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Lokál-
patriotizmus 
Aminap hírt kaptam egy ré-

gi ismerősömről. Mesélték, 
hogy költözik vissza Pestre. 

Négy éve végezte Gödöllőn az 
egyetemet, s odahagyva szüleit a 
pesti lakásban, elszegődött vidék-
re. Nemcsak mezőgazdászként 
vonzotta őt a falu. Ügy érezte, 
hogy mint sok mindenre kíváncsi, 
olvasott, művelt, emberek iránt 
érdeklődő értelmiségnek is lehet 
helye, feladata egy község életé-
ben. 

Nem 6 az egyetlen, hasonló-
képpen gondolkodó fiatal, bár 
többnyire inkább arról hallani, 
mennyi vidéki állás marad be-
töltetlenül, miközben a városia-
kért tolonganak. 

Keresi, kuta t ja az ember az 
okokat. Egyik népművelő bará-
tom például szinte fejest ugrott 
egy községi művelődési ház ve-
zetésébe. Tele tervekkel, ötletek-
kel fogott a munkába. De mert 
elképzelései messze meghaladták 
a néhány ezer lakosú község igé-
nyei t megkísérelte a szomszédos 
kisközségek lakóit is bevonni a 
művelődésbe. A baj ekkor kezdő-
dött. Mert a helybéliek először 
kinézték maguk közül az „ide-
geneket", majd amikor barátom 
nem tágított ötletétől, szabotálni 
kezdték a munkáját . Kezdetben 
csak verekedést provokáltak, ké-
sőbb hátatfordítottak neki, sőt 
meg is fenyegették. Barátom nem 
is a falu szűk látókörrel szemlé-
lődő, gondolkodó lakóin csodál-
kozott hanem az értelmiség ma-
gatartásán. Az orvos és a szö-
vetkezet főmérnöke akar ta elő-
ször győzködni a falu igazáról, 
majd a tanítók, sőt maga a ta-
nácselnök figyelmeztette, hagyja 
a falut olyannak, amilyen, ne 
hergelje az embereket 

Egy községi könyvtáros felhá-
borodottan mesélte: a falu la-
kóinak fele rendszeres olvasója, 
ezt néhány év munkájával már 
elérte, de még egyetlen helyi ér-
telmiségit sem tudott rávenni ar -
ra. hogy példát mutatva érdek-
lődjék a könyvek iránt. Azzal 
utasították el. hogy nekik otthon 
rengeteg könyvük sorakozik a 
polcokon, ami igaz is, de hogv 
gyakran forgatnák őke t annak 
kevés jele van. 

De nemcsak a művelődésben 
mutat gyakran passzivitást a vi-
déki értelmiség. Nem is tudom 
pontosan, milyen jelzővel kellene 
illetni azt a helyzetet hogy az 
összevont községi tanácsok mun-
kájában oly buzgón tevékenyke-
dő értelmiségiek sem látnak túl 
a helyi érdekeken, s a társköz-
ségekben igy lassan pangani kezd 
az é le t nemhogy nem fejlődnek, 
de még szinten tartásukról sem 
gondoskodnak. Vaknak kellene 
lennem ahhoz, hogy ne lássam: a 
lakosság egy központban való le-
telepítése, az erre alkalmas köz-
ségek nagyarányú fejlesztése, éle-
tének a városhoz való közelítése 
a jövő érdeke. De eközben több 
mint hiba elhanyagolni a társ-
községeket lakóit elvadítani, 
megkeseríteni. 

Szép dolog a lokálpatriotizmus. 
Azt hiszem, ez ellen senki egy 

a s a véleményem, 
/J hogy nincs értel-

me olyan nagyon 
dicsőíteni Ádámot és 
Évát, mert felfedez-
ték a szerelmet. Ha 
helyesen végezzük az 
elemzést, amiként én 
tettem, könnyen belát-
hatjuk, hogy a szerelem 
nem bonyolult matema-
tikai egyenletekből szü-
letett, sem álmatlan éj-
szakák eredményeként. 
A leglaikusabb ember is 
rögtön felfoghatja, hogy 
más dolgokat sokkal ne-
hezebb volt felfedezni. 
Például a varrótűt. Per-
sze, miután ez már 
megvan, akadhat, aki 
alibecsüli a varrótű zse-
niális feltalálóját, mond-
ván, hogy az egész nem 
más, mint egy darab vé-
kony acél, melynek ki-
hegyezték a végét. De 

rossz szót nem e j the t Csakhogy 
célt téveszt a z aki a szülőföld ér-
dekét a múlt túlhaladott gondol-
kozásának megőrzésében keresi. 
Ilyen esetekben a lokálpatriotiz-
mus álarc csupán, s egvéni ér-
dekek, hatalmi vágy vagy egyéni 
érvényesülés szándéka húzódik 
gyakran mögötte. 

A falu érdeke ma a korszerű-
södés. a tisztább, egészségesebb, 
kényelmesebb és kulturáltabb 
élet megteremtése. Ez féltétele a 
gazdasági fejlődésnek. amely 
magával hozza az emberi lehető-
ségek tágulását is. Hogy ebben 
az értelmiség a korszerű ható-
anyag szerepét kell vállalja, arra 
persze akad biztató jel is. Az a 
fiatal szövetkezeti elnök ismerő-
söm példa erre, akivel nemrégi-
ben találkoztam. A néhány óra 
alatt, míg együtt jártuk a gazda-
ságot, fontos igazságot bizonyí-
tott: nevezetesen azt, hogv aki 
ma hasznára akar lenni a falu-
nak, aki a fejlődés mellé akar 
állni, nem maradhat közömbös. 
Nem tett ő különleges dolgokat. 
Csak jó néhány szomszédos gaz-
daság szakemberének számolt be 
a tavalyi eredményekről, feltárva 
azok hátterét, informálta őket 
minisztériumi hírekről, s az idei 
kilátásokkal kapcsolatos tanácsait 
mondta el nekik. Közben persze 
ő is kapott híreket, ötleteket, ez 
talán természetes. „Csak" annyit 
tudott, példázott ő a számomra, 
hogy akkor használ magának iga-
zán az ember, ha másokat is 
igyekszik segíteni, csak akkor 
boldogulunk magunk, ha mások 
boldogulásáért tesszük, ha a tu-
dást, amelyet megszereztünk, a 
többségért vet jük be, társulni 
igyekszünk, nem kívül maradni. 

Hogv ebben a munkában aka-
dályokkal kell megküzdeni, ez 
természetes. A történelem is arra 
tanít, hogy aki nem vállalja a 
harcot ott. ahol harcolni kell. 
mindenképp maga ellen cselek-
szik. Hivatást a harcra pedig a 
tudás szül, az aktív tudás, s nem 
a megalkuvás. 

Ilyesmikről beszélgettünk, ez-
tán távozni készülő mezőgazdász 
ismerősömmel, miután megkeres-
tem. Mert hát a róla kapott hir 
végül is nem hagyott nyugodni. 
Kiderült, olyan súlyos ellentétei 
támadtak a tanács vb titkárával 
és az iskola igazgatójával, hogy 
nincs többé maradása. Megszer-
vezte ugvanis a fiatal értelmisé-
giek klubját, kis közösséget te-
remtett, amely fellépett az igaz-
gató korszerűtlen tanítási elvei-
vel szemben, kiharcolta a műve-
lődési ház építését, leállítva ez-
zel az étterem és kocsma ter-
vezését, amelynek majdani mű-
ködésében, vezetésében manipu-
lációs lehetőségek sejlettek. El-
indítottak valamit: az értelmes, 
célt ismerő közösség beleszólását 
a falu életébe. Megvédeni még 
nem tudják, így most távozik. De 
akik vele együtt változtak, már 
sosem lesznek a régiek. 

R. S. 

A szerelem 
felfedezése 

Űj fajta született 
Mezőgazdáink körében sokszor 

felteszik a kérdést, hogv a zab 
nemesítését miért a Dél-Alföldön. 
a Gabonatermesztési Kutatóinté-
zetben végzik, ismerve azt a 
tényt, hogy a zab szereti a csa-
padékos, hűvös és az alföldi em-
ber számára sokszor „hegyvidé-
ki"-nek nevezett klímát. Vála-
szunkban két okot szoktunk ki-
emelni. Az egyik látszólag admi-
nisztratív. A MÉM ugyanis in-
tézetünket bízta meg az 1970. évi 
átszervezéssel a zab nemesítésé-
nek és termesztésének kutatásá-
val. A másik ok, hogy az alföldi 
szélsőségesebb és szárazabb klí-
mát is eltűrő faj ták előállításá-
nak feltételei leginkább i t t a 
Dél-Alföldön biztosítottak. 

A nemesítés, ez a sajátos mik-
roevolúció, mindig az adott tá j -
egység környezeti, ökológiai fel-
tételeihez igazodik. Ellenben a 
növényfajnak — mint évmilliók 
alatt kialakult, többé-kevésbé 
egységes biológiai objektumnak 
— a termesztési adottságai opti-
málisabbak lesznek, ha eredeti 
környezeti viszonyai közé vissza-
helyezzük. Innen ered. hogy a 
nemesítés helyén előállított faj ta 
— a faj elemi szükségleteit job-
ban kielégítő éghajlati és talaj-
viszonyok mellett — nagyobb és 
értékesebb terméssel fizet. El-
lenpéldaként említjük meg, a 
jelenleg köztermesztésben levő 
két. holland származású tavaszi 
zabfaitát; a Condort és a Lean-
dát. Ezek ugyan komoly részesei 
a 70-es évek termésátlag-növeke-
désének. de elsősorban hosszú te-
nyészidejűket. és nem éppen ki-
elégítő rezisztenciaviszonyaikat 
tekintve, sokkal inkább alkalma-
sak az „atlanti!! klímához, ahon-
nan származnak, mint hazai ég-
hajlati viszonyaink közé. 

Az Országos Mezőgazdasági 
Fajtakfsérleti Intézet évente 12-
15 fa j tá t próbál ki az ország hét, 
egymástól távoleső kísérleti állo-
másán. Ezek jórészt nyugat- és 
észak-európaiak. Jóllehet. ezek 
közül az utóbbi 2-3 évben való-
ban a holland faj ták emelkedtek 
ki, melynek oka egyértelműen a 
szokatlanul hűvös, csapadékos 
időjárás. Szárazabb, kevésbé in-
tenzív termesztési viszonyok kö-
zött már nem állják meg a he-

kérdem én az ilyen 
könnyelműen gondolko-
dokat: „Hát a tü foka?!" 

Remélem, olvasóink 
között nincs olyan be-
képzelt alak, aki azt bi-
zonygatná, hogy számá-
ra mi sem lett volna 
könnyebb, mint a tű fo-
kát felfedezni. Am hogy 
meg ne vádoljanak, mi-
szerint triviális példákat 
hozok fel, vegyünk egy 
sokkal nevezetesebb ese-
tet, a mozdonyt. Ne fe-
ledkezzenek meg róla, 
hogy a gözmozdony fel-
találóinak azzal a rej-
téllyel kellett kezdeni, 
amit vízgőznek nevez-
nek, és ami számomra 

annál érthetetlenebb, mi-
nél többször magyaráz-
zák. Hát nem rendkívü-
li, hogy ennek a meleg 
füstnek az eredménye-
ként bármely városban a 
leghétköznapibb módon 
jegyet válthatunk, hogy 
egy más városba utaz-
zunk, függetlenül az el-
kerülhetetlen késésektől, 
amelyek bizonyára csak 
a szkeptikusokat csüg-
gesztik el, akik ama 

megmagyarázhatatlan 
tény miatt nem hisznek 
a telefonban, mert az 
általuk tárcsázott szám 
mindig foglaltat jelez. 

Szóval, lehetetlen nem 
egyetérteni azzal, hogy 

minden nagy találmány 
— a konzervált szardi-
niák halászatát, a virsli 
bőrét és hálósipkát is 
beleértve — so&kal több 
gondot és álmatlanságot 
okozott a felfedezőinek, 
mint Ádámnak és Évá-
nak okozhatott az igazi 
bűn agyondicsért felfe-
dezése. 

Akik ismernek, tanú-
síthatják, hogy én egy-
általán nem vagyok zse-
ni. Ennek ellenére, ha a 
szerelem eddig nem 
volna felfedezve, én — 
tegyük félre a szerény-
séget — azzal foglalkoz-
nék. hogy felfedezzem. 

Feltéve persze, hogy-
ha a csinos Rosita a 
szomszédunkból hajlan-
dó lenne együtt dolgoz-
ni velem . .. 

JÜAN ÁNGEL CARDI 

lyüket — különösen a Condor, 
amelyet rövidesen kivonnak a 
köztermesztésből. 

Intézetünkben a zabnemesítés-
nek vannak hagyományai. A fi-
gyelem már a 30-as években az 
őszi zab nemesítése és termeszté-
se felé fordult, mert a tavaszi zab 
az Alföldön késői beérése miatt 
nem volt biztonságos. A július-
ban többször beálló aszályban 
ugyanis a szem „megszorult". 

A nemesítés 1941-ben indult, a 
GKI jogelődjénél; a Dél-alföldi 
Mezőgazdasági Kísérleti Intézet-
nél. Az Üjvidékről származó fa j -
tapopulációból dr. Somorjai Fe-
renc ny. intézeti igazgató állitot-
ta elő az „Újszegedi őszi" zabot, 
amely 1967-ben előzetes állami 
elismerésben részesült. Előnye 
volt az őszi búzákat megelőző 
érése, a tavaszi zaboknál lénye-
gesen nagyobb termőképessége és 
jobb minősége. A fa j ta télálló ké-
pessége nem volt ugyan megfe-
lelő, de annál jobb volt regene-
rálódóképessége, bokrosodása. 

Az őszi zab nemesítése termé-
szetesen tovább folyik, mert a 
hosszabb tenyészidejű, télálló őszi 
gabonafélék rendszerint többet 
teremnek, mint a lényegesen rö-
videbb tenyészidejű tavasziak. 
Így van ez a zab esetében is. Cél: 
a télállóság további javítása, a 
megdőlés ellen a szár rövidítése 
és szilárdítása. 

3. 
A tavaszi zab nemesítése inté-

zetünkben a hatvanas évek vé-
gén kezdődött. Hosszú évekig, 
évtizedekig az úgynevezett „F"-
(Fleischmann-) zab volt az 
egyetlen minősített hazai fajta. 
Ennek magas volt a szára, követ-
kezésképpen könnyen megdőlt, a 
hosszú tenyészidő, s főként a 
gombabetegségek miatt ma már 
nem nevezhető korszerű faj tá-
nak. 

A hetvenes években az orszá-
gos fajtakísérleti eredmények 
alapján két holland fajta került 
köztermesztésbe: a már említett 
Condor és a Leanda. Ezek a fa j -
ták már alkalmasak voltak arra, 
hogy korszerű agrotechnika al-
kalmazásával a termésátlagot kö-
zel tíz mázsával megnöveljék. 

A keresztezéses nemesítéssel 
elsősorban hazai viszonyaink közé 
illő faj ták előállítása volt a cél. 
Az országos fajtakísérleti intéze-
tekbe 1975-ben jelentettük be a 
„Szegedi 30" tavaszi zabfaitaje-
löltet. amely már első éves jó 
eredménye alaoján előzetes sza-
porítási engedélyt kapott, majd 
az Országos Fajtaminősítő Ta-
nács 1978 decemberében „Szegedi 
korai" néven — a „GK Szeged" 
őszi búzával együtt — előzetes 
állami elismerésben részesítette. 
Legfőbb értéke a koraiság (a 
Leanda standardfaj tánál két hét-
tel korábban érik), a jó alkalmaz-
kodóképesség, a könnyű gépi be-
takart thatóság. és a jó minőségi, 
beltartalmi érték. 

Fajtakísérleti és üzemi tapasz-
talatok alapján főbb termesztési 
körzetenként — elsősorban korai-
sága és jó alkalmazkodóképessége 
révén — az ország alföldi, szára-
zabb vidékeire éppúgy javasol-
juk, mint a tipikus zabtermesztő 
területekre (Nyugat-Dunántúl, 
Felvidék). 

Itt említhetjük meg, hogv az 
elmúlt évek kisparcellás kísérle-
teire, annak eredményeire a kör-
nyező országok fajtakísérleti in-
tézetei is felfigyeltek. 1978-ban 
Csehszlovákiában, Bulgáriában 
állítottak be vele faj takísérletet 
ez évi kísérletre pedig az előbbi-
eken kívül Szovjetunió is jelezte 
igényét. A KGST-kísérleti rend-
szerben szinte egyedülálló példa, 
hogy egy faj tá t állami minősítés 
előtt igényeljenek a testvérintéz-
mények. 

4. 
Csongrád megye az országos 

vetésterület hányadát tekintve 
középső helyet foglal el (1353 
hektár). A legfrissebb adatok sze-
rint az országos termésátlag 26.6 
mázsa/hektár. Csongrád megyé-
ben 21.8 mázsa/hektár, s alig ma-
rad el a tavaszi árpától, amelyet 
a megyében mindössze 542 hektá-
ron termesztettek 1978-ban. 

A dunántúli megyék termés-
átlaga 29,5, az alföldi megyéké 
21,5 mázsa/hektár. A járások kö-
zül legnagyobb területen a szege-
di termel zabot (lásd a tábláza-
tot!), a termésátlag itt 18.2 má-
zsa,/hektár. Legmagasabb termés-
átlag a makói járásban volt (28,5 
mázsa/hektár), amely már meg-

közelítette a legjobb dunántúli 
területekét. Itt is szinte törvény-
szerűen érvényesül az az íratlan 

szabály, hogy nagyobb terület-
egységeken kisebbek a termésát-
lagok. Nagvobb tájegységen 
ugyanis — mint például a sze-
gedi járás — relatíve kevesebb 
a jó, termesztésre alkalmas terü-
letek aránya. 

A tsz-ck járásonként! adatai, 1978. 

Terület, ha össztermés, q Termés-
átlag. q ' h a 

Szegedi járás 
Szentesi járás 
Makói járás 
összesen: 

338 
286 
198 
820 

6147 
7055 
5588 

18 790 

18,2 
24,7 
28.5 
22.9 

5. 
összegezve elmondhatjuk: / A 

zabnak — mint a FAO-adatok 
szerint is legértékesebb takar-
mánygabonának — igen fontos 
és remélhetőleg új ra növekvő 
szerepe lesz gazdasági állataink 
.főleg növendék- és apaállatok) 
takarmányozásában. 

Sajnos a jó beltartalmi érték 
bizonygatása önmagában nem 
elegendő a termelési kedv foko-
zásához. Megfelelő fajtaválasz-
tékkal, sokkal gondosabb agro-
technikával az eddigi megyei és 
országos átlagok messze túlszár-
nyalhatok. Üj nemesített növé-
nyünkkel, a „Szegedi korai" ta-
vaszi zabbal ehhez szeretnénk 
hozzájárulni. 

Ha nagyüzemi tapasztalataink 
még hiányosak is, a várpalotai 
.Jó Szerencsét" Tsz 18 hektáros 
v-etómag-előállító tábláján kapott 
54 mázsa'hektáros termésered-
mény — a Bakony-alján, sekély 
termőrétegű talajon — már ön-
magában is némi bizonyíték. 

Ami takarmányozási „kultú-
ránkat" illeti, a nemrég Gödöl-
lőn megtartott kutatói tanácsko-
zás egyik konklúziója az volt, 
hogy a szükséges ballasztanyag 
mellett, több, bel tartami lag ér-
tékes takarmányt kell etetnünk 
állatainkkal, hogy nagyobb hús-
gyarapodást ér jünk el, jobb le-
gyen az ún. takarmányhasznosu-
lás. 

Ugyancsak nemrég értesülhet-
tünk lapunk (Délmagyarország) 
hasábjain arról az MTI-tudósi-
tásról. mely szerint a MÉM il-
letékesei arra figyelmeztették a 
gazdaságokat, hogy az idei tél 
megpróbáltatásait gyengebben 
viselő, vagy időközben kipusz-
tult (rosszul kelt) őszi vetésű 
gabonákat „csakis ismételten ga-
bonafélével. tavaszi árpával, zab-
bal vagy kukoricával pótolják". 
Ügy érezzük, ebben a belvizesen 
induló esztendőben ezt a felhí-
'ást megyénkben is meg kell 
zfvlelov 

DR. PALAGY1 \NDR IS 
tudományos munKalárs 
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