M a g a s te r m é sh o z a m o t —
n a g y ü z e m i g a z d á lk o d á s s a l
A rajoni pártbizottságoknak az
elmúlt napokban lezajlott bővitett
plepáris üléseiről már több beszá
moló jelent meg a napisajtóban.
Nem volt nehéz megállapítani e
gyűlések egyik fő közös vonását,
azt az általános megállapítást:
minden feltétel és lehetőség meg
van arra, hogy a konstancai érte
kéziét felhívását megvalósítsuk.
Ebben az értelemben tűzték ki a
feladatokat a Zilah rajoni pártbizottság bővitett plenáris ülésén
is. A megvitatott és elfogadott
határozati javaslatban többek kö
zött ez áll: az elkövetkező években
a rajon hektáronkénti átlagtermé
sét búzából 1450, kukoricából pe
dig 2000 kilóra emelik. Ha figye
lembe vesszük, hogy Zilah rajong
ban az egyénileg müveit földterü
leteken, — amely még több, mint
80 százalék, — a múlt évben bú
zából alig termett 1100 és kukori
cából 1400 kiló, nagy feladatnak
tűnhet az 1960-ra előirányzott hek
tárhozam elérése. A gyűlésen el
hangzott jelentés és hozzászólások
is kihangsúlyozták, hogy nem kis
feladatról van szó. Egyik fő ered
ménye a zilahi gyűlésnek éppen
az, hogy konkrét példákkal muta
tott rá, mire alapozták a célkitű
zéseket. Meggyőző példákkal mu
tattak rá, hogy az egyénileg gaz
dálkodók bármilyen fok'u támoga
tást js kapnak az államtól, szét
tagolt földjeiken nem hasznosít
hatják a fejlett agrotechnika fel
becsülhetetlen előnyeit. Amit e
gazdaságok széttagolt földjeiken
soha eddig nem érhettek el — az
évről évre fokozódó terméshozamot
— ezt úgyszólván szeműk előtt
valósították meg a fejlett techni
kát alkalmazó szövetkezeti gazda
ságokban- Csak néhány adatot ra
gadjunk ki a jelentésből: 1957-ben
a rajon kollektiv gazdaságaiban
búzából 1320, és kukoricából 2460
kiló hektáronkénti termésátlagot
értek el. (Vagyis az előző 1956.
évhez viszonyítva búzából 100 és
kukoricából 1000 kilóval többet.)
Ugyanakkor a rajon egyéni gazda
ságaiban 1957 ben búzából 1100 és
kukoricából is csak 1480 kilót tett
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ki a hektáronkénti átlaghozam. Az
idézett példából is kiderül, hogy
az elkövetkező évekre vonatkozó
célkitűzéseket nem az elavult mód
szerekkel dolgozó egyéni gazdasá
gok eredményeire alapozták. Ter
mészetes, hogy minden további
eredmény a mezőgazdaság szövetkezeti átalakításától függ. Amint
Dobos Nicolae elvtárs, a tartomá
nyi pártbizottság bürójának tagja
is rámutatott hozzászólásában, a
meglévő szocialista egységekben
elért terméseredményekkel, bár ed
dig is való tényékként bizonyítot
ták a szövetkezeti gazdálkodás
felsőbbrendűségét, nem elégedhe
tünk meg. A további eredmények
érdekében elsősorban meg kell erő
sítenünk az összes meglévő egysé
geket, mert az egyénileg gazdál
kodók felé a legmeggyőzőbb mód
szer mégis csak az, amikor kon
krét példákkal a valóságban lát
hatják a különbséget.
A gyűlés hangsúlyozottan fel
hívta a figyelmet, hogy sokoldalú
feladatról van szó, amit nem le
het időszaki, kampányszerű tevé
kenységgel, vagy éppen adminisz
trációs módszerekkel megoldani.
Sem pedig úgy, hogy mindig más
tól, vagy felülről várják a kezde
ményezést. Minden pártszervezet
nek, néptanácsnak és minden párt
tagnak állandó és személyes fel
adata, hogy a mezőgazdaság szö
vetkezeti átalakítására kitűzött
tervet mielőbb teljesítsék. A fel
adatul kitűzött hektárhozam eléré
se érdekében Zilah rajonban 31
ezer hektáron keli szövetkezeti
gazdaságokban művelni a földet.
Van-e lehetőség erre? Van. Bizo

nyítja többek között az alsóegregyiek példája is, ahol a kollektiv
gazdaság eredményeinek tényei és
a község pártalapszervezete tag
jainak meggyőző munkája alapján
ez év tavaszától már az egész falu
szövetkezeti alapon gazdálkodik.
Az állatállománynak a kitűzött
terv szerinti fejlesztése, valamint
az ehhez szükséges takarmányalap
megteremtése is, szorosan össze
függ a rajon mezőgazdaságának
szocialista átalakításával. A gyű
lésen ezt a kérdést is megvitatták.
Zilah rajon sajátosságaihoz tarto
zik továbbá a gyümölcs- és szőlő
termesztés kiterjesztése. Erre vo
natkozólag elhatározták, hogy a
szükségletnek megfelelően uj fais
kolák létesítését kezdik meg még
ebben az esztendőben,
A plenáris ülés felhívta a figyel
met a soronlevő növénygondozási
munkálatok alapos és szakszerű
elvégzésére, kihangsúlyozva, hogy
ez is egyik feltétele a . hektáron
kénti magas terméshozamnak.
Az említett eredmények azt ta
núsítják, hogy a rajoni pártbizott
ság munkastílusa a félesztendővel
ezelőtti konferencia óta tovább ja
vult: a büró tagjai többet tartóz
kodnak a terepen, konkrétabb se
gítséget nyújtanak a falusi párt
tagoknak, rendszeresen ellenőrzik a
feladatok teljesítését. E munkának
a jövőben sokkal inkább oda kell
irányulnia, hogy minden alapszer
vezetben felszámolják a mindent
felülről várás álláspontját, na
gyobb felelősségtudattal és opera
tívabban lépjenek akcióba —
ahányszor csak szükséges. És ami
még fontosabb, nagyobb súlyt he
lyezzenek a párttagok személyes
példamutatására.

A zenei alkotás időszerű kérdései
a
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Az alkotási szövetségek fontos
hivatást töltenek be Íróink, képző
művészeink és zeneszerzőink tevé
kenységének irányításában. Ko
lozsvárnak művészeti és művelő
dési központ jellegéből fakad,
hogy igen nagyszámú zeneszerző,
zenetudós és muzikológus tevé
kenykedik. E tevékenységet hangol
ja össze és irányítja a Zeneszerző
Szövetség kolozsvári fiókja.
Hogyan, milyen formában való
sul meg a fiók vézető, irányitó
szerepe? A vezetőség egyik leg
főbb feladatául tűzte ki azt, hogy
a helybeli zeneszerzők kölcsönösen
megismerjék egymás alkotásait és
termékeny, elvszerü vitákkal segít
sék is egymást munkájukban. E
cél elérése érdekében a kolozsvári
fiók ez évben rendszeresítette a
heti zenei bemutatókat. Ezeken
a rendezvényeken — amelyeket
a f:ók helyiségében zárt körben
tartottak meg — bemutatásra
kerültek zeneszerzőink újabb alko
tásai. Az alkotások bemutatását
követő viták során pedig a szövet
ség tagjai állásfoglalóan értékel
ték az illető müveket, rámutattak
azok
értékeire,
egyszersmind
pedig a müvek gyengébb, vitat
ható részeire is. így például be
mutatásra került Sigismund Todujá
III. szimfóniája (zongoraátirat,
ban), Cornel Táranu és Junger
Erűin ifjú zeneszerzők dalciklusai,
Ion Piso és Harfanes Wilhelm
operaénekesek előadásában, továb
bá Livin Comes és Max Eisikovits
gyermekzenészek számára irt, az
erdélyi népdalkincsből merített
zongoramüvei, valamint Jodál Gá
bor Szimfóniettája, amelyet később

BUZOGÁNY JENŐ

K ét sz a b a d té ri m o zija van K olozsvárnak
A mozikedvelök örömére vasár
nap este két nyári mozi nyílt Ko
lozsváron. Egyiket, mint közöltük,
a Szabadság tér 15 szám alatt
rendezték be. A kerti padok 800
nézőnek biztosítanak kényelmes
ülőhelyet. Az első nap bemutatott
A párbaj cimü filmet nagyszámú
látogató előtt vetítették. Tegnap
tól kezdve a Szállnak a darvak ci
mü szovjet filmet lehet szabadtéri
előadásban megtekinteni.
A másik kertmozi — a Vörös
Csillag mozihoz tartozik — estén
ként a Párizs utca 60 szám alatt,

a 12-es számú iskola udvarán mű
ködik. Ennek befogadó képessége
kisebb, 400 személy. Itt a Romeo
és Julia cimü film bemutatása után
a Csengő-bongó fácska cimü film
kerül műsorra.
Mindkét mozit megfelelő vetítő
gépekkel látták el, s ezáltal bizto
sítják a vetítések zavartalanságát.
A képen: néhány perccel az elő
adás kezdete előtt — a bejáratnál
s a nézőtéren. ;
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az Állami Filharmónia Is műsorra
tűzött.
A zenei bemutatókon kivül a
fiók vezetősége gondoskodott arról
is, hogy a zenetudomány külön
böző kérdéseiről tartott előadások
kal segítse elő tagjai szakmai
képzettségének fokozását. Az érde
kesebb előadások közül említsük
meg Mirza Traian bukaresti muzi
kológus közlését a román folklór
ban fellelhető egyes dallamtipusokról, Benkő Andrásnak Madas ma
gyar népdalgyüjteményéről tartott
elemző tanulmányát, továbbá a
hazánkba
látogatott
Szioján
Dzsurdzsev bolgár zenetudós elő
adását a ritmusról a bolgár nép
zenében.
Nem kevésbé fontos, hogy zene
szerzőink helyesen tájékozódjanak
a jelenkori zeneirodalom kérdései
ben, ismerjék az egyes müveket,
mert csakis ilymódon foglal
hatnak el bíráló álláspontot egyes
formalista, dekadens jellegű alko
tásokkal szemben, illetve értékel
hetik megfelelően azokat, amelyek
a klasszikus zenei hagyományokat
folytatva és továbbfejlesztve helyes
irányt mutatnak az uj, szocialista
realista zeneművészet kiteljesedé
sének utján. Éppen ezért, a Zene
szerző Szövetség kolozsvári fiókja
rendszeresítette a zenei audiciókat,
amelyeken hanglemezekről, illetve
magnetofonszalagról mutatták be
Prokofjev, Taktakisvili, Sosztákovies, Hindemith, Sztravinszkij,
Bartók, Kodály és Enescu, továbbá
az atonális zene egyik hívének,
Messiaen-nek a müveit. Helyes
kezdeményezésnek tekinthető e
téren, hogy a fiók egyes tagjai,
akik magnetofonnal is rendelkez
nek, otthon rádiófelvételeket készí
tenek az előadásra kerülő modern
müvekről, amelyeket azután szer
vezett módon bemutatnak a többi
tagok előtt is. Emellett ajánlatos
volna, ha az ilyen audiciok után
egy-egy muzikológus vagy zene
szerző rövid vitaindító előadásban
ismertetné az elhangzott mü
eszmei mondanivalóját, rávilágí
tana formai kérdéseire, stb., majd
a kibontakozó viták során egy
séges álláspont kristályosodna ki
az elhangzott alkotással kapcsolat
ban. Ugyancsak célravezető volna,
ha a jövő évben előadássorozat
keretében taglalnák a jelenkori
zene egyes tartalmi és formai
kérdéseit is, amelyek ma sem elég
világosak számos zeneszerzőnk,
különösen az ifjak előtt.
Ebben a gondolatmenetben emlit-

jük meg, hogy a Zeneszerző Szö
vetség központja az elmúlt évben
két plenáris ülést is tartott Buka
restben, amelyen részt vettek a ko
lozsvári fiók egyes meghívott tag
jai is. A november 22-i plenáris
ülésen például több értékes előadás
hangzott el jelenkori hazai zene
művészetünk főbb tartalmi és for
mai kérdéseiről. A viták során az az
egységes álláspont alakult ki, hogy
csakis a megfelelő eszmei tartalom
kölcsönözhet értéket a zenei nyelve
zet formájának, amelynek viszont a
népdalkincsből kell táplálkoznia.
Éppen ezért, haszontalan kísérlet
lenne az atonális zene eszközeit
utánozni. Igen fontos volt ezeknek
az alapelveknek a leszögezése már
csak azért is, mert különösen ifjú
zenészeink — az uj keresése köz
ben — könnyen a tőlünk idegen,
formalista, modern zenemüvek be
folyása alá kerülhetnek. Erre gon
dolt talán a Zeneszerző Szövetség,
amikor az idén márciusban plená
ris ülésre hívta össze az ország
ifjú zeneszerzőit és muzikológusait
és alapos elemzés alá vette alko
tásaikat, illetve tanulmányaikat.
A Zeneszerző Szövetség központ
ja részéről tehát nem hiányzott a
megfelelő irányítás, a homályos
kérdések tisztázására irányuló tö
rekvés. A kolozsvári fiók igen he
lyesen tette, amikor közgyűléseken
ismertette az összes tagok előtt a
fővárosi plenáris ülések eseményeit,
tanulságait.
Kívánatos
volna
azonban, ha e tanulságokat a hely
beli tevékenységre alkalmazva, to
vábbi előadásokat, ismertetéseket
rendezne tagjai számára. E viták
ba pedig az eddiginél fokozottabb
mértékben kellene bevonni az öszszes muzikológusokat és zeneszer
zőket.
A szakszervezeti énekkarokkal va.
ló kapcsolatainak további erősítésé
vel, tömegdal-kulturánk magasabb
színvonalra való emelésével, az al
kotások eszmei tisztaságának biz
tosításával a Zeneszerző Szövetség
kolozsvári fiókja sikeresen töltheti
be a szocialista-realista zeneművé
szet továbbfejlesztésében ráháruló
feladatát,
HEGYI ISTVÁN

Junius 21-én elhunyt Mihail
Roller elvtárs, a Román Munkás
párt régi tagja, a munkásosztály
és a nép ügyének odaadó harcosa,
az RMP KB mellett működő Párt«
történeti Intézet helyettes igazga
tója, a Román Népköztársaság
Akadémiájának tagja,
Mihail Roller 1908. május 6-an
született Buhusiban. Már egész
fiatal korában belépett országunk
forradalmi mozgalmának soraiba.
Tizennyolc éves korában ^ a Kom
munisták Romániai Pártjának tag
ja Jeti
A párt illegális harcának nehéz
éveiben Mihail Roller különböző
megbízatásokat teljesített Buka
restben és az ország más vidé
kein, az illegális sajtóban és a
párt által létrehozott és vezetett
tömegszervezetekben. Már akkoriban megkezdte a romániai műn«
kásmozgalom történetének tanul«
mányozását és erről számos mun«
kát jelentetett meg az országban
és külföldön.
Forradalmi tevékenységéért a
burzsoá-földesuri rendszer elnyo
mó szervei többször letartóztatták.
Az ország felszabadulása után
Mihail Roller elvtárs felelősségtel«
jes megbízatásokat teljesített a
párt Központi Bizottságának appa
rátusában, 1955. óta az RMP KB
mellett működő Párttörténeti In-,
tézet igazgatójának első helyette«
seként dolgozott.
Mihail Roller tevékenyen hozzá«
járult a történelemtudományi ku«
tatások fejlesztéséhez, számos mü«
vet tett közzé hazánk történetéről
és főleg hazánk munkásmozgalmá«
val kapcsolatban. Az ő gondozásé«
ban jelent meg a román nép tör«
ténetének egy gazdag okmánygyűjteménye.
Az RNK Akadémiája 1949-ben
rendes tagjává választptta.
Történelmi munkásságának elis
meréseképpen Mihail Rollert Álla
mi-díjjal tüntették ki.
Többizben kitüntették a Román
Népköztársaság érdemrendjeivel és
érmeivel.
Mihail Roller, noha már hosz«
szabb ideje súlyos beteg volt, éle
te utolsó percéig fáradhata*lanul
dolgozott munkahelyén.
Mihal Roller elvtárs elévülhetet
len emléke örökké élni fog szi
vünkben.
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AZ ELVTARSAK
EGY CSOPORTJA

EGYETEMI HALLGATOK!
Ne felejtsétek el megújítani
sajtóelőfizetéseiteket a nyári
hónapokra!

A Carpafi Turistahivafal újdonságai

a
S A S F
(Folytatás az 1. oldalról.)
így hát haza készül a kis Eua
a falujába és csodálatosan szép
paprikákat és paradicsomot fog
termeszteni a nagyernyei határ
ban .. <
Búcsúként Moldovai elvtárs még
elmondja, hogy augusztus 15-cn
kiállítást rendez az iskola azokból
a gyümölcs- és zöldségfélékből,
amelyeket a tangazdaságban ter
mesztettek. Meghívják a környék
beli kollektiv gazdaságokat is,
hogy saját terméseikkel vegyenek
részt a kiállításon. Nagyon hasz
nos lesz ez a tapasztalatcserével

É S Z E K B E N
egybekötött kiállítás. A legjobb
kollektiv gazdaságok mutatják
majd be a különböző mezőgazdasági növények termesztésében el
ért eredményeiket. . .
RAGYOGÓAN sütött a Nap,
amikor az udvarra léptünk, az
előbb még sétáló tanulók be
húzódtak az árnyékba, többen leheveredtek a puha gyeppázsiton.
Két kislány az eperfa tetején
kuncog, ha tehetnék olyan kicsire
összezsugorodnának,
mint
egy
eperszem. Dehát nem lehet, igy
megpróbálnak csendben, észrevét
lenül maradni a fiatal fa lombjai
között. Nehezen
megy. Nem is
volnának lányok,
ha nem ismernék
fel komikus hely
zetüket és ezt
kacagás
nélkül
nem lehet kiállni.
Kuncogásuk el
árulja hollétüket.
Moldovai elvtárs
mosolyogva
les
feléjük, de úgy
tesz, mintha sem
mit sem látna:
végeredményben
a kertészek nem
csak termesztik,
de meg is Ízlelik
a
gyümölcsöt,
még ha csak eper
ről van szó, ak
kor is.
Ajándékba készült faragott székelykapu
ZIMAN JÓZSEF

A lig ért haza, s a szegény,
munkától és nyomortól elkinzott anyja elkeseredetten rivalt rá:
— Hol a fészkes fenében kódorogtál el megint, ebadta kölyke?
Testvéreid bőgnek az éhségtől, s
neked pedig órákra van szükséged,
mig el hozol kétszáz lépésről né
hány kiló málélisztet. Takarodj a
szemem elöl. . ,
Azzal mérgesen kapta ki kezéből
a kis vászonzacskót, hogy tartal
mát a rozoga tűzhelyre helyezeti
fazékban forró vízbe öntse.
De Péternek már nem kellett a
vacsora. Kifordult a konyhából és
hátrament, az udvar végén álló
hatalmas eperfa alá. Szemét párás
köd lepte el. Tízéves gyermekszívét
elkeseredett szorongás markolta
meg. Nem először történt, hogy
anyja korholta az elmaradásért.
Szegény asszony azt hitte, hogy fia
más gyermekekkel csavarogta el az
időt. Pedig ha tudta volna . ; . Hát
hibás ö abban, hogy az útja majd
nem mindig a Tarisznyás Máté
nagykereskedő fényes kirakata előtt
vezet el? S a kirakatban pedig ott
díszeleg Péter álmainak megteste
sülése, egy ragyogó, acélkékre fes
tett, villogó küllőjü gyermek-bicikliAzt nézi már sóvárogva, három
hete. Az elmúlt héten kis gyermek
szive ijedten rebbent meg: a kira
katban, a bicikli helyén, egy nagy,

k o lo z s v á r i

| MIHAIL ROLLER I

Az országunkat mind nagyobb
számban látogató külföldi turisták
szállítására nemrégiben négy, nagy
befogadóképességű, elegáns Skoda
társasgépkocsit szerzett be a Carpa(i Turistahivatal. A korszerű ko
csik mikrofonnal és rádióval is fel
vannak szerelve.
Ugyancsak a külföldi turisták
szórakoztatására a hivatal a mamaiai táborban egy totofix elneve-'

Neves román tudás —
a korszerű mezigazdálkodás élharcosa
múlt század húszas-harmin
A cas
éveiben a Regulamentul

Organic (a Román Fejedelemségek
Szervezeti Szabályzata) folytán a
Havasalföldi és a Moldvai Fejede
lemségben az ipar, különösen a ke
reskedelem rohamos fejlődésnek in
dult. A hatalmas birtokokkal rendel
kező bojárok a fejedelemségek az
előtti elszigeteltségét felváltó kül
kereskedelmi kapcsolatok kiépítését
arra használták fel, hogy birtokaik
hozamát az árugabona fokozottabb
termesztésével növeljék. így aztán
a bojárok kizsákmányolási vágya
növekedett és a jobbágysorban, a
szörnyű elnyomatásban szenvedő
parasztság nyomora egyre súlyo
sabbá vált. A föld értéke soha ez
előtt nem Ismert mértékben meg
növekedett s a jobbágyi iga alól
helyenként felszabadult parasztság

A bicikli
piroskeszkenős baba díszelgett. Az
nap Péter vagy ötször is elsomfon
dált az „ószlag" előtt. Mindhiába.
A kerékpárnak hült helye volt. A
fiúcska nem lelte nyugtát. Végül is,
magafeledten, belépett az üzletbe,
De amint a pult mögött álló, vá
lasztékosán öltözött elárusító elé
érkezett, megtorpant. Egyszerre
inába szállt a bátorsága. Amaz vé
gignézett a mezítlábas, maszatos
lurkón és hangosan csattant fel:
— Lódulás kifelél Itt nem sza
bad koldulni.Péter most már teljesen elvesz
tette a fejét. Hát ő nem kéregetnl
jött, őt a bicikli sorsa érdekelte.
— Ne tessék haragudni, . . . én
. . én . . . én nem koldulni akarok.
É n .., de aztán már nem állta to
vább. Elbőgte magát. Rongyos in
gének ujjával törölve arcáról a pa
takzó könnyeket, csak annyit tudott
még kinyögni:
— A b icikli,,, hol van az én
biciklim. . .
— De most aztán takarodj, te pi
masz tekergő! — bödült el az ur,
71/Tásnap aztán ismét megnyugoI r l dott. Újra ott díszelgett a ki
rakatban a bicikli. Igaz, hogy emeznek a nyerge sárga volt, nem

meggyszinü, mint a másiké, de
azért mégis csak bicikli volt. Péter
akkor hazasietett, besurrant a fásszinbe, és az ócska szerszámosláda
alól előhúzta, magavarrta disznó
bőrzacskóját. Megszámolta a pén
zét. összesen tizennyolc leje volt
már. Az a bicikli, gondolta ő balga
gyermekfejjel, nem lehet több, mint
50—60 lej. Tehát még három-négy
hét és meglesz a pénze. Szegény
kis gyerek. Honnan is tudhatta
volna, hogy az a bicikli nem proli
gyerekeknek készült. Hiszen annak
az ára több volt, mint egy munkás
kéthavi keresete. De Péter mindezt
nem sejtette. O görnyedt tovább a
piaci kofák hatalmas kosarai alatt,
hordta a szenet a Pintea szénkereskedd kuncsaftjainak, s mig pajtásai
rúgták a rongylabdát, ö cipelte
minden reggel a szomszédos mé
szárosnak a jeget. Esténként pedig
remegő ujjakkal csúsztatta a zacs
kóba a keservesen megkeresett
banikat.
Erre a várva-várt biciklire gon
dolt most is, mig anyja szidása
miatt lázadozott a szive, Hirtelen
megrezzent, Valaki vagy valami

140 ÉVVEL EZELŐTT SZÜLE
TETT ION IONESCU DELA BRAD,
A HAZAI MEZÖGAZDASAGTUDOMANY ÚTTÖRŐJE
a súlyos váltságdíjak megfizetése
után, föld hiányában súlyos terhek
és kötelezettségek mellett a bojár-

birtokok bérlője lett és néhány év
leforgása alatt ismét jobbágyi sor
ba süllyedt. A végsőkig elnyomott
és kizsákmányolt parasztság hely-

melléje lopózkodott. De mikor meg
érezte arcán a Bodri nedves orrát,
még keservesebben kezdett sírni.
Két vézna kis karjával átölelte ku
tyája nyakát és hangtalan zokogás
rázta meg elcsigázott testét. így
talált rá nagy későre anyja, aki ke
resésére indult.
A rra a húsz év előtti kerékT i párra gondolt Balogh Péter,
amikor a gyermekboltban sorakozó,
vadonatúj biciklik elé lépett. Most,
mikor négy éves fiacskája szüle
tésnapi ajándékát jött megvenni,
szinte a két évtized előtti lázzal fo
gott hozzá a választáshoz. Egysze
riben nagyon igényes lett. Az egyik
gépnek kotyogott az első kereke, a
másiknak a nyerge nem volt elég
kényelmes. Egy biciklin azt kifogá
solta, hogy túl rikító a festése, egy
másikon, hogy nem fényesek a kül
lői. Végülis talált egyet, amelyre
már semmit sem mondhatott. Azon
még az ő géplakatosi, szakértő
szeme sem talált kifogásolni valót.
Előhúzta pénztárcáját, komótosan
kifizette a 250 lejt és boldogan in
dult hazafelé.
Előre örült a nagy meglepetésnek.
MAROSHÁZI TIBOR

zetének a megjavításáért, a jobbá
gyok felszabadításáért az akkori
idők haladó szellemű fiatal politi
kusai, a román nép dicsőemlékü
forradalmárja: Nicolae Bálcescu és
bátor társai harcoltak. Ezek közé a
harcosszellemü fiatalok közé tarto
zott Ion Ionescu dela Brad, a ro
mán mezőgazdaság-tudomány ne
ves úttörője, a román parasztság
bátor szószólója is, aki egész életét
a román parasztság földhöz való
juttatásának szentelte.
Ion Ionescu dela Brad szegény
papi családból származott, 1818 jú
nius 24-én született a moldvai Ro
man városában. Elemi és középis
koláit Románban végezte, majd fő
iskolai tanulmányait Iasiban foly
tatta. Nagy hatással voltak a fiatal
emberre különösen Eftimie. Murgu
filozófiai tanárnak haladó szellemű
előadásai. Közben meghalt az
édesapja, s a rokonság csaknem
minden vagyonukból kiforgatta a
Ionescu örökösöket és igy egyetemi
évei alatt a fiatal Ion Ionescunak
nagy nehézségekkel kellett megküz
denie. Mint kitűnő tanuló ösztön
díjban részesült és igy sikerült
egyetemi tanulmányait elvégeznie.
A_ jasi egyetemen kapott segédta
nári állást és széleskörű közírói te
vékenységet fejtett ki. Több cikké
ben hangsúlyozta, hogy a moldo
vai mezőgazdaságot csakis a kor
szerű mezőgazdasági módszerek be
vezetésével lehet felvirágoztatni,
Egyben rámutatott arra is, hogy a
kevés földdel rendelkező paraszti
birtokok hozamát csakis kellő me
zőgazdasági szerszámokkal, szak
szerű földműveléssel lehet növelni
és ezáltal a parasztság helyzetén
javítani. Cikkeiben bár burkoltan,
de a jobbágyok felszabadítása és a
földosztás mellett foglalt állást.
Sturdza fejedelem az ország leg
nagyobb földesura, felismerve a fia
tal Ion Ionescu dela Brad képessé
geit, s különösen azért, hogy az
akkori időkben veszedelmes forra
dalmi eszméket jelentő elgondolá
saitól eltérítse — megállapodott a
fiatal Ionescuval, hogy külföldre
küldi tanulmányútra, amelynek be
fejeztével a fejedelmi birtokokon
kap megfelelő állást. Ion Ionescu
dela Brad 1838-ban Franciaország
ba utazott és ott a hires Rouville-i
mezőgazdasági tanintézet hallga

zésü, érdekesen működő gépjátékot
állított be. Két partner egy-egy fo
gantyú segítségével egy egész kri
kettcsapatot mozgathat a miniatűr
pályán.
Ehhez hasonló, még érdekesebb
játékot bocsátottak a turisták ren
delkezésére Eforián. Ez egy kis
méretű labdarugópálya, apró játé
kosokkal, kapuval, kapussal és
labdával-

tója lett, Professzorai csakhamar
megszerették a kitünően tanuló ro
mán ifjút és lehetővé tették számá
ra, hogy a főiskolán tanultakat a
gyakorlatban is elsajátíthassa. így
Ionescu nagyobb utazásokat tett
Franciaországban,
Belgiumban,
Hollandiában és Angliában, minde
nütt az akkori idők legfejlettebb
mezőgazdasági módszereit tanul
mányozta. Egyedül a selyemhernyó
tenyésztés tanulmányozására közel
két évet szánt. Tanulmányutjairól
rendszeresen naplót vezetett, ame
lyet későbben idehaza hasznosított,
Közben a fejedelem beszüntette tá
mogatását és igy Ionescu kénytelen
volt hazatérni. Idehaza kellemetlen
meglepetés érte: a fejedelem főte
henésznek alkalmazta egyik gazda
ságában. Ionescut ez nem törte le.
hanem szabad idejét a moldovai
szarvasmarha-fajták tanulmányozá
sára fordította. Nemsokára A föld
műves gyarapodásának lehetőségei
címmel könyvet irt, amelyben rend
kívül hasznos tanácsokat adott a
parasztoknak. Külön könyvben mu
tatott rá a moldvai fehér-szarvasmarha-fajta hasznosságára és hang
súlyozta, hogy ezt a fajtát nem kell
kicserélni nyugati fajtákkal, ha
nem meg kell javítani. Nemsokára
visszakerült lasiba és egész sor ér
tékes tanulmányt, könyvet irt a
moldvai mezőgazdaság fellendítése
érdekében. Politikai-gazdasági kér
déseket boncolgatott, igy sikraszálit a két fejedelemség vámunió
ja mellett. Rámutatott a paraszt
ság szörnyű helyzetére, az akkori
idők adó- és kamatpolitikájára, a
lelketlen dézsmákra. Hangsúlyozta,
hogy a parasztság helyzetén csakis
a jobbágyi terhek eltörlésével, a mun
kaviszonyok megjavításával, megfe
lelő mezőgazdasági gépekkel, is
kolákkal, tanfolyamokkal, gazda
sági egyesületekkel és végül a föld
osztással lehet javítani. Paraszt új
ságokat, paraszt naptárakat szer
kesztett és igy csakhamar összeköt
tetésbe került kora haladó féri iái
vá 1, köztük Nicolae Bálcescuval is,
Az 1848-as polgári demokratikus
forradalom idején Bálcescu Buka
restbe hívja Ionescut, aki a Bojárok
és Parasztok Bizottságának lesz az
alelnöke. Elszántan harcol a job
bágyság megszüntetéséért és bát
ran kiáltja oda a bojároknak: Föl
det a parasztoknak!.......... Nem ir
galmat, hanem földet követelnek a
parasztok! A bojárok árulása foly
tán a forradalom elbukik, Ionescut
letartóztatják, majd megszökik Bu

karestből és a forradalmi lángban
álló Erdélybe menekül, ahonnan
hazatérve, rövid bukaresti tartóz
kodás után, tagja lesz annak a kül
döttségnek, amely Konstantinápolyba utazik, hogy a szultánnál a
48-as forradalmi vívmányokat biz
tosítsa. A szultán parancsára
Brusszába internálják, ahol szintén
mezőgazdasági kérdésekkel foglal
kozik. Végül szabadon engedik, de
nem térhet vissza, mert idehaza a
reakciós bojárok mindent elkövet
nek, hogy távoltartsák hazájától..
Törökországban marad és a kiváló
román mezőgazdasági szakembert,
akit odahaza a fejedelem csak főtehenésznek tett meg, a konstanti
nápolyi mezőgazdasági intézet ve
zetőjévé nevezik ki, Az ötvenes
évek végén tér haza, és itthon min
den idejét a mezőgazdaság fejlesz
tésére és a parasztság körülményei
nek a megjavítására fordítja. Me
zőgazdasági lapokat szerkeszt,
népszerű parasztujságot ad ki és a
jobbágy-felszabaditási törvény elő
készítési munkálataiban vesz részt.
Bátorhangu cikkben mutat rá, hogy
nem elég földhöz juttatni a parasz
tot, hanem lehetővé kell tenni szá
mára a további fejlődést. Olcsó hi
teleket, megfelelő gépeket követel a
parasztság számára, sőt egyes cik
keiben a paraszti gazdaságok szö
vetkezeti összefogását sürgeti, rá
mutatva arra, hogy csakis az egye
sített gazdaságok tudnak többet és
jobbat termelni. Bátorhangu cikkei
miatt a reakciós bojárok állandóan
üldözik, pörbe fogják s az egyik
moldvai kolostorba zárják, de ki
szabadulva, még bátrabban harcol
elveiért. A bojárok minden mester
kedése ellenére tagja lesz a képvi
selőháznak, ahol szintén hallatja
bátor hangját. Követeli a bojári
előjogok teljes eltörlését, a parasz
tokra hátrányos bérleti szerződések
megszüntetését, állami mintagaz
daságok létesítését, stb.
Élete utolsó szakában a moldo
vai Bradra vonul vissza és itt rend
kívül értékes mezőgazdasági kísér
leteket végez. 1891-ben hal meg.
Ion Ionescu dela Bradot a bur
zsoá-földesuri Románia reakciós
körei el akarták feledtetni a közvé
leménnyel, s csak az utóbbi időben,
a népi hatalom 'éveiben sikerült
dolgozó népünknek ezt a neves ro
mán tudóst és bátor harcost meg
ismernie,
SZÁSZ ISTVÁN.

