
Rubinek Gyula: A falu.*) 
A vidék elnéptelenedése, a falusi lakosságnak a 

városok felé való özönlése csak két évtizeddel ezelőtt is 
ismeretlen fogalom volt előttünk. A külföld siránkozása 
a vidék, a falu elnéptelenedése felett minket többé-ke- 
vésbbé hidegen hagyott. 

Amióta azonban a kivándorlási láz népünket meg- 
szállta s egész falvakat elnéptelenített, amióta Buda- 
pest, de a többi vidéki városok nagyarányú fejlődése a 
vidékre mind erősebben érezteti felszívó hatását, amióta 
az olcsó és gyors közlekedés megkönnyítette a munka- 
alkalmaknak felkeresését és kihasználását, a vidék el- 
néptelenedésével − mint küszöbön álló általános ve- 
szélylyel − nekünk is számolnunk kell. 

Mi okozza a falu elnéptelenedését? Az az óriási 
különbség, amely falu és város között tényleg fennáll. 
Ne kezdjük itt mindjárt a munkaalkalom bőségével, a 
könnyebb kereseti viszonyokkal, mert ezzel szemben áll 
a drágább megélhetés s ez egymagában nem vonná 
maga után a falu elnéptelenedését. A jobb kereseti vi- 
szonyok mellett azonban ott vannak a kényelmi és 
egészségügyi intézmények, mint járda, világítás, víz- 
vezeték, csatornázás, fürdő, tiszta lakás, kórház, ingyen 
gyógykezelés, az iskoláztatás és önképzés olcsósága és 
lehetősége, a legkülönbözőbb olcsó szórakozások, me- 
lyeket megszokván, azokat nélkülözni nem tudja, oda- 
haza falujában még csak szerény méretben sem találja 
meg. 

Mindezeknek a körülményeknek az egybejátszása 
váltja ki a falu lakójában az otthonával való elégedetlen- 
séget, amely lassan a városi élet utáni ellenállhatatlan 
vágygyá fejlődik benne. Nagyban elősegíti ezt a kato- 
naság is, amely a nagy városokban összpontosíttatván, 
bőséges alkalmat nyújt a városi élet előnyeinek megis- 
merésére s illetve arra, hogy a falu és város között 
tényleg fennálló kirívó ellentéteket megismertesse. 

Elősegíti a krajczáros napisajtó, amely a fővárosi 
s általában városi látványosságokat, szórakozásokat és 
élvezeteket kiszínezi, hosszasan és élénken kommentál- 
ja. De elősegíti főleg a városok munkáskézszükséglete. Az 
eleinte csak téli munkát kereső falusi napszámoselem 
lassan elvárosiasodik s nyárára is ott marad a lakás- 
építkezéseknél s végül családját is áttelepíti. 

A falu népét természetesen a várostól, a jobb élet 
megismerésétől elzárni nem lehet, de igen lehet és kell 
is a falusi és városi élet között ma fennálló kirívó ellen- 
téteket, ha nem is eltüntetni, de mérsékelni, mert vi- 

*) Szerzőnek az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
szociális bizottságában tartott előadásából, melyet szíves volt 
rendelkezésünkre bocsájtani. 

szont a falunak is, a falusi tartózkodásnak is megvan 
a maga bája, természetadta előnye s legfőként olcsósá- 
ga a drága városi élettel szemben. 

Ezeknek a kirívó ellentéteknek a mérséklésének 
szükségességére mutat rá ékesszólóan Meline „Retour 
à la terre”  cimű kitűnő munkájában, amidőn a falu 
mellett a falusi otthon” és falusi élet kellemessé és von- 
zóvá tétele mellett tör lándzsát, amely egyedül alkalmas 
eszköze annak, hogy a falusi népet a faluhoz kössék. 

Amíg azonban Meline csak az akció szükségessé- 
gét hangoztatja, addig Németországban már ez irány- 
ban egy nagyszabású tevékenység folyik számos, de 
különösen a: „Deutscher Verein für ländliche Wohl- 
fahrts- und Heimatspflege” c. egyesület kebelében. 

Nevezett német egyesület 1896-ban alakult s célja 
volt a vidéken elszórtan működő rokonirányú testüle- 
teket egyesíteni, egyöntetűen irányítani s az egész moz- 
galomnak országos kereteket és jelentőséget adni, hogy 
ilyképp a társadalom és kormány figyelme fokozottabb 
mérvben irányíttassék a vidékre, a vidék bajainak or- 
voslására. 

Az egyesület háromirányú működést fejt ki és 
pedig mezőgazdasági, szociális és jóléti, az otthont és a 
hazaszeretetet ápoló irányban. 

Mezőgazdasági téren küzd a tisztességtelen ver- 
seny és uzsora ellen a szövetkezeti eszme 
terjesztésével, ingyen tanácsokat ad a biz- 
tosítás minden ágazatában, különös gondot for- 
dít a háziipar, gyümölcstermelés és feldolgozás, ken- 
der- és lentermesztés és feldolgozás, baromfitenyésztés, 
méhészet, halgazdaság terjesztésére és ezek terményei 
értékesítésére. Mindenütt tanácscsal és útbaigazítással 
szolgál, anélkül, hogy maga üzlettel foglalkoznék. Útba- 
igazítással szolgál és ingyen tervekkel vízvezeték, vilá- 
gítás vagy erőszolgáltatási berendezések létesítésénél s 
illetve ezek létesítését, ahol ennek lehetősége megvan, 
előmozdítja. 
Szociális téren telepítési és parcellázási kérdések- 
ben tanácscsal szolgál, foglalkozik a katonák mezőgaz- 
dasági és szociális irányú oktatásával, hogy a városban 
a falut el ne feledjék, küzd az iszákosság ellen, ter- 
jeszti a szövetkezeti „eszmét, foglalkozik a munkásköz- 
vetitéssel, községi ügyekkel s ingyen jogvédelmet nyújt 
a hozzáfordulóknak, akik erre reá vannak utalva. Ház- 
tartási iskolákat tart fenn, népszerű lapokat és köny- 
veket ad ki, állatvédelemre oktat, közegészségügyi in- 
tézményeket létesít, a gyermek- és betegápolás okszerű 
módját terjeszti, a nyomorék és árva gyermekek gondo- 
zására és neveltetésére buzdítja a községeket s erre al- 
kalmas intézményeket kezdeményez és létesít stb., stb. 
Az otthon és haza szeretetét azáltal igyekszik nö- 
velni és ápolni az egyesület, hogy a falu és lakóházba 
csint és kényelmet igyekszik varázsolni a község rende- 
zésével, utak, járdák, fasorok, ligetek, vízvezeték, vagy 
közkutak, rendezett utcák, öntözés, fürdők létesítésével, 
a népviselet megőrzésével, a háziipar felkarolásával, 
egészséges és lapályos építkezéssel, amihez ingyen ter- 
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vekkel az egyesület szolgál, a néplélek nemesítésével, 
zenekarok, dalárdák, olvasókörök, színi és mozgófény- 
képes előadások, népünnepélyek útján, mely utóbbiak 
alkalmul szolgáljanak egyházi és nemzeti ünnepnapok 
megünneplésére, de egyúttal a község múltjában kiemel- 
kedő események megörökítése, illetve felelevenítésére s 
a községi életben érdemeket szerzett egyének kitünteté- 
sére. 

Az egyesület irodalmi kiadványaiból szabadjon 
csak a legjellemzőbbeket kiemelni. 

Hivatalos lapja a „Das Land”, amely a főirányi- 
tást adja a falusi szervezeteknek ós egyeseknek. Füzetes 
kiadványai közül a fontosabbak: Das Glück am Lande; 
Der Zug der Landmädchen nach der Grosstadt; Die 
Kreis- und Gemeindeverwaltung; Ländliche Gemeinde- 
wasserleitungen; Feste und Spiele des deutschen Vol- 
kes; Ländliche Volksfeste und Fürsorge für die er- 
wachsene Jugend; Bäuerliche Blumengarten; Die Frau 
auf dem Lande; Für unsere Mädchen; Eltern- und Fa- 
milienabende: Ratgeber für Dorf theater; Die Dorfbüh- 
ne; Die Dorfmusik; Dorfgeschichten; Hütte u. Schloss; 
Vom Heimatacker; Das Dorf bad; Das moderne Sama- 
ritär- und Rettungswesen auf dem Lande; Die Dorf- 
kirche havi folyóirat; der Rechtsanwalt im Dorfe; 
Kochbuch; Gute Bilder fürs Land stb. mind új kiadvá- 
nyok, amelyeknek már a címe is elárulja, hogy azokat 
a faluért való lelkesedés sugallta és hatja át. 

Még szabatosabban körvonalazza működési prog- 
rammját egy másik hasonló célú egyesület, a Volks- 
verein für das katholische Deutschland in München 
Gladbach, amely 1890-ben alakult. Az egyesület célja 
egy keresztény világnézeten alapuló szociális reform 
végrehajtása ... Az egyesület a csak 2/5 részben katho- 
likus Németországban 20 évi működés után 600.000 
tagra tudott szert tenni. 

Egy országos szervezetet kell nekünk is létesíte- 
nünk, amelynek feladata legyen az elszórtan működő 
erőket egy közös célra egyesíteni a társadalom összes 
elemei szabad közreműködésével, a hatóságok és az ál- 
lam hathatós anyagi és erkölcsi támogatásával, a. vidék 
gazdasági és szociális bajainak elhárításával kiküszö- 
bölésével a falusi jólétet növelni, a falusi otthont ked- 
vessé, kellemessé és vonzóvá varázsolni s úgy társadal- 
mi úton, mint az illetékes hatósági tényezők és az ál- 
lam útján mindent megtenni, ami a falusi nép szociá- 
lis, gazdasági, szellemi, erkölcsi, testi és nemzeti szel- 
lemben való megerősödését előmozdítani alkalmas esz- 
közül kínálkozik. 

Lássuk csak a megoldandó feladatokat sorjában, 
nézzünk körül a népjóléti működés széles mezején s 
csoportosítsuk legalább főbb vonásokban a teendőket. 

Népjóléti akció-körutunkat kezdjük a mezőn, a 
község határában s onnan haladjunk befelé egész az 
otthonig. A mezei jobb gazdálkodás irányítására van- 
nak más tényezők, a megyei gazdasági egyesületek és 
gazdaköreink. Ebben a tekintetben egy népjóléti egye- 
sületnek nem is lehet más feladata, mint az, hogy ezen 
létező testületek közé igyekezzék tömöríteni a 
gazdálkodókat s ahol gazdakör nincs, ott ilyennek ala- 
pítását sürgesse. 

Ezen testületekkel karöltve fogja a falu népét az 
okszerű gazdálkodás előnyeiről és hasznáról, esetleg 
szükséges s csak közösen létesíthető talajjavítások, öntö- 
zőberendezések, partvédelmi munkálatok, faültetés, ká- 
ros állati és növényi paraziták elleni védekezés, köz- 
legelők létesítése szükségességéről meggyőzni s mind- 
ezzel kapcsolatban a tűz- és jégkár, baleset és állati el- 
hullás elleni biztosítást ajánlani, propagálni s, magát 
a kisexisztenciák gazdasági egyensúlyában oly nagy 
szerepet játszó életbiztosítást is a nép körébe bevezetni. 

A mező után jön a falu, a népjóléti tevékenység 
központja. A falu érdekében kifejtendő tevékenységet 
bőségesen vázolja az a programm, amelyet a magyar- 
országi községek szövetsége tervezett. Annak kiegészí- 
téséül és magyarázatául felveendő volna még a köz- 
pont és szervezetei működése körébe az ingyen jogse- 
gély, a munkáselem részére a községi ügyeknek a 
központokban, tehát a megyénél és főleg a minisztériu- 
mokban való sürgetése, a közegészségügy terén küzde- 
lem az alkoholizmus, a tuberkulózis és más ragadós 
betegségek ellen, kézi gyógytár létesítése, orvos és ok- 
leveles bába alkalmazása, csatornázás, gőz- és népfür- 
dők tervezése és propagálása, artézi kutak vagy víz- 
vezeték létesítése, ahol a talajvíz nem jó, ott a kutak 
higiénikus gondozására a nép kitanítása. 

Közrendészeti és szépészeti téren önkéntes tűzol- 
tóság szervezése és felszerelése, éjjeli őrség és világítás 
rendszeresítése, közutak gondozása és pormentesítése, 
az építkezések és utcák szabályozása, olcsó s a nemzeti 
motívumokat kidomborító, közegészségügyi szempont- 
ból kifogástalan s a hazai építészeti motívumok szem 
előtt tartásával falusi lakházak ingyen tervezése, álta- 
lában a szép iránti érzék fejlesztése, esetleg helyi szé- 
pészeti egyletek létesítésével, melyek különösen a fásí- 
tásra és parkírozásra helyezzék a fősúlyt. Végül kultu- 
rális és kényelmi téren népházak, népkönyvtárak léte- 
sítése, a ponyva- és naptárirodalom ellátása, amely 
irányban a földmívelésügyi minisztérium igen jelenté- 
keny munkát végzett, zenekarok, dalárdák, tornaklub- 
bok alakítása, kiképzése, mozgószínház, vándor- és 
műkedvelői színielőadások, felolvasások, hangverse- 
nyek, aratóünnepek rendezése és egyházi ünnepek, bú- 
csú, községi emléknapok és a község szolgálatában ér- 
demeket szerzett egyének megünneplése, gyermekdíja- 
zás, cseléddíjazás, kirándulások és tanulmányutak 
szervezése, melyek mind alkalmasak egyúttal arra. 
hogy a társadalmi érintkezést előmozdítsák s az em- 
bert az emberhez közelebb hozzák. 

Különösen érdekes megfigyelést tett Lippich 
Gusztáv, Jásznagykunszolnokmegye volt főispánja a 
zene lelket nemesítő és a néperkölcsöket teljesen átala- 
kító hatásáról. Azokban a megyei községekben, ahol a 
vasárnapi duhajkodások, korcsmai véres verekedések 
a cigányzene tüzelő hangjai mellett napirenden voltak, 
az u. n. rezesbandák szervezésével a népmulatságok és 
összejövetelek normális lefolyásnak lettek s a rendőri 
beavatkozásra, vagy épp bűnügyi vizsgálatra a legrit- 
kább esetben került sor. 

Bámulatos hatása van azonban a műkedvelői szí- 
nielőadásoknak a nép körében. Saját falumban szer- 
zett tapasztalatokról szólhatok, hol egy lelkes fiatal ta- 
nítónak sikerült a tót anyanyelvű fiatalsággal remek 
magyar színielőadásokat rendezni, hogy azt a nép kí- 
vánságára sokszor meg kellett ismételni, jócskán jöve- 
delmezett a vállalkozás a szereplőknek s az iskolaalap- 
nak is, elvonta a szereplőket hosszú időre, a nézőket 
pedig az előadás kapcsán a korcsmától s kellemes szó- 
rakozásra hozta össze a falu minden társadalmi réte- 
gét. 

Az építészet terén a hazai motívumok megőrzésé- 
nek és ápolásának érdekes példáját láttam München- 
ben a bajor állami tűzbiztosító intézetnél, mely kár- 
becslői útján az ország összes vidékein dívó építkezést 
módokat és stílusokat egybegyűjtötte s egy rendkivü 
tanulságos retrospektív mintagyűjtemény létesítési 
mellett az új építkezéseknek is irányt szab, mert a tüí 
által elpusztított lakházak és egyéb épületek újjáépíté- 
sénél ingyen tervekkel szolgál, sőt kölcsönt ad az épít- 
kezésre a kártérítésen felül s ha kell, maga vállalja az 
építkezést is. 
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A falu után jön a tulajdonképpeni otthon, ahová 
a ház, az udvar és a kert tartoznak. A lakás legyen egy- 
szerű, ízléses berendezésű és egymagában ezért is kí- 
vánatos a háziipar legkülönbözőbb ágainak felkarolá- 
sa, mert semmivel sem tehetjük annyira kedvessé és 
otthonossá lakásunkat, mint saját kezünk munkájával. 

A német egyesületek a lakások képdíszéről is 
gondoskodnak, hogy annak hazafias és vallásos irányát 
biztosítsák s igazán a szépérzéket fejleszszék ez úton is. 

Nem elég azonban a lakályos otthon, kell tud- 
nunk, hogy miképp védekezzünk a ragadós betegségek 
ellen s miképp gondozzuk gyermekeinket s betegeinket 
s végül miként öltözzünk, hogy abban a csín az olcsó- 
sággal párosuljon. A lakásnak legfontosabb tartozéka 
azonban a konyha. Itt lehet legtöbbet megtakarítani, 
de egyúttal a főzet ízletessége és változatosságával iga- 
zán kellemessé tenni az otthont. Ezen a téren egy nép- 
jóléti akcióra nagy feladat vár mert kétségtelen, hogy 
köznépünk konyhaművészete vajmi hiányos, de legfő- 
ként pazarló a sok zsír és tejfel használata miatt. 

A kérdés már most az, hogy miként fogjunk a 
cselekvéshez. Nézetem az, hogy az összes, a falu érde- 
keivel törődő társadalmi testületek és szövetkezetek és 
a kormány bevonásával egy bizottság volna alakítandó, 
amelynek feladata volna a falusi jólét és az otthon ápo- 
lása tekintetében megindítandó mozgalom részleteit 
megalapítani s annak végrehajtásáról a meglevő s eset- 
leg szükség szerint létesítendő szervek útján gondos- 
kodni. Nem lehet kétség aziránt, hogy a törvényható- 
ságoknál ez a kezdeményezésünk visszhangra fog ta- 
lálni s érdekkörünkbe vonhatjuk ez utón az akció cél- 
pontját, a falut. Mert az az első feladat, hogy e mozga- 
lom körébe vonassék be falvaink nagy többsége, ha le- 
het az összeség. 

Nem lehet kétségünk aziránt sem, hogy a kor- 
mánynak nemcsak igen becses erkölcsi, de jelentékeny 
anyagi támogatására is számíthatunk. 

Az új mozgalomnak azonban más jelentékeny be- 
vételi forrásai is lesznek. Törvényhatóságok, községek 
és egyesek, akik a falu felvirágoztatásában érdekelve 
vannak, bizonynyal nem késnek egy ily kezdeménye- 
zést anyagilag támogatni. 

Hatalmas bevételi forrás lesz a sajtó, „A falu” 
címmel megindítandó szaksajtó, amely minden érdek- 
lődőnek előfizetés fejében küldetvén, hatalmas terjesz- 
tője és apostola leszen az eszmének. 

A mozgófényképes előadások, vándorszíntársula- 
tok előadásai, felolvasások, könyvek kiadása, különö- 
sen a nép számára irt színdarabok, versek, énekek és 
zenedarabok, a falusi élettel kapcsolatos elbeszélések, 
ponyvairodalmi termékek és népnaptárak, gyermek- 
és betegápolás és a háztartás apró-cseprő gondjait, az 
alkoholizmus káros hatását, a ragadós betegségek elle- 
ni védekezést stb. tárgyaló művek kiadása révén a köz- 
pont tekintélyes jövedelemre tehet szert idővel, ha vi- 
déki szervezeteit megalapozta. Szervei lesznek pedig 
mindazok a testületek, amelyek a népből alakulnak, 
vagy a nép érdekében dolgoznak, úgymint közvetve a 
gazdakörök, nőegyesületek, szépészeti egyletek, mun- 
káskörök, dalárdák, zeneegyletek, illetve szervezett ka- 
rok, tornaklubbok, jótékonysági egyletek stb. s legfő- 
ként lelkes egyesek, akik áthatva a népjóléti tevékeny- 
ség fontosságától, Önként ajánlják fel Önzetlen és ne- 
mes szolgálataikat. 

Mindezen igen sokoldalú és változatos működés 
kifejtéséhez meggyőződésem szerint egy külön szerve- 
zetre van szükség, mert ezt a nagyszabású és sokoldalú 
akciót, a teendők összességének végrehajtását egy lé- 
tező s érdekképviseleti alapon szervezett egyesület sem 
 

vállalhatja csak úgy mellékesen, vagy épp érdekképvi- 
seleti főfeladatai elhanyagolásával. Itt nem lehet tisz- 
tán jóakarattal vagy dilettantizmussal kísérletezni, ide 
mély tudás, nagy lelkesedés és még nagyobb áldozat- 
készség kell azok részéről, akik a vezetésre s irányítás- 
ra vállalkoznak. 

S hogy körülnézek tisztelt szociális bizottság, úgy e 
körben annyi mély tudást, annyi lelkesedést s annyi 
áldozatkészséget látok megszemélyesítve elsősorban e 
bizottság illusztris elnökében, akinek egész múlt tevé- 
kenysége a falu érdekében való lelkes agitációban s 
gyakorlati működésében merült ki, hogy egész bátran 
kérhetem fel az OMGE. szociális bizottságát, hogy ra- 
gadja meg a kezdeményezésre alkalmas pillanatot a 
falusi jólét és az otthon ápolását célzó országos moz- 
galom megindítására s ezzel a falu, a vidék gazdasági 
boldogulásának, szociális haladásának s nemzeti irá- 
nyú fejlődésének szilárd megalapozására. 

Ebben a reményben ajánlom elfogadásra az 
alábbi határozati javaslatot: 

Határozati javaslat. 
Kimondja a szociális bizottság, hogy a falu népé- 

nek a városokba való özönlése, még inkább azonban a 
kivándorlás csökkentése céljából szükségét látja egy, a 
falu és népe érdekeit szem előtt tartó intenzív népjóléti 
országos mozgalom megindításának, amelynek felada- 
ta legyen úgy társadalmi utón, mint az illetékes ható- 
ságok és a kormány bevonásával mindent megtenni, 
ami a falusi nép szociális, gazdasági, szellemi, erkölcsi, 
testi és nemzeti szellemben való megerősödését előmoz- 
dítani alkalmas. 

Ε nagyobbszabású mozgalom megindítási módo- 
zatainak megbeszélése és kereteinek megállapítása cél- 
jából hívjon egybe a szociális bizottság egy szűkebb- 
körű értekezletet a kormány és azon társadalmi és szö- 
vetkezeti központok bevonásával, amelyek már eddig is 
gazdasági, szociális és kulturális téren elismerésre 
méltó működését fejtettek ki. 




