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„Jász-Nagykun-Szolnok megye 120 éves'
Beköszöntő egy sorozathoz

Jász-Nagykun-Szolnok megye megalapításának 120. évében kapta meg a lehetőseget
a megye Tudományos Testülete, hogy a Jászkunság című folyóiratot megjelentesse. A
folyóirat egyik régi-új feladata az. hogy bemutassa a földrajzi környezetet, annak
természeti értékeit, történeti hagyományait, kulturális életét, kapcsolatrendszerét,
egyáltalán helyét az országban, a világban.
120 évvel ezelőtt három nagy múltú terület került egy közigazgatási egységbe. A
már majdnem kilenc évszázaddal korábban alapított Külső-Szolnok megye és a több
mint hatszáz éve kiváltságos Nagykunság és a Jászság. A három tájegység olyan
kistérségekkel egészült ki, mint a Tiszazug és Tiszafüred környéke. A területeket gazdag
középkori múltjuk a történeti kutatások középpontjába állította. Néprajzi értékeik pedig
a magyar múlt megismerésének fontos pillérei. Ugyanakkor térségi kapcsolataik is
sokszínűek, sok-sok szállal kötődnek a tágabb környezethez, a Nag\ alföldhöz.
Folyóiratunk ezt a sokszínűséget szeretné bemutatni olvasóinak.
Azért indítottuk el ezt a sorozatunkat, mert ebben a tágabb értelmezésben kívánjuk
megyénk értékeire irányítani a figyelmet. Beleférnek a képbe a történetiség mellett a
modern orvostudomány eredményei, a műszaki megoldások, a mezőgazdaság, az ipar.
közlekedés, a környezetvédelem, de a közigazgatás kutatásának közérdeklődésre számot
tartó tanulságai egyaránt.
Két feltétele van az írások megjelenésének. Egyrészt meg kell felelnünk a
tudományosság, a tudományos ismeretterjesztés alapvető módszercinek, másrészt ezt
olyan magyar nyelven kell megírni, amelyet minden művelt polgár képes megérteni, az
eredményeket értelmezni.
Hasonló megközelítésben született első számunkban honfoglaló
őseink
megtelepedését, régészeti lelőhelyeit, emlékanyagát bemutató írásunk, de ugyanebbe a
sorba illeszkedik Zádor Béláné írása is, mely a megye iskolaügyét követi nyomon a
megye megalakulásától.
Reménykednek a szerkesztők, s egyben igénylik, sőt mintegy felhívásnak is tekintik
bevezetőnk alapgondolatát, melynek lényege talán így fogalmaztató meg: várjuk azokat
az írásokat, melyek be kívánják mutatni e megye, e táj. e föld értékeit.
Madaras László
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Elődeink lelkesek és adakozóak voltak
Iskolaügy Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében megalakulásától
a századfordulóig

Az 1867. évi kiegyezést követő tőkés gazdasági és társadalmi fejlődés egyik nagy
akadálya a korabeli magyar társadalom iskolázottsági, műveltségi szintjének elmaradott
állapota volt. A kiegyezés idején az ország férfi lakosságának 41%-a. a nőknek csak
25%-a tudott írni, olvasni. A termelés és polgárosodás megkívánta az iskolaügy alapvető
rendezését és az oktatás fejlesztését. Az iskolaügy fejlesztését, annak tartalmát, főbb
irányait, tennivalóit két alapvető törvény, az alapfokú oktatásra vonatkozó 1868. évi
XXXVIII. törvénycikk, amely a népiskolai közoktatás tárgyában született, a másik a
középiskolák helyzetét, feladatait, a velük kapcsolatos tennivalókat meghatározó 1883.
évi XXX. törvénycikk szabályozta. A népiskolai törvény jelentős kulturális vívmány
volt. Említsük meg néhány jelentősebb rendelkezését.
Állami felügyelet alá helyezte a népiskolákat, melyeknek hálózatát a fennálló
felekezeti iskolákra alapozta. Megmutatkozott benne a felekezeteken kívüli, községi
iskolák kiterjesztésére, számának növelésére irányuló törekvés.
—
—
—
—
—
—

Létrehozta a tanfelügyelői szervezetet.
Elrendelte az állami tanítóképzők felállítását.
Előírta a kötelező tantárgyakat.
A tanítói állást képesítéshez kötötte.
Kimondta, hogy minden növendék anyanyelvén részesüljön oktatásban.
Előírta továbbá a 6—12 éves, az ismétlő oktatásban 15 éves korig a
tankötelezettséget, az igazolatlan hiányzások büntetését, a szorgalmi időszak
időtartamát.
— Meghatározta az iskolatípusokat, (elemi és felsőbb népiskolák, polgári iskolák,
tanítóképezdék)
— Létrehozta az iskolaszéket.1

A középiskolák helyzetét szabályozó 1883. évi XXX. te. meghatározta azok típusait,
szervezetét, igazgatását, felügyeletét, a tanárok képesítését, a tanítás rendjét és az
érettségi vizsgákat. A törvény két iskolatípust határozott meg: a gimnáziumot, mely a
klasszikus humanista műveltséget tanította, és a reáliskolát, mely a mérnökképzés
alapjainak elsajátítását biztosította.
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Az iskolaügy helyzete a megye megalakulásakor
Az 1876-ban három közigazgatási egységből megalakult Jász.Nagykun Szolnok
Vármegye területe 867.741 kat. hold. népessége 258.935 fő volt. Ötven városból és
községből, 41 pusztából állt. Az új vármegye iskolai helyzete az országosnál látszólag
kedvezőbb volt. Az 1876/77-es tanévben az iskolák száma 165. Közülük 143 felekezeti.
17 községi, 5 gimnázium (Jászberény, Mezőtúr, Karcag. Kisújszállás. Szolnok). 2
ipariskola (Szolnokon és Mezőtúron) és nőneveldék (Jászberény. Mezőtúr. Szolnok)
működtek. A pusztákat leszámítva egy településre 3.34 iskola jutott, amíg az
összbirodalmi statisztikákat nézzük itt csak 1,38 iskola jutott egy helységre.
— A lakosság számát tekintve 13.710 lakosra jutott egy iskola, országos
viszonylatban pedig 87.009 főre.
— Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében a megalakulásakor 249 tanító volt.
— A tankötelesek száma 41.200, közülük mindössze 26532 tanuló járt iskolába.
ami az iskolakötelesek 64,3%-át jelentette.2
A kedvezőnek látszó képet rontja, hogy sok településen nem volt iskola, különösen
a pusztákoa Az oktatási intézmények szűkösek voltak, nagy részük nem felelt meg az
egészségügyi előírásoknak.
Amint már fentebb említettük, a megye megalakulásakor öt gimnázium működött.
Rövid történetüket az alábbiakban foglaljuk össze.
Jászberény: Egy katolikus, nyolcosztályos gimnázium működött, ahol érettségi
vizsgát tehettek a diákok. Története az 1768-ban Jászapáti városában létrehozott három
osztályú katolikus gimnáziummal kezdődött. A helytartótanács 1773-ban az országot
tankerületekre osztotta, élükre főigazgatókat nevezett ki. A jászapáti intézetet 1776-ban
a budai kerületbe osztotta be és kimondta, hogy székhelyét Jászberénybe kell áthelyezni.
A város örömmel fogadta a gimnáziumot. A Zagyva partján lévő magtár épületét
felajánlotta erre a célra. Az átköltözés 1779-ben megtörtént. Az oktatást a Szent Ferenc
rendiek végezték. Jászberényben az első évfolyam az 1779—1780. tanévben indult.
Kacskovics Bálint egri főegyházmegyei áldozó pap volt az intézet első igazgatója.
1795-ben a gimnáziumot öt osztályúvá és államivá nyilvánították. A tanárok fizetését
az országos tanulmányi alapból biztosították. 1806-tól az 1851/1852. tanévig 6 osztályos
volt, a városnak és a kerületnek kellett a tanárok fizetését biztosítania. 1855-ig pénzügyi
nehézségek miatt a gimnáziumot 4 osztályosra változtatták és magániskolává vált. Ettől
kezdve évről évre egy osztállyal gyarapodott. Nyilvánossági jogot az 1868—69-es
tanévben nyerte vissza és egyben nyolcosztályos főgimnáziummá lépett elő. Mindent
tanítottak, amit az ország bármely jobb nevű középiskolájában, a kötelező tantárgyak
mellett műéneket, gyorsírást és francia nyelvet. Jól felszerelt tanári, ifjúsági,
önképzőköri és segélykönyvtárral rendelkezett. A tantestület igazgatóból, tizenkét
tanárból, okleveles tornamesterből, okleveles műének tanítóból állt.
Szolnok: Itt egy 6 osztályos katolikus nagy gimnázium működött. Az első és második
osztály 1832-ben indult a Szent Ferenc rend kolostorának két helyiségében. 1835-ben
az V. osztály megnyitását követően egy önálló gimnázium felépítését határozták el. Az
1835 májusában lezajlott alapkőletétel után a gimnázium épülete négy hónap alatt
elkészült. Az intézet 8 évig magánjellegű volt. Nyilvánossági joggal 1844-ben ruházták
fel, 1852-ig 2.765 tanulót képeztek. Ebben az évben anyagi okok miatt a gimnáziumot
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bezárták. 1862-től egy-egy osztállyal magán gimnáziumként újra működött. 1867-ben
nyilvánossági joggal ruházták fel és katolikus gimnáziumként tevékenykedett. 1878-ban
a IV. osztályt is beindították. 1879-ben VIII osztályra történő fejlesztésén munkálkodtak.
A tantestület igazgatóból, nyolc szerzetes rendi tanárból, valamint rajz. testgyakorló és
műének világi tanárokból állt.
Mezőtúr: Hatosztályos polgári iskolával egyesített református gimnázium található
itt. Már a XVI. század közepén működő felsőbb református iskola volt. melynek
tevékenysége a XVII. és XVIII. században nem követhető mindig nyomon.
Több-kevesebb kihagyással óosztályos gimnáziumként működött 1855. évben történt
bezárásáig. 1858—1864-ig évenként fokozatosan 6 osztályúvá vált. 1878-ban a polgári
iskolával egyesítették. A tanári testület létszáma egy igazgató, öt rendes tanár, rajz- és
tornatanár.
Kisújszállás: Hatosztályos református gimnáziummal rendelkezett. Az egyház adatai
szerint már a XVII. század utolsó negyedében hat osztályos ..középtanodája" volt. A
debreceni református főiskolából egy tanító, a rektor vezette az iskolát, akit két évre
választottak. 1853-ban a rektorság megszűnt és az iskola négy osztályos lett. A
gimnázium alapítója és fenntartója a helybeli református egyház, mert a 42.000 forint
államkölcsönt — mint gimnáziumi alapot — a város örökös joggal az egyházra ruházta.
Könyvtara 1210 könyvből állt. A tantestületet négy rendes tanár, egy segédtanár, három
ének-, szépírás-, rajz- és tornatanár alkotta.
Karcag: Négyosztályos református gimnáziummal rendelkezett. A gimnáziumot 1722
táján a református egyház újraindította. A gimnázium mellé egy egyosztályos polgári
iskolát is felállítottak. Ebben a kettős intézetben 1866-ig három rendes tanár tanított.
1866-ban a két iskolát egyesítették és a debreceni református gimnáziumból átvett
tantervet úgy módosították, hogy mindkét iskola követelményeinek megfeleljen. Ekkor
reálgimnáziumnak nevezték el, ahol négy rendes és egy melléktanár oktatott. A latin
nyelvet csak fakultációban tanították. 1876-tól a polgári iskolás növendék egyre
kevesebb lett, így az intézményt algimnáziummá minősítették. A reálgimnázium jellege
az iskolatípusra jellemző tantárgyak magas óraszáma miatt megmaradt.

Nőmveldék
Az 1884. évi törvény a középiskolai oktatást kizárólag a fiúk számára biztosította.
De már korábban is létesítettek nőneveldéket. A megye megalakulásakor ezekből három
volt (Jászberény, Mezőtúr, Szolnok).
Jászberényben Riszner József és neje által vezetett nyilvános felsőbb leány nevelő és
„tápintézet" (kollégium) 1863. október 12-én kezdte meg működését. A tulajdonosok
két szegényebb sorsú lányt ingyen tanítottak. A gimnázium diákjait is ingven oktatták
műénekre. Az 1878/79. tanévben Jászberény városa a neveidé helységeit az intézet
tulajdonosának 10 évre ingyen átadta. Ehhez a város feltétele az volt. hogy az abban
az évben indult VII. és VIII. felsőbb osztályokban tanuló jászberényi illetőségű lányok
tandíjmentesen tanulhassanak. Az intézetnek 1879-ig 868 római katolikus, református
és izraelita vallású növendéke volt. Az intézet diákjai között megyén kívüliek is tanultak.
Az eddigi növendékek közül 194-en laktak bent a kollégiumban. A zene és műének
oktatásában jó eredményt értek el. Több alkalommal nyilvános hangversenyt rendeztek.
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Jótékony célú rendezvényeik eredményeként 5.000 forint jövedelemadót fizettek.
Táncpróbáikon, zenevizsgáikon a maguk számára belépődíjat szedtek, s ezekből az
összegekből gyarapították a könyvtárat. A tanfelügyelők az intézet működéséről
elismerően szóltak látogatásaik során. 1876-ban, a vármegye megalakulása után, a
királyi tanfelügyelő meglátogatta az iskolát és méltónak tartotta arra. hogy számukra a
nyilvános jogot kivívja. Ezt 1877-ben megkapta, 1878-ban pedig a két felsőbb osztályra
is kiterjesztették ezt a jogot. Tanári és ifjúsági könyvtárral is rendelkeztek. Összesen
tizenöt tanerővel működött, az intézmény tanrendje a közoktatási minisztérium által
előírtakhoz igazodott.
Szolnokon a Bossányi-féle nőnevelde működött. Bossányi Gabriella 1869-ben kapott
engedélyt a megnyitásra. Az ötosztályos intézetben zongorát, kézimunkát, nyelveket
tanultak a növendékek. Az oktatást részben fogadott tanerők végezték. Kizárólag
tandíjból tartották fenn magukat, 1879-ben 36 növendéke volt.
Mezőtúron is volt egy felsőbb leányiskola, Törökszentmiklóson pedig szervezés alatt
állt. Működésükről levéltári források hiánya miatt nem tudunk beszámolni.3

Az iskolahálózat fejlődése
A vármegye iskolahálózata elmaradt a népiskolai törvényben előírottaktól. a meglevő
szükségletektől, a kor követelményeitől. Fejlesztésük a megyei vezetők és testületek, a
községi elöljárók első számú feladatai közé tartozott. Új iskolaépületekre, taneszközök
beszerzésére, tanítói álláshelyekre, bérekre, lakásokra volt szükség. Mindezt a különböző
szintű hatóságok pénzhiány miatt nem tudták volna megoldani. A figyelemre méltó
előrelépést magánszemélyek, az egyházak, pénzintézetek és a lakosok adományai, a
települések elöljáróságai, valamint a kezdetben igen szerény állami támogatás — mely
az 1890-es években megnövekedett — tette lehetővé. A fentiek bizonyítására ragadjunk
ki néhány példát:
A mezőtúri ev. ref. egyház 3 új népiskolát építtetett 17.500 fit. ráfordítással.
Tiszaföldváron a szőlőkben új iskola építését kezdték meg.
Tiszaugon tetőt cseréltek, tantermet bővítettek.
Az izraelita hitközség Kunhegyesen, Kőtelken, Kenderesen, Tisza-Abád-Szalókon új
iskolát létesített.
A római katolikus egyház Kisújszálláson épített új iskolát.
Törökszentmiklós elöljárósága négy új tanyai iskolát, Mezőtúr egyet építtetett, a
régiek közül pedig két iskolának új épületet adott, kettőnél javítási munkákat végeztek.
Új iskolaépületeket adtak át Karcagon, Jászdózsán, Nagyréven és Jászladányban.'
Strassburger Ármin és Ungár Lipót a dévaványai határhoz tartozó birtokukon
cselédgyerekek részére egy népiskolát rendeztek be.'
Törökszentmiklóson Pánthy Endre monostori apát hatosztályos leányiskolát építtetett.
Az iskolák javítását elsősorban magánszemélyek adományozásából fedezték."
Almássy Ede nagybirtokos Ilona majorban, Horthy István nagybirtokos ködmösi
tanyáján, Léderer Károly és Artúr kengyeli birtokán új iskolát építtetett és rendezett
be.
Gr. Almássy Kálmán p. gyulai birtokán a kor kívánalmainak megfelelő iskolát állított
fel,7 ahol a nála dolgozó cselédek gyermekei tanulhattak.
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Végeredményben az 1876—1900 között eltelt 24 év alatt a vármegyében 49 új
népiskola épült. Sokat kijavítottak és a berendezéseket felújították. A megnövekcdelt
fenntartási és működtetési költségeket pénzhiány miatt 1900-ra a városi képviselőtestületek, a községi elöljáróságok biztosítani már nem tudták, ezért az iskolák állami
kezelésbe vételét kérték.
A tárgyalt időszakban korábban nem lévő új iskolahálózatot is létrehoztak. Ezeknek
egyike az iparostanonc iskoláké volt. Az 1876-ban működő két iparostanonc iskola
mellé a vármegye jelentősebb (szám szerint kilenc) településén szervezték meg az
iskolák ezen típusait, kialakítva ezzel a hálózatukat.8 Működésüket a vármegyénél
keletkezett ipardíjakból, iparkihágási büntetésekből és államsegélyből fedezték.
Gazdasági ismétlő iskolát is működtettek a népiskolát elvégzettek számára. 15 éves
korig. Ilyen a vármegyében a század végére 22 volt.
A népiskolai törvényben előírt gyakorlati oktatatást teljesen új feladatként kellett
létrehozni, megszervezni, működtetni. Ezt igen koncepciózusán valósították meg:
gyümölcs- és díszfa, valamint cserjék termesztését és kertészeti tevékenység oktatását,
gyakorlását végezték. Ennek indoka, hogy itt az Alföldön a kisbirtokosság ezek
terjesztését, művelését alig, vagy nem ismerte. A gyakorlati oktatással az ezekhez értő
kisbirtokosság kinevelését kívánták elősegíteni. Az ehhez szükséges földet a városok és
községek közbirtokossága adományozta. Erre is említsünk néhány példát: Kisújszállás
közbirtokossága a közvagyon felosztása alkalmával az ottani református népiskolák
földjét 800 kisholdra egészítette ki.
Jászkiséren a közbirtokosság a helybeli római katolikus népiskolának 10 évi
használatra 6 kat. hold földet engedett át.
Mezőtúron, Árokszálláson és Kiséren lévő faiskolában a tanulóifjúság számára
kertészeti gyakorlatokhoz külön területet hasítottak ki.9
Valamennyi iskolának volt faiskolája vagy kertje. A gyakorlati oktatást még szalmaés kukoricafonás, valamint hímzés is gazdagította.
Polgári leányiskolát Szolnokra, fiúiskolát Törökszentmiklósra terveztek. Létesítésükre
10
az előterjesztést a minisztériumnak megtették.
A vármegyében 1900-ra 221 népiskola volt. közülük 41 községi jelleggel, hitfelekezetivel pedig 180 bírt. (Érdemes megjegyezni, hogy a Statisztikai évkönyv adatai
szerint, a királyi tanfelügyelő jelentésétől eltérően, a népiskolák száma 179. melyből
28 községi, 151 felekezeti.) A népiskolák felszereltsége javult. A szemléltetőeszközök
számát 1876-hoz viszonyítva említésre méltóan növelték, 1890-ig fekete falitáblából
156-tal, olvasó falitáblából 103-mal, térképből 290-nel, földgömbből 81-gyel többet
vásároltak. A beszerzések pénzügyi forrását adományok, az igazolatlan hiányzások
büntetéspénzei, a faiskolák, kertészetek bevételei biztosították. Az iskolai könyvtárak
száma 55-tel gyarapodott.
A testnevelést az iskolaépületek mellett kialakított 98 gyakorlótéren tanították."
Számuk, felszereltségük messze elmaradt a kívánalmaktól, ami hátráltatta az egészséges
ifjúság nevelését.
A tárgyalt időszakban az alapvető feladat a népiskolai törvény végrehajtása volt.
Ezért a középiskolák részletes bemutatásától — az eddig elmondottakon túl —
eltekintünk. Az egyházi fenntartású középiskolákról a korabeli tanfelügyelői jelentések
nem írnak. Számuk a tárgyalt időszakban nem változott, közülük nyolcosztályos, ún.
teljesértékű gimnázium csak a jászberényi volt.
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Az oktatásért, a gyermekek iskoláztatásáért tett erőfeszítések
Az iskolák, tantermek, tanulók számának jelentős emelkedése új tantárgyak és
oktatási formák bevezetése megkívánta a tanítók számának növelését. Ezt
megvalósították úgy, hogy egyben a tanítók képzettségi színvonalát és korösszetételét
jelentősen javították. Az előírt képesítéssel rendelkező, fiatal tanítókat alkalmaztak. Az
1876/77. tanévben a tanítók létszáma 249 volt, ez az 1899/1900-as tanévre 466-ra
emelkedett. A statisztikák 1899-ig arról tanúskodnak, hogy az akkori 359 fő közül 11
a képesítetlen. 1900-ra azonban valamennyi néptanító képesítéssel rendelkezett.
Fizetésük az 1876/77. tanévben 419 forint, a századfordulón 512 forint.12
Az egyházi iskoláknál gyorsabb ütemben, nagyobb mértékben javították a
törzsfizetéseket (a római katolikus és izraelita hitközségeknél különösen). Á tanítókat a
pénzbeli juttatás mellett illetményföld, kertes lakás illette meg. A nagybirtokosok által
épített iskolákba került tanítók javadalmazását is ők biztosították, pl. Tiszaföldváron
Beniczkyné szül. Almássy Mária grófnő és Kövér János nagybirtokos a tanító javára
300 forint fizetést, 25 hl búzát, 15 hl árpát, 1 hold tengeriföldet és 2db borjútartást
biztosítottak.'3
Szaktanítókat is alkalmaztak. 22 tanító rendelkezett gazdasági oktatásra érvényes
képesítéssel. Ez azonban nem volt elég, ezért a tanítókat szaktanfolyamokkal segítették.
A jászberényi gazdasági oktatásra alkalmas tanítókat szaktanfolyamra iskolázták be.
Nyáron „kézügyesítő" tanfolyamot rendeztek, amelyen 20 tanító számára vessző- és
gyékénymunkák, 20 tanító számára pedig szalma- és forgácsmunkák elsajátítására nyílt
lehetőség.14 A jól dolgozó tanítókat jutalomban is részesítették. Nehéz anyagi helyzetbe
kerülésük esetén segéllyel támogatták őket. Az idős tanítóknak nyugdíjat, esetenként
segélyt adtak, özvegyeik, árváik is segélyben részesültek.
A varmegyében tanító egyesületek működtek. A „Jász-Nagykun-Szolnok megyei
tanító testület", a „Heves-Nagykunsági ev. ref. Egyházmegyei Tanító Egylet" és a
„Jászsági és tiszántúli esperes kerületek róm. kat. tanító egyesülete'". A katolikus tanítók
közül néhányan az egri és váci egyházmegye tanító egyletéhez tartoztak. Az egvietekben
módszertani értekezéseket és gyakorlati oktatást tartottak.
A népiskolai törvény által elrendelt tantárgyak közül teljes óraszámban tanították
214 iskolában a hit- és erkölcstant; írást olvasást; fejszámítást; jegyszámítást:
egészségtant és magyar nyelvtant. Beszéd és értelemgyakorlatot 123 népiskolában, hazai
földrajz és történelem tantárgyat 123, általános földrajzot, történelmet, természettant 56
népiskolában, természetrajzot 67, polgári jogok és kötelességek tantárgyát 96. éneket
171, rajzot 48, testgyakorlatot 76, női kézimunkát 15, női háziipari ismereteket 2
15
népiskolában.

A tankötelezettség teljesítéséről
A népiskolai törvény 6—12, illetve 15 éves korig előírta a tankötelezettséget. A
tankötelezettek száma évről évre emelkedett. 1876-ban 41.200 volt. 1900-ra számuk
61.612 fő, a növekedés 20.412 tanuló.10 Az iskolába járók számát tekintve még nagyobb
volt az eltérés az 1876/77. tanév és az 1899/1900. tanév között. A megye megalakulása
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idején a tankötelesek közül 26.532 gyermek járt iskolába, a tankötelesek 64.3%-a. Ez
az arány a századfordulóra megváltozott, az iskolába járásra kötelezettek közül 43.322
tanuló, tehát a tankötelesek 75,18%-a látogatta rendszeresen az oktatási intézményeket.1
A népiskolai törvény nemcsak lehetővé tette, hanem előírta az igazolatlan hiányzás
pénzbeli büntetését. Ez valamennyi tanévben meglehetősen magas összeget tett ki. Ezt
az iskolák a felszerelések mellett a szegény gyermekek számára tankönyv és egyéb
iskolaszerek vásárlására fordították. Az adományok jelentős része is ezt a célt szolgálta.
A szegénység miatt sok tanuló ruhát, cipőt nélkülözve nem tudott iskolába járni. Az
évek folyamán több ezer gyermeket segítettek ezek az adományok ahhoz, hogy iskolába
járhassanak.
Polgár Imre tiszapüspöki bíró és neje, Kovács Anna a helybeli római katolikus
népiskola javára 200 forint alapítványt tett. Kamatai felét a félévi vizsgák alkalmával
a szorgalmas, jó eredményt elért tanulók között osztották szét. másik felét a szegény
tanulók tanszerének vásárlására költötték.
1880-ban B. Nagy Sándor mezőtúri birtokos 1000 forintot adományozott, hogy évi
kamatát a helybeli református iskolába járó szegény tanulók ruházására fordítsák.
Kunhegyesen magánosok kisebb összegű adományaiból összejött 400 forint
pénzadományt a szegény tanulók ruháztatására, ösztöndíjazására, jutalmazására
használták fel.
Karcagon hét adományozó 3358 fit. 90 kr-t költött a szegénysorsú tanulók ruházattal,
könyvvel való ellátására.
Kisebb összegeket hasonló célra Dévaványán és Cibakházán is adományoztak.18
1889-ben Szolnokon a szegény tanulókat segélyező „rongyos egylet" karácsonyra
hitfelekezeti különbség nélkül 110 szorgalmas tanulót új ruhával és lábbelivel
ajándékozott meg.
Fegyverneken Lebovics Gyuláné kezdeményezésére 30 tanulót egészen új ruhával
és lábbelivel láttak el.
Tizennyolc településen különböző adományozók (takarékpénztárak, egyházak,
magánszemélyek, papok, gazdagabb polgárok) jelentős összegeket adtak anyagi
lehetőségeik szerint a szegény tanulók támogatására.19 Különböző mértékbea de
valamennyi tanévben így volt ez. Ezért kijelenthetjük, hogy az iskolalátogatást jelentős
mértékben társadalmi úton is elősegítették.
Az iskolába járást a mostoha időjárás, rossz termés, az ár- és belvizek, a család
otthoni munkájában való részvétel is nehezítette. A népiskolai törvény az igazolatlan
hiányzást pénzbüntetéssel sújtotta. Ugyanakkor a korabeli helyzetet figyelembe véve a
törvény 53. §-a a tízévesnél idősebb gyermekek számára megengedte, hogy a
földműveléssel foglalkozó községekben a legnagyobb munkaidőben csak vasárnapi
iskolába járjanak. Ezzel tudták csökkenteni az igazolatlan hiányzások számát, a szülők
büntetését.20
A vármegye nevelés- és iskolaügyében említésre méltó jelentőségű volt az
ismétlőoktatás. A tanköteles gyermekek nagy része 12 éves korában a rendszeres tanulás
folyamatából kilépett, olyan életkorban, amelyben a megszerzett ismeretet könnyen lehet
elfelejteni. Az ismétlőoktatás biztosította, hogy a tanulók mindennapi iskolában szerzett
ismeretei és előrehaladása kárba ne vesszen, sőt gyarapodjék. Az oktatott tantárgyakat
a tanítókról szóló résznél ismertetem. Az oktatás nyelve minden iskolában magyar volt.
Az iskolaügy vázolt fejlődésének nagy eredménye az volt, hogy az iskolát elhagyó
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valamennyi gyermek tudott írni, olvasni. Ennek fontosságát érzékelteti, ha tudjuk azt.
hogy a megye lakosságának általában 17,65%-a volt tanköteles.
Összefoglalva: az 1876-ban megalakult Jász-Nagykun-Szolnok megye iskolaügye az
egyes mutatókat tekintve látszólag kedvezőbb helyzetben volt az országosnál. Ebben az
időszakban az új vármegyében szinte kizárólag felekezeti iskolákban oktattak. Az 1868.
évi XXXVIII. te. — a népoktatási törvény — új helyzetet teremtett. A törvény
végrehajtása az újonnan alakult vármegye vezetésére várt. A helyzet felméréséből és a
népiskolai törvényből adódó feladatok felismerése nyomán a lelkes, nagy munkát végző
tanfelügyelők, a vármegye vezetői (főispán, alispánok) és közigazgatási bizottsága, a
községi elöljáróságok erőfeszítéseinek eredményeképpen figyelemre méltó előrelépés
történt az iskolaügy valamennyi területén.
— Új iskolaépületek, tantermek, tanítói lakások épültek.
— Az iskolák felszerelését, szemléltető eszközeinek színvonalát javították, fejlesztették.
— A tanítói kar személyi összetételét, képzettségének színvonalát emelték, melyet
a szükséges létszám bővítésével kapcsoltak össze.
— Új típusú iskolahálózatot is létrehoztak (iparos tanonciskolák, gazdasági és
ismétlő iskolák).
— Nulláról indulva számottevő gyakorlati oktatást valósítottak meg. Ezen oktatásforma keretében a tanulók mellett a kisgazdaságokra, azok gazdálkodási
színvonalára is hatni akartak. Helyenként részeredményeket el is értek.
— Az iskolahálózat tárgyi feltételeinek javítása és személyi ellátottsága minőségi
emelése mellett a nevelési-oktatási munkában is kiemelkedő eredmények
születtek. Közülük a legjelentősebb az analfabétizmus csökkenése volt.
(Valamennyi iskolaköteles a tankötelezettség végére írni. olvasni tudott. Itt
azonban azt is figyelembe kell venni, hogy a század végére a tankötelezetteknek
csak 75%-a járt iskolába.)
— A megnövekedett számú iskolát magába foglaló iskolahálózat fenntartásában a
felekezeti egyházak (római katolikus, református, izraelita) és a községek
elöljáróságai mellett a század végére az állam is szerepet vállalt ebben. Szeremszámban a nagybirtokosok is létrehoztak és működtettek még iskolákat,
elsősorban birtokaikon, pusztáikon.
A törvény és a megyei vezetés nagy érdeme, hogy a népiskolák ügyét társadalmi
üggyé tudta tenni. Ez a tanulmány időszakát jelentő években szinte megszámlálhatatlan
segítő felajánlásban, konkrét pénzösszegekben, munkákban nyilvánult meg. A
támogatásban anyagi erejéhez mérten valamennyi társadalmi réteg, csoport részt vett.
Sok új iskola, tanterem épült, tanítói álláshely létesült az egyéni és közösségi
felajánlásokból. A felajánlásokban, új objektumok létrehozásában, működtetésében élen
jártak az egyházak, hitközségek, a községi elöljárók, a nagybirtokosok és az állam. A
hitfelekezetek közül a római katolikus, az evangélikus, református, és alacsonyabb
számukhoz képest viszonylag sok iskolát létesítettek és működtettek jól megfizetett
tanítókkal az izraelita hitközségek. A magánszemélyek közül a földbirtokosok (gróf
Almássy, Bagossy, Kövér, Beniczky) és a magasabb egyházi méltóságok (pl. a váci
püspök) jártak az élen. A fejlesztő, fenntartó munkába a pénzintézetek is
bekapcsolódtak. A takarékpénztárak közül a törökszentmiklósit és kunszentmártonit
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emelhetjük ki. Szinte tömegesen találunk az adományozók között szerényebb jövedelmű
embereket is. Körükből 50 krajcáros és 1 forintos felajánlást is találunk, de 200 és 400
forintosat is (helybeli plébánosok, jegyzők, kisbirtokosok). Az igazolatlan mulasztások
miatt kirótt büntetéspénzeket főként az iskolák felszerelésének fejlesztésére és a szegem
tanulók segélyezésére használták fel. A fizetésképtelen szegények napi 50 krajcáros
napszámban dolgozták le az iskolánál a büntetéspénzt.
Az önkéntes társadalmi összefogás és szolidaritás napjainkban is példamutató esetei
ezek. A nincstelen gyermekek támogatására adott segélyek, létrehozott alapítványok
gyermekek ezreinek tették lehetővé, hogy iskolába járjanak. A szükséges iskolaépítés,
fejlesztés jelentős része is csak így valósulhatott meg.
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye vezetői a megalakulástól (1876) az 1900-ig eltelt
24 év alatt az iskolaügyben elért számottevő eredmények ellenére a megnövekedett
igényeket sajnos nem tudták kielégíteni. Ez a későbbi évtizedekben a helyi, megyei
szükségletektől és az országos fejlődéstől való lemaradásunkhoz vezetett.
Jegyzetek: 1. Magyarország története a dualizmus első negyedszázadában 1867—1890. Föszerk.: kovács
Endre. Szerk.: Katus László, Bp. 1979. II. köt. 844. p.; Magyar Törvénytár 1836—1868. évi törvénycikkek.
Bp. 1896. 449—469. p. — 2. Sipos Orbán: Rendszeres jelentés Jász-Nagykun-Szolnok állapotáról 1879.
Szolnok, 1880. (továbbiakban: Sipos O. 1879.); Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Alispáni iratok
5021/1879 (továbbiakban: SZML Alispáni ir.) — 3. Sipos O. 1879. — 4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Levéltár, Közigazgatási Bizottság iratai 198/1898 (továbbiakban: SZML Közig. Biz. ir.) — 5. SZML Alispáni
ir. 23753/1894. — 6. SZML Alispáni ir. 226/1881. — 7. SZML Alispáni ir. 5258 1891. — 8. SZML Alispáni
ir. 5258/1891., Közig. Biz. ir. 197/1901. — 9. SZML Alispáni ir. 5981/1883. — 10. SZML Közig. Biz. ir.
149/1899. — 11. SZML Alispáni ir. 5258/1891. — 12. SZML Alispáni ir. 5238/18911.. 5021/1879.; MagjaiStatisztikai Évkönyv VIII. évfolyam. 1900. Bp. 313—379. p. — 13. SZML Alispáni ir. 5933 1893. — 14.
SZML Alispáni ir. 149/1899. — 15. SZML Alispáni ir. 5362/1890., Közig. Biz. ir. 197,1901. — 16. SZML
Alispáni ir. 5021/1879.; Magyar Statisztikai évkönyv VIII. évfolyam 1900. Bp. 313—379. p. — 17. üo. —
18. SZML Alispáni ir. 226/1881., 1237/1881. — 19. SZML Alispáni ir. 1237/1881., 5362 1890. — 20. Magyar
Törvénytár 1836—1868. évi törvénycikkek. Bp. 1896.
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A könyvtár is visszatért alapítójához
Nemzeti kincsünk a mezőtúri református alma materben

A 467. tanévében járó mezőtúri Szegedi Kis István Református Gimnázium és
Szakközépiskola a magyar reformáció plebejus szárnyának, a szó szoros értelmében vett
magyar „igehirdetőknek" köszönheti létét, nem pedig valamelyik, hirtelen a
reformációhoz csatlakozott patrónus főúrnak. Az első „oskolamesterek" között találjuk
a Fráter György elől menekülő Szegedi Kis Ist\>ánt, a neves prédikátort, a tudóst és írót.
aki 1551 és 1553 között szolgált Mezőtúron. Ilyen kezdés után nem véletlen, hogy
néhány mezőtúri tanító mester később a debreceni kollégiumban is oktatott.
Az intézmény alapítására jellemző szabad, felvilágosult gondolkodás nemes
hagyománnyá vált ebben az iskolában, amelyhez a fenntartó város parasztpolgársága a
legvészterhesebb időkben is görcsösen ragaszkodott. Törökök, rácok pusztították,
égették e várost, amelynek lakói a XVIII. század fordulóján kétszer is futni
kényszerültek, de iskolájuk még ott is, még akkor is működött.
Az iskola sohasem szűkölködött kiváló tanárokban. Messze a teljesség igénye nélkül
említhetjük közöttük ifi. Péczeli József írót, akadémikust, a nyelvész Fogarassy Gábort.
Czebe Gyula bizantinológust, az egyháztörténész Faragó Bálintot, az országos hírű
pedagógus és iskolaszervező Borsos Károlyt, a tankönyvíró Nagy Miklóst, a későbbi
államtitkárt. A Kossuth-díjasok közül Rédei László akadémikust és Csenki Imre
karnagyot. Áprily Lajos költő barátját, a természetrajz szakos Benkő Gyulát, a nemrég
elhunyt Papp Lászlót, Patkós Jánosi, Varga Lajost is meg kell említenünk. De ne
feledkezzünk meg a nyugdíjas Varga Lajosnérói, Dobos Istvánról, Gombár Ish'ánról
sem, akik szintén markáns tanáregyéniségei voltak ennek az iskolának.
A nagymúltú iskola méltán lehet büszke tanítványaira is. Itt maturált a költő Erdélyi
József, Tamkó Sirató Károly, és itt tanult Szép Ernő, Tábori Kornél és Háy Gyula is.
Innen indult a festő Félegyházi Gyula, Várady Lajos, Török János, Izsák József Salgó
Endre, a keramikus Gorka Géza, Veres Miklós, Kun Éva, a grafikus Szőnyi Gyula és
Túri-Polgár István. Egy „intermezzo" erejéig ide járt a színész Várkonyi Zoltán, és a
bársonyos hangú táncdalénekes, Szécsi Pál is. Büszkék vagyunk a Széchenyi-díjas Lapis
Károly akadémikusra és a Kossuth-díjas Mezey Barnára (a kitűnő igazgató Mezey
Sándor fiára), aki a Chinoin vezérigazgatója volt. Tisztelettel tekintünk Szilágyi Ferenc
professzorra, a Károlyi Gáspár Református Egyetem dékánjára, Latorczai János volt
ipari miniszterre, Kovács Sándor Iván egyetemi tanárra.
Tehát hagyomány, példa van mind a nevelők, mind a diákok előtt. Van mit folytatni
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mindkét oldalon. Meg vagyok győződve arról, hogy a szép hagyományoknak lesznek
folytatói ma is. Elég, ha csak az elmúlt évek tanulmányi versenyeire, esetleg Pap Isftán
IV. osztályos tanulónak a „Ki miben tudós?" versenyen elért országos sikerérc
gondolok.
Mind a régi, mind a közelmúlt, mind a mai diákság sikeres indulásához hozzájárult
az iskola több tízezer kötetes könyvtára, amelyből az 1945 előtt kiadott művek száma
mintegy 15 ezer kötetre tehető a bekötött folyóiratokkal együtt. A háborús események
során érte veszteség a könyvtárat is, hiszen az iskola udvara és épülete beletartozott a
szovjet és román csapatok által kialakított ideiglenes fogolytábor területébe. A
könyveket a tanárok mentették, ahogy tudták. Talicskaszám szállították a saját lakásukra,
hogy majd a veszély elmúltával visszahozzák, vagy ládákba csomagolva elásták az
iskola udvarán. Persze nem minden láda került elő. Volt olyan, amelyet csak a műhely
építése során sikerült megtalálni és így több mint tíz évet töltött a föld alatt. A benne
lévő könyvek nagyobbrészt szétáztak.
1948-ban az iskolák államosításakor a tanári és ifjúsági könyvtár együttesen mintegy
25 ezer kötetet tett ki. Ennek állományából mintegy kétezer kötetet a mezőtúri
református egyház tulajdonában hagytak, zömükben teológiai és filozófiai műveket. Az
ELTE Görög Tanszéke (tanszékvezető: Falus Róbert) — az iskola igazgatóságának
minden tiltakozása ellenére — minisztériumi utasításra átvett 693 kötet görög és latin
nyelvű — döntő többségében a XIX. században kiadott — könyvet. A valóban
könyvészeti ritkaságokat az iskolavezetés nem adta át a Falus-tanszéknek. Ennek
visszaszármaztatását még ma sem lenne késő kérni a minisztériumtól, illetve az ELTE
rektorától.
Közel hétezer kötetet — főleg az ifjúsági könyvtár állománya — kiselejteztek, mert
a hosszú évtizedek alatt elhasználódtak. így 1978-ban közel 17 ezer kötet került
átszállításra a rideg, javításra szoruló volt könyvtári szárnyból a jelenlegi helyére és
1990-ben a következő általános leltározás alkalmával már 42 ezer kötetet számláltak
meg. Az állomány megtisztítása után a Szegedi Kis István Református Gimnázium és
Szakközépiskola mintegy 40 ezer könyvtári egységgel rendelkezik.
Az államosításkor már országos hírű volt az iskola könyvtára. Fordulhatott volna
ennek az akkor 25 ezer kötetes állománynak a sorsa úgy is, hogy ma az emléke előtt
tisztelgünk. Szerencsére az államosítás után is voltak olyan vezetői az intézménynek,
akik megbecsülték a könyvtárat, sőt, dr. Győrfi Györgyné igazgatónő olyan fejlődési
lehetőséget biztosított a könyvtár számára, amely nemcsak a megyében, de messze
földön egyedülálló és példamutató volt. Igen nagy áldozattal, központi támogatással és
a diákság és a tanárok lelkes társadalmi munkájával két hatalmas teremnyi korszerű
könyvtárhelyiséget alakítottak ki az oktatási épületben. Az áthelyezés azért volt nagy
jelentőségű, mert így a diákság környezetébe került a könyvtár, s ha akarták sem tudták
kikerülni.
Az egyik, raktári résszel is kiegészített teremben körös-körül a falak mellett,
mennyezetig érő polcokon kapott helyet a legfrissebb, a mai könyvállomány. Az
asztalsorok mellett egy osztálynyi diák is olvashat, dolgozhat, tanulhat egyszerre. A
régi állománynak otthont adó másik terem igazi tudományos könyvtár levegőjét árasztó
bútorzatával, galériás belső terével, kiállító vitrinjeivel dísze az intézménynek. Az
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elhúzható üveggel védett, korszerű polcokról valóban a történelem tekint le az
érdeklődőkre.
Ezzel kapcsolatban két dologra szeretném felhívni a figyelmet:
A könyvnyomtatás kezdeti időszakában megjelentetett könyvek előzéklapjainak
sokfélesége feltétlenül említésre méltó. A nem ritkán primitív díszítések egyfajta bájt.
hangulatot sugároznak, ha kinyitja a könyvet az olvasó.
A másik figyelemre méltó értéket apossesssori bejegyzések képviselik. Ezek nemcsak
a könyv tulajdonosának — esetleg tulajdonosainak — nevét tudatják velünk, hanem
gyakran az olvasó gondolatait is közlik, amelyek egy-egy téma olvasásakor a fejében
megfordultak és lejegyezte azokat a lap margójára. Mindkettő megérdemelne egy
alaposabb vizsgálódást, elemzést is.
Külön cikket érdemelne a könyvtár gazdag folyóirat állománya is. amelyben a Decsy
Sámuel által szerkesztett Magyar Kurír 1793-as évfolyamától kezdve a Honderű, a
Regélő, a Pesti Divatlap, a Budapesti Szemle, a Nyugat, a Századok, az Egyetemes
Philológiai Közlöny-ön keresztül a mai kiadású periodikákig minden jelentős
tudományos kiadvány megtalálható.
A folyóiratok említésekor fel kell hívnom a figyelmet arra is, hogy ebben az
iskolában két ízben is működött országos jelentőségű folyóirat szerkesztősége és
kiadóhivatala.
A Népiskolai Közlöny 1888—1890-es évfolyamainak, valamint a Protestáns Tanügyi
Szemle — főszerkesztője Borsos Károly — szerkesztősége 1930—1933 közölt
Mezőtúron volt.
A rendezők az 1996 augusztusában nyitott kiállításnak a „Visszatért kincseink" címet
adták, amely számomra kettős jelentéssel bír: egyrészt azzal, hogy a gimnázium és
benne az országos hírű, nagy nemzeti értékkel rendelkező könyvtár is visszatért a
református anyaszentegyház kebelébe. Senki előtt nem vitás, hogy nagyon nehéz
időszakot töltött távol az alapítójától. Nehéz volt megőrizni, egyben tartani azt a
könyvtári gyűjteményt, amely létét az iskolának köszönheti.
Miért ezt emelem ki? Azért, mert a possessori bejegyzésekből pontosan kiolvasható.
a túri alma materban hagyomány volt, hogy az iskolából kikerülő, külföldi egy etemet
végzett öreg diákok hazatérésük alkalmával volt iskolájuknak egy-egy könyvet hoztak.
Ezzel rótták le hálájukat az itt szerzett tudásért, az itt kapott nevelésért, aminek
eredményeképpen képessé váltak külföldi egyetemeken is megállni a helyüket. De
hagyatékként egész gyűjtemények is kerültek az iskola könyvtárába. Ilyen Erisei Dániel
református esperes hagyatéka, és ilyen a Czebe Gyula-féle is. Tehát eleinte csak
adományokból gyarapodott a könyvgyűjtemény, amelyet az egykori iratok 1835-ben
neveztek először könyvtárnak.
A XIX. században azután több adomány révén már földbirtokkal is rendelkezett az
intézmény, melyeknek jövedelméből a könyvtár bővítésére is jelentős összegeket
fordítottak. Érdekességként jegyzem meg, hogy az egyes beszerzések alapján
megállapítható, hogy kik, mely tanárok harcoltak jobban, erőszakoskodtak a maguk
szakja érdekében. így azután a „hosszú XIX. század" végére egyetemi stúdiumokat is
kielégítő társadalomtudományi könyvtárrész alakult ki, természetesen más szakok
rovására. Ezt a hagyományt, ezt a szokást — nevezetesen a volt diákok
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Szegedi Kis Ist\>ún,
a túri alma mater első rektora

könyvadományozását — elevenítette fel 1980-ban a 450. évfordulóját ünneplő intézet.
Első ajándékként a Károlyi Gáspár-féle Biblia hasonmás kiadásával gyarapodott a
könyvtár.
Tehát mondhatjuk, hogy a könyvtár kötetről kötetre gyarapítva jött létre. Szerencse.
hogy az intézmény állami vezetői olyan igazgatók voltak, mint Őri Zoltán, Ádám
Sándor, Izsó Gyuláné, dr. Győrjy Györgyné, dr. Horváth Józsefnél akik becsülték a
könyveket, védték a könyvtárat. Például Ádám Sándor nem engedte a városi könyvtár
állományába olvasztani a gimnázium könyvtárát. Izsó Gyuláné megbízásából dr.
Hon'ó*'. Józsejhé a végsőkig harcolt a Művelődésügyi Minisztériummal, hogy a
GörögTanszék ne vigye el azt a közel 700 kötetet, amelyet előzőleg kiválogattak. Sajnos
a minisztérium bizonyult az erősebbnek. Dr. Győrjy Györgyné új helyiségeket adott a
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Rédei László,
kétszeres Kossuth-díjas matematikaprofesszor túri tanár korában

könyvtárnak, és igazgatása alatt 17 ezerről 42 ezerre növekedett a könyvállomány. Ez
tizenkét év alatt majdnem 250%-os növekedés. így azután a Dózsa György Gépészeti
Szakközépiskola nemcsak megtartotta, megőrizte, de mennyiségileg és minőségileg
gazdagabb állományt adott át a Szegedi Kis István Református Gimnáziumnak és
Szakközépiskolának. Az őrzők és gyarapítók cselekedeteit nem szabad elfelejteni, mint
ahogy nevük is méltó a feljegyzésre.
A „Visszatért kincsek" kifejezés második értelmezése számomra azt jelenti, hogy az
1948-ban, az iskolák államosításával leválasztott, zömmel teológiai, filozófiai, etikai
művek, valamint bibliák, énekes könyvek mintegy kétezres állománya ismét egyesült a
Szegedi Kis István Gimnázium könyviárában.
Közel fél évszázados külön útjuk véget ért: az iskola 1992-ben visszatért a református
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Csenki Imre,
Kossuth-díjas karnagy, túri énektanár korúban

anyaszentegyházhoz, és a kiemelt könyvtárrész is egyesült a könyvtárral 1996-ban. A
szerencsének is, a tudatos tevékenységnek is köszönhető, hogy a könyvtár állománya
egyben maradt. Hiszen ezeknek a könyveknek itt, Mezőtúron tartalmi értékükön túl
helyi jelentőségük is van. Dokumentálják, hogy a kemény lelkű. ..vastag nyakú",
sokszor durva szavú, érdes modorú mezőtúri és környékbeli embereket milyen
eszmékkel, milyen eszközökkel próbálta szelídítgetni az a mindenkori nevelőtestület.
amely Kiss Ferenceket (debreceni professzor), Lapis Károlyokat, Zsigmond Ferenceket
és Szilágyi Ferenceket, Pétery Károlyokat és Latorczai Jánosokat volt képes kibocsátani
ez eltelt 466 év alatt.
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Tamkó Sirató Károly,
az 1980. január l-jén elhunyt kiváló költő, túri diák komban

Az újraalapítás óta eltelt években bebizonyosodott, hogy a jelenlegi tantestület is
méltó folytatója az intézmény hagyományainak. Ezt a közelmúlt tanulmányi versenyein
szinte minden tárgyból elért sikerei, valamint a felvételi vizsgákon elért jó eredményei
is tanúsítják.
Sokakkal ellentétben én mindig azt vallottam, hogy egy iskolai könyvtárnak
elsősorban a pedagógusokat kell kiszolgálnia. Ők azután az eddig szerzett és a könyvtár
segítségével szinten tartott, sőt fejlesztett ismereteik birtokában képesek lesznek a
szaktárgyuk irodalmával megismertetni tanítványaikat. Ezzel is csak azt a tételt erősítem,
amely szerint az oktatás folyamatában a tanárnak — a tanár egyéniségének — döntő
szerepe van.
Mostanság halljuk a könyvtárosok panaszát — nemcsak itt, másutt is — nem
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olvasnak a diákok, ritkán jönnek a könyvtárba a kollégák. Ha megkérdez/ük őket.
ugyanazt a választ adják: nincs rá idejük. Nézetem szerint az olvasáshoz nem idő kell.
hanem lelki készenlét. Ezt a lelki készenlétet folyamatosan fenntartani az iskolavezetés
nem kis feladata.
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Szentjóbi Szabó László szavai
a szolnokiakhoz is szólnak

Amikor Szentjóbi Szabó Lászlóra, a tragikus sorsú költőre, pedagógusra, műfordítóra,
regény- és drámaíróra emlékezünk halálának 200. évfordulója alkalmából, joggal
vetődhet fel a kérdés, miért éppen itt idézzük műveit, miért éppen itt járjuk végig
gondolatban egy rövidségében is gazdag életút állomásait. Hiszen nyoma sincs annak,
hogy valaha is megfordult volna ebben a szép fekvésű, de akkor még teljesen
rendezetlen, csupán sivár sóházakkal, s az egy házzal ékeskedő alföldi kis mezővárosban.
A ki nem mondott, de mégis érzékelhető kérdésre válaszomat egy általános és egy
hozzánk, szolnokiakhoz is közel álló indokkal támasztom alá. Ami az általánost illeti,
arra hivatkozom, hogy a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagjainak nemcsak joga,
de megtisztelő kötelessége is irodalmunk jeles alkotóinak emlékét ébren tartani, a
közfigyelmet nemzeti öntudatunk fundamentumát képező múltbéli alkotásokra
irányítani: életüket a magyarság sorsának jobbítására, kultúrájának gazdagítására, az
európai műveltség szintjére hozni szándékozó kiművelt emberfőkre irányítani. Szentjóbi
Szabó Lászlót pedig méltán sorolhatjuk közéjük. Nemcsak azért, mert sokoldalú
munkásságával, derűsen valósághű helyzetdalaival, könnyed és dallamos énekvcrseivel.
érzelemnemesítő költeményeivel, műfordításaival éppúgy a „közhasznot" igyekezett
szolgálni, mint a magyar múlt kegyetlen sorsfordulóira emlékező, sajnos többnyire
töredékben maradt verses és prózai munkáival, hanem azért is. mert korán felismerve,
hogy a „köznép teszi az emberi nemzetet", csatlakozott kora, a magyar felvilágosodás
ellentmondásosságában is leghaladóbb csoportosulásához, a magyar jakobinus
mozgalomhoz.
És e lépéséhez kapcsolódik helyi megemlékezésünk második indoka. A magyar
jakobinus mozgalomban szövődött és teljesedett ki az a valóban sírig tartó barátság.
amely őt elvbarátaihoz, mindenekelőtt Batsányi Jánoshoz és városunk polihisztor
szülöttéhez, Verseghy Ferenchez fűzte. E barátság szívből fakadó dokumentuma —
természetesen Batsányi nagyívű „Levél Szentjóbi Szabó Lászlóhoz" című versén kívül
— az a két fájdalmas búcsúvers, amelyben a két költőbarát próbálja meg szavakba
önteni érzelmeit fiatal társuk kegyetlen körülmények között történt elvesztése miatt.
Emlékezzünk tehát arra a költőre, aki a kegyetlen sors által számára kiszabon alig
néhány alkotó esztendő alatt is máig maradandót tudott teremteni, s ezzel irodalmunkra
oly annyira jellemző fájdalmas névsort nyitott meg, különösen a magyar líra
veszteséglistáján. Költői kérdésként lehet csupán megfogalmazni, mivel lehetne
gazdagabb a magyar, de túlzás nélkül mondhatom — az európai irodalom, ha Csokonai
mellének csontboltozatján nem 32 évesen rugdosott volna irgalmatlanságával a halál;
ha Petőfi Sándor holtteste nem 26 évesen marad Összetiporva a segesvári mezőn: ha
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Reviczky Gyulának nem 34 évesen kellett volna számolgatnia, találgatnia, hogy hány
hete vagy hány napja van még hátra; ha Tóth Árpádnak — alig túl a negyvenen —
múltnak háttal, halállal szemközt nem kellett volna várnia, lesz-e másképp új tavaszig
vagy a halálig; ha József Attila vonatkerékbe tört testét nem 32 évesen fogadja be a
föld, mint a persely; ha Radnóti Miklóssal nem 35 évesen végez a tarkólövés...
Folytathatnám a sok hiábavaló „ha" ismétlését — irodalmunk története bőven kínál
anyagot e szomorú válogatáshoz —, hiszen oly kevés költőnek adatott meg. hogy hangot
adhasson az őszikék szelíd derűjének vagy a dőlt vitorla árnyán az elmúlásról való méla
merengésnek.
A meddő borongás helyett azonban irányuljon most figyelmünk arra a Szentjóbi
Szabó Lászlóra, aki saját szavai szerint „a józan okosságot választotta parancsoló urává.
a szeretetet és igazságot pedig ítélő bírójává".
Szurmay Ernő
# * #
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Egy költői sors üzenete
Szentjóbi Szabó Lászlóról kétszáz év távlatából

Nem mindig kedveznek a múzsák, s az árkádiai tájak is viharosak olykor. Szentjóbi
Szabó László, miként számosan a magyar irodalomban, olyan ígéret volt. mely nem
tudta magát lehetőségeinek teljességében kibontani. Nehéz, sőt alighanem képtelenség
eldönteni, hogy a történelem kegyetlen fordulata vagy az elháríthatatlan betegség, vagy
mindkettő együtt tett pontot fiatal életére, ifjúsága virágábaa
tehetsége
megmutatkozásának idején. Munkásságának hatása mindeme kedvezőtlen körülmények
között sem enyészett el, s a töredékes életmű sem emlékeztet valamiféle torzóra.
Mégcsak az elfeledett értékek közé sem sorolható tevékenysége, sőt: ha olykor inkább
Batsányi kapcsán, aki nagy jelentőségű költői episztolát intézett hozzá, s rabtársaként
oly emlékezetes sorokkal elsiratta őt, mintsem saját érdeméből — de egyes versei
kedvelt antológia-darabokként szinte magától értetődően fenntartják nevét, s kellően
érzékeltetik poétái tehetségét.
Némileg más a helyzet, ha munkásságának feltárására irányítjuk figyelmünket. Gálos
1
Rezső kiadása, életrajzi összefoglalása, mely jó néhány évtizedre tekinthet vissza, a
legteljesebb és érdemben azóta sem folytatott feldolgozás a költő munkásságát illetően.
Természetesen foglalkoztak vele azóta is. Mezei Márta2 a felvilágosodás kori magyar
líráról szóló monográfiájában igen tanulságos oldalakat szentel a költőnek. Bíró Ferenc
találóan jelöli ki eszmetörténeti helyét3 a korszakban, de már Tarnai Antal is igen
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figyelemreméltó portrét rajzolt róla az akadémiai irodalomtörténet megfelelő kötetében,
ő Batsányi felől, új szemszögből láttatja alakját. Ami voltaképpen mindmáig hiányzik.
az egyfajta összefoglaló igény, hiszen Szentjóbi Szabó több műfajban is járatos volt,
sőt bizonyos értelemben úttörő szerepre is vállalkozott.
Pályája sikeresen indult, abban a korában szerencsésnek mondható helyzetben volt.
hogy „költeményes munkáit" kiadhatta, saját maga rendezhette sajtó alá az 1791-ben
Pesten megjelent kötetet. Az sem általános, hogy ezt a kiadást egy második követte
1820-ban Debrecenben, sőt harmadjára 1840-ben ismét megjelent Pesten is. Tehát
meglehetősen folyamatos jelenlétre figyelhetünk fel, s e tényt még külön megerősíti az
a körülmény, miszerint már Toldy Ferenc is felvette néhány költeményét
Handbuch-jába, melyet bízvást nevezhetünk az újabb magyar irodalom első nagy
seregszemléjének. A Systematisches Verzeichnissben egyik versét (Indúlj-dal Dobozi
Lajoshoz) a Soldaten- Kriegs-Lied, azaz a harci dalok és indulók ma már szokatlannak
mondható műfaji kategóriájába sorolja, míg a többieket, mondhatni a vegyesek közé
(Lieder anderen Inhaltes, Charakters, oder anderer Form. als die angeführten).
Külön vizsgálódást is megérdemelne azoknak a verseknek jellege, amelyeket Toldy
(természetesen nem csak Szentjóbitól) ebbe a rendkívül elasztikusán kezelhető csoportba
illeszt, hiszen egyébként a Lirisch-episch, a Romanze, a Weinlied, a Volkstümlich-ként
jellemzett népies hangvétel mellett formai jegyek (szonett, rondó stb.). továbbá
témakörök (Idyllen, Hirtengedicht) is szerepelnek az elrendezés szempontjai között.
Voltaképpen nem csekélység, hogy ez az első reprezentatív válogatás az említett
költeményeken kívül további kilencet tartalmaz. Ezek: A holdhoz. A csermelyhez.
Dámon, Chloe panasza, A megváltozott Dóris, Phyllishez, Bucsu. A poéta és a Sirhalom.
Toldy figyelme később is kitüntette, hiszen 1865-ben Pesten kiadta „költői munkáit".
Munkáinak teljesebb kiadása Gálos Rezsőnek köszönhető, s ez a kötet a kritikai
kiadás jegyeit viseli magán. Megemlítendő az a tény is, hogy a Mátyás király vagy a
nép szeretete jámbor fejedelmek jutalma című érzékeny nemzeti játékát Gyulai Pál adta
ki és látta el bevezető tanulmánnyal. Gyulai neve is arról tanúskodik, hogy Szentjóbi
rövid költői pályája korántsem nélkülözte az elismerést. Mindezek a tényezők bizonyos
mértékig azt is indokolják, hogy az író és költő, mintegy elnyervén a tevékenységének
megfelelő irodalomtörténeti besorolást, az ezt követő időkben szinte magától értetődő
módon inkább ezt tartotta meg, az újabb irodalomtörténeti összefoglalások mintegy
ezekből a tényekből, ítéletekből indulnak ki Szentjóbi Szabó Lászlóról szólva, netalán
új árnyalatokkal gazdagítva elődeik alapozó minősítéseit.
Ha az irányzatok, stílustörekvések felől nézzük munkáit, kivált lírai költészetét, még
mindig hat az a jellegzetes felosztás, amelynek alapja Császár Elemér ismert
tanulmánya4: A német költészet hatása a magyarra a XVIII. században. Ezen a nyomon
5
haladtak mások is (Várady Imre: Gellert hazánkban). Az az érzelmes költészet, melyet
Toldy még nem tud vagy nem akar pontosan körvonalazni, Szentjóbi líráját a „németes"
irányzatban helyezi el, s noha e megítélésnek bizonnyal van indokoltsága, ez a
körülmény — mutatis mutandis — sokakról elmondható, anélkül, hogy
ízlésorientáltságuknak ezek a jegyei különösebben hozzájárulnának műveik
értelmezéséhez. Ehelyütt más tényezők előtérbe helyezése indokolt.
Az egyik ilyen például a szociológia, szorosabban az értelmiség- illetőleg
irodalomszociológiai momentum. A költő ugyanis egyik jellegzetes példája annak a
folyamatnak, amely az értelmiség kialakulásának egyes változatait jelzi. A Bihar megyei
református nemesi családból származó költő pályája mondhatni tradicionális keretek
között indult, noha nem teljesen szabályosan, hiszen 1786-ig Debrecenben teológiát
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tanult, ami arra vall (figyelmen kívül hagyva a papi pályához való esetleges ifjonü
vonzalmát), hogy a földbirtokosi életforma egzisztenciális lehetőségként nem jöhetett
szóba. Pályafordulatának jellegét mutatja, hogy II. József uralkodása idején a nagyváradi
iskolában tanítói állást kapott majd 1789-ben a nagybányai gimnáziumban kap tanári
kinevezést, amelyet a császár halála után református vallása miatt elvesztett. Ahogy ma
mondanók, nem kisrészt József reformjai következtében (mint számos más korabeli
értelmiség esetében) életvitele, tevékenysége a modernnek számitó civil szférába
helyeződött át. Ez a fordulat meghatározó jelentőségűnek bizonyult, a kirajzolódó új
típusú lehetőség elvesztése pedig nyilván csak megerősítette a jozefinista meggyőződést,
s közvetve megszabta további útját a köztársasági mozgalomhoz, üldöztetéséhez, számos
munkája kéziratának megsemmisítéséhez, s végül közrejátszott korai, tragikus halálában.
Ám a veszteség mellett termékeny esztendőket is elkönyvelhetett rövid élete számadásában Jeles kortársa, Batsányi például mértéktartó stílusáról mintegy megfeledkezve,
s tőle szokatlan módon Lacimrák szólítja hozzá intézett episztolájában. A Levél,
Szentjóbi Szabó Lászlóhoz egyéb fontos közlendője mellett, melyeket még érintenünk
kell, kijelöli azt a szellemi közeget is. mely a költőnek, balszerencséjére és szerencséjére
megadatott. „Mit mivel a bölcs Koppi?" — kérdezi barátjáról — ..Hová lett Verseghy,
s mint van?" Majd: ,,Hol van Kreskai? s miért hallgat?". Nyilvánvaló, hogy arról az
aufklérista pesti értelmiségi közegről van szó, melynek ekkoriban kristályosodik ki
kulturális szerepköre. így tehát kialakul az a mentalitás is. amely a költő gondolkodását,
ízlését, eszményeit messzemenően meghatározza.
Külön teret érdemelne ennek az intellektuális közegnek a tüzetesebb vizsgálata. Itt
azonban elegendő arra utalni, hogy az ország virtuális szellemi-kulturális centrumában
az a típusú világiasodás megy végbe, amely mögött motivációként ott áll az állam
modernizációjának az a koncepciója, melyet II. József személyéhez szoktunk kötni, s
minden bizonnyal az a tolerancia is. mely kivált a protestáns értelmiségi réteg számára
lehetővé teszi a kulturális (sőt állami) életbe való bekapcsolódást is. E körülmény járul
hozzá Kármán József — noha rövid életű — kezdeményezéséhez csakúgy, mint a
szalonokban folyó élénk kulturális (és politikai) tárgyú eszmecserékhez, a
szabadkőműves gondolat megjelenéséhez, a nemrég Pestre helyezett egyetem
tudományos szerepének mindinkább megmutatkozó intellektuális tekintélyéhez, sőt mi
több: ezek a kezdemények és változások mindinkább integrálódni kezdenek, s ezt a
körülményt megerősíti a személyi kapcsolatok szövődése, egyfajta termékeny
kommunikáció kialakulása és működése. Mindez sajátos módon II. József, sőt II. Lipót
halála után sem szűnik meg, s így Szentjóbi Szabó is, mondhatni szellemi otthonra talál
ebben a közegben, s Biharból való kényszerű távozása után az aufklérista szellemiségnek
ez a bástyája nyújt neki menedéket, s biztosítja további munkálkodásának lehetőségét.
Szentjóbi Szabó László számára, irodalmi munkássága szempontjából különösen
fontos volt az első magyar színtársulat megalakulása, melynek ténye nem választható
el a szellemi környezettől, minek következtében színműve, bizonnyal legnépszerűbb
munkája közönség elé kerülhetett. Számos alkalommal játszották, ami nem csekélység
ebben a korbaa 6 A siker tartósnak bizonyult, színpadra állításával még a következő
század második felében, 1881-ben is kísérleteztek. A nemzeti érzékeny játék műfaji
kategóriaként is újnak mondható, s itt nem csak az úttörés érdeme figyeiemre méltó.
Az a körülmény is, hogy Szentjóbi nemcsak egyike a kor lírikusainak, hanem az
irodalom több ágában is ígéretesen induló tehetség, akinek azonban sorsa nem engedte
meg, hogy tehetségét kiteljesítse.
Pályáját messzemenően meghatározta az a tény is. hogy a helytartótanácsnál
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dolgozott. Ez a körülmény bizonyos értelemben ahhoz a modernizációhoz kapcsolta.
amely József császár kezdeménye nyomán egy centralizált korszerű államszerkezet
megvalósulásának fontos állomása volt. Ám a költő pályája szempontjából nem ez (az
egyébként a magyar nemességtől erőteljesen vitatott politikai koncepció) a döntő
jelentőségű körülmény, hanem az a különleges, szociológiailag is definiálható szellemi
közeg, amely erre az intézményre jellemző volt. Erre a közegre illik az a terminus,
amelyet a korszakkal, így a Monarchia irodalmi-közéleti viszonyaival is foglalkozó jeles
francia-német germanista, Roger Bauer alkalmaz. E meglehetősen hosszú összetett szó
így hangzik: Staatsbeamtenbürgertum. Tehát magyarul: államhivatalnok-polgárság.
Afféle kvázi-polgárság ez, egy értelmiségi szerepkör, mely a felvilágosodás, ha úgy
tetszik, a felvilágosult abszolutizmus államelméleteiből vezethető le. s végeredményben
a rendi államszerkezet e korban adódó alternatívája. Ennek különböző történelmi
következményeivel, a vele szemben megnyilvánuló oppozíció motívumaival, ennek
esetleges igazságtartalmával, netalán negatívumaival most nem kívánunk foglalkozni.
A költő mentalitásához azonban ez a szellemi környezet minden bizonnyal fontos
indítékokkal járult hozzá. Itt még érvényesülni látszott a tolerancia elve és gyakorlata.
a nemesi származás nem jelentett kizárólagosságot, polgári elemeknek is \ olt módjuk
a kiemelkedéshez. Az itt szükségképpen megkövetelt tudás, amely a hivatalnoki
tevékenységhez szükséges volt, a kor általános viszonyaihoz mérten magas intellektuális
színvonalat biztosított, s e tény gyümölcsözött az ifjabb államhivatalnokok körében.
Együttléteik szellemi haszna kétségtelen, s olyan kezdeményezés, mint például
Lesekabinet alapítása, a külföld iránti tájékozódást is elősegítette. A francia forradalom
változatos esztendeinek történései következtében a II. József uralma idején meggyengült
cenzúra is megzavarodott, így történhetett meg, hogy a francia forradalom közlönye, a
Moniteur is rendelkezésre állt az újságospolcokon.
Nyilvánvaló, hogy ez az értelmiségi gárda nem alkotott valamiféle zárt testületet, a
fiatal államhivatalnokok bekapcsolódtak Pest társasági életébe, színházba jártak,
szalonokat látogattak. Szentjóbit jókedélyű, mozgékony fiatalemberként emlegetik.
Érthető a kapcsolat az egyetem prominenseivel, művészetpártoló nemesurakkal. A
felsorolt tényezők összege arra mutat, hogy ezt a jellegzetes társaságot az újítás és a
kezdeményezés igénye fűzte egybe, s a felvilágosodás és bizonyos értelemben a
franciaországi változások kiváltotta eszmék és gondolatok. így tehát Szentjóbi nem
véletlenül, ahogy régebbi kézikönyvekben, lexikonokban olvasható, mintegy
belekeveredik a köztársasági mozgalomba, hanem érdeklődése, eszmei rokonszemei,
ránézve tragikus következményekkel ugyan, de szükségszerűen vitték ebbe az irányba,
már csak azért is, mert ezek a fiatal értelmiségiek voltak a mozgalom ..polgári-városi"
bázisának legfontosabb tényezői.
Egy költő egyéni arculatának jellegzetességét azonban nyilvánvalóan nem egyetlen,
bármily erőteljes hatás adja meg, hanem mindazon tényezők sajátos összegződése.
melyek pályáját, személyes életútját, művelődését tapasztalatait motiválták, gyarapították, gazdagították. Ilyen egymásra épülő, egymásba játszó hatásokat feltételezhetünk
Szentjóbi Szabó László életében, munkásságában is. Szellemi találkozásokat tehát,
melyek esetenként inkább csak jelzések, virtuálisak inkább, mintsem valóságosak, de
valamely személy, irány, művelődési típus jelenlétére utalhatnak. Ilyen forrása lehetett
eszmélkedésének a debreceni kollégium miliője, ahol a nála néhány esztendővel
fiatalabb Csokonai is tanult (persze hat év különbség nagyon sokat számít ebben az
életkorban), életének már emlegetett helytartótanácsnál töltött időszaka, ahol vele
párhuzamosan Berzeviczy Gergely is tevékenykedett, a magyar színjátszás kezdetei.
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Kelemen László személye és társulata, a pesti értelmiségiek köre. más vonatkozásban
Batsányi, a Magyar Múzeum, ezen keresztül Kazinczy, sőt egy eset arról tanúskodik.
s e ténynek is van valami jelképes értelme, hogy Bihar megyei állása révén a/, egyik
megyei közgyűlésen Bessenyei Györgyöt is láthatta (1794-ben).7
E tényezők abban is közrejátszanak, hogy korán lezárult életművében, mely
tehetségének sokoldalúságát inkább csak sejteti, mintsem demonstrálja, e körülmények
kétségkívül érzékelhetőek. Mátyás királyról szóló érzékeny játéka például (hogy e
viszonylag keveset emlegetett, bár sikeres művére hivatkozzam) egyként tartalmazza a
felvilágosult, némileg Bessenyeire emlékeztető fejedelmi példakép motívumát és azt a
fajta történelmi látást, amely jellegzetesen a nemzeti történelem viszonyai közé helyezi
a történelem fontos epizódjait és szereplőit. A szemléletváltás e tekintetben nem
korlátozódik e műre, hanem általánosabb értelmű. Példázza a Töredéke a mohácsi
veszedelem előadásának című költeménye is. Érdemes megjegyezni, hogy hivatali
megbízatásból járt Mohácson, e körülményre céloz Batsányi is a költőhöz írott verses
episztolájában; valójában tehát az a történelemszemlélet rajzolódik ki benne, amely
Batsányiéval rokon. A mohácsi vereség, annak előzménye („A Dózsa világa sem múlt
el oly régen"), a Hunyadi-, a Mátyás király élmény, a Nagy Lajos király kora iránti
érdeklődés, tehát a magyar történelem fényes és gyászos lapjainak felidézése azt a típusú
történelmi gondolkodást előlegezi, amely majd a reformkorban fog kibontakozni.
Különleges figyelemre tarthat számot az Első Mária magyar királynak élete című
prózai töredéke. Műfaját illetően kezdetben némi bizonytalanság érződött. Szinnyei
bibliográfiájában „czikk"-nek nevezi, vélhetőleg tanulmányszerű történelmi portrénak
tekinti. Később már kiviláglik e töredék műfajtörténeti érdeme, s így regényes történelmi
életrajznak minősül. Töredék mivolta aligha teszi lehetővé a pontos és vitathatatlan
minősítést. Kétségkívül regényes a stílusa, ám hiányzik belőle a szcenírozás. a
beszéltetés mozzanata, ami a regénynek már ekkoriban is elengedhetetlen kelléke.
Inkább elbeszél, mint leír vagy netán megjelenít. Ám hogy nem pusztán történeti
tényeket akar oldottan, színesen előadni, az látható abból a kétségtelen tényből, hogy
az itt előadott történet lényegi mozzanataiban fiktív karakterű. A kirajzolódó konfliktus
kétségkívül irodalmi természetű. A két gyermeklány, az eleven s bizonnyal csinos
Czillei Borbála (ekkoriban klastrom neveltjei), s a kevésbé csábító küllemű Mária
titkoltan vetekednek Zsigmond, ez ekkor daliás ifjú, a későbbi császár vonzalmáért. A
bontakozó, öntudatlan szerelem ébredésének rajza, az uralkodói jövő és a természettől
adott emberi minőségek ütközése, harca bizonnyal érzelmes téma. s így a regényes
történelmi életrajz sajátos összefonódása a történelmi látásmód, a fényes és tragikus
korszakok és személyiség iránti vonzalom jegyeinek és annak az érzelmességnek. amely
kivált lírai műveinek egy részében mutatkozik meg.
Lírájára gondolva itt nem kívánunk fordításaira, átköltéseire utalni, ezeket megfelelő
bőséggel emlegette a régi típusú komparatisztika. Az a gyakorlat egyébként, hogy a
lírai költők már feldolgozott témák, netalán külföldi példák nyomán fogalmazzák meg
saját érzéseiket meglehetősen elterjedt költői módszer, amely nem ismeri még az
eredetiség, az élmény közvetlenségének követelményét, s így helyenként a fordítás és
az önállóság köztes tartományában helyezkedik el. Verseinek java része azonban a szó
szoros értelmében véve is eredeti, inspirációjukban az érzelmesség általános vonásai
érvényesülnek. Jellegzetességük, bizonyos mértékig újdonságuk a magyaros-rímes
formák alkalmazása. Stílusukban dominál az érzelmesség kifejezéskészlete, hasonlatai,
toposzai. Mindemellett e költemények olyan költőre vallanak, aki az érzelmesség e
tartományában megőrzi egyéni arculatát. A sirhalom című költeményében a rózsa és a
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rózsa hullásának, hervadásának képét idézi fel. afféle életpéldázatként, de új és meglepő
fordulat a rózsa és a rózsa árnyékának finom hangulati kettőse. E virág — úgy tetszik
— kedvenc motívuma, hiszen A reménységhez című versében újra előbukkan, ezúttal
a tövissel való ismert kapcsolatában. Ebben a hangulati mezőnyben helyezkedik el leíró
költeménye A tavasz is, a maga finom természetérzékclésével. De megtalálható a
szentimentális líra „graecizált" változata, az artisztikus szomorúság hangulata is. például
a Chloé bús estvéje című versében, melynek már az indítása is jelzi hangszínét: ..Te
halvány hold bús világa!". „Tán nem jöhet a nyájától / Félvén kegyetlen atyjától" —
olvashatjuk továbbá. Toldy ez alapon nyilván a Hirtengedichte elnevezés alá sorolhatta
volna antológiájában.
Bizonyára alaposabb elemzést érdemelnének azok a lírai költemények, melyeket e
néhány utalással felidéztünk, s minden valószínűséggel kiviláglana a vizsgálatból, hogy
Szentjóbi mint érzékeny, szentimentális költő a jelesek közé tartozik, s Ányos és Dayka
mellett foglalhat helyet. Ám már A tavasz című költeménye is sejteti, hogy igazi
erőssége a leírás, valamely helyzet, figura bemutatása. Az ilyen típusú költeményekben
él legkevésbé a kor elterjedt és érzelmes fordulataival, és sorai is sokkal simábban,
könnyedebben gördülnek. E deskripciókban szinte érződik az az öröm. amellyel a
látottakat verbálisán megfogalmazza, impresszióit rögzíti. Természetesen nem Szentjóbi
az egyedüli, aki vonzódik az életképekhez, jellem- és alakrajzokhoz, az ilyenfajta, a
költői „pictura" körébe tartozó témák a költői mesterség gyakorlati terepéül is
szolgáltak, ám meg volt az a gyakorlati következményük is. hogy a klasszicista, s
bizonyos mértékig az érzelmes elvontságoknál érzékletesebb képet adtak a költő
személyiségéről csakúgy, mint környezetéről, világáról, amelyben élt. Nem véletlen,
hogy Az együgyű paraszt anekdotikus esete kedvelt antológia-darab, a maga
mesterkéletlen humorával, amely témailag és hangulatilag egyként folytatódik
irodalmunkban. Ilyen kedves életkép A nagy szüret Telegden is. .-1 gyermekkori idők
emlékezete pedig („Kis kard! mellyel vitézkedve / Vagdaltam a bürkökre....") már-már
petőfis reminiszcenciákat ébreszt („Lovagolok szilaj nádparipán....").
Ez az ígéretes pálya Kufstein zord sziklabörtönében szakadt meg. A hagyományos
kollégiumi művelődéstől Rousseau-ig ívelő eszmélkedés. a kezdemény különböző műfajokban, a tehetség bontakozása, a szerepvállalás kora teendőiben végül is tragikumba
torkollott. Ez az évforduló, s a minden bizonnyal véletlen egybeesés, amely október
hatodikát e vonatkozásban kétszeresen is jellemzi, a gyásznap nem egyedüli az ország
és régiónk történetébea Ám a veszteség számba vétele mellett azzal az üzenettel is
szolgál, hogy mindig akadtak tehetséges emberek, akik a szóban kimondott igazság
érdekében vállalták a kockázatot, s így megtört pályájukat teljessé egészítette ki vállalt
8
hivatásuk haszna és értelme.

Jegyzetek: 1. Gálos Rezső: Szentjóbi Szabó László költeményei. Bp. 1911. R. M. Könyvtár 26. — 2.
Mezei Márta: Felvilágosodás kori líránk Csokonai előtt. Akadémiai Kiadó, Bp. 1974. 180—186. p. — 3. Bíró
Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma. Balassi Kiadó, Bp. 1994. 341., 350. p. — 4. Császár
Elemér: A német költészet hatása a magyarra a XVIII. században. Bp. 1913. — 5. Varady Imre: Gellert
hazánkban, bp. 1917. — 6. Lugosi Döme: Kelemen László és az első „Magyar Játszó Szini Társaság". Makó.
1927. — 7. May István: Bessenyei és Sz. Sz. Bihar vármegye közgyűlésén. ItK. 1940. 383 388. p. — 8.
E sorok elkészülte után jelent meg Szentjóbi Szabó László munkáinak legújabb kiadása a Felfedezett
klasszikusok sorozatban Debreczeni Attila gondozásában.
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WIRTH ISTVÁN

Becsületbeli ügyek és politikai küzdelmek
Jászberényben, a századfordulón

A magán- és közélet viharaiban ma és egykoron sűrűn keletkeznek becsületbeli
ügyek, olyan személyes ellentétek, amelyeket a törvényekbe foglalt jog nem tud kezelni.
Olyan ügyek, amelyekkel a felek a legritkább esetekben fordulnak a bírósághoz. Például
ha egy személlyel vagy közeli hozzátartozójával kirívóan udvariatlanok, megsértik,
becsületsértő módon gyalázzák, esetleg tettleg bántalmazzák, akkor az önérzetébe
gázoltak, tehát különféle fokú sérelmeket szenvedett el. A sérelmek vagy sérelemnek
tartott cselekmények száma változó, nagy a különbség az elkövetett udvariatlanság és
a tettlegesség között.
Természetesen történelmi korok és társadalmi hovatartozás függvénye, hogy egy-egy
sérelemért milyen elégtétel jár. Egykor, alig több mint fél évszázada szinte minden
magára valamit adó úrnak kötelessége volt, hogy becsületbeli ügyeit a lovagiasság szabályai szerint intézze. Sajátos intézmények működtek közre az ilyen ügyekben, például
a becsületbíróságok. A régi hadsereg ezredenként kialakított becsületügyi választmányai
akár a tiszti pályáról is eltávolíthatták azokat, akik tisztességtelenül viselkedtek, még
akkor is, ha az érvényben lévő törvényeket nem szegték meg. Például, a tisztek vagy
tisztjelöltek becsületügyi eljárás alá kerültek, ha nem vettek elégtételt olyanokkal
szemben, akik nyilvánosan rombolták a hadsereg tekintélyét vagy gyáván viselkedtek.
Az elégtétel legsúlyosabb formája a párbaj volt, amit hivatalosan, törvényekben
régóta tilalmaztak, de a szabályszerűen lebonyolított párbajok hőseivel szemben mindig
elnézőek voltak. Az 1878-as büntető törvénykönyv vétségként ír róla és a legsúlyosabb
végkifejlet esetén is 2—5 évig terjedő fegyházzal büntette.
A dualizmus korában komoly igazságügyi szakemberekben fel sem merült, hogy
politikai elítélt vagy egy párbajhős a köztörvényes bűnözőkkel közös intézmény vendége
legyen. A párbaj módozata és a fegyvernem megválasztása a sértett fél előjoga volt.
Sok párbajmódozat ismeretes. A fegyverek kard, vívótőr és pisztoly voltak. Vívhattak
első vérig, vagy előre meghatározott összecsapásszámban. Lőhettek háromszori golvóváltással tizenöt, de ötven lépésről is. A századfordulótól az 1930-as évekig az újságok
„Nyílttér" rovata mindig említett párbajokat.
Leggyakrabban a politikusok és a hírlapírók voltak kénytelenek kardot, pisztolyt
ragadni. A nő-, feleségcsábítási ügyek résztvevői mellettük csak bronzérmesek lehettek.
A két legismertebb párbajhős a politikus gróf Tisza István és Beniczky Ödön voltak.
Tisza ötven alkalommal párbajozott, többnyire parlamenti képviselőkkel. Leghíresebb
összecsapás-sorozatában egymás után vívott meg gróf Károlyi Mihállyal és őrgróf
Pallavichini Györggyel. Tisza és Beniczky orgyilkosság áldozatai lettek. Tóth Kálmán
költő egy versét ért kritikája miatt Gyulai Pált invitálta pisztolycső elé és sebezte meg
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a lábán. Krúdy Gyula karddal bírta jobb belátásra Sztojanovics Viktor huszárszázadost.
aki nem akart vele kezet fogni. Nagy port kavart Krúdynak Szentkirályi Béla
rendőrfogalmazóval vívott kettős sebesüléssel végződő összecsapása. A párbajo/ók
némelyike a váci fegyházba vonult néhány hónapra. Ebben az intézményben vetette
papírra az ugyancsak kardpárbaj győztes Herceg Ferenc első regényét.
A sors furcsa fintora, hogy Balkay Béla fegyházigazgató egy szerencsétlen lovagias
ügye miatt szintén eltöltött néhány hónapot saját fegyintézetében. A szelíd természetű
Gárdonyi Géza vagy a zseniális matematikus Bolyai János is többször feliratkoztak a
párbajozók közé, lévén eredeti foglalkozásuk újságíró illetve tüzértiszt volt. Dr. Várady
Károly tanfelügyelő a kolozsvári tanítóképző intézetben a tanév végi eredmények
megbeszélésénél kifogásolta Gesztessy Etelka tanárnő osztályzatait, mire Kozma József
tanár párbajra hívta ki 1886. június 20-án. A tanfelügyelő utolsó észrevételét tette,
ugyanis a golyóváltásokban elhunyt.
A század utolsó éveiben országszerte megnőtt a párbajjal végződött politikai természetű becsületbeli ügyek száma. A századforduló évei telítődtek feszültséggel. Erzsébet
királynő meggyilkolása, az egyre erőteljesebben kibontakozó nemzetiségi mozgalmak,
a nemzetközi helyzet gyakoribb válságai gyorsan elfeledtették a millenniumi ünnepségek
derűjét. Bánffy Dezső báró kormánya 1899. február 18-án lemondott. Széli Kálmán
megegyezik az ellenzékkel és február 26-án kormányt alakít. A Nemzeti Párt egyesül
a Szabadelvű Párttal és kemény küzdelem árán sikerült elfogadtatni a parlamenttel az
osztrák-magyar gazdasági kiegyezés esedékes megújítását. A század utolsó évtizedének
egyházpolitikai csatározásai az állam és egyházak közötti viszony 1895-ös rendezése
után is tovább folytak. A kötelező polgári anyakönyvezés és házasság intézménye elleni
fellépést a Katholikus Néppárt kezdeményezte. Az egyre hevesebben egymásnak
rugaszkodó konzervatívabb és liberálisabbnak mondható politikusok időnként nagyon
kemény hangot ütnek meg a sajtó hasábjain.
A vidéki városokban a politikai pártok inkább csak választásuk idején hallatják hangjukat. A köztes időszakot a pártok helyi vezéregyéniségei casinóikba. egyesületeikbe
visszahúzódva töltik. Gróf Apponyi Albert, Jászberény országgyűlési képviselője óriási
tekintéllyel rendelkezett, mérsékelten konzervatív arisztokrataként kellő bölcsességgel
és tapintattal avatkozott választókerülete belső hatalmi harcaiba. 1898 folyamán
ellenzékbe szorult. A városban Koncsek István után Török Aladár került a polgármesteri
székbe. A képviselőtestület két részre szakadt, Pethes Pál ügyvéd volt a Török Aladárral
szembenálló ellenzék vezéregyénisége. Almássy Árpád a városi rendőrkapitány Török
oldalán állt a Koncsek-Pethes csoporttal szemben.
A XIX. század utolsó évében 27 ezer lakosú Jászberényben két hetilap működött.
Az Apponyihoz és az Úri Casinóhoz közelebb álló Koncsek-Pethes irány a Jászberényi
Hírlapot jelentette meg. Felelős szerkesztője 1898. áprilisától Balogh Miklós, majd 1898.
szeptember 11-től Lingauer Albin vezette a lapot. Török Aladár polgármester táborának
szócsöve a Jászberény és Vidéke volt. Érdekessége, hogy 1898. december 24. és 1900.
április 1. között személyesen Török szerkesztette és utána Háy Géza neve szerepelt
szerkesztőként. A két lap cikkeinek hangvétele 1898—99 folyamán egyre jobban
eldurvult.
A Jászberény és Vidéke 1899. november 19-én Lingauer ítélete című cikkében világosan elmondja, kik között zajlik a küzdelem. Koncsek Istvánt és Pethes Pált hibáztatja
a folytonos civódásokért, mert igyekeztek rávenni a főispánt fegyelmi vizsgálat lefolytatására Török polgármester ellen. 1899. november 8-án Lippich Gusztáv főispán Törökkel szemben fegyelmi vizsgálatot javasolt, mivel a város gazdálkodását szabálytalannak
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vélte. A cikkben hivatkoznak arra, hogy Török 16.507 ezüstforinttal megnövelte a város
bevételeit, illetve míg Koncsek 1896-ban 15.675 ezüstforintot. Török 1899-ben
20.398-at költött a város költségvetéséből az egyház és az iskolák támogatására. A
hivatalnoki fizetéseket évi 600 forint összeggel növelte a városban. Török népszerűsége
ezekben a hónapokban — mint a későbbi fejleményekből kiderül — lendületesen
csökkent, ennek oka a polgármester kifejezetten agresszív magatartása volt.
A helyi politikacsinálás igazi műhelyében az Úri Casinóban . ahol 1839 óta élte
társasági életét Jászberény igazi elitje, Töröknek nem volt nagy tábora. Az Úri Casinó
teljes jogú tagsága nem haladhatta meg a 200 főt. A felvételüket kérőknek belépéskor
100 ezüstforintot kellett befizetniük (összehasonlításul egy kinevezett tanító megélhetését biztosító éves fizetése 1880-ban 400 ezüstforint volt). A városi vezetésben
kiélesedett hatalmi harc következtében járványos méreteket öltöttek a becsületbeli
ügyek. Elefánthy Sándor, aki régebben a város polgármestere volt elutasított egy párbajkihívást, az Úri Casinó ezért kizárta tagjai közül. (Érdemes megjegyezni, hogy Jászberényben az Úri Casinó mellett — amelynek önálló székháza a nemrég még Honvédségi Művelődési Ház épülete volt — működött egy 1883-ban alakult Polgári Casinó is.
tagjai 1894-től a Lehel Szállóban tartották összejöveteleiket. 1899. január 15-én az Úri
Casinó tisztújításakor ismét Koncz Menyhért prépost plébánost választották elnökké, a
néhány békétlenkedő Török-párti tag látványos vereséget szenvedett.
Török Aladár az első huszárezred tartalékos hadnagya volt, mint ilyen személy az
ezred tiszti becsületbíróságának joghatósága alá is tartozott. Az egyébként jogi végzettségű Lingauer Albin miután kritikus írásai miatt becsületbeli összeütközésbe keveredett
Törökkel, az első huszárezred bíróságánál becsületügyi eljárást kezdeményezett ellene.
Érthető, ha a lobbanékony természetű polgármestert ez nagyon bosszantotta, mivel
Lingauer párbaj vétsége miatt állt a Szolnoki Törvényszék elé Almássy Árpád
rendőrkapitány társaságában nem először, és nem utoljára. 1899. folyamán két ízben
mérkőztek meg karddal. 1899. november 22-én a Törvényszék főként azt firtatta, mi
indította Lingauert az Almássy elleni kihívásra. A fiatal újságíró ezt környezete hatásával magyarázta, s mivel sérülés nem történt, a Törvényszék — tekintettel a megbánást
tanúsító magatartásra — Almássyt öt napi államfogházra, míg a kihívó Lingauert tíz
napi államfogházra ítélte. Lingauert ugyanebben az esztendőben szeptember 15-én Háy
Géza papírkereskedővel és újságíróval vívott párbajáért 14 napi államfogházra ítélte a
Törvényszék. 1899 nyarán Török Aladár becsületbírósági ügyében szakértőként Clair
Vilmost is megkérdezték, aki Codexe 50. paragrafusára hivatkozva Lingauernek adott
igazat. Az ezred becsületbírósága végül nem vonta kétségbe Török párbajképességét.
Török Lingauer ellen az Úri Casinó vezetőségénél tett bejelentést, de a testület sem őt.
sem párbajsegédeit, Pethes Pált és Tarnay Sándort nem marasztalta el. Török segédei.
Szabó Zoltán őrnagy és Citó Károly százados voltak. Citó még a nyár folyamán vívott
kardpárbajában olyan súlyosan megsebesült, hogy tényleges katonatiszti szolgálatra
alkalmatlanná vált. Ellenfele minden valószínűség szerint tiszttársa volt.
A kardpárbajok helyszíne Jászberényben többször a Lehel Szálló nagyterme volt.
Lingauer és Török minden bizonnyal kétszer vívott pisztolypárbajt. Clair Vilmos ezt a
becsületbeli ügyet 1899 végére datálta párbajtörténetében.
Az indulatokat forrpontig hevítette az 1899. évi Péter-Pál napján rendezett népünnepély (Jász Hírlap, július 2.). A Bathó-kertben Verseghy vendéglős bérleményében
kezdődött a „Szentföldi zarándokok megérkezése Jeruzsálemből" címet viselő jelmezes
felvonulás. A Koncsek-Pethes táborhoz tartozók a katolikus vallásnak és jelképeinek
meggyalázásaként értelmezték az eseményeket. A főként mesterlegényekből álló csoport
az Uri Casinó épülete előtt folytatta a rendbontást. Az Úri Casinó köreiben is egyre
népszerűtlenebb Török Aladár polgármester, aki a Lehel Szállóban, illetve a Casinóban
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is hirhedett volt hirtelen haragjáról és időnkénti modortalanságairól. a hírlapi és
képviselő-testületi támadások kereszttüzébe került. A városi gőzmalomra 3500 forint
hitelt akart felvenni, ezzel sokan nem értettek egyet, illetve az 1900-ban létesült Dohánybeváltó helyének kiválasztásával kapcsolatosan is akadtak ellenlábasai. 1899 decemberében a városi téglaégetőnél tapasztalt visszaélésekről írt a Jászberényi Hírlap. 1899.
december 19-én adják hírül, hogy Lippich Gusztáv főispán felfüggesztette Török Aladár
polgármestert. 1900 januárjától Cigán János alpolgármester elnökölt a képviselőtestület
ülésein, melyeken Török Aladár mint virilis képviselő vett részt. 1900. február 11-én
Finita La Comedia címmel írt cikkében Török visszautasítja az ellene felhozott vádakat,
nyíltan kimondja: politikai ellensége Apponyinak. A szolidan fogalmazva gyalázkodó
írás több családot és személyt sértett meg, például Stretmann, Pray. Taczmann. Eigen.
Uzelmann nagy tekintélyű családok sváb, tót származását említi. Kijut a sértés Tarnay
Sándornak is, ugyanis Török kitételei között „disznópásztorból lett közjegyző" és más
megjegyzések is szerepeltek.
Tarnay lovagias elégtételt kívánt. 1900. február 13-án szerdán délután 15 órakor
zajlott le a pisztolypárbaj a külső malom melletti téren. A kihívás oka a Jászberény és
Vidéke február 11-én megjelent cikke. Tarnay segédei Pethes Pál és Weisz István voltak.
Török dr. Almássy Lászlót és Vecsey Aladárt kérte fel párbaj segédének. A két orvos
dr. Király Gáspár és dr. Neumann Lipót „párbajorvosok" voltak. A huszonöt lépésről
történő egyszeri golyóváltásban egyeztek meg. A lövésre adott 10 másodperc elmúlt.
Tarnay a levegőbe lőtt, Török nem sütötte el fegyverét. Ezzel ért véget a Török Aladárral
vívott párbajok sora Jászberényben.
Török a Jászberény és Vidékét visszaadta tulajdonosának Brünauernek. A rossz
nyelvek szerint 1902 után már azért nem szerepel a virilisek névsorában, mert felesége
vagyonát is eltékozolta. A fővárosba költözött. Az első világháború idején huszárfőhadnagyként szolgált (1861-ben született). Bátorságáért a Károly csapatkeresztet is
megkapta. 1918. október 31-én hunyt el a harctéren szerzett betegségében.
Lingauer Albin később Lékay-Lingauer Albinként a Vasvár-megye című lap szerkesztője. Fontos szerepet tölt be az 1921-es két királypuccs kísérletében. IV. Károly
belső köréhez tartozik. 1920-tól nemzetgyűlési képviselő a kőszegi választókerületben.
Háromszor választják meg a törvénykezés tagjává legitimista programmal. 1962-ben
hunyt el élete 85. évében Linzben.
A politikai küzdelmek világából kiszorul a párbaj, a hatalomért zajló harcban más
eszközök divatoztak a második világháború idején és utána. Az erőszak nagyipari és a
párbajkódexet nem alkalmazó formái lassan elfeledtették a néhány évtizede még oly
fontos „becsületbeli ügyeket".
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KOVÁCS ELŐD

A magyar folklór iráni kapcsolataihoz

Ismeretes, hogy az iráni népek közül, az ősiráni korszaktól eltekintve elsősorban az
északkeleti csoporttal, vagyis a szkitákkal-szarmatákkal és utódaikkal, az alánokkal
kerültünk történelmünk során szorosabb kapcsolatba. Az alánok leszármazottai, a jászok
ma is köztünk élnek, s hagyományaikkal, időtálló szellemi örökségükkel gazdagítják
nemzetünk kulturális arculatát. Míg a magyar-iráni kapcsolatok nyelvészeti háttere —
elsősorban Harmattá Jánosnak köszönhetően — részleteiben is magas szinten
feldolgozott területe tudományosságunknak,1 az iráni népekkel való néprajzi
kapcsolatainkról kevés ismeretünk van, az is jobbára a feltételezések szintjét éri el.
Jelen írás célja: új adalékkal szolgálni folklór-epikánk iráni kapcsolataihoz, ezen belül
klasszikus balladáink első iráni párhuzamának ismertetése.
Klasszikus balladáink iráni kapcsolatai, csakúgy, mint népmeséinké (egyes
motívumaik alapján feltételezhetően a Möndölicskék és az Angyalbárányok tartalmaznak
ilyen jellegű részeket) a honfoglalás előtti időkből származnak, vagy az Árpád kor
kezdetén kerültek népi kultúránkba. Folklór-epikánk iráni kapcsolatainak második, a
jászok Kárpát medencei letelepedését követő korszakához a Csörsz-árok mondája
2
kötődik, ezenkívül Szabó László felismerése alapján a jász hiedelemmondákat mint
kulturális egységet szintén ide soroljuk.3
A szembeötlő egyezések miatt egyértelműnek látszik a Szívtelen anya típusú
klasszikus balladáink iráni kapcsolata. Az iráni párhuzam forrása a Pábagfia Ardakhsír
tetteinek könyve, amely a középperzsa nyelv ún. könyvpahlavi változatábaa szintén
pahlavi írással készült i. sz. 600 körül.4 A könyvben olvasható történetek jelentős része
kétségkívül epikus hagyományokra vezethető vissza (ezt akár az itt közölt részletek
alapján is megállapíthatjuk), erre utal az állandó helyek és a motívumok számos
folklór-epikai párhuzama. Az írás a dinasztiaalapító Ardakshír és fia, Sábuhr élettörténetét tárja elénk. A korabeli Irán felfogása szerint krónikának készülhetett, mára
történeti jelentősége elhomályosult, elsősorban folklorisztikai, irodalmi és nyelvészeti
5
szempontból őrizte meg értékét. Magyar nyelven Szörényi László ismertette részletesen.
A szöveg teljesebb változatát és kapcsolatait a csodaszarvas-mondakörrel egy megjelenés alatt álló írásban közlöm. Az előzmények rövid ismertetésével, nyersfordításban
a bennünket most érdeklő részlet így hangzik:
Ardakhsír király a feleségének bátyjait börtönbe veti, illetve száműzi. Felesége
sikertelen kísérletet tesz megmérgezésére. Büntetésül az uralkodó, tekintet nélkül az
asszony áldott állapotára, parancsot ad a kivégzésre. A gyermek egv rejtekhelyen
világra jön, és idegenek nevelik fel. Hét év múlva... Ardakhsír egy nap vadászatra ment,
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lovát egy nőstény vadszamár felé irányította és a: a hím vadszamár Ardakhsir nyila
elé jött, a nőstény vadszamarat megmentette, és magát áldozta a halálra. Ardakhsir azt
a vadszamarat otthagyta, és lovát a csikó felé hajtotta. A nőstény vadszamár amikor
látta, hogy a lovas a lovát a csikó felé hajtotta, előjött, a csikót megmentette, és magát
áldozta a halálra. Ardakhsir amikor ezt így látta álmélkodott, megszomorodott. Lovát
visszafordította és (így) gondolkodott: „Jaj az emberfiának, ha még a szólásképtelen,
oktalan, néma négylábú is a (másik) iránti kedvességében oly tökéletes, hogy
asszonyáért, gyermekéért önmagát feláldozta." Minden arról a gyermekről, akit
(asszonya) a hasában hordott eszébe jutott, és a ló hátán, ahogy volt, nagy jajjal
sírvafakadt.
A Szívtelen anya típusból Budai Ilona balladájának megfelelő részlete a következő:0
Budai Ilona, gyermekeivel együtt ellenség elől menekül. A gyorsabb haladás
érdekében útközben elhagyja a gyerekeket...
,,Monyon tovább, mönyön sűrű fenyves erdőn,
Az elhagyott úton, sittét röngetegön,
Míg eljuta végre egy szép tágas rétre,
Hát egy bivaltehén azon jődögél le,
Az idei hornyát szarva között hozta,
A tavalyi hornyát maga után rítta.
Ezt hogy megpillantó Budai Ilona,
A földre borula, keservesön síra,
Keservesön síra, kárhoztató magát:
»Az oktalan állat nem hagyja el hornyát,
Istenem, Istenem, én édös Istenem,
Hát én lelkös lévén, hogy hagyám gyermekem?!«
Avval visszafordult a nagy fenyves erdőn,
Az elhagyott úton, sutét rengetegön. "
A művek három pontban egyeznek meg:
— az epikus hős elveszejti gyermekét;
— egy páros ujjú patás állat védelmezi kicsinyét;
— a formulaszerű mondás, amellyel a hős kifejezi megbánását gyermeke elveszejtése miatt.
A gyermek idegenek által történő felnevelése a Szívtelen anya típus Szegény árva
asszony balladájában maradt ránk. A szövegek rövid terjedelme, esszenciális volta arra
a meggyőződésre vezet bennünket, hogy az egyezések nem véletlenszernek.
7
A balladatípushoz Vargyas Lajos mongol és magyar párhuzamokat sorol fel." A
magyar mese a mongol párhuzamok révén kapcsolódik balladáinkhoz. A mongol
párhuzam őrzi azt a motívumot, hogy a hős gyermekét erdőbe teszi ki — itt viszont
nem az elpusztítás tudatával, hanem védelmezés céljából — valamint a farkasmotívumot. A gyermek(ek) elveszejtésének kísérletével is találkozunk a mongol
epikában, dinasztián belüli ellentét formájában. Pábagfia Ardakhsir tetteinek könyve
jelen írásban nem közölt részének szintén jelentős alkotóeleme a dinasztikus ellentét;
folklór-^llcai szempontból ezen perzsa és mongol motívumok az epikus apa-fiú
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küzdelem változatai. Az egyik mongol alkotásban az ellenség elől való menekülés
motívumával is találkozunk s a gyermeket pásztor neveli fel. Balladáinkhoz ennél
közelebb áll a Pábagfia Ardakhsír tetteinek könyvében olvasható menekülés, ahol
Ardakhsír kedvese kincseket visz magával.8 A perzsa mű idézett része a
csodaszarvas-mondakörhöz tartozik. A mondakör egyik orosz balladái párhuzamában
az epikus hős családi életében jelentős szerepet játszó páros ujjú patás állat (szarvas)
egy réten jelenik meg, csakúgy, mint balladánk bivalytehene. A rét egy másik orosz
csodaszarvas-balladában is a szarvas megjelenési helye.9
Összegezve elmondhatjuk, hogy az erdő- és farkas-moth'umon kívül a Szh telén ama
típusú balladáink nemzetközi párhuzamaiban a balladáknak megfelelő részek mind
megtalálhatóak az i. sz. 600 körül keletkezett perzsa Pábagfia Ardakhsír tetteinek
könyvében. A perzsa mű ezeken felül további egyezéseket is tartalmaz. A kapcsolat
ténye nem vitatható, minőségére csak további kutatások deríthetnek fényt.
Jegyzetek: 1. Pl. Harmattá János: Irániak és finnugorok, irániak és magyarok. In: Magyar őstörténeti
tanulmányok. Szerit: Bartha A., Czeglédy K., Róna Tas A.; Bp. 1977. 167—182. p. — 2. Püski
Anikó—Selmeczi László: A Csörsz-árok mondája. Múzeumi Levelek 75II. Szolnok. 1996. 447—458. p. —
3. Szabó László: A jász etnikai csoport. I. Szolnok, 1979. 84—101. p. — 4. H. S. Nyberg: A Manuel of
Pahlavi. I—II. 1964., 1974. Balladánk párhuzama: chp. IX—X. — 5. Szörényi László: Kámámak-i .\rtakhsér-i
Pápakán. In: Világirodalmi Lexikon VI. 1979. 73—74. p. — 6. Ortutay Gyula—Kriza Ildikó: Magyar
Népballadák. 1976. 33. — 7. Vargyas Lajos: A magyar népballada és Európa II. 1976. 70-72. p. Vizi Péter
és Pál meséje — 8. H. S. Nyberg: i. m. chp. II—III.; Ardakhsir apja pásztor volt. i. m. I. — 9. Ju. I. Szmirnov:
Vosztocsnoszlavjanszkije balladi i blizkije im forrni. Moszkva, 1988. 83—84. p.
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LIPCSEY IMRE

A tiszafüredi madárrezervátum

A védőtöltésekkel határolt 2500 hektáros természetvédelmi terület a Tisza-tó és a
Tiszafüredről Poroszlóra vezető vasútvonal közé eső terület északkeleti felét foglalja el.
Tengerszint feletti magassága 88—90 m között változik és fokozatosan lejt részben
délnyugati, részben nyugati irányban. Térszíni bemélyedéseket a folyó, a patakok és
csatornák medrei, valamint a holtágak különböző mértékben feltöltődött medrei
képeznek. A terület délkeleti szélén kanyarog a Tisza, északnyugati szélén pedig az
Eger-patakot találjuk, amely felveszi a Tiszavalk felől érkező Nyárád-ér vizét. A
Tiszából két mesterséges csatornát nyitottak a jobb parton és egyet a bal partoa hogy
gyorsabban cserélődjön a víz a tárolótérben.
A víztárolóban áprilistól decemberig mintegy két méterrel magasabb vízszintet
tartanak a télinél, így a terület nyugati felét nyáron összefüggő víz borítja. A keleti
felén kubikgödrök, holtágak, mocsaras területek és nagyobbrészt bozótosokkal,
kisebbrészt erdővel borított szárazulatok találhatók. A morotvák (a Szartos. a
Nagy-Morotva, a Háromágú, a Hordódi-Holt-Tisza és a Kerektó) a tárolóban is
megtartották a medervonalukat, többé-kevésbé jól elkülönülnek a környezetüktől.
A terület éghajlata szélsőségekre hajlamos, nyáron a 30 °C feletti, télen a —20 °C
alatti hőmérsékleti értékek sem ritkák. Az évi középhőmérséklet —10 °C körül alakul,
a csapadék összege alig éri el az 500 mm-t. A területen váltakozva érvényesül az
északkeleti száraz kontinentális és az északnyugati nedves óceáni légtömegek hatása.
Dolgozatomban az 1978. évi ártérduzzasztást követően kialakult élőhely típusok
madárvilágát1 mutatom be, az 1978 és 1988 közötti (11 év) adatgyűjtések alapján. Az
adatok nagy része saját megfigyeléseim eredménye, kiegészítve az irodalmi jegyzékben
felsorolt munkák szerzőinek ide vonatkozó adataival.
A rezervátum a Hortobágyi Nemzeti Park területe és európai jelentőségű
madárélőhely.2 Szigorúan védett, csak kísérővel és csak korlátozottan látogatható.

Élőhelyek és a madárvilág
1. A Tisza és a szakadó partfal
A folyó és a mesterségesen kialakított öblítőcsatornák meredek partfalában költenek
a partifecskék, néha több százas telepekben, és gyarapodik a jégmadarak állománya is.
Az árvizek és a duzzasztás vízszintingadozásai azonban veszélyt jelentenek számukra,
mert elöntéssel fenyegetik költőüregeiket. Táplálkozóterületként a Tisza vízfelszíne és
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medre főként telente válik jelentőssé, amikor már a nyugodtabb vizek befagytak.
Ilyenkor itt telelnek a búbos vöcsök, a szürke gém, a nagy kócsag, a dankasirály egyes
példányai. Előszeretettel tartózkodnak télen a Tiszán a récefélék, főleg a kerceréce és
a nagy bukó, de előfordult a hegyi és a jegesréce is. Hasonló téli táplálkozó terület az
Eger-patak, ahol a &/s 6«&ó, a bütykös ásólúd és a bütykös hattyú is előfordult. Nagy
madártömegeket azonban sem a Tisza, sem az Eger-patak nem tud eltartani, sem
vonuláskor, sem télea
Egyedülálló eset, hogy az 1983—84 és az 1984—85-ös évek telén a Tisza-part egy
napsütötte szélcsendes szakaszán 20—24 példány bakcsó telelt. 1985 február hó közepén
a —20 °C alatti tartós hideg hatására a Tisza vize is hetekre befagyott. így a táplálék
nélkül maradt madarak pár hét alatt elpusztultak. Azóta bakcsók telelését nem
tapasztaltam a területen.
2. Morotvák és hínárosok
A mély morotvák vize többnyire áll, vagy csak lassan áramlik. A vízfelület egy
részét, főleg a széleit, lebegő és gyökerező hínártársulások (súlyom, tündérrózsa,
rucaöröm, békatutaj) borították be. Hasonló hínárosok alakultak ki a gyékényesekkel,
nádasokkal védett vízszéleken és ott, ahol a kiirtott erdők famaradványaiból
uszadékszigetek jöttek létre, melyeken több száz pár dankasirály és kisebb számban
küszvágó csérek költenek. A holtágak hínárosain elvérve néhány pár fattyúszerkö is
lefészkelt. Itt táplálkoznak a vízityúkok, szárcsák és üstökösgémek, továbbá a szerkök,
sirályok és úszórécék, őszi vonuláskor előfordult a feketenyakú vöcsök is.
3. Gyér növényzetű síkvizek
Összefüggő, kb. 6000 hektáros síkvíz terül el a Szartos morotva és az Eger-patak
közötti részen (Dühöslapos és a Bocskoros), továbbá a Fás-ér és a Nyárád-ér
háromszögében (Darvas), kb. 100 hektáros nagyságban. Ezekre a vizekre jellemző, hogy
a duzzasztás utáni vízborításuk sekély, az átlag mélység alig éri el az egy métert.
Általában növényzetmentesek, helyenként a vízben álló elszáradt fákat, kisebb
kákacsomókat vagy 10—20 négyzetméteres békaszőlő- és tündérfátyolfoltokat találunk.
Ezek az élőhelyek költőhelyként igen szegényesek. A lábon álló száraz fák
elágazásaiban dolmányos varjú rak fészket, melyet később a kabasólyom, a barna kánya,
ritkábban a vörös vércse vesz birtokba. A fák törzsén, a harkályok által készített
odvakban seregély és mezei veréb költ.
A síkvíz fészkelési időben főleg a telepesen költő kárókatonának és a dankasirálynak,
valamint a küszvágó csérnek biztosít táplálékforrást. A vizek sekélyebb részein a szürke
gém, a nagy és a kis kócsag, a fehér gólya és a kanalas gém táplálkozik. Vonuláskor
alaposan megnő a síkvizek madárforgalma. Nyár végén itt gyülekeznek a kárókatonák,
az úszórécék és a dankasirályok több százas, a nyári lúd több ezres csapatai, valamint
kisebb számban a búbos vöcskök. Ősszel érkeznek északról a nagy lilikek, a vetési hidak
és a récék tömegei. Velük egy időben megjelenik a réti sas néhány példánya, de itt
keresi táplálékát a halászsas is. A sekélyebb széli vizekben találnak jó táplálkozóhelyet
a szürke gémek, a gyülekező nagy kócsagok és godák, továbbá a cankók egy része.
Vonulás közben a fecskék sok ezres csapatai táplálkoznak a víz felett. Feltűnő a kis
sirály tavaszi átvonulása. Előfordult, hogy április végén 150 példányos laza csapatban,
a víz tükre felett alacsonyan repülve, szerkők módjára vadásztak a rovarokra.
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Ha a tavaszi duzzasztást később, az őszi vízleengedést korábban végzik, akkor
különösen változatos a madármozgalom e jelentős kiterjedésű iszapos területen. Ilyenkor
a bíbicek, godák, cankók és sirályok tömegein kivül a lilék, sárszalonkák és partfutók
mellett rövid időre megjelennek a darvak, gulipánok és elvétve a csigaforgatók csapatai
vagy egyes példányai is. De ha nincs iszapos, vizes felület, a tömeges madármozgás
elmarad.
4. Nádasok, gyékényesek
Összefüggő, nagy kiterjedésű nádast nem találunk, inkább kisebb-nagyobb
nádfoltokat, főleg a morotvák parti sávjában. Ide sorolhatjuk a nádfoltokhoz sokszor
csatlakozó terjedelmesebb gyékényeseket is, ami nagyon is jellemző a tározóra. A
nádasok állandó költőfajai: a kis, a búbos- és a vörös nyakú vöcsök (ez utóbbi az előzőtől
elkülönülve más helyen költ), a poegém, a bölömbika, a nyári lúd, a tőkés, barát- és
a cigányréce, a barna rétihéja, a guvat, a kis vízicsibe, a vízityúk, a szárcsa, a nádi
tücsökmadár, a nádirigó, a cserregő, az énekes, a foltos nádiposzáta és a kékbegy, de
költött a vörös gém és 1985-ben a nagy kócsag is.
A nádasok az őszi vonuláskor éjszakai pihenőhelyet biztosítanak a fecskék és a
seregély tömegeinek, téli táplálkozó helyet a barkóscinegének, a kék cinegének és sok
egyéb más fajnak.
5. Mocsárrétek, sásosok
Területünkön a Nagy-Morotva, a Hordódi-Holt-Tisza és a Tiszádi erdő között,
valamint a Hordódi-Holt-Tisza félszigetén találunk nagyobb mocsárrétet. Jellemző, hogy
a duzzasztás idején több-kevesebb víz áll a réten. Mint minden élőhely, úgy ez is
folyamatosan átalakulóban van a tároló területén — gyakran hátrányára. Több kisebb
foltszerű előfordulása is lehetséges más részekea
Itt költ elvétve a böjti, a kendermagos és a kanalas réce, a pettyes vízicsibe, gyakori
viszont a foltos nádiposzáta, a sárga billegető és a nádi sármány. Vonuláskor gyakran
észlelhető a sárszalonka, egyes cankófélék, a rozsdás csaláncsúcs, a réti és a
rozsdástorkú pityer. A mocsárrétek madármozgalmára is befolyással van az. hogy
vonuláskor milyen a terület vízborítása.
6. Száraz rétek
Maradványai még fellelhetők a Hordódi-Holt-Tisza szigetéa de a kaszálás vagy a
legeltetés elmaradása miatt és a duzzasztás hatására fokozatosan átalakulnak
mocsárrétekké vagy a gyalogakác (Amorpha fruticosa) terjeszkedése következtében
bokros bozótosokká. Száraz rétet találunk még az Eger-patak és a Nyárád-ér
háromszögében. Ide sorolhatjuk még a töltések kaszált oldalát is.
Az itt költő fajok a fácán, a búbospacsirta, a cigánycsaláncsúcs, az erdei pityer és
a sordély.
Táplálkozás céljából és vonuláskor jelenik meg itt a kék vércse, a fogoly, a fürj, a
haris, a réti fülesbagoly, a mezei pacsirta és a hantmadár. De gyakran táplálkozik a
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réteken a. fehér és & fekete gólya, a szalakóta, a búbosbanka, a zöld küllő, a dolmányos
és a ve/rá var/'ií, valamint a csóAw, a fos és nagy őrgébics és a pintyfélék néhány faja.
7. Erdők
A víztározó kialakítása miatt nemcsak a nemesnyárasokat irtották ki. hanem egy-két
kivételtől eltekintve minden erdőt. Azokból az erdőirtásokból, amelyeket a víz nem
öntött el, ma már 16—20 éves új erdők fejlődtek ki. Ezek főleg a Tisza mindkét partján,
a morotvák szegélyén, a töltés mentén és a Bulát szigeten találhatók. Faállományuk
főleg fehérfűzből, nyárfajokból, valamint kőrisfélékből áll.
A jelenlegi erdők legértékesebbje, a tölgy-kőris-szil magasártéri erdők maradványa,
a Tiszádi kocsányos tölgyes, korban különböző kőris- és nyárfával együtt.
Értékes az idős fűz-nyár ligeterdők Ecseny—Szajlai maradványa a Tisza bal partján,
valamint néhány idős fehérnyáras erdőfolt a Tisza és a Hordódi-Holt-Tisza között.
Faállományuk korban és fajban változatos, cserjeszintjüket szeder és csalán alkotja.
Az erdőben és az erdő szélén költenek a fekete gólya, a tőkés réce (odvas faüregben).
a héja, kabasólyom, az örvös galamb, vadgerle, a macskabagoy, az erdei fülesbagoly,
a szalakóta, a búbosbanka, a zöld küllő, a nagy és a kis fakopáncs, sárgarigó, szarka,
dolmányos varjú, szajkó, a szén- és a kékcinege, az őszapó, függőcinege, csúszka, a
rövidkarmú fakúsz, az ökörszem, az énekes és fekete rigó, kerti rozsdafarkú, fülemüle,
a vörösbegy, a berki tücsökmadár, alkalmilag a kerti géze, a halvány géze, a barátka,
a karvaly, a kerti, a mezei és a kis poszáta, a csilcsalp-füzike, a szürke légykapó, a
tövisszúró gébics, seregély, mezei veréb, zöldike, tengelice, erdei pinty és a
citromsármány. A kakukk is itt él, de gyakran lopja tojásait a nádiposzáták fészkébe.
Vonuláskor vagy teleléskor előfordul itt a karvaly, az egerészölyv, kerecsensólyom,
kis sólyom, a nyaktekercs, lép-, fenyő- és a szőlőrigó, a házi rozsdafarkú, J'itisz- és a
sisegő füzike, a sárgafejű és a tüzesfejű királyka, kormos és az őrvö.y légykapó,
szürkebegy, nagy és &/s őrgébics, meggy\>ágó, csíz, kenderike, zsezse, süvöltő,
fenyőpinty.
8. Erdei gémtelep3
Egy 1962-ben telepített fűzerdőben alakult ki az erdei gémtelep. Az 1978-ban
megkezdődött duzzasztás óta a fák egész évben — azóta egyfolytában — vízben állnak.
Az állandó vízborítás miatt a fák gyökerei nem jutottak oxigénhez. így fokozatosan
elszáradtak. Az átázott talajból a szélviharok egyre több fát döntöttek ki, csak a fák
töredéke maradt még állva.
A gémtelep költőfajai a kárókatona, a szürke gém, az üstökösgém, a nagy kócsag
(1984-ig), a kis kócsag, a bakcsó, a batla (1979-ben), a kanalasgém, a barna kánya, a
barázdabillegető, a mezei veréb, az erdei pinty. Itt tartózkodott, de nem költött a kis
békászósas, néha párban is.
Egyedülálló ritkaság, hogy a nagy kócsag, szokásától eltérően, a telepen, a fák
koronájában építette fészkét, költése 1974—1984 között ismert volt. Az erdőpusztulás
és a fészekkonkurencia miatt 1985-ben már nem költött a fákon.
Az 1980-as évektől a kanalas gémek és a kárókatonák állománya erősen
felszaporodott, ezzel párhuzamosan csökkent a kis kócsagok, a szürke gémek és a
bakcsók száma. Ez a tendencia folyamatos, már a kanalas gémek is fogyatkozóban
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vannak, a kárókatonák szinte egyeduralkodóvá váltak. A gémfélék zöme a fészektelep
melletti szórványfákra költözött ki. Az erdő fáinak ledőlése várható.
9. Az emberi környezet
Ide tartoznak az épületek, építmények és a hidak. Tiszafüred—Poroszló között négy
hidat, az Aponyháton épületeket, a rezervátum egyéb helyein fémcsőoszlopos
jelzőtáblákat találunk. Mindezek fészkelőhelyek lehetnek a balkáni gerle, a búbosbanka,
a búbospacsirta, a Jüstifecske, a széncinege, a barázdabillegető és a házi veréb részére.
Érdekességként említhető, hogy a hidakon a házi galambok elvadult példányai is
költenek.

Az észlelt madárfajok listája
(Faunalista)
Kis vöcsök (Podiceps ruficollis). Szórványosan, de rendszeresen költ. vonuló. Néha
áttelel.
Feketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis). Vonuláskor négy esetben észleltem.4
Búbos vöcsök (Podiceps eristatus). Rendszeres költőfaj, vonuló. A Tiszán néha áttelel.
Vörösnyakú vöcsök (Podiceps griseigena). Kis számban költ. Szónányos átvonuló/
Rózsás gödény (Pelecanus onocrotalus). 1981. szeptember 6-án hatos csapatát figyeltem
meg.6
Kárókatona (Phalacrocorax carbo). 1977-ben hat pár, azóta 200—400 pár költ. Vonuló."
Szürke gém (Ardea cinerea). Rendszeresen 20—60 pár költ, enyhébb teleken gyakran
áttelel.8
Vörös gém (Ardea purpurea). Elvétve költ, rendszeres táplálkozófaj. Vonuló.
Üstökösgém (Ardeola ralloides). Rendszeresen költ 20—50 párban. Vonuló.0
Nagy kócsag (Egretta álba). Fészkei 1971—1984 között európában egyedüli módon.
10
fák koronáiba épültek. 1985-ben az állomány töredéke nádasban költött." A legtöbb
költőpár 40—45 körül volt. Vonuló, enyhébb teleken egy részük áttclel.
Kis kócsag (Egretta garzetta). Rendszeresen 50—150 párban költött, mára számuk
12
csökkent. Vonuló.
Bakcsó (Nycticorax nyeticorax). Több száz párban rendszeresen költött, mára erősen
lecsökkent a számuk.13 1983—1984 és 1984—1985 telén 20—24 példány áttételessel
14
próbálkozott. Vonuló.
Pocgém (Ixobrichus minutus). Szórványos költőfaj.
Bölömbika (Botaurus stellaris). Kis számban költ, néha egy-két példány áttelel.
Fehér gólya (Ciconia ciconia). Gyakori táplálkozó.
Fekete gólya (Ciconia nigra). Egy pár költ, vonuló.15
Batla (Plegadis falcinellus). Egy pár költött 1979-ben.16 Táplálkozó példányai ritkán
megjelennek.17
Kanalasgém (Plaaatalea leucoooorodia). 1977-ben egy pár, azóta 200—300 pár költött.18
Vonuló.
Bütykös hattyú (Cygnus olor). 1987. február 22-én egy példányt figyeltem meg. Ritka
átvonuló.
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Nyári lúd (Anser anser). Rendszeresen költ néhány párban.19 Nyár végén több ezres
csapatban gyülekeznek. Vonuló, néha egy részük áttelel.
Nagy lilik (Anser albifrons). Ősszel hatezres csapatát is megfigyeltem. Átvonuló, néha
áttelel.
Kis lilik (Anser erythropus). Kisszámú átvonuló.
Vetési lúd (Anser fabalis). Változó számban vonul át, legnagyobb csapata 3000
példányból állt.
Indiai lúd (Anser indicus). 1987. április 4-én ötpéldányos csapatát figyeltem meg.20
Bütykös ásólúd (Tadorna tadorna). 1982. március 227-én egy példányt figyeltem meg.21
Tőkés réce (Anas platyrhynchos). Rendszeresen költ, nagy csapatokban vonul át. egy
részük áttelel.
Böjti réce (Anas querquedula). Szórványos átvonuló, költése is előfordult.
Csörgő réce (Anas crecca). Néhány ezres csapatai átvonulnak, költése nem bizonyított.
Nyílfarkú réce (Anus acuta). Szórványos átvonuló.
Fütyülő réce (Anas penelope). Szórványos átvonuló.
Kendermagos réce (Anas strepera). Kisszámú átvonuló, költése is előfordult.22
Kanalas réce (Anas clypeata). Kis számban költ, gyakori átvonuló.
Barátréce (Aythya ferina). Nagy tömegekben vonul át. a tőkés réce után a
leggyakrabban költő réce.
Kontyos réce (Aythya fuligula). Rendszeres átvonuló néha nagyobb csapatokban is.
Cigényréce (Aythya nyroca). Néhány párban rendszeresen költ, szórványos átvonuló.
Hegyi réce (Aythya marila). Egy példányát észleltem a Tiszán 1984. február 19-én."
Kerceréce (Bucephala clangula). Késő őszi, kora tavaszi átvonuló. Egyre gyakrabban
észlelhető.
Jegesréce (Clangula hyemalis). Egy példányát észlelték 1983. december 17-én a
Tiszán.24
Kis bukó (Mergus albellus). Kis csapatai egyre többször fordulnak elő ősszel és
tavasszal.
Nagy bukó (Mergus merganser). Kis számban és ritkán fordul elő. főleg a Tiszán.
Örvös bukó (Mergus serrator). Egy példányát észleltem 1985. február 3-án az
Eger-pataknál.
25
Barna kánya (Milvus migrans). Két pár költ évente.
Héja (Accipiter gentilis). Három pár költ évente.
Karvaly (Accipiter nisus). Csak téli vendég.
Egerészölyv (Buteo buteo). Rendszeresen vonul, egy pár költése alkalmilag előfordult.
Gatyás ölyv (Buteo lagopus). Csak téli vendég.
Törpesas (Hieraaétus pennatus). Egy példányát figyeltem meg 1983. május 29-én.
20
Szintén egy példányt észleltek 1984. július 15-én.
Kis békászósas (Aquila pomarina). Egy-két példányát megfigyeltem 1977 nyarán és
1979. május és szeptember között többször. Azóta nem észleltem.
Réti sas (Haliacetus albicilla). Rendszeres téli vendég, de már ősszel is érkezik.
Kékes rétihéja (Circus cyaneus). Téli vendég.
Barna rétihéja (Circus aeruginosus). Rendszeresen költ 2-3 párbaa ősszel átvonul.
Kígyászölyv (Circaétus gallicus). Egy példányt figyeltem meg 1987. április 4-én.
Halászsas (Pandion haliaé'tus). Szórványos átvonuló.
Kerecsensólyom (Falco cherrug). Rendszeresen észlelhető egy-egy példányban, költött
is.
Kabasólyom (Falco subbuteo). Néhány párban rendszeresen költ. Vonuló.
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Kis sólyom (Falco columbarius). Téli vendég.27
Kék vércse (Falco vespertinus). Ritkán fordul elő.
Vörös vércse (Falco tinnunculus). Ritkán költ.
Fogoly (Perdix perdix). Elvétve fordul elő.
Fürj (Coturnix coturnix). 1984. május 25-én észleltem.
Fácán (Phasianus colchicus). Szórványos fészkelő.
Daru (Grus grus). Szórványos vonuló.
Guvat (Rallus aquaticus). Szórványosan költ.
Haris (Crex crex). 1979. július 30-án észleltem.
Kis vízicsibe (Porzana parva). Kis számban költ.
Pettyes vízicsibe (Porzana porzana). Elvétve költ.
Vízityúk (Gallinula chloropus). Rendszeresen költ.
Szárcsa (Fulica atra). Gyakori fészkelő, vonuló.
Túzok (Otis tarda). Egy-egy példány átrepült a területen 1987. január 30-án és március
23-án.
Csigaforgató (Haematopus ostralegus). Ötpéldányos csapatát figyeltem meg 1981.
június 26-án.28
Bíbic (Vanellus vanellus). Néha nagy csapatokban vonul át. Legnagyobb csapata 600
példányos volt.
Ujjaslile (Pluvialis squatarola). 1982. október 17-én 9 példányt figyeltem meg.2ű
Aranylile (Pluvialis apricarius). 1982. november 14-én 7 példányt figyeltem meg.30
Parti lile (Charadrius hiaticula). Ritka átvonuló.
Kis lile (Charadrius dubius). Ritka átvonuló.
Kis póling (Numenius phaeopus). Kisszámú átvonuló.
Nagy póling (Numenius arquata). Kisszámú átvonuló.
Goda (Limosa limosa). Nagy csapatokban vonul át.
Füstös cankó (Tringa erythropus). Gyakori vonuló.
Piroslábú cankó (Tringa totanus). Szórványosan vonul, költése az utóbbi időben nem
valószínű.
Szürke cankó (Tringa nebularia). Szórványos átvonuló.
Erdei cankó (Tringa ochropus). Kisszámú átvonuló és nyaraló, költése nem bizonyított.
Réti cankó (Tringa glareola). Szórványos átvonuló.
Billegető cankó (Tringa hypoleucos). Kis számban vonul át. költése nem bizonyított.
Nagy sárszalonka (Gallinago média). Egy-egy példányt észleltem 1978. augusztus
31
29-én, 1984. április 30-án és 1985. szeptember 15-én.
Sárszalonka (Gallinago gallinago). Szórványos átvonuló, költését az utóbbi években
nem találtam.
Apró partfutó (Caladris minuta). Ritka vonuló.
Temmick-partfutó (Caladris temminckii). Ritka vonuló.
Havasi partfutó (Caladris alpina). Szórványos vonuló.
Pajzsos cankó (Philomachus pugnax). Rendszeres átvonuló, nagyobb csapatokban is.
Gulipán (Recurvirostra avosetta). Két esetben észleltem, 1983. május 24-én 1. 1984.
április 21-én 6 példányt.
Nyílfarkú halfarkas (Stercorarius longicaudus). Egy aduit példányát figyeltük meg 1984.
július l-jén a Tiszán.32
Viharsirály (Larus canus). Szórványos átvonuló.
Ezüstsirály (Larus argentatus). Szórványos átvonuló.
Heringsirály (Larus fuscus). Három példányát figyeltem meg 1984. október 14-én.33
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Dankasirály (Larus ridibundus). Rendszeresen költ, több százas fészekállománya sem
ritka.34
Kis sirály (Larus minutus). Rendszeresen átvonul, laza csapatokban 1984. április 30-án
150, 1985. május 4-én 80 és 1987. május 3-án 22 példányt figyeltem meg.
3
Csüllő (Rissa tridactyla). Egy aduit példányát figyeltem meg 1985. november 17-én. "
Fattyúszerkő (Chlidonias hybrida). Ritkán költ. vonuló.
Fehérszárnyú szerkő (Chlidonias leucopterus). Szórványos átvonuló.
Kormos szerkő (Chlidonias niger). Szórványos átvonuló.
Küszvágó csér (Sterna hirundo). Rendszeresen költ a dankasirály-telepeken változó
számban.36
Kék galamb (Columba oenas). Több csapatban 120 példányt figyeltem meg 1985.
szeptember 29-én.
Örvös galamb (Columba palumbus). Rendszeresen költ.
Vadgerle (Sreptopelia turtur). Gyakori fészkelő, vonuló.
Balkáni gerle (Streptopelia decaocto). Kis számban fészkel az emberi építmények
közelében.
Kakukk (Cuculus canorus). Gyakori, tojásait főleg a nádiposzáták fészkébe rakja.
Vonuló.
Kuvik (Athene noctua). Ritkán fordul elő, nem költ.
Macskabagoly (Strix aluco). Kis számban költ.
Erdei fülesbagoly (Asio otus). Rendszeresen költ.
Réti fülesbagoly (Asio flammeus). Egy példányát észleltem 1982. március 13-án.3
Sarlós fecske (Apus apus). Gyakori átvonuló.
Jégmadár (Alcedo atthis). Szórványosan fészkel.
Gyurgyalag (Merops apiaster). Gyakori átvonuló.
Szalakóta (Coracias garrulus). Létszáma erősen megfogyott. Költött egy pár 1985-bcn
és 1987-ben.
Búbosbanka (Upupa epops). Kis számban költ.
Nyaktekercs (Jynx torquilla). Egy-egy példányát észleltem 1987. április 13-án és május
2-án.
Zöld küllő (Picus viridis). Kis számban költ.
Nagy fakopáncs (Dendrocopos maior). Kis számban költ.
Kis fakopáncs (Dendrocopos minor). Elvétve költ.
Búbospacsirta (Galerida eristata). Kis számban költ.
Mezei pacsirta (Alauda arvensis). Ritkán fordul elő.
Füstifecske (Hirundo rustica). Gyakori vonuló, költ.
Molnárfecske (Delichon urbica). Rendszeres vonuló.
Partifecske (Riparia riparia). Változó számban, de rendszeresen költ a meredek
partoldalakban.
Sárgarigó (Oriolus oriolus). Gyakori fészkelő.
Dolmányos varjú (Corvus cornix). Gyakori fészkelő.
Vetési varjú (Corvus frugilegus). Gyakori téli vendég és átvonuló. Nem költ. csak
táplálkozik.
Csóka (Coloeus monedula). Ma már nem költ, télen kis számban érkezik.
Szarka (Pica pica). Szórványosan költ, állandó.
Szajkó (Garrulus glandarius). Kis számban költ.
Széncinege (Parus maior). Gyakori fészkelő.
Kék cinege (Parus caeruleus). Szórványosan fészkel.
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Szapó (Aegithalos caudatus). Szórványosan fészkel.
Függőcinege (Remiz pendulinus). Gyakori fészkelő.
Barkóscinege (Panurus biarnmicus). Ritka átvonuló, kóborló, költése nem bizonyított
Csuszka (Sitta europaea). Kis számban költ. állandó.
Rövidfarkú fakúsz (Certhia brachydactyla). Költése ismeretes, csak kis számban fordul
elő.
Ökörszem (Troglodytes troglodytes). Szórványosan fészkel, állandó.
Léprigó (Turdus viscivorus). 1985 és 1987 márciusában észleltem két esetben
vonuláskor.
Fenyőrigó (Turdus pilaris). Tömeges téli vendég. Az 1988. július 24-én észlelt két
példány esetleges fészkelés gyanúját sejteti.
Énekes rigó (Turdus philomelos). Gyakori fészkelő.
Szőlőrigó (Turdus iliacus). Rendszeresen átvonul.
Fekete rigó (Turdus merula). Gyakori fészkelő.
Hantmadár (Oenanthe oenanthe). Egy példányt észleltem 1984. szeptember 16-án. Ritka
vonuló.
Cigány-csaláncsúcs (Saxicola torquata). Kis számban költ, vonuló.
Rozsdás csaláncsúcs (Saxicola rubetra). Szórványos vonuló.
Kerti rozsdafarkú (Phoenicurus phoenicurus). Kisszámú, de rendszeres költőfaj. Vonuló.
Hásszi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros). Egyesével vonul át.
Fülemüle (Luscinia megarhynchos). Gyakori fészkelő.
Kékbegy (Luscinia svecica). Két esetben észlelték költési időbea de fészke nem került
elő!* 1986-ban 2-3 pár költését figyelték meg.30
Vörösbegy (Erithacus rubecula). Rendszeresen költ, és elvétve áttelel.
Berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis). Gyakori fészkelő, vonuló.
Nádi tücsökmadár (Locustella luscinides). Gyakori fészkelő, vonuló.
Nádirigó (Acrocephalus arundinaceus). Gyakori költőfaj.
Cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus). Gyakori fészkelő, vonuló.
Énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris). Gyakori fészkelő, vonuló.
Foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus). Gyakori fészkelő, vonuló.
Kerti géze (Hippolais icterina). Ritka költőfaj.
l0
Halvány géze (Hippolais paliida). Egy pár fészkét találtuk 1984. május 19-én. 1986.
május 18-án két példányt, június 15-én egy példányt észleltem.
Barátkaposzáta (Sylvia atricapilla). Gyakran költ.
Karvalyposzáta (Sylvia nisoria). Gyakori fészkelő.
Kerti poszáta (Sylvia borin). Kis számban költ.
Mezei poszáta (Sylvia communis). Gyakori fészkelő.
Kis poszáta (Sylvia curruca). Gyakori fészkelő.
Fitiszfüzike (Phylloscopus trochilus). Szórványos átvonuló.
Csilp-csalp füzike (Phylloscopus collybita). Ritka fészkelő, gyakori átvonuló.
Sisegő füzike (Phylloscopus sibilatrix). Gyakori átvonuló.
Sárgafejő királyka (Regulus regulus). Gyakori átvonuló.
Szürke légykapó (Muscicapa striata). Gyakori fészkelő, vonuló.
Kormos légykapó (Ficedula hypoleuca). Szórványos átvonuló.
Örvös légykapó (Ficedula albicollis). Szórványos átvonuló.
Erdei szürkebegy (Prunella modularis). Kis számban átvonul, áttelelhet. 1987. január
10-én három példányt figyeltem meg. Költése nem bizonyított.
Réti pityer (Anthus pratensis). Gyakori átvonuló.
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Erdei pityer (Anthus triviális). Elvétve fészkel, vonuló.
Rozsdástorkú pityer (Anthus cervinus). 1987. április 19-én hét példányt figyeltem
Vonuló.
Havasi pityer (Anthus spinoletta). 1987. január 18-án három példányt figyeltem
Vonuló.
Barázdabillegető (Motacilla álba). Gyakori fészkelő.
Sárga billegető (Motacilla flava). Kis számban költ.
Nagy őrgébics (Lanius excubitor). Rendszeres téli vendég.41
Kis őrgébics (Lanius minor). Ritka vonuló, nem költ.
Tövisszúró gébics (Lanius collurio). Gyakori fészkelő.
Seregély (Sturnus vulgáris). Rendszeresen költ, tömeges vonuló.
Házi veréb (Passer domesticus). Kis számban költ.
Mezei veréb (Passer montanus). Gyakori fészkelő.
Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes). Telelő.
Zöldike (Carduelis chloris). Szórványos fészkelő.
Tengelic (Carduelis carduelis). Ritka fészkelő.
Csíz (Carduelis spinus). Gyakori átvonuló, telelő.
Kenderike (Carduelis cannabina). Kisszámú átvonuló.
Téli kenderike (Carduelis flavirostris). 1984. március 18-án két, 1986. március
kilenc példányt figyeltem meg. Ritka átvonuló, telelő.
Zsezse (Carduelis flammea). 1982. január 10-én három, 1986. január 5-én 28.
január 10-én 12 példányt figyeltem meg. Ritka telelő.42
Süvöltő (Pyrrhula pyrrhula). Rendszeres telelő.
Erdei pinty (Fringilla coelebs). Gyakori fészkelő.
Fenyőpinty (Fringilla montifringilla). Váltakozó számban vonul át és telel.
Citromsármány (Emberiza citrinella). Gyakori fészkelő, áttelel.
Sordély (Emberiza calandra). Elvétve költ, telelő.
Nádi sármány (Emberiza schoeniclus). Szórványosan fészkel, gyakori áttelelő.

meg.
meg.

16-án
1987.

A faunalistában szereplő 199 madárfaj közül 99 faj költ. vagy legalább egyszer
költött. A csak táplálkozó és átvonuló fajok száma 81, míg a telelésre ideérkezőket 19
faj képviseli. A télen itt maradókkal együtt, a telelők száma elérheti az ötvenet is. A
változatos élőhelynek s a bőséges táplálékforrásnak következménye az igen gazdag
madárvilág kialakulása.
Itt mondok köszönetet dr. Endes Mihálynak, Halász Lajosnak, dr. Harka Ákosnak
és Szilágyi Zsoltnak a szakmai segítségért, illetve a kutatásban való közreműködésért.
Jegyzetek: 1. Endes 1985; valamint dr. Harka 1985. munkáikban foglalkoztak a teriilet madárvilágával.
— 2. Márkus 1987. — 3. Legény 1978; valamint Lipcsey 1978. munkáikban leírták a fészekleiepet. — 4.
Endes 1985. — 5. Lipcsey 1982/d. — 6. Lipcsey 1982/d. — 7. Juhász 1986; Kovács 1984a, 1984,r>. 1985.
Kovács—Bodnár 1986; Legány 1978; és Lipcsey 1978, 1982/a. — 8. Juhász 1986; Kovács 1983. 1984/a.
1984/b, 1985; Kovács—Bodnár 1986; Legány 1978; Lipcsey 1978. — 9. Juhász 1986; Kovács 1983, 1984/a.
1984/b, 1985; Legány 1978; Lipcsey 1978. — 10. Kovács 1983, 1984/a, 1984/b, 1985; Legány 1978; Lipcsey
1978. _ i i . Juhász 1986. — 12. Juhász 1986; Kovács 1983, 1984/a, 1984/b, 1985; Kovács-Bodnár 1986;
Legány 1978; Lipcsey 1978. — 13. Juhász 1986; Kovács 1984/a, 1984/b, 1985; Kovács—Bodnár 1986;
Legány 1978; Lipcsey 1978. — 14. Lipcsey 1987/a. — 15. Kovács 1984/a, 1984/b; Kovács—Bodnár 1986.
— 16. Lipcsey 1980. — 17. Lipcsey 1984/c. — 18. Juhász 1986; Kovács 1983. 1984/a. 1984'b, 1985;
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Kovács—Bodnár 1986; Legány 1978; Lipcsey 1978. — 19. Kovács 1983. 1984/b; Kovács—Bodnár 1986.
— 20. Lipcsey 1987 (megjelenés alatt). — 21. Lipcsey 1984/a. — 22. Lipcsey 1985. 1987/b. — 23. Lipcsey
1985. — 24. Endes 1985. — 25. Kovács 1984/a; Kovács—Bodnár 1986. — 26. Endes 1985. — 27. Lipcsey
1984/d, 1986. — 28. Lipcsey 1982/d. — 29. Lipcsey 1984a. — 30. Lipcsey 1984a. — 31. Lipcsey 1987b.
— 32. Endes 1985. — 33. Lipcsey 1987/b. — 34. Juhász 1986; Kovács—Bodnár 1986. — 35. Lipcsey
1987/b. — 36. Juhász 1986; Kovács 1984/b, 1985; Kovács—Bodnár 1986. — 37. Lipcsey 1982'd. — 38.
Endes 1985. — 39. Kovács—Bodnár 1986. — 40. Endes—Lipcsey 1985 — 41. Lipcsey 1982*. 1984 c. —
42. Lipcsey 1982/d, 1984/a.
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Erdőirtás után a Tisza 11. víztárolóban

A fák állandóan vízben állnak a gémtelepen

172

Lipcsey Imre: A tiszafüredi madárrezervátum

Kárókatona

Eziistsirály
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mi
Kócsagok gyülekezője

Barna rétihéja fészekalja
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Őszapó a fészkénél

Barázdabillegető
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BORONKAY PIROSKA-KERY ÁGNES

Mérgező növények gyors kórházi
szövettani azonosítása
Rövidített gyors módszer és új adatbank

A kórházi gyógyszerészek mindennapos munkájuk során — a hagyományos
feladatokon kívül is — több ponton kerülnek kapcsolatba a betegellátó osztályokkal.
Ilyen terület a gyógyszerterápiás szaktanácsadás vagy mérgezések esetén a
méreganyagok azonosítása. Nagy szükség van az együttműködésre, hiszen az utóbbi
évek, évtizedek statisztikái szerint a mérgezésekkel kórházba kerülő betegek száma
világszerte — így hazánkban is — növekszik. Az irodalom szerint a mérgezések
0,1—3%-ában szerepel okként egy vagy több növény. (Gyermekosztályokon ez az arány
magasabb: 5—6%.) Súlyos egészségkárosodást okozó növényi mérgezés tehát nem túl
gyakran fordul elő, de ha mégis, akkor nagyon fontos a növény mielőbbi azonosítása.
Munkánknak két fő célja volt:
1. rövidített, gyors módszer kidolgozása növényi részek kimutatására, illetve
azonosítására hányadékból, gyomormosó folyadékból mérgezés vagy annak
gyanúja esetén;
2. olyan helyi szövettani dokumentációs bázis létrehozása és folyamatos bővítése,
amely adott esetben elérhető összehasonlítási lehetőséget biztosít.

Mérgező növények azonosításának lehetőségei
Növényi mérgezések illetve azok gyanúja esetén nemcsak az orvosnak kell az
általános diagnosztikai feladatokkal megbirkóznia, hanem legtöbbször nehéz helyzetben
van a mérgező ágens azonosítását megkísértő gyógyszerész is. A hozzáférhető irodalom
döntő része a növényeket morfológiai sajátosságaik alapján azonosítja (levél. szár. virág,
termés jellemzői). Az nagy segítség, ha a beteggel együtt behozzák a szóba jöhető
növényt is. Ez sajnos csak az esetek egy részében történik így. Gyakran nem jellemző
a klinikai kép; nincs, vagy ellentmondásos a kórelőzmény (pl. zavart idős ember,
felügyelet nélküli pici gyermek stb.). Ilyenkor kizárólag a betegtől nyert gyomormosó
folyadékban, hányadokban talált növényi maradványok mihamarabbi vizsgálata adhat
támpontot a diagnózis felállításához. Ezeknek a vizsgálatoknak csekély, s nem könnyen
elérhető az irodalma. Általános szövettani és kémiai munkák — néhány kivételtől
eltekintve — nem tartalmaznak ilyen részleteket.
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A növényi anyagok okozta mérgezések felismerését több tényező nehezítheti. Egyéb
betegségek, sérülések tünetei, a növényen lévő mezőgazdasági kémiai anyagok
(peszticidek) maradékai kiváltotta hatások, a korábban illetve egyidejűleg bejutott
gyógyszerek (vegyszerek) miatti elváltozások, tünetek. Ezek differenciál-diagnosztikai
gondokat okoznak az orvosoknak.
A növény azonosítását, azonosíthatóságát zavaró illetve befolyásoló tényezők közé
tartozik a nem jellemző klinikai kép (illetve a vizsgálatkor még teljes tünet- és
panaszmentesség), az egyidejűleg jelen lévő egyéb anyagok hatása a kémiai és
mikroszkópos vizsgálatokra, valamint a szükséges szelektív módszerek hiánya. Hogy
mennyire szükséges
a segítség, bizonyítják
a következők
is:
speciális
gyermek-toxikológiai osztályon (Heim Pál Kórház, Budapest) vizsgált, a mérgező
növényt, növényi részt evett betegek 34%-ánál volt ismeretlen az elfogyasztott anyag:
általános gyermekosztályon ez az arány elérte a 45—48%-ot. A gyomormosó folyadék
minden intoxikációnál (mérgezésnél) kötelező kémiai vizsgálata nővérnek esetében
gyakran eredménytelen. Ezért van nagy jelentősége a szövettani azonosítások
megkísérlésének.

Anyag és módszer
Kísérleti munkánkat mérgezési esetek kórházi tapasztalatai alapján állítottuk össze.
Mivel az időtényezőnek mérgezetteknél döntő szerepe lehet, és a szakirodalomban nem
találtunk megfelelő módszert, kidolgoztunk egy minden kórházban alkalmazható, gyors
eljárást a hányadékból, gyomormosó folyadékból nyert növényi részek azonosítására.
Ennek lényege: adott beágyazás után fagyasztott metszetet kell készíteni a mikroszkópos
szövettani vizsgálathoz.
A kísérletek megtervezésénél a következőket vettük figyelembe, és a következőkre
kerestünk választ:
— a gyomor körülményeihez hasonló modellkísérletekben vizsgálni anyagainkat
(pH, emésztő enzimek, mozgás stb.);
— a különböző növényi részek felismerhetőségének változásai az idő függvényében
a fenti körülmények között;
— a kísérlet során a növényi részekből mikor és milyen mennyiségben oldódnak
ki hatóanyagok, s azok meghatározhatók-e rétegkromatográfiás módszerekkel;
— zavarják-e más anyagok (gyógyszerek, vegyszerek stb.) a szövettani illetve
kémiai vizsgálatokat, és hogyan lehet ezeket kivédeni;
— a mikroszkópos szövettani vizsgálatokhoz szükséges előkészítő tevékenységek
(különböző fixálási és beágyazási módok stb.) befolyása a későbbiekre (pl.
festhe tőségre);
— a kidolgozott új módszereket, tapasztalatokat hogyan, miként hasznosíthatjuk a
klinikumban.
A kísérleti növények aprításakora hányadékokban, gyomormosó folyadékokban talált
foszlányok, növényi részek átlagos nagyságát vettük figyelembe.
Tizenhat, gyakrabban mérgezést (vagy gyanúját) okozó, vadon termő, termesztett,
illetve szobanövénynek tartott növényfaj frissen begyűjtött kb. 0,1—0,6 cm2-re aprított
föld feletti részét vizsgáltuk (közöttük az eseteinket adó fajokat)
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I. táblázat.
A kísérletbe bevont, gyakrabban mérgezést (illetve gyanúját)
okozó növényfajok

Növény tudományos neve, család, magyar neve

A vizsgált told folctli rósz
szár. levél,
levélnvél

virág

termés, mag

Dieffenbachia (Schott) Araceae
Diffenbachia. foltlevél

+

Convallaria majális L. Liliaceae
Májusi gyöngyvirág

+

+

Ricinus communis L. Euphorbiaceae
Ricinus

+

+

Narcissus var. L. Amaryllidaceae
Nárcisz

+

Nerium oleander L. Apocynaceae
Leander

+

Conium Maculatum L. Aplaceae
Foltos bürök

+

Darura stramornium L. Solanaceae
Csattanó maszlag

+

+

Mahonia aquifolium Nutt. Berberidaceae
Mahónia

+

+

Asarum Europeaum L. Aristolochieae
Kapotnyak

+

Helleborus niger L. Ranunculaceae
Hunyor

+

Chelidonium május L. Papaveraceae
Vérehulló fecskefű

+

+

Solanum dulcamarum L. Solanaceae
Keserédes csucsor

+

+

Digitális purpurea L. Scrophulariaceae
Piros gyűszűvirág

+

Solanum tuberosum L. Solanaceae
Burgonya

+

+

Physalis alkekéngi L. Solanaceae
Kínai lámpácska (lampionág)

+

+

Codiaenum variegatum Muell. Euphorbiaceae
Kódika

+
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Módszerünk kifejlesztése során különböző beágyazó anyagokat próbáltunk ki.
II. táblázat
Beágyazó anyagok összehasonlítása fogyasztásos gyorsvizsgálathoz

Anyag neve, minősége

Követelmények

A keverékek koncentrációja (°b)

A

B

C

D

E

F

Methylcellusos.
Ph. Hg. VII.

+

+

+

(+)

+

(+)

6

10

Karboximetilcellulóz at.

+

+

+

(+)

+

(+)

6

10

Gelatina álba
Ph. Ph.Hg. VI.

(+)

(+)

+

6

10

Agar-agar at.

+

+

+

Tragacanthae
puli. Ph.Hg. VI.

+

_1_

+

+
+

+

+

3

(+)

3

5

6
6

7

9

10

9

Megjegyzések:
+ = megfelel az elvárásnak
(+) = csak részben felel meg az elvárásnak
jelzés nélkül = az adott körülmények között nem felel meg az elvárásoknak
Követelmények:
A: ne károsítsák a vizsgálandó növényi részeket, illetve ne befolyásolják a további munkát
B: a keverékek egyszerűen előállíthatok legyenek (vízzel duzzasztás, 90—95 °C-on)
C: különleges felszerelést, készülékeket ne igényeljenek
D: adott töménységben a megfelelő szilárdságot a növényi rész behelyezése után legkésőbb 10—15 percen
belül érjék el (hűtéssel)
E: a gyógyszerkönyvben (Ph.Hg.) hivatalos vagy könnyen beszerezhetők legyenek, bármely kórház részére
elfogadható áron
F: fagyasztott állapotban mikrotommal metszhetök legyenek és értékelhető metszetet adjanak

Valamennyi anyaggal és felsorolt koncentrációval a kísérleti növények 1-2-3 órás
áztatása után négyféle fixálási móddal készítettünk beágyazást.

179

TERMESZÉT
III. táblázat
Fixáló anvagok

Név

Kódjel

C I.

Carnoy I.
(Carnoy)

Fixáló tulajdonság,
me? je^vzés

Összetétel

Abszolút alkohol
Jégecet

60 g
10 g

legjobban bevált

Abszolút alkohol
Jégecet
Kloroform

60 g
10 g
30 g

jó

Carnoy II.

c n.

Formaldehid oldat
(10%)

F

Formaldehid (35%) 29 g
Desztillált víz
71 g

nem vált be (utána
nem metszhető jól
az anvag)

Alkohol

A

Abszolút alkohol
Desztillált víz

jó

50 g
50 g

Céljainknak legjobban az agar-agar gél felelt meg.
Azonos kísérleti körülmények között (áztatási idő, fixálás stb.) valamennyi mintából
a humán szövettanban alkalmazott paraffinblokkos beágyazást is elkészítettük. Ezzel
nemcsak az agar-géles beágyazással való összehasonlításra teremtettünk lehetőséget,
hanem mivel ezek korlátlan ideig eltarthatok, bármikor újra metszhetők. a helyi
dokumentációs bázis kialakításában döntő szerepük van.

IV. táblázat
Kísérleti növényi részek (illetve gyomormosóból nyert növényi részek)
beágyazásmódjainak összehasonlítása

Beágyazási
módok

Előnyök

Hátrányok

A meghatá- Alkalmasság
rozhatóság mikroszkópos
fotózásra
pontossága

agaragaros

kis időigény
(60—75 perc)

a metszéshez fagyasztó
mikrotomot igényel;
a fagyasztás néha roncsolja a
sejteket;
nem tartható el az anvag

jó

jó

paraffinblokkos

korlátlan
ideig eltartható
nincs
hűtésigény

igen nagy időigény (30—40
óra)

jó

jó

A beágyazott anyagokat metszés után tárgylemezre tettük, festettük, lefedés után
mikroszkóppal vizsgáltuk.
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V. táblázat
Gyógyszerek befolyása a szövettani és kémiai vizsgálatokra
Gyógyszerek neve, mennvisé^e m^-ban
Növény neve

Sevenal
(barbitursav
származék)

Seduxen
(diazepam
származék)

Frenolon
(benzodiazepin
származék)

Aztatási idők órákban

Diphedan
(hidantoin
származék)

1/2

1

+

+

2

3

A

B

A

B

A

Diffenbachia

100
800

20
200

10
200

5
100

15
200

5 200
100 1500

25
200

Narium
oleander

100
800

20
200

10
200

5
100

15
200

5 200
100 1500

25
200

+

+

+

Solanum
tuberosum

100
800

20
200

10
200

5
100

15
200

5 200
100 1500

25
200

+

+

+

100
Solanum
dulcamarum 1000

20
200

10
200

5
100

15
200

5 200
100 1500

25
200

+

Chelidonium 100
1000
május

20
150

10
200

5
100

15
200

5 200
100 1500

25
200

+

+

Narcissus
spec.

100
800

20
100

5
200

5
100

15
200

5 200
100 1500

25
200

+

+

Helleborus
niger

100
800

20
200

5
200

5
100

15
200

5 200
100 1500

25
200

+

Datura
stramonium

100
800

20
100

10
200

5
100

15
200

5 200
100 1500

25
200

+

B

A

B

+

+

+

+

+

Megjegyzés:
Az első oszlop (A) értékei a szokásos napi terápiás adagot, illetve a biztosan toxikus dózist jelzik felnőttnél.
a másik oszlop pedig (B)
a) 3 éves gyermeknél. A gyógyszereket 30 g növényt tartalmazó, 105 ml. áztató folyadékba tettük;
b) ilyen koncentrációknál a klinikai képet a gyógyszer-intoxikáció uralja

A különböző növényi részek mikroszkópos felismerhetőségét jelentősen befolyásolja
az előkészítés: 1. aztatási idők; 2. fixálási módok; 3. beágyazás módja; 4. festés módja,
ideje (1. ábra). Ezeket mindig figyelembe kell venni betegtől nyert anyagok
vizsgálatánál is.
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termés , mag

1. ábra. Kísérleti anyagok mikroszkópos szövettani azonosíthatósága
az áztatási idő függvényében
Az V. táblázatban felsorolt gyógyszerek kísérletes körülmények között nem
befolyásolták az adott növényfajok szövettani vizsgálatainak az előkészítését (beágyazás,
festés stb.) és a mikroszkópos azonosíthatóságát sem. Ezek a tapasztalatok a klinikiimban
előforduló többes mérgezéseknél hasznosíthatók.
A növényi hatóanyagok és a velük együtt bejutott vegyszerek, gyógyszerek egymás
melletti kimutathatósága több tényezőtől függ. Legfontosabbak:
— az anyagok koncentrációja illetve koncentrációik aránya;
— az anyagok kémiai tulajdonságai;
— egymásra való hatásuk (kölcsönhatásuk).
Ha a kemikáliák mennyisége sokkal (a praktikumban nem ritkán több nagy ságrenddel
is) meghaladja a növényi hatóanyagokét a klinikai kép a gyógyszer (vegyszer)
intoxikációra jellemző, s ezt a növényi anyagok gyakorlatilag nem tudják befolyásolni.
A kémiai vizsgálatok is csak a gyógyszert mutatják ki, a növény hatóanyagait nem.
Azonos koncentráció esetén a kémiai tulajdonságok „vetélkedése" színesíti a képet, igen
megnehezítve az orvos munkáját is. Ekkor sokat segít, ha megkíséreljük a szövettani
azonosítást.
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Gyakorlati alkalmazások lehetősége, esetismertetések
A fagyasztasos gyorsvizsgálat időigénye 60—75 perc, és bármely kórház fagyasztó
mikrotommal felszerelt patológiai osztályán elvégezhető. Mivel hazai egészségügyi
intézményben — tudomásunk szerint — ilyen vizsgálatokat ez ideig nem végeztek,
néhány olyan esetet mutatunk be, amelyben az ismertetett eljárással segíteni lehetett.
Példáinkat azokból válogattuk, ahol:
— mind a fagyasztasos, mind a paraffinblokkos módszerrel történt vizsgálat;
— a szövettani megállapítások valamilyen módon ellenőrizhetők voltak (pl. az
osztályról utólag átadott, a beteggel behozott növénnyel, növényi résszel);
— szövettani bázis megfelelő anyaga rendelkezésre állt (összehasonlítás lehetősége).

2. ábra. Diffenbachia sp. (Araceae) levél keresztmetszete

IS?

TERK4ESZET

1. A diffenbachia hazánkban kedvelt szobanövény, általában kisebb gyermekek
rágják meg, így alakulnak ki a jellemző tünetek. B. K. négyéves, szája, nyelve duzzadt,
apróbb-nagyobb felmaródásokkal borított, nyelési képtelenség, fájdalom a vezető
szimptómák. A szájüregben illetve a gyomormosó folyadékban talált növényi
maradványok és a jellemző klinikai kép bizonyították a növény elfogyasztását. Az
alkalmazott terápiára a gyermek állapota egy hét múltán sokat javult, később
panaszmentes lett.
A szakirodalom a tünetekért — az egyéb anyagok mellett — elsődlegesen a
növényben nagy mennyiségben lévő kálcium-oxalát rafid kristályokat tartja felelősnek.
ezek az Araceae család más tagjaiban is előfordulnak. Az ún. robbanó-lövö sejtekben
található kálcium-oxalát tűk mellett találtak szabad oxálsavat is. amely ismert toxikus
anyag. A Heim Pál Gyermekkórház toxikológiai osztályának adatai szerint
gyermekkorban a leggyakrabban mérgezést okozó növények közé tartozik. Az
esetanyagból mutatunk be a 2. ábrán. Az egysoros epidermis rétegben sztómák láthatók.
Alatta parenchyma-sejtek, több intercellulárissal. A gyomorból kivett anyagokban más
kristályokat nem találtunk. Ez a kép a szövettani bázis egy órás áztatásával jó
megegyezést mutat.

3. ábra. Solanum dulcamarum L. (Solanaceae) keserédes csucsor
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2. Solanum dulcamarum L. (Solanaceae) kesercdes csucsor
Hazánkban nyirkosabb, tápdúsabb helyeken előforduló közönséges gyomnövény,
kúszó szárán füzérszerű fürtökben lilás virágokkal, amelyekből előbb zöld. majd éretten
vörös színű, sok magvú bogyótermés alakul (3. ábra). Legfontosabb alkaloidjai közé
tartozik a soladulcin. A toxikus hatású alkaloidtartalom a kesernyés ízű. éretlen
bogyótermésben a legmagasabb, az érés során ennek mennyisége csökkea (Az érett,
édeskés, piros bogyótermésekben gyakorlatilag nincs vagy csak nyomokban található.)
A fentiek miatt is halálos, véletlenszerű mérgezést igen ritkán okoz. Egyes szakcikkek
szerint ötnél több bogyó és/vagy nagy mennyiségű érett termés elfogyasztása után kell
csak méregteleníteni.' Szerintünk mindig szükség van erre, mert nem tudhatjuk teljes
bizonyossággal, hogy mit és mennyit evett a beteg, másrészt pedig az egyéni
különbségek (életkor, általános állapot stb.) jelentősen módositliatják a hatását. Talán
nem érdektelen megemlíteni, hogy az Alföld egyes részein a Solanum nigrumot (fekete

4. ábra. Solanum dulcamarum (Solanaceae) (termésrészlet)
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5/cr d/>ra. Solanum Dulcamanim. Szátreszlet

5/b ábra. Solanum dulcamanim. Termésrészlet
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csucsor) ördög csucsor néven ismerik, de másutt ugyanígy nevezik a Solanum dulcamarumot is. Több helyen ebszőlőnek nevezik a fekete csucsort, és a keserédest is.
B. Zs. hároméves gyermeknél az előzmények alapján nem lehetett kizárni a Solanum
dulcamarum fogyasztását. A gyomormosó folyadékban talált anyagokat előkészítés után
vizsgáltuk. Ez termésfoszlányokat, magdarabkákat, kisebb mennyiségben szárrcszletekct
tartalmazott. (A 4. és 5. ábrán ezeket mutatjuk be.) A leghasználhatóbb diagnosztikai
bélyeget a termésrészlet adja: a Solanaceae családra jellemző maghéjszerveződés látható.
Vékony falú parenchyma sejtek, alattuk szőrszerűen módosult maghéjepidermis. néhol
kősejtek maradványai uralják a képet. Szerencsére a gyermek laborértékciben lényeges
eltérés nem volt, általános állapotát is kielégítőnek találták. Az alkalmazott terápia
hatására állapota teljesen rendeződött, gyógyultan távozott.
3. Physalis alkekéngi L. (Solanaceae) Kínai lámpácska
Hazánkban vadon előforduló, díszkertekbea parkokban is ültetett, szubmediterrán
eredetű növény. Színes termése, ága igen kedvelt a szárazvirág kötészetben.

6. ábra. Physalis alkekéngi L. Termésrészlet
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7. ábra. Physalis alkekengi. Magrészlet

Esetünkben A. A. hároméves tünet- és panaszmentes szolnoki kisfiút hozták be szülei.
akik nem tudták, evett-e gyermekük (és mit) a szobában lévő növényekből. A
gyermekorvos kérte a gyomormosó folyadék gyorsvizsgálatát. Leírás: kb. 150 ml-nyi
zavaros folyadékban narancsszínű, apró magvak, nyálkás. rózsaszínes-fehéres
foszlányok.
A vizsgálat előkészítése: a gyomormosóból kivett magvakat illetve foszlányokat
desztillált vizes átöblítés után, 15 perces Carnoy I fixálást követően frissen készült
6%-os agar-gélbe helyeztük. A 15 perces hűtés után fagyasztó mikrotomos metszés.
a) a 6. ábrán termésfal részlete látható jellemző struktúrával
b) a magok metszetén parenchyma sejtek. A Solanaceae család egyes tagjainak
magjára jellemző szőrszerűen módosult maghéjepidermis itt is megfigyelhető (ez a
diagnosztikai bélyeg megkönnyíti a felismerést) (7. ábra).
Vélemény: a gyomormosó folyadék makroszkópos és mikroszkópos szövettani vizsgálata együttesen valószínűsítik a kérdéses növény (Physalis alkekengi) elfogyasztását.
Megjegyzés: a gyermekorvos utóbb átadta vizsgálatra a gyermek felvétele után behozott
növényi részeket. Ez megerősítette a szövettani eredményt.
A gyermek 24 órás bentléte alatt teljesen tünet- és panaszmentes volt. A növény
elfogj asztása és a beteg felvétele között kb. egy óra, a gyomormosó folyadék átvétele
és a véleményközlés között 65 perc telt el.
Az irodalom szerint a fenti növény rhizomájában (föld alatti szár) pirrolidin és
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szekotropán alkaloidok vannak (ezek mérgezőek), de a föld feletti rész gyakorlatilag
alkaloidmentes, itt physalin nevű keserűanyagot írtak le. Több külföldi toxikológiai
tájékoztató szolgálat anyagában a viszonylag gyakori fogyasztás ellenére sem fordult
elő súlyos mérgezés a növény termésével, csak gastrointes-tinális (emésztőrendszeri)
tüneteket tapasztaltak — émelygést — gyermekeknél.
Tapasztalataink szerint nem várható eredmény illetve nem adható adekvát válasz:
— ha 2 óránál régebben került a növényi rész a szervezetbe (élettani okok miatt
kivételek lehetnek);
— ha a gyomormosó folyadékból illetve hányadékból nem szakszerű a
mintavételezés (nem növényi részt küldenek vizsgálatra, túl kevés anyagot
biztosítanak;
— ha bizonytalan szöveti kép esetén nincs összhasonlítási lehetőség (hiányos vagy
nincs megfelelő szakirodalom).
Adatbankunkban jelenleg 16 növényfaj közel 600 preparátumát őrizzük (benne
esetanyagainkat is). Segithetnek növényi mérgezések gyors felismerésében vagy azok
kizárásában.

A szerzők köszönik a Heim Pál Gyermekkórház Toxikológiai Osztályának, a Hetényi
Géza Kórház Gyermekosztályának, a Kecskeméti Kórház Gyermekosztályának az esetismertetések átengedését, osztályos adataik feldolgozásának és közlésének engedélyezését; a Hetényi Géza Kórház Patológiai Osztály, Kórbonctani Osztály, Orvosi
Könyvtár és a Sürgősségi Osztály kollektívájának megértő támogatását: a Semmelweis
Orvostudományi Egyetem Gyógynövény- és Drogismereti Intézet munkatársainak
segítségét.
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HAMAR JÓZSEF
'Sokat akar a szarka,
de nem bírja a farka '
(magyar közmondás)

Naturexpo 96' - magyar módra

Valahogy így kezdődhetett:
— Uram, szereti Ön a természetet?
— Természetesen, nézze az idén is itt Magyarországon. Ózdon nyaraltam a családdal,
csodálatos volt. De miért kérdi?
— Rendezünk Budapesten egy nemzetközi kiállítást és szívesen látnánk az Ön cégét
is. Pár milliócska az egész!
— De mi luxus autókat gyártunk! Nem lesz ez feltűnő?
— Ugyan már! Nem lesznek egyedül. Szépség és esztétika, meg vidámság és
könnyedség — ez a fontos! Nézze a tervrajzot, az Önök pavilonját ide tesszük a Legoland
és a tollaslabda pálya mellé. Nem messze Önöktől gyerekek játszhatnak a
müagyagosoknál és megcsodálhatják a hordozható telefonokat is. De legmerészebbek
a paksi atomerőművesek!
— Atomerőmű, itt...
— 'Sugárözönben élünk' — ez a szlogenjük. Aranykeretes természetfotók alatt fehérruhás lánykák propagálják majd a céget. Fenomenális húzás!
— És hol vannak a nagyobb nemzetek, az USA, Anglia. Németország. Kanada és
a többiek?
— Nézze, a nemzeti kiállítások ideje lejárt, azonkívül nem hozhatjuk ide a
Yellowstone Nemzeti Parkot. De lesz itt egzotikum. Peru esőerdő bemutatásával
jelentkezett.
— Az jó, hallom, sokat kárálnak miatta, szerencsére a mi cégünknek semmi köze a
pusztításukhoz.
— Nekünk sem, ezért nem is engedtük, hogy egy egész erdőt hozzanak ide. így aztán
a környékbeli kertészetekből szerzik be majd a növényeiket. Még mindig jobb, mintha
műanyag orchideákat és páfrányokat raknának ki!
— Látom, a hivatalos magyar természetvédelem is kiállít és itt lesznek a zöld
mozgalmak is.
— Mi sem természetesebb, demokráciában helyük van ortodoxoknak is.
— Ez a szőrmepavilon nincs túl közel a Zöldekhez? Még moroghatnak miatta...
— A Zöldek örüljenek, hogy ingyen kapnak egy kis pavilont. Azonkívül meggyőződésem, hogy ezek a szőrmék elhullott állatok bundái. Tán nem hagyjuk veszni
őket!
— Mi lesz még?
— Nézze ezt a másik pavilont! Itt állítják ki a vadásztrófeákat és a vadászfegyvereket.
Elvégre nekik is közük van a természethez!
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— Látom, szabadtéri programok is lesznek.
— Természetesen! Az egészséges életmód, , Kultúra, a mozgás és kikapcsolódás
természetes eleme az emberi: '. Ezért ezekre a programokra nagy súlyt fektetünk.

Mivel e meglehetősen rosszindulatú sorok írójának kilétét nem fedheti homály,
magyarázattal és a tanulságok levonásával sem szabad adósnak maradnom.
A legbosszantóbb az egészben, hogy ez a marketing filozófiájában is újszerűnek
tetsző kezdeményezés megint a régi jó magyar módivá silányult. Nem akarjuk vagy
nem tudjuk belátni, hogy hol van a helyünk, mi a lehetőségünk és hogy mi lehet a
szerepünk ebben a világban. Ha túlértékeljük magunkat, sokszor nevetségessé válunk,
s így újra és újra tapasztalnunk kell — a legjobb szándék mellett is — . megint túllőttünk
a céloa
Jómagam, mint környezetvédő szakember és egy társadalmi szervezet képviselője,
nem amiatt füstölgők, hogy a klasszikus értelemben vett természetvédelem mellett más
is megjelent a kiállításon. A rendezők túlméretezett elképzelései, és laza, végülis feladott
marketing filozófiája vezetett oda, hogy mindenki jöhetett, ha a borsos kiállítási árakat
meg tudta fizetni. Mert ez csak a profitra menő rendezés volt, ahol csak egy számított:
a nyereség. így lett az egészből egy nagy tohuvabovu, egy fradi leves — mindent
bele —, ahol mindenki veszített.
A baj nem az, hogy a környezetünket kevésbé kímélő cégek is megjelentek egy ilyen
kiállításon. Talán hasznosabb lett volna, ha termékeik propagálása helyett saját
környezetvédelmi törekvéseiket, gyakorlatukat mutatták volna be. Nem az irritálta a
jobb érzésű látogatókat hogy kiállítottak a vadászok, de kevesebb ellenszem irányult
volna feléjük, ha a kiállítás felét kitevő szőrme-, trófea- és fegyvertömeg helyett, az
annyira hangoztatott természetszeretetükről és kíméletükről győztek volna meg
bennünket.
Nagyon figyelemre méltó volt, hogy a rendezők szakítani próbáltak a természet
múzeumszerű megjelenítésével és bővíteni kívánták azt a kört. amely bemutathatja,
milyen az ember kapcsolata az élővilággal, a természettel és a tájjal, lett légyen
védelemről vagy környezetbarát hasznosításról szó. Attól tartok, nemcsak rajtuk múlott,
hogy ez nem sikerült.
Tetszett, hogy a nálunk szokásos és merev — én kiállítom te bámulod — kiállítási
módszert a rendezők oldani kívánták könnyedebb, szórakoztatóbb és interaktív
programok beiktatásával, elsősorban a fiatalokat célozva meg. Ugyancsak hasznosnak
tekinthető az expo részeként megrendezett konferencia is.
Úgy tűnik, hogy hasonló kiállítás alkalmatlan a különben nemes és hasznos célok
elérésére. Ugyanakkor a természeti értékek felértékelődése, megóvásának és
hasznosításának társadalmi és gazdasági szükségessége indokolja azt, hogy az említeu
témákban meginduljon a társadalmi párbeszéd, amelynek jó keretet adhat egy
bemutatókkal, találkozókkal, tapasztalat- és információcserével tarkított rendezvény.
Semmi sem indokolná, hogy ezt ne itt a mi régiónkban, a Jászkunságban kezdjük el.
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Kortársaink tárlatai kortársainknak
A MOL Rt. a képzőművészet szolnoki mecénása

Szinte naponta hangzik el egy-egy kulturális területtel kapcsolatbaa hogy a
rendszerváltás óta, vagyis amióta piac-, jobban mondva pénzorientált lett a kultúra, s
az állam hivatalosan is szinte teljesen kivonult annak támogatásából, megbénulni látszik
egész szellemi életünk. Intézmények, apparátusláncolatok, omlanak össze, szűnnek meg,
s ahol még küzdenek, próbálkoznak, csupán vegetálni tudnak.
A rendszerváltás sok korábbi, felesleges és átgondolatlan intézkedést egészen más
megvilágításba helyezett, többek között a népművelés országos gondját is. Uj tényezők
léptek be, az érdekeltség, a hasznosság, a pénz, s mindez a kultúrszférában.
Ahol mindez már bevett gyakorlat, bejáratott mechanizmus, mint például
Franciaországban, nem probléma. Ott városrészek tervezésekor az építészek kötelesek
egy-egy jelentős épület, park megtervezésekor figyelembe venni, hogy a létesítmény
kivitelezéséhez az összeg meghatározott százalékát azok a képző- és iparművészek,
parképítők kapják, akik az objektumok dekorációját tervezik, formálják.
Nálunk ezt a rendszerváltásig kizárólag az állam vállalta magára, kénye-kedve szerint
Támogatva, (meg)Tűrve, Tiltva minden alkotót, aki pályázott egy-egy megbízásra, vagy
csak „adódott". De ez az állam sok mindent létrehozott, megteremtett, produkált. Lehet,
hogy átgondolatlanul, lehet, hogy mai megítélés szerint ostobán, de összességében
mondhatjuk: produktívan. Mert ha kellett, mindent pénzt egy-egy célra koncentrált.
1990-ben minden megváltozott, illetve változni kezdett. Egyfelől az állam és
intézményei visszaszorultak, s így ki is szorultak, vagy visszavonulót fújtak, másrészt
a szabadjára engedett vállalkozási kedv új kapukat nyitott; gombamód szaporodtak a
korábban elképzelhetetlennek tűnő egyéni vállalkozások, kérész életű próbálkozások,
ügyeskedések.
Ez a folyamat nagyon rövid idő alatt kiterjedt a kulturális területekre is. Annyi magán
galéria, képzőművészetet forgalmazó, műalkotásokkal kupeckedő-házaló-vigéckedő
vállalkozás soha nem volt, mint napjainkban. És soha annyi kóklerkedés.
A valaha volt művelődési házak tevékenységét annak idején az állami hatósági
szervezetek lektorálták, felügyelték, megkövetelve egy bizonyos, mégha tendenciózus
és befolyásolt, színvonalat.
Ma már erről szó sincs. Ezek a volt állami szervek, intézmények ellehetetlenültek.
A művelődési házakban bazárokat nyitottak, a szolnoki egykori kultúrpalotában butikok,
időszaki perzsavásárok, autószalon található a korábbi rangos képzőművészeti kiállítások
helyén. Nincsenek már gyakorlott kiállításszervező népművelő szakemberek. Szélnek
eresztette őket mind a város, mind a megye. Lemondva, elherdálva évtizedes
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Szolnokon 1989—1996 ősze között a következő a helyzet:
1. A Damjanich Múzeum évtizedek óta romjaiban vegetál (nem véletlenül ragadt rá
a „Damjanich-Romkert" kitüntető elnevezés), vagyis nincs sem állandó, sem
időszaki kiállítása, a Szolnoki Galéria pedig éves programjába csupán egy-egy
alkalommal tud a kortárs művészet produkcióira reagálni.
2. A Megyei Művelődési Központnál a kiállítás szervező-rendező munkatársak
szélnek eresztésével lényegében a kiállítások is megszűntek.
3. Felszámolták a kortárs művészetet is bemutató Aba Novak Termet,
4. A kultúrától egyetemlegesen elvont pénzek miatt a HEMO (Helyőrségi Művelődési
Otthon), Csomóponti Székház, iskolák sem tudnak a tárlatoknak helyet adni:
sokáig úgy tűnt, hogy a kortárs képzőművészet bemutatásának lehetőségei
megszűnnek.
Azonban érdekes módon a megváltozott körülményeknek és néhány művészet iráni
fogékony embernek köszönhetően egy országos cég, a MOL Rt vette védőszárnyai alá
az élő művészet támogatását, népszerűsítését.
Szolnoki székházának előcsarnokában 1994 óta kortárs művészek bemutatására
vállalkozó galériát működtet, jelentős sikerrel, szép látogatottsággal, többé-kevésbé
pótolva a régi intézményeknél keletkezett hiányokat. A Kugler Flórián vezérigazgató
patronálta vállalkozás neves személyeket vont galériájának bűvkörébe. Mindenek előtt
egyik legjelentősebb művészettörténészünket, Supka Magdolnát nyerte meg állandó,
szellemes, mélységekig látó, művészt kiveséző, ugyanakkor közvetlen, mindenkit
barátjává tévő hangulatos kiállítások kalauzává. Társává választotta az ugyancsak kortárs
művészek elkötelezett budapesti propagátorát. a T-ART GALÉRIA vezetőjét. Tenk
László festőművészt. Szolnokon hármójuk összefogásának eredményeként a kortárs
művészek Böjti István gondnok adatai szerint (közel negyven kiállítás három esztendő
alatt, két-három hetes nyitvatartási idővel) a következő bemutatókkal és a hozzá társított
színes nyomású meghívókkal, katalógusokkal lepték meg a város, az ország, főleg a
fővárosból egyre gyakrabban ezen bemutatókra leutazó közönségét.
Az 1994-ben a következők mutatkoztak be: Michail Volkov festőművész. Somogyi
Árpád szobrászművész, Pogány József és Pogány Gábor festő- és szobrászművészek.
Hegedűs Endre festőművész, Pataki Béla grafikusművész, Vilhelm Károly festőművész.
Nabil Kaid festőművész, Ágotha Margit grafikusművész. Falusi Zoltán festőművész.
T-ART alapítvány Kép-Nap-Tár.
A sort 1995-ben a következő kiállításokkal folytatták: Tenk László festőművész.
Novak András festőművész, Meggyes László festőművész, Lóránt János festőművész.
Tóth Béla szobrászművész, Nabil Kaid festőművész, Szentgyörgyi József festőművész.
Kovács László festőművész, Jónak Tamás festőművész, T-ART alapítvány. Szily Géza
festőművész, Végh András festőművész, nh. Juhász András festőművész. Fazekas
Magdolna festőművész.
1996-ra pedig a következő programot állították össze: Krajcsovics Éva festőmmész.
Szalay Ferenc festőművész, ,,100 ÉVES A MOZI" grafikák. Bikácsi Daniéla
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festőművész, Engel Tevan István festőművész. Pataki Ferenc festőművész. Csikai Mária
szobrászművész, Kovács Péter festőművész. Tóta Ernő festőművész. Lengyel Károly
festőművész, MOL RT amatőr képzőművészei, Mayer Berta festőművész. Szabó Tamás
festőművész, Várady Róbert festőművész, Stefanovics Péter.
A megnyitókra rendre kivonultak a helyi sajtóorgánumok és a Szolnoki TV
munkatársai, akik az aktuális számaikban az egész megyét tájékoztatták a
rendezvényekről. A Szolnoki TV-nek, ha archiválják, egész Supka Magda-repertoárja
lehet, ami ismerve a művészettörténész műveltségét, impozáns kultúrtörténeti
ismeretanyagát, szellemességét, közvetlenségét, sziporkázó képzettársításait, önmagában
is felbecsülhetetlen kincset jelent Szolnok város számára.
De hangzottak ott el egyéb, sokszor elsőízbeni művész-bemutatók, művószavatók is.
Az alábbiakban egy ilyen — Szolnokon mindenesetre első — bemutató, értékelő.
elemző megnyitó szövegét közöljük, Mayer Berta közelmúltban megrendezett
kiállításáról.
Mindig izgatott hogy egy nonfiguratív képnél, egy olyan mértékig absztrahált műnél,
ahol a reáliákra semmiféle látható jel nem utal. hogyan lehet megközelíteni a művész
indítékait. Vajon milyen érzéki-tudati inspirációk kapcsán indul a mű. s milyen
megfogalmazható hatások közepette alakul tovább. Évek során azt tapasztaltam, hogy
mindenféle prekoncepció, külsődleges formai hasonlóság félrevezető; ha létezik
egyáltalán közelíthetőség, az kizárólag a művész lényében rejlik. Abban a szeméhes
kultúrában, tudott és tudattalan emlékanyagban, ami valamilyen szituációra, indítékra
aktivizálódik, s a tanult mesterségbeli automatizmusokon keresztül művé szerveződik.
Mayer Berta festő szakon végezte a Képzőművészeti Főiskolát, de már tanulmányi
ideje alatt is foglalkoztatta a tűzzománc. Évekig egyidejűleg festette nagy méretű vásznait
és készítette zománc munkáit. Egy idő után azonban úgy elvarázsolta a réz és a zománc
koegzisztenciája, hogy szinte 15 évig csaknem kizárólag ezzel foglalkozott. Időnként
kiábrándult, máskor újabb lendületet kapott, például 1981-ben. a bonyhádi murális
megbízása idején, de nem tudott elszakadni. Most azonban úgy tűnik, az akvarell
legalábbis egy időre háttérbe szorította korábbi kötődését. A zománc elsősorban
esztétikai örömet okoz. Bármennyire míves, izgalmas, soha nem hat annyira, az ember
teljes lényére, mint amennyire egy festmény vagy egy akvarell. Technikája a művésztől
nehéz fizikai küzdelmet követel, az elképzelések megvalósításának áttételessége pedig
precíz fegyelmet.
Az akvarell egy teljesen más véglet. A kifejezés direkt könnyűsége. közvetlensége,
a kézbevett anyag elevensége szinte felszabadította Mayer Bertában a szunnyadó erőket.
A zománc áttételein keresztül kevésbé érvényesül a közvetlen szándék. Keményebb.
nem engedélyez spontaneitást ugyanakkor eleve dekoratív. Az akvarellncl szimbolikává,
jellé válik mindaz, ami a zománc esetében csupán vonaljáték vagy foltjáték. A zománc
annyira finom, tört, variált színeket, foltokat egymás mellett nem is visel el. mint az
akvarell. Ridegen, statikusan dekoratívabb, távolságtartóbb. Az évek óta halmozódó
belső inspirációk közvetlen, áttételek nélküli kifejezésének igénye, a színnel, formával
történő spontán közölhetőség vezette néhány éve a művészt az akvarellhez. Az itt látható
lapok 1991—1996 között készültek.
Mayer Berta képein a festett vagy rajzolt elemek egymásutánisága, egymásból fakadó
folyamata szinte automatikus írásként árad a keze alól, alakul, kel életre. Érzékelhető
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az ösztönösség, a belülről ösztönződő, folyamatos improvizáció. Sokszor egy alig tudott,
valaha valahol látott, átélt formából, jelből indulnak a képek, amelyek azután magukkal
hozzák a színeket. Sokszor nagyon minimális ok elég, hogy elinduljon valami, ami
aztán öntörvényűén alakul a képen tovább. Mayer Bertánál semmi nem racionális, nem
spekulatív. A kép a festés során alakul a teljességig, és változik, változhat akár egészen
mássá. Csak egészen homályosan érzékelhetők a művész eredeti elhatározásai, még a
maga számára is, s ha ráteszi a ceruzát, az ecsetet a képre, minden, ami ezután történik,
magából a képből folytatódik tovább.
Technikailag az akvarelleken nem csupán festék, akvarellceruza, hanem egyszerű
grafit ceruzavonalak is felfedezhetők. Akár hirtelen megállítja a lágy foltok folyását, a
vízszintesen rakódó vonalháló ritmusát egy-egy erősebb színű vagy vastagságú gesztus,
ív, akár játékosan bujkálnak, göndörödnek, rojtolódnak a grafitvonalak, a képen belül
alkalmazott technikai eszközök mindegyike hasonlóan erős emocionális indíttatású.
A színek tónusa, választása időszakos nála. Voltak erős színű időszakai is. és volt
egy pár festménye, ami egészen halvány, leheletszerű, tünékeny foltokból épült. A
vászon naturális szövetébe beleveszve, körvonalakkal alig jelezve tűntek fel a formák,
épphogy jelezve a konkrét valót, a többit rábízva tapasztalatunkra, emlékezetünkre.
Akvarelljeinél hasonló a színválasztás. Mind a korábbi, mind a későbbi képek között
Mayer Berta belső szituációjától függ az erősebb vagy a pasztell, a 70-es évek
festményeihez hasonló, tünékeny foltokból épülő színvilág.
Az 1991/92-es lapjainál a kompozíciók az egész képteret elfoglalták. Mayer
foszlányszerű, apró formavariációi különböző irányokba vonultak, mozogtak a kép teljes
terébea Ezt a „nyílt teret" látjuk viszont az utóbb készült táj-, virág-reminiszcenciáknál is.
1996-tól Mayer térszemlélete megváltozik. Az apróbb jelekből szerveződött világ
lassan sűrűsödik, nagyobb formákká áll össze a papíron. Ezek a sokszor csonkolt, amorf
gömb-kristály formák félig vagy teljesen bezártak, áttetsző burokban fogják össze a
benne lüktető szín-forma-vonal impulzusokat. Egy-egy zárt egység rendkívül gazdag
színben, belső formákban, vonalakban. Lüktet belül, mint egy külön élőlény, amelyben
puhább formák, rajzos belső vonaljátékok váltakoznak. Mayer sokszor kettőzi a
formákat; pozitív-negatív, aktív-passzív,
erő-gyengeség-gyengédség
kettősségét
sugallva. Bár a konkrét fogalmak a dupla formáknál sem fejeződnek ki határozottan,
inkább az alakzatok vonzódása, egymással kiegészülni akarása érzékelhető.
Mayer Berta képi világa mindenképpen egy többrétegű világ. Tükrözi mindazt, ami
halmozódik benne. Amit elfogad, amit visszautasít, ami számára a tudatán kívül, vagy
félig tudottan létezik, tudatába át- meg áthullámzik. Akvarelljei gondolati és érzéki
tapasztalatainak vizuális emlékfoszlányai. Árad belőlük a felszabadult teremtő ösztön,
az improvizáció kötetlen öröme.
Mint ahogy korábban a művész olajjal festett, egy hosszabb ideig a tűzzománc
foglalkoztatta, lehet, hogy egy idő után majd az akyarellt is maga mögött hagyja. Ezért
is örülünk Mayer Berta nagyszerű akvarelljeinek. Úgy véljük, nemcsak számunkra volt
ünnep szolnoki tárlata, de az ő művészetében is jelentős állomás.
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Horizont 1996
(70x100 cm, akvarell)
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Jelek II. 1992
(50x70 cm, akvarell)
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Törött 1996
(70x100 cm, akvarell)
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A rajzoló Noé bárkája
Rékassy Csaba művészetéről

„Nem biztos, hogy grafikusnak született. Az sem, hogy ebben a században kellelt
volna élnie. Rékassy Csabát csekély fantáziával valamely görög vagy római agórán is
láthatnánk híres bölcselőként, aki viszont tüstént odébbáll, ha túl népes a hallgatóság,
hogy aztán betérjen valahová, ahol jó bort mérnek — és ahol finomabb közönségnek
magyarázhatja ugyanazt" — írta Megay László Rékassy Csaba tanulmányában.
Ami tény, nem kell szárnyaló fantázia, hogy kövessük a művészt kalandozásában
téren és időn át. Nem kell életrajzát nyomoznunk, hogy megértsük lapjait, hisz Ő ettől
függetlenül kézenfog, s titokzatos utazásra visz bennünket a mesék, a mindcminapok
és mindennapi emberek világába, abba a világba, ahol mi értő vezetés hiányában nap
mint nap eltévedünk. Ha azt mondjuk sokoldalú művész volt, igazat mondunk, de nem
eleget. Sohasem pihent, kezében a leghétköznapibb tárgy is új életre kelt. Rézmetszetei
mellett órái, gyermekjátékai, ékszerei mívessége, s eredetisége mindenki mástól
megkülönbözteti.
Életmű-katalógusának borítóján egy szikár alak görnyed rajzai fölé. Kortalan ruhája
ráncaiba burkolózva alkot a Rajzoló. A rajzoló, aki egyszerű eszközeivel rögzíti a
világot. Mert mi is kellett Rékassy Csabának, hogy láttassa velünk a világot0 A
Rézmetszés kellékei című grafikáján láthatjuk. Ceruza, néhány tű, véső. nagyító.
Hétköznapi eszközök. Majd minden háztartásban megtalálhatók.
S persze kell más is. Mesemondó, aki békésen ül a kemencesut mellett, elmúlt
életének relikviái között. A Bábjátékos, aki titokzatos kalapja alá rejti arcát, s
teremtményeivel átformálja a környező világot. Mesevilág ez — kissé gimyoros. s
mélységesen emberi. A Megfigyelő, a kor világának mérnöke is mesebeli figura. A
bábjátékoshoz hasonló, kalapját mérőeszközök teszik fantasztikus eszközzé, érzékeny
antennává. Ruháján, rajztábláján középkori alkimista tudós, s jövőbeni garabonciás
kellékei függenek. Hasonlóan az O\>'n1im sorozat Pythagoras alakjához, aki könyvéből
ábrándozva elpillantva ül varázslatos műszerekkel teli polca előtt. Tudósok, játékosok,
garabonciások. Tudósok; hol az embert, hol a csillagokat fürkészve. Garabonciások,
nagy kalapú. lobogó köpenyű vándorok, akik hol mesét, hol vihart hoznak, de egy
biztos: nyomukban mindig megváltozik valami.
De taíán már túl népes itt a hallgatóság, túl komoly a tét. Álljunk hát mi is odább.
s térjünk be valahová, ahol jó bort mérnek, s ahol magyarázhatjuk ugyanazt. A
Pálinka/özek; a Borozó világa. Ez szelíd, s olykor keményebb mámorok világa. Mesék,
beteljesületlen álmok, elszalasztott, olykor sosem volt lehetőségek bujkálnak az arcokon.
A polcokon, az asztalok mögött, az üstök mögül kikandikálva sosem volt állatok, sosem
volt nők figyelnek bennünket, három mellük komoly-komolytalanságával. S illatjuk mi
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is a bort a Rékassy Csaba útmutatása alapján magunk hajtogatta borospohárban,
irigyelve azon keveseket, akiknek barátságból maga készített fémből és üvegből
összetéveszthetetlenül Rékassy-poharat.
Pohár, kis mozdony, téka, ékszer, kicsiny fajáték született sosem nyugvó keze alatt,
s került a gazdag nincstelen tékozlásával barátaihoz.
Hozzánk, Szolnokra a Tisza hozta. Csurgás a folyón barátokkal nyaranta. A Folyó
rabul ejtette. Faladikja kis motorjával fel-feltűnik lapjain az Ovidiusban. s máshol is.
„A 32 l-es folyamkilóméternél hajóútszűkület" — írta fel a Folyó című metszetére.
Hatalmas vízi tündérek fürdőznek ott békésen, mit sem törődve a varsát állító
halászokkal. A partra vetve korhadó ladik szárad régi csónakázásokról ábrándozva, s
siratva az elmúló időt. Mert az idő múlik, a régi álmok tovatűnnek, s csak a Művész
őrzi őket, mint Noé, konokul ácsolva bárkáját a tobzódó világban.
Életrajzi adatok
1937. április 24-én születeti Budapesten.
1952—56. A budapesti Képző- és Iparművészeti Gimnázium grafikai szakán tanul.
1956—62. A budapesti Képzőművészeti Főiskolát általános murális szakon végezte.
mestere Kádár György volt. Festőművész oklevelet kapott, diplomamunkája kerámia
falikép volt.
1962-ben házasságot kötött Ágotha Margit grafikusművésszel.
1963-tól kiállító művész, ez évtől rendszeresen részt vett a Miskolci Országos Grafikai
Biennálén, valamint a hódmezővásárhelyi Tornyai Múzeum által rendezett Őszi
Tárlatokon.
1962—63-ban kerámia edényeket készített a Hódmezővásárhelyi Majolikagyárban.
1963-tól az év egy részében a Hódmezővásárhelyi Művésztelepen dolgozott.
1966-ban született Eszter nevű lánya, aki a Képzőművészeti Főiskolán végzett grafika
szakon.
1967-től R.CS. vízjelű papírjait maga készítette.
1970 Honorable Mention Prize, VIII. Nemzetközi Grafikai Biennálé. Tokió
1971 Tornyai János díj, SZOT díj 1972 Munkácsy díj I. fokozat
1975 Miskolci Grafikai Biennálé nagydíja
1979 A Szolnoki Művésztelepen Ágotha Margittal közösen műtermet kap.
1980 Budapesten kiutalják első önálló műtermét
1983 IBBY Nemzetközi Gyermekköny Tanács díja
1985 Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze, Könyvillusztrátori Nívó-díj
1986—87—88-ban a Mezőtúri Művésztelepen dolgozott.
1989 Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze
1989. május 17-én, három és fél évi súlyos betegsén után meghalt.
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Elnöki és főtitkári beszámoló
a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Tudományos Testület
munkájáról
Tisztelt Közgyűlés! Kedves Barátaim!
1. Az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Tudományos Testülete (továbbiakban TT)
megalakulásának gondolatát a DAB vezetőségi
ülésén vetettük fel először és mintának a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei TT-et tekintettük. Hosszas előkészítés után, kikérve az
MTA elnökének és titkárságának tanácsát is,
az 1994. szeptember 26-27-én Szolnokon
rendezett kihelyezett DAB ülésen, Kosáry
Domokos elnök úr és Berényi Dénes a DAB
elnökének jelenlétében mondtuk ki megalakulásunkat, döntöttünk egy ideiglenes szervezőbizottságról, amely 1994. december 17-én
Szolnokon megválasztotta vezetőségét is
(elnök: Szabó László kandidátus, Szolnok;
társelnök: Szeghy Gergely kandidátus, Szolnok; titkár: Füvessy Anikó kandidátus,
Tiszafüred). Megválasztottunk egy 12 tagú
vezetőséget is, lehetőleg valamennyi, a megyében arra érdemes szakterület képviseletével, s
kidolgoztuk leendő programunkat, kiküldtük a
jelentkezési lapokat. Tagjaink lehetnek a megyében élő tudományos minősítéssel rendelkező személyek, a megyéből elszármazott
tudományosan minősítettek, a megyében élő
színvonalas tudományos munkát végzők, akik
egyetemi doktori fokozattal rendelkeznek és
tagok akarnak lenni. Alapszabályunk elkészült,
majd a TT-et egyesületként bejegyezték 1995.
júniusában.
Az 1994-es kihelyezett DAB ülésen a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
elnöke Kosáry Domokos elnök úr, Berényi
Dénes elnök úr s mások jelenlétében arra tett
ígéretet, hogy évente — ha a közgyűlés ezt
megszavazza — 1 millió Ft-tal támogatja a
TT-et. Várhegyi Attila, Szolnok megyei jogú
város polgármestere évi 2.5 millió Ft támogatást ígért megkötés nélkül. A DAB
javaslatára megegyeztünk abban, hogy a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok
Igazgatósága ad helyet, infrastruktúrát, s
kezdeti anyagi segítséget a meginduláshoz,
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összeg megjelölése nélkül. Az iroda létre is
jött, működik, ám a várt megyei és városi
támogatás hosszú időn át nem érkezett meg.
így a TT a múzeum szerem' támogatásával
dolgozott, s adminisztrációját a muzeológusok
látták el önkéntes alapon, anyagi díjazás
nélkül. Többször tárgyaltunk a megye alelnökével és a város alpolgármesterével, akik
sajnálkozásukat fejezték ki, de pénzt nem adtak
visszamenőleg. Szerényebb összeget azonban
1996-ra ígértek.
1996. július elsején kaptuk meg a megyei
közgyűlés által megszavazott 1 millió Ft
időarányos részét. A megyei jogú várostól
máig nem érkezett támogatás, noha a DAB
elnöke többször is küldött levelet ezugyben.
Ezek válasz nélkül maradtak. Természetesen a
reményt nem adtuk fel.
Alapszabályunk szerint 1000 Ft évi tagdíjat
fizetnek tagjaink. Ám ettől a bevételtől is
elestünk, mert a sárga csekk már nem volt
érvényben, új csekk készítésére csak 1996.
júliusától volt pénzünk.
2. Pénz hiányában nem tudtuk valamennyi
elképzelésünket megvalósítani. Ám mégis
értünk el szerény eredményeket.
1995. januárjában Szolnokon vitattuk meg
Makkay János „A magyarság keltezése" című
könyvét.
1995. áprilisában Mezőtúron, a GATE
kihelyezett főiskolai karának munkájával
ismerkedtünk meg, s Dinya László főiskolai
tanár (Szeged) előadását hallgattuk meg a
magyar felsőoktatás helyzetéről.
1995. augusztus elején kétnapos tudományos konferenciát szerveztünk a „Jászok a
magyar kultúrában" alapítvánnyal a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán, ahol a plenáris
ülések mellett pedagógiai, történeti és két
néprajzi szekcióban hangzottak el előadások.
1995. novemberében a DAB karcagi
kihelyezett ülésének szervezésében vállaltunk
részt, biztosítottunk előadókat a muzeológia, az
agrárkutatás, a helyi kórház kutatómunkája és
a város kulturális élete témakörökben.
1995. decemberében elnyerte a TT a 42.
évfolyamába lépő, megye tulajdonát képező
JÁSZKUNSÁG című folyóirat kiadói jogát, s
az erre szánt 1.5 millió Ft-ot. A TT erőit e
folyóirat körüli huzavona eléggé lefoglalta,
energiát vett el az ekkor még pénzzel nem
rendelkező TT-től a folyóirat újraindítása.
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Ennek ellenére tagjaink a legkülönbözőbb
területen dolgoztak és vettek részt a megye
tudományos életének szervezésében. Legeredményesebb területeink kriminológia, a régészet, környezetvédelem, agrártudományok,
illetve a néprajz és történelem. Itt a DAB
munkabizottságaival való egyeztetés, illetve
együttműködés sokat segített.
Ez évben támogattunk három külföldi utat
(két orvosi és egy szociológiai) az USA-ban és
Malaysiában (természetesen más forrásokból is
nyertek pénzt kiutazóink). A külföldön elhangzott előadások tudományos ismeretterjesztő
írásként a Jászkunságban jelennek majd meg.
Következő számunkban erről rövid hír jelenik
meg előzetesen. Ugyancsak támogattuk az
egykori törökszentmiklósi járás földrajzi neveinek gyűjtését, s két könyvkiadáshoz adtunk
támogatást: Ökrösné Bartha Julianna a kunok
keleti rokonainál gyűjtött anyagának megjelentetését és a 80 éves Kaposvári Gyula jubileumi
kötetét segítettük szerény összeggel.
3. Megyénk tudományos kutatási struktúrájában a TT új elem. Nem akartunk senkire
rátelepedni, hanem partneri kapcsolatot akartunk kialakítani a főiskolákkal, tudományos
alapítványokkal, testületekkel, szervezetekkel
és természetesen egyénekkel, s a diáksággal is.
Eredményesen kapcsolódtunk több eseményhez és az eseményt szervező testületekhez: a
Hajnal István Kör Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Szervezetéhez, a Jászok a magyar
kultúrában Alapítványhoz (társadalomtörténeti
egyesület), a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Honismerti Egyesülethez, a Tisza Klubhoz, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei TIT-hez. A
múlt évben rendezett egész éves jászkun
redempciós ünnepségek és tanácskozások
tagjaink aktív részvételével zajlottak.
Közvetlen kapcsolataink vannak a SZAB-al
is, illetve a József Attila Tudományegyetem
több tanszékével. Kérésükre többen tartottak
előadást a régészeti, néprajzi, illetve történeti
tanszékeken. A debreceni egyetemekkel (Universitas) pedig jó kapcsolatainkat természetesnek tartjuk.
Ezenkívül a Nagyalföld Alapítvány, a
regionális településkutató intézetek, illetve
vidéki múzeumi szervezetek munkájában is
szervezetten részt vállaltunk.
Végül, de nem utolsó sorban el kell mondanunk, hogy a TT ösztönözte és elősegítette

több kandidátusi, illetve egyetemi doktori
fokozat elnyerését. Megalakulásunk óla 9
kandidátusi munkahelyi vitát rendeztünk. Az új
rendszer szerint többeket ösztönzött a TT
sikeresen a Ph.D. fokozat elnyerésére egyéni
levelezőként vagy ösztöndíjasként.
4. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei TT
mintájára nekünk is célszerű lenne úgynevezett
munkabizottságokat szervezni, főként azokon a
területeken, melyeken DAB munkabizottság
nem működik. De ez persze nem akadályozó
tényező. Eddig felmerült a sportbiológiai, az
orvostörténeti, a környezetvédelmi, illetve a
teológiai területek munkabizottsággá szervezésének gondolata. Csabai Csaba dr., Szeghy
Gergely dr. és Zádor Béláné dr. lépéseket is
tett ezügyben. Ténylegesen nem alakultak meg.
A szándékot tetté már csak a következő, most
megválasztandó vezetőség és tagság teheti.
5. Külön kell szólnunk a Jászkunságról. A
terveink szerint a TT a Közép-Tiszavidék
kutatási eredményeinek fórumává kívánja tenni
az évi hat számban megjelenő lapot, s
magasrendű tudományos ismeretterjesztést
szeretne megvalósítani e fórumon. A megyei
múzeum helyiséget és infrastuktűrát biztosit a
szerkesztőségnek. A szerkesztőség különben
anyagi ellenérték nélkül szerkeszti a lapot, s
csak szerény honoráriumot tud fizetni.
Szerződésünk értelmében a másfél millió
Ft-ból egy titkárnőt (Pató Ágnes) kell alkalmaznunk, ami természetes, hiszen nélküle egy
szerkesztőség nem lehet meg. A lapra így alig
több, mint 1 M Ft jut. Ez kevés. Az idén —
mivel a decemberi-januári benyújtási határidőnél jóval később köthettük meg a szerződést
— a folyóiratokat támogató alapítványoktól és
más helyről pénzt nem pályázhattunk és nem
kaphattunk. Az előfizetés pedig csak most, az
első szám után lehetséges. Ez hat számra évi
1000 Ft. Egy szám egyedi ára 168 Ft.
Amennyiben megkapjuk — eddig csak
időarányos pénzt kaptunk júliusig — az egész
ígért összeget, valamennyi számot megjelentetjük. Az első három szám készen áll Madaras
László—Szabó László szerkesztésében, de
szeretnénk, ha ezután mások is bekapcsolódnának a munkába. Nem akarunk tematikus
számot kiadni, de ezt azért szabályozza a most
felálló új szerkesztőség. A jelenlegi helyzet
gyakorlatát és terheit sem akarjuk a jövendőre
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ráerőszakolni. Azonban a folyóirat ölthet úgy
határozottabb profilt, hogy egy-egy intézmény,
főiskola vagy annak egy-egy kara megkap egy
számot, s az ehhez való költségeket (évente két
ilyennel számolunk), majd maga hozzáad egy
összeget, amiből saját profiljának megfelelően
helyezhet el cikkeket.
Folyóiratunk négy rovatból áll: Társadalom,
Természet, Művészet, Téka. Ez utóbbi a
könyvismertetéseket, valamint a tudományos
élet és TT híreit tartalmazza. Kérjük, hogy
mindenki a megyei és térségi rendezvényekről,
konferenciákról pársoros, tömör híreket adjon
le! így a Jászkunság információs lap is lesz. A
rovatok élére kerülő grafikát Tóth Lajos, a
Verseghy Ferenc Gimnázium tanára tervezte és
rajzolta.
6. A TT tagjait számítógépes nyilvántartásba vettük, regisztráltuk minden tagunk
kutatási területét, s igyekszünk a jövőben tájékoztatást adni a TT munkájáról az MTA-nak,
a Területi Akadémiai Bizottságoknak és a
tagságnak.
Tisztelt Közgyűlés! Kedves Barátaim!
7. Jelen elnökségünk elköszön! Megköszöni
a tagság, a támogató megyei önkormányzat
segítségét! S bízik abban, hogy a jövőben szilárdabb anyagi alapra építve, jelentősebb
számú tagsággal, magasabb tudományos minősítésű gárdával folyhat tovább megyénk
tudományos élete — mindenki hasznára.
Kérem beszámolónk elfogadását!
Szolnok, 1996. október 26.
Szabó László, elnök
Szeghy Gergely, alelnök
Füvessy Anikó, főtitkár

Szolnokon, Társadalmi Egyesületek
Székházában tartotta tisztújító közgyűlését
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Tudományos Testűlet
Szabó László elnök üdvözölte a megjelenteket. Bemutatta és köszöntötte a DAB

210

jelenlévő alelnökét, Tamás Attilát, köszöntötte
a 80 éves Kaposvári Gyulát, a TT tagját, majd
felkérte Nyári Katalint előadása megtartására.
Nyári Katalin tudományos előadást tartott Egy
közvélemény-kutatás eredményei a közbiztonsági közérzetről címmel.
Szünet után Ladosné Varjú Irén, a Megyei
Önkormányzat Művelődési és Népjóléti Irodájának munkatársa tájékoztatót tartott JászNagykun-Szolnok megye nemrég elkészült
térségfejlesztési
koncepciójáról, s humán
stratégiájáról. Tolmácsolva a Megyei Térségfejlesztési Iroda kérését, felkérte a Tudományos Testületet is szakmai véleményalkotásra.
A Tudományos Testület közgyűlése a TT
elmúlt időszakáról, eredményeiről, terveiről
szóló elnöki beszámolóval vette kezdetét.
Füvessy Anikó titkár a TT gazdasági helyzetéről készült beszámolót ismertette.
Az elnökség leköszönt, s külön köszönetét
fejezte ki a társelnöki tisztéről lemondó Szeghy
Gergelynek.
Az új elnökség megválasztásának lebonyolítására Madaras Lászlót kérték fel.
Madaras László beterjesztette a javaslatot
az elnök személyére, az elnökség összetételére
és a Jászkunság folyóirat felállítandó szerkesztőségére.
A jelenlévő tagok az elnökség javaslatára
nyílt szavazással egyhangúlag elfogadták az
elnökség javaslatát a Jászkunság szerkesztőségének személyi összetételére, s úgy döntöttek,
hogy a szerkesztőség felállítását, munkájának
beindítását a továbbiakban az elnökség hatáskörébe utalják.
A Jászkunság folyóirat szerkesztőbizottságának tagjai:
Józsa Árpád agrármérnök (Karcag); Hamar
József hidrobiológus (Szolnok); Boronkai
Piroska gyógyszerész (Szolnok) Pethö László
szociológus (Jászberény); Nemes András orvos
(Szolnok);
Nyári
Katalin
kriminológus
(Szolnok); Szabó József lelkész, művészettörténész (Törökszentmiklós); Pelikán Lajos
mérnök (Szolnok); Vass Lajos kulturális
menedzser (Szolnok); Vadász István geográfus
(Tiszafüred);
Szabó
Uiszló
etnográfus
(Szolnok); Madaras László régész (Szolnok);
Vörös Miklós hadmérnök (Szolnok); Újlaki
Csaba, a TIT csillagvizsgáló vezetője (Szolnok); Pár Nándor építész (Szolnok); Fábián
Péter újságíró (Szolnok); Barabás Imre
geológus (Szolnok).
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A Jász-Nagylain-Szolnok Megyei Tudományos Testület elnöke továbbra is Szabó László
maradt.
Az elnökség tagjai a következők: Delegált
tagok: Szeghy Gergely, Vizdák Károly,
Madaras László Füvessy Anikó, Szarvas Pál,
Nyári Katalin, Bancsi IsU'án, Bellon Tibor,
Választott tagok: Krasznai Géza, Józsa Árpád,
Lengyel Lajos, Pethő László, Vadász István,
Stanitz Károly, Nagy Rózsa, Csabai Csaba,

Gelléri Dezső, Nyíri László. Az elnökség saját
kebeléből megválasztotta a tisztségviselőket.
Alelnökök: Józsa Árpád agrármérnök (Karcag) és Gelléri Dezső orvos (Szolnok), titkár:
Vadász István geográfus (Tiszafüred)
A közgyűlés végén Tamás Attila, a DAB
alelnöke köszöntötte az újonnan megválasztott
elnököt és az elnökséget.

KÖNYVISMERTETÉSEK

Bánkiné Molnár Erzsébet:
Polgárok Kiskunfélegyházán
1890-1913
(Studia Folkloristica et Ethnographica 38.)
Debrecen, 1996
Tematikus szempontból igen érdekes, tudományos feldolgozó módszerét illetően pedig
mintaértékű könyvet tarthatunk a kezünkben.
Egy polgárcsalád életébe pillanthatunk bele
egyfelől a családi dokumentumanyag mint
történeti forrás, másfelől az élő szájhagyomány
segítségével. A mezővárosok paraszt-polgári
társadalma igen érdekes téma önmagában is. E
kötet fejezeteit lapozva a mezővárosi társadalom kettősségét érezzük: a mezővárosi paraszti
és a polgári hagyomány sajátos ötvözetét.
Az utóbbi évtizedekben a néprajztudomány
egyre nagyobb teret szentel a család- és
nőkutatásnak. A hazai kutatók közül is egyre
többen foglalkoznak a nőkhöz kapcsolódó
jelenségek vizsgálatával. 1956-ban jelent meg
az első, úttörő jelentőségű feldolgozás, Morvay
Judit Asszonyok a nagycsaládban című munkája, mely a palóc család leány- és asszonyi
életét mutatta be. Számos paraszti önéletírást
is ismerünk, melyekből megismerhetjük a nők
sorsát a családon belül. A XX. századi polgárasszony életének néprajzi-történeti szempontú
bemutatására talán ez a könyv az első jelentős
kísérlet.

A háziasszony mindennapi háztartási
teendőin belül a legfontosabb szerep a család
táplálékának a biztosítása volt. A közölt anyag
— a receptek, a mindennapok és az ünnepek,
a társas összejövetelek menüi — fontos adalékul szolgálnak a város táplálkozási kultúrájának a feltárásához. A táplákozáskutatásban
nem könnyű a kölcsönhatásokat kibogozni,
hiszen az úri és a paraszti, a paraszti és a
polgári táplálkozás jelentősen hatott egymásra.
E kötet példáin is megfigyelhetjük a sokszínű
hagyományt: a hétköznapok asztalán a hagyományos magyaros, paraszti ételeket találhatjuk
meg, a társas összejövetelek alkalmával pedig
a századforduló
körüli
szakácskönyvek,
receptfüzetek divatos francia, német, osztrák,
olasz eredetű polgári ételeit.
A kötet tartalmi értékein túl külön kiemelésre méltó a forrásanyag multaértékű feldolgozási módszere. Ennek oka pedig nem
egyszerűen a szerző alapos szakmai felkészültségében rejlik, hanem a történész kutató
mélyen humanista világszemléletében, aki a
történelmet mint a mindennapok harcait, a
köznapi ember jobb életért folytatott törekvéseit értelmezi.
A szerző történeti-néprajzi dokumentumokat mutat be oly módon, hogy a dokumentumanyag mögötti emberi sorsokba, egy
társadalmi réteg életmódjába ad bepillantást.
Szerintem a könyv legfőbb értéke az, hogy a
szerző valóságosan is emberközelbe tudja
hozni a történelmet. A dokumentumok életközeli feltárása révén nem egyszerű társa-
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dalomrajzot láthatunk a századforduló Félegyházájáról, hanem magát a mindennapi
gondokkal küzdő embert.
A kiadvány kétnyelvű; magyar és német. A
nem könnyű fordítói munka — sajnos a kötet
nem tünteti fel nevét — Szabó Ágnes munkája.
(Kapható a Kiskunfélegyházi Városi Levéltárban)
Bereznai Zsuzsanna

Zádorné Zsoldos Mária:
Jász-Nagykun-Szolnok megye
egészségügyi szervezetének,
helyzetének fő vonásai
(1876-1976)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
Közleményei. 2., Szolnok, 1996.
Jelenünk egészségügyi és társadalmi csetepatéi közepette üdítő olvasmányként veheti e
könyvet kezébe az érdeklődő olvasó. Történeti
alakulását tekintve a több részből 1876-ban
megalakult új Jász-Nagykun-Szolnok vármegye a korábbitól eltérő, új, az európai
rendbe illeszkedő közigazgatási átalakuláson
ment át. Az indulatoktól sem mentes folyamat
nemcsak a közigazgatás, hanem az egész
egészségügyi szervezet egységesítését is
elindította. Világviszonylatban elsőként fogalmazta meg az 1876. évi XIV. t e , hogy a
közegészségügyi helyzet ellenőrzése és a
szükséges intézkedések megtétele állami
feladat. Az egészségügy új rendszerének
kialakítása a belügyminisztérium hatáskörébe
tartozott, tényleges megvalósításuk pedig a
vármegyei közigazgatás feladata volt. Az
alispán, a szolgabírák, a polgármesterek, illetve
a megfelelő szinteken a szakértelmet képviselő
tisztiorvosok nemcsak az orvosi ellátást, hanem
a bábaképzést, a gyógyszertárak rendszerét, a
védőoltások elvégzését, járványügyi intézkedéseket, s általában a közegészségügy ellenőrzését is intézték. Mint a szerző írja, a
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törvénycikk „az egészségügy legkülönbözőbb
ágazatait foglalta egységbe."
A könyv három nagy korszakot különít el.
Az 1876-1919. évek évtizedei az új szervezet
kiépítésének korát jelentik. A korábbi, helyi és
területi intézkedések egy nagyobb, országos
átlag irányába mozdulnak el, s ezeknek meg
kell teremteni a feltételeit is (kórházak, körorvosi hatáskörök, képzés-ellenőrzés megszervezése, a különböző egészségügyi területek
összehangolása). Több kisebb-nagyobb módosító rendelkezéssel, fejlesztéssel. E korszak
eredményei közé tartozik, hogy a nagy
járványok (pl. kolera), amelyek még a század
első felében, sőt a hatvanas éveiben is tömeges
áldozatokat szedtek, visszaszorultak, s a kisebb
településekre is kiterjedt az egészségügyi
ellenőrzés.
A következő, 1920—1944 közötti időszak,
amit a szerző a megye közegészségügye nagy
fejlődésének időszakaként mutat be, gazdagon
dokumentált. E korszakban modern intézményhálózat alakul ki, s ezek az egész megyét
behálózzák. A húszas évek végén az Országos
Közegészségügyi Intézet (OKI) és az Országos
Társadalombiztosító Intézet (OTI) összehangolja a közegészségügyet, betegbiztosítást. De
szerephez jutnak az olyan társadalmi jellgű
egyesületek is, mint a Stefánia Szövetség, a
Zöldkereszt Szervezet. A tuberkulózis elleni
küzdelem, a csecsemőhalandóság visszaszorítása, s a betegségmegelőzés kiépülése jellemzi
a korszakot. ,,A fertőző és krónikus betegekkel
való egészségügyi törődés, gondozás rendszeressé vált... A védőoltások újakkal gazdagodtak... A halálozás egyéb betegségekben —
különböző mértékben — csökkenő tendenciájú.
Ez még a tüdőgümőkórra is vonatkozik."
Persze vannak megoldatlan kérdések is (pl. a
kis települések ellátása, a városi és falusi
lakosság ellátásának más színvonala).
Az 1945—1976. közötti évtizedek igen
alacsony szintről, a háborús pusztítások
jegyében indultak. A nagyobb változások 1950
után következnek. Átalakult a közigazgatás
rendszere, s át kellett alakulnia az egészségügyi
közigazgatásnak is. Előbb, 1950-ben a
gyógyszertárak államosítása, a magán patikák
megszüntetése megy végbe, majd a körorvosi
rendszer helyett létrejön a körzeti orvosi
rendszer. Megyénkben 1952-ben 127 rendes és
17 ideiglenesen üres (fél állással betöltött)
körzeti orvosi rendelő létesül, amelyekben
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1958-tól nővérek segítik a körzeti orvosok
munkáját általánosan. A korábban házhoz járó
bábák szülőotthonokban dolgoznak, létrejön
1962-től általánosabban is az üzemorvosi
hálózat, rendelőintézetek, szakrendelések, új
kórházak építése jellemzi a korszakot. Bizonyos betegségek (gümőkór) majdnem eltűnnek.
A betegbiztosítás rendszere országosan is
egységesül. A szerző megállapítja, hogy a harmadik korszak is eredményes volt megyénkben, ha bizonyos hátrányokat nem is
sikerült felszámolni. Egyes területeken azonban — hála az orvosoknak, az egészségügy
önfeláldozó dolgozóinak — tágabb térséget
tekintve is figyelemreméltó eredményt sikerült
a megyének elérni.
A kötet a megyei levéltár gazdag anyagára
épült. A szöveget beszédes táblázatok,
statisztikák egészítik ki. Név- és tárgymutató
könnyíti meg a tájékozódást, s néhány dokumentum, egykori fotó a kézzelfoghatóságot.
(Kapható a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Levéltárban.)
Szabó László

A Nagykunsági mezővárosok
állattartó gazdálkodása
a XVIII-XIX. században
Bellon Tibor: Beiden
Bellon Tibor közelmúltban megjelent tanulmánya mintegy három évtizedes kunsági
kutatásaink eredménye. A szerző az alföldi
hagyományos paraszti gazdálkodás szakavatott
kutatója, akinek e munkáját számos kitűnő
publikáció előzte meg. Ezek közül itt most elég
csupán az 1973-ban megjelent Karcag város
gazdálkodása
(Földművelés), illetve
az
1986-ban a Falvak, mezővárosok az Alföldön
című tanulmánykötetben közölt „Szabadalmas
alföldi
mezővárosok
gazdálkodása
a
XVIII—XIX. században" című írásokra utalni.
Az olvasót meglepheti már a kötet címe is
— Beklen —, amely kun szóról a szerző

közléséből a következőket tudhatjuk meg:
„Jelentése: óvottnak, őrzöttnek lenni, vigyázni.
A török népek körében ma is gyakran
adományozott név. A legdrágább kincsüket,
gyermeküket védik vele. A Nagykunságban is
megőrződött, ezért választottam a könyv
címének ezt a kifejezést, amely a legnagyobb
értéket jelentő jószágállományra utal."
A könyvben a szerző ismét fontos témával
foglalkozik. A hatalmas határral rendelkező
mezővárosokban a jelzett időintervallumban a
legeltető árutermelő állattartás meghatározó
szereppel bírt. „A nagykunsági mezővárosok
virágzását a pusztákon űzött árutermelő állattartás teremtette meg." Ez volt az a tevékenység, amely régiónkban nem csupán egyéni, hanem közösségi ügy is, melyet a
települések akkori önkormányzatai, a tanácsok
szigorúan szabályoztak. Bellon Tibor tanulmánya az egyes állatfajták tartásának módozatai mellett megismertet berniünket ezzel a
szigorú rendszerrel is. Képet nyerünk az egyes
települések legelőhasználatáról, legeltetési
rendjéről. Külön fejezetben foglalkozik a területünkön mindig igen fontosnak számító állatfajta, a juh tenyésztésével, amely területünkön
kevés törődést igényelt és sokféle haszna volt.
A gyapjú árából sok közös kiadást fedeztek, az
ürü és kos eladása jelentős jövedelmi forráshoz
juttatta a gazdákat, a hús, a gomolya, a sajt és
túró a táplálkozásban játszott fontos szerepet.
A faggyúnak is hasznát vették, a juhbőrből
pedig sokféle ruha készült.
A Nagykunság állattartása mint téma nem
először jelenik meg a magyar néprajztudományban. Elég itt csak Györffy István
munkásságára, több tanulmányára utalni.
Klasszikus művében, a Nagykunsági krónikában szintén számos adalékot olvashatunk a
témával kapcsolatosan. Bellon Tibor ügyelembe veszi Györffy eredményeit, azonban
igyekszik azoknál tovább lépni és néhány
olyan részletre rámutatni, amelyben lényegesen
tovább és messzebbre jut.
A hagyományos gazdálkodás e fontos
témakörének részletes ismertetése, bemutatása
a szerző számára lehetővé teszi, hogy a
mezőváros szerepét újragondolja, s ez a könyv
egyik nagy erénye. „Az adatokból az a
következtetés vonható le, hogy a vizsgált
időszakban az állattartó mezőváros önálló
típust alkotott. Évszázadok alatt alakult,
formálódott és kapta meg sajátos jegyeit" —
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írja összefoglalásában. A dolgozatban közölt
adatok ugyan a Nagykunságból származnak,
talán mégis elfogadható a szerző következtetése, amely szerint a vizsgált időszakban
ismertetett gazdasági modell nem csupán ebben
a régióban, hanem az Alföld egész területén
érvényes volt.
A szerző által már korábban is használt
vizsgálati módszer lehetővé tette, hogy ne
csupán egyszerű leíró dolgozat készüljön,
hanem egy komplex igényű történeti-néprajzi
tanulmány. E munkához a megfelelő alapot az
ebből az időszakból származó levéltári anyag
szolgáltatta. A levéltári források elemzését,
értelmezését a recens kutatások eredményei
teszik teljessé. „A szűkszavú források megszólaltatása, a szövegkörnyezet értelmezése csak

a recens adatok segítségével volt elvégezhető,
így is gyakran csak óvatos megfogalmazással
mertem következtetéseket levonni'" — vallja a
szerző. A könyvben található nagyszámú szó
szerinti idézet élvezetesebbé teszi a tanulmányt. E közlésekből megismerhető az elődök
által használt ízes, régi nyelv. A kötetet több
térkép illusztrálja, s csak sajnálni lehet, hogy
— terjedelmi okok miatt — a térképek
közlésétől eltekintett a szerző.
(A kötet a Művelődési és Közoktatási
Minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya és
Karcag Város Önkormányzata támogatásával
jelent meg.)
Nagy Molnár Miklós

HÍREK

Vízügyi konferenciát rendezett a Hidrológiai Társaság Szolnokon, a Tudomány és
Technika Házában, 1996. október 1—2-án.

Október 23-án Jászjákóhalmán a községi
önkormányzat és a Jászok Egyesületének közös
emlékünnepsége után — ahol dr. Tóth Pál
Péter szociológus, az egyesület Számvizsgáló
Bizottságának elnöke mondott beszédet — a
Közösségi Ház falán emléktábla avatásra került
sor. A dr. Czettler Jenő agrárközgazdász,
akadémikus, az egyesület elődjének volt
elnöke, a jászjákóhalmi választókerület hajdani
országgyűlési képviselője tiszteletére állított
márványtáblát fia, dr. Czettler Antal történész,
közíró (Svájc) leplezte le.

A karcagi Györffy
István Nagykun
Múzeum "^óber 25-én ünnepelte alapításának
90. évfordulóját. Ebből az alkalomból Karcag
Város Önkormányzata és a Jász-NagykunSzolnok megyei Múzeumok Igazgatósága tá-
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mogatásával tanácskozást szerveztek, amelyen
dr. Fazekas Sándor polgármester köszöntőjét
követően négy előadás hangzott el. Az ünnepi
tanácskozást dr. Ujváry Zoltán professzor, a
debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem
Néprajzi Tanszékének vezetője, a Györffy
István Néprajzi Egyesület elnöke vezette.
A szolnoki Damjanich Múzeum Néprajzi
Osztályának vezetője, T. dr. Bereczki Ibolya
Györffy István és a karcagi múzeum születése
című előadásában vázolta a Nagykun Múzeum
létrejöttének körülményeit. Dr. Péter László a
szegedi József Attila Tudományegyetem
nyugalmazott professzora, a múzeum második
világháború utáni vezetője az újjászervezésről,
dr. Dankó Imre professzor a debreceni Déri
Múzeum nyugalmazott igazgatója a jeles
néprajzkutatóról, Szűcs Sándor életéről és
nagykunsági kutatásairól tartott élvezetes
előadást. A múzeum korábbi igazgatója, dr.
Bellon Tibor, a József Attila Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének docense pedig
az 1960-as évektől napjainkig tekintette át a
múzeumban folyó szakmai munkát.
A tanácskozással egv időben a múzeum
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történetével kapcsolatos időszaki kiállítás is
nyílt, amely az év végéig fogadja látogatóit.

Szolnokon a MÁV-kórház folytatja a
korábbi orvostalálkozóit. Tízrészes szakmai
előadás-sorozat segít abban, hogy szakmai
ismereteik bővüljenek, frissüljenek. Október
2-án dr. Palkó András radiológus osztályvezető
főorvos, dr. Lőke Mihály osztályvezető főorvos, dr. Novak László adjunktus és dr.
Graber Hedvig professzor tartottak előadást.
Ugyanekkor nyitották meg Nagy László
fotóművész kiállítását is.

A Kriza János Társaság (romániai magyar
néprajzi társaság) Bihardiószegen és Székelykeresztúron tartotta őszi ülését október
11—13-án. Az előadók a Partium kutatásának
erdményeit tekintették át. Megyénket Keményfi Róbert és Szabó László képviselték,
akik több év óta a román—magyar kutatás
keretében vizsgálnak román és magyar kutatókkal együtt két vegyes nemzetiségű feketeKörös-völgyi és sebes-Körös-völgyi falut a két
állam területén. Előadásaikban összefoglalták a
közös kutatás eddig eredményeit.

Az MTA Regionális Kutatások Központjának szolnoki intézetét Jászfelsőszentgyörgy
önkormányzata felkérte, hogy végezzen szociológiai felmérést a településen. Az elképzelések szerint ez a felmérés évtizedekre
meghatározza majd azokat a feladatokat,
amelyeket a jövőben az önkormányzatnak meg
kell oldania. A felmérést a Jászberényi Tanítóképző Főiskola diákjainak bevonásával Szoboszlai Zsolt, a szolnoki intézet vezetője
irányítja. A településre vonatkozó eddigi
irodalom gyűjtése befejeződött, s a kérdőívek
kitöltését is megkezdték. A település mintegy
600 családját érinti a vizsgálat.

Október 11-én a mezőtűri városháza dísztermében a magyar oktatás ezer éves
évfordulója alkalmából a megyei TIT szervezet

fórumot szervezett a város pedagógusai
számára „A magyar oktatás 1000 éve" címmel.
Mészáros István professzor „A magvar oktatás
996-tól napjainkig", Pethő László kandidátus,
a Jászberényi Tanítóképző Főiskola tanára a
mai közoktatásról, Dinya László egyetemi
tanár, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium helyettes államtitkára a felsőoktatás
helyzetéről, várható jövőjéről tartott előadást.

Október 13-án Szolnokon a megyeháza
dísztermében ,,A szolnoki zsidóság története"
címmel rendezett konferenciát a KeresztényZsidó Társaság. A konferencia nemcsak egy
város, hanem általában a vidék zsidóságának
társadalmi szerepével is foglalkozott.

Az MTA Debreceni Területi Bizottsága
Tanácsa 1996. október 29-én a DAB debreceni
székházában tartotta rendkívüli ülését, amelyen
a DAB vezetőségét a következő hároméves
ciklusra megválasztották. Berényi Dénes akadémikus megtartotta beszámolóját, majd a
korábbi vezetőség leköszönt. A választást előkészítő bizottság elnöke Gyires Béla akadémikus volt, aki beszámolt a majd féléves előkészítő munka eredményéről, és ő terjesztette
elő a jelöltek névsorát. Az ülésen jelen volt
Glatz Ferenc, az MTA új elnöke is.
A választás nagy többséggel szavazott
bizalmat a korábbi vezetőségnek, elismerve
ezzel munkájukat. A DAB elnöke Berényi
Dénes akadémikus lett, az alelnökök Rák
Kálmán professzor (orvostudomány) és Tamás
Attila professzor (irodalom) lettek. Az új
vezetőség titkárrá újra Gaál Botond professzort
(teológia) választotta. Az új vezetőség röviden
ismertette programját.
Az ülésen felszólalt Glatz Ferenc, az MTA
elnöke. Elmondta, hogy nagyon örül, hogy a
dinamikus vezetőségnek
ismét bizalmat
szavaztak. Ismertette azt a programot, amelyet
az MTA elnökeként szeretne végrehajtani.
Tudván, hogy nehéz anyagi helyzetben van az
ország, a tudomány nem adhatja fel állásait.
Gazdaságilag is át kell gondolni az MTA
tevékenységét. Az akadémiai intézetek meg-
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tartását, i gyanakkor tevékenységük és gazdálkodásuk racionálisabb átgondolását szükségesnek mondta. Az egyetemekkel, egyetemi
kutatóhelyekkel való szoros együttműködést, a
kapcsolatok átgondolását és ésszerűsítését a
közeljövő feladatának tekintette, ám olyannak,
amely legalább fél évszázadra határozza meg
a magyar tudomány jövőjét. Külön kiemelte a
tudományos
ismeretterjesztés
fontosságát,
amely az egész nemzet gondolkodását kell,
hogy átformálja. A DAB-ról úgy emlékezett
meg, mint aki valamennyi testület közül a
legteljesebben valósította meg eddig az új
akadémiai elveket. Közölte azt is, hogy a DAB
egyik jövőbeni feladata lesz majd a határon túli

magyarság tudományos intézményeivel való
kapcsolat teljesebb megteremtése.
November 7-én a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Honismereti Egyesület Kilátó című
előadás sorozatában Vadász István kandidátus
tartott előadást „Vidékinek lenni Dániában"
címmel. Az előadó a dániai népfőiskolákat
tanulmányozta.
November 22-én tartották Szolnokon a
Tudomány és Technika Házában a Mérnökkamara alakuló ülését.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos
Testülete,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Honismereti Egyesület,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet,
a Jászok Egyesülete
és a Jászkunság folyóirat
helytörténeti pályázatot hirdet kutatással,
gyűjtéssel nem hivatásszerűen foglalkozók
számára.
Pályázni lehet bármely szabadon választott
gazdaság-, társadalom-, politika- és művelődéstörténeti téma, illetve annak valamely részkérdése feldolgozásával, mely megyénkhez
vagy annak kisebb régiójához, valamely
településéhez kapcsolódik. Pályázni nyomtatott
formában meg nem jelent, kiadás alatt nem álló
munkával lehet. A beküldött pályamunkák a
Damjanich János Múzeum Helytörténeti Adattárába kerülnek, azokat kéziratnak tekintjük és
az érvényben lévő jogszabályok
szerint
kezeljük.
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A pályázat alapkövetelménye, hogy a
pályázó közgyűjteményben levő vagy oda be
nem gyűjtött eredeti történeti forrásokra,
muzeális értékű tárgyakra, levéltári és egyéb
dokumentumokra, fotókra, egyéb ábrázolásokra, visszaemlékezésekre stb. támaszkodjék,
azok pontos lelőhelyének feltüntetésével. Egyegy átfogó téma feldolgozása esetén résztanulmányok elkészítését és beküldését is
javasoljuk.
A pályázatot ifjúsági (18 év alatti) és felnőtt
korú kutatók számára hirdetjük meg, rajtuk
kívül pályázhatnak csoportok: ifjúsági és
felnőtt honismereti szakkörök, egyéb közösségek is.

TÉKA

A pályázat díjai
Felnőtt egyéni kategória
I. díj
n. díj
in. díj

10000 — Ft
8000,— Ft
6000,— Ft

Ifjúsági egyéni kategória
I. díj

n. díj
in. díj

8000 — Ft
6000,— Ft
4000,— Ft

Csoportos kategória
I. díj

n. díj
m. díj

8000 — Ft
6000 — Ft
4000,— Ft

A pályadíjak megoszthatók, illetve visszatarthatok. A nem díjazott színvonalas munkák
könyvjutalomban részesülnek.
A pályamunkákat két megegyező példányban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága címére kérjük beküldeni
(Szolnok, Pf. 128. 5001) Kérjük, a borítékon
tüntessék fel: TÖRTÉNELEM. A pályázat

jeligés, ezért a jeligét és a kategóriát egy lezárt
borítékon kérjük jelezni! A borítékban a
következő adatlapot helyezzék el:
— a pályázó(k) neve(i), a pályázó csoport
megnevezése
— foglalkozás
— munkahely, iskola
— a pályamunka címe.
A pályázatok beküldési határideje:
1997. február 1.
Az eredményhirdetés időpontjáról pályázóinkat értesíteni fogjuk. A pályázni kívánóknak igény szerint felvilágosítást (kérdőíveket,
gyűjtési szempontokat stb.) a Damjanich János
Múzeum, valamint a területileg illetékes
tájmúzeumok munkatársai nyújtanak.
Minden kedves pályázónknak eredményes
munkát kívánunk!
Szolnok, 1996. szeptember
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Múzeumok Igazgatósága

„A Jászságért" Alapítvány
kuratóriumának pályázata
A pályázat célja a jászok és a Jászság
történeti, néprajzi, kulturális, oktatási és
közművelődési értékeit gyarapítók támogatása.
Pályázhatnak azok a magánszemélyek és jogi
személyek, akik és amelyek a fenti célokat
szolgáló törekvéseikhez, kezdeményezéseikhez
anyagi támogatást várnak. A pályázatiak
tartalmaznia kell:
— annak a konkrét kezdeményezésnek, célnak,
törekvésnek a rövid tartalmi leírását,

melyhez a pályázó az anyagi támogatást
kéri;
• a fenti cél megvalósításának teljes költségigényét, ideértve a már rendelkezésre álló
anyagi fedezetet, továbbá a kért támogatás
felhasználásának részletes tervezetét;
- a pályázó pontos nevét, címét, telefonszámát, továbbá azt a bankszámlaszámot (a
pénzintézet megnevezésével, a számlatulajdonos nevének feltüntetésével) ahová a
megítélt összeget kéri;
- két ajánló véleményét a pályázatról.
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A pályázatok benyújtási határideje:
1997. február 28.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük
eljuttatni:
„A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma
1537 Budapest 114, Pf. 367.

Egyidejűleg „A Jászságért" Alapítvány
kuratóriuma közzéteszi az általa alapított

„Jászságért" Díj
hatodik alkalommal történő kiírását. E díjat az
a személy nyerheti el életműve elismeréseként,
aki a Jászság művelődési és oktatási életében
kiemelkedő alkotómunkát végzett.
A díj összege 100.000 forint.
A díjazandó személyére részletes indoklással javaslatot kér és vár a kuratórium magánszemélyektől és jogi személyektől egyaránt.
A javaslatok benyújtásának határideje:
1997. február 28.
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