok meg Arturo Uit (a Miskolci
Nemzeti Színház kiváló előadása), 1963-ban: Offenbach: Hoffmann meséi (Csokonai).
László: Tizennyolc évesek (Csokonai), Sophoklés: Antigoné (Déryné), 1964-ben: Tennesse Williams: A vágy villamosa, Shakespeare: III. Richard (Csokonai), Shaw:
Pygmalion (Déryné).
összefoglalóul hadd jegyezzük meg: a színházi előadások többsége, nemcsak az
előbb felsoroltak, jó színvonalú produkció volt, bár láttunk gyengén játszott, ren
dezett darabokat is, de ezek voltak kisebbségben.
A látogatottság viszont egyre nagyobb. Ez a nyíregyházi színház vezetőinek jó
munkáját dicséri. Messze vannak már azok az idők (a századforduló körüli és a
húszán évek), amikor a cirkusz jobban vonzotta a közönséget, mint a színház, s az
akkori sajtó nem győzte színházba járásra buzdítani a város közönségét.
Ma már a színházakat kell buzdítani, hogy minél több és minél jobb darabot
hozzanak, játszanak.
A nyíregyházi színház, adottságaihoz képest, minden lehető módon segíti ezt.
Sokat tesz azonban azért is, hogy minél inkább olyan kulturális centrummá legyen,
amely nemcsak a színjátszásnak ad itthont, hanem ahol más művészetek is pódiumot
kapnak, ö t év alatt 40 szimfonikus és más komolyzenei hangversenyt, 69 könnyű
zenei estet, 12 énekkari hangversenyt, 9 irodalmi estet rendeztek itt. Ezeken kívül
társadalmi ünnepségeket és különféle konferenciákat. Am íg fel nem épül Nyíregy
házán egy kultúrpalota, addig annak funkciói közül is sokat a színház kell, hogy
ellásson. Ezért üdvös lenne, ha a színházi szervezési tapasztalatok felhasználásával
folyna a komolyzenei hangversenyekre, az irodalmi estekre is a közönségszervezés,
a bérletezés.
Összegezésül: túlzás nélkül megállapíthatjuk, hogy a nyíregyházi színház egyre
differenciáltabb tevékenységével teljesíti azt a feladatát, hogy a Nyírségnek messzekisugárzó kulturális intézménye legyen.
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Az új nyíregyházi tbc-szanatórium

K O P K A JÁNOS:

Találkozás Váci Mihállyal
Nem elég Jóra vá gyn i;
a Jót akarni k ell!
És nem elég akarni;
de tenni, tenni k ell!
A Jószándék kevés!
Több k ell: — az értelem ! •
M it ér a hűvös ész?!
Több k e ll: — az érzelem !
Ám nem csak holmi érzés.
de seb és szenvedély,
keresni, hogy m iért élj,
szeress, szenvedj, rem élj!
A költő M ég nem elég c. verséből

Kint zúg, zakatol, lüktet a Nagykörút. A cirádás, vastag falú New York palotá
ban csendes egyhangúsággal dolgoznak a napilapok, folyóiratok szürke eminenciá
sai. A második eaneleten kifújom magam, bekopogok az Új Írás szerkesztősége
ajtaján.
Miska telefonál. Mutatja, menjek beljebb, jön, csak befejezi. „Csak küldd, majd
megnézzük, s ha jó, bekerül persze..." — biztat valakit a vonal másik végén. Né
zem: fáradt, nagyon fáradt, mégis türelmes.
— Mi újság otthon? — kérdi azonnal. — Egy hete voltam ott utoljára, vála
szolok. — No, akkor én többet tudok Szabolcsról — szól széles mosollyal, s arcán
simulnak a ráncok. — Három napja jártam Nyíregyházán.
Nincs idő befejezni a mondatot, hívják a telefonhoz. „Igen, háromra ott va
gyok” — hallom. Ül vissza, fogja a halántékát: — „Fáj a fejem.” Csillapítót ajánlok
neki, mire legyint, hogy nem sokat érne úgysem. A készülék újra berreg. Felveszi,
rövid párbeszéd. „A Népszabadság kér vasárnapra egy verset...”
— Ha beszélgetni akarunk, menjünk innen. Menj le a presszóba, elolvasok egy
sürgős kéziratot és rögtön megyek — szól, s az ajtónál még megállít, hogy ne hátra,
a sötétbe, hanem az utca felőli részbe menjek. Ott világosság van, fény.
Tíz perc, s már ott van. Kávét iszik, mutatja, hogy a harmadik asztalnál ül
egy tavaly hazatalált emigráns, aki megtévedt, de becsületes volt mindig a népéhez
Párizsban is. összébbhúzza magán a barna felöltőt — nyitva a nagy ablak az utca
felől — rámnéz, s tisztafényű szemével int, na, itt vagyok, kérdezz, ez a te szak
mád.
— A z egyik kolléganő azt mondta, hogy dallamosak a verseid. Meg kellene eze
ket zenésíteni.
— Tényleg? — kérdi gyermekes csodálkozással. — Te ott élsz, mondd: tényleg
szeretik, olvassák otthon a verseimet?
'
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— A könyvesboltokban nem soká feküsznek a Váci-kötetek. Olvasnak, szavai
nak falun, gimnáziumban, irodalmi esteken, s ki tudja, hol, s hányán, hányszor...
ifi

Mint amikor megnyitják a zsilipet, úgy ömlik a szó. Negyvenegy év örömét, ke
servét — s mikor volt több a jó kínlódásnál? — öntené ki a költő, a Nyírség
megfáradt, s mégis fiatalnál is fiatalosabb ismerője, szerelmese. Tulajdonképpen
csak most nyílt alkalmam a Váci Mihállyal való személyes találkozás első meg
hittebb, bensőségesebb órájára. Ám, őt nem lehet, s nem is szabad csak hatvan
perc impressziói alapján ismerni. A négy évtized életút-térképe külsőleg ugyan egy
szerű, mégis bonyolult, viharos és nehéz. Figyelemmel kell kísérni a költészetét,
amelynek minden apró darabkájában magáról, rólunk, egy romantikus ifjúságról
egy betegen vergődő testről, de az életért, boldogságért szívósan küzdő szellemről
mond hiteles történelmet.
Költő ő, s mégis azt mondtam neki, nagyon tetszett a prózája, a Zsezse madár.
Nem vette rossz néven. „Van, amit nem lehet csak lírában kifejezni. Jól tudom,
azért is próbálkozom prózával.”
Verse is, prózája is teljességgel a mienk. Nekünk, hozzánk, rólunk szól. íg y
fogalmazza meg vallomását c tájról, népéről:
„K i innen jön, az mind kevesli
a költészet kis pózait,
indul a had-utat keresni,
merre elődök sorsa vitt;
a nép szive fölött megőrzött
vörös rongyok után kutat,
s hall kétezer éve rögződött
vágyakat: — vezényszavukat!”
(Kelet felől)
A z egyik kritika mondja a Zsezse madár című, tavaly megjelent
kötetéről:
..... a lelkes azonosulás az üggyel, az őszinte — természetes lobogás, de egyúttal
a józan logika is, a boncoló-elemző analitikus szívósság, ez jellem zi Vácit a próza
írót, de hiszen ugyanezt a szenvedélytől és ugyanakkor racionalista józanságból
összeszőtt képletet mutatják versei is.„A z ország és a nép életkörülményeit, anyagi
és szellemi világát megvallató, feltáró író-ősök követője ő, de m íg amazoknak nem
adatott meg a lehetőség sem sokszor, hogy levonják a következtetéseket m egfigye
léseikből, Váci már nem a lehetetlent kísérti m eg.. ’>
Illyés Gyula — Váci Mihály biztatója, segítője és példaképe is — mondta ezt
az azóta ismertté vált írónak, országvezető-politikusnak, tudósnak, s bármilyen
tisztségviselőnek útravalóul odaadható mondatot, hogy nem azt kell igazolni a nép
fiának, honnan jött, hanem inkább azt, hová megy. Váci Mihály mind a kettőt iga
zolja. Művészete egyenes folytatása, következménye is fiatal éveinek, környezetéből
nő, fakad. Azért is proletár és azért is szocialista, mert mint magáról vallja, nem
Homérosz és nem is a lélekvándorlás tana telte költővé, hanem a tanyavilág,- a
nagymama, az Egylábú Nagymama, Zajácz Zsuzsi néni, a tanyáról szombatonként
gyónni bejáró, kacagtató és sirató igaz meséket mesélő nagynéni, fiatal apja meg
bénult keze, amely a szegények elernyedt öklét jelentette neki, amelyre ráütöttek.
A körülötte zajló földosztás, a forradalom kezdeti felbuzdulásai, az osztály sorsa,
útja, küzdelme, a tehetetlenségben vergődő nyíregyházi tanyabokrok elárvult népe,
az egyetemeket rohamozó szegény fiúk és leányok — ők telték költővé, ők hatottak
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rá. Minden politika, minden művészi, emberi szándék csak ezt szolgálhatja, az ő
igényeiket, parancsoló szükségleteiket, érdekeiket. S most, ahogy itt ülünk a New
York kávéház napfényes presszójában, és Miska mepróbálja dióhéjba sűríteni
eddigi útját, nem a vidéki hírlapíró kötelező szerénységével bámulom őt. De azt a
nagy-nagy energiát akaraterőt csodálom, amely ebben a törékeny, fáradt, beteg
testben van, s amellyel ez a tanyai tanítóból közéleti, országos, sőt határainkon túl
is ismert művészt csinált. Most tíz éve, hogy megjelent nyomtatásban az első verse.
Egyetlen szűk évtized alatt ért el ez a tanyai tanító a Parnasszusra. Nem a József
Attila-díjra, a SZOT-díjra, mégcsak nem is a Kossuth-díjra gondolok itt, nem ezt
értem a sikeren, bár kétségtelenül sokat jelentő tények ezek is. M ég csak nem is a
legutóbbi kilenc év alatt megjelent öt önálló verseskötetére, egy prózai kötetére s
nagyszerű műfordítására, pedig mennyire nagy siker ez egyedül is.
Akkor mire?
Hogy Váci Mihályt olvassák, szeretik az emberek. Megbecsülik, a sajátjukként
tartják számon, féltik, óvják fent és lent. Hogy érthetőbb legyek: társadalmi fele
lősségét tükröző, a mélyben kutató művészete utat talált. A költő mégis kételyekkel
küzd: „M ilyen nehezen értik meg az én szándékaimat itt is, ott is.” (Erre értettem
én a fent és lent kifejezést!) Amiatt kesereg, hogy a szabolcsi szegények, s az egész
földkerekség jáJakáson túli övezete szegényei azok, akikhez köti a sorsa, s akikért
minden erejét adná, de ezek még nem látják elég világosan az utat. A kik közé pedig
betört, hogy megfogalmazza, énekelje az elmaradottak jogait — sokszor olyanok,
hogy hírét is alig hallották a verítékben párolgó népnek, ezért úgy néznek rá, mint
a belopakodóra. (Vannak még ilyenek az irodalom berkeiben, s másutt is.)
Csakhogy a történelem kíméletlen. Váci is mondja: „ A z érdekli, mit tett, mit
mulasztott az ember.”
Váci Mihály sokat tett, keveset mulasztott eddig.
Kanyarodjunk vissza a beszélgetésre. Mondja el ő az életút ogy-egy esemény
hez is kapcsolódó periódusát.
„Szegények voltunk nagyon. A z Ókisteleki szőlőben laktunk, apám bakter voit
a vasúton, aztán fékező. Gyerek jött minden esztendőben, de ötből csak ketten ma
radtunk Andrással, ö t ismered, festőművész, nemrégen Nyíregyházán is volt kiál
lítása. Kicsi voltam, hároméves. Csak most tudom felfogni, milyen nagyon szeren
csés is, hogy akkor beköltözhettünk a tanyáról a városba. Jó iskolába, jó tanítók
hoz kerültem. Ök ébresztgették bennem a vágyat, a kedvet, akarást a tanulás iránt.
Mindig említették apámnak, legyen belőlem tanító. Nagy nehezen bekerültem a
tanítóképzőbe. Megszerettem a hivatást, többet is akartam tudni, mint az iskolában
tanulhattam. A képzőben ismertem meg Kiss Lajos bácsit, akinek én nagyon sokat
köszönhetek. Nagy hatással volt rám az idős, nagy tudós, a neves néprajzkutató,
a múzeum és a levéltár, könyvtár lelkes rajongója. Elhívott magához, könyvekkel
a hónom alatt tértem haza tőle. Így ismertem meg nagy példaképemet, Móricz Zsigmondot, s a néprajzot. E kettő volt az, amit életem kezdetén meg is szerettem.
Festőművész is akaram lenni. Festettem sokat, kedvtelésből, vágyból, s nem tudtam
sokáig dönteni: festő, tanító vagy író legyek-e, mert az irodalom titkai is végtelen
kíváncsiságot ébresztettek bennem. Aztán 1943-ban elvégeztem a tanítóképzőt, s
egyelőre eldőlt a kétség. Apám azt mondta, menjek el tanítani, gyűjtsék egy kis
pénzt, s ha majd lesz tehetség, tanulhatok tovább. . .”
}
1943. szeptember 1. Váci Mihály, a fiatal tanító szerencsés volt, a Manda
bokori evangélikus egyházi iskola felvette ideiglenes alkalmazásba. Szerencsés volt,
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h'ogy nem tizenkilenc kilométert kellett gyalogolnia a városig és vissza, csak nyol
cat, mert háború volt, s az idősebb tanítók, — akiknek a közelebbi helyek jártak
volna — a frontok mocsarában vonszolták magukat. így jött a tanító úrért és vé
kony cókmókjáért a tanya fuvarosa, Lőjek András bácsi a taligájával, s így poroszkáll a taliga mellett az iskoláig Váci Mihály a poros úton.
— Nagyszerű élmény, jó iskolám volt — emlékezik rá a költő.
__ így lettem én a százhatvanéves iskola hatvankilenc gyermekének tanítói a,
igazgatója, pedellusa. S így lettem a tanyabokornak, meg a környező tanyák népé
nek egyetlen gyógyszerésze, orvosa, ügyvédje, levélírója, javasasszonya, tanácsadója.
Tizenkilenc esztendős voltam.
A Zsezse madár című kötetben olvasom erről az időszakról: „Csend van hal!
Ebédszünet! Rogynék le. Fáradt vagyok, elkeseredett, fáj a torkom. Piszkos a kezem,
arcom. Mint egy zakatoló üzemben, fárasztó cs elnyűvő ez a munka. A ruhám
poros, krétás, átveszi a tanterem szagát. Éhes vagyok. Jön az ebéd. — Istenem, az
ebédek!
A pap prédikált, tartsák el a tanítót sorkoszton, mint Isten az ég madarait.
Már megszokta a sorkosztot, de a hideg iskolában megfázott a veséje és súlyos
beteg lett. A z orvos azt mondta, nagyon v :gyázzon az ételekkel, diétázni kell.
__ Beteg, szomorú, magányos emberként éltem ott. Mert mindennap láttam a
megváltoztathatatlant, a mások szomorúságát is.
Mi maradt a munka után? A könyveiéhez fordult vigasztalásért. Megismerte
Adyt, Illyés Gyulát, Veres Pétert, Darvas Józsefet. És megszerette József Attilát.
Tőle tanulta meg, hogy a költő egész életének, műveinek nagy hangsúlyai félreérhetetlenül a munkások, parasztok pontosan körülírt nyomorultjainak cles ábrá
zolására esnek.
A tanyán érte a történelmi sorsforduló. De már betegen. Negyvenöt, negyven
hat, negyvenhét — három év alatt háromszor operálták, háromszor kilenc hónapot
vergődött a műtőasztalok és kórházi ágyak között. S mire ennek vége lett, kilyukadt
a tüdeje.
— Am ikor megtudtam, hogy tóbécés lettem, három napig bőgtem egyfolytában
A műtőasztalt a röntgenlámpa, a kórházi ágyat a szanatórium váltotta fel.
Tragédia ez mindenki életében, sokszor úgy érezzük: szabadulástalan tragé
dia. Ügy érezte Váci is:
„Ha szembenéztem a sorssal, mi vár rám,
— vágytam véletlen, korai halált.”
Egy évig feküdt sápadtan, az életkedv parányi szikrájával. Azután versekei
írt. Nem mutatta meg senkinek, szégyelte volna. Mégis erősnek bizonyult. 1949.
májusában munkát kért és kapott Nyíregyházán, a tankerületi főigazgatóságon. Az
után igazgatója lett a kertészeti középiskola kollégiumának. „De szép, romantikus
idők! Ha nem kerülök a fiatalok, méghozzá olyan lelkes és tüzes fiatalok közé, ta
lán már rég elvesztettem volna minden hitemet. Közöttük lettem újra fiatal^ é--.
életvidám” — vall most az akkori életéről. Szabolcs kollégiumainak irányítását
bízták reá később. Nagyszerű feladat: iskolába járaitni a munkás-paraszt gyereke
ket. ___ államosítottuk a nyíregyházi kálvineumot, az angol kisasszonyok kereske
delmi iskoláját és a kisvárdai egyházi iskola helyén szakérettségis kollégium^ léte
sült. „M ár nem ismertem az egy évvel azelőtti önmagámra — mondja a költő, aki
akkor még csak titokban, önmagának pászította a rímeket. — Hová lett a halál
félelem? A fiatalok között váltam meg végképp a halál gondolatától.
1948-ban belépett a pártba.
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K ét esztendő munkája a megyében, az otthoni tájon, a szocialista iskoláért, s
utána új beosztás az akkori Közoktatásügyi Minisztériumban. A z egyetemi főosztály
ra került, de jómaga csak ezután kezdhetett ahhoz, amit már negyvenháromban is
szeretett volna, hogy továbbtanuljon a bölcsészkar magyar irodalom szakán.
Megfeszített munka a minisztériumban, erre ment a nappal energiája. S a köl
tészet is több volt már egyszerű próbálkozásnál, a tanulás az egyetemen ped;g
elvitte áz éjszakákat. Kiújult a súlyos betegség, újabb egy évet kellett pihenni a
szanatóriumban. Pihent? Nem tudott. Űzte a belső elégedetlenség; lassan harminc
éves és még semmit sem csinált!
A Tankönyvkiadónál lett lektor, amikor meggyógyult. Itt ismerte meg hűséges
társát, segítőjét, biztatóját, a feleségét, akinek először mutatta meg a verseit. „Nem
szólt semmit, csak betette egy borítékba, s ráírta a címzett nevét: Illyés Gyulának.
Ez ezerkilencszázötvenötben volt, néhány hót múlva már egyszerre tizenkét verse
met közölte az Űj Hang. Nagyon nagy dolog volt ez nálam. Azután szerződést
küldött verseskötetem kiadására a Magvető, s hamarosan megjelent az első kötetem
az Ereszalja. József Attila-díjat kaptam érte. Ez volt 1956-ban. Egy év múlva je 
lent meg az új kötet, a Nincsen számodra hely. 1959-ben jött ki a Bodza, ezért
SZOT-díjat kaptam. Ez már a szanatóriumban készült, mert közben újra leteríteti
a kór.”
Itt, a szanatóriumban már arról voLt szó, hogy műteni kell, Váci azonban nem
adta meg magát, Gilgames módjára kereste az életbenmaradás titkát, s a munkában,
a szenvedélyes költészet — forradalom — . élet-szerelemben találta m e g j M ég egy
könyvét jelentetett meg a gyógyintézetből. Tvadovszkijnak a huszadik kongresszus
után és szellemében írott verseskötetet fordította le nagy műgonddal, szeretettel. A
címe: Egyre messzebb. A következő kötetek így sorakoznak: Mindenütt otthon 1961;
Szegények hatalma és a Zsezse madár 1964.
T íz esztendő alatt hat kötet és egy műfordítás-kötet. A z ismeretlenségtől számí
tott tíz év alatt!
*

A költő — ha valóban az — közéleti ember. Váci Mihály kétszeresen is az,
hisz Szabolcs-Szaitmár megye országgyűlési képviselője is a legutóbbi választások
óta. Szerkesztője az Üj írás című irodalmi folyóiratnak, amelynek a legelső feladata,
hogy a fiatal tehetségeket felkutassa, nekik helyet adjon, s nyugtalan indulattal ke
resse a fejlődés gyorsabb lehetőségeit, a hibákat, kijavításuk módját.
— Megelégszel képviselői tevékenységeddel? Szerinted mi ma egy országgyűlési
küldött legégetőbb feladata? — kérdem tőle, s arra gondolok, nem az az elsőrendű
— persze az is fontos! — , hogy a parlamenti képviselő apró panaszókat jegyezzen
fel, intézzen el a helyi szervek helyett.
— A választók bizalmának rendkívül megörültem. De azt is tudtam, hogy ez
mélységes társadalmi felelősséggel jár. A tennivalók: beszámolók, fogadónapok,
megyei képviselőcsoport ülések, találkozások otthon. Elolvasni, intézni, megvála
szolni az onnan érkező leveleket. Részt venni, dolgozni az országgyűlés kulturális
bizottságában. Ez mind igen fontos. A második kérdésre: ha egy hatalmas ipari
üzem vezetője lennék, s szabolcsi képviselő, gépeket, minél több és jobb gépet jut
tatnék a választóim gazdaságainak. De ezt nem tehetem. Ezért, m ivel irodalmár
vagyok, elsőrendűen fontosnak tartom, ha a különböző fórumokon — s a sajtónak
én nagy jelentőséget tulajdonítok — cikkekkel hívom fel a figyelm et a szabolcsi
állapotokra, gondokra, amin segíteni kell. Ilyennek tartom én e pillanatban a ta
nulás különböző útjai-módjai, lehetőségei szélesebbkörű kibontakoztatását, a megye
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jórészét szegényítő sívó homoktenger buzgó forráserekkel való behálózását, a vizet,
az öntözést. És ott van a szabolcsi tanyavilág helyzete, amin segítettek már, de
még nem elég. Ezeket a tanyákat én nagyon jól ismerem — ezeknek a tanyáknak
a szorgalmas, dolgos, de még sokszor mákonnyal gondolkodó népe megérdemli, hogy
segítsünk neki a felemelkedésben. Segítsünk gyermekeinek, hogy továbbtanulhas
sanak. Ennek fontos alapjai a körzetesített iskolák, a tanyai kollégiumok. Ezeket
szeretném én bevinni az ország köztudatábá. Úgy érzem, eddig is sikerült már
valamilyen eredményt elérnem. A z országos fórumok a tanulást, az öntözést már
úgy is emlegetik: szabolcsi ügy. Nem a szó a lényeges, hanem az, hogy otthon azért
látjuk a harc gyakorlati eredményeit is: tanárképző főiskola, iskolák építése, ön
tözés egyre nagyobb területeken, analfabétizmus elleni küzdelem, a szaktudás növe
lése, iparosítás.
Éhhez még valamit: egy helyen megittam, ez az ars poétikám és politikai hit
vallásom is: „az hogy egy írónak hallatszik a hangja, nem attól függ, hogy milyen
hangosan kiáltozik, "hanem attól, hogy mit mond. Nem akkor figyelnek fel ránk,
ha hangosan mondunk valamit, hanem ha az embereket igazán érdeklő dolgokról
bármilyen halkan beszélünk.”
Váci Mihály halkszavú ember. És valóban, sokan meghallják. Ö legalább anynyira érzékeny barométere az életnek. A zt mondja, hogy sokat kell beszélni az
egyszerű emberekkel, a kétkeziekkel, sőt állandóan beszélni kell velük, hogy a
tájától és egykori talajától fizikai értelemben messzire szakadt ember ne szakad
jon onnan messzire konkrét értelemben is.
Találkozás az olvasókkal szervezett keretek között — minden másnap. Amúgy
minden órában. „Soha nem volt kenyerem a befeléfordulás, a még most is oly di
vatos kispolgári nyavalygás a nép nélkül elképzelt, csak „magamnak megépült”
kommunizmus. Azt próbálom elmondani a papíron és szóban is, hogy a mi né
pünknek gyár kell, meg kultúrház, járda és iskola. És emberség. E célt kell szol
gálni a költőnek, ehhez kell társadalmi felelősség.
Hogy nem fárad?
*

Párizs, Róma, Bécs, Prága, Varsó, Moszkva voltak az utóbbi években utazásai
nak színhelyei. Járja az országot, megfigyel, leír, küzd és bizony mindezek közben
sokszor fáradt. Regenerálja egy-egy élet megismerése, újra csatasorba állítja egy
vita, s készül az újabb kötet.
Válogatott verseivel jelentkezik, a címadó verse a szabolcsi állapotokat rögzí
ti: Kelet felől. Aztán egy gyilkos szatíra, Utazás Bürokronéziában címmel. Azt
mondja, megszerette a prózát, sokszor akar vele élni a jövőben. Tanulmányok, no
vellák a későbbi terve között, és végül a dráma.
— Úgy kellenek nekem a tanulmányok, mint festőnek a vázlat. Legközelebb
Kölcsey Ferencről, s másokról szeretnék írni.
— Hogy van minderre időd?
— Délelőtt írok, kora délután a szerkesztőségben dolgozom. Később sétálok,,
pihenek, szórakozok, s késő éjjelig tanulok, olvasok. Ilyen az időbeosztásunk, ne
kem is, a feleségemnek is. Persze így sincs elég idő. Több kellene, sokkal több.
Hogy az ember legalább a tizedrészét csinálhatná meg annak, amit szeretne. Csak
a mi megyénkről is sokat akarok még írni, sok a benyomásom onnan, hisz otthonról
hoztam a legélesebb, az ifjúkori képeket. De sok az írnivalóm az egész ország dol
gáról is. Azt tartom: vagy egész népem írója tudok lenni, vagy nem tudok író lenni.
Más, hogy az ember örökösen érzi a kötöttséget a táj népéhez, az otthon szűkebb
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fogalmához, s az is más, hogy követelmény: nem szabad provinciálisnak maradni,
azzá válni sem.
Egyre nagyobb a súly. A költő azt mondja: olyan ez, mint egy nagy lendítőke
rék, amely beindul és saját forgásától nem tud megállni...
„Azok közül való vagyok, kik reggelenkint
kiássák magukat a fáradtság homokjából”
— írja Azokhoz tartozom című verse elején. A vers végén is szeretett népével él
együtt:
„öklükön pihen meg a homlokom,
az ő fáradságuk visz haza,
ha botiok — lábukkal botladozom,
s ha igazam van,
az létük igaza.

.

1965. április negyedikén Kossuth-díjjal tüntette ki a kormány Váci Mihályt. Az
indoKlásnál olvashatjuk: „Közéleti költészetéért, a szocialista magyar irodalom terü
letén végzett tevékenységéért.”
Megértik őt.
„Lent” is, „fent” is.

Váci András: DINNYEEVÖ
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MAKAY

LÁSZLÓ:

Emlékezés Kiss Lajosra
(1881— 1965)
31 éves volt, mikor Hódmezővásárhelyről Nyíregyházára jött, 67 éves, mikor
Budapestre költözött. Több mint negyedfél évtizedig élt megyénkben, de nem leU
szabolcsivá. Igaz, később budapestivé sem. Vásárhelyi maradt egész életében...
Irt ő Szabolcsról is, életműnek is szép lenne a Régi Rétköz — hát még a ragyogó
ráadással, a száznál több szabolcsi vonatkozású írással együtt —, de legszebb, szí
véből szakadt írásai Vásárhelyről szólnak... Mi szabolcsiak mégis büszkék lehetünk
rá, mert — hála az áldott emlékű Jósa Andrásnak — megyénk adott neki anyagi
gondoktól mentes életkörülményeket, s ezzel lehetőséget’ arra, hogy megírhatta a
magyar néprajz megannyi klasszikussá vált írását.
A régi vármegyeháza uraitól itt sem kapott sok megbecsülést. Nem közülük
való volt. Nem volt kékvérű sem. Barátai sem közülük kerültek k i... De még így
is mennyivel különb helyzete volt itt, mint eljövetelekor szülővárosában! Ott még
a jobb érzésű városi potentátok is csak vállveregetve szóltak róla. Ott ő csak a
„Kiss Tamás fiának hívott és ismert Kiss Lajos” volt, amivel azt fejezték ki, hogy
csak a takarékpénztári szolga fiáról van szó. Ott a város előkelő urai nem egyszer
megszólították édesapját az utcán: — „Tamás bácsi! Hát ezért taníttatta ki fiát,
hogy az ócskaságokat hurcolja?!” Ott, Tornyai János keserű szavait idézve „Kiss
Lajos néprajzi múzeumi tisztviselő úr” nyolc évi munkája után nem kapott annyi
fizetést, „mint amennyiért egy jóravaló bérest lehetne fogadni” . Ott, s ezt ő maga
írta, a vezető emberek csak „hangulatkeltés céljából” hívták meg, a városi tanács
nem küldötte ki egyetlen tanfolyamra sem, s négy esztendeig egy árva fillért sem
kapott munkásságáért — a szakemberek által megcsodált néprajzi múzeumi anyag
nagy részének összegyűjtéséért. Ott a városi főjegyző úr, mikor búcsúlátogatásán
bejelentette távozását, így „marasztalta” : „ — Ne menjen maga Nyíregyházára! Be
csapják ott magát a dzsentrik! Különben — folytatta — Nyíregyháza nem különb
hely Vásárhelynél: oda is kilenc csődört adott az állam, nekünk is.”
Vásárhelyi működésének egyetlen meleg hangú elismerése a Vásárhely és Vi
déke 1912. december 1-i számában megjelent cikk volt: „A z árván maradt múzeum
és könyvtár” . Ezt is valamelyik barát írhatta. „Kiss Lajos, a vásárhelyi népiélek
fáradhatatlan kutatója és kiváló ismerője, a múzeum őre, a közkönyvtárnak egyik
kezelője kiszakadt közülünk, elment Nyíregyházára, tisztességesen honorált múzeum
őri állásba... Sokáig várt Kiss Lajos, míg eljött az ő ideje. Egy kiválóan képzett,
jólelkű földbirtokos (megyei főorvos, név szerint Jósa András) megcsinálta a Sza
bolcs vármegyei múzeumot Nyíregyházán, és akkor az után érdeklődött, hogy az
országban hol találhatna egy igazán értékes múzeumőrt, aki az ő munkáját tovább
építse. Kutatásában így akadt országos tekintélyek után Kiss Lajosra, akinek ki-
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nevezesse érdekében aztán mindent elkövetett. Íg y jutott Kiss Lajos a 400 koronás
állásról a 3000 (valójában 3199,92) koronás állásba.. " - Nem kellett már nyomo
ro gn a családjának, az anyagi gondoktól megszabadulva, 6 is élhetett már boldoean
hivatásának . .
wItt, Szabolcsban már feltörték előtte az utat a múzeumügy harcosai, főiként Jósa
András. Nyíregyházán nem a mulattató!, és nem az „ócskaságok hurcolgatóját” lát
tak Kiss Lajosban, hanem Jósa András munkatársát, a múzeumi szakembert!
De Jósa András nemcsak a nyomorgástól mentette meg, hanem a testet-Ielket
gyötrő, idegen érdekekért dúló háborútól is. A nagy öreg 80 éves volt már altkor,
amikor kitort az I. világháború Kiss Lajos volt az egyetlen munkatársa. Tőle is
megfosztottak, behívták frontszolgálatra. A fáradhatatlan öreg megy, kilincsel,
míg vissza nem kaparja. — M it meg nem tett volna hát érte Kiss Lajos?! A z első
sorban régészeti érdeklődésű Jósa András és a fiatal néprajzos tökéletes harmóniá
ban dolgozott együtt. Kiss Lajos szeretetének beszédes bizonyságai azok a szép
rajzok, molyokét Jósa András ekkor írt munkájához készített.
Mikor Szabolcs vármegye nagy öregje 1918-ban elment a minden élők útján
Kiss Lajos lett utóda a múzeumban. Nehéz napok, évek következtek az intézményre’
csak a vegetálásra futotta. Kiss Lajos visszahúzódott hát, és dolgozott. Munkáját
ellátta becsülettel, ásatott, tárgyakat gyűjtött — ha volt rá módja, és gyűj
tötte szabolcsi témájú írásai anyagát, s közben levelezett a vásárhelyi barátokkal,
szabadsagai mindig otthon töltötte, hogy kiegészítse jegyzeteit, írhassa csodálatosan
szép vásárhelyi írásait. Ha valamelyik akkor nem kellett a szakembereknek,
dolgozott a fiókjának, tudta, hogy eljön az idő, amikor kellenek... A lassan érlelők
köze tartozott, mert nagyon igényes volt, hiszen ízlése a népi alkotásokon és a
legnagyobbak művészetén csiszolódott!
Nyíregyháza n on adhatta meg neki azt a baráti kört, amit Vásárhelyen hagyott.
Ott inkább ő formálódott, itt inkább ő formálta azokat, akik barátai lettek.. Tor
nyai János 1910-ben a Jövendőben karcolatokat írt a vásárhelyi művészekről', köz
tük Kiss Lajosról is. A róla szólót így kezdi: „Kiss Lajos (még 2 s-sel írva is)
olyan kicsi csomó, s olyan szerény ember, hogy bátran elfért volna az Endre Bé’ a
árnyékában” . (Előző írása Endre Béláról szólt.) „K ár volt vele külön számra vára
kozni, annyival inkább kár, mert bizonyosan ő maga se érzi magát jól. így egy
magában. Vériben van, hogy valaki mellette legyen. Olyan paszulytermészete le
het neki, fel kell kapaszkodnia valakire, hogy tehetségét érvényesíthesse. Lehet
azonban az is, hogy ő a nádszál és hogy sok élelmes paszuly a magasba futott már
az o tamasztékjával.” ... Nyíregyházán kiderült, hogy nem kell már neki támasz
ték. Igaz, olyanok sem voltak, akik reá kapaszkodva akartak volna feljebb jutni.
Barátai azért itt is akadtak. Olyanok is, akik készséges adatszolgáltatói lettek az
idegenből ideszakadtnak, olyanok is, akikkel meg tudta vitatni írásait, olyanok is,
akikkel együtt tudott gyönyörködni a szépben... A 20-as évek és a 30-as évek ele
jének és közepének barátairól csak hallottam, a 30-as évek végétől kialakult baráti
körnek magam is tagja voltam. Am it írok, inkább az utóbbiakról szól.
Legtöbbünk jóval fiatalabb volt. Nekünk ő már „Lajos bácsi” volt, és nevét
olyan tisztelettel és büszkeséggel ejtettük ki, mint a kisiskolások huszár bátyjuk
nevet. Szeretetünk és tiszteletünk úgy növekedett iránta, amint apró elbeszéléseiből
és írásaiból megismertük küzdelmes és szép életét, és olvashattuk néprajzi írásait.
Szeretettel gondoltunk nagyatyjára, az öreg pedellusra. „Széles váltó, lassú
mozgású, alacsony ember volt. Termetét előrehúzta a sok baj.” Métatlanul pirongatla
meg egyszer az igazgatója, ő , a kis unoka átérezte a megalázott szégyenét és kese
rűségét. „Télen volt; a hó szállingózott, s a kapusszoba falára nagy árnyékot írt a
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kályha lobogó lángja. Néztem az öreget. Pipált. Lehajtotta a fejét, belebámult a
tűzbe, és talán annak bizonytalan játéka vitte a gondolatait ide-oda, a jelenből a
múltba. Soká ültünk ott, nem szóltunk semmit, csak a kályha pörölése hallatszott.
Egyszer nagyot sóhajtott az öreg, aztán megint mozdulatlan csend v o lt... Már alig
látszott az atyám alakja, ő is megfeledkezett rólam, amikor egyszerre a szék kar
fájára tette a kezét, mellyel félrefordította a testét s a tekintetét... Am íg ez a moz
gás tartott, azalatt tört ki az öreg pedellusból ez a pár szó: — Süketnek) bolond
nak köll lönni!”
Hálával gondoltunk édesanyjára is, akinek köszönhette, hogy nem lett belőle
„a más keze-lába” . írni tanította, összekuporgatott krajcárkáiból megvette Arany
és Petőfi verseit. Szájából is elvonta a falatot, hogy fia tanulhasson. És amikor
már súlyos beteg volt, visszafojtotta sírását, gyermekei ne lássák, hogy szenved.
Kedves Vásárhelyét az ő gyermeki szemével, hatalmas és hatalmas hangú öreg
kántorával Sófalvi Ézsaiással együtt láttuk... — Kissé nyikorgó csizmája zajára —
amikor már elhangzott a harangszó, és ő ment fel a karzatra felvezető lépcsőn —
még az iskolás gyermekek „sisisusija” is elhallgatott. „Tizenkettőt kellett lépnie
a pihenőig, azután még ötöt a küszöbbel, mikorra felért.” . .. A kegyetlenül szeles,
esős és zimankós őszi és téli temetéseken, mikor már elhagyták az utolsó házakat
és vágta őket a hó, háttal fordultak a szélnek, de még úgyis majd felkapta a kis
ötödik-hatodik elemi iskolásokat, akik énekszóval kísérték ki a halottat. „M ég a
halálkocsi előtt is megállották a lovak, csak az öreg kántor nem fordult vissza,
vastag, erős hangja a nagy szélben is hallatszott, ahhoz kapkodtunk, igazodtunk,
mint biztos kormányhoz, támasztékhoz, hogy az éneklést folytatni tudjuk.”
Hálát éreztünk mi is „Sulcz Endre tanár úr” iránt, akinek nagy része volt ab
ban, hogy Lajos bácsi az lett, aki lett. Fényképe ott függött a háta mögött. Bizonyo
san gyönyörködve nézte, amikor valamikori tanítványa hűségre és szépségre töre
kedve dolgozott... Kimondhatatlan szelídséggel nevelte valamikor őket
valóban
diákokká, „a néhány nappal azelőtt még mezítláb, porban játszó, most már kimosda
tott, újdonsült diáksereget,” . .. Hogyan oszlatta el a latin nyelvtől való félelmüket?
Petőfi, Arany költeményeinek előadásával „oltotta belénk a szülői szeretet legnemesebb
érzését” , „kedveltette meg velünk a természetben, a tudományban és az emberi
cselekvésben nyilvánuló szépet. A szülőföld, a hazaszeretet el nem múló, sírig kí
sérő érzését tartalmazó költemények elszavalásakor, megmagyarázásakor szemeiben
gyakran ott csillogtak az öröm vagy a bánat könnyei” . .. „Tanáraink közül leg
többnek a köteles tisztelettel adóztunk, többeket kiválóságaikért emlegettünk, vo l
tak, kiknek tudását csodáltuk. Sulcz tanár urat szerettük.”
Még G yőrffy István is nagyobb lett előttünk, pedig őt igazán értékeltük eddig
is. ö volt az, aki alig húszéves egyetemi hallgató korában néhány ízes szava hal
latán meglátta az alig egy órával azelőtt színész egyesületi taggá lett Kiss Lajos
ban a néprajzost. „ — Kiss urat az Isten is néprajzi embernek teremtette!” Kiss
Lajos akkor még azt sem tudta, mi a néprajz...
Ö ismertette meg velünk Tornyai Jánost igazi nagyságában. Festményeinek
csodáiéi lettünk, reá magára nagy-nagy hálával emlékeztünk. A z 1904. évi hód
mezővásárhelyi ipari és mezőgazdasági kiállítást az ő javaslatára bővítették képző
művészeti és néprajzi kiállítással, s az ő javaslatára bízták meg „Kiss Lajos szín
művész urat” a néprajzi anyag összegyűjtésével. A gyűjtésbe Tornyai vezette be.
„A m it Tornyaitól hallottam, az volt az én alapvető tudományom a néprajz terén.”
Rokonlelkek voltak. Tornyainak nem egy feledhetetlenül szép képét az ő elbe
szélése vagy írása ihlette.
41. Szatoolcs-szatm ári Szem le
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Hálával gondoltunk a lobogó lelkű, felvidéki Rudnay Gyulára is. Vásárhe'vi
művész korában ráeszméltette Kiss Lajost a hódmezővásárhelyi nép sajátosságaira.
Egyik április délelőtti beszélgetésükön megosztották egymással legrejtettebb emlé
küket — első szerelmük titkát — és sírig tartó barátságot kötöttek.
Lajos bácsi ismertette meg velünk a finom lelkületű Endre Bélát is. Azóta is.
ha valaki a művész gyötrődéséről, témájával való viaskodásáról beszél mindig Endre
Bélára gondolok. 1911 decemberében együtt éltek át Martélyon egy feledhetetlen
napot. Havas, ködös, hideg nap volt, a nap fénye csak néha tudott utat törni m a 
gának. „A fűzerdő barna fái olyan finoman rajzolódtak a fehér környezetbe, hogy
Béla visszarettent a festéstől,... lemondóan jelentette ki több ízben, hogy az a
finomság, amit lát és érez, nincs meg a festményen. Kár, hogy nem lehet szemmel
festeni! Fázott a keze, gyakran felhúzta kesztyűjét... Tovább mentünk. Hordoztam
utána a kellékeket. Újabb kép festésébe kezdett. A z eredmény hasonló volt az első
kép festéséhez, de nem festette át egyiket sem...”
Átélette velünk egész életét. Mi is szerettük egykori barátait, mindenkit, aki
alakította, gazdagította lelki világát és ráállította hivatása útjára.
A szépben gyönyörködő lelke másokat is gazdagítani akart. Mindenkit, aki
valamikor is kapcsolatba került vele, és akiben a legcsekélyebb fogékonyságot is
felfedezte... Feledhetetlenek voltak a délutáni és esti beszélgetések. Szobája, de
egész lakásuk, melyet szerettei az ő lelki világát tükrözővé formáltak zarándokhely
volt nekünk. Meleg otthon volt az, de egyben múzeum, képzőművészeti kiállítás,
könyvtár, irodalmi szalon, sőt a rádió és a hanglemezjátszó révén nem egyszer kon
certterem is. Lajos bácsiéknál az emberiség és a magyarság évezredes kincsei gaz
dag örököseinek, birtokosainak éreztük magunkat. Csodálatos harmónia volt abban
a lakásban. Együtt az őskor emberének alkotása, a magyar népművészet remekeivel,
a modern magyar festészet, szobrászat és kerámia kincseivel. Milyen emberi meleg
séget sugárzó volt az a szobasarok is, ahol útnak indítói, barátai fényképei kaptak
helyet. Ha Lajos bácsival dolgozószobájában beszélgettünk, nemcsak vele, hanem
velük is szemben ültünk. Együtt láttuk őket! Milyen szeretettel tudott egy-egy
könyvet elővenni! Könyvesének sok-sok könyve egy-egy ablak volt, melyeket ki
lehetett tárni a régenvolt időkbe, az akkori valóságos mába, a földkerekség tájaira,
és amelyeken át betekinthettünk a felszín alatti igazi Magyarországba! Meg a leg
nagyobbak lelkivilágába!... Népünk szeretete, az emberiség és benne a magyarság
minden értéke megismerésének vágya tartotta össze az ő nyíregyházi baráti körét.
Kulturális, művészeti és pedagógiai elvek fogalmazódtak meg, tervek születtek, be
számolók hangzottak el, a távoli otthonról, népfőiskolái utakról, élményekről, 1945
után a felszabadulás utáni megpezsdülő élet jeleiről, a május 1-i felvonulás lóhátas
és fogatos parasztjairól, a földhöz jutott volt cselédekkel való találkozásokról. A
különböző korú, foglalkozású, érdeklődésű emberekből álló baráti körnek mindig
volt ráérő ideje egymás számára !
A Nyíregyházára jövő művészek, népi írók is hányszor élvezhették Lajos bácsi
házanépének vendégszeretetét! És hány egész életre szólóan emlékezetes találkozó
megszervezését köszönhetjük nekik! A háborús terror idején hányszor néztünk úgy
a vendégekre, ki tudja, látjuk-e még őket valaha, s a felszabadulás utáni első talál
kozások alkalmával, hogy szorongatta torkunkat az öröm miatt kikívánkozó vissza
fojtott sírás!
A z 1944— 45-ös nagy tisztító vihar megrázkódtatta a vármegyeházát is. Régi em
bereit pelyvaként szórta szét. Ö maradt a múzeum élén. Sőt, az új országos múzeumi
vezérkar előtt mind nagyobb becsülete lett a szegény emberek krónikásának. Akiket
valamikor önzetlenül segített, meghálálták, mikor módjukban volt. — Mint a mesé-
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ben... ö lett az első Kossuth-díjjal kitüntetett néprajzos. A századforduló és az azt
követő évek szegényeiről szóló hiteles írásaira tekintettel megkapta a történelmi
tudományok doktora címet is.
A Kossuth-díjjal való kitüntetés után nem sokkal később búcsút mondott me
gyénknek, családjával együtt Pestre költözött. Hogy elment Nyíregyházáról nagyon
árváknak éreztük magunkat. De a vele és szeretteivel való kapcsolat továbbra is
összetartott bennünket. Boldogok voltunk, hogy Budapesten még több szépség és
ugyanaz a szeretet veszi körül. Hogy nem hagyta el munkakedve. Hogy addig meg
nem jelent és összegyűjtött írásai szép kötetekben láttak napvilágot... A valamikor
tőle kapott kis külön lény ómat okát kegyelettel őrizgettük, rangos köteteit büszkén
mutogattuk, s ha kívánkoztunk a vele való beszélgetések után, újból és újból olvas
gattuk. ..
Megpihenni és megújulni több mint egy fél évszázadon át évenként Vásár
helyre járt. Sokáig a város központjában lakó hűséges barát, Székely János vendég
szerető házához. Akkor még fiatalok voltak, vidáman és észrevétlenül szaladt el a
rövid szabadság. A két világháború után elfogytak a barátok, ismerősök, rokonok.
Akik még éltek: megöregedtek. Megöregedett ő is. Ha hazament, egyetlen unoka
testvére, Szabó Sándor város szélén az Aranytemető bejáratánál levő házában szállt
meg. Naponként átjárogatott a szomszéd temetőbe, szülei, rokonai, tanítói, ismerősei
nyugvóhelyére... Most már az ő teste is ott pihen a vásárhelyi földben, amelyből
valónak vallotta magát
egész életében... Élete gazdag termését azonban szépen
elrendezve mindannyiónknak örökségül hagyta.

Az új nyíregyházi építőipari munkásszálló étterme
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A magánytól az e l k ö t e l e z e t t s é g i g
(Pályakép-vázlat Rákos Sándorról Táguló körök című kötetének megjelenése
alkalmából)
Már 6 verseskönyve és 2 műfordítás-gyűjteménye jelent meg, a szélesebb olvasó
közönség azonban csak az utóbbi években kezdett figyelni nevére. Tágabb értelemben
vett népszerűségről még most is túlzás lenne beszélnünk vele kapcsolatban, de az
már vitathatatlannak látszik, hogy újabb m űveivel mai lírá n k élvonalába érkezett.
Sajátos csertdes beérésnek és beérkezésnek lehatunk tanúi Rákos Sándor esetében.
Nem voltak körülötte hangos botrányok, sem magánéleti, sem költői különcködéssel
nem igyekezett érdeklődést kelteni maga iránt. M indig kerülte a feltűnést, nincs
benne szereplési hajlam , a nyilvánosság elé csak ritkán lé.p. Nem modernkedik, nem
hódol a divatoknak, a maga egyéni útját járja fellépésétől kezdve egyre tudatosab
ban, egyre következetesebben.
\

Első verseskönyve, A z e b v á la s z o l 1949-ben jelent meg'. A z évszám azonban itt
valóban csak a megjelenés időpontja. A versek nagy része még a háború alatt kelet
kezett, vagy ha később is íródott, a bennük realizálódó élmény háborús íogantatású.
A z átélt borzalmak, az egyetemes pusztulás fájdalm a, az üldözöttség s a rettegés
keserves emlékei festik komorrá e líra alapszínét. E g y ik versének címe, a J e r e m i á d ,
az egész kötetnek is címe lehetett volna, hisz valóban, szinte egyetlen összefüggő si
ratóének az egcsz gyűjtemény, egy clembertelenedett korszak megrázó dokumentuma.
A későbbi költemények ismeretében azonban már nemcsak a háborús szenvedé
sek által kiváltott fájdalom hangjait h allju k k i Rákos első kötetének verseiből sem,
hanem egész költészetének egyik legalapvetőbb mondanivalóját, állandóan visszatérő
motívumát, a végletes magánosság m ár-m ár szinte önkínzó gyötrelmeit is. A b e t ö 
m ö t t f ü l ű ja - jo n g á s a című versének következő három sora nemcsak az első kötet
alaphangulatát érzékelteti, hanem Rákos pályakezdő korszakának is mottója lehetne:
cn-jajom nál egyebet meg nem hallok.
Ja j és megint jaj,
csak ha jajgatok, tudom, hogy élek.
A z első kötet egyéni hangvételű, biztos kézzel alkotott versei után a k ritika fel
fokozott érdeklődéssel várta Rákos Sándor újabb műveit. A z 1952-ben napvilágot
látott második gyűjtemény, a F é r f i k o r azonban inkább csalódást keltett. Ha van is
benne néhány sikerült alkotás, a kötet egészében alig ismerünk Rákos hangjára. K i 
bontakozó szocialista irodalm unk akkori gyermekbetegsége, a sematizmus az ő ver
seinek szövetét is kikezdte. A költői alkatával ellentétes feladatok vállalása, önma
gára erőltetése megbosszulta magát. Költeményei nemcsak szárnyaszcgeUek, hanem.
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ráadásul még ott is hamis felhangokat érzünk, ahol pedig semmiképpen sem kétel
kedhetnénk a költő őszinteségében.
Akikori teljesítményével maga a költő sem lehetett túlságosan elégedett, s egyéb
okok mellett nyilván ez a belső elégedetlenség is hozzájárult, hogy a Férfikor után
hosszú hallgatás következett Rákos pályáján, ö t éven át alig találkozhattunk nevével.
Nemcsak új kötete nem jelent meg, a folyóiratokban és újságokban is hiába keres
tük verseit. Lassacskán nemcsak az olvasóközönség feledte el, hanem már az irodar
lomkritika is szinte eltemette. Ezért hatott meglepetésként, amikor 1957-ben A tűz
udmrában című kötetével újra a nyilvánosság elé lépett. S hozzátehetjük, hogy kel
lemes meglepetésként, mert a hallgatás évei alatt Rákos költészete elmélyült, sokhúrúbb lett, hangja férfiasabbá, magabiztosabbá vált. Ez a kötet egyszerre jelentett
visszatalálást is és újrakezdést is. Visszatalálást régi önmagához. Alaphangját ugyan
az a vigasztalhatatlan pesszimizmus és feloldhatatlan egyedüllét határozza meg,
amely már Az eb válaszol verseinek is sajátja volt. A költő oly egyedül érzi magát,
..mint kivert, beteg ordas", s a „falnak fordult, didergető magányról” panaszkodik.
„,Zord börtömrácsok között” , „en-lelke rabjaként” „örökre szóló ítélettel” szenved,
s még a szülőföld sem nyújthat számára vigasztalást. Nemcsak reménytelennek, cél
talannak is látja életét, s gyötrő kérdéseire seholsem talál választ:
K i vagyok én? Kelet nem válaszol.
Mi végre lettem? Hallgat Napnyugat.
Mi okból szenvedek? Észak setét.
Mi itt a dolgom? Meg nem mondja Dél.
(A Nyírség porában)
A tűz udvarában azonban nemcsak visszatalálást, nemcsak folytatást jelenteti,
hanem gazdagodást is. A fő szólamot ugyan továbbra is a társtalanság, a szenvedés,
a reményvesztettség hangjai képviselik benne, de a költő már nem egyetlen színnel
dolgozik. Motívumainak sajátos ellenpontozása révén lírája többszólamúvá válik. A
társtalanság mellett megjelenik a társ utáni vágy. (Profán elégia). A komor magány
mellett felcsillannak itt-ott az élet derűsebb színei is (Hetivásár). A reménytelen
rezignáoió mellett megszólalnak a közösség sorsáért való aggódás hangjai is (Estéli
fogadalom). S egyre tisztábban látja és vállalja a maga helyét, saját hivatását is:
Reád nem a kincstárkulcsokat bízták,
de a világ lelkiismeretét,
merj hát az lenni, ami rajtad kívül
feltétel nélkül soha senki sem mer:
gyerek, őrült, szent — bárminek nevezzék —
egészen férfi és egészen ember!
(Gyalogút)
Ez az ars poetica már új korszak kezdetét sejtette Rákos pályáján. Az 1959-ben
kiadott Szegények vonulása című kötete azonban még inkább az előző pályaszakasz
folytatásának tekinthető. A folytatás ebben az esetben természetesen nemcsak menynyiségi gyarapodást jelent. A költői tartás azonossága mellett tematikai bővülést és
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jelentős művészi emelkedést is megfigyelhetünk benne. A lét értelmetlenségének és
reménytelenségének motívuma itt is fel-fclbukkam még:
nem értem
Künn a világot s belül lelkemet sem.
(Jelentés a hiányról)
1Még megdöbbentőbb, amit Családi album című versében ír:
Ös-örök betegség a lét. Reménytelen. Nem orvosolhatod.
Oldd el tőle magad, mert elold ő, ha nem is akarod!
Vörösmarty: Emberek és Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz című költe
ménye óta aligha írt ennél keserűbb sorokat magyar költő. A z alapszín sötét tónusa
m ellett azonban másfajta árnyalatok és hangok is feltűnnek a kötetben. A komor
képek mellé beszüremkedik valami furcsa játékosság. Egyfajta sajátos derű és groteszk
látásmód válik uralkodóvá költeményeinek egész sorában. Nem önfeledt vidámság
ez, inkább valami fanyar tragikomikum, a humornak egy különleges, groteszk for
mája (X X . század vagy a házvezetőnő pokolra száll, Pók-románc, Középkor). Egyik
másik versében ez a groteszk humor sajátos allegorikus formát ölt, s szinte társa
dalombíráló szatírává csípősödik (A hangya meg a végtelenség, Pocok-isten, egér
isten).
A kötet legfontosabb, leginkább előremutató darabjai mégis azok, amelyekben
a költő hovatartozásáról vall, amelyekben emberi és művészi hitvallását fejezi ki.
Ilyen a mű címadó verse, a Szegények vonulása is. Félreérthetetlenül hitet tesz itt
amellett, hogy a szegények, az elesettek, a szenvedők oldalán áll, s azoknak a kínjai
ról akar énekelni, „kiknek nyomoráról már az ótestamentum vijjogó igéje szól” . A
szegénység százmillióinak nevében akar kiáltani „századok homokkal betömött fü’éhcz” . Van ebben a vallomásban valami időtlenség. Lényegében alig megy túl a polgári
humanizmus általános, kissé elvont emberszeretetén és részvételén, mégis egy aktí
vabb, közéleti líra közeledését előlegezte Rákos fejlődésében. S a Fák viharban című
"válogatott kötetének új versei, s méginkább 1965-ben megjelent verseskönyve,
a
Táguló körök sok vonatkozásban igazolták ezt a várakozást.
Már a Fény felé című ciklusban is feltűnik, hogy a korábbi jeremiádok helyét
a népe és az egész emberiség sorsával való egyre szorosabb azonosulás vágya foglalja
el. Egyre gyakrabban fordul korunk problémáihoz, s nagy közéleti felelősséggel
szól hozzá — a kritika fegyverét is ügyesen forgatva — a jelen kérdéseihez. Ö, aki
valamikor azt hirdette, hogy „enjajánál egyebet meg nem hall” , most így vall É jféli
monológ című költeményében:
A z ember sorsa engem mindennél jobban érdekel,
— azért is lettem forradalmár.
S újra fogalmazza ars poeticáját is. Most tisztázódik benne véglegesen költői
hivatásának értelme is:
Régcnvolt prófétáknak ős-tudását
őrzi a lelkem, akik népükért
látásokat láttak — el nem pihent
életük tüzes ösztökéje.
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Mert én a dalt nem buta citerán
tanultam, sem nem unaloműzésből,
belőlem a világ szive beszél;
én kimondom, ami benne vajúdik.
(Jelentések könyve)
Legújabb kötete, a Táguló körök már ennek az elkötelezett ars poeticának a j e 
gyében fogant. Alapmotívuma, amelyet a mű elé írt Hitvallásában fejt ki: „szólam —
másokért” . Ez az elkötelezettség azonban ma már többet jelent a polgári humanizmus
puszta hangoztatásánál. Egyre inkább egy cselekvő közéleti költői magatartás ki
bontakozásának lehetünk tanúi nála. Hirdeti, hogy az emberi élet értelme csak a kö
zösség érdekét szolgáló tettekben található meg:
a puszta érvelés
kevés!
Nincs meggyőzőbb érv,
mint a tett!
(Érv és tett)
És ezt nemcsak úgy általában, örök igazságként, hanem a mi korunk emberének
mondja. Erről többek között egy másik versének következő részlete győzhet meg
bennünket: „Most lehet értelme a tettnek — a tetteidre jól vigyázz!” (Táguló körök)
S hogy benne, aki valaha azt hirdette, hogy csak telepes itt a földön, és saját
lelkében sem lelte honát, aki oly idegenül élt az emberek között, milyen erős ma a
világgal való azonosulás vágya, arra legszebb példaként Madár című versét említ
hetnénk. A kép a maga egyszerűségében is talán legsikerültebb költői leleménye
Rákos Sándornak. Madár repül el fölötte, s a kiterjesztett szárnyakban az összeadás
jelét látja, mely őt a mindenséggel egyesíti:
Fönn az égen
-f- jel !
összead veled
végtelen világ !
Jelképesen is, s a valóságban is hosszú utat tett meg Rákos Sándor eddig a -fjelig. Negyedszázados költői pálya áll már mögötte. S ha ez a pálya nem is volt min
dig buktatóktól mentes, kevesen vannak nemzedékében, akik olyan kevés kanyarral
járták meg ezeket az évtizedeket, mint ő. S ha voltak is átmenetileg megtorpanásai,
az övenes évek elejének hurokvágányát leszámítva, ez a pálya végeredményben
mégiscsak állandóan emelkedett. Ha nem is túlságosan meredeken, de egyre feljebb
vitt. S ha még nem is ért talán igazi csúcsra, legújabb kötetével olyan magaslatra
jutott, ahonnan már nemcsak visszafelé, a megtett útra nyílik kilátás, hanem a jö
vendő még biztatóbb tájaira is.
Katona Béla.
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Méltó megemlékezés
Nyíregyháza nagy szülöttéről, Benczúr Gyuláról
Hosszú és eredményes előkészüle
tek után jelent meg 1964 végén az
a Benczúr
monográfia,
amelyet a
festőművész születésének 120. évfor
dulójára, a szülőváros várossá válá
sának 125. évfordulójára adott ki a
nyíregyházi városi tanács és a me
gyei Jósa András Múzeum.
A szerző, Telepy Katalin, Benczúr
életművének legkiválóbb ismerője. Ö
rendezte 1958-ban a budapesti gyűj
teményes kiállítást, s már az akkor
kiadott katalógus bevezetése és kép
anyaga jelezte, hogy Telepy Katalin
alapos kutatásokat végzett. Ennek a
munkának
további
eredménye
A
művészet
kiskönyvtára X X I. kötete
ként 1960-ban megjelent füzet, s vé
gül most ez az ünnepi évforduló és
Nyíregyháza város anyagi
segítsége
és megértő vezetése
tette
lehetővé
ennek a nagy, Benczúr egész mun
kásságát átfogó, alapos, részletkérdé
sekre is kiterjedő tanulmány megje
lentetését.
A kötet bevezető tanulmánya vá
zolja mindazokat a problémákat, ame
lyek a magyar történelmi festészet
nek arra a korára jellemzők, amely
ben Benczúr Gyula élt (1844— 1920).
A z első lapokról megelevenedik előt
tünk a Benczúr család nyíregyházi,
majd kassai otthona, s benne a kis
gyermekkorától kezdve örömmel raj
zoló Benczúrral. A kassai
emlékek
kísérik el a fiatalembert Münchenbe,
ahol éveken át Szinyeive} és Böcklin-

nel együtt dolgozott, míg Piloty iri
gyelt tanítványa nem lett. A hatvanas
évek derekán a szorgalmasan tanuló
Benczúr eredeti tehetsége is kezd ki
bontakozni.
Ekkoriban
alkotja Hu
nyadi László búcsúját, amely az első
nemzetközi sikert hozza alkotójának.
Már ekkor felfigyeltek Benczúr igen
fontos jellemzőjére: a pontos mester
ségbeli tudással párosuló kompozíciós
képességére és erős érzelmi ábrázolá
si hajlamára.
Mint Jókainak a hatvanas évek
végén írt nagy hazafias tablói (A kő
szívű ember fial, És mégis mozog a
föld), úgy jelentkeznek,
a kiegyezés
korát követő lanyhuló nemzeti érzés
ébresztése érdekében Benczúr
haza
fias tárgyú művei: Visszatért Lenkey
huszár, II. Rákóczi Ferenc
szökése,
11. Rákóczi Ferenc elfogatása, s 1870ből valók a Vajk
megkereszteléséra
utaló vázlatok, első kidolgozások is.
Ez utóbbi kép keletkezési
körülmé
nyeivel egyébként részletesen is foglálkozik Telepy Katalin, s a társa
dalmi viszonyok pontos elemzésével
-tárja fel a vázlatok és a végső meg
oldás közötti összefüggéseket, azokat
a változtatásokat, amelyek a kor ál
talános felfogásának, szemléletének fe
leltek meg.
Igen szemléletesen bizonyítja a be
vezető tanulmány, hogy milyen
je
lentős szerepe van Benczúr életmű
vében —
elsősorban a müncheni
szakaszban — a természet-ábrázolás-
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nak. Hangsúlyozza Telepy, hogy Ben
czúrnál a természetábrázolás csak ke
ret, s ebből a szempontból illusztrá
ciók segítségével tesz összehasonlítást
Böcklin és
Szinyei
hasonló tárgyú
képeivel. A rra
is rámutat, hogy a
későbbi festményekben a természeti
környezet egyre inkább csupán hát
tér szerepet tölt be. Egyébként ez a
hetvenes évek eleji korszak Benczúr
nak a
legkiegyensúlyozottabb
idő
szaka: első házasságának ideje. Leg
ragyogóbb portréi is ekkor keletkez
nek. Max Karolina arcképe, Vörös
köpenyes nő, Pihenés az erdőben, s
ezt a kellemes érzésvilágot árasztják
családi képei is: Koszorút a mamá
nak, Anyai és gyermeke stb. Ugyan
csak a hetvenes évekre esik sok kül
földi
megbízatás:
különösen
sokat
dolgozik II. Lajos bajor király szá
mára. Ezek a főleg rokokó
jellegű
témák — ideértve a versailles-i ké
peket is (pl. a XV. Lajos és Dubarry több kidolgozását) — nem
segí
tették elő Benczúr közvetlen fejlődé
sét, művészi
erényeinek
szerencsés
irányú kibontakozását.
De
1875-ben
készül
el
Vajk
megkeresztelése is: a pompás kom
pozíció, az ünnepélyes
hangulat,
a
ragyogva fénylő színek — mind al
kalmassá teszik a képet, hogy a
magyar történeti festészet egyik leg
nagyszerűbb darabjaként tartsuk szá
mon.
Arra is felhívja figyelmünket a ta
nulmány, hogy — a köztudattal ellen
tétben — Benczúrt gyakran foglal
koztatták tragikus témák is, s nem
csak az ünnepélyes, külsőséges jelenetezés volt kedves számára. A Kun
László halála, Charon hajója, Bánk
bán megöli Gertrudis királynét váz
latai azt mutatják, hogy Benczúrnak
volt érzéke a mozgalmas, hatalmas
drámai háborgást kifejező,
tragikus
fenségű
tablók
megalkotásához is.
Kár, hogy ezekből
a vázlatokból
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nem
születtek
művek.

befejezett,

erőteljes

Amikor hazatér, mint elismert mű
vész, az induló mesteriskola vezetője
lesz, de a századvégi kor, melynek
uralkodó osztálya a millennium
ra
gyogásában akarta magát ünnepeltet
ni, nem kedvezett e drámai mélysé
gek kibontakozásának, hanem
első
sorban reprezentatív tablók (pl. Az
Első Magyar Biztosító Társulat első
ülése) vagy nevezetes közéleti nagy
ságok portréinak
festőjeként
kezeli
Benczúrt (Erzsébet
királyné, I. Fe
renc József, Ferdinánd
bolgár cár,
Vay arcképe stb.). Bár ezek a képek
is tökéletes festői és technikai tudás
eredményei, a
művészről
magáról
mégis többet árulnak el egymás után
készült
önarcképei: a megbecsült,
harmonikus életű, de nem hivalkodó
Benczúr saját maga alkotta képmásai.
Külön kis részlettanulmány foglal
kozik az 1896-'ban elkészült Budavár
visszavétele a törököktől című fest
mény vázlataival, elkészítésével, fogad
tatásával, a kép történetével. Jól mu
tatja be Telepy, hogy bár több egyházi
leményéből, a hatalmaskodó egyházról
megrendelést is teljesített a művész,
Hock
Jánosról
készített
arcképe
(1900) önmagában is sokat elárul vé
leményéből a hatalmasodó egyházról
és egyben válasz is a kép az őt ért
támadásokra. S találóan elemzi az idős
korában böcklind emlékek alapján fes
tett
természeti
jeleneteit, amelyek
változatlan tükrözik „lelki alkatának
alapvető tulajdonságát: a romantikus
attitűddel
párosult,
derűs,
békés
életfelfogást.”
A z alapos bevezető dolgozat foglal
kozik Benczúr értékelésének történe
tével is, s túlzásoktól mentesen jelöli
meg városunk nagy szülöttének
he
lyét a magyar
művészettörténetben.
A háromíves tanulmány, a 192 kép
inél léklet, amelynek
összeválogatása

igen szemléltetően támasztja alá
a
szöveg megállapításait, méltó megem
lékezés Benczúrról. Helyes, hogy né
hány fényképfelvétellel, más-, rokon
művészek képeinek
ideiktatásával
még hitelesebbé válnak a művészet
történész elemzései. K á r, hogy a kép
szerkesztő nyomdai szakember
nem

követte pontosan ezt a szándékot, s
így az egész 'kép és részlete (20_21.
kép), Benczúr és Szinyei ülve alvó
női aktja (41— 42. kép) nem úgy ke
rülnek egymás mellé, hogy egyszerre
láthassuk őket, s Böcklin nádasból!
pánja (107. kép)
is
távolra került
Benczúr hasonló témájú alkotásaitól.
M. Oberlánder Erzsébet

Sipkay Barna új regényéről
(Határtalan élet. Bp. 1964. Magvető.)

Vannak
társadalmunknak, irodal
m unknak periódusai, am ikor szinte
elkerülhetetlen igénnyé v á lik egy b i
zonyos megtett út összefoglalása, tel
jesebb,
gazdagabb
megfogalmazása.
Az igény mögött (az olvasók, a társa
dalom kívánalm ain túl) az írói tisz
tánlátás belső kényszere, a mélyebb,
tartósabb összefüggések keresésének
szükségszerű mozzanata
rejtőzködik.
Bizonyos távolságból áttekinthetőbbé
válnak a korábban még kuszán gu
bancol ódó
összefüggések, tovaröppen
a pillanatnyi élmény érzelm i kötődöttsége, átadva
helyét
mélyebben
fekvő,
racionálisabb,
tudatosabb
megítéléseknek, összetettebb írói in
dulatoknak. Korfordulók, nagy társa
dalm i változások, forradalm ak cles
hatái-vonalain, egy-egy fejlődési sza
kasz lezáródásának mezsgyéjén szület
nek rendszerint ilyen, alkotások. íg y
kelnek életre a burzsoázia alkonyán 3
nagy, polgári családregények: össze
foglalásnak és ítéletnek az európai
irodalomban. ( T h o m a s M a r n i , R . M .
d u G a r d , G a l s w o r t h y s t b . ) íg y jönnek
létre a felszabadulás utáni években
az elmúlt 30—40— 50 év élményeinek
summázására D é r y T i b o r Felelet-e,
V e re s
P é te r
Három nemzedéke (A
Balogh család), N é m e t h L á s z l ó Égető
Észtere. M ajd az 1956-os ellenforradal
mi megrázkódtatás ptán az erkölcsi

válság tükreiként szokatlanul mély
problémákat felkavaró két nagy mű
is születik ilyen ítélkező-összefoglaló
igénnyel: D a r v a s J ó z s e f R é s z e g e s ő je
és

F e je s

E n d re

R o z s d a te m e tő je .

Sip kay a m agyar társadalom utóbbi
jó harm inc esztendejének változásai
ról írta meg a . maga nagylélegzetű
összefoglalóját, a H a t á r t a l a n é l e t e t .
Edd igi művei közül a M e s s z i h a r a n g 
s z ó (1963) furcsa, groteszk látomás a
felszabadulás utáni évek szeszes m á
morban szabadságot kóstolgató falu 
járól, a H a j n a l i h i n t a (1964) novellái
pedig ugyancsak napjaink: formálódó
társadalm i-erkölcsi problémáinak ér
zékeny szemű bemutatására vállalko z
nak. Ü gy is tekinthetjük e műveket,
mint a H a t á r t a l a n é l e t h e z való fe l
készülést, hiszen az új regény több
mint kétszáz oldalon kíséri figyelem 
mel a felszabadulás után következő
emberformáló eseményeket. A m últ
ról, a felszabadulás előtti 15 eszten
dőről. amely a regény egyik felének
témája, nem írt még eddig az író.
Mostani vállalkozása során azonban
meg akarja ragadni a maga összetett
ségében, az ellenforradalom
másfél
évtizedének pokoljárásában az em
bert, főleg a kisembert, s meg akarja
mutatni, hogyan formálódik, mivé vá lik
a felszabadulás új lehetőségei között.
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A mű középpontjában két párhu
zamosan futó ételpálya
kanyarodói
nak színes, érdekes, gazdagon áradó
eseménysorozata
áll.
Sipkay kitűnő
leleménnyel meséli el hőseinek, Ispán
János kovácsnak és Kézi vasúti mér
nök-felügyelőnek az 1930-as évektől
egészen a 60-as évek elejéig bonyolódó
életét, sorsát. Ispán, ez a társada
lom legaljáról jött ember az első v i
lágháborúban orosz hadifogoly
volt,
s
kitörölhetetlen
emlékként
hozta
magával haza az ottani forradalom
legtöbb tanulságát: csak az
urakkal
való teljes leszámolás hozhat győzel
met a magyar szegénység mélyvilágá
nak. Féktelenül, minden óvatosságot
félretéve
gyűlöli ezt a keserű kort,
amelyben clt és él, s ahol csak tud,
izgat, lázit ellene. Ezért aztán
nincs
megállása sehol, munkahelyről mun
kahelyre veti a rendőrség ..ébersége” ,
hiszen a munkásság soraiba
épített
besúgók mindenhol kitűnően működ
nek. A 30-as évek elején — a regény
eseményeinek indulásakor — éppen
egy kisvárosi vasút munkásaként ta
lálkozunk Ispánnal.
Fölöttese,
Kézi
felügyelő elég gyáva ahhoz, hogy ne
akadályozza meg elbocsátását, pedig
még most közvetlen ok sincs rá, és
később, egyéni karrierje
érdekében,
vallomásával segít
a
rendőrségnek,
hogy teljesen igazságtalanul börtönbe
juttassa Ispánt.
A
kovács életének
ettől kezdődően egyik központi gon
dolata, hogy bosszút álljon Kézin a
rajta esett sérelem miatt, a minde
nütt szenvedélyesen keresett igazság
miatt. S bár bosszúszomja nem elé
gülhet ki akkor és úgy, ahogyan sze
retné, sikerül Kézi életét megkeserí
tenie, állandó rettegésben tartania.
K ézi útja amúgyis jellegzetesen a
gyáva értelmiségi-beamter ólet voná
sait mutatja. Tipikus példája a k ö
zépszerűségnek, a gerinctelen, szolgai
megalkuvásnak. Becsületes embernek
tartja magát — de ez a vonás csak
rákent, könnyen lepattanó máz je l
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lemén: alul a csupasz hasonlesés,
pénzsóvánság, hatalom- és karrier
vágy húzódik. Időnként fel-feltámadó
lelkiismeretét könnyen elaltatja, kétháromezer pengőért
megvásárolható,,
a városi panamák zavaros ügyeinek
támogatója, A z író kitűnő epizódok
bemutatásával
teszi
nyilvánvalóvá,
hogy K é zi a mindenkori hatalom
függvénye, akivel úgy dominóznak a
k is- cs nagyváros urai, a fasiszta á l
lamgépezet korifeusai, ahogyan
p il
lanatnyi érdekeik diktálják. K é zi ge
rince nádszál: hajlong, s ha van vé
leménye esetleg, azt is titokban sut
togja el magának. Nem mer tisztább
elképzeléseinek, vágyainak
törvényei
szerint élni, mert a Hatalom, a Csa
lád, a Családi Ház, a Valláserkölcs,
a Társaság írott és íratlan törvényei
nyom orítják meg benne a szebbet,
tisztábbat. Féreg ő, akit nem szánunk,
hogy elbukik, mert csiak a kor gyöt
rődve szült, gyáva kreatúrája. De
mégis ember, akinek a sorsa meg
gondolkodtat és ítélkezésre késztet
mindenképpen. Rajta m ár alig-alig
segíthet a nagy társadalmi robbanás,
a felszabadulás. Belső hevület nélkül,
hitetlenül és céltalanul él, kívü l
marad mindenen — bár eigy ideig bi
zalmi poszton dolgozik a földigényló
bizottság
tagjaként.
Haszonlesése,
kispolgári önzése itt is magának ka
par néhány hold osztott szőlőt a
nincstelen proletárok,
földnélküliek
orra elől, hogy majd felserdülő gyer
mekeit nyomorítsa a föld megmun
kálásának nehéz feladatával. Ö maga
hereként él, pedig 'még dolgozhatna,
csak siránkozik a családért és gyere
kekért, a cselekvésre viszont már
tunya. Fölösleges nyűg a kisebb és
nagyobb közösség nyakán, amolyan
kisiklott értelmiségi patópál: értel
metlen életű ember. Sip kay kitűnően
oldja meg figu rájának jellem fejlcsztésót. A szemünk előtt, belsőleg sok
oldalúan m otiválva alakul K é zi alak
ja. Cselekvései, belső monológjai be

mutatásaikor, feleségének, fiának meg
jegyzései mögül gyakran
kiikukkan
az íré finoman ironikus látásmódja,
melynek segítségével kissé karikírozza is K é zi hitvány alakját.
K é zi nem igazi ellenfél, drámában
csak vígjátéki alak lehetne tragiko
m ikus figuraként, mégis vele és ellene
kell harcolnia a kemény vasember
nek, Ispánnak. Pedig ő vonásainál,
emberségénél fogva különb feladatok
megoldására méltó jellem lenne. Nem
keresi — tudja, vérében, idegeiben
hordozza az igazságot, am ely nemcsak
az övé, hanem minden elnyomotté.
E z szenvedélyének, vá lla lt sorsának
biztonságos alapja, irányító mércéje
Mégis kissé különc jellem, magános
harcos marad, akinek ellentmondá
sosságát csak több-kevesebb követke
zetességgel tudja m egrajzolni Sipkay.
Különösnek tartjuk, hogy ez az igaz
ságért ágáló, szép eszmékkel telített
ember e g é s z élete során soha nem ta
lálja meg a helyét, nem lel semmi
féle
termékeny
közösséget,
amely
ezt a belső acsarkodást, a tehetetlenül
fojtogató dühöt értékesebb mederbe
vezette volna. Igaz, űzött ember, akit
kitelepítenek, a katonai behívás elől
országos bujkálással menekül. így
m arad munkáshősünk útfélre dobott,
tévelygő anarchista, nagyszájú dema
góg, bánatát borba-szeszbe fojtó családszomorító, s így marad előtte
szegényes célként a K é zi nagyságos
úron való basszúállás — forradalmi
■ dühök hitvány másaként. Hős? Em 
ber, sokat szenvedő, különbre ter
mett. De még ebben az előbb jelzett
konok következetességben is törése
ket jelez az író. Ilyen, a jellemből
alig következő metamorfózis
Ispán
1944 nyarán bekövetkező megszelídülése, melynek során m unkát kunyerál, bármilyet, Kézitől, a halálosan
gyűlölt ellenségtől. Bárm ennyire mo
tiváltnak tű nik
ez
a cselekedete,
mindenképpen erőszaktétel jellem é
nek alapszövetén.

A felszabadulás Ispán és családja
számára a nagy szenvedések végét,
az éhezések megszűnését jelenti. Po
litik a i aktivitását azonban mán az
első napokban lefékezi legkedvesebb
fia fogságba hurcolása, a hiábavaló
kiszabadítási kísérletek, gátolják
a
jól helyezkedők, a k ik gondoskodnak
arról, hogy most is jelentkező heves
igazságkeresése ne
találjon
célba.
Keserű csalódásai ellenére hallatlan
energiával dolgozik,
magára talál.
Visszafizeti a kölcsönt K ézinek: k i
záratja a pántból, amelybe az úgyis
kényszerből, kényelemszeretetből
és
megalkuvásból lépett be. De ugyan
ilyen keményen és konok következe
tességgel forgatja
meggyőződésének
fegyverét akkor is, am ikor leánya
boldogságáról van szó. A vőjelölt a
régi ellenség fia, K é zi György, aki
ben Ispán apja gyűlölt vonásait véli
felfedezni, s mereven tiltakozik há
zasságuk ellen. Sip kay szép és mé
lyen megírt fejezetek során ábrázol
ja összeütközéseiket, Ispán vélemé
nyének lassú átalakulását. A fiatalok
már tisztábban, érzelm eik természe
tes vonzásainak
törvényei
szerint
mernek és akarnak élni. A szerelmes
párt — a lakatos Magda nevű lá
nyát és a tanácsos fiát — m ár nem
kötik a korábbi társadalmi konven
ciók, a régi kasztszellem, más embe
rekké váltak, világnézetükben is tel
jes azonosság jellem zi őket. Ezt a
gyökeres változást Ispán alig-nlig tud
ja m ár megérteni. A fiatalok házas
ságában azonban veszedelmes mér
gező anyagként m unkál a két család
régi ellentéte továbbra is: Ispán
Magda ügyessége, határozottsága azon
ban megmenti ezt a szép és mély
kapcsolatot a zátonyrafutástól.
A
fiatalok
népes
csoportjából
(mindkét családban négy-négy
gye
rek van) árnyaltabb, mélyebb ábrá
zolással emeli k i Sip kay a szerelme
seket, a többiek meglehetősen vázla-
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tos alakok maradnak, de így is igen
emlékezetesek.
A lig feledhetjük
a
tragikus sorsú Ispán Imrét, szorong
va figyeljük Ispán Géza jellemének
eltorzulását a szolgaság viszonyai kö
zött, s örülünk az orvossá lett Sán
dor emberi-erkölcsi emelkedésének.
A Határtalan élet gazdag
cselek
ménye nagyszámú
alak
mozgatását
teszi szükségessé, számuk kb. félszáz
ra tehető. Van közöttük néhány kitű
nően megrajzolt, az események szá
laiba szervesen befont figura, de igen
sok az átfutó epizódszereplő, akik a
véletlenek esetlegességével csapódnak
az események
sodrába,
s egyszeri
funkciójuk után nem találkozunk ve
lük többé. A mű tömörségének, öszszefogottságának használt volna,
ha
kevesebb a számuk és megmunkáltabb, árnyaltabb
a
szerepük. De
ezeknek a véletleneknek túl
nagy
szerep jut a cselekmény alakításában
is. Az olvasó mesterkéltnek tartja
például, hogy a Kézi és Ispán család
többszöri lakáscsere után éppen egy

más mellett levő házba kerül lakni,
szőlőjük is véletlenül
mezsgyeszom
szédos; ilyenek a csavargásaiból ha
zatérő Ispán váratlan találkozásai a
város utcáin fiaival, Koleba Ágnessal
stb. Apró műhibák ezek, de nem tá
mogatják a
mű realizmusát. Nehe
zíti a tájékozódást az is, hogy a cse
lekmény színhelyét, a két várost nem
nevezi meg az író, hanem a „nagy
város” és a „kisváros” jelzéssel kissé
jellegtelenné teszi.
Megítélésünk szerint Sipkay Barna
új műve határozott
fejlődést, to
vábblépést
jelent
mindenekelőtt az
alakábrázolás mélysége,
a lélektani
hitelesség, drámai helyzetek teremté
se szempontjából. Novelláiban — fő
leg a legfrissebbekben — még ma
gasabb művészi
következetességgel
valósul meg a tömörség,
kimunkáltabb, egyénibb színű a stílus. A re
gény azonban így is sokat sejtet Sip
kay értékes írói egyéniségének eljö
vendő égtájairól.
Sárdi Béla

Dr. Westsik Vilmos: Vetésforgó-kísérletek homoktalajon
(Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965.)
Dr. Westsik Vilmos Kossuth-díjas,
az M TA levelező tagja, 208 oldalnyi
■terjedelmű új munkájában a Nyír
egyházi Homokkísérleti Gazdaság há
rom évtizedes tapasztalatait
foglalja
össze.
A könyv 10 fejezetre oszlik. Az első
fejezet a vetésforgók és az
okszerű
trágyázás jelentőségéről szól. A talaj
termőerejének
fenntartása
szem
pontjából fontos ez a fejezet. A z író eb
ben a fejezetben több szerzőt idéz
(Kemenessy Ernő, Bélák Sándor, Sí
pos Gábor, Láng Sándor, Koltay Á r
pád, Maninger G. Adolf), s e szerző
kön keresztül ismerteti a témát. Fon
tos
megállapítása
e
fejezetnek
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..... rendszeres és okszerű vetésforgók
kal termésünk szinte bámulatos fokra
emelhető, természetes a korszerű ag
rotechnika alkalmazásával” . Szól ez
a fejezet az új talajjavítási eljárás
ról, a „réteges homok javításról” , mint
a nagyüzemi gazdálkodás új módsze
réről. Ugyancsak itt foglalkozik a szer
ző a vetésforgós-gazdálkodás kritikai
elemzésével, valamint az
istállótrágya-termeléssel. Ezután összehasonlí
tást tesz a szervestrágyázás két lehe
tősége: az istállótrágyázás és zöld
trágyázás között.
S
megállapítja:
„...a szervestrágyázás keresztülvitele lé
nyegesen kisehb
költséggel
oldható
meg zöldtrágyázással, mint istáilótrá-

gyázás
útján.. "
Sokan mellőzhetőnek vélik a szervestrágyázást —
írja a szerző — és a talajok termőké
pességének biztosítását, sőt fokozását
az ásványi vagy műtrágyázással vé
lik mqgoldani. Ez a törekvés érthető,
hiszen
a
korszerű műtrágyázással
nemcsak jó termések érhetők el. h.:nem az aránylag jövedelmező giazdálkodás is. A z ipar igen sokat segít
het ma a mezőgazdaságnak a több
műtrágya-termeléssel.
A 2. fejezet a Nyírséggel, mint
mezőgazdasági tájegységgel foglalko
zik. A Nyírség nem közigazgatási te
rület, hanem tájegység. Futóhomokja
két megyére terjed ki. Ezek 'közül a
laza homok legnagyobb része Szabolcs-Szatmár megyében található, de
elég sok jutott
belőle
Hajdú-Bihar
megyének is. A Nyírség összes terüle
te 500 000 kát. hold. Ebből 120 000
kát.
hold
(24
százalék) savanyú,
mésztelen, sivár futóhomok (pH 5,8—
6,5), 360 000 kát. hold (72 százalék)
jobb minőségű futóhomok (pH 6,2—
6,8) és 20 000 kát. hold (4 százalék) jó
minőségű barna homoktalaj (pH
6,8
—7,2). A
2. fejezetből megismerjük
még a homokkísérleti gazdaság tör
ténetét, kialakulását és rendeltetését.
A 3. fejezet a kísérleti terület ta
lajviszonyaival ismertet meg bennün
ket. Ez a fejezet Dr. Stefanovics Pál
kandidátus munkája. A talajviszonyok
jellemzését saját vizsgálati
eredmé
nyei alapján
ismerteti
Stefanovics
Pál. A talaj vizsgálata adata 5 táb
lázatban van összefoglalva.
A 4. fejezet a vetésforgó-kísérlet ta
lajainak humusz- és
tápanyagviszo
nyairól tájékoztatja az olvasót. ígér.
alapos munkáról tanúskodik ez a 18
oldalnyi terjedelmű fejezet is. Illesse
érte dicséret dr. Sarkadi János kan
didátust. A gyakorlati szakembernek
igen sokat mond a 12. táblázat, amely
a kísérleti vetésforgók 10 éves (1941—
1950) átlagterméseit és az egyes ta

lajvizsgálati adatok k ö z ö t t i ö s s z e f ü g 
géseket mutatja be..
A z 5. fejezet: A z időjárási elemek
alakulása
Nyíregyházán és
ennek
összefüggése
a
vetésforgók termés
eredményeivel címet viseli. Igen nagy
alapossággal megírt
fejezet ez is,,
mely 38 oldal terjedelmű. Ezt a fe
jezetet dr. Justyák János kandidátus,
írta. A gyakorlati szakember részéről
nagy érdeklődésre tarthat számot ez
a fejezet is, hiszen a nyírségi tájon
gazdálkodó szakemberek igen sok idő
járási elemet felhasználhatnak ebből
saját gazdaságukban is.
A 6. fejezetben a nagyobb termés
ingadozások
okait fejtegeti Westsik
akadémikus. A
termésingadozásokat
a gazdálkodást befolyásoló összes ká
rosító tényezőre (futóhomok,
egyen
lőtlen
csapadékeloszlás, növényi és
állati kártevők kártétele) vezeti viszsza.
A
7. fejezet
a
homokkísórleti
gazdaság vetésforgóit
ismerteti. A
laza homoktalajok javító vetésforgói
nak
szükségességét,
kialakítását és
beosztását mondja el Szerző ebben a
fejezetben. Ezuitán ismerteti a jöve
delmi mérleg alapján történő össze
hasonlítást. Kimutatja az egyes
ve
tésforgók
tiszta
jövedelmét, esetleg
veszteségét.
A 8. fejezetben a homokjavító ve
tésforgók részletes ismertetését tanul
mányozhatjuk. Ez a
leghosszabbun
megírt fejezet. Hiszen ebben a 15 ve
tésforgó beállítását és részletes elem
zését adja a szerző. A 15 homokja
vító vetésforgó közül terméseredmény
és jövedelmezőség szempontjából ki
emelkedő volt: a V III., X., XI., XII.,
X III. és X IV . számú. A termésadatok
ragyogóan bizonyítják, hogy a N yír
ségben a zöldtrágyázásnak döntő je
lentősége van.
A 9. fejezet a 15 vetésforgó jövedel
mi adatainak összesítését adja. A kü
lönböző vetésforgókkal végzett kísér775

letek bevételeit, kiadásait és végül
tiszta jövedelmeit fonin tértékben mu
tatja be a szerző, majd a reális össze
hasonlítás érdekében forintértéket át
számítja rozsértékre. A z 55. táblázat fé
nyesen bizonyítja, hogy a legnagyobb
tiszta jövedelmet a zöldtrágyás ve
tésforgók adták.
A 10. fejezetben a vegyes szerves
trágyázáson
alapuló
homokjavítást
tanulmányozhatjuk.
A
tudományos
kutatások
hiteles
adataival
alátá
masztva Westsik akadémikus felhívja
a szakemberek figyelmét a különféle
trágyázás eljárások tapasztalataira.
E munka nagy érdeme, hogy West.sik akadémikus hosszú évekre kiter
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jedő (30 éves) vetésforgó-rendszerű kí
sérleti adatait adja közre a szakembereknéR. Minthogy Európa területén
csak igen kevés agrártudományi kí
sérleti
intézet
foglalkozik
hosszú
évekre kiterjedő vetésforgó-rendszerű
kísérletezéssel, így a nyíregyházi gaz
daság eredményei hazánkban is és
külföldön is egyedülállóak.
A könyv jól szerkesztett, logikus
felépítésű, stílusa könnyén érthető,
gördülékeny.
Az
Akadémia
Kiadó
sorozatának egyik értékes
példánya.
Mindazon szakembereknek ajánlható
e könyv, akik a homokon gazdálkod
nak.
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