
l~tes. uton való földhözjuttatásával, erős vagyonos 
kisbirtokososztály létesítését és szaporítását óhajt
ják munkálni. 

Egyesületüket különválaszt ják a "Magyar Gaz
daszövetség"-től s ezt e1nökük a következőkben 
okolja meg: A Gazdaszövetséget felülröl építik le
felé, a Kisbirtokos Szövetség alulról épül felfelé. A 
Gazdaszövetséget megalkották nagyuraink, a Kis
hirtokos Szövetséget egyszerü kisgazdák. Nagyhir
tokosaink beláttak, hogy az ők egyesületeíbe a 
kisgazdak Zöme bele nem vonható s miután szük
ségét érzik annak, hogy akisgazdák ís velük tart
sanak s akisgazdák tömegerejét is kezükben akar
jak tartani, megalkották tehát a " Gazáaszöuefségef U, 
a melyhen az ő vezetésük alá iparkodnak helyezní 
a kishirtoKossagot. 

Csinálnak sok hasznos dolgot, de egyesüle
tük a kíshirtokosságnak csak azon ügyeive! fog
lalkozik, amelyek nem éríntik a nagybirtokossag 
külön érdekeit és kiváltsagaít. 

Azokról a sérelmekről, amelyek a nagybirtok 
előnyére, a kisbirtokosság karára elkövettettek, mély
ségésen hallgatnak s a kölcsönös megértést nem a 
sérelmek orvoslasával, hanem azok elhallgatásavai 
törekednek létrehozní. Bírtokpolitikajukhan elöbbre 
helyezik a nagyhirtokot. a kisbirtoknál és a mos
taní helytelen birtokmegoszlast védelmezik. 

1 

• Subó htván oru. iyül. ktpv .• ,Map-iU Loboió" 1912. jun. 2, 

• 

• 

• .r 
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A gyakorlati szociális teendők ismertetése. 

A) tMezöga.záasagi. 

A különbözö iranyzatok javaslatait s más ide
tartozó eszméket együtt tárgyalom, illetve a teendő
ket csak főbb vonásokban vázolom, helyenkínt 
érintem kivalóképpen a "székely kérdésu egyes 
ágait. Elvül állitom fel, hogy mindeniranyu felvetett 
javaslat megismerése szükséges, amiböl nem követ
kezík, hogy azonnal sajátunkká tegyük, hanem 
ami jó és megfelelö azt használjuk fel. Érvénye
sítsük ebben is az evangéliumi figyelmeztetést: 
"Mindeneket megpróbáljatok . . .. 14 

Legfontosabb kérdés a kisgazáa szakképzése . 
Minél fejlettebb a földmívelés, annál kissebb 

földdarab kell egy ember tápLilására. Ezt intenzív 
gazdálkodás által érhetjük el. Ha sok termésszapo
ritó javítást alkalmazunk. akkor intenziven (bel
terjesen) gazdáIkadunk. Ilyen gazdálkodáshoz vezet 
a mély szánta s, helyes vetömag kiválasztás, kellö 
mennyiségü trágyázás, műtrágyák alkalmazása stb . 

• 
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, Idevonatkotóan a radikális irányzat javaslata 
igen helyes. Ezt magam is javasoltam - ez irány
zat megismerése előtt - a székely kérdésben. I 

A javaslat a következö: Minden agrononi~i 
programm han azt olvasom, hogy a sZékely t arra 
kelJ megtanítani, hogy egy kalász helyén kettöt 
növeljen. Mutatte-e ezt meg valaki itt a megyéínk
ben, a mi taJajunkon, a székelynek ? Tudtommal 
senki. Már pedig - egyéb téren is - de ennél 
igazán, csak az itt bemutatott példa fog hatni. 

E kérdés célszerü megoldásánál az alábbi gon
dolatom támadt. Miután a Székelyföldön, különös· 
képpen megyénkben, gazdasági szakiskola nincs. 
küldene az állam egy ilyen székely községbe (mint 
például Homoródszentpál) egy gazdasági szaktanárt 
vagy tanítót egy évre, aki téJen át naponként dé
lelőtt vagy délután előadást tartana a 20 - 25 éves 
fiatal gazdáknak ; előadáson kivül pedig utmutatasi 
adna téli takarmányozásra, az állatállománnyal való 
bánásra stb. Tavasszal velök menve a mezőre, az 
arra kijelölt területen bemutatná a különböző szan
tásokat, az ősziek alá való szantást, talajelőkészi
tesét, trágyával, mütragyával stb. 

Ha igy, egy évig lehetnének szakszerü vezetés 
alatt, ugy hiszem, hogy a sZékely gazdasága áta
lakulna is fellendülne I 

Az állam kellene fizesse a szaktanárt és bo-

, Hol kudJük a székely mentht? (SZO" tanulminy.) Székely. 

onde' 1914. 

• ... 

• 
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csássa rendelkezésére a szükséges gazdasági esz

közöket. 
Ilyenképpen lehetne kisérletezni. 
Ha aztán beválna, alkalmazni megyénként az 

egyes SZékely községekben. Igy aztán JO - 15 éven 
belül remélhető az átalakulás I Ez nem volna hosz
szu idő, mert ennyi szükséges aZ átalakuláshoz. 

A radikális írány, e munka véghezvitelére 
azokból a szakképzett gazdatísztekből kívánna kül
deni, akik átlás nélkül vannak. 

Ebben az agronomiai oktatásban részeltetni 
kellene aZ ország minden nagyobb és egymáshoz 
közelfekvő községét, nemzetí és faji külömbség 
nélkül. 

Ha ez felette terhelné az áHamot és erre nem 
jutna pénz, szekulárizálja az állam az egyházi ja
vakat és a belőlük nyert jövedelmet fordítsa mező
gazdasági oktatásra. 

A ,.Magyar Gazdaszövetségf' kétségtelenül eHs
merésreméltóan munkált a felnőttek oktatása érde
kében, az általa képviselt irányban. A " Gazáakö
rök" megalakítása az ő érdeme. E téren és az ez
zel kapcsolatban tartani szokott gazdasági szakelő
adásokról, tapasztalataim alapján, nem tudok akkora 
bizalommal szólani, mint a mekkorát másoknál 
tapasztalok. 

A "Ga3áakör" helyes intézmény. Aprólékosan, 
szükebb körökben, meg van a hatása sok helyen. 
Elvonja az embereket a korcsmázástól, egy-egy ke~ 
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vesd éleszti az olvasási kedvet; meg van a jog
eim kedvezményes áron vetőmaghoz, gazdasági 
gépekhez való jutáshoz stb. 

De nincs meg ugyszólvan semmi átalakító 
hatása, gazdasági téren I 

En alapos megfigyelis után azt mondhatom, 
hogy azoknak a vidéken tartott J-2 órás gazda
sági szakelöadásoknak, semmi látható eredménye 

, 
nmcs. 

Azok az előadások, amellett, hogy bármily 
ékes szóval, meggyőző erővel adatnak elő, a merő 
figyelem hez nem szokott falusi emberre, fárasztólag 
hatnak, ezenkivül pedig a gazdasági rendszerekre 
álalakilólag nem "alottak. Pedig erre volna szükség I 

Minden programm ezt hangoztatja. Hol van
nak a tettek? Magától a néptől, őnként hiába vár
juk. Gazdaköri könyvtáraink polcain a gazdasági 
szakkönyvek érintetlenül hevernek. 

Ezért volna szükség e téren is a falusi veze
tők szociális hozzáértésére, mert ők, akik minden
nap közvetlenül látják a bajt és veszedelmet, ök 
tudnák a szükséges orvosszereket is ajánlani vagy 
alkalmazni s igy feleslegessé válnék annyi meddö 
és hiábavaló kísérlet. 

Ilyen megvalósításra való alkalmas tényezők: 
kezdetben a legszükségesebb gazáasági gépek -
szorórosta, triőr - beszerzése, melyek a he~ye~ 
és tiszta vetőmag kiválasztására vezetnek. Tovabbl 
haladáS során az oks~erü tarkarmányozás elérése 

• 

9! 

céljából: a szecskavágó. majd a gazdasági munkák 
megkönnyítése végett, 2-3 soros kukorica sorvetö 

és kapáló gép. 
A helyes trágyakezelés elsajátitása céljából be

ton vagy agyag alapzattal készített lrágyalelepek. 
Közismert tény, hogy a székely gazda. ma is közö
nyösen veszi, a targya rendszeres kezeléstl. 

AUattenyésztés. Az intenzív gazdá.1kodás szem
pontjából szükséges. A radikalizmus helyteleníti az 
államnak nagymérvű beavatkozását, mely szerint 
kiszabja, hogy melyik vidék milyen fajtát tenyész
szen. Az áJlam üszöket vagy teheneket nem ad, 
csak apaállatokat kedvezményes áron. Erre vonat
kozólag sok a tennivaló. Allattenyésztésünk Iejlett
ségével nem kérkedhetünk. 

Nincs elég okszerüség és kötelezettség: min
den a véletlen eshetőségre van bízva, azt látom. 
Fajtenyésztésre, kiválasztásra, tejelőképességre nem 
tekintenek. 

Midőn ez irányban puhatoloztam, azt a felvi
lágosítást nyertem, hogy azokból ahiresebb tehe
nészetekből (pl. a Sperker.léle Erdélyben) üsző léle 
soha sem kerül kiosztásra, igy a SZékely kisgazda, 
fajhoz sohasem juthat. 

Vették és veszik a drága apaállatokat, de te
hén állományuk innen-onnan vásárolt lévén, rend
szeres tenyésztés nehezen érhető el I 

De az is lehet, hogy a nagyobb része, azt sem 
tudja miben áll? 

• 



Evek óta általános panasz tárgya a nép köré
ben a drága áron vásárolt apaállat s ezek tartha_ 
tására a nagy rovatal. 

Altalánosan tudott dolog, hogy miképen a hi
resebb cégnél való vásárlásoknál a cég nevét kell 
megfizetni a drágább árakban, ugy az apaállatok 
értékét is az neveli, hogy kiknek az istállójából 
kerül ki. 

Ilyenkor a gazdasági Ielügyelöség 30 százaléka 
csak illuzóriussa lesz. 

Pedig volt rá eset, hogy a hires ístá11óból 
származott bika nagyon is gyengén szuperált. 

Mint alkalmi példát megemlítem egy székely 
községünknek bika-vásárját. 

A k •••••.••• i bikavásárra kiküldött em
bereink, életrevaló ügyességük által, fej hajtás köz
ben, megvásárolták ezer koronáért, egy kísgazdától 
azt a bikat, a melyik a kiállitáson az elsö díjat 

nyerte. 
Azt mondták már most aZ arra illetékes szak

emberek, ha ez a bika X vagy Y nagybirtokosé 
lett volna, kétezer korona lett volna az ára. Itt van 
a visszásság! 

Ha aZ a kistenyésztő, J és Sj" év után WOO 
koronat kap az állat jáért, a reáfo:.ditott ~ond~z~~a 
tisztességesen meg van fizetve. O a furessegeerf 
nem vehet hasznot. S ha vehetne, azt valamelyik 
székely kisközség népe fizetné meg. 

A legtöbb székely kisközségben a bikatartást 

rovatal utJán fizetik s épen ez a nagy nehézség. 
Ugyanis a tart<is költsége évről-évre mind drágabb, 
lQ-l2 korona rovatal is esik sok helyen egy te

hén után. 
A ki a SZékely kisgazda pénzügyi helyzetét 

ismeri, behitja, hogy ez meglehetös n~gy teher 
rajta évenként. 

Gazdakörí beszélgetéseink közben felvetödött 
az a gondolat, hogy nem lehetne-e a bíkatartást 
is, a ménlótartás normájára állami kezeléSbe vertní? 
Mert a lótenyésztésban az egyes székely vidékek is 
haladnak, amí örvendetes jelenség; hátha a szarvas
marha tenyésztéssel is ugy történnék? l t 

A lege(ójauítás, különösen székelyföldön, kí· 
váló fontossaggal bír. Szikár oldalas vízmosásos 
hegyoldalak, tele borsika lenyö-bokrokkal, kisebb 
és nagyobb - épületekhez való - kővel, favályu 
mellette, gyengén felszerelt gémes kut, ez a székely. 
földi [egelö. 

A borsikafenyő kiirtása, a kövek felszedése, a 
vízmosásos helyek és mélyebb árkok kemény kő
gátkötésekkel való ellatása; a csorda részére kará
mok (kOSár) csináltatása s ezáltal a legelőtragyazas 
rendszeres kosárforgatással való elvégeztetése, képez
heti a legelőjavítási fontosabb teendőket. 

, A .adikilb lrinyutnak ama feHoghát, bOlY u etdilyi febit 
uarvatmarha lenyiulidl .iktnylU!titik a Idkdy nip", nem oulom. 
E, okuedi lenyiuli. mdll:tt nem volna baj, mett I' a faj etőte, 
jirmodara a nikdygaldinak meefdelóbb mint a lu.U,bb vidi h 
leinyenbb pirol-Iarka. Mlefdda lejelő ely,debl b lehet kivi.
lantani. 



Városokhoz közel bevezethető volna a bolgár
rem/szerü kedészet (zöldségtermelés) gyakorlatba 
vétele. <:Baromfitenyésztés, gyümölcstermelés, méhé
szet stb. ezekből, mind igen szépen jövedelmező 
foglalkozási ágat lehet csinálni. 

CA názéipari tanfolyamok tartása igen helyes 
intézmény gyakorlati szempontból is. Én a székely 
nyomoruság egyik tényezőjét éppen abban látom, 
hogy nincs téli fogfalkozása, mely keresetet nyúj
tana I Csak azért pedig Amerikába átvitorlázni, kissé 
nehéz dolog I 

A háziipar fejlesztésének azonban az a megö
lője, hogy nincs gondoskodás a készitmények érté
kesiféséröl. 

E téren különben, még az is nyereség. ha pél
dául a házi szükséglethez megkivántató gazdasági 
eszközöket megludják késziteni. 

CA fogyasztási szöve/kezel hasznos és szüksé
ges volta, ma már bebizonyosodott tény. Hazánk 
tarsadalmí átalakításában elismerésre méltó helyet 
foglal el. Rtszletes ismertettse ts ügyvezetése. gya
korlati e1öadás részletes tárgyát kell képezze. Ezzel 
kapcsolatban ki kell terjeszkedn i az ér/ékesítő szö
vetkezet kifejlesztésére is. 

<Teiszöve/kezel. Egyike a leghasznosabb intéz
ményeknek. Hazánkban még szervezetlenséggel 
küzd, de kitartó vezetés és helyes pártolás mellett 
még igy is fenntarthó és sokszor egész vidék 

95 

népének (Székelylöldön iS) boldogulását biz
tosítja. I 

CA hítelügg. Az egész gazdasági birtokpoliti
kának, haladásnak ez a tengelye. A romlás a mi ért 
a multban, ez ügy hiányának vagy rendszertelen
ségének tulajdonítható; az épülés, haladás ennek 
helyes alapvetésén és rendszeres haladásán fog föl
emelkedni I Szükség megismerni, e célt szolgaló 
intézmények szervezeteit szabalyzatát. Ilyenek: 
"Orsz. Központi Hitelszövetkezet," "Közhasznu 
Takarékpénztárak," esetleg "Községi Takarék
pénztárakH

• 

E kérdésre vonatkozólag megvizsgalandó, Bí
zony László "Hogy mentsük meg Erdélyt" (Bu
dapest, )9)3.) cimü munhja, továbbá Dr. Bodor 
Antal "A kisbirtok hitelreformja" (Magy. Gazd. 
SzemI. )905. jan.) cimü közleménye. 

Ad6zás. Elismert tény, hogy a kisgazda bir
tokához és jövedelméhez arányitva, felette meg van 
terhelve. E helyzetének megismerésére és az igaz
ság és méltányossag szerinti rendezésére törekedni, 
a nép helyzete érdekében álló feladat. Azt mondja 
Szeberényi erre vonatkozólag, hogy: liA paraszt 
jól tudja, hogy adó nélkül az .lIam fenn nem áll
hat; de az igazságtalan adórendszer megingatja, a 
nép lelkében az igazságérzetet, elkeseríti ..... . 
ha látja, hogy az urak kisebb terhet viselnek".;t 

I tild erre vonatk. "Nyolc tv Hom.-S:entpil lr lSu.ti u6vel
keuti tlrtibö'" dmli leb munkimal, S:t.lr.elyudvube1y, 19/2. 

1 Suberinyi. I. m. J2- 13. oldal. 
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A jövedelemadóról szóló 1906. évi X. t.-ct. 
szerint lett volna a kisgazda.knak nemi kedvezmé_ 
nye. De e t.-C. végrehajtása felfüggesztett. Cs?da
latos, hogy e törvénycíkknek alkalmazásban való 
megmaradását "agrárU nagyjaink nem követelték 
és követelik olyan szívósságal, mint például a vám
védelmet! 

Az adózás különféle CÍmeí és nemeínek megis
merése azért is szükséges, mert az egyenlő teher
viselés elvétöJ, messze vagyunk. Hazánkban, a 
földbirtok arányában, fordított progressivítás van. 

Az igazságtalan adóterhek és a magyarországi 
kísbírtokosok nyomott helyzetének jellemzésére lásd 
az alábbi gazdasági kör elnökségének feliratát: 

- Nagvtl!kíntdu Ors:taggvütes! A társadalomnak 
minden rétege lépéseket tett már jogainak és érdekánek 
megvédése tekintetében s alig van közülök egy outály is, 
mely létkérdésében vagy teljes eredményt, vagy legalább 
ezzel biztató íntizkedéseket ne ért volna el. 

Egyedül ánunk - mint a tenger közepén a szirt -
még mi, akik a mások érdekeinek kie1égitéséhez példátlan 
türelemmel járultunk hozzá s példátlanul egyedul állunk, 
mikor a mi megélhetésunk kérdése oly nehezen tud felszínre 
vergődni s ha fel is bukkan itt-ott néha, mintha mazsányi 
terhek huznák a feledés vagy a hétközr::apiassá2" rideg kö

zönye alá. 
Pedig érdemes volna vele foglalkozni, mert nemzet

gazdasági tekintetben alig volna ennél jelentösebb kérdés s 
alig volna kedvezőbb az állami egység fenntartására. 

Az eUdegenitett, a kizsarolt kisbirtokok idegen tulhal-

I 
I 

--} 
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mazositása óriasi veszély csirájat rejti magában, ~el~ek 
elejét venni amily régi kötelesség tett volna, ot y tgeto uuk

séget képez most. . 
Az adóval agyonsanyatgatott kisbittokokt61 ma mar 

elkedvetlenedik a gaula, a mikor latja, hogy évi fáradságos, 
verejtékes munkája alig hozza be at adót 5 alig annyit, 
hogy a töke megtarbatásához szukstges vá1tóanya~ kike
rülj ön. Hol van mig ezután a munka megérdemelt Jutalma, 

hol a csatád megélhetése. 
A birtok az ildózás renduerében egyedül áll, mit 

eltagadni nem lehet s mit megfoghat 3% adókivető közeg; 
_ egyedül áll, mely az idő viszontagságainak oly nagy 
mérvben ki van téve s nem a hozadék, hanem a lényeg: 

a terület adózik. 
Ebben rejlik aztán a legnagyobb mezögawasági pan

gás, a kisbirtokok napról-napra való kisebbesedése és a 
kisbirtokos osztály fogyatkozása. 

Ez a jövö felett vató kétségbeesés ktnyszerit bennün
ket a tömörü:lésre s ez adja ajkunkra a panau szavát, mely 
az ország érdekeit szívén viselö nemzeti kormány, valamínt 
a tenni hívatott hazafias országgyülésnél süket fülekre nem 
találhat. 

Adórendeztst kérünk. nem a mostani hozadék-rend
sur, hanem az általános jövedelem s a létminimum alapján, 
mely ne a falatot vegye ki a munkás szájából, hanem a 
felesleget terhelje. 

Nem kivánunk mi adómentességet, csak azt, hogy 
annyi adót fiussünk, amely mellett családunk nincs az éh
inségnek, nélkütözéseknek kíteve s hogy az a kevés, me:!y 
tulajdonunkat képezi, ne fenyegető terheket, f.ízetstgeket, 
hanem kenyeret képvise:ljen s je:lentsen. 

Az agyonbajszolt kisbirtokok megölö átka a lelkiis
meretlen kataszteri osztályozás, amely a nagyobb birtokok 
vtdelmezéseként a kisbittokokra sütötte ki a föld kiv.i1ósá-

7 



gát. mínd prima knak jelentvin ki öket. Ennek tovabbi fenn
marad,ása a közbirtokososztály megsemmisülését jelenti. 

Egetó szükséget képez az uj katasderi becslés, de nem 
lelkiismeretlen és bdolyasolható becslő-biztosok, hanem eze
ket kiuró bizottságok útján, akik a rájuk háramló tis%Ísé
get kötelességnek, nem pedig úri pass%Íónak tekintik s 
kedvte1ésre, vagyons.teuésre nem haS.tnálják fel. 

A földadó, valámínt az igazsagtalan hátadó rendezé_ 
sének szüksége mellett igen méltánytalannak bizonyultak 
a kereseti adók is. Ezek úgyszólván a fajszaporitás úgyis 
terhes voltát büntetik s nem dég, hogy a kisbirtokos a 
föld- és házadót nyögi, de adót kell fizetnie azért is, mert 
az államnak katonát, munkáspolgárt s nőket nevel, mig a 
gyermektelen emberek ilyenekért való nemfizetésse1 úgyszól
ván kedvezményt élveznek. 

Ilyen a mai igazság s mégis zúgolódunk, hogy az 
egygyermek-rendszer kezd ijesztően tért foglalni. 

T essék csak mig egy pár kereseti adót rányomni a 
sok gyermekü családapára, hátha megváltoztatná ezt! 

Nem akarunk az adórendezés financiális oldalába 
be1ebocsátkozni, mert azok e1birálására magunkat illetékes
nek nem tartjuk, csak megemlitení kívántuk ezeket, mint 
olyanokat, melyek a mai adórendszer megmaradhatásának 
káros s elviselhetetlen voltát bizonyítják. 

TömőrüItsünk egyedüli célja a törvényhozás és a kor
mány figyelmének, érdekeinek megvédése, valamint állapo
tunk tarthatatlan voltára vató fe1hivása s azok orvoslására 
való tevékenységének kikirtse. 

Alázattal esedezünk azért, hogy ftlszázados sanyaru
ságunk s küzdésünk tekintetbevitelével ugy a kormány, 
mint az országgyülts többségben levő párt jának programm
jába felvett fokozatos adórendszer behozatala kérdésében 
léptseket tenni s a kisbírtokososztály megmentiséhez segítő 
jobbot nyujtani mtltÓztasstk. 

·'5 " c 
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Kelt Jauladányon, 1907. évi. ápri.lis hó 28-án. a szol
noki választókerület kötegel által tartott népgyúttsen. 

Alázatos tisztelettel 

CA jásr.faáányi gar.áasági kör Elnöksége. 

b) <rársaáalmi 

teendők közül sürgősebb feladat nem lehet, mint 
amelyet igy lehet általánosságban kifejezni: a falu 

emelése. 
Az előbb felsorolt intézmények is kétségkivül 

a falu szinvonalának emelésére szolgálnak, de in
kább gazdasági téren. De emellett még sok kivánni 
való van, amelyre érdemes figyelmet forditani, már 
csak azért ís, hogy ne legyen sokszor olyan félel
metes, színte visszataszító sok emberre nézve
köztük az ottan munkálni hivatott vezetőkre (pap, 
tanitó, jegyző) - a falu, Sajnálattal látom nem 
egy helyen, hogy csakugyan egy·egy elhagyott f.· 
luba került "vezetőemberek", ahelyett, hogy a falu 
színvonalát igyekeztek volna együttes munkával 
emelni, inkább maguk szálltak alá és alkalmazkod· 
tak, a falu elhagyatottságához. Innen a sok elége· 
detlenség és zugolódás és a falu és a falusi élet 
lebecsmérelése! 

Nem elég a jelszót kíadní "vissza a faluba"! 
Ha ez csak a romlatlan őserő feltalálására vonat· 
kozík, érthető, de ha az ottan való élésre, bizony 
nem egyszer, nem egy helyen gyötrelem. 
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. A falu állami életünkben és álfami vezetőink: 
:ItaI, m~stoha elbánásban részesült a várossal szem-

en. Mmd,en előny, fény, pompa ezekre fordíttatott. 
Azt mondJa Szeberényí: Európa legtöbb államában 
~I.han:~g~Itak a falvak, de sehol sem oly erős ez 
u~korl tranY,zat, mint nálunk. Fövárosunk emelt. 
sere adakouk a legfélreesöbb falucska is.' 

Az ísko[á.zfafás terén sok tennivaló vár ránk. 
Azt kell mondjam, hogy hazánkban a mindenkori 
k~rmányok, nem akarták komolyan a nép haladá
sat, még a legelemibb ismeretek terén sem. Mert 
különben megszorították volna a beiskoláztatás és 
az iskolába járatás törvényét I Az 1868. évi 38. t.-c. 
alapos revízió alá jöhetne, ugyszintén az 1893. évi 
44. t.-c. a bírságolásokról. Bebizonyított tény, hogy 
az arra ílIetékes tényezök, - egy kevés adag
tag lelkiísmeretessége mellett, hónapokig mulaszt
hatnak a gyermekek, büntetés nélkül. Különösen 
áll ez aZ ismétlő ískolásokra. Pedig itt e korban 
volna szükség leginkább az ismeretek szerzésére. 
De ha a szülőnek ismétlős gyermeke 3-4 hónap 
alatt lS-20 koronát megkeres, az esetleges J-2 
korona büntetést is megfizetheti s mulaszt tovább. 2 

Megemlítendő népiskoÍáínknak azaz általános 
hiánya, melyet Szeberényi is kárhoztatólag kiemel 
munkáíában tudniillik: míg a kicsiny Dániában az 
ábc-töl kezdve már a falusi gyermek szívébe oltják 

• S.a:eberényi í. m. 35. oldal. 
2 ~vi .wo,ooo-et jó.val meghaladó tanköteles gyumekd (maryaf 

~~o/.) nem jirallak i,kou,ba. (J~J2. évi közilIapotok ismerteti ... ) 
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az iskolában, jövö foglalkozásának szeretetet, ná
lunk e téren ugyszolván semmi sem történik, itt a 
fösuly az elöirt tananyag és tantárgy betartása és 

elvégZése! 
Az oktatással kapcsolatban volna megoldandó 

16--20 éves ifjaink részére a továbbképző tanfolya
mok szervezése, hol iras-olvasas és más ismeretek
ben gyakorlatot és jártasságot szerezhetnének. Mert 
mig az erdélyi szászok, igen helyesen, 18 éves ko
rig a mindennapi és ismétlő iskolaba jaratjak az 
ifjuságot, nálunk, épen ez időkorban vannak min
den rendszeres vezetés és irányítás nélkül. 

A tanitás és oktatással kapcsolatban megem
litendönek tartom az asszonyok szellemi nevelését 
is, épen a haladás okaért. A létért való küzdelem 
harcában, ma már erre szükség van. Azt már több 
ízben tapasztaltam, hogy a székely nem könnyen 
megy bele semmi uj dologba vagy vállalatba addig, 
mig az asszonnyal, meg a gyermekeivel, ha már 
azok nagyobbak, meg nem beszélgette. 

Azt is mondhatom, hogy egy korlátolt, szük
látkörü, értelmetlen asszony nagy akadályozó a ha
ladásban, mig az értelmes, okos asszonyt "dicsérik 
a kapukban az ö cselekedetei. II 

E téren a nevelés, a velök való foglalkozas, a 
papnék, tanitónék és tanitónök nemes feladata 
le.nn~. Ezeket "nöegylet" keretében lehet véghez
Vinni • 

A gyermelmevelts, az anya- és csecsem övé-
• 
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d~Iem,. szülÖi, teendők, házi és gazdasszonyi teen
dok ~epezhehk tanitás í1Ietve megbeszélés tárgyát. 

. . E~ek~ar szervezése, ífjusági szavalóesttlyek, 
szmteloadasok tartása ma már legtöbb helyen gya
korlatban vannak. Azonban ezek megtarthatásában 
és gyakorolhatá sában nagy akadály megfelelö he
lyiség hiánya. Legtöbb helyen az iskolai tanterem 
szolgál e célra, de ez sok nehézséggel van össze
kötve, engedélykérés terem használatára, iskolai 
butorok rongálása, az ezért való felelősség stb. 
Kivánatos tehát minden faluban egy [}(épotlhon 
vagy l/(épház rnegteremtése, mely megfelelő helyi
ségeivel, ezt a célt szolgálja.' Itt lehet hetenként 
felolvasó összejöveteleket tartani, melyeknek rende
zésében, anyagi és szellemi támogatással van az 
"Országos Közmüvefödési CJanács.U 

Igen jótékony és épitő hatással van s azt mond
hatom, hogy a népnevelés koronája a nvetitö ké
pes e[öaáás.'~ A szemléltetve való tanítás, a leg
közvetlenebb nemcsak a gyermekeknél, hanem a 
felnőtteknél is. A gazdasági s altalában a szociális 
kérdések iránt is, ezek által, mintegy szórakoztatva 
lehet, a nép körében érdeklödést ébreszteni. Egy 
kisebb kivitelü vetitőgép beszerzése 200 koronába 
kerül, ehhez a vetitő képeket elég jutányosan adja 
kölcsön az "Uránia Magyar Tud. Egyesület/ t 

Egészségügy. Ezen nyugszik a nemzeti élet 
egész alapja. Mégis olyan mostoha elbanásban ré~ 

• Li.d Nyol, ~ •• tb. i. p), 25. 0Ida.1. 

, 

, 
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"1 e tekintetben ís a falu. Bár a faluról ugy 
szesu I "'I V 
szoktunk beszélni, mint az egészség orrasaro . ,an 
is benne valami. A falusi embernek foglalko~asa 
s életmódja, sokszor táplálkozási viszonya, h~taro
zottan egészségesebb, mint a váro~i ember~. De 

ak általánosságban van ez igy, a reszletek bizony 
~ k N ' nagyon sok elszomoritó dolgot mutatna" tn~S 
szánalmasabb látvány, mint mikor a faluboi a va
rosba vezetö rossZ uton találkozunk egy-egy döcögö 
szekérrel, amelyröl parnák közül, egy-egy fajdalmas 
arc mered felénk: ez a falusi beteg, akit visznek 
be a városba, mert a magyar falvak tulnyomó nagy 
részében nincs sem orvoS, sem patika. A falu el
hanyagolt bajai közé tartozik a mostoha közegész-
... , segugy lS. 

A varosi embernek lépten-nyomon egészség
ügyröl beszélnek, de a faluval, e tekintetben is, 
nagyon keveset töröd nek. 

Az 1908. évi kimutatás szerint Magyarorsza
gon 12,418 község közül csak 1380 laluban volt 
orvos. (Valamivel több mint Il lO részben). 4J 14 
község J O km.-nél nagyobb távolsagra van az or
vosi székhelytöl, 991 község 15 km. 690 község 
20 km.-nél távolabb. Az dhaltak 44'10 minden or
vosi segítség nélkül halt meg. A körorvosi aUa
sok egyrésze országszerte betöltetlen, mert az orvo
sok megélhetési viszonyok mostohasága miatt kény
telenek bemenekülni a városba, ahol mégis csak 
~kad egy kis honorárium, akaQ bete~. aki me~li-



104 
-

zeti az orvosnak, a vele való bajlódasnak, tisztes
séges elJenértekét. 

. A köz~égi és körorvosok legtöbb helyen gyenge 
J3vadaImazasban részesülnek s nyugdíj igényük is 
rendezetlen. 

Ez irányu kérdés végleges rendezéseig igen 
helyes megoldásnak látnám az erdélyi szászaknai 
már gyakorlatban levő azon eljárast, hogy minden 
faluból eIküldenek egy özvegyasszonyt ápolónönek 
kíképeztetni. hogy a beteg falusi embert legyen ki 
szakszerüen ápolja. I Ha ez minden helyre nem is 
tudna eljutni, mégis szakszerü tájékoztatást ad addig, 
míg orvashaz jutnak. 

(Ennek jóirányu hatását községemben tapasz
talorn, hol véletlenül, egy J O évig kórháznál mű
ködött apolónö van.) 

Az egészségüggyel kapcsolatos, az anya, cse
csemö és gyermeR.uédelem. Ez szomoru képet nyüjt 
hazánkban. Egyes vidékeken gyermek- áldás van, 
de nagyon sok helyen, a nyomoruság és szegény
ség miatt, nem áldásnak, hanem bajnak tartják. 
Nem ritka eset, hogy a világból hamar eltávozó 
gyermek sorsán nagyobb az öröm, mint megér
kezésén. Ennek oka, a fokozodó nehéz gazdasági 
megélhetésböl származó nyomoruság. 

Igen téves felfogásnak tartom az agrárius irány
nak, azt a több helyen hangoztatott álIitásáV hogy 

• Dornu B. A: crdtlyl adnak me:6gudad.ga. 88. old. Győr . 
I Magy. Gud. Sumltjc. 1905. okt. l:ám. 518 old. Hirlipl eik· 

kek. R. k. púapöki kOrlcvt1. 

• 
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az egy gyermekrendszer a .szegéll~ ~'".ber,nél a val-

l , os érzés gyengülésével jár. Ez a1l1tas reszletesebb 
as k-I t fejtegetés tárgyául szolgálhat, de már itt l og.as 
emelek eme felfogás ellen. Mert ugyanezen cikk 
irója más helyen ezt irja: OlA konzervativizmus ra
gaszkodik . . . .. a keresztény vilagnézet alapjan 
kifejlődött fönnálló társadalmi rendhez".l 

Az evangéliumi kereszténység alapjan, a kon
zervativizmus védői által magasztalt, meglevő tár
sadalmi rend, nem állhatott elő. A Jézus által hír
detett szerető atya, sokkal igazságosabb Isten, mint
sem azt akarhatná, hogy némelyek földi jóllétben 
usszanak s e mellett azt kivánják, hogy a nnincs
telenek" körülöttük szaporodjanak, az ők fenntart
hatásuk érdekében való dolgozasért J Ez lehet a 
felsöbb osztályok és a mindeneken uralkodni akaró 
"egyházU elve és óhajtása, de nem Jézusi, nem 
evangéliumi. Igen helyesen mondja Szeberényi lel
kész társam : "Ha valahol, ügy hazánkban elmond
hatjuk azt, a mi nyomoruságunk nem Istentói szár
mazik, hanem az emberektöl fU 2 

Annak .a szegény, 6-8 gyermekes családnak 
a szilárd vallásos érzés mellett, földi táplálékra. 
emberszeretetre van' szüksége, az előbbit csak mun
kaja után kapja meg. De milyen érzés kelhet lel
kében a vallás és lsten iránt, midön anyaságának 
terhes napjaiban, az utolsó- pillanatig robotolnia 
kell és sokat mondok, ha egy hétig pihenhet a 

, Magy. GJ.zd. Suml. 1905. ;l.pr. u, 241. old. 
, Sublrtnyi I. ro. 86. oldal, 
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gyermeká.gyas szegény asszony, mert nincs ki el
lássa sem öt, sem övéit Az emberszeretet pedig 
hiányzik. Nem csodálom, ha a sok gyermektől kez
denek ftIni. S ha már megvan gyakran megesik, 
hogy nem igen gondozza és csakugyan, a szó sza
rOS értelmében, Istenre bízza. 

Igen találó hasonlatot olvastam egyik gazd. 
irónáI e tárgyra vonatkozólag, midőn igy fejezi ki 
emez igaz tényt: "Nálunk az ef1öftlben levő áHat 
sokkal több gondozásban és kimélethen részesül a 
jövendó anyánál." 

A statisztika is szomorú bizonyságot nyujt e 
téren is. Az 5 éven alóli gyermekhalandóságra 
45'/, esik. 

Ennek ok. • fenntiek mellett még • bába
kérJés sok helyen vató rendezetlensége. 

A nyári gyermek napközí otthonok íntéz.nénye, 
hol a mezei munkások kis gyermekei gondozásban 
- ha lehet étkezésben - részesülnek, elösegítik 
a kisg.zd.nép munk.helyzetét. 

Az állami gyermekvédelem az " Országos Gyer
mekuéáó Liga" keretében; .z 1913. · évi VII. t.
cikk alapján a fíatalkoruak biróságáról hozott tör
vény megismerése a pártfogó (patronázs) egyesü
letek támogatása.1 

A közlekedés, postaügy, telefon, távírda kellő 
körültekíntéssel és nem befolyások szerinti rende
zése, mind lényeges elömozditóí a falu emelésének. 

• 6,v. Sc:htdrnt ta Gidófalvi. A. magyar pap ti tan{tó IZO~. 

Utdellta:ei. 83. ohiai. 

, 
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Az olvasó- és gazdakörökön kivül a népmü
vettség emelésének fokozására igen hasznos eljárás. 
mint lIa székelyföldi miniszteri kirendeltség" több 
ízben gyakorolt is már, a gazdasági tanulmányi 
kirándulások rendezése. mely a látókört és az isme
retet szélesíti és fokozza. Ez tagadhatatlanul meg
látszik Amerikát megjárt híveinek gondolkodásmód
ján és értelmiségén is. 

Védekeznünk kell, ilIetve keresnünk azokat a 
módozatokat, melyek által megakadályozhatjuk azt 
a másik kirándulást, melyet kivándorlá.snak neve
zünk s mely által annyi nemzeti erőt és értéket 
veszítettünk és veszítünk. Ezt a nyomasztó gazda
sági helyzet javításával lehet elérni. A kivándor-
1ásra vonatkozólag azt írja Szeberényí: "Gondol. 
kozó és a viszonyokat alaposan mérlegelő ember 
tisztában lehet azzal, hogy mi készteti az .embere
ket a kivándorlásra, tisztában van azzal, hogy ez 
a kivándorlás a föld népének. leplezett vagy nevez
zük. ncsendes lázadásaH a hazában létező reá nézve 
elvéselhetetlen szociális állapotok. ellen. A kiván
dorlásnak csak egy célravezető és jogosult ellen
szere van: jobb helyzetet teremteni a munkásnak. 
parasztnak itthont és akkor nem fogja. elhagyni 
haZáját, mert a szülöföldnek szeretete velünk szü
letett érzés". l 

Nagy hibaja és büne mindenkori állami kor
mányzatunknak, hogy akarva vagy akaratlanul 

I ~"b"tnyl. I. g:J,. 67-86. oldal. 
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~ohasem gondoskodott még, hogy a törvényhozás 
alta,1 me~alkotott törvényeket a nép megésmerje s 
~udJa . mihez alkalmazkodjék. A nép rendesen akkor 
Is~er, a rnegalkotott törvény egyik-másik szaka
szat, a midőn akaratlanul b~leütközik s viselnie 
kell annak büntető sulyát. Itt az igyekezet arra keH 
jr,ányuljo~1 hogy több jóakarat és jobb közigazga
las adassek a nép számára. A föszoIgabíró és a 
büntető biróság ne félelmetes ostora, hanem jóaka
ratú atyja és bizalmas tanácsadója legyen a népnek. 

Sok falunak, sok csaladnak terhe az elgyen
gült öreg vagy munkaképtelenné vált ember. Mig 
a hivatalnoki osztály nyugdijjal gondoskodik öreg 
napjairól, addig sok elgyengült öreg kegyeIemke- ' 
nyéren kínlódik vagy a mi még rosszabb, a falu 
aJtaI való eltartásra szorul. Ha földbirtoka van, azt 
vénségére vagy át kell adja nyermekeinek vagy ha 
ez nincs s művelni képtelen lévén, a müvelö veszi 
el a haszon nagyobb részét. Az ilyen helyzeteken 
segiteni lehet a "yugdéjintézmények által. Ilyenek: 
J. ,.Az országos gazdasági munkáspénztár," mely 
a m. kir. földmivelésügyi miniszter felügyelete és 
ellenörzese alatt áll. 0900: XVI. t.-c. es 1902: 
VIII. t.-c. vannak meg az erre vonatkozó intézke
dések ' és rendelkezések). 

Két fö csoportja van u. m.: balesetbíztosítás 
és nyugdijbiztositás. Ez utóbbihoz tartozik a halál
eseti segély biztosítása. 

2. ,,fMagyarországi fMunkások Rokkant és 
nyugdéjegylete", alakult 1893. évben. Állami támo-

I 
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gatásban is részesül. Célja: rokka~tsegéty nyugdéj 
heti vagy évenkénti befizetések utan. 

Kivánatos volna ugy nevezett mérsékeltebb ira
életbéztositások szervezése falusi emberek nyu 

részére. 

Ezek vázlatos föbb vánásokban azok a szük
ségesebb teendők, melyeknek megismertetése óhaj
tandó és kivánatos. Ezek mellett vagy ezekkel kap
csolatban, a szociális teendőknek még számos mel
lékaga kerül felszínre és tárgyalasra, melyek részletes 
megismerése szintén fontossággal bir. 
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