
Á „rettenetes" esztendő

Szélsőséges éghajlatú tiszántúli vidékünkön az időnként megismétlődő aszályosság
és az ellene való küzdelem olyan problémává vált, amelynek megoldásával már egy
évszázada foglalkozik a szaktudomány és irodalom. Ezzel kapcsolatban mindenkor
széleskörű érdeklődést keltenek fel a szakirodalomnak és a napi sajtónak erre vonat-
kozó közlései, valahányszor az aszályosság és a rendszerint velejáró inség veszélyez-
teti a mezőgazdasági termelés eredményét, a nép kenyerét.

Az elmúlt 100 esztendő alatt számos aszályos év közül a legsúlyosabbnak, 1863-nak
emléke vissza-visszatér, amikor valamelyik szárazabb esztendő gyenge terméskilátásai
felidézik az öregek által oly sokszor emlegetett „nagyinség" idejét. Ennek a „rettene-
tes" esztendőnek mostani 100. évfordulója teszi ismét időszerűvé a megemlékezést
1863-ról. Hozzájárul az emlékek felidézéséhez az is, hogy mostani mezőgazdasági ter-
melésünk egyik legégetőbb problémájának, a szárazság elleni küzdelemnek, az öntö-
zéses gazdálkodásnak minél szélesebb körű kifejlesztésére éppen a tavalyi és tavaly-
előtti két aszályos esztendő: 1961 és 1962 adta meg újból az ösztönzést.

Évszázadokra visszanyúló feljegyzések szerint az időnként szinte periodikusan
visszatérő aszályosság központja majdnem mindig a Közép-Tisza vidék, de itt is főként
Szolnok megye tiszántúli része, közelebbről a Nagykunság volt. Az egyik ilyen fel-
jegyzés Szolnok vidékéről pl. a XVIII. századból a következőket örökíti meg:

„1790. évben egész nyáron fölöttébb nagy szárazság uralkodván ezen környéken,
mindennemű föld-gyümölcsében oly terméketlenséget okozott, hogy egész Debrecen
és Szeged városig az őszi vetésből ugyan igen kevés, a tavasziból pedig éppen semmi
termés sem volt. Szénának pedig a Tisza rétségein a házfödeleknek való nádat zsen-
géjében kellett lekaszálni, mivel a gyepen és magasabb helyeken semmi fű nem ter-
mett . . . Ugyanazért annyira vitte a szükség és drágaság a föld népét, hogy nemcsak
itten, de a Tiszamentében nagy tágságon a nád gyökeréből (bengenyéből) sütött s
készített pogácsákkal s más, az emberi természettel ellenkező eledelekkel kénytelení-
tette a föld népe az éhségtől magát menteni."

„A-o. 1794 ismét oly nagy szárazság uralkodott, hogy fölül haladván az 1790.
esztendőnek terméketlenségét, sem az őszi, sem a tavaszi vetésekből csak vetni való
magot sem lehetett felvenni. A szénának hasonlóan sem gyepen, sem a Tisza rétségén
semmi termése sem volt, mivel egész nyáron által barmainkat az éhségtől a rétség
által menthettük meg."

Az 1794. évről közli még az egyik feljegyzés: „Az Istennek ostora a nagy és
hallatlan szárazság egész tavaszon, nyáron elannyira uralkodván, hogy sem őszi, sem
tavaszi vetésről majd semmit sem lehetett felvenni. Találkoztak mindamellett néme-
lyek, akik vagy búzájukat vagy árpájukat hellyel-közzel vagy lekaszálták, fölkaparták,
vagy tövöstül kinyőtték".
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í. ábra: Aszályos évek történetéből. (A Gazdasági Lapok 1863-ik évfolyamának
434. oldalán megjelent cikkek részlete szolnoki adatokkal)
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A szolnoki Ferencrendi zárda háztörténete így emlékszik meg egy aszályos eszten-
dőről (magyarra fordítva).

„1790. év. Ezen év szertelen szárazság miatt igen terméketlen volt. Nagy volt min-
denütt, különösen ezen alföldi részeken a gabona és takarmány szükség. A gabona
méreje 26 és több Rh. frtokon kelt. A nép tehát oly nagy szükségben szenvedett, hogy
a nád beléből (bengyele, sás) készült lepényekkel táplálkozik, sőt eldöglött állatok
húsával is. Ebből különféle betegségek származván, sokan elhaltak. Az is méltó a meg-
említésre, hogy oly nagy serege özönlött az éhezőknek naponta a zárda ajtajához, hogy
gyakran, főleg ebéd idején 300-nál is többen voltak, akik vagy kenyérben, vagy faze-
kacskánkénti ételmaradványokban részesültek. Napközben pedig reggeltől estig sza-
kadatlan jöttek a zárdába kenyeret kérvén, kik majd éhen vesztek el".

Számos adatot találunk még az egykorú feljegyzésekben, hírlapokban az Alföld több
más helyéről is az időnként visszatérő aszályos évekről, azonban mindezeket messze
felülmúlta az 1863. évi aszály, amelyhez hasonló csapás - beleértve mindent, a kolerától
a háborúig - azóta sem sújtotta az Alföld, de főképpen a Nagykunság vidékét.

Már az 1862. évben is rossz termés volt. A nagyrészt állattenyésztéssel foglalkozó
lakosságot igen érzékenyen sújtotta az előző években keletről behurcolt marhavész,
melynek a marhaállomány tekintélyes hányada esett áldozatul. Az így már meggyérült
jószágállomány is alig talált táplálékot a száraz mezőkön, s már nyár derekán beszorult
a legelőről. Az egész nyár folyamán alig volt eső, és a Berettyó folyó ősz felé teljesen
kiszáradt.

Elmaradt az őszi esőzés is és az elvetett mag nedvességet alig kapott többet az
őszi idők dérharmatjánál. Most már csak a télben bíztak, hogy az elmaradt csapadé-
kot az hozza meg. Sajnos ez is hiába való volt, mert a 62-ről 63-ra forduló tél teljesen
száraz maradt, számottevő hó nem esett. A hideg téli szelek a portengerré vált alföldi
síkságot felkavarva, tél közepén hatalmas torlaszokat és hófúvásokat hordtak össze
hó helyett porból. Nem hozott esőt a korai tavasz sem, s a kegyetlen csapadéknélküli
tél után az őszi vetések alig mutattak valamit, a tavaszi pedig - ha egyáltalán vetet-
tek - ki sem kelt. Az emberek hétről hétre bizakodva várták az áldást hozó esőt, de
elmúlt a március, elmúlt az április és vele együtt a bizakodó remény is, mert a félel-
metesen derült ragyogó égen a legcsekélyebb felhőfoszlány is alig tűnt fel, máris szerte
foszlott, jelentékeny eső pedig nem esett. A poros március után nem jött esős május.
És ez így tartott napról napra reménytelenebbül, egészen a kétségbeesésig.

A kisújszállási határ siralmas állapotát így festi le egy tudósítás 1863. június 18-ról:
„Nálunk, ahol január 18-óta - mondhatni - egy csepp eső sem esett, ahol a roppant
szelek a 33 ezer holdas határt a legfinomabb fekete porral vastagon bevonták, hogy
fűnek, vagy más veteménynek még színét sem lehet látni, ahol a közkutakat s azoknak
vályúit a fúvások betemették, aligha mutathat fel siralmasabb képet egész nagy Ma-
gyarország a mai napon . . . "

Túrkevén a kutak vize már a tavasz folyamán kezdett kiapadni, s embernek és
állatnak alig jutott víz. A hallatlan nagy szárazság már kora tavasszal éreztette borzal-
mas mivoltát. A jószágok már a tél folyamán felélték a még megmaradt száraz takar-
mányt, s igyekezett volna mindenki az állatokat minél előbb kiverni a legelőre. Április
elején ki is verik a jószágokat abban a reményben, hogy majdcsak megindul a mez6,
azonban a lesoványodott, erőtlen jószágok csak a porlepte kiaszott fű gyökerén ten-
gődtek, míg végre a gazdák belátták, hogy hiába minden remény, eső nem esik, s nem
zöldül ki a fű.

Már április 26-án közhírré teszi a túrkevei Tanács, hogy „akik Ecsegre kiverték
már ennek előtte birkájukat és a mostani száraz, Ínséges időjárás miatt onnan elhaj-
tották, jelentsék magukat a városházánál s jegyeztessék fel, hány darab birkájukat haj-
tották onnan el". Tehát már tavasz elején még a birkák is elszorultak a legelőről,
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2. ábra: ínséges idők történetéből. (Gazdasági Lapok, 1863. évf. 434. oldal.
Lábjegyzetben a latin szöveg magyar fordítása)
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s így nem csoda, ha a nagy lábasjószágok sem birták az aránylag jobb legelőkön sem
tovább május elejénél. Május 3-án általában már kezdik visszaverni a jószágokat, volt
azonban néhány mindenre elszánt gazda, aki - mivel otthon sem volt mit etetni -
továbbra is kint hagyta jószágait a legelőn, de ezek még rosszabbul jártak. Hogy mi
történt a szerencsétlen jószágokkal, azt el lehet képzelni. Annyi bizonyos, hogy soha
azelőtt, talán azóta sem szállítottak el annyi állati bőrt a Kunságról élelmes kereskedők,
mint 63-ban.

Hullott a jószág egyre másra, s amint a hagyomány tartja, nem egy elkeseredett
ember tette meg azt is, hogy a „marhás levelét" nyakába kötötte a lónak, marhának,
és istenhírével útnak engedte. így volt ez általában az egész Alföldön, de leginkább
a Nagykunságon. Bihar megye déli részében - az akkori feljegyzések szerint - 42 köz-
ség határa volt végképp lesülve. Karcag 70 ezer holdas határa úgy festett, mint az
afrikai sivatag, tenyészetnek semmi nyoma, kiszáradt a fűnek még a töve is. A lege-
lőket már nem lehetett annak nevezni, mert nem voltak egyebek, mint porsivatagok.
A szél olyan hancsíkokat fújt össze a porból, mint télen a hófúvás szokott lenni.
Az elgyengült, kiéhezett juhok erőtlenül vonszolták magukat a kiégett és porrá vál-
tozott egykori mezőkön. Összebújva leroskadtak, és az elmaradhatatlan „kun eső",
a száraz nyári szél egész halom port hordott rájuk, s megkímélte a gazdát a felesleges
fáradságtól, mindjárt el is temette a rakásra döglött juhokat. Öreg emberek a század
elején még mutogattak olyan földdomborulatokat a határban, ahol állítólag ilyen juhok
vannak eltemetve.

E vidéken eddig még nem látott roppant nagyfejű dögkeselyűk megszámlálhatat-
lan serege lepte el a határt és lakmározotc az esett jószágokon. Temérdek állati csont-
váz borította az elnéptelenedett legelőket. Ezekről az ínséges vidékekről még a ma-
darak is elvonultak, és mintha a vadállomány is teljesen eltűnt volna. A legszokat-
lanabb volt a vízi madarak elmaradása. A teljesen kiszáradt erek, kadárcsák, medrek
és kiöntések, melyek ezelőtt a legkülönfélébb, nálunk ma már alig ismert víziállatok
ezreinek nyújtottak megélhetést, elnéptelenedtek. A vízi madarak elköltöztek barát-
ságosabb messze vidékre. A me2ei nyúlnak nem volt hol szaporodnia, de élelmet sem
talált. A költöző fürj sem állapodott meg e kietlen vidéken, tovább repült, csak
a helyhez ragaszkodó fogolymadár maradt hű szülőföldjéhez.

A katasztrófa bekövetkezett. Elmúlt a nyár anélkül, hogy az időjárásban javulás
következett volna be.

A rettenetes aszály elsősorban a földmívelő, de főképpen az állattenyésztő lakos-
ságot sújtotta legjobbaa. Jószágállományuk legnagyobb része elpusztult. A pusztulás
méreteit az 1863. évi június hóban elrendelt összeírás adatai mutatják. E szerint a 6
nagykun város 200 ezer holdnyi határán a jószáglétszám apadása a következő volt.

. szarvasmarha ló juh sertés
1861-ben 30 593 15 190 245 340 26 100 db.
1863. VI. hóban 6 087 8 470 47 362 7 010 db.
Elpusztult: 24 506 6 720 197 978 19 090 db.

Kisújszálláson az állatállomány összehasonlítása június 18-án kelt tudósítás szerint
a következő volt:

szarvasmarha ló juh sertés
1861-ben 6 717 3 419 30 536 7 959 db.
1863. VI. 18. 2 386 2 206 8 032 2 681 db.
Hiány: 4 379 1213 22 513 5 278 db.

Százalékban kifejezve a két legszámottevőbb állatfajtánál, a szarvasmarhánál 6j,2%,
a juhnál 73,5% volt a hiány.
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1861-ben
1863. VI.
A hiány

volt
24-én
tehát:

szarvasmarha
6 899

837
6 062

Még ennél is szomorúbban festett az összeírás eredménye Túrkevén június 24-én.
E szerint:

juh
62 554 db.

3 897 db.
58 657 db,

vagyis a szarvasmarhánál 88%, a juhnál 93,5%.
Ez a borzalmas Ínség főképpen a jószágállományban végezte pusztítását, de néni

maradt hatástalanul az emberek életére sem. Nemcsak az állatoknak, de az embereknek
sem volt mit enniük. Itt-ott az ugarba vetett gabona megnőtt ugyan arasznyira, de
mikor le akarták aratni, gereblyével kellett összegyűjteni. A gereblyék régi fogai közé
újakat csináltak, hogy a lekaszált giz-gazos gabonát összegyűjthessék. Ilyenformán ment
a hordás is. A vendégoldalra rakott ökörszekerek helyett talicskán és lepedőben is
haza győzték hordani a termést. A szalmát meg ponyvával beterítve és kötéllel lekötve
szállították haza, hogy el ne hullassák. Tengeritermésről természetesen szó sem lehe-
tett, mert el sem vetették a magot, nem vette be a föld tavasszal. De ha mégis elvetet-
ték volna, vagy ki sem kelt, vagy pedig az első nyári hónapban tökéletesen kiszáradt.

Az éhes gyomor rávezette az embereket azokra a szükségeledelekre, amellyel a
régebbi Ínséges évek éhezői is igyekeztek megtölteni korgó gyomrukat.

A sásbendőből vagy bengyeléből készített lepény a régebbi inség-időkből ismere-
tes volt. A lesoványodott esett állatok húsa szükségképpen szintén ínséges eledelül
szolgált, de nem volt hozzá kenyér Ezt helyettesítette a korpapogácsa, amit úgy készí-
tettek, hogy a búza, vagy rozs konkolyos, szemetes ocsuját összeőrölve sósvízzel meg-
gyúrták és tepsiben kisütötték. De még az ocsúliszttel is takarékosan kellett bánni.
Sokan fakéregből darált lisztes anyagot kevertek hozzá, ebből készült a kenyér. Mint
a hagyomány tartotta, legjobb ízű volt a tölgyfakéreg, melyet Várad környékéről hoztak
magukkal az onnan hazatért ínségesek. A tölgyfakéreglisztnél csak a szárat tengeri-
csutka volt hitványabb eledel, amit szintén összeőrölve az ocsúkorpához kevertek, s
ebből sütötték a pogácsát. Ha nem is volt valami kiváló csemege, mégis volt egy
kevés összefüggése, távoli rokonsága, a kenyérrel, és ami a fő, meg lehetett vele tölteni
a gyomrot.

Erről az ínséges vidékről, mely a lakosság tizedrészét sem volt képes ellátni éle-
lemmel, nemcsak a madarak, de az éhező emberek százai, ezrei is elvándoroltak bol-
dogabb vidékre. Csapatostól szivárogtak el különösen Erdély felé, Bihar, Kolozs,
Marostorda megyékbe, sőt még távolabbi vidékekre is. Ott munkába állva, mint arató
és nyomtató munkások húzták ki a nyarat. Különösen Várad, Hegyköz vidékén, Ko-
lozsvár, Szamosújvár környékén voltak nagyobb számmal kunságiak, de szétszórtan
faluról falura vándorolva munka és megélhetés után, megfordultak Dés, Szamosfalva,
Margitta, Élesd, Hencida és számos egyéb magyaroklakta helységekben is.

Ennek a rettenetes Ínségnek az okozója a nagy aszályosság, egész nyár folyamán
tartott, s amikor már a sokat szenvedett emberekben a reménytelenség tetőpontra há-
gott, augusztus közepe felé „nyári túri vásár után" végre megérkezett a régvárt eső.

Az őszi vetések hihetetlen buján indultak fejlődésnek, úgy, hogy október végén
a térdigerő búzavetéseket meg kellett kaszálni. Még ott is nőtt búza, ahol nem is'
vethettek. Buján tenyészett a különböző gyomfélc. A nagyinség takarékosságra tanította
a gazdákat. Neki is láttak a máskor semmibe sem nézett paréj- és kondor-kaszálók be-
takarításához, hogy ezt a silány takarmányt óvatosságból egy másik szűk esztendőre
tartalékolhassák. Szálló igévé vált az a mondás, mellyel a 63. évet átélt öregek szokták
volt a takarékossághoz nem szokott fiatalabb nemzedéket korholni: „Te sem értél még
63-at"!

Dr. Györfíy Lajos
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