
Híres szakmák, öreg mesterek 

A KÉSES 
Nem hiszem, hogy akadna 

ember az idősebb nemzedék-
ből, aki ne hallott volna a 
szogedi halbicskáról. Olyan 
ipari különlegessége volt ez 
a városnak, mint a ; újabb 
időkben a szegedi papucs. 
Különböző fajta halbicská-
kat Ismertek, de az igazi a 
szivárvány minden színében 
játszó gyöngyház nyéllel ké-
szült. Ez nemcsak célszerű 
kelléke, hanem Irigyelt dísze 
is volt elődeinknek. Egy 
ilyen szép „halasbicskávaí" 
talán még a szalonnázás 
vagy a „bicskahöggyel" fo-
gyasztott paprikás krumpli 
ls jobban esett a Halbőr 
Förgeteg Jánosoknak, a „cél-
szörű szögény embörök" már 
letűnt nemzedékének. 

A Sz i róky -d ina sz l i a 

A halbicska készítését a 
szegedi Sziráky késescsalád 
tagjai emelték valósággal 
művészi tökélyre. Ma már 
nehéz lenne kideríteni, hogy 
az elsőség kit illet meg: Szi-
ráky Mátyás mestert-e, aki 
1835-ben — amikor a szegedi 
késescéh a kiváltságlevelét 
megkapta — az elsó meste-
rek között szerepelt, vagy 
József nevű fiát, aki 1856-
ban vált önálló mesterré, 
miután „remekdarabját" el-
készítette. A hagyomány sze-
rint a halbicska egyik for-
mája Sziráky mesternek és 
Tisza Lajosnak, az 1879-es 
árvíz utáni újjáépítés kor-
mánybiztosának közös szer-
zeménye, és Innen származik 
a „Tisza Lajos halbicska" el-
nevezés. A 70-es évek köze-
pétől Sziráky József, majd 
fia, János országos és külföl-
di ipari kiállításokon sok 
emlékérmet, díszoklevelet 
szereztek, többször — mint 
a zsűri megjegyzi — saját ta-
lálmányú munkáikért. A sok 
szép siker közül is kiemelke-
dik a millenniumi kiállítás 
ezüstérme és az 1897. évi 
brüsszeli nemzetközi kiállí-
tás bronzérme. 

Sziráky mester alakját 
megörökítette a pár évig 
Szegeden újságíróskodó Mik-
száth Kálmán is. Azt írta ró-
la: „aki csak megfordul Sze-
geden, mind ellátogat az 6 
boltjába, s úgy veszi onnan 
a halalakú bicskát, mintha 
ingyen adnák . . ." A „nagy 
palóc" arról ls megemléke-
zik, hogy Sziráky uram nem-
igen értett az üzlethez. Egy-
szer ugyanis egy londoni cég 
tizezer halbicskát akart ren-
delni nála. A mester eluta-
sította a rendelést azzal a ki-
fogással, hogy a segédeknek 
szőlőt kell kapálniuk, s eml-" 
att nem érnek rá a műhely-
ben ekkora megrendelésre 
dolgozni . . . A Kelemen utcai 
Sziráky-műhelyt keresi fel 
bicskavásárlás céljából Tö-
mörkény István novellahőse, 
Jegenye András tanyai pa-
rasztember is. , 

Kereseti cikk 
Ilyen volt a szegedi bicska 

híre és kereslete a múlt szá-
zad végén. És később? A vá-
laszra legilletékesebb Gaspa-
rics Péter késes és műköszö-
rűs mester, aki a mai fiata-
labb szegedi szakmunkások 
legtöbbjének tanítómestere 
volt. Nem szegedi származá-
sú, csak 1926-ban került 
Szegedre, amikor az egye-
tem pályázatot hirdetett or-
vosi műszerész állásra. Érde-
kes véletlen, hogy Szegeden 

y é p p e n abban a Kelemen utcai 
házban kapott lakást, ahol 
a Sziráky-múhely volt. Meg-
vette a Sziráky János halá-
l a u t á n g a z d á t l a n n á v á l t m ű -
helyt, így 6 lett forma sze-
rint is a Sziráky-hagyomá-
nyok folytatója. 

— Hogyan alapított mű-
helyt régen egy késesmester? 

— "Ha a mesterség apáról 
fiúra szállt, akkor könnyű 
dolga volt. Én átvettem az 
egész Sziráky-műhelyt — 
magyarázza —, dc a szerszá-
mok egy része elavult, ezért 
fel kellett újítani a felsze-
relést. 

Gasparics mester magas, 
egyenes tartású, energikus 
ember. Hatvanhárom éves. 
Fiatal korában volt úgy, 
hogy reggeltől estig egyhúz-
tomban kovácsolt. Bírta a 
munkát. 

Említsen egy-két régi, ki- be vette, kinyitotta: nagy 
veszett szerszamot! pukkanás. Rögtön körülíog-

- Ilyen volt a „dráfung", tak a detekt ívek. . . Aztán 
ami primitív fúrószerkezet, nem történt semmi, de rek-
Hozzá tartozott a „mellvas", iámnak jó fogás volt! 
a fúrót a mellvashoz támasz- A mester több bekerete-
tottúk, úgy fúrtak. Ez a z e t t díszokleveleit óriz. 1932-
munka a mellkast nagyon ben a IV. Országos Kézmű-
összeszorította, ezért is, meg vesipari Kiállításon aranyér-
a műhely rossz levegője, a m e t nyert, a felszabadulás 
fémporlerakódás miatt sokan u tán sztahanovistája, kiváló 
tüdőbajt kaptak. Ez volt a dolgozója volt az Orvosi Mű-
régi késesek „szakmai beteg- szerész Ktsz-nek. Nyolc év-
sége". vei ezelőtt munka közben 

A bicskakészítés után a e gy vasreszelék a szemébe 
készítményekre terelődik a pattant. Látása megromlott, 
szó. A szegedi halbicska meg é s rokkantsági nyugdíjba 
Gasparics mester idején is kényszerült, 
keresett árucikk volt. Készí- A 8 z e gedl késesek idősebb 
tették cellulöid és fa nyéllel nemzedéke elhalt, a fiatalab-
is, de az igazi gyöngyház bak pedig ma a Késes és 
nyelű volt. A gyöngyház kül- Műköszörűs Ktsz-ben dol-
földről nyers állapotban ér- goznak. Itt az idei szabadté-
kezett, a mester maga fűré- rire új halbicskákat is ké-
szelte vékony lapokra, és a szítettek, de gyöngyház híján 
bicska elkészülte után régeb- műanyagnyéllet. Így is ke-
ben kézzel csiszolgatta fé- lendö volt. Pedig a halpik-

kelyhez hasonlóan, szivár-nyesre. 

Heg i jed 

a miniszterelnök 

— A „Tisza Lajos halbics-
ka" úszó hal formáját min-
tázta. Kedvelt bicskafajta 
volt a „bácskai szalonnázó", 
amely egyenes bicska és kü-
lönböző hosszúságú méretben 
készült. A parasztok különö-
sen szerették a „fejes gör-
bé"-t. Az „orosházi görbél'-t 
egy odavalósi késes készítet-
te először, a „náderos" vagy 
„náderbicska" pedig egy 
Náder nevű, múlt századi 
félegyházi mester találmá-
nya. Készítettünk még bugy-
iit, paprikahasftó bicskát az 
alsóvárosi paprikafeldolgo-
zóknak, és különböző ipari 
késeket szíjgyártóknak, pa-
pucsosoknak, szitásoknak és 
más mestereknek. 

— Hogyan értékesítette ké-
szítményeit? 

— Piacra, vásárra rendsze-
resen nem jártam — mondja 
Gasparics mester. — így is 
alig győztem, annyi mun-
kám volt. Csak kíváncsiság-
ból mentem el néha egy-egy 
vásárra. A 30-as évek elején, 
az országos mesterversenyre 
nagy bugylibicskákat készí-
tettem. Patront helyeztem el 
bennük, úgyhogy, amikor a 
bicskát kinyitották és be-
csukták, patron pukkant. A 
kiállításon a hatalmas bugy-
iikat a sátor elejére tettem, 
föltűnő helyre. Jött Gömbös 
Gyula, az akkori miniszter-
elnök, nézte a bugyiit, kéz-

vanyszínben játszó, gyöngy-
ház nyelű szögedi halbicská-
nak nincs párja. De lassan 
mestere sem akad. 

Juhász Antal 

Nyolc helyezett kőzött 
a második 

A Csongrád megyei tanát* 
felvásárlási osztályának 
utóbbi értékelése alapján a 
szegedi járás a megye nyolc 
helyezettje között továbbra 
is a második helyen áll az 
éves felvásárlási tervek tel-
jesítésében: szeptember 30-ig 
90.3 százalékig teljesítette az 
év végéig szóló áruértékeeí-
tési programját. 

A szegedi járásban az ál-
lamnak átadott kenyérga-
bona mennyisége elérte az 
1348 vagont a tervezett 
1220 vagonnal szemben. Az 
értékesítési rekordot kétség-
kívül az étkezési burgonya 
eladásában érték el a tsz-ek: 
180 vagon burgonyára szer-
ződtek, s már 580 vagonnyit 
értékesítettek. Az értékesí-
tési pótszerződések kötéee 
még mindig folyamatban 
van. A legtöbb cikkféleségre 
kötik már az 1966-ra szóló 
értékesítési szerződéseket ls 

M a g f e l t á r ó g é p n y á r m a g 

k i t e r m e l é s é r e 

A feltalálók nyármag gépi 
úton való kitermelését oldot-
ták meg szabadalmukkal, 
egyben, mint azt a kísérle-
tek is bizonyították, kitűnően 
alkalmazható fenyőmagszik-
kasztáshoz is. Eddig a nyár-
magkitermelés kézi úton tör-
tént, ugyanúgy a fenyőmag-
szikkasztás is. Ez, az eddigi 
formában igen nehézkes és 
költséges volt. Szikkásztásnál 
az értékes fenyőmagvakat 
ponyvára teregették és napon 
szikkasztották. A szikkasztási 
idő alatt állandó felügyelet 
szükséges a madarak miatt, 
egyben időjárástól is függő, 
hiszen csak napos időben le-
het végrehajtani. A keverés 
egyenetlensége miatt a tárolt 
mag fokozott romlásnak van 
kitéve, tekintettel arra, hogy 
a magok a szikkasztási idő 
alatt is vehetnek fel nedves-
séget. 

A találmány megoldja a 
problémát. Gépi technológiá-
val a szikkasztás időjárástól 
függetlenül is végezhető, kü-
lön felügyelet nem szükséges. 
A mag egyenletes keverés 
közben szikkad, egyéb káro-
sodás (madarak) sem érheti 
és tárolásra alkalmasabb ál-
lapotba kerül. 

A gép hazai alkalmazható-
sági területe elsősorban a 
nyármaspergetés. A fehér-
nyárnak komoly erdészeti 
jelentősége van hazánkban^ 
elsősorban az Alföld fásítá-
sában. E célra többmillió 
nyár csemetére van szükség 
és ehhez több ezer kilo-
gramm mag kerül felhaszná-
lásra. A nyármagok gyorsabb 
és lényegesen megbízhatóbb 
feldolgozását kívánja a gép 
szolgálni. Országosan 25— 
30 ilyen gép beállításává! 
körülbelül évi 5—600 ezer fo-
rint megtakarítás érhető el. 

Játszópajtások, barátok 
a gyermek életében 

Vasutas termelési 
tanácskozások 

Október 18 és november 
15-e között tartják a IV. ne-
gyedévi termelési tanácsko-
zásokat a MÁV szegedi igaz-
gatóság területén. 

A tanácskozások főfelada-
ta, hogy megvitassák a föl-
merült szállítási igényeket, s 
döntsenek arról, milyen in-
tézkedések segítik elő a ten-
nivalók minél jobb végrehaj-
tását. Ennek kapcsán a ve-
zetők a vasút kötelezettségei-
ről, s az egyéni felelősség 
kérdéséről is elbeszélgetnek 
a dolgozókkal. 

A nagyobb szolgálati he-
lyeken a termelési tanács-
kozások előtt műszaki kon-
ferenciát is tartanak a már 
korábban kijelölt patronáló 
instruktorok részvételével. A 
fontosabb csomópontokon 
olyan összevont műszaki ér-
tekezletekre kerül sor, ame-
lyeken az egyes üzemi osztá-
lyok vezetői is részt vesznek. 

Mivel a termelési tanács-

dolgozók széleskörű bevoná-
sával készülnek fel a megbe-
szélésekre. A tanácskozáson 
elhangzottakat azonnal érté-
kelik. hogy a szükséges in-
tézkedéseket idejében lehes-
sen megtenni. 

Az erőfeszítéseknek máris 
vannak számbavehető ered-
ményei. Például Szeged-
Állomáson, ahol a 19-én tar-
tót összevont műszaki kon-
ferencia után a megbeszé-
lést tett, az elgondolásokat 
intézkedés követi. További 
fejlődést ígér a társszolgálati 
ágak gyümölcsöző együttmű-
ködése is. 

Az őszi fófrgalom során a 
MÁV-nak olyan szállítási 
feladatokat kell végrehajta-
nia, melyeket csak összefo-
gással, felelősségteljes helyt-
állással lehet megvalósítani. 
E cél elérése érdekében a 
központ és a külszolgálat, a 
gazdasági és a társadalmi 
szervek minél teljesebb össz-

kozások sikeréhez elengedhe- hang kialakítására töreksze-
tetlen a jó előzetes szervezés, n e k 

mindenütt javaslatokkal, s a TÓTKA KAROLY 

— Miért nem adod oda 
egy kicsit a játékodat? Csak 
nem vagy irigy? 

Gyakran részesül a kis-
gyermek ilyen szemrehá-
nyásban. pedig nem szolgál 
rá. Valóban nem szereti a 
játékot megosztani a pajtá-
sokkal. Nem azért, mert 
irigy, hanem azért, mert a 
kisgyermek inkább egyedül 
szeret játszani. 5—6 éves ko-
ráig nem kívánja a társasá-
got. a maga játékaival fog-
lalkozik a legszívesebben. 
Hagyni kell nyugodtan ját-
szani, hiszen hasznos tevé-
kenység ez is. Játék közben 
fejlődik képzelőereje. türel-
me, alkotókészsége. Nem 
kell ebben a korban még 
attól tartani, hogy emiatt a 
gyermek önző lesz. Az az ál-
talános pedagógiai tapaszta-
lat. hogy abból a gyermek-
ből, aki egyedül játszik, ké-
sőbb a legjobb játszótárs 
lesz. 

A gyermekek iskolás ko-
rukra érnek meg a csoportos 
játékra, ekkor figyelmük már 
a pajtások, barátok felé for-
dul. A szülő ügyeljen arra, 
hogy ne egyszerre, hanem 
fokozatosan bővüljön a gyer-
mek baráti köre, s lehetőleg 
kellemes körülmények kö-
zött. Ilyenkor már nehezebb 
a gyermek ellenőrzése, mert 
játékterük a parkokba, isko-
lákba települ át, hiszen eb-
ben a korban a sok mozgás, 
futás a játék lényege. 

Van olyan szülő, aki hatá-
rozottan eltiltja gyermekeit 
a barátoktól, s inkább a fel-
nőttek társaságában tartja. 
Nem helyes ez. mert a gyer-
meket nem elégíti ki a fel-
nőttek társasága. Játszó-
társra van szükségük. Az 
ilyen gyermek a szülök ti-
lalma ellenére előbb-utóbb 
társat, játszópajtást keres 
magának. Az említett szülök 
tilalma rendszerint abból fa-
kad. hogy a gyermek „a ját-
szótársaktól csak rosszat ta-
nulhat".. Sajnos, ez előfor-
dulhat, de az esetek többsé-
gében éppen a titokban szer-
zett barátok esetében . . . 

A szülő ügyesen, tapintat-
tal segíthet a gyermek bará-
ti körének kialakításában. 
Helyes ha a szülök kölcsö-
nösen ismerik, becsülik egy-
mást. Helyes, ha a szülők 
ápolják a gyermekek baráti 
kapcsolatát, átsegítik őket a 
kisebb-nagyobb zökkenőkön, 
sértődéseken. Jó dolog, ha a 
közösen töltött szabadidő 
felhasználásához időnként 
hozzájárulunk egy-egy ötlet-
tel. Segítenek bélyeget gyűj-
teni, kirándulni, filmet vetí-
teni, bábozni, vagy szüleiés-
napi, névnapi uzsonnát ren-
deznek. A kis gyermekeknél 
a barátság nemes érzésének 
kialakítását így lehet okosan 
irányítani. 

Nagy Katalin 
óvónő 

Levél 
\ ' \ r / ' " | Mi 

a „ L i d é r c - r o l -
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Kedvet dr. Konkoly Magda! Bizonyara 
ismeri azt az erzast, amikor az. ember regényt 
olvas és a cselekmény bonyolódásával, egy-egy 
szereplő előtérbe kerülésével, arra gondol: ha 
élne a regényalak, megszorítaná a kezét. Végig-
olvastam Barát Endre regényét, a ,,Lidérc"-et, 
belekerültem évszázadok, évezredek előítéleteit 
felvillantó emberi sorsok sodrasáha. Egy alig 
harmincesztendős férfi. Csuklya Miklós küsz-
ködik látható, láthatatlan erőkkel. Felesege, 
Agáoa Katus, három kislányával, vidékről Pest-
környékre jön, mert a férje lakást vett. No, 
nem nagyot: éppen hogy csap apró földszin-
test Végre életükben először, saját otthonukban 
együtt lehetnek. Egyetlen éjszaka melege az. 
egész, mert másnap, amikor a kis vézna, bicegő 
eniber visszatér munkájából, az. asszonyt és a 
gyermekeket az esőben, az utcán találja. Oda 
a ház., oda a remény, a csalóka biztonság. Ki-
lakoltatták őket, mert éjszakára befogadtak 
Csuklya Miklós nővérét és annak kislányát. Mi-
ért, milyen bűn ez? . .. 

Rendelkezés van rá — adja valasz.ul a kila-
koltató rendőr. — Igen, a tanácstól kaptuk — 
erősítik meg a rendőrségen. . . Es Csuklya Mik-
lós, Agáca Katus, meg a három kislányuk, nem 
kezdik — folytatják a vesszőfutást. Hiáha érte 
üzemi baleset nem is régen a fórjet, s azóta a 
mosdó, öltöző takarítója... Hiába volt katona, 
hiába próbált munkájával több levegőhöz, em-
beri megbecsüléshez jutni. Csuklya Miklós el-
len — még házvétel előtt —, a munkásszállás 
gondnoka, amikor a szálláson elveszett valami, 
aláírásokat gyűjtött, hogy a „tolvajt" kiebrudal-
tassa. Azelőtt, mikor szomjasan-porosan vidéki 
korcsmába tért be, azt kérdezte tőle a csapos: 
hozott-e poharat, mert csak úgy adhat sört 

— Kisemberem — mondja neki vigasztalóan 
Agáca Katus, az oly fiatalon vénülő asszo-
nya. — Kicsiny voltam még. amikor beojtot-
tak engem a fájdalommal — vallja Csuklya 
Miklós élete összegezéseként. 

. Es akkor egyik állami főhivatalunkban 
Csuklya Miklós ás Agáca Katus ügye — sorsa! 

a kis Ráczné elé kerül. Elindulnak Komár 
Andrással, a Népi Ellenőrző Bizottság helyi ve-
zetőjével, hogy a kilakoltatósi rendelkezést hozó 
tanácselnök-helyettest jobb belátásra bírják. Á 
tanácselnök-helyettes, Kármánné, igyekszik nem 
emlékezni az „ügyre" . . . Amikor aztán emlé-
keztetik, felcsattan: — Különben i s . . . annak 
a cigánynak nincsen igaza. 

Elég ez ellenérvnek? . . . Elég, hogy embereket 
megalázzon, éledő önérzetüket, társadalomba-
illeszkedésük szándékát elhervassza! Hát Agáca 
Katus — Agáca Katusok menjenek vissza vézna, 
vérszegény gyermekeikkel a földbevájt putrik 
füstjébe, nyomorába? Csuklya Miklósok pedig a 
napi munka után, ha a gondnok szemet huny, 
éjszakára meghúzhatják magukat az üzemi mos-
dó kövezetén, vagy ruhástul didereghetnek a pá-
lyaudvarok padjain? . . . De hisz rendelkezés van 
rá, hogy a cigánynak a nép államában joga van 
dolgoznia, joga van lakáshoz, emberi élethez. 
Igen, de az előítélet nem mérlegel . . . Egy éjsza-
kára befogadták Luckát, aki garázda férje elől 
menekül, gyermekéve l . . . „Ök kóbor egyénnek 
tekintendők" . . . És ez elegendő ok, hogy emberi 
körülményeket embertelenné tegyen egy rapszo-
dikus természetű, lélektelen, posztjára méltatlan 
tisztségviselő. 

Amit a kis Ráczné a továbbiakban Csuklyáék 
igazáért tesz, maga a nem-nyugvó lelkiismeret. 
A kilakoltatást foganatosító rendőrséget ő is 
felkeresi. Kármánné rendelkezésére hivatkoz-
nak . . . Utána a sajtóhoz f o r d u l . . . Cikkek je-
lennek meg az igazságtalanságról. Az agyonzsú-
folt cigánysoron közben meghal tüdőbajban 
Csuklyáék egyik korán érett, szomorú kislánya. 
Ráczné beadványokat, jegyzőkönyveket szer-

keszt, és küldi, küldi C«iklya Miklós - Csuk-

lya Miklósok — ügyében; a megalázott, a kila-
koltatott emberi lelkek orvoslásáért. 

Olvasom a regényt, és belémdöbben: vajon 
több-e regényalaknál dr. Ráczné, a miniszté-
riumból? . . . Felhívom egy ismerősömet, és meg-
tudom a bizonyosságot. . . , dr. Vácz Józsefnének 
h í v j á k . . . Valóban azt tette, amit t e t t . . . Ahogy 
a regény írója: ő is cigánycsaládból származik, és 
élethivatásának tekinti, hogy küzdjön minden 
olyan jogtalanság ellen, ahol nemzetiséget, nép-
csoportot, vagy születésénél fogva bármely em-
bert is megaláztatás érne. 

Engedje meg, hogy megszorítsam a kezét, így* 
levélben dr. Váczné, lánynevén Konkoly Magda, 
aki államunk adta lehetőséggel élve, már ifjú-
korában dr. Konkoly Magda lett. Nem ritka, 
egyedi sors az öné, mint ahogy nem egyedi 
sajnos, Csuklya Miklósé sem. A regény nem vég-
ződik megnyugtatóan. Csuklya és Agáca Katus 
fedél nélkül marad. Ránk bízza az író a döntést: 
hagyhatjuk őket fedél nélkül? 

Van a regénynek olyan cigányalakja, aki így 
vívódik: mi vagyunk a „kálók" (barnák), ők a 
fehérek. Bizony sok eltorzult lélek akad a „ká-
lók" között Barát Endre „Lidérc"-ében. Sunyik, 
lopósak, részegesek, indulataikban fékezhetet-
lenek, hol lágyan-jók, hol még gyilkolni is ké-
szek . . . Mert c igányok?. . . Nem! Emberek, aki-
ket századokon át összetartott egy kóbor, sajgó, 
szabad élet reménye, összetartott, de ezzel a 
társadalomtól el is szigetelt; az akkori rend pe-
dig még inkább a létezés peremére szorított. 

Csak a messze tekintő, befogadó emberség sza-
badithatja fel igazában ezt a sok - megalázta-
tástól, megbélyegezettségtől - eltorzult emberi 
lelket. 

Higgye el, dr. Konkoly Magda, mind több 
társa lesz önnek ebben a küzdelemben, mely-
nek eredményeként, vak előítéletek vereségé-
vel, a Csuklya Miklósoknak otthona, fedele lesz 
ebben az országban. Olyan otthona, ahol a fe-
hérek nagy többsége már József Attila-i érte-
lemben vallhatja magát európainak. 

Vasvári István 
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