laszokból következtetést vonhatunk le, hogyan alakul az egyetemi hallgatók olvasási igénye. Az olvasók nagymértékben támaszkodnak a könyvtárakra olvasmányaik megválasztásakor, évente jelentős összegért vásárolnak könyvet (átlag 14
kötetet 530,— Ft értékben), de ugyanakkor igényük jelentkezésekor nem elhanyagolható az esetlegesség szerepe sem. Ma még a tömegkommunikációs eszközöknek nincs jelentős befolyása a szépirodalmi olvasmányok megválasztásakor, b a r á tok, ismerősök tanácsa elsődleges.
Az olvasott és kedvelt művek között nagy számban szerepelnek olyanok, a m e lyekkel az olvasó már a középiskolában megismerkedik, mondhatjuk, hogy azok
ismerete az alapműveltséghez tartozik, de ugyanakkor egyetemi, főiskolai hallgatóktól ezen a színvonalon való felülemelkedést kell várnunk.
Két felmérés nem elégséges ahhoz, hogy egy réteg igényeire, szokásaira teljes
biztonsággal vonhassunk le következtetést. A vizsgálatot megismételjük és az olvasók irodalmi ízlésének, valamint nemcsak szépirodalmi, hanem ismeretterjesztő,
szakirodalmi olvasási igényeinek elemzésével ú j a b b szemszögből kívánjuk megvilágítani a felsőoktatási intézmények hallgatóinak arculatát.
SZENT1RMAI LÁSZLÓ

A rizsről és az öntözésről*
A Hortobágyon láttam életemben először rízsföldeket, 1939 szeptemberében, amikor Györffy István professzor egyik néprajzos
kutatócsoportját elkísértem oda. A híres csárda és híd közelében, az
Öntözésügyi
Hivatal kísérleti gazdaságában épp befejezték az aratást. Huszonöt
mázsás átlagtermést takarítottak be, de volt olyan parcella, amely
negyven
mázsát adott. Meglepett ez a szép eredmény és új reményt ébresztett bennem: ez is segíthet a parasztságon! Ettől kezdve szemmel tartottam
az
új növény hódító útját, öröm volt látni, milyen gyorsan
meghonosodott
a Berettyó meg a Körösök vidékén, s ahogy az öntözésügy fejlődött, a
Tisza mellett is.
Ma már azt is tudom, hogy a rizs nem volt egészen új növény nálunk, szórványosan a török időkben is termelték, a XVIII. századtól pedig a Temes, a Bega és a Berzava vizének felhasználásával
az olasz telepesek foglalkoztak
vele a kincstártól bérelt földeken. II. József
kiváltságokkal támogatta őket. Hántolóüzem is létesült. Később a magyar
kincstár megvonta a kedvezményeket,
de néhány család a múlt
században is termelte. 1880-ban a Ferenc József-csatorna mellett,
Péklapusztán
a Földművelésügyi
Minisztérium alapított nagyobb telepet, s a példán
fölbuzdulva Bács, Torontál és Temes megye déli vidékein ismét
többen
próbálkoztak vele. A rizst importáló érdekeltségek támadásai és még sok
egyéb ok miatt ezek a telepek nem voltak hosszú életűek, nem valósulhattak meg azok a tervek sem, amelyek északabbra is be szerették
volna
vezetni ezt a
növénykultúrát.
A húszas években a Pest megyei Sőregpusztán és a
tápiógyörgyei
uradalomban rendeztek be rizstelepeket. Az itt elért jó eredmény
azért
fontos, mert bebizonyosodott, hogy a korábbi termőhelyektől
sokkal északabbra is megél a növény, termesztése ott is gazdaságos. A példa nyomán
Békés, Csongrád és Szolnok megyében is építettek kisebb telepeket. 1927ben a Földművelésügyi
Minisztérium megszervezte
az Országos
Rizsbizottságot, ennek csak tanácsadó szerepe volt. Sokkal fontosabb az a
munka, amit a kutatók végeztek a Szegedi Talajtani,
Növénytermesztési
és Növénynemesítési
Kísérleti Intézetekben.
Tisztázták a rizs
talajtani,
agrotechnikai, trágyázási problémáit és kiválasztották
azt a hat rizsfaj*A t a n u l m á n y e g y k é s z ü l ő v á r o s s z o c i o g r á f i a
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része.

tát, amelyet nálunk is sikeresen lehet termelni. A harmincas évek végére ezek a kutatások megteremtették
a nagyarányú hazai
rizstermesztés alapvető tudományos és gyakorlati
feltételeit.
Ettől kezdve a rizs évről évre nagyobb területet hódított meg. Amíg
1940-ben csak háromszáz holdon termelték, 1944-ben már nyolc és fél
ezer holdon. A háború végén egy kis stagnálás következett, de 1948-ban
már 23 ezer hold a rizsvetés. A fejlődés 1955-ben 87 500 holddal éri el
a csúcspontot.
Ebben az évben szegődtem el Hódmezővásárhelyen
a Kopáncsi Állami Gazdaságba. Több mint három éven át az egyik tisztítótelepet
vezettem, de megismertem a rizstermesztés
minden más csínját-bínját is. Az
itt szerzett tapasztalatokon
kívül fölhasználom ebben a beszámolóban
Takács Ferenc főagronómus szóbéli közléseit, a tőle kapott írásos dokumentumokat, a vásárhelyi szakaszmérnökség
technikusainak,
Kállai Mihálynénak és. a statisztikai hivatal vásárhelyi kirendeltségének
adatait is.
A rizzsel Vásárhelyen is a húszas
években próbálkoztak először. Tárkány
Szűcs József gazdálkodó a nagyszigeti
olvasókör mellett fekvő tanyáján, a szikes birkalegelőn rendezett be egy félholdas telepet. Az árasztáshoz szükséges
vizet az artézi kút szolgáltatta. Jó terméseredményeket ért el, 1929-ben díszoklevelet kapott a kertészeti kiállításon.
Üttörő vállalkozása akkor nem talált követőkre. A fejlődés nálunk is az öntözés
függvénye volt, ütemét az öntözőmüvek
építésének menete diktálta. Ehhez pedig
az 1937-ben hozott törvény alapján a
negyvenes évek elején fogtak hozzá, az
úgynevezett „vizes" esztendőkben, amikor a belvízrendezés volt a nagy gond
nálunk. A múlt rossz példáin okulva az
ú j csatornákat már úgy készítették, hogy
a vizet vissza is lehessen hozni, hogy öntözésre is lehessen használni.
Ilyen kettős feladatra tervezték a Tiszán a lúdvári szivattyút is. A mederben álló, két zömök, toronyszerű építmény 1943-ban már kész volt, berendezéssel a háború után látták el s 1947 májusában avatták föl. Ettől kezdve a vele
összekötött csatornák mentén a szikeseken, elsősorban a nagyszigeti határrészen elszaporodtak a rizstelepek. A földreform során kapott legelők egy részét
így hasznosították az ú j gazdák, de a régiek közül is sokan megkedvelték a rizst.
Akadt köztük néhány nagyobb tőkés vállalkozó is, mint pl. a pesti Neruda cég a
Hódi-tanyán. Az engedélyt a városi tanács adta, a telepeket saját költségükön
rendezték be a gazdák, és a Rizstermeltető Vállalattal kellett szerződést kötniök,
amely a vetőmagot, a szántási és vízdíjat
hitelezte a betakarításig. A rizst a vállalat vette meg mázsánként 240 Ft-ért, ami
igen jó pénz volt a 60 forintos búza idején. A beadott termés minden mázsája
után 10 kg hántolt rizst is kapott önköltségi áron a termelő, a megyei átlagot

meghaladó termésrészért pedig mázsánként még 50 kg-ot. A hántolt rizst szabadon értékesíthették a piacon. A különféle kedvezmények közt az ért a legtöbbet, hogy minden rizsföldet, és egy vele
azonos nagyságú más termőföldet is,
mentesítettek a beszolgáltatástól.
A fejlődés útján
A háború után az ú j demokratikus állam igen nagy áldozatokat hozott az öntözéses gazdálkodás megalapozására. Az
első hároméves vagy újjáépítési terv során, 1946 és 49 között 900 ezer forintot
költöttek csak a mi lúdvári szivattyútelepünkre, az ezt követő első ötéves tervben
pedig több mint 9 milliót a lúdvári rendszerhez tartozó négy öntözőfürt — a
nagyszigeti, a gorzsai, a kopáncsi és a
cukormajori '— kiépítésére. 1955-re hétezer hold öntözése vált lehetővé a vásárhelyi határban. Ennek azonban csak
mintegy a felét tudták rizzsel hasznosítani, a többin, minthogy más növény öntözésére akkor még alig vagy egyáltalán
nem rendezkedtek be, továbbra is száraz
gazdálkodást folytattak.
A földreform után a földtulajdon- szocializálása, az állami és szövetkezeti
nagyüzemek szervezése 1949-től öltött nagyobb arányokat. A már kiépített telepeket részben a tsz-ek kapták, részben a
Levelényi, illetve az ebből kivált Kopáncsi Állami Gazdaság, a megmaradt egyéni gazdák zömét rizstermelő társulásokba, szakcsoportokba tömörítették. Az öntözött terület 70%-a már 1950-ben a szocialista
szektorhoz
tartozott,
amely
ugyanilyen arányban vette ki részét a
rizstermelésből is.
Ahogy az öntözőrendszerek építése előrehaladt, évről évre növelték a rizs vetésterületét. A csúcspontot Vásárhelyen is
1954—55-ben érték el 3450 holddal. Mártélytól Nagyfáig, a szentesi vasútvonal, a
lelei út és a Tisza közt elterülő határ'125

rész képe egészen megváltozott. Palé,
Bodzás, Szakállhát, Ökröstó, Vajhát, Farkirét, Kopáncs, Nagysziget és Gorzsa
mélyfekvésű szikeseit és erősen kötött
talajú földjeit addig tavasszal a vadvizek bitorolták, nyáron meg úgy kiszárította az aszály, hogy a birkának is felkopott rajtuk az álla. Most pedig a kubikosok által emelt gátakkal szabályos vagy
szabálytalan négyszögekre, a népnyelv
szerint „kalickákra" osztott és május elején rizzsel bevetett földeket tervszerűen
elárasztották. Pár hétig, mintha a folyó
öntött volna ki, nem, látszott más', csak a
tükörsima vagy a szél játéka szerint fodrozó, hatalmas víz mindenfelé. Aztán a
vizet ellepte és eltakarta az alóla kibújó
s lassan bokrosodó növény. Ilyenkor szinte mesébe illő bujazöld mezőkhöz hasonlított ez a határrész. A víz nem látszott, a távoli szemlélőnek csak a gólyák
meg a gémek jelezték, hogy nem száraz,
hanem öntözött területet lát. Később közelről széles levelével, erős szárával, fürtös kalászával maga a növény is elárulta,
hogy a megszokott hazai gabonaféléktől
sokban különböző, új kultúra vert gyökeret ezen a korábban elég kietlen tájon
is. Augusztus elején lecsapolják a kalickákból a vizet, és a rizs pár hét múlva
az érő gabonák sárga, viaszos színét ölti magára. Aratását szeptember elején
kezdik el. Kétszer aratunk mi is minden évben, mióta meghonosodott.
Nehéz időszak
A mi gazdaságunknak 1955-ben még
nem voltak sem a vaj háti, sem a paléi
üzemegységében olyan pajtái, ahol a rizs
tisztítását és szárítását az időjárástól függetlenül végezni lehetett volna. Kibérelték tehát a makói országút mellett épült
gyapotgyár egyik raktárát, és a tisztítótelepet ott állítottuk föl.
Gyapotot abban az évben termeltek
nálunk utoljára, a gyár berendezését jórészt el is szállították.
A két nagy teljesítményű bádogrostát
a raktárt kettészelő, fedett és kövezett
átjáróban, a rampa mellett helyeztük el.
Villánymotorok hajtották, egy gépkezelő
és hat munkás kellett hozzá. Egy hordta
a tisztítanivalót a garatba, egy kaparta
a tiszta magot, egy a zsákot tartotta,
egy szedte a földről, egy mérte a mázsán,
egy meg hordta a teli zsákot s rakta ötvenes stószokba. A zsákokba 40—50 kilót
tettünk, aszerint, hogy milyen volt a mag
fajsúlya és fajtája. A szakállas rizsekből,
amilyen például az Árpa Shali vagy a
Kendzó, kevesebb fért, mint á kopaszokból. A raktárhoz iparvágány vezetett, a
kirostált rizst fajták szerint a buda'126

pesti, a kunszentmártoni vagy a karcagi
malmokba továbbítottuk. A Dunghan
Shalit mind Pestre kellett küldeni, ahonnét hántolás után az utolsó szemig exportálták.
Már a nyár vége is szokatlan esős volt
abban az évben, a lecsapolás nem sikerült tökéletesen, a talaj olyan nedves
maradt, hogy a gépeket nem bírta el, az
erősen pergő Dunghan Shalit, amely a
terület zömét foglalta el, különben is
csak sarlóval lehetett vágni, az aratás
benyúlt a novemberbe is. De a hordás
okozta a legtöbb bajt. A kévéknek a kalickákból való kiszállítása. Az iszapos
földben elültek a gumikerekű pótkocsik
és a traktorok, a szekereket félig rakottan se bírták a sárba térdig süppedő ökrök s lovak. Csak a kubikosok kordélyos fogata boldogult volna, erre azonban a gazdaságnak nem volt betervezett
pénze, s mire a minisztérium a rendkívüli költséget engedélyezte, a nagy és
tartós őszi esők újból s még jobban eláztatták a talajt, a kordélyok se tudtak
moccanni se. Ahol a gép és az igavonó
jószág csődöt mond, ott már csak az
emberi erő segít. Itt is ez történt: rudasokba rakva munkások hordták ki a kévéket a kalickák iszapjából a gátakra, onnét az utakra, hogy a járművek a száraz,
partos helyeken működő cséplőgépekhez
és kombájnokhoz szállíthassák.
A rettentően földúlt kalickák azokra a
frontszakaszokra
emlékeztettek,
ahol
nagy páncélos csordák ütköztek meg. De
aki ilyet nem látott, azt hihette, hogy
tán nem is lánctalpasok és körmösök,
hanem valami ismeretlen természeti erő
tépte-szaggatta föl a talajt, el se tudta
képzelni, miféle gépek kellenek majd
ide, hogy fölszánthassák és vetésre alkalmassá boronálják. A traktorok nem is.
boldogultak az ilyen táblákkal. Tavasszal
el kellett árasztani, hogy a sárrá vált
földet el lehessen úgy-ahogy simítani. A.
mélyszántás, ami nagyon fontos a rizsnél, más években is sok nehézséggel járt,
gyakran télre s még gyakrabban tavaszra maradt.
Emberek, körülmények
Az ú j növénykultúra ú j munkaalkalmakat teremtett és kitermelt néhány új,
jellegzetes munkástípust is. Ilyenek vol- tak a gyomlálok, az aratók és a rizsőrök.
A mi gazdaságunk a sok munkást igénylőgyomlálásra és aratásra a városban nem
"talált elég vállalkozót, mozgósítani kellett a szomszédos községek: Mindszent,.
Szegvár, Csanytelek, Sándorfalva stb. lakosságát is. Gyomlálni június 15 és j ú lius 15 között kétszer kellett. A vízked-

velő kakaslábfű- és kákaféléket érés előtt
kell kiirtani, különben nagy kárt tesznek
a termésben és a szennyezett mag tisztítása is' sokkal többe kerül. Ha például áz
elcsépelt mag 50 % gyomot tartalmaz,
ami nem ritkaság, a szállítás is kétszeres költséget emészt föl. A gyomok egy
részét az árasztás taktikai fogásaival is
ki lehet pusztítani, bele lehet fullasztani
őket a vízbe, de a gyomlálóknak is maradt még belőlük épp elég. Főleg aszszonyok/ lányok és fiúk vállalkoztak erre
a viszonylag könnyű, de a víz miatt elég
kellemetlen munkára.
A munka dandárja idején két-három
ezer gyomláló szállta meg a telepeket s
taposta a kalickák fél lábszárig érő, iszapos vizét, hajlongott és tépdeste a gyomokat, amelyek nagyon hasonlítanak a
rizshez, és így sok gond és türelem kell
a kiválogatásukhoz. A derék fárad el ebben és a szem. A szorgalmas gyomlálóknak
álmában is a rizsföld képe pereg a szeme
előtt. Egy holdat hat nap alatt lehetett
kigyomlálni s ezért 300 Ft-ot fizettek.
A gazdaság gumicsizmával látta el a
gyomlálókat és az aratókat is. Éjszakára
a munkahely közelében felvert ponyvasátrakban helyezte el őket. A táborok
emeletes vaságyakkal,
szalmazsákkal,
párnával, két lepedővel és két pokróccal
voltak fölszerelve, a szállásért nem kellett térítést fizetni.
Az étkezést az üzemegységek konyhái
bonyolították le, az ételt és az evőeszközöket a gazdaság díjtalanul szállította
ki a táborokba. Ugyanígy az ivóvizet is,
kocsikra szerelt falajtokban, azokból pedig gyerekek vitték kantákban a munkásoknak. A vízhordókat is a gazdaság
fizette. A napi élelemért 9 Ft térítést
szedtek, ebből négy volt az ebéd, öt pedig a reggeli, és a vacsora ára. Az étel
jó zsíros volt, fűszeres és bőséges. A gazdaság vezetői és vendégei is ezt fogyasztották. Reggel fél liter cukrozott tejeskávét és 15 deka szalonnát vagy kolbászfélét, délben levest korlátozás nélkül,
fél liter főzeléket és húst, a hét egy napján főtt vagy sült tésztafélét, vacsorára
ismét kávét vagy téát és szalonnát vagy
felvágottat adtak. Kenyér csak a mezőgazdasági és ipari tanulóknak járt díjtalanul, a többiek azt ' hazulról hozták,
vagy megvették bolti áron a konyhán.
Az étkezés nem volt kötelező. A vásárhelyiek többsége csak ebédet kért, a háromszori étkezést inkább-csak a vidékiek
vették ^igénybe, de még köztük is akadt,
aki szívesebben falatozott reggel és este
a hazaiból.
A nagy tömegeket foglalkoztató telepeken egészségügyi szolgálat is működött.

Az aratók szánna elérte az 1000—1500 főt,
s az éles sarlók sok sérülést okoztak. A
sebesülteket szakképzett ápolónő részesítette elsősegélyben. A munkásvédelmi
intézkedések megtartását a szakszervezeti
megbízottak a helyszínen ellenőrizték.
Akárcsak a gyomlálok, az aratók is
teljesítmény szerint kapták a 'bért. Egy
hold sarlóval vágott rizsért 800 Ft-ot, a
kaszával aratottért pedig 600 Ft-ot fizettek. Ezért a kévéket sátrakba hordták,
hogy száradhassanak, a tarlót fölgereblyézték és a kaparékot is bekötötték. A
betakarítás egyéb munkáit — a kévék
szérűre hordását, a cséplést, a szem szállítását a tisztítótelepekre és a szalma öszszehordását — a gazdaság állandó dolgozói végezték el, ahogy a szántást és a vetést is.
A rizsőrök is állandó alkalmazottak
voltak. A népnyelv békacsőszöknek hívta
őket. Mintha bizony csak az elárasztott
kalickákban ezerszám tanyázó, hangos
békaseregre kellett volna ügyelniük! Tréfás nevükkel ellentétben nagyon komoly
és felelősségteljes, szerepük volt a termelésben. Hozzánk az elsők a szomszédos Levelényből jöttek, ahol már korábban is termelték a rizst. Számuk a mi
gazdaságunkban az ötvenes években
100—110 között váltakozott. Egy-egy rizsőr 20—25 holdat gondozott. Az év legnagyobb részét kint töltötték a telepen, a
szabadban, ahol, ha nem volt a közelben tanya, gunyhót építettek a szerszámoknak, s maguknak is rossz idő esetére.
Télen szakmai tanfolyamokon gyarapították a tudást, amit munkába állásuk
előtt sebtében beléjük oltottak. Kivették
részüket a rizzsel kapcsolatos minden
munkából. Ellenőrizték a kubikoscsapatokat, amelyek tavasszal az öntöző-és lecsapoló csatornákat meg a gátakat készítették vagy javítgatták,\ bekapcsolódtak a
nedves földbe kézzel, szárazabb talajba
géppel történő vetés munkájába. Az
árasztás minden gondja őket terhelte, ők
ügyeltek, hogy a növény fejlődése minden
szakaszában megkapja a szükséges vizet.
Felügyeltek a szélrózsa minden irányából
idesereglő gyomlálókra, és ősszel az aratókra is, a teljesítményeket ők jegyezték
föl. Gondozták a telep műtárgyait, a zsilipeket, a tiltókat, az átereszeket, a bejárókat és az utakat. A csatornákat és gátakat ők tisztogatták a gyomoktól és a
buján tenyésző fűféléktől.
Augusztusban a lecsapolás volt a legfőbb gondjuk. Ezt úgy kellett megoldani,
hogy a víz lehetőleg az utolsó cseppig
visszatérjen a csatornákba, hogy a kalickákban sehol meg ne rekedjen s ne
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hátráltassa az érést meg a betakarítást.
Ásó, kapa, gereblye, kasza, sarló és villa
volt a fölszerelésük, amit a gazdaságtól
kaptak, téli és nyári munkaruha, esőköpeny és gumicsizma is járt nekik. Fizetésük havi 1000—1200 Ft és — a területükön termett minden száz mázsa rizs
után — másfél kiló hántolt rizs önköltségi áron; h a a tervet túlteljesítették,
prémiumot is kaptak, ősszel ők voltak a
cséplés ellenőrei, ők feleltek azért, hogy
a termést senki meg ne dézsmálja, ha-

nem az utolsó szemig beszállítsák a
tisztítókba. M u n k á j u k a s z a l m a b e t a k a rítással, a trágyázással és a szántással ért
véget a földeken. A terméseredmények
alakulása sok tekintetben tőlük függött,
attól, hogy ők jól, szakszerűen, gondosan, vagy hanyagul s felelőtlenül végezték-e feladataikat.
(A befejező
közöljük.)

Czinke Ferenc
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