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Előszó a II. kiadáshoz.
„Magyar  Tanya”  cím  alatt  bocsátom  útnak  e  szerény  kis

munka  II.  kiadását  is,  amelyben  a  magyar  tanyavilág  múltjával,
jelenével  és  jövőjével  foglalkozom.  Azt  mondotta  Ravasz  László,
hogy  neki  a  magyar  tanyavilág  sokszor  egy  halotthamvasztó,
melyben  virágzó  falvak,  városok,  tervek,  remények  omlottak
össze  és  lettek  porrá,  de  sokszor  úgy  tűnik  az  fel  előtte,  mint  egy
nagy  bölcső,  melyben  ring  sok  magyar  reménység,  sok  magyar
vágy és a magyar jövendő.

A  magyar  tanyakérdés  ma  valóban:  magyar  feltámadás  és
magyar  jövendő.  Az  ország  mai  lakosságának  19%-a  lakik  ta-
nyákon  s  e  tanyák  az  Alföld  10  vármegyéjét  hálózzák  be  többé-
kevésbbé  és  a  fajmagyarság  legértékesebb  részének  élete  folyik
itt a tanyák világában.

Csudálatos  közönnyel,  érzéketlenséggel  kezelte  a  magyar
társadalom  és  a  mindenkori  magyar  kormány  a  tanyakérdést.
Mintha  a  tanyai  lakósok  nem  is  volnának  100%-os  állampolgá-
rok,  nem  fizetnének  adót  pénzben  és  vérben.  Minden  szemrebbe-
nés  nélkül  nézték  el,  hogy  az  anyaközségek  és  városok  a  tanyai
lakosság  véres  verejtékével  befizetett  adóiból  hosszú  évtizedeken
keresztül  nem  adnak  vissza  semmit  a  tanyai  lakosság  gazdasági,
közigazgatási,  közegészségügyi,  kulturális  stb.  szükségleteinek
kielégítésére.  Pedig  a  magyar  tanyakérdés  nem  a  tanyákon
senyvedő emberek kérdése, az országos kérdés, országos érdek.

A  tanyakérdéssel  a  múltban,  egyes  szórványos  kivételektől
eltekintve,  nem  igen  foglalkoztak.  Nagyobb  szabású,  az  egész
kérdést  felölelő  adatgyűjtés  alapján  kívánta  a  Magyar  Gazda-
szövetség  Czettler  Jenő  munkássága  nyomán  az  itt  felmerült
sürgős  problémákat  megoldani,  amelyet  azonban  a  háború  és  az
utána  következő  korszak  megakadályozott.  Ez  elkezdett  munka
eredménye  volt  az  1921-ben  Kecskeméten  tartott  tanyai  kon-
gresszus,  amelyen  több  érdekes  és  értékes  eszme  merült  fel,  saj-
nos  azonban,  nagyon  kevés  jutott  azokból  a  megvalósulás
stádiumába.

A  mezőgazdasági  kamarák  felállítása  után  a  két  alföldi
mezőgazdasági  kamara  (Duna-Tiszaközi  Mezőgazdasági  Kamara
székhelye  Kecskemét  és  Tiszántúli  Mezőgazdasági  Kamara  szék-



4

helye  Debrecen)  látott  hozzá  a  tanyakérdés  feltárásához,  meg-
ismeréséhez,  azért,  hogy  segíteni  tudjon  az  ottani  állapotokon.
Hiszen  a  tanyai  lakosság  is  gazda,  kamarai  tag  és  kamarai  ille-
tékfizető.  Mi  éreztük,  hogy  kötelességünk  a  tanya  lakóival  is
foglalkozni.  Ezért  határozta  el  a  két  kamara  a  tanyai  lakosság
helyzetének  tanulmányozását,  megismerését.  A  Duna-Tiszaközi
Mezőgazdasági  Kamara  összeköttetést  létesített  az  Alföld  tanyai
tanítóságával,  akiknek  küldjük  a  Kamara  lapját;  megküldöttük
a  szerző  által  irt  „Az  Alföld”  című  füzetet,  amelyben  az  egész
tanyaprobléma  is  megvilágítást  nyert.  Ε munkának  most  jelent
meg  a  II.  kiadása,  amely  e  formájában  valamennyi  alföldi  nép-
könyvtárban  helyet  foglal.  Pályadíjat  tűztünk  ki  falusi  és  tanyai
vezetők  jutalmazására,  továbbá  a  tanyakérdést  tárgyaló  pálya-
munkákra,  mely  8  pályamunkával  eredményes  is  volt.  Meg-
alkottuk  a  kamara  tanyai  (kulturális)  szakosztályát;  Magyar
Róna  című  lapunkban  „Tanyai  Élet”  címen  állandó  rovatot  nyitot-
tunk  a  tanyakérdés  tárgyalására.  Ezenkívül  „Magyar  Tanya”  cí-
men  1925  26.  iskolai  év  téli  félévében  az  egyetemi  közgazdaság-
tudományi  kar  falupolitikai  szemináriumában  tartottam  előadá-
sokat.  Ugyancsak  előadást  tartottam  1925.  májusában  a  Magyar
Közgazdasági  Társaságban  „Az  Alföld  gazdasági  jelentősége”
1926.  áprilisában  pedig  „A  magyar  tanyarendszer  kialakulása”
címen.  A  belügyminiszter  által  1927.  május  3-án  az  Országház
delegációs  termében  tartott  országos  tanyai  közigazgatási  érte-
kezleten  az  előadói  tisztet  én  töltöttem  be.  Javaslataimat  kevés
módosítással  az  országos  értekezlet  elfogadta  s  a  belügyminisz-
ter  annak  alapján  adta  ki  rendeletét.  A  Magyar  Társaság  támo-
gatásával  1927.  elején  jelent  meg  a  Magyar  Tanya  című  köny-
vem  1.  kiadása,  amely  már  teljesen  elfogyott.  1927.  október
3.-án  Szentesen  tanyakongresszust  tartott  a  Kamara,  amelyen
értékes  előadások  hangzottak  el,  értékes  határozati  javaslatok
fogadtattak  el.  1928.  március  3.  és  4-én  a  Falu  Országos  Föld-
míves  Szövetség  falukongresszusán  a  tanyakérdésről,  mint  meg-
oldásra  váró  nemzeti  problémáról,  tartottam  előadást  és  terjesz-
tettem elő határozati javaslatot.

De  legértékesebb  munkája  az  alföldi  kamaráknak  az  úgyneve-
zett  tanyalátogatás,  amely  fogalom  megfelelő  tartalommal  épen  a
szerző  írásai  révén  került  be  a  közvéleménybe.  Elmondhatom  4
éves  tanyajáró  tapasztalataim  alapján,  hogy  alig  van  az  alföldi  ka-
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maráknak  nagyobb  jelentőségű  munkája,  akciója,  mint  épen  ez
a  tanyalátogatás,  amelynek  nyomában  azonnal,  vagy  rövid  időn
belül  mutatkoznak  az  eredmények.  S  hogy  ez  így  van,  mutatja
az  a  körülmény,  hogy  a  belügyminiszter  országos  rendeletet
adott  ki  az  itteni  bajok  orvoslása  érdekében,  hogy  az  érdekelt
tárcák  vezetői  foglalkoznak  e  kérdéssel,  hogy  minden  tör-
vényhatóságban  tanyabizottságok  létesülnek,  hogy  a  földműve-
lésügyi  miniszter  tanyai  kirendeltséget  kíván  létesíteni  az  Al-
földön  a  tanyakérdés  egységes  irányítására.  Szóval  a  tanya-
kérdés  ma  már  országos  kérdéssé  lett,  amellyel  mindenki  foglal-
kozik s amely a megoldásra váró nemzeti kérdések közé került.

Az  alföldi  mezőgazdasági  kamarák  ezt  a  munkát  végzik
fáradságot  nem  ismerő  kitartással,  buzgalommal  és  szorgalom-
mal.  Ennek  a  tanyalátogatásnak,  az  ez  irányú  tevékenységnek
eredménye  jórészben  ez  a  kis  munka,  amelyben  a  saját  tapasz-
talataim  alapján  összegyűjtött  anyagot,  ezenkívül  a  mások  által
összeszedett  s  aztán  a  két  alföldi  Kamara  által  összegyűjtött  ada-
tokat  és  az  egész  idevonatkozó  irodalmat  dolgoztam  fel  azért,  hogy
ráterelődjék  e  kérdésre  a  közvélemény  figyelme,  hogy  felrázzuk
az  összes  illetékes  tényezőket  a  tanyai  magyarság  sorsa  érdeké-
ben  s  ne  tudjunk  nyugodni  addig,  míg  ezeken  az  elhanyagolt
területeken  minden  irányban  meg  nem  indult  a  tervszerű,  cél-
tudatos  és  következetes  munka:  a  tanyai  magyarság  gazdasági,
kulturális,  közegészségügyi,  közigazgatási,  stb.  előbbrevitele
érdekében.

Ε munka  célja  tehát  ezúttal  sem  más,  mint  további  érdek-
lődés  felkeltése  a  tanyakérdés  iránt,  amely  immár  4  esztendei
munkánk  nyomán  valóban  országos  kérdéssé  lett;  hogy  azok,
akik  elolvassák  az  itt  összehordott  adatokat,  tapasztalatokat,
határozták  el  magukban,  hogy  e  téren  a  nemzet  jövendője  érde-
kében minden tőlük telhetőt megtesznek.

Kelt  Kecskeméten,  1926.  november  12.-én  az  1.  kiadás
megjelenésekor s 1928. február 28-án a II. kiadás megjelenésekor.

Dr. Gesztelyi Nagy László.



I. FEJEZET.

A magyar tanyavilág kialakulása.

I.

Az  Alföld  problémájának  elméleti  és  gyakorlati  tanulnia^
nyozása  közben  az  Alföld  egyik  legnagyobb  jelentőségű,  kérdé-
sébe,  a  tanyakérdésbe  akadok  meg  minduntalan;  miért  is  elha-
tároztam,  hogy  vizsgálódásaimat  a  magyar  tanyarendszer  törté-
neti  fejlődésére  is  kiterjesztem  és  emellett  megismerni  és  feldol-
gozni  igyekszem  az  egész  tanyakérdést:  annak  kialakulását,
múltját,  jelenét  és  jövőjét.  Különösen  érdekel  a  magyar  tanya-
világ  történeti  fejlődése,  kialakulása,  múltja,  miután  a  kér-
dés  mai  állását  földbirtokpolitikai,  szociális,  kulturális  és  gazda-
sági  vonatkozásokban  csak  úgy  lehet  megismerni,  ha  a  történeti
fejlődés ismereteinek birtokában vagyunk.

Mondanom  sem  kell,  hogy  kutatásaim  közben  igen  hiányos
forrásokra,  adatokra  bukkantam,  amelyek  nagyon  megnehezítet-
ték  munkámat  s  amelynek  célja:  egységes  kép  kialakítása  a
magyar  tanyavilág  múltjáról.  A  hiányos  források  kiegészí-
téséül  fel  kellett  használnom  a  helyszínen  végzett  tanulmányai-
mat  s  az  e  kérdéssel,  vagy  ehhez  rokonkérdésekkel  foglalkozók
adatait.  Különösen  sok  értékes  adatot  kaptam  levéltárak  és  ma-
gánlevelezés  útján  úgy,  hogy  a  kérdés  jelentős  részét  elsődleges
forrásokból, sehol fel nem dolgozott adatokból gyűjtöttem össze.

Én  a  magyar  tanyakérdést  nemcsak  mint  az  Alföld-prob-
léma  legnagyobb  jelentőségű  részét  fogom  fel,  hanem  meggyő-
ződésem,  hogy  a  tanyakérdés  ma  a  nemzet  gazdasági  feltámadá-
sának  is  az  alapja.  Nemcsak  azért,  mert  Magyarország  igen  tekin-
télyes  részén  (kb.  6.000,000  kh.)  tanyásgazdálkodás  folyik,  ha-
nem  különösen  azért,  mert  a  magyarságnak  igen  értékes  és  nagy
tömegei  laknak  épen  tanyákon,  úgy,  hogy  e  kérdéssel  foglalkozni
ma  nemzeti  kötelesség;  egyenlő  a  nemzet  jövendője  érdekében
teendő legfontosabb intézkedésekkel.
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I.

A  magyar  tanyavilág  kialakulásának  vizsgálata  közben
rájöttem  arra,  hogy  a  mi  tanyavilágunkhoz  többé-kevésbbé
hasonló  alakulások  külföldön  is  találhatók.  Így  Dániában,  a
Skandináv-államokban,  Észak-Németországban  Oldenburg  tar-
tományban,  Ázsia  belsejében,  Oroszország  szibériai  részében,
Izlandban,  Északamerikában  stb.  Sajnos,  az  orosz  viszonyokról
nem  tudtam  —  hosszan  tartó  levelezéseim  dacára  sem  —  meg-
felelő tájékozást szerezni.

Ázsiában  is  találunk  nyomokat  a  magyar  tanyavilághoz
hasonló  alakulásról.  Erről  dr.  Almásy  György:  „Vándorútam
Ázsia  szívébe”  című  nagy  munkájában  tesz  említést.  Azt  mondja
ugyanis,  Almásy:1 Az  igazi  nomádnak  is  kétféle  állandó  épít-
ménye  van,  amelyek  a  letelepüléshez  első  lépcsőül  tekinthetők.
Az  egyik  ezek  közül  a  téli  tanyán  épített  agil  (cserény,  karám,
skol),  amely  legalább  az  értékesebb  marhaféle  (kanca,  csikó,
koraszülött  bárány)  részére  valami  védelmet  nyújt  a  fagyos  viha-
rok  ellen.  Ezek  az  agilok  nemcsak  egyszerűen  ágakból,  földből  és
kövekből  összehányt  köralakú  kerítések,  hanem  ezek  egyik  helyén
fedett  kalyiba  is  van  ugyanazon  anyagból,  ahol  a  marhának  leg-
alább  egyik  része  meghúzódhatik.  Az  agil  okát  rendesen  úgy  épí-
tik  valami  domboldalba,  hogy  e  fészerforma  épület  nyilt  oldala
a  szél  árnyékában  van.  A  hegyoldalba  rendesen  egy  darabot  bele
is  ásnak,  aztán  a  két  oldalfalat  földből,  kövekből  és  fadorongok-
ból  építik  fel  s  végre  az  egészet  befedik  egy  fenyőféle  gallyaival.
Télen  át  még  egy  más  építőanyag  is  járul  ezekhez,  t.  i.  tiszjek,
az  állati  hulladék,  amit  a  nomádok  szorgalmasan  összegyűjtenek,
hogy  a  félszer  falai  mellett,  meg  a  saját  turtjuk  körül  falszerűen
körülhalmozzák.  Ezek  a  halmazok  először  is  kitűnő  védelmet
nyújtanak a hideg ellen, de meg ez a legfőbb tüzelőanyag is.

A  németországi  viszonyokra  vonatkozólag  Bernhard  Hans2

egy  egyetemi  székfoglalójában  találunk  érdekes  adatokat.  Leg-
egyszerűbb  telepforma  —  írja  —  a  magános  szállás,  vagy  tanya,
—  mindkét  szót  a  régi  értelmében  használva.  (Használják  még
régiesen  a  földje,  ülése,  telke  terminusokat  is,  de  úgy  ezek,  mint
amazok  fogalmi  tartalma  nincs  kellőképen  tisztázva.)  Egy  család,
esetleg  nemzetség  egy  darab  földet  mivel  és  azon  is  lakik.  Lak,

1 684. lap.
2 Geogr. Zeitschrift 1919. évf.  (Idézve Föld és Ember III. évf.)
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lakos  és  gazdaság  tehát  itt  egyetlen  telepegységet  alkot.  Gyakor-
lati  tekintetből  ideális  állapot,  innen  a  formának  jelenlegi  elter-
jedtsége  a  gyarmatbirtokokon  és  a  régi  kultúrterületek  belső
gyarmatosításán  (pl,  olasz  és  holland  ingoványvidék).  De  így
volt  ez  a  korai  települések  idején  is  pl.  az  Alpokban,  Skandiná-
viában  és  a  spanyol  félszigeten.  Mi  ennek  a  magyarázata?  Álta-
lában  az,  hogy  az  a  telepforma  a  természeti  körülményekhez,
elsősorban  a  térszínhez  való  alkalmazkodás  következménye,  A
hegyvidékeken,  pl.  Norvégiában,  ez  világosan  magyarázható
annál  könnyebben,  mert  ez  a  forma  itt  olyan  korban  keletkezett,
amikor  a  nagyobb  közbiztonság  a  falvas  települést  már  nem  kí-
vánta  meg  szükségképen.  Nyugateurópában  nagyobb  földön  ural-
kodik  ez  a  településmód  (Írország,  Belgium,  Franciaorszég  és
Németország),  régi,  állítólag  kelta  szállásterületeken,  sík  vidéke-
ken.  Eredete  a  nemzetségi  szervezetben,  illetőleg  birtoklásmód-
ban  rejlik,  bár  a  természethez  való  alkalmazkodás  sem  tagad-
ható  ,  Meítzen  szerint  az  ír  szállás  kb,  16  családból,  90  lélekből,
többszáz  jószágból,  100  há,  legelőből  állott.  Kisebb  nem  lehetett
biztonsági,  közlekedési,  társadalmi  stb,  tekintetekből.  Magános
település  ez  is,  ennek  a  módnak  egyik  fajtája,  némely  gyakorlati
hátránnyal a faluval szemben.

Átmenetnek  vehető  a  tanya  és  falu  között  a  tanyabokor,
szer  vagy  kisfalu  (Weiler),  mely  amattól  külsőleg  csak  nagyság-
ban  tér  el.  Ez  is  középkori  erdőirtáson  létesült  településforma,
különösen  az  alemann  területen.  A  határok  ebben  az  esetben
mozaikszerűen  kisebb-nagyobb  földdarabokból  állanak  (Ge-
menge),  alkalmasint  a  talaj  különböző  minőségéből  kifolyólag.
Ε  településforma  általában  a  síkság  és  hegyvidék  közötti  átme-
neten, kevésbbé termékeny vidékeken otthonos.

Az  oldenburgí  (Észak-Németország)  tanyarendszer  kifej-
lődése  a  18-ik  század  végén  és  a  19-ik  század  elején  kezdődik,
amikor  a  hajóépítés  fellendítésével  az  erdőirtás  nagy  mérveket
öltött.  Mivel  az  erdőket  nem  pótolták,  a  „Heide”  terjedt  fokról-
fokra,  hogy  a  múlt  század  közepén  már,  amerre  a  szem  ellátott,
Heide  területek  voltak.  A  nép  így  elveszítvén  megélhetési  forrá-
sait,  nagyon  elszegényedett,  mert  a  Heídeben  csak  extenzív  juhá-
szat  és  méhészet  volt  lehetséges.  (A  Heide-röslein  kitűnő  méh-
legteiő.)  A  hetvenes  évek  s  azt  követő  időkben  a  kormány  hatalmas
erdőtelepítési  akciót  indított  meg.  Majd  a  mezőgazdaságilag  mű-
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vélhető  területeken  történt  a  telepítés  a  90-es  évektől  kezdve.  A
terület  30—40  hektár,  melyet  egy-egy  telepes  kapott.  Ez  a  terü-
let  ma  részben  legelő  váltógazdasággal  (2—3  évig  legelő,  azután
újból  szántó)  s  gazdag  tejgazdaságok  helye,  Cloppenburg,
Alhorn,  Warenburg,  stb.  környékén  néhány  év  alatt  viruló
cseréptetős  telepes  házak  keletkeztek,  hol  villanyvilágí-
tás,  kitűnő  kocsi-  és  kerékpárutak,  telefon,  stb.  állanak  a
gazdák  szolgálatára.  A  háború  megakasztotta  ugyan  a  fejlődést,
de  mint  a  jelek  mutatják,  ez  folytatódni  fog.  A  telepeseknek
a  megélhetésért  a  rossz  talajon  kemény  harcot  kell  vívni;  azon-
ban  lassan-lassan  a  földet  úgy  sikerült  megjavítani,  hogy  a
terméseredmények ma már kielégítők.3

Az  északi  államokra  vonatkozólag  olyanoktól  szereztem
adatokat,  akik  ott  jártak.  Így  Reichenbach  Béla  közgazd.  egye-
temi  tanár  volt  szíves  Dániára  vonatkozó  tapasztalatait   —
amelyet  egyébként  1927  nyarán  magam  is  láttam  —  velem  az
alábbiakban  közölni:4 Dániában,  ebben  a  mintaszerű  paraszt-
államban  a  tanyarendszer  nagyon  el  van  terjedve.  Érdekelheti
a  magyar  alföldi  gazdaközönséget,  hogy  miként  történt  Dániában
a  tanyarendszer  a  belterjes  dán  gazdálkodás  mellett?  Jakobsen
szerint  régente  Dániában  is  tagosítatlan  volt  a  birtokállapot,  de
már  a  XIX.  sz.  elején  szigorú  és  célszerű  tagosítási  törvényt  hoz-
tak,  melynek  eredményekép  egy  vagy  két  tagban  hasíttattak  ki
a  birtokok.  Ε  tagosítás  után  nemcsak  a  nagyobb  gazdaságok,  ha-
nem  lassanként  a  kisgazdák  is  nagyszámban  kivonultak  a  falvak-
ból  és  magánbirtokon  építettek  tanyát.  Ma  már  a  tanyarendszer
Dániában  annyira  uralkodó,  hogy  leginkább  csak  azok  a  kisgaz-
dák  laknak  a  falvakbn,  akiknek  a  birtoka  egészen  a  falu  mellett
fekszik;  legnagyobb  részük  azonban  kint  él  a  tanyán.  Dániában
csak  a  tanyarendszer  előnyeit  élvezi  a  kisgazda.  Nevezetesen:
könnyebb  és  jobb  a  gazdaság  felügyelete,  kevesebb  a  járás-kelés-
ből  származó  inproduktiv  munka  és  jobban  kifejleszti  a  tanyán-
lakás  a  gazda  egyéniségét  és  önállóságát.  Mivel  azonban  a  fal-
vak  Dániában  az  ország  legnagyobb  részén  egymáshoz  közel
vannak,  kicsi  az  egyes  községek  határa,  elég  sűrű  a  vasúti  háló-
zat  és  útjai  jók.  A  tanyán  lakó  kisgazda  nincs  oly  távol  a  köz-
igazgatási,  kulturális  és  piaci  gócpontoktól,  mint  a  mi  Alföldün-

3 Dr. Gesztelyi Nagy Endre leírása saját tanulmánya alapján.
4 Reichenbach Béla hozzám intézett leveléből.
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kön,  ahol  gyakran  egyik  község  a  másiktól  20—30  km.  távolságra
esik  s  a  tanyákból  a  községbe,  vagy  a  vasúti  állomásra  vezető  út
télvíz idején sok helyen járhatatlan.

Érdekes  adatokat  közöl  Dániára  vonatkozólag  még  Pogány
József.5 Tanya-tanya  mellett.  Alig  autófélórák  választják  el
egyik  parasztot  a  másiktól.  Dániában  tanyán  lakik  a  paraszt.  A
faluba  csak  akkor  megy  be,  ha  dolga  van.  Itt  nincsenek  olyan  pa-
raszt  községek,  mint  a  magyar  Alföldön.  A  magyar  parasztházak
összebújtak  a  török  elől,  mint  a  csirkék  a  héjjá  elől.  A  magyar
parasztnak  sokszor  órákig,  sokszor  húsz  kilométert  kell  szeke-
reznie,  míg  kijut  a  földjére,  a  dán  paraszt  ott  él  a  földje  kellős
közepén.  A  magyar  Alföldön  a  falu  a  szabály,  a  tanya  a  kivétel;
a dán lapályon a tanya a szabály, a falu a kivétel.

Dániában  a  tanyai  települések  e  tökéletes  gazdasági  formáit
1927  nyarán  magam  is  láttam.  Dánia  mai  gazdasági  fejlettségét
csakis  az  ott  honos  tanyarendszer  útján  tudta  elérni.  A  gazda  föld-
je  közepén  lakik,  van  telefonja,  postája,  köves  útja  még  a  föl-
dek  között  is  és  egy  nagyobb  gazdának  —  80  holdtól  felfelé  —
már  gyakran  van  saját  autója,  melyet  maga  vezet  és  amelyen
bejár  a  városba,  vagy  a  szövetkezetekbe  dolgát  elintézni.  Dániá-
ban  a  gazda  élvezi  a  tanyás  gazdálkodás  minden  előnyét,  annak
egyetlen hátránya nélkül.

Dr.  Szeberényi  Lajos  Zs.  békéscsabai  ev.  esperes  Dániában
szerzett  tapasztalatairól  idevonatkozólag  a  következőket  közli
velem:0 ,,A  mi  tanyarendszerünkhöz  egészen  hasonló  tanyarend-
szer  az  egész  világon  nincsen,  mert  sehol  sem  tartoznak  a  íanvák
városhoz,  hanem  központjukat  a  falu  képezi;  azután  sehol  sin-
csenek  a  falutól  15—25  kilométerre  fekvő  tanyák,  mint  nálunk.
Dániában  a  tanyarendszer  130  évvel  ezelőtt  kezdődött,  vagyis  a
jobbágyság  megszűnésével.  Akkor  kezdődött  a  nagybirtok  fel-
aprózása,  mely  száz  év  alatt  megnyolcszorozódott.  1837-ben  a
parasztok  fele  bérlő  volt,  ma  már  csak  elenyészően  kevés  bérlő
van.  1835-ben  önálló  gazdaság  volt  Dániában  157,000,  1895-ben
266,000,  ma  még  sokkal  több  van.  Ez  ott  természetes  folyamat,
melyet az állam elő nem mozdított, de meg sem akadályozott.”6

„A  svéd  tanyarendszert  láttam,  de  közelebbről  nem  tanul-
mányoztam.  Azt  hiszem,  hogy  ott  —  ahol    jobbágyság    sohasem

5 Dánia a paraszteldorádó 93. 1.
6 Hozzám intézett levelében.
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volt,  mindig  lehettek  tanyák  —  s  különösen  Svédország  alsó  ré-
szén  (Schoonen)  láttam a legnagyobb tanyákat.

Sajátságos  tanyarendszer  van  Izlandban,  ahol  úgyszólván
az  egész  lakható  rész  tanyákból  áll,  de  rendesen  2—3  tanya
együvé  van  építve.  Itt  sem  volt  sohasem  jobbágyság,  de  voltak
kis és nagy parasztok.”

Izlandban  tulajdonkép  falvak  nincsenek,  ott,  ahol  van
legelő,  tanyák  keletkeztek  s  azt  lehet  mondani,  hogy  Izland  a
világ  legnagyobb  tanyaországa.  Csakhogy  a  tanyák  nincsenek
oly  sűrűn,  mint  az  Alföld'  némely  vidékén.  Néhol  egyik  tanya  a
másiktól  néhány  órányira  van.  A  tanyaélet  központja  a  templom,
rendesen  egy-két  tanya  közvetlen  közelében.  Ide  lovagolnak
messze  tanyákról  a  gazdák  vasárnaponként  családjukkal.  Szép
látványt  nyújt  a  templom  Jelé  lovagló  karaván.  Templom  után
aztán  találkoznak  a  legtávolabb  eső  vidék  lakosai  és  megbeszélik
a  hét  eseményeit,  amik  ugyan  a  félreeső  vidéken  nem  sok  társal-
gási anyagot nyújtanak.7

Izlandban  egy-egy  paraszttanya  egy  külön  világ.  Az  embe-
rek  a  nagy  távolság  miatt  még  szomszédaikkal  sem  igen  érint-
keznek.  A  tanyaépület  többnyire  fából  van  építve  és  ha  távolról
nézi  az  ember,  azt  hiszi,  hogy  több  ház  van  együvé  építve,  pedig
egy  ház  az  több  fedéllel  s  a  szobák,  a  gazda  és  cselédje  szobái,
egymás  mellé  vannak  építve  még  sokszor  az  istállókkal  is,  hogy
a hosszú sötét, zord télen jobban tartsák a meleget.8

Nagyon  érdekesek  az  Amerikára  vonatkozó  adatok.  Az
amerikai  település  első  időszakában  a  mezőgazdasági  népesség
többnyire  falukba  tömörült.  A  templom  volt  a  középpont  s  a  bir-
tokbavétel  nem  egyenkint  történt,  hanem  az  ekként  megalakult
község  révén.  Az  első  határőrvidéki  települések  a  védelmet,
erdőirtást,  építkezést  közösen  intézték.  Az  állam  földpolitikája,
panaszolja  T.  N.  Carver,  különösen  az  elővételi  jog  s  otthon-
biztosító  törvények  szélső  individualista  szellemet  vittek  bele  a
további  településekbe,  ezáltal  csakhamar  szervezetlen,  magukra
hagyott  farmokra  bomlottak  az  eke  alá  fogott  irtványok  és  mező-
ségek,  Az  1920-ikí  népszámlálás  42  millió  contry  population-nel
(vidéki  lakossággal)  szemben  csak  9  millió  village  population-t
(falusi  lakosságot)  talált  (40.1  és  8,5  százalék),  S  még  ez  a  falusi

7 A Magas Északon. Irla: Dr. Szebèrényi Lajos Zs. 39. oldal.
8 U. ott 57. oldal.
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népesség  is  nagyrészt  nem  gazdákból  tevődik  össze,  vagy  oly
farmerekből,  akik  nagyon  messze  laknak  s  csak  névleg  tartoznak
a  faluhoz,  (Mi  az  ilyet  eszményi  községnek  szoktuk  nevezni.)
A  nebraskai  egyetem  megvizsgálta  a  farmerek  elhagyatottságát
s  azt  találta,  hogy  a  farmer  átlagban  2.4  kilométernyire  lakik  a
legközelebbi  népiskolától,  5.7  kilométernyire  a  legközelebbi
templomtól,  6.3  kilométernyire  az  orvostól  és  27  kilométernyire
a  kórháztól.  Igaz,  a  farmerek  30.7  százaléka  autótulajdonos,  38.8
százaléknak  van  telefonja,  de  mindez  nem  pótolhatja  az  állandó
együttélést.  Nebraska  államban  a  farmereknek  csak  kétharmada
tud  egymással  állandó  társadalmi  érintkezésben  maradni.  S  az
elhagyatottságot    enyhítő    technikai    berendezések    az    Unióban
sem  oszlanak  el  egyenlően.  A  nagy  fensíkon  csak  minden  negye-
dik, délen csak minden huszadik farmernek van telefonja.

Az  egymásközti  s  a  városokkal  való  hézagos  érintkezés
persze  gyengíti  a  farmosztály  összetartását  és  rugalmasságát.
Bár  a  farmerblokk  szeretettel  képviseli  a  gazdaérdekeket  és  kü-
lönböző  államokban  hatalmas  egyesületeik  és  szövetkezeteik
vannak,  e  képviseletek  működése  többnyire  laza  és  nehézkes.
A  folytonos  ösztönzés  s  a  városi  politika  gyors  állásfoglalása
hiányzik  a  pusztákon.  A  falu  összekötő  fontossága  sehol  sem  oly
nyilvánvaló, mint itt, ahol hiányzik.9

Az  Egyesült  Államokban  tehát  a  falusi  gazda  helyzete,
amint  a  fentiekből  látható,  igen  nagy  hátrányban  van  a  városban
lakóéval  szemben.  Itt  is  óriási  a  városok  felé  való  húzódás,
amit  igazol  az,  hogy  az  utolsó  10  év  alatt  a  városi  lakosság  200
százaléknyi  emelkedést  mutat,  sőt  a  nagy  városokban  526  száza-
lékkal  nőtt  ez  a  szám.  Nagy  mértékben  dolgoznak  azon  a  ható-
ságok  is,  hogy  az  állandó  pusztákról  és  falvakról  a  városokba
való  özönlést  megakadályozzák.  Nagyon  szegényesek  és  szánal-
masak  a  farmokon  az  iskolaviszonyok  is,  ami  szintén  a  tanyán
lakókat  a  város  felé  tereli.  Ezek  és  ehhez  hasonló  körülmények
magyarázzák  meg  azt,  hogy  Kanadában  a  farmokat  nem  tudják
benépesíteni.10 Az  utolsó  30  év  alatt  Kanadában  a  legalább  500
lakost  számláló  községek  lakossága  183%-al,  a  farmlakosság
azonban  csak  34%-kal  nőtt.   1891-ben  a  farmerek  az  összlakos-
ság 68%-át, 1921-ben 50%-át tették.11

9 Ifj. Leopold Lajos: Aranykapu 114—115. 1.
10 Rural problems in the United States: By James E. Boyle.
11 F. Jeigh: 50Ό0 facts atout Cavoda Toronto 1924.
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 III.

Általánosságban  véve  az  egyes  tanyák  lényege  mindenütt
az,  hogy  mindig  a  hozzátartozó  földön  épültek  fel,  amelyek  a
telket  (a  tanya  telkét)  körülveszik  és  a  tanyához  tartozó  földe-
ket  árkok,  növények,  fák  határolják.  Hogy  az  egyes  tanyák
keletkezése  a  birtokfelosztással  mennyire  összefügg,  azt
Irland  mezőgazdasága  igazolja.  A  legrégibb  időktől  fenn-
álló  grófi  uradalmak  úgy  osztattak  fel  és  adattak  bérbe
a  földmíveseknek,  hogy  az  egyes  telekhez  tartozó  földek  mind
együtt  voltak;  ez  a  birtokfelosztás  az  egyes  tanyák  keletkezését
teljesen  igazolja,  mert  hiszen  mindenki  kényelmesen  berendez-
kedhetett a saját földjén, felépíthette házát is.12

IV.
A  fenti  tanyatípusok  fejlődésükben  és  lényegükben  több-

kevesebb  hasonlatosságot  mutatnak  a  magyar  tanyaviszonyok-
hoz.  Minthogy  azonban  Magyarország  egész  alkotmányjogi
struktúrája,  gazdasági  berendezkedése,  mezőgazdasági  termelése
és  különösen  az  Alföld  gazdasági,  társadalmi  és  kulturális  élete
—  a  sokféle  külső  körülmény  behatása  következtében  —  igen
jelentős  mértékben  önállóan  fejlődött,  épen  azért  a  magyar
tanyavilág  kialakulásában  inkább  ősmagyar  motívumok  je-
lentkeznek,  mint  idegen  benyomások.  Az  ősmagyar  pásztorko-
dás  elemei  jutnak  itt  is  döntő  befolyáshoz,  úgy,  hogy  a  régi  ma-
gyar  pásztoréletnek  jelentős  része  van  a  magyar  tanyavilág
mai kialakulásában.

Bár  a  magyar  tanyakérdésnek  valóban  szegényes  az  iro-
dalma,  azért  meg  kell  emlékeznünk  azokról,  akik  e  kérdés  felde-
rítése körül mégis jelentős eredményeket értek el.

A  Magyar  Gazdaszövetség  sokat  foglalkozott  a  tanya  prob-
lémával,  amint  ezt  kiadványai  is  igazolják.13 Az  Országos  Ma-
gyar  Gazdasági  Egyesületben  Cserháti  Sándor  és  Forster  Géza
az  alföldi  gazdálkodás  reformja  kapcsán  tértek  ki  a  tanya-
kérdésre.  Az  újabbak  közül  különösen  Győrffy  István14 foglalko-
zott  e  kérdéssel  legintenzívebben,  továbbá  Simkó    Gyula15,    Tö-

12 Simkó Gyula:  Nyíregyháza és tanyáinak települése 27, 1.
13 A  kecskeméti  tanyai  kongresszus  naplója.  Magyar  Gazdák  Szem-

léje 1921. A tanyai tanító és a Magyar Gazdaszövetség c. kiadvány stb.
14 A  Nagykun  tanya.  Néprajzi  Értesítő  XI.  évf.  Az  alföldi  tanyák

Föld és Ember III. évf. és Nagykunsági Krónika.
15 Nyíregyháza és tanyáinak települése.
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mörkény  István10,  Zoltai  Lajos17,  dr.  Czettler  Jenő18,  Madarassy
László,  dr.  Pálffy  József  stb.  Sajnos  a  tanya  irodalmának  ez,
egyébként  értékes  forrásai  nagyon  kevés  a  probléma  nagy  jelen-
tőségéhez  mérten  s  csodálkoznunk  kell,  hogy  a  magyar  Alföld
nagy  részét  kitevő  tanyáknak  az  élete  nem  tudta  gazdasági  és
néprajzi íróinkat nagyobb mértékben e kérdés felé terelni.

A  tanya  elnevezés19 az  Alföld  túlnyomó  részén  használa-
tos,  írja  Györffy  István.20 Délmagyarországon  azonban  a  tanya
szállás  néven  ismeretes.  A  tanya  szláv  szó,  mely  megvan  több
szláv  nyelvben,  de  mint  halászati  mesterszó.  A  régi  magyar  ok-
levelekben  is  kizárólag  halászati  műszó.  Innen  ment  át  a  halász  -
gunyhóra,  mely  a  halásznak  tanyája,  aztán  átvették  a  barom-
tenyésztők,  majd  a  földmívesek  szállásának  a  jelzésére.  A  szállás
a  tanya  jelzésére  hajdan  általános  volt  az  egész  Alföldön.  Ide-
vonatkozólag  Takács  Sándornál  és  Hajdunádudvar  község  levél-
tárában  találunk  régebbi  adatokat.  Ezekből  megállapítható,  hogy
a  tanya,  vagy  eredetibb  régi  magyar  néven  szállás,  a  török  pusz-
títás  előtt  is  megvolt  s  a  mai  tanyáktól  annyiban  különbözött,
hogy  jószágteleltető  szerepe  akkor  még  sokkal  fontosabb  volt,
mivel  abban  az  időben  még  földmívelésünk  a  baromtenyésztés
mellett eltörpült.

A  földközösség  volt  valószínűleg  oka  annak,  hogy  a  török
hódoltság  előtt  igen  sűrű  apró  falvakba  és  nem  tanyákba  tele-
pedtek  magyarjaink.  Később  a  török  ellen  való  védelem  nagy
városokban  és  nagy  falvakban  való  letelepedésre  késztette  al-
földi  népünket.  Ennek  eredménye  az  lett,  hogy  az  egyes  telepek
közt  (mivel  apróbb  falvak  beolvadtak  a  nagyobb  telepekbe)
nagy  distanciák  lettek,  a  szántóföldek  gyakran  mérföldekre  es-
tek  a  falutól  (mert  hiszen  a  falu  határa  megnagyobbodott)  és  ez
nagyon  megnehezítette  a  távol  eső  földek  megmívelését.  Ε  kö-
rülmények  szükségszerű  következményeként  elő  állott  a  tanya.
Látnivaló  tehát,  hogy  hazánkban  a  tanyarendszeres  település
újabb  eredetű  s  a  török    hódoltság    előtt  mai    formájában    nem

16 A szegedi  tanyák építkezése.
17 Több  önálló  munkája  és  értekezései  a  Debreceni  Képes  Kalen-

dáriumban.
18 Tanyai  település  és  tanyai  központok.  Adatok  a  tanyai  település

reformjához, stb.
19 A  tanya  szó  már  az  1036-ik  évi  szabadalmi  levelekben  előfordul.

(Fejér Cod, Dipl. II. 129. 1.)
20 Nagykun tanya 130. 1,
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dívott.21 A  tanyás-település  típusa  a  falvas-településtől  főként
lényegileg  abban  különbözik  (eltekintve  a  formától),  hogy,  míg
a  falu  társadalmi  jellegű  tömörülés  akár  vérségi  kapocs,  akár
védelmi  szempont,  vagy  helyes  munkafelosztás,  vagy  bármely
más  közös  érdek,  ősi  szokáshoz  való  ragaszkodás  hozza  össze
lakosait:  addig  a  tanyástelepülés  a  birtokviszonyokkal,  a  birtok-
felosztással,  a  telek  fogalmával  és  az  agrikultúrával  szoros
összefüggésben  van  és  mindig  a  mezőgazdasági  cél  érdekében
történik.22

A  nomád  kun  s  valószínűleg  a  magyar  is  fedeles-falas  épü-
letet  hozott  magával  keletről,  mellyel  téli  szállásán  becsesebb
jószágait  védelmezte  az  időjárás  ellen.  Ez  az  ól,  —  istálló  —
szállás,  vagy  tanya  néven  emlegetett  épület,  melynek  jellemző
része  a  tűzhely,  a  volgamenti  nomádságnál  is  megvan.  A  törvény
aztán  a  templombaj  arás  kötelezettségével  állandó  helyhez  kötötte
a  nomád  kun  téli  szállását,  mely  lassankint  faluvá,  majd  esetleg
várossá nőtt ki.23

Településeink  nagyrésze  szláv  jellegű,  nem  azért,  mert
sok  helyen  szlávok  kezdték,  hanem,  mert  az  egész  Magyar-
ország  (kevés  kivétellel)  a  szláv  település-típus  területébe  tar-
tozik,  de  nem  tiszta  szláv,  mert  kelta  és  germán  jelleg  is  van
benne.  Csoportos  tanyáink  a  szláv  nemzetiségi  tömörülés  kitűnő
példái  (házközösségen  és  földközösséges  alapuló  ősi  szokás  ma-
radványai.)  Nyíregyházán  pl.  a  városnak  zsákutcái,  ahol  a  ro-
konság  összecsoportosult,  a  bokortanyák,  amelyek  mindegyiké-
ben  a  rokonság  és  az  elbokrosodott  família  a  lehetőségig  együtt
maradt,  mind  igazolják  állításunkat.  De  nemcsak  ebben,  hanem
a  telkeknek  és  a  rajtuk  épült  házaknak  egymáshoz  és  az  utcához
való  helyzetében  is  teljesen  szláv  jellegűek,  azaz  a  lakóházak
egymáshoz  való  helyzetükben  párhuzamosak  és  az  utca  hossz-
vonalával  derékszöget  alkotnak;  a  házak  oromzatukkal  és  nem
hosszanti kiterjedésükkel néznek az utcára.24

Voltak  már  a  XVIII.  században  is  birtokosok,  akik  jobbá-
gyaikat  okszerű  földmívelésre  sarkallták  s  nagymérvű  állat-
tenyésztés  helyett  birtokaikat  szántás-vetéssel  élték.  Ezek  főleg
az  új  telepítési  helyek  voltak,  ahová  az  új  betelepülő  jobbágysá-

21 Simkó Gyula i. m. 26. 1.
22 U. o. 37. 1.
23 Győrffy I.: Nagykun tanya 148. 1.

                                          24 Nyíregyháza és tanyáinak települése. Írta: Simkó Gyula 39. 1.
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got  bizonyos  szerződésekkel  kötötték.  Ezek  a  többnyire  sváb-tót
jobbágyok  magasabb  mezőgazdasági  kultúrát  hozván,  hamaro-
san  meggazdagodtak  és  földjeiket  megváltották,  mihelyt  annak
jogi  lehetősége  megvolt.  Ezeken  a  területeken  az  intenzív  mező-
gazdasági  termelés  leghamarabb  kibontotta  szárnyait  s  a  kis-
paraszt  tanyák  leghamarabb  elszaporodtak.  Idetartoznak  a  bé-
késmegyei  tót  tanyatelepülések,  Nyíregyháza  tanyabokrai,  me-
lyek  mindegyike  típusa  a  kifejlett  alföldi  kisgazda  tanya-
rendszernek,23

A  tanyakérdés  tárgyalásánál  külön  kell  megemlékeznünk
az  uradalmi  tanyákról,  az  úgynevezett  majorokról,  amelyek  lé-
nyegesen  különböznek  a  kisgazda  tanyájától.  A  majorok  nagyobb
részt  fennállottak  már  1848,  az  ősiség  eltörlése  előtt  is,  mint
allodíálís  birtokok.  Ezek  úgy  tekinthetők,  mint  a  birtokos  ne-
messég  házi  kezelésében  művelt  birtokai.  Mivel  a  majorokat  leg-
több  esetben  az  elpusztult  falvak  romjaiból,  téglatörmelékeiből
építették,  majdnem  mindig  ezek  helyén  kell  keresnünk  az  el-
pusztult  falvakat  is.  Némelyik  major  ma  már  olyan  népes,  hogy
szinte  felér  egy  kis  faluval.  A  major  tehát  a  tanyaszerű  telepü-
lésnek  a  legrégibb,  legtermészetesebb  és  legfejlettebb  formája
s  ha  most  a  földbirtokreform  kapcsán  a  hozzátartozó  ingatlan
felosztás  alá  kerül,  feltétlenül  önálló  faluvá  volna  fejlesztendő,
amint, hogy valamikor az is volt.26

Ezeket  ma  is  tanyáknak  hívják,  de  ezek  semmiféle  össze-
függésben  nincsenek  a  kisgazdák  tanyájával  úgy,  hogy  ezeknek
a  körülményeiből  az  igazi  alföldi  tanyák  kialakulására  és  éle-
tére  semmi  következtetést  vagy  adatot  találni  nem  lehet«  Egy
nagybirtok  nem  kezelhető  központból,  így  fel  kellett  azt  osztani
kerületekre,  amelyek  mindegyikén  tanyaépületek  emeltettek,
mert  az  igás  jószágokat»  sem  a  tenyészállatokat,  sem  a  mező-
gazdasági  gépeket  központilag  nem  lehet  elhelyezni.  Ezek  a
körülmények  szülték  ezeket  a  majorsági  tanyákat,  amelyek  már
megvoltak  a  régebbi  századokban  is  és  amelyeknek  megléte
semmi  behatással  nem  volt  az  alföldi  tanyarendszer  kiala-
kulására.26

A  tanya  mindenképen  jellemző  és  magyar  jellegű  alaku-
lása  a  kisgazda  tanyája.  Mi  az  alábbiakban  kizárólag  a  magyar
tanyák eme típusával fogunk foglalkozni..

25 Győrffy I.: Alföldi tanyák 7. 1.
2fi Győrffy I.: Alföldi tanyák. Föld és ember III. évf.
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V.

Számos  idegent,  aki  megismerkedett  a  magyar  Alfölddel,
elvarázsolt  a  magyar  pusztáknak  sajátságos  szépsége,  amelyet
Petőfi  és  Arany  költészetéből  átitatott  romantikával  övezett  kö-
rül.  Csak  kevesen  tudják,  hogy  a  „puszta”  szó  etymológiailag  a
„pusztítani”  igéhez  tartozik,  mely  németül  annyi,  mint  „Verwü-
sten”:  a  „puszta”  értelme  tehát  németül  „Verwüsten”,  „Wüste”.
A  nagy  magyar  Alföld  a  török  uralom  előtt  sűrűn  be  volt  népe-
sedve;  a  törökök  pusztították  azt  el,  ők  változtatták  át  pusztává.
Itt-ott  hirdeti  még  egy-egy  templom  romja,  egy-egy  magányosan
kimeredő  templomtorony,  hogy  ott  valaha  falu  állt.  A  német
kultúrtörténet  a  legaprólékosabb  részletekig  kimutatta,  hogy  a
harminc  éves  háború  minő  sorvasztó  hatással  volt  a  lakosság
számára,  jólétére  és  a  kultúrájára.  Ez  azonban  csak  harminc
esztendeig  tartott,  holott  Magyarország  160  éven  át  görnyedt  a
török  rabigában;  amellett  hazánk  véráztatta  földjén  nem  euró-
paiak,  nem  egyazon  erkölcsű  népek  állottak  szemben  egymással,
hanem  két  világ:  a  keresztyénség  és  az  izlám.  Ε  török  uralomnak
az  volt  a  következménye,  hogy  bukása  után  az  ország  jelenté-
keny  részét  újra  be  kellett  népesíteni.  Az  Alföldre  lassanként
visszatért  a  lakosság,  de  az  újabb  telepítésnek  ezzel  a  módjával
együtt  járt,  hogy  aránylag  kevés  zárt  falu  keletkezett,  mert  az
új  jövevények  jobbadán  földjük  közepén  ütötték  föl  házukat,
udvarukat.  Órákon  át  utazhat  az  ember  gyorsvonattal  a  pusztán
keresztül  s  folyton  csak  szétszórt  magányos  parasztházat  lát,
amelyeket magyarán „tanyáknak” hívunk.27

Tanyákat  legsűrűbben  találunk  az  egykori  kiváltságos  ke-
rületekben,  mint  a  Nagy  és  Kiskunság,  a  jászság,  a  Hajdúság,
továbbá  az  alföldi  nagy  városok  határában,  mint  Szeged,  Kecs-
kemét, Nagykőrös, Cegléd, Hódmezővásárhely stb.

Ezekben  a  kiváltságos  kerületekben  1848  előtt  teljesen
szabad  földhasználat  volt.  Földesúr  nem  lévén,  mindenki  azt
csinált  a  földjével,  amit  akart.  Hogy  1848  előtt  mégis  ezeken  a
területeken  földmíves  tanyákat  nem  találunk,  annak  csak  az  az
oka,  hogy  a  népet  —  birtokos  nemesi  osztály  itt  nem  lévén  —
földmívelésre  senki  sem  kényszerítette,  azok  álattenyésztésből
éltek  s  a  határ  legnagyobb  részét  közlegelőnek  használták.  Mi-
kor  azonban  a  jövedelmező  földmívelés  bekövetkezett,    a    köz-

27 Gróf  Klebersberg  előadása  Berlinben,  Megj.  Néptanítók  Lapja
1925. nov. 1. sz.
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legelőket azonnal szétosztották és feltörték.28

A  vármegyés  helyeken  legelsőbben  a  nagyhatárú  városok-
ban  fejlődött  ki  a  tanyavilág.  Ezek  a  városok  ugyanis  lassanként
magukhoz  váltották  a  birtokos  osztály  tulajdonában  lévő  pusz-
tákat  s  azután  árúba  bocsátották  kis  parcellákban  a  városi  la-
kosságnak,  melynek  jelentős  többsége  már  1848  előtt  sem  volt
jobbágy,  hanem  szabad  ember,  vagy  birtoktalan,  u.  n.  bocskoros
nemes,  akik  aztán  a  várostól  többnyire  távol  fekvő  pusztákat
hamarosan megszállották és tanyákkal benépesítették.29

VI.
A  magyar  tanyavilág  kialakulására  vonatkozólag  sokféle,

egymástól  többé-kevésbbé  eltérő  vélemény  alakult  ki  azoknál,
akik  e  kérdéssel:  több-kevesebb  vonatkozásban  foglalkoztak.
Nagy  átalánosságban  azonban  az  időpontra  és  az  okokra  leg-
többen megegyeznek.

Cholnoky  Jenő  szerint:30 Népességünk  eloszlása,  települé-
sének  módja  és  telepjeinek  arculata  elsősorban  a  geográfiai  vi-
szonyoktól  függ,  másodsorban  a  történelmi  alakulástól  és  csak
kis mértékben az illető nép nemzetiségétől.

Az  Alföldön  a  falutípus  az  uralkodó,  mert  a  nép  majdnem
kizárólagos  foglalkozása  a  legújabb  időkig  a  földmívelés  és
állattenyésztés  volt.  A  faluszerű  települést  őseredeti  típusában
csak  Debrecentől  északkeletre  találjuk  meg,  a  Nyírségen,  Szat-
márban  és  a  felvidék  előtti  síkságszegélyen.  Itt  t.  í.  az  ősi  falusi
települést  a  törökpusztítás  nem  semmisítette  meg,  A  falvak  leg-
inkább  centrális  elrendezésűek,  mert  nem  főközlekedő  utak
mellé  épültek,  hanem  bizonyos  terület  agrikultúráíís  kihaszná-
lására alakultak.

Másféle  falusi  település-típust  találtunk  az  Alföld  déli
részén,  a  Bácskában  és  a  Maros—Duna  szögén  (Torontál,  Te-
rnes,  Arad),  ahol  a  rajnavidéki  német  telepesek  (vulgo  svábok),
szerbek  és  oláhok  sakktáblaszerűen  elrendezett,  szabályosan
épített  nagy  falvakban  laknak,  leginkább  nevezetes  közlekedő
utak  mentén.  Nagyobb  mértékű  térképen  szabályosságuk  azon-
nal  feltűnik  s  rögtön  fel  ismerjük  a  török  idők  után  történt
telepítést.

29 Györffy István: U. ott.
30 Magyarország  gazdasági  stb.  leírása.  Szerk.  Lóczy  Lajos.  Magyar-

ország települési viszonyai  77—79. 1.
28 Györffy István: Az Alföldi tanyák. Föld és ember III. évi. 6. 1.
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Az  Alföld  többi  részén  az  óriásfalu  és  a  hozzácsatlakozó
tanyavilág  az  uralkodó.  A  török  időben  a  falusi  lakosság  a  na-
gyobb  községekbe  menekült,  de  tulajdonjogát  fenntartotta  az
elpusztult  falu  területére.  Ezt  nevezik  pusztának.  A  puszta  te-
hát  eredetileg  nem  fizikai-földrajzi  jellemzés,  hanem  az  elpusz-
tult  falu  helyét  jelezte.  Innen  vitték  át  azután  az  elhanyagolt,
elvadult  termőföldek,  szilaj  marhával  legeltetett,  hajdani  kul-
turterületek arculatának jellemzésére a puszta szót

A  rekonstruált  földekre  nem  költöztek  vissza  a  tulajdono-
sok  végleg,  hanem  csak  tanyákat  építettek  földjeikre  s  csak  a
munkaidő  alatt  tanyáznak  ott,  télen  beköltöznek  a  városba,
ahol  szintén  házuk  van.  Újabb  időben  mind  több  és  több  ,,puszta”  \
került  ismét  földmível  és  alá,  mind  több  tanya  épült  s  ma  már
állandóan  a  tanyán  lakik  a  nép  nagyrésze  s  a  tanyákon  iskolák,
templomok,  artézi  kutak,  stb.  épültek  s  itt-ott  a  faluvá  való
sűrűsödés  nyomai  látszanak  (pl.  Kondoros,  Szenttornya  Békés-;
megyében,  Gátér  Csongrádban,  Orgovány  tanyaközség  Pest-
megyében stb.)!

Fodor  Ferenc  Magyarország  Gazdasági  Földrajza  című
munkájában31 a következőket írja:

Az  Alföld  elsődleges  földmívelő  települése  a  török  hó-
doltság  alatt  csaknem  teljesen  elpusztult,  Az  Alföldön  a  falu-
típusú  település  volt  az  eredeti,  de  ezt  ma  csak  Debrecentől  ke-
letre  találjuk  meg  eredeti  formájában  (Nyírség,  Szatmárm.),
ahol  azokat  a  török  pusztítás  megkímélte.  Másutt  az  óriás  fal-
vak  (földmívelő  városok)  és  a  tanyavilág  váltotta  fel.  A  falvak
legnagyobb  része  még  a  XVI.  század  elején  is  fennállott.  Így
Szabadka,  167,000  kat.  hold  határa  12  elpusztult  községből  te-
vődött  össze.  Debrecen  határában  22  elpusztult  falu  állott  (mai
határa  80  km,  széles);  épen  ilyen  óriási  falvak  Kecskemét  (a
kiskunsági  pusztákat  olvasztotta  be),  Szeged,  Nagykőrös,  Ceg-
léd  stb.  Bácsbodrogban  500  falu  pusztult  el,  úgy,  hogy  1718-ban,
mikor  a  török  onnan  visszavonult,  csak  Szabadka  és  néhány
falu  maradt.  A  tanyákra  való  kivonulás  a  XIX.  század  közepe
táján  kezdődött  meg, amikor  az  út-  és  vasútépítés  megindult  és
a  gabonatermelés  fellendült.  Addig  csupán  a  községek  közvetlen
közelében  folyt  gabonatermelés,  a  távolabbi  pusztákon  szilaj-
pásztorkodás  dívott.  A  település  menete:  szilaj  pásztorok  cseré-

3t 64-65. 1,
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nyét felváltotta a szállás  (ideiglenes nyári viskó),   ezt a   tanya..
Így  keletkezett  a  tanyavilág,  amely  a  mezőgazdaság  inten-

zívebbé  válását  bizonyítja,  de  kulturális  tekintetben  igen  egész-
ségtelen viszonyokat teremtett.

Szeberényi  Lajos  Zsigmond  békéscsabai  evangélikus  es-
peres  a  következőkben  magyarázza  a  tanyavilág  kialakulását.
A  tanyavilág  tulajdonképen  csak  az  1850—60-as  években,  a
tagosítás  után  kezd  kialakulni  az  Alföldön  és  pedig  először  a
parasztvárosok  határában,  a  messzebb  fekvő  földeken.  Amíg  a
határ  tagosítása  nem  volt  keresztül  vive,  inkább  csak  kunyhó-
szerű  lakást  és  istállót  építettek,  A  két-három  telkes  gazdák
nem  is  laktak  kint  a  tanyán,  csak  a  fiatalok  és  a  béresek.  A  ta-
nyák  és  állandó  tanyai  lakások  építése  csak  a  múlt  század  60-as
éveiben  indul  meg,  amikor  tűzrendészeti  szempontból  sem  enge-
dik  meg,  hogy  a  városi  házak  udvaraiba  takarmányt  hozzanak
s  azt  a  városok  szérűskertjeiben,  közvetlen  a  város  alatt  voltak
kénytelenek  elhelyezni.  Későbben  a  városi  házak  drágulása  és
a  kisgazda  könnyebb,  jobb  és  gazdaságosabb  földmívelése  vitte
a  parasztságot  teljesen  tanyai  rendszerre  és  lakásra.  A  várostól
20—30  kilométernyi  távolságból,  hacsak  egyszer  is  hetenként,
a  városba  jönni  költséges  és  10—20  holdas  gazdának  két  ház-
tartást  vinni  luxus.  A  70-es  évek  kezdete  óta  még  jobban  meg-
indul  a  parasztságnak  a  tanya  felé  vándorlása.  Ekkor  kezdenek
először  a  távolabb  eső  tanyarészeken  zugiskolákat  szervezni.  A
városi  hatóságok  sok  helyen  rövidlátásból  ellenzik  a  tanyai  is-
kolák  felállítását,  attól  félve,  hogy  a  „szétrebbent  lakosságot
nehéz  lesz  adminisztrálni”.  A  70-es  évek  előtt  több  községet  te-
lepítettek  a  kincstári  pusztákon.  Csanád-  és  Aradmegyében  az
odavonuló  rajok  is  akadályozták  a  tanyavilág  teljes  kifejlődé-
sét,  amennyiben  a  10—10  holdat  nyert  telepesek  a  faluban  épí-
tettek  házat  és  onnan  jártak  földsávjaik  megmívelésére.  A  tanya-
világ  felé  terelte  a  parasztságot  a  parasztvárosok  felé  tóduló
zsidóság  is,  mely  kitűnő  szimattal  a  vasúti  állomás  felé  vezető
utcák  paraszt  házait  drága  áron  megvásárolta  s  az  ottlakó  pa-
raszt  kiment  a  tanyára  s  a  nyert  pénzen  házát  ott  építette  fel  s
vett még nagyobb földterületet.

Aránylag  kevés  helység  van  az  Alföldön,  —  mondja  Hun-
falvy;”3 gyakran  10—20  és  több  km.  utat  kell  tennünk,  mígnem

32 Hozzám írt levele.
;!3 Dr.  Hunfalvy  János: A magyar birodalom földrajza 50—51. 1...
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valami  falut  vagy  várost  találunk.  Hogy  a  helységek  a  nagy  sík-
ságon  oly  gyéren  vannak  elszórva,  annak  okát  inkább  a  törté-
nelmi  eseményekben,  mintsem  a  természeti  viszonyokban  kell
keresnünk.  A  mohácsi  vész  után,  több  mint  másfélszáz  éven  át
a  török  uralkodott  az  Alföld  legnagyobb  részén;  az  egész  idő
alatt  a  törökök  és  tatárok,  a  kurucok  és  labancok  égymással  ve-
télkedve  dulakodtak,  égetve,  pusztítva  a  helységeket,  öldösve
a  lakosokat.  Ε  szomorú  időben  sok  helység  teljesen  és  nyomta-
lanul  eltűnt  a  földszínéről;  a  megmaradt  lakosok  nagyobb  hely-
ségekbe  húzódtak  meg,  ahol  könnyebben  védekezhettek.  Mikor
a  török  az  országból  kiűzetett,  egész  megyék  néptelen  sivatagok
voltak,  A  puszták tehát  jobbára  elnéptelenült  és  eltűnt  helyi-
ségek   határaiból  lettek,  vagy  a  régi  és  új  nemes  birtokosaik  ke-
zében  maradtak,  vagy  pedig  a  megmaradt  nagyobb  városi  köz-
ségek  birtokába  jutottak.  Innen  van,  hogy  pl.  Kecskemét,  Sze-
ged,  Debrecen  stb.  területei  oly  rendkívül  nagyok  s  hogy  határ-
jaíkhoz  oly  sok  puszta  tartozik,  melyeken  csak  tanyák  és  ma-
jorságok  vannak.  De  most  a  puszták  mindinkább  népesülnek,  a
tanyák  egyre  szaporodnak,  lassanként  új  községek  is  támadnak.
Aliol  még  nem  régen  végtelen  legelők  voltak,  melyeket  csak
ménesek,  gulyák,  juh-  és  sertésnyájak  népesítettek  s  amelyeken
csak  imitt-amott  lehetett  látni  egy-egy  rozzant  kunyhót,  állást,
meg  gémeskutat,  ott  most  jól  mívelt  szántóföldek,  dús  termésű
gyümölcsösök és nyájas tanyák vannak..

tanyavilág  múltjáról  nagyon  sokat  nem  lehet  beszélni,
mert  a  tanya  vagy  szállás  —  legalább  is  a  mai  formájában  —
új  dolog.  A  múlt  század  dereka  előtt  még  ritka  látvány  volt  a
tanya;  ha  voltak  is,  többnyire  jószáglegeltető  szállások  voltak.
Erről  legjobban  meglehet  bizonyosodni,  ha  az  ember  az  alföldi
városok  1850  előtti,  régi  térképeit  tanulmányozza.34 ,  A  határ-
és dűlőtérképeken ugyanis tanyák alig szerepelnek.35

A  XVIII-ik  században  tanyák  már  azért  sem  alakulhattak,
mert  sok  helyen  még  a  szántó  földközösség  dívott  s  közös  földre
oktalanság  lett  volna  állandó  épületeket  emelni,  hiszen  3—7  év
alatt,  ha  kiélték  a  földet,  egyszerűen  parlagnak,  legelőnek  hagy-
ták  s  másutt  új  gyepet  törtek  fel  szántóföldnek.  Ahol  pedig  a
íöld  magántulajdon  volt,  ott  háromfordulós  rendszer  divatozott

34 L.  Errvevonatkozólag  a  Zoltai  Lajos  debreceni  városi  múzeumi  igaz-
gató által készített térképeket,

:!5 Dr.  Györffy István hozzám intézett leveléből.
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s  a  szántóföld  egy  évig  ugarban  maradt,  így  itt  sem  volt  cél-
szerű, sőt lehetséges sem a tanyavilág.36

A  tanyavilág  mai  nagymérvű  kialakulásához  —  mint  Reis-
ner  Szeged  Mezőgazdasági  történetében  erre  rámutatott37 —
az  első  lökést  a  lakosság  szaporodása  adta  meg.  A  török  világ
után  először  a  város  körül  elterülő  földeket  kezdték  mívelni,
majd   a   lakosság  szaporodtával  mind  nagyobb  területet  baráz-
dolt  fel  az  eke  s  a  legelő  ebben  az  aranyban  fogyott.j  így  voit  ez
a  Nagykunságon  is.  A  legújabb  időben  a  határ  legtávolabbi  ré-
szében  lévő  legelőkre  is  rákerült  a  sor,  a  fehér  gulyák  helyet
adtak  a  fehér  tanyáknak.  A  legelők  felosztásával  azonban  a
jószágtartás  nem  szűnhetett  meg,  mert  nagyobb  arányú  föld-
míveléshez  nagyobbszámú  igavonó  barom  kell.  A  gazda  városi
szűk  telke  e  sok  nagy  jószágot  a  neki  szükséges  takarmánnyal
nem  fogadhatta  be,  künn  a  tanyákon  kellett  teleltetnie  jószágait,
amire  rákényszerítette  még  az  is,  hogy  a  takarmány  hazaszállí-
tása  a  rendkívüli  rossz  utak  miatt  sokszor  lehetetlen,  továbbá
a  föld  érdeke,  hogy  a  rajta  termett  szénát,  szalmát,  csutkát  trá-
gya alakjában visszakapja.38

A  határ  terjedelmes  volta  is  szükségképpen  a  tanyavilág
behozatalát  vonta  maga  után.  Elősegítették  ezt  még  1848  után  az
úrbér eltörlése és az ezt követő tagosítások is-39

A  tanyavilág  oka  tehát  a  városok  nagy  határa  s  a  lakos-
ság  elszaporodása.  A  városok  nagy  határa  a  török  világ  követ-
kezménye,  amikor  a  sok  apró  község  egy  községbe  futott  össze,
mely  a  lakosság  után  annak  egykori  földjét  is  bekebelezte,  J>ok-
jszor  pedig  a  pusztán  maradt  községek  bekebelezésére  a  hosszas
használat által szerzett jogcímet.40

Czettler  Jenő  a  Magyar  Gazdaszövetség  volt  igazgatója,
egyetemi  tanár,  aki  a  tanyakérdésnek  egyik  legalaposabb  isme-
rője,  a  következőket  mondja:41 A  múlt  század  60-as  éveinek
végén,  amint  a  pásztorkodástól  fokozatosan  tértünk  a  szemter-
melés  felé,  kezdette  a  nagyobb  városok  népfölöslege  megszállaní
a  külső  területeket.  Eleinte  csak  nyári  szállásokat,  enyhelyeket
csinált  magának.  Később,  különösen  a  szegényebb]e,  télvíz  ide-
jén  is  meglakta  a  tanyát.  A  városi  központoktól    40—50    kilo-

36 Györffy: Az alföldi tanyák. 2. 1.
37 Gazdaságtörténeti Szemle 1900, 49. 1,
38-40   Dr.   Györffy  I.:  A  nagykun  tanya  129—130.  I,
*2 Magyar Gazdák Szemléje. i921. évi. 436. 1.
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méternyire  fekvő  földeket  ugyanis  intenzíven  megmunkálni  le-
hetetlen.  Amint  tehát  az  állami  és  közgazdasági  élet  fejlődése
árútermelővé  tette  az  eleddig  háztartási  gazdaságban  élő  kis-
gazdát,  amint  a  föld  talajereje  kezdett  kimerülni,  többé  már  nem
lehetett  télre  beköltözni  a  városba  és  a  jószág  trágyáját  elvonni
a  termelési  erejében  csökkent  földtől.  Kétlaki  gazdálkodás  csak
nagy  darab  területeken  lehetséges,  15—20  holdas  gazdáknál
azonban  tönkremenést  jelent.  Megszaporodtak  tehát  a  tanyai  la-
kosok.  A  baj  csak  az  volt,  hogy  a  hatóság  nem  tért  át  a  direkt
irányításra,  hanem  a  be  nem  avatkozás  álláspontjára  helyez-
kedve,  egyszerűen  nem  törődött  a  tanyás  lakosokkal.  Pedig
könnyű  lett  volna  ebben  az  időben  a  tanyai  központok  részére
100—150  holdat  kisajátítani  a  közlegelőkből,  vagy  megváltani
a  birtokosoktól.  A  tanyai  földnek  alig  volt  ára  s  egész  bizonyos,
hogyha  templomot,  községházát,  iskolát  építettek  volna,  a  ta-
nyai  nép  többsége  e  körül  csoportosul,  úgy,  mint  ezt  a  céltuda-
tosan  létesített  tanyai  községeknél  (pl.  Kocsér,  Lajosmizse,  Ke-
rekegyháza,  Jászszentandrás  stb.)  tapasztalhatjuk.  Ha  így  tör-
ténik  a  tanyai  település,  ma  tanyai  kérdés  nem  volna.  Sajnos,
a  magára  hagyott  kisgazda  magasabb  szempontokra  nem  gon-
dolt,  mert  ezek  erejét  túlhaladták,  hanem  derűre-borúra  épít-
kezett  a  saját  földjén  és  ezzel  a  legaránytalanabb  elhelyezkedést
idézte  elő.  Már  népesek  voltak  a  pusztaterületek,  amikor  az
első  közszükségletről  gondoskodás  történt:  a  községek  és  a  fele-
kezetek létesítettek primitív tanyai iskolákat.

Azt  mondja  Czettler  még  folytatólagosan,  hogy  a  tanyás-
rendszer  tulaj  donképen  a  török  megszállás  következménye.  Ha
a  középkori  Magyarország  térképét  rekonstruálják,42 ott,  ahol
ma  a  hortobágyi,  Jbugaci,  Szeged  alsótanyai  stb.  falvatlan  térsé-
gek  elterülnek,  mindenütt  virágzó  falvakra  bukkanunk.  Egy-egy
község  határában  még  ma  is  négy-öt  templom  romjai  találhatók
az  Alföldön,  mindmegannyi  községet  jelentett  a  múltban,  ame-
lyeknek  emléke  már  csak  a  dűlő  nevekben  él. Ezeket  a  falvakat
a  török  hódoltság  alatti  hadfelvonulások,  különösen  a  tatár  se-
gítőcsapatok  garázdálkodásai  semmisítették  meg,  a  lakosság
szétszóródott,  egyrészük  a  felvidékre,  másrészük  az  alföldi
nagyobb  városokba  menekült,  a  földet  pedig    behordta    a    szél

42 L,  Debrecenre  vonatkozólag  Zoltai  említett  térképeit.  (Debr.  Vá-
rosi Múzeum.)
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homokkal, elturjánosodott, vagy a legjobb esetben benőtte a gyep.
A  törökök  kiűzése  után  ezen  segíteni  lehetett  volna,  mint

ahogy  a  korona  tartománynak  szánt  Bánátban  rendes  falutele-
pülések  történtek  is.  A  Duna-Tisza  közével  és  a  Marostól
északra  terjedő  Alfölddel  azonban  senki  sem  törődött,  éppen
magyar  volta  miatt.  A  XVIII.  és  XIX,  század  ezen  a  térén  köte-
lességét  alig  teljesítette.  Minthogy  azonban  mind  nehezebb  lett
a  föld  megmívelése  a  városból,  megkezdődött  előbb  lassan,  majd
rohamosan  a  tanyai  település,  a  földtulajdonosnak  saját  föld-
birtokán  állandó  tartózkodása,  ősztől  tavaszig  a  külvilágtól  el-
zárva,  lelkészt,  orvost  és  bábát  nélkülözve,  iskolai  tanításban
nem  részesülve,  a  magyar  faj  csodás  szívósságával  állta  és  állja
a  tanya  népe  a  küzdelmet  annak  ellenére,  hogy  a  legnehezebb
problémák megoldása tornyosul elé.43

Dr.  Takács  Sándor  a  gazdaságtörténetnek,  különösen  a
törökvilág  alatti  években  legkiválóbb  ismerője,  hozzám  intézett
levelében  azt  mondja:  „A  magyar  tanyavilág  kialakulása  nem
a  földmívelés,  hanem  pásztorkodás,  illetve  állattenyésztés  kö-
vetkezménye.”

Egy  másik  vélemény  szerint  is  a  tanyavilág  nem  valami
ősi  magyar  intézmény.  Már  a  honfoglalás  idejében  is  csoportok-
ban  élt  a  magyarság  s  nem  egyes  családok,  hanem  a  nemzetsé-
gek  alkották  a  nemzettestet  felépítő  sejteket.  Már  az  Árpádok
alatt  rendes  falvakban  telepedtek  le  őseink  s  csak  a  mohácsi
vészt  követő  másfél  százados  török  uralom  alatt  változott  meg
gyökeresen  az  Alföld  település-földrajzi  képe.  A  XVI.  század
elején  még  százával  állottak  a  falvak  mindenfelé  ott,  ahol  ma
csak  tanyák  vannak  s  ahol  most  mérföldekre  esnek  egymástól
a  falut  jelző  karcsú  templomtornyok.  De  amelyik  helyiség  a
sors  különös  kegyelméből  mégis  megmaradt,  az  azután  igyeke-
zett  kárpótolni  a  hosszú  szenvedésért,  hogy  mind  magához  csa-
tolta a szomszédos lakatlan falvak gazdátlan földjeit.44

Tanya  eredetileg  a  kóbor  életet  folytatott  emberek,  u.  m.
vadászok,  halászok  és  pásztorok  ideiglenes  letelepedési  helye,
melyen  sátort  ütnek,  kunyhót  állítanak.  Később  s  különösen  az
Alföldön  kisebb  major,  melyből  a  tanyás  gazda  a  tanyához  tar-
tozó  földeket  kezeli.  Jelenleg  pedig  tanya  tulaj  donképen  gazda-

43 Weis István: Közigazgatási Közlöny. 1926.  nov 21.
44 Magyarság 1922. jún. 11. sz. Marjalaki K. Lajos cikke.
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sági  épületekkel  ellátott  olyan  földbirtokot  jelent,  mely  vala-
mely  község  határában  a  községhez  tartozó  földekből  alakítta-
tott  s  ebben  rejlik  a  tanya  és  puszta  közt  fennforgó  különbség,
mert  utóbbinak  rendszerint  nagyobb  területe  nem  valamely  köz-
ség  határából  lett  kihasítva,  hanem  önálló  terület.  JA  tanyás
gazda  rendszerint  a  községben  lakik  s  nyáron  költözködik  ki  a
tanyára,  onnét  kezelvén  a  tanyai  birtokot.  A  birtokkezelésnek
ezt  a  módját  tanyásgazdálkodásnak,  vagy  tanyavilágnak  neve-
zik,  amely  az  alföldi  gazdálkodásnak  sajátos  neme  s  melynek
jelentősége  abban  rejlik,  hogy  a  községtől  távol  eső  földeknek
okszerűbb és belterjesebb kezelését teszi lehetővé.45

Cserháti  Sándor  nagyjelentőségű  könyvében46 szintén  meg--
emlékezík  erről  a  kérdésről  s  épen  ezért  szükségesnek  tartjuk,
hogy  az  ő  nézetét  is  idézzük:  ,,Amíg  a  határ  nagyrésze  legelő
volt,  nem  érezték  a  nagy  határ  hátrányát,  csak  amidőn  a  legelőt
egyre-másra  feltörték,  tapasztalták  annak  hátrányait.  A  távo-
libb  földek  birtokosai  úgy  segítettek  magiakon,  hogy  oly  növé-
nyek  termelését  karolták  fel,  amelyek  nem  kívánnak  sok  munkát,
úgyhogy  elegendő,  ha  időnkint  künt  van  a  gazda  birtokán.  Hogy
pedig  munkaidőben  ne  kelljen  minden  este  a  városba  menni,  épí-
tettek  egy  kis  viskót  a  gazdának  és  népének  és  istállót  az  igás
állatoknak.  A  tanya  azonban  nem  vált  —  a  legtöbb  helyen  nem  —
a  gazda  állandó  lakhelyévé,  haszonállatot  itt  nem  tart,  oda  ki-
megy  a  tengeri  vetés  idején  és  vissza  megy  a  városba  a  búza  el-
vetése  után.  A  tanya  üresen  marad,  vagy  csak  a  tanyás  húzza  ki
ott a telet.”

Egész  alföldi  specialitás  ez  az  u.  n.  tanyás  településmód.
Az  Alföldön  ugyanis  roppant  határú  községek  vannak.  Néme-
lyike  (Debrecen,  Szabadka,  Szeged,  Kecskemét,)  nagyobb  mint
egy  kisebb  német  hercegség.  Ekkora  területen  a  városból  gaz-
dálkodni  csak  addig  lehetett,  míg  a  nyomásokat  fel  nem  törték,
vagy  még  korábban  a  nomád  földközösséggel,  melyre  már  egyik
korai  árpádházi  királyunk  (Sz.  László)  rendelete  rávilágít,  hogy
t.  i.  ,,a  falvak  ne  menjenek  messze  a  templomoktól.”  A  tagosítás
után  tehát  a  lakosság  kiszállott  a  tanyára  s  kiki  a  saját  birtokán
állandó  hajlékot,  tanyát  emelt,  mely  egyideig  csak  nyári,  de  ké-
sőbb  téli  szállássá  lett.  Így  alakult  ki  a  végtelen  rónán    a   szét-

45 Révay Nagy Lexikona. XVII.  kötet. 851. 1.
46 Az Alföld mezőgazdasági viszonyainak reformja 14.  1.
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szórt  tanyavilág,  melyet  később  iskolák,  templomok,  temetők
stb.  követtek.  Némely  város  lakosságának  harmada,  negyede
pusztai  lakos  s  nem  egy  alföldi  községünk  ilyen  tanyákból
született.47

Az  az  elvadult  tájkép,  melyet  a  török  kiűzése  után  a
Duna—Tiszaköze  mutatott,  az  emberi  tevékenység  következté-
ben  hihetetlen  változáson  ment  keresztül.  A  gyér  lakosság  a  tö-
rökök  idejében  egyes  nagy  városokban  és  községekben  húzódott
meg.  De  aztán,  hogy  a  háborúk  megszűntével  a  közbiztonság  fo-
kozódott,  a  városok  és  községek  a  puszta  felé  terjeszkedni  kezdet-
tek.  Az  egyre  szaporodó  lakosság  egyrésze  elhagyta  tartózkodása,
szinte  fogház  szerű  helyét  s  az  elvadult  vidéken  tanya  tanya
mellett  keletkezett.  A  szabad  és  független  mezei  élet  csábította
az  embert  a  puszta  felé  s  ennek  az  életnek  a  varázsa  még  most
is vonzóerővel hat az Alföld népére.48

VII.

Ez  általánosságban  mondott  vélemények  mellett  nagyon  érde-
kes  lesz  megemlíteni  az  egyes  nagy  tanyákkal  rendelkező  váro-
sok  és  községek  tanyavilágának  kialakulását,  illetőleg  az  ide-
vonatkozólag  kialakult  véleményeket.  Ezek  az  adatok  az  adott
konkrét  kérdésekre,  vagyis  az  egyes  városok  és  községek  hatá-
rában  megindult  tanyavilágú  alakulásra  adnak  nagyon  érdekes
felvilágosítást,  mert  megjelölik  azokat  a  közvetlen  szempontokat
és  tényezőket,  amelyek  közvetlenül  közrehatottak  abban,  hogy
ezeken  a  helyeken  a  tanyavilág  úgy,  akkor  és  olyan  formában
alakult ki, mint azt az adatokból megtudjuk.

Ε  tekintetben  a  nagyobb  tanyákkal  rendelkező  városok
tanyavilágának  kialakulására  közvetlen  forrásokból  merített
adatok alapján óhajtunk tájékozódást nyújtani.

Kecskeméten  a  községileg  bérlett,  vagy  zálogolt  puszták
kötöttebb  talajú  s  szántás-vetésre  inkább  alkalmas  részei  tele-
lőkre,  vagyis  néhány  százholdas  elkülönített  területekre  osztat-
tak  fel,  melyek  közül  a  vagyonosabb  gazdák  egész  telelőt  kap-
tak,  a  kisebb  tehetségű  szegényebb  gazdák  között  pedig  egy-egy
telelő  felosztatott  több  részletre,  vagyis  tanyaföldekre;  az  így
kiosztott  puszták  gyengébb  talajú  részei,    vagy    némely    gyenge

47 Lóczy  L.:  A  magyar  szent  korona  országainak  földrajzi  stb.  le-
írása. Bátky Zs.: A magyarság néprajza 144—145.

48 Föld és ember 1921. évf. 1. sz. 51. 1.
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talajú  egész  puszták  is  legelőnek  hagyattak  fenn,  mely  akkor
általában  nyaraló  nevet  viselt  s  az  ily  nyaraló  területeken  egyes
nagy  gazdák  ménesei,  gulyái  s  birkanyáj  ai,  vagy  a  középosztály-
beli  gazdáknak  gulyákba,  ménesekbe  s  nyájakba  összevert
szarvasmarhái,  lovai  és  juhai  tartattak.  Az  ily  telelők  vagy  tanya-
földek  az  egykorú  jegyzőkönyvekben  „Város  adománya  kertek”
nevezete  alatt  fordulnak  elő,  ellentétben  a  városnak  saját  határ-
területén  levő  s  szabad  adás-vétel  tárgyát  képező  Városföldi  örök
birtokokkal, melyek „Pénzes kertek”-nek neveztettek.49

Kecskeméten  a  XIX.  századig  tanyai  gazdalakossággal
még  elvétve  találkozunk.  Ezek  a  régi  külső  települések  jórészt
ideiglenesek;  a  mai  tanyai  településnek  nem  kezdetei,  alapjai,
hanem  csak  előzményei  voltak.  A  török  kivonulása  és  az  ezt  kö-
vető  zavaros  idők  a  Kecskemét  környéki  virágzó  falvakat  majd
mind  elpusztították.  Nagy  terjedelmű  parlagon  heverő  földek  ma-
radtak.  Még  a  latifundiumokkal  bíró  földesurak  birtokán  sem  ta-
lálunk  majorokat.  A  várostól  távolabb  eső,  legfőképen  homokos
területeket;  állattartással  hasznosították,  úgyhogy  az  álattenyész-
tés  fénykorát  a  XVIII.  században  és  a  XIX.  század  elején  érte
el,  amikor  Kecskeméten  a  marha-  és  a  juhtenyésztés  a  legvirág-
zóbb.  A  városi  lakosság  feltűnő  gyarapodásával  beálló  lakás-
ínség,  .a  földeknek  földesuraiktól  való  megváltása  és  az  1800-as
években  a  város  homok  területeinek  szőlő  telepítésére  való  nagy-
mérvű  parcellázásával  megindul  a  tanyák  keletkezése  és  lassú
elterjedése.50

A  gazdák  1830  táján  a  város  három  legrégibb  pusztáját
szállják  meg  legelébb,  Talfáját,  Városföldet  és  Csődört,  ez
utóbbit  leginkább,  ahol  már  1834-ben  40  birtokos  család  lakott.
A  földesúri  megváltakozás  után  Szentkirály  Borbás  is  kap  nem-
csak  zsellér,  de  birtokos  gazdatelepeseket  is,  sőt  a  távoli  Monos-
toron is találunk már 1835-ben 17 lakott tanyát.

A  szabadságharc  éveiben  a  városhoz  tartozó  szőlőkben  és
pusztákon  harmadfélszáznál  több  kintlakó  család  volt.  A  városi
tanács  1850-ben  megalkudva  az  új  letelepedési  viszonyokkal,
elrendeli  a  szőlőbeli  és  tanyai  házak  összeírását.  Ettől  fogva
kezdődik  meg  Kecskeméten  a  tanyavilág  nagyarányú  fejlődéser

mely  lépést  tartott  a  város  által  időnkint  eszközölt  parcellázá-

49 Hornyik  János:  Kecskemét  gazdasági  fejlődésének  története  142.  l.
50 Dr. Lakos Béla: Kecskemét gazdasági fejlődése 8—9, 1.
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sokkal.  A  tanyavilág  fejlődése  1868  után  még  nagyobb  lendüle-
tet  vett,  midőn  hozzáfogtak  a  művelésre  kötöttebb  talajú  földek
feltöréséhez.  Amint  fogyott  a  legelő  terület,  azon  mértékben
szaporodtak a tanyák.”'1

A  kecskeméti  tanyák  számának  gyarapodását  az  alanti
táblázat mutatja:

1830-ban 12 tanya.
1840-ben 127      „
1845-ben 177      „
1910-ben 7275      „
1925-ben 8285      „

Ezenkívül  voltak  szőlőbeli  házak,  melyek  száma  már
1845-ben 123 volt.

A  tanyai  településnek  fejlődése  szerves  összefüggésben
van  Kecskemét  város  birtokpolitikájával.  A  legelőterületek  csök-
kenése  s  a  mezőgazdasági  művelésre  alkalmas  területeknek  a
polgárság  részére  történő  eladása,  majd  később  a  szőlőkultúra
fellendülése  következtében  a  nagyobb  terjedelmű  szőlőföldek
kiosztása  tette  az  itteni  tanyai  településeket  nagyarányúvá,  úgy-
annyira,  hogy  az  1910.  évi  népszámlálás  adatai  szerint  a  65,716
lélekből  külterületi  lakos  volt  31,583,  a  tanyák  száma  pedig
7,275 volt. 52, 53

Az_  1.857.  évben_eladott  Borbás,  Szentkirály  és  Alpár  pusz-
ták  minőségüknél  fogva  gabonatermelésre  alkalmasak  lévén,  a
városi  közönség  ezek  eladásával  vetette  meg  alapját  az  életképes
kisbirtokoknak,  melyek  tulajdonosai  a  birtokra  kiköltözvén,  a
tanyai  településeket  nagyobb  mérvben  megkezdették,  amellyel
a mostani tanya világ alapjait lerakták.54

Pestvármegye  monográfiájában55 is  azt  olvassuk,  hogy  a
múlt  század  első  felének  utolsó  évtizedében  már  Pestmegye
egyes  részein  az  1857-iki  véghitelesítés  előtt  Ókécske  1843-ban,
Keczel  1857-ben  egy  tagban  tagosítottak  s  tanyás  gazdaságot
folytattak.  A  dunapatajiak  1846-ban  három  dűlőben  tagosítot-
tak, de itt is vannak már egészen tagosított tanyák s gazdaságok.

5l Ugyanott.
52 Az  1920.  évi  népszámlálás  szerint  Kecskemét  lakosságának  50.4

százaléka tanyán (külterületen)  él. Magyar Stat. Szemle I. 9—12. sz.
53 Dr, Dömötör Lajos: Magyar Gazdák Szemléje 1921. évf. 449. 1.
54 Dr. Dömötör Lajos: U. ott.
55 Írta: Galgóczy Károly H. kötet 124. 1.
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Tószeg  szintén  1846-ban  osztotta  fel  közlegelőjét  s  kezdett  el
tanyás  gazdaságot  folytatni.  Az  alsó  pestmegyei  részeken  min-
denfelé  túlnyomólag  a  tanyás  gazdaság  folyik.  A  pusztai  birto-
kokat,  valamint  a  megye  régi  területét  a  kiskun  járásban  is
szerte-széjjel  ellepték  majorokkal  és  tanyákkal.  Dömsöd
1863-ban  a  szántóföldjeit  egy  tagban  tagosította  és  ezek  szintén
tanyás gazdálkodást folytattak.

Debrecent  illetőleg  azt  írja  Zoltai  Lajos:56 Azok  a  szállá-
sok,  szálláskertek,  amelyeknek  nyomait  már  a  XVI.  és  XVII.
századokban  megtaláljuk  Debrecen  környékén,  felfogásom  sze-
rint  inkább  a  nomadizáló  szilaj  pásztorélet  szükségletét  elégí-
tették  ki.   Az  állandó  jellegű  tanyaépületek,  mint  a  mezőgazda-
ság,  a  földmívelés  eszközei,  Debrecen  határában  csakis  a  XIX.
század  második  évtizedétől  fogva  keletkezhettek|  amikor  a  kincs-
tártól  és  különböző  nemesi  családoktól  ismét»  hosszabb  időre
zálogba  vett  puszták  szántás-vetésre  használt  részét  az  addig
is  vassal  élt  „béres  földek”-et  alzálogba  kapták  a  polgárok.  Mert
csakis  a  hosszú  zálogidő  késztethette  a  polgárokat  nagyobb  és
állandó  beruházásokra.  1818-tól  fogva  szerződés  biztosította
őket,  hogy  legalább  is  32  évig  háborítatlanul  használhatják  a
nekik  jutott  földeket.  Más  volt  a  helyzet  még  ezután  is  sokáig,
majdnem  a  század  végéig  az  erdős  pusztákon  kiosztott  kaszáló-
birtokokra  nézve,  amelyekben  állandó  jellegű,  falakatos  tanya-
épületeket  nem  volt  szabad  előállítani,  csak  földbe  vájt  putri-
kat, ólokat.

Debrecenben  a  tanyák  szaporodását  hatalmasan  elősegí-
tette  két  körülmény.  Elébb  1876.  után  a  város  körül  14,000  kat.
hold  belső  legelőnek  a  belvárosi  háztulajdonosok  között  történt
kiosztása,  majd  két  évtizeddel  később  a  ház  utáni  ondódi  földek
szabad  forgalmát  századokon  át  gátló  statumok  megszüntetése.
Megállapítható  tehát,  hogy  szerte  a  nagy  magyar  Alföldön  az
urasági  majoroktól  és  a  tágas  legelők  pásztorkunyhóitól  elte-
kintve,  a  tanyák  ma  már  sűrű  hálózata  kiépülésének  az  úxbérí-
ség  megszüntetése  adta  meg  a  lendületet  és  a  tagosítások  álta-
lánossá  válása  segítette  elő  a  paraszti  és  az  úri  tanyák  szapo-
rodását.

A  debreceni  tanyavilág  kialakulásáról  Zoltai  Lajos  egy  má-
sik munkájában57 a következőket mondja:

58 Hozzám intézet levele.
57 Települések; Egyházas és egyháztalan falvak. 69. 1.
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A  debreceni  határnak  közel  negyedrésze  legelő  ma  is,  hol
az  ősi  nomád  szilaj  pásztorsága  eredetiségéből  ugyan  sokat  ve-
szítve,  ma  is  szívósan  él.  Ám  a  szaporodó  debreceni  polgárság
a  szomszédos  pusztákon,  a  nyíri  tölgyes,  nyárias  erdők,  a  lege-
lők,  nádas  rétek  rovására  lassankint  több-több  földet  fogott  mi-
velés  alá.  A  feldúlt  községi  életet  ugyan  sehol  sem  állította
vissza.  Új  falvakat  nem  telepített.  De  a  külterjes  gazdálkodásból
belterjes  jellegű  hatalmas  tanyavilágot  fejlesztett  ki,  előbb  az
agyagos  kötött  talajú  nyugoti  pusztákon,  majd  ötven  év  óta  az
erdős  keleti  puszták  tisztásain,  amelyeken  a  tanács  sokáig  csak
szénatermelést  engedett  meg;  valamint  a  házbirtokosok  között
szétosztott belső legelőkön is.

A  debreceni  tanyavilág  a  békési,  kunsági  tanyás  települé-
sekhez  hasonló.  A  tanyák  tehát  nem  bokrokat  alkotnak,  mint  a
nyíregyházai  tirpák-tanyák.  A  dűlő  és  országutak  mentén  egy-
mástól  kisebb-nagyobb  távolságra  szétszórtan  feküsznek.   míg
Szegeden  a  városi  birtokon  régen  meghonosodott  kisbérlet-rend-
szer  mellett  mindjárt  kezdetben  tanyai  központok  is  keletkez-
tek:  közigazgatási,  rendészeti,  egészségügyi,  kultusz-  és  kultúr-
intézményekkel,  addig  a  debreceni  tanyai  életben,  a  hosszú  múlt-
tal  dicsekedő  mátai  (hortobágyi)  felügyelőségtől  eltekintve,  csak
mostanában  kezdenek  kifejlődni  ilyen  tanyai  központok.  Mag-
vuk  egy-egy  régibb  idő  óta  működő  tanyai  iskola.  Ma  már  min-
den  népesebb  pusztán  ezekben  az  iskolákban  vasárnapi  isteni
tiszteletekre  gyűl  össze  a  ref.  vallású  nép;  leányegyházakká
szervezkedik  és  presbitériumokat  alakít.  A  nagy  anyaegyház
vándorló  tanyai  lelkészek·  felállítását  tervezi.  A  városházán  is
komolyan  foglalkoznak  azzal  a  gondolattal,  hogy  a  mindinkább
szaporodó  tanyai  lakosság  érdekében  körzetenként  decentrali-
zálják  az  alsófokú  hatósági  szerveket,  alkalmatos  központokban
kitelepítsék  a  közigazgatás  közegeit.  A  szegedi  példa  után  menve
tanyai  kapitányságok  keletkeznek:  lelkésszel,  tanítóval,  orvos-
sal,  szülésznővel  és  rendőrséggel;  az  iskola  mellé  templom  és
népház  épül.  Modern  formában  felélednek  az  elpusztult  falvak.
Bizonyosan  minél  több  jó  út  is  készül,  hogy  a  puszták  lakossága
egymással,  a  várossal  és  a  nagyvilággal  olcsón,  könnyen,  ké-
nyelmesen  érintkezhessek.  Mert  a  puszták  gazdasági  és  társa-
dalmi  jelentősége,  súlya  és  értéke  ma  már  vetekedik  az  ősi  bel-
városéval.  A  nagy  katasztrófák  által  rombadől  civilizáció  a  Hor-
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tobágy-melléki  pusztákon  is  sietve  halad  ismét  magasabb  kul-
túra felé.

Hódmezővásárhely  22  falu  összetelepüléséből  keletkezett;
az  így  elhagyott  falvak  elpusztultak  ugyan,  de  a  benne  lakók
birtokai  ottmaradtak,  amelyeket  a  városból  kellett  kezelni.  1772.
évben  Mária  Terézia  úrbéri  szabályzata  értelmében  keletkezett
a  tanyai  kerület,  amely  külterület  birtokai  kimérettek  és  dűlőz-
tettek.  Hódmezővásárhely  határa  132,000  kat.  hold,  ezt  a  nagy
határt  máskép  nem  kezelhették  a  nagy  távolságok  miatt,  mint-
hogy  maguknak  és  állataiknak  kezdetleges  épületeket  csináltak,
melyeket  akkor  szállásoknak  neveztek  el,  amint  azonban  az
állattenyésztés  mellett  a  földeket  is  megművelés  alá  vévén,  nö-
vénytermeléssel  fokozottabb  mértékben  kezdtek  foglalkozni,
akkor  e  kezdetleges  építkezéseket  felváltották  olyan  állandó
épületek,  melyek  egész  esztendőn  keresztül  úgy  az  ott  foglala-
toskodó  embereknek,  mint  az  állatoknak  biztosabb,  jobb  elhelye-
zést nyújtottak. Így keletkezett itt a mai tanyavilág.58

Hódmezővásárhelyről  írja  még  Dr,  Jankó:59 „Amíg  beér,
elhajt  az  ember,  ,,a  rossz  templom”,  a  csomorkányi  templom
romja  mellett,  eszébe  jut,  hogy  község  volt  valamikor  körülötte;
a  többi,  ahogy  hetivásárkor  rajzik  befelé,  jön  Mártély,  Téglás,
Vereskutas,  Erzsébet,  Hatrongyos,  Szikács,  Gorzsa,  Batída  vagy
Koppáncs  felől,  azokon  a  tájakon  romok  síncsenek  már,  csak
ásatásokból  tudják,  hogy  falu  volt  itt  is,  ott  is;  az  egész  határ-
ban  22.  Ha  ez  a  huszonkét  község  megvolna,  de  másképen  nézne
ki a gazdákodás Hódmezővásárhely vidékén!

Szarvas  határában  sem  oly  régi  keletű  ez  a  kifejlett  tanya-
világ,  mint  gondolnók.  A  szántóföldek  távolsága  miatt  költöztek
ki  a  lakosok,  hogy  jobban  tudják  földjeiket  mívelni.  Sok  esetben
pedig  azért  költöztek  ki,  mert  odakint  olcsóbb  a  telek  és  épület,
meg  közelebb  érik  a  munkát.  Ε  telepeket  leginkább  szegény
emberek  lakják,  akik  innen  járnak  napszámra  a  közeli  tanyákra
vagy az urasághoz.80

Szegeden  a  fejlődő  viszonyoknál,  a  népesség  szaporodásá-
nál  és  különösen  a  közbiztonsági  állapotok  javulásánál  fogva
a  foglalások  és  megszállások  lassanként  a  távolabb  eső  terüle-

58 Lázár Dezső: Magyar Gazdák Szemléje 1921. évi. 465. 1.
58 Dr.  Jankó Miksa:  Hódmezővásárhely gazdálkodási   viszonyai.  3.  1.
59 Dr. Ponyitzky Zoltán:  Szarvas város települése és építkezése 281.1.
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tekre,  pusztákra  is  kiterjedtek,  hol  ezidőben  új  szállások  is  kelet-
keztek,  melyek  már  némi  tekintetben  az  egyéni  birtok,  a  magán-
tulajdon  jellegét  öltötték  fel.  De  az  elidegenítések  egyelőre  kor-
látolva voltak.

Az  örök  tulajdonú  szállások  mindenfelé  ekkor  keletkeztek
s  ezek  birtoklási  viszonya  lassanként  áthatott  a  földközösségi
birtokok  természetére  is.  Így  1620-ban  már  Csórván  is  több  szál-
„  lás  volt,  melynek  népe  a  kun  puszták  iránt  folyt  küzdelemben
a  halasiak  betörése  elől  menekülni  volt  kénytelen.  1731-ben
Zákányban,  a  dorozsmai  határszélen  már  56  szállás  volt,  melye-
ket Orczy a kunokhoz kívánt csatolni.

A  megszállásokra  a  tanács  adott  esetről-esetre  engedélyt.61

Ε  nomád  állapot  folyománya  volt  az  is,  hogy  egyéni  birtok  nem
létezett  és  a  birtokközösség  jó  sokáig  fennmaradt  és  a  közbirtok-
nak  váltakozva  megszállt  részein  ,,szállásokat”,  tanyákat  ala-
pítva gazdálkodtak.

Hogy  Szeged  környéke  a  legrégibb  időkben   is  telve  volt
tanyákkal  és  szállásokkal,  kitetszik  abból  is,  hogy  a  város  hatá-
rában  többrendbeli  középkori  pusztatemplom  nyoma  maradt
fenn.  Ezenkívül  igen  figyelemreméltó  Istvánfinak  az  1552.  évi
események  során  tett  azon  előadása,  hogy  a  hajdúk  a  város  kö-
rül  fekvő  majorokból  és  tanyákról  nagyszámú  jószágott  haj-
tattak el.

A  kiterjedt  határterületen  a  tanyagazdálkodás  rendsze-
rénél  fogva  a  gabonatermelés  és  állattenyésztés  egyformán  al-
kalmazásban volt.02

Ez  ősi  szállásokat,  tanyákat  első  ízben  a  tatárok  dúlták  fel
s  majd  később  néhány  század  után,  amikor  a  Tisza—Duna  köze
már  újra  benépesült  és  a  szegedi  nagy  pusztákon  is  megsokaso-
dott  a  szilaj  paripák  mellett  a  hófehér  gulya,  meg  a  selymes  juh-
nyáj  s  megélénkült  a  tanyák,  a  szállások  élete:  jött  a  török,
pusztítást,  halált  hozván  a  virágzó  tanyák  cserényei,  karámjai
közé.}3 Leölte  a  vitézül  harcoló  lakosságot,  a  semjékes  bársony
mezőkön  vér  folyt  mindenütt;  felperzselte  a  legelőket,  elhajtotta
a  gulyák  és  juhnyájak  ezreit;  szétdúlta  a  tanyák    cserényeit    s

61 L.  Reiser  F.  Szeged  mezőgazdaságának  története.  Magyar  Gazda-
ságtörténeti Szemle. VII. évf. 56. 1.

62 Reiser F.:   Szeged mezőgazdaságának története. 49.  1.
63 Innen Kovács Lajos: Szeged és népe. 147,, 148., 149, 1.
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lerombolta a templomokat karcsú tornyaikkal együtt.
A  törökök  kiűzése  után,  a  XVIII.  század  első  tizedeiben,

hogy  a  csatározások  megszűntek  és  a  békés  munka  mellett  meg-
kezdődött  a  város  belterületén  a  társadalmi  és  városélet  rendez-
kedése,  csakhamar  a  külterületek  pusztáin  is  megélénkült  a  régi
pásztorélet.  Itt  is,  ott  is  felépül  egy-egy  cserény,  meg  a  szárnyék
és  hogy  aztán  szaporodott  a  jószág,  meg  a  belterületen  az  idegen
elem,  az  állattenyésztő  törzslakosság  az  idegenek  elől  lassan-
lassan  szállingózott  kifelé  a  nagy  pusztaságra  s  ott  állandó  ta-
nyát ütött.

A  tanya  az  ősi  életmódhoz  és  viszonyokhoz  híven,  kezdet-
ben  csak  a  cserényből  állott,  melyet  a  négy  sarokra  vert,  karók-
hoz  erősített  és  vesszőből  font  embernyi  magas  falak  képeztek,
melynek  —  későbben  már  födött  —  és  körülzárolt  része  a  pász-
torok  tanyáját,  otthonát  képezte;  a  hozzászőtt  nyitott  két  oldal-
fal pedig a lószárnyék volt.

A  XVIII.  század  első  felében  még  nagyon  kevesen,  de  már
a  második  felének  végső  s  a  XIX.  század  elején  hovatovább
többen-többen  foglalnak  tanyát  s  bár  a  hatóság  kényszeríteni
akarván  a  gazdákat,  hogy  a  belterületen  lakjanak,  mindegyre
emelkednek  a  náddal,  gyékénnyel  födött  kis  tanyaházak  s  itt-
ott néhány akác- vagy eperfa vet azokra árnyat.

A  tanyák  gazdálkodói  ugyan  egy  időig  még  be-bejártak  a
városra,  ahol  a  legutóbbi  időkig,  —  néhányan  még  ma  is  —  ház-
zal  bírtak  és  bírnak,  ámde  a  felszaporodott  pásztornép  nagy-
része  másfél  évtizedet  túlhaladó  időn  át  a  szegedi  templomok
tornyait csak a homokbuckák dombjairól látta.

A  tanyák  házaival  szaporodott  a  nádasok  és  zsombékos
ingoványok  menedékeinek  veszedelmes  lakossága  is  és  már  a
XVIII-ik  század  végtizedeitől  egészen  a  XIX.  század  hetvenes
évéig  állandóan  rettegésben  tartotta  az  egész  Alföldet  s  főleg
és különösen a szegedi tanyák munkásnépét.

A  tanyavilág  e  veszedelmes  alakjai  egyrészt  a  vad,  elha-
gyatott  pusztai  élet  mellett  könnyen  a  tolvaj,  futóbetyár,  —  meg
a  virtuskodó  csárdai  élet  mellett  —  a  gyilkos,  sőt  a  rablógyilkos
névre  tettek  szert;  aztán  bandába  verődve,  a  XIX-ik  század  fo-
lyamán  gyakran  ismétlődő  ,,verbuválások”  elől,  de  meg  a  kato-
naságtól  is,  mint  „szökevények”  menedéke,  mindegyre  szaporod-
tak s évről-évre félelmesebbekké lettek.
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A  hatóság  nem  bírt  velük,  hiszen  a  13  mértföldnyi  szegedi
határ  teljesen  úttalan  nagy  pusztaságát  és  hepe-hupás  halmát,
erdeit,  nádasait,  ingoványos  tavait,  zsombékjait  és  homoktenge-
rét  a  városi  nagyon  gyenge  rendőrség,  meg  a  zsandár  is  alig  is-
merték.  Míg  a  puszta  szülöttje,  lakója,  határozott  tájékozottság-
gal vágtatott tüskön-bokron keresztül.

Annyi  tény,  hogy  a  XIX.  század  elején  megindult  tanyai
kitelepedés  és  építkezés,  —  habár  ez  időben  még  egyes  tanya-
csoportok  a  várostól  mintegy  20—25  s  egymástól  5—6  km.-nyi
távolságra  estek,  —  a  fentebb  vázolt  közbiztonsági  veszedelmek
folytán  szüneteltek  és  a  betyárság  terjedése,  a  tanyák  életének
fejlődésére  rendkívül  káros  hatással  volt,  csak  a  szerencsétlen
véggel  lezajlott  nemzeti  küzdelem  után  kezdett  a  szegedi  nép  a
német elől a tanyákra újból kihúzódni.

A  tanyák,  a  szállások  élete  nagy  lendületet  az  1879.  évi
árvízveszedelem  idején  s  majd  a  város  újjáépítésének  nagy  mun-
kájával  nyert.  Az  időig,  —  csak  vékony  szálakkal  volt  a  tanya  népe
a  városhoz  kötve,  egy-egy  közigazgatási  aktus  híre,  hatása,  2—3
nap  múlva  jutott  el  a  13  mérföldön  szétszórt  szállások  közé;  míg
azután  a  városépítés  kiegészítéséül  a  város  területén  a  régi  ka-
pitánysági  rendszert  meghagyva  és  ,,tanyai  kapitányi”  állásokat
szerezve,  úgy  az  alsó,  mint  a  felső  tanyán  közigazgatási  köz-
pontok  létesíttettek  és  mindkét  ponton  templomocskát  is  emelt  a
város,  az  a  sajátságos  világ  ott  künn,  mely  a  régihez  egész  élete
folyásán,  működésén  és  gazdasági  rendszerében  olyannyira  ra-
gaszkodik, — részben külön közigazgatást nyert.

Ma már  nem  15—20  km.-nyi  távolságra  vannak  egymástól
a  tanyacsoportok  és  egyes  tanyák  kunyhói  sem  3—4  km.-nyi  el-
hagyatottságban  roskadoznak,  hanem  teljesen  berendezett  szép
tanyaházakat  látunk  egymás  közelségében,  magasra  nyúló  jege-
nyefák és akác erdőcskék közepett fehérleni.64

Szegeden  a  mezőgazdasági  termelés  átalakulása,  a  nép-
szaporodás  rohamos  fokozódása  szülte  a  bérletek  nagy  arányait.
A  városi  földek  igen  keresettek  lettek.  A  tanyák  mind  szűkebb
és  kisebb  területre  szorultak.  Öröklés,  vétel  során  a  földbirtok
felaprózódott.  A  város  maga  sokszor  került  abba  a  helyzetbe,
hogy  költségeinek  fedezésére  nagy  legelő  és  silány  területeiből
eladott,  vagy  bérbe  adott.  Ilyenek  voltak  a  10  éves  és  a  30  éves
bérletek is.

64 Kovács Lajos I. m. 148—149., 150., 154., 156., 159. lapokról.
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Minden  esetben  sikerült  e  hosszú  idei  bérleteket  a  viszo-
nyokhoz  mérten,  mondhatnók  kitűnően,  értékesíteni.  1900  körül
mintegy  40,329  hold  föld  volt  a  város  birtokából  bérbe  adva,  a
bérlők  száma  5911  volt.  Egy  hold  átlagosan  20  koronán  felül  jö-
vedelmezett  a  városnak.  Elég  szép  összeg,  ha  tekintetbe  vesszük,
hogy  a  bérletek  60%-án  felül  futóhomokon  vannak.  A  bérlők  kö-
zül  az  5  holdas  már  tanyaházat  épít,  tehát  a  tanyák  nagyon  sű-
rűék  s  a  tanyalakosok  nagyszámban  élnek  kint,  úgyhogy  az  iránt
is  történt  intézkedés,  hogy  milyen  területen  lehet  tanyaházat
építeni,  1834-ben  úgy  határozott  a  tanács,  hogy  25  holdra  sza-
badjon  tanyát  építeni.  1872-ben  már  15  hold  lett  erre  megszabva,
de  később  még  sokkal  kisebb  területen  megengedték  az  építke-
zést, ami nagyon természetes is.65

Szegeden  1854  táján  osztották  ki  a  Felsőváros  szigetei  közti
vizállásos  helyeket  házhelyeknek  s  így  ez  a  városrész  is  egysé-
gesebbé  lett.  Erre  az  időre  esik  a  30  éves  bérletek  megalakítása
és  tanyák  újabb  telepítése  is,  vagyis  mikor  a  város  kiosztotta
hosszú  bérletekbe  a  földeket,  akkor  kezdtek  arra  tanyákat  épí-
teni és mentek ki lakni.66

Érdekesek  a  Tiszaföldvár  és  környékei  szőlős  tanyák,  ame-
lyekhez  hasonlót  az  ország  más  részeiben  nem  igen  találunk.
Magán  Tiszaföldváron  pl,  1850—60—70-es  években  a  báró  Pod-
maniczky  család,  e  község  földesura,  dézsmára  adott  ki  földet,
1—2—3  holdat,  a  tiszaföldvári  embereknek,  akik  a  földet  szőlő-
nek  ültették  be.  Később  a  dézsma  rendszert  megszüntette  az
uraság  és  az  illetők  a  földet  (szőlőt)  megváltották  s  oda  házat
építettek  s  ott  is  laktak  (ilyen  település  az  ószőlő,  virághegy  és
kurázs).  Későbbi  években  a  Beniczky  család  parcellázott  szőlő-
művelés  céljaira  alkalmas  földet  1—2—3  holdjával  s  ezt  rész-
ben  a  tiszaföldvári  benszülöttek,  részben  már  vidékről  ide  be-
költözöttek  vették  meg,  oda  lakházat  építettek  és  kint  is  laktak,
(így keletkeztek: a Kincse, Aranyhegy, Homokszőlők.)67

 Eredeti,  különleges  s  az  eddigiektől  teljesen  eltérő  tanya-
alakülás  a  nyíregyházai  tanyai  település.  A  nyíregyházai  tanyá-
kon  ma  is  vannak  olyanok,  akik  bizton  vallják  magukról,  hogy
ők  ott  ősiek  és  valójában  már  1758-ban  négy,    1767-ben    nyolc,

64 Szeged mezőgazdasága Süts Mihály 74—75. 1.
66 Banner János:   Szeged települése. Föld és ember V.  évf.  1—2.   sz.
67 Tiszaföldvár  község főjegyzőjének hozzám intézett levele.
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1850-ben  huszonnyolc  nagy  tanyaösszeírás  történt  Nyíregyháza
külterületein.68

Miután  a  nyomásos  gazdasági  rendszer  mellett  legered-
ményesebb  a  tanyarendszeres  gazdálkodás,  tehát  a  mai  tanyá-
ink  eredete  már  a  XVIII.  század  első  felébe  teendő.  Természe-
tesen  nem  olyan  tanyákat  kell  értenünk,  amelyek  ma  határaink-
ban  vannak.  Az  akkori  gyér  lakosság  mellett  az  fel  nem  tehető.
Tanyáink  csak  a  luteránus  tótok  beköltözésével  fejlődtek  ki.
ösi  családjaink  és  idősebb  tirpák  gazdáink,  akik  hagyomány  út-
ján  valami  keveset  tudnak  múltjukról,  szintén  azt  állítják,  hogy
valamelyes tanyák voltak már a betelepedés előtt is.69

 A  nyíregyházai  tanyai  településnek  speciális  tanyai  típusa
az  u.  n.  bokor,  ami  a  tömör  településnek  egyik  különleges  alakja
megállapítható  külön  határrésszel,  ezen  belül  telkek  szerinti
osztódással,  amely  bokorban  van  iskola,  tanító,  megfelelő  számú
kereskedő,  iparos,  a  közigazgatási  részről  egy  vagy  két  tanya-
esküdt.  A  bokor  a  közösségbe  tömörülésnek  már  fejlettebb  for-
mája, amely közel áll a primitívebb falu alakulásokhoz.'

Ez  a  tanyatelepülés  teljesen  különbözik  az  Alföldön  levő
összes  tanyai  településektől.  Ennek  a  kialakulása  és  fejlődése  a
gazdasági viszonyok speciális összetevődéséből  jött létre.

A  bokor,  vagy  csoportos  tanyáknak  a  föltétele  az,  hogy  az
a  terület,  amelyen  létesültek,  valamikor  egységes  hatalmas  ura-
dalom  volt  (vagy  legalább  annak  része),  amelyben  a  földmíves-
nép  földközösségben  élt  jó  ideig.  Az  intenzívusabb  és  fejlődöt-
tebb  gazdasági  viszonyok  mellett  természetesen  nem  maradhat
meg  a  földközösség  a  maga  teljességében,  a  birtoktestnek,  vagy
legalább  egyrészének  felosztás  alá  kell  kerülnie,  amit  vagy  a
földesúri  önkény,  vagy  a  lakosok  közti  sorshúzás  (hazánkban  pl.
nyílhúzással)  nagyon  is  egyenlőtlenül  szabott  meg.  Az  egy  telek-
hez  tartozó  földek  több  darabba  estek  szét.  Nem-  állhatott  tehát
elő  az  egyes  tanya,  amelynek  a  lényege  az,  hogy  a  tanyához  tar-
tozó földek egy tagban legyenek.70

A  csoportos  tanyavilág  formáját  tekintve  több  tanyából
álló  telep,  de  mégsem  az  egyes  tanyák  összetételéből  áll,  mert
ezek  sohasem  kerülhetnek  oly  szorosan  egymás  mellé,  hogy
utcát alkossanak, vagy valamely teret zárjanak be.71

68 Simító Gyula Nyíregyháza és tanyáinak települése. 14—22. 1.
69 Símkó Gyula: U. ott. 32. 1.
70 Simkó Gyula: .1 m. 28—29. 1.
71 Simkó Gy.: i. m.
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A  nyíregyházai  tanyavilág  az  Alföld  legfejlettebb  és  leg-
intenzívebb  tanyavilága,  mely  az  Alföld  többi  vidékein  lévő
tanyaalakulásoktól,  úgy  települési  módjában,  mint  építkezésé-
ben  teljesen  elüt.  Az  ottani  ,,bokor”-rendszer  figyelemreméltó
a tanyáknak községgé fejlődése szempontjából is.72

VIII.

A  hatóságok  nem  szívesen  nézték  a  településnek  ezt  az  új
formáját.  Jórészt  közbiztonsági  okok  voltak  azok,  amelyek  a
kintlakást  ellenezték.  A  betyárvilág  leghűbb  támasza  a  tanyás-
nép  volt;  ez  adott  szállást,  menedéket,  élelmet  a  bujdosó  sze-
génylegényeknek   és  a  szerzett  holmit  is  ez  dugta  el  a  hatóság
kíváncsi  szeme  elől.  Még  a  60-as  évek  elején  is  akadnak  drákói
rendszabályok,  amelyek  sújtották  a  tanyai  lakosságot.  A  leg-
praktikusabb  óvintézkedés  volt  régebben  is  a  hatósági  közegek
részéről  a  tanyai  kemencék  és  más  fűtőszerkezetek  összerontása.
AL tanya  azonban  győzött  a  hatósággal  szemben.  Győzött  pedig
azért, mert nagy gazdasági szükségesség igazolta létrejövetelét.73

A  XVIII.  században  és  még  a  múlt  század  elején  is  a  ha-
tóság  tilalmazta  a  határban  épült  szállásokat.  Ez  mutatja  épen,
hogy  már  elvétve  voltak  tanyák  ebben  a  korban  is,  amelyek  e
tilalmazásokat  maguk  után  vonták.  A  mezőgazdasági  tanyavilág
azonban  a  hatóság  csöndes  szemlélete  mellett  alakult  ki,  amint
hogy  elő  nem  mozdította,  később  nem  is  akadályozta.  Egyszóval
a  mai  tanyavilág  a  szükséglethez  képest  minden  kényszer  nélkül,
magától  alakult  ki.   Nem  volt  Magyarországon  senki,  aki  ennek
az  új  honfoglalásnak  óriási,  egy  újabb  évezredre  szóló  jelentő-
ségét belátta s azt koncepcióval helyes mederbe terelte  volna.74

Debrecenben  1724  tavaszán  Bagoson,  Radványon,  Gutem
82  istálló  széthányását  rendeli  el  a  tanács,  „minthogy  mind  az
szolgálatot  kerülik,  kik  ott  kinn  laktak,  mind  az  erdőben  sok  ká-
rokat tesznek, égetik, csillyezík.”75

Kecskemét  város  levéltárában  sok  érdekes  adat  található
arra  vonatkozólag,  hogy  Kecskemét  város  Tanácsa  és  földesurai
mennyire  tilalmazták  a  lakosságnak  a  szőlőkben  való  lakást  és

72 Györffy:   Nagykun tanya,   1. 1.
73 Czettler: Magyar Gazdák Szemléje 1921. évf. i. h.
74 Györffy: Az alföldi tanyák. I. h. 5. 1.
75      Györffy: A nagykun tanya. I. 1.  132. 1,
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hogy  minden  eszközzel  arra  törekedtek,  hogy  ezt  megakadá-
lyozzák.76

Már  1677.  június  2-án  ezt  találjuk  egy  tanácsi  határozat-
ban:  „Parancsolom  40  tallér  bírság  alatt,  senki  a  városról  a  ker-
tekre  ne  mennyen  házat  csinálni  és  lakni,  mert  az  ily  állapotból
semmi  jó  nem  következik,  sőt  sok  gonoszság  és  a  városnak  gali-
bája, hátramaradása származhatik.”

A  városi  tanács  különösen  azért  tilalmazta  a  kintlakást,
mert  szomorú  tapasztalatai  voltak  a  kintlakó  lakosok  részéről,
amennyiben  lopások,  orgazdaságok,  vadházasságok  és  más
ügyek  miatti  perek  tömegével  kerültek  elő  éppen  a  kintlakók
üzelmei miatt.

1776.  november  5-én  olvassuk,  hogy  a  kintlakók:  „télen,
nyáron  szabadon  pusztítanak  és  mintegy  emberi  társaságon
kívül élnek.”

1780.  március  23-án  azt  olvassuk  egyik  jegyzőkönyvben:
,,A  szőlőbeli  lakosok  a  városnak  sokszori  statútuma  ellen  nem-
csak  nyáron,  hanem  egész  esztendeig,  sőt  esztendőkig  kint  lakni
tapasztaltattak,  amely  egyedül  a  város  terhei  hordozásának
elusiójára  és  több  szőlősgazdának  prejudíciumára  szolgál.  A
feljebb  specifikált  statútum  renováltatván,  végeztetett,  hogy
most  ugyan  a  kémények  és  az  házukban  levő  kementzék  levonat-
tassanak,  ha  pedig  ténylegesen  akarnak  bejönni,  a  házaik  demo-
liáltassanak.”

1800.  október  24-én  referáltatik,  hogy  a  szőlőkben  ismét
sokan  visszavonultanak  volna,  holott  ha  a  tilalom  ellenére  is
kintlaknak, az ilyenek testében is megbüntettessenek.

1806.  március  24-én  a  tanácsi  jegyzőkönyvben  az  olvas-
ható:  ,,A  városi  magistrátusnak  szorosan  meghagyatik,  hogy  a
szőlőben  való  lakás  egyátaljában  meg  nem  engedtessen,  sőtt
házaiknak elhúzatásával a városban való lakásra szoríttassanak.”

Ebben  az  időben  minden  évben  néhány  tanácsi  jegyzőkönyv-
ben  szerepelnek  ehhez  hasonló  intézkedések.  1806-ban  a  szőlő-
beli  lakosok  az  alispánhoz  folyamodnak,  hogy  adjon  nekik  vé-
delmet  házaik  szétrombolása  ellen.  Sőt  házhelyet  kérnek,  ame-
lyet  ők  kifizetnek.  Ugyancsak  a  kintlakók  1807.  április  7-én  a
helytartótanácshoz  folyamodnak,  ,,mivel  ők  házaiknak  elpusztí-

78 L.  ezeket  bővebben  Kecskemét  város  levéltárában  a  vonatkozó  ok-
iratokban.
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tások  által  vallott  káraik  orvoslása  végett  az  felsőbb  helyekre
folyamodnak,  ezen  magisztrátus  által  tömlöcözéssel  és  testi
büntetéssel is fenyíttettek volna.”

1806-ik  esztendő  volt  a  leggazdagabb  Kecskeméten  ilyen
eseményekben.  Ez  évben  van  egy  nagy  per  is,  amelynek  meg-
vizsgálását  a  helytartótanács  1806.  szeptember  1-én  rendelte  el,
amelyre  vonatkozólag  Kecskemét  város  tanácsa  a  következők-
ben válaszolt:

,,A  szőlőkben  való  megtelepedés  és  állandó  lakás  elejétől
fogva  városainknak  közbátorságára  és  rendtartására  nézve  ár-
talmasnak  találtatván,  annak  tilalmazása  és  megakadályozta-
tása  eránt,  mind  az  helybeli  tanács,  mind  az  földesuraság  által
kiadatott  rendelése,  valamint  szinte  az  itt  való  szőlőknek  plán-
tálásokkal  egyidejűek,  úgy  attól  fogva  majd  minden  esztendő-
ben  szakadatlanul  megújítatván,  azoknak  teljesítésekre  a  szőlő-
beliek  mindenkor  szorosan  köteleztettek.  Oly  hirtelenséggel  lett
elszaporodások  miatt  nem  lehetett  mástól  tartani,  hanem,  hogy
a  városi  közerőnek  megoszlattatásával  az  ily  engedetlen  lako-
sok  maguknak  a  szőlőkben  vadon  lakást  fognak  szerezni.  Ez  a
rossz  példaadás  a  többi  lakosokat  is  ily  elvetemedésekre  tsa-
logatta.”

A  vád  az  volt,  hogy  „többnyire  gyülevész  emberek,  a  köz-
terheket  nem  hordozzák,  a  szőlőkbe  alattomosan  vonván  ki  ma-
gukat,  ott  tolvajságokat  és  egyéb  gonoszságokat  követnek  el  és
hogy  a  közlegelő  szorossága  miatt  az  ő  kielégíttetésekre  szol-
gáló elegendő házfundusok nem volnának.”

A panaszlottak ezeket pontonkint cáfolják.
Majd  itt  folytatja  a  tanács  „az  ily  távol  és  különlakás

miatt  reájuk  az  felvigyázás  ki  nem  terjedhetvén,  az  gonoszsá-
gokra annál bátrabban elvetemednek.”

,,Mindnyájan  együl  —  egyik  az  földesuraságnak  és  hely-
beli  tanácsnak  régi  és  mindenkor  sürgetett  tilalmazása  ellen
alattomos  és  erőszakos  úton  s  módokon  vonták  ki  magukat
szőlőjükbe.”

A  város  1827-ben  összeírja  a  szőlőbeli  lakosokat.  1831-ben
„bemutattatik  az  egyes  határrészekben  kintlakó  azon  lakosoknak
összeírásuk,  akik  a  lakási  jussal  egybe-köttetett  mindennemű
közterhek  és  szolgálatok  kikerülése  tekintetéből  a  városból  ki-
költözködvén  a  felsőbb  rendeléseknek  értelmek  ellen  állandóan
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kint  laknak;  azoknak  szabályos  összeírása  a  választott  közön-
séggel  avégett  közöltetik,  hogy  azoknak  miként  való  fraktálta-
tások eránt aggyon véleményt.77

1831.  júl.  24-én  azt  határozták,  hogy  ,,miután  minden
eddigi  törekvés  hiábavaló,  hogy  visszaköltözzenek  a  városba,
szavazással  eldöntetik,  hogy  a  tanyai  lakosok  a  városba  való  be-
költözésre  az  által  ösztönöztessenek,  hogy  földjeik  az  adó  alá
egészen  vétessenek  fel  s  hogy  így  legalább  a  teher  alól  maguk
kihúzása  által  a  publikumra  háramló  kár  valamennyire  pótol-
tassék.”78

A  városi  tanács  fenti  tiltó  végzéseinek  okát  a  helytartó
tanács  határozott  parancsaiban  kereshetjük,  amely  közrendé-
szetí  szempontból  tiltotta  el  a  városon  kívül  levő  lakhelyek  épí-
tését  s  a  tanács  a  kapásoknak,  cselédeknek  a  kintlakását  ép  oly
szigorúan  tiltja,  mint  a  szőlőbeli  lakosoknak.  A  szláv  ere-
detű  szőlőben  lakó  zselléreket  a  tanács  orgazdáknak,  tolvajok-
nak  tartotta  s  azért  parancsolta  őket  haza,  mivel  a  városban  job-
ban  felügyelhet  rájuk  s  ha  ideiglenesen  adott  is  engedélyt  a
kintlakásra,  pár  év  múlva  újra  a  városba  való  visszatelepedésre
utasította  őket.79—so.  A  szegény  munkáselem  a  városi  hatá-
rozatokkal  szemben  arra  hivatkozott,  hogy  a  városban  nincs  ele-
gendő  lakás,  de  ezen  a  választott  közönség  úgy  segített,  hogy  a
város  körül  házhelyeket  osztott  ki.  A  város  tiltó  határozatai
folytán  a  szőlőbeli  lakosok  száma  folyton  változott  s  1820-1831-íg
40—49  család  lakott  kint,  ezeket  mind  haza  parancsolták,  de
három  év  múlva  már  111  adózó  családot  vettek  fel  az  „adófizető
városi  urak”  s  így  1834-től  nagyon  megfogy  a  városban  lakó
zsellérek  száma  és  megszaporodik  a  ,,téglások”  és  „tanyások”
száma.  A  gazdák  1830-ban  kezdenek  a  saját  tulajdonukban
levő  földjeikre  kivonulni,  akik  ellen  már  a  választott  közönség
nem  merte  tiltó  végzéseit  foganatosítani  és  akik  békében  kint  is
maradhattak,  de  az  árendás  földön  lakó  gazdákat  „birtokaik  el-
vesztése”  alatt  parancsolja  haza,  a  szőlőbeli  lakosságot  pedig
„házaik  lebontásával”  fenyegeti  meg,  ha  a  városba  vissza  nem
költöznek.81—82

77—T8 Kecskemét városi levéltári adatok.
79 Városi   levéltár   1809  november  30.,    1910  május  21.,   június    22.    és

szeptember  14.,    1820  február 4.,   1830   május   21.,    1831   november   7.,    1836
június 21.,  hozott tanácshatározatok.

80 1823-ban a szőlőkben kintlakó 90 zsellér közül 40 volt szláv nevű,
  1825-ben  kintlakó  70  közül  30-nak  szintén  szláv  neve  volt.

   81 Városi levéltár 1870. 765 pkvj. 82 Lakos: I. m. 9. 1.
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Az  állattenyésztés  csökkenése,  a  földeknek  a  földesurak-
tól  való  megváltása  és  a  városi  földeknek  az  egyesek  részére
való  eladása  eredményezte  Kecskeméten  a  tanyai  településeket.
A  XIX.  század  legelején  megkezdődött  a  földosztás  s  dacára,
hogy  rövid  idő  alatt  tetemes  területű  szőlők  létesíttettek,  a  lakos-
ság  a  városban  lakott,  annál  is  inkább,  mivel  a  városi  hatóság  a
kintlakást  biztonsági  okokból  eltiltotta,  úgy,  hogy  a  szőlőkben
kintlakó  családok  száma  az  1830.  évben  a  százat  sem  érte  el.  A
gazdák  a  külterületekre  csak  később  mennek  ki  állandó  lakosként
úgy,  hogy  az  1840-es  években  a  város  külső  területén  mintegy  250
család  lakott.  A  városi  hatóság  később  belátván  a  külterületen
való  letelepedés  szükségességét,  az  elé  többé  akadályokat  nem
gördített.

A  tanyai  települések  fejlődése  szerves  összefüggésben  van
Kecskemét  város  birtokpolitikájával.  A  legelőterületek  csökke-
nése  s  a  mezőgazdasági  művelésre  alkalmas  területeknek  a  pol-
gárság  részére  történő  eladása,  majd  később  a  szőlőkultúra  fel-
lendülése  következtében,  a  nagyobb  terjedelmű  szőlőföldek  ki-
osztása tette az itteni tanyai településeket nagyarányúvá.

A  városi  közönség  a  tulajdonát  képező  földekből  az  1801.
évben  kezdette  meg  a  parcellázást  Haleszban,  majd  később  foly-
tatta  az  Urihegyben  és  Ballószögben.  Az  1825-ik  évben  rendel-
tetett  el  a  város  felső  és  keleti  részén  fekvő  területeknek  kisebb
részletekben  való  eladása.  Az  akkori  városi  hatóságokat  a  földek
kiosztása  egyéb  okokon  kívül  a  futóhomok  terjedésének  meggátlá-
sára  ösztönözte,  kikötvén,  hogy  a  kiosztott  földek  erdősítendők.  _A
földeladás  nem  volt  nagyon  nagy  mérvű,  mert  35  év  alatt,  vagyis  az
1836.  évig  összesen  mintegy  5300  hold  földet  osztottak  ki.  Mi-
után  a  földesuraktól  való  további  megváltáshoz  pénz  kellett,  s
annak  fedezetéül  részben  a  már  városi  tulajdonban  levő  földek-
ből  befolyó  vételár  jelöltetett  ki,  ez  indokból  1836  után  a
birtokparcellázás is nagyobb méreteket öltött.

Eladásra  került  Urrét-  és  Ágasegyháza-puszta  10—45
holdas  részletekben.  A  22.000  holdat  tevő  Borbás-,  Alpár-  és
Szentkirály-puszták  az  1857.  év  folyamán  adattak  el  a  város
közönsége  által,  legnagyobb  részt  20—50  holdas  részletekben  a
városi  polgároknak  kedvező  fizetési  feltételek  mellett.  A  városi
közönség  az  utóbb  említett  három  pusztából  7.500  holdat  tartott
vissza    öröktulajdonul.    Ezen    földeladásokat     Monostor-puszta,
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majd  később  a  Benei-út  melletti  földek,  Szarkás,  Vágó  járás,
Szikra,  Cethal,  Lakytelek  és  Urrét  állomások  melletti  földek  el-
adása követte az 1902-ik évben.

Az  1857.  évben  eladott  Borbás-,  Szentkirály-  és  Alpár-
puszták  minőségüknél  fogva  gabonatermelésre  alkalmasak  lévén,
a  városi  közönség  ezek  eladásával  vetette  meg  alapját  az  élet-
képes  kis  birtokoknak,  melyek  tulajdonosai  a  birtokra  kiköltöz-
vén,  tanyai  településeket  nagyobb  mérvben  megkezdették,  amely-
lyel  a  mostani  tanyavilág  alapjait  lerakták.  A  tanyai  rendszer
fejlődése,  illetve  a  tanyai  települések  szaporodása  szerves  össze-
függésben  van  a  város  földbirtokpolítikájával,  amely  abból
állott,  hogy1 a  városi  közönség  mindig  a  szükséghez  képest  osz-
totta  ki  földjeit  örökáron  polgárai  között.  Ezen  eljárásnak  lett
a  következménye  az  az  egészséges  birtokmegoszlás,  amely  Kecs-
kemét  város  határterületén  ma  is  fennáll  s  aminek  eredménye,
hogy  a  város  határát  tevő  163.000  kat,  hold  földnek  csekély  híján
kétharmad része a lakosság magántulajdonát képezi.

A  legújabb  időben,  tehát  az  1920  és  21-ík  években  mintegy
3050  hold  földet  adott  el  a  városi  közönség  Felsőpusztaszeren,
Talfájában,  Bugacon  és  Szikrában.  Ezen  földek  eladása  2—5,
5—15,  20—30,  30—55  és  csak  elenyésző  csekély  mennyiségben
55 holdon felüli részletekben történt.

Felemlíteni  kívánom,  hogy  a  városi  közönség  a  tulajdonát
képező  földeket,  az  eladáson  kívül  kisebb  részletekre  osztva,
már  a  régi  időtől  kezdve  haszonbérbeadás  útján  is  értékesíti,
mely  földeken  a  haszonbérlők  —  a  város  alatti  kisebb  haszon-
bérlemények  kivételével  —  kint  lakván,  a  tanyai  települők  szá-
mát  ily  módon  is  növeli.  Ezen  haszonbérlők  fáradhatatlan  mun-
kásságuk,  szorgalmuk  és  takarékosságuk  folytán  tőkére  tevén
szert, földet vásárolnak s kisgazdákká lesznek.83

Ezekből  láthatjuk,  hogy  micsoda  indokok  tették  szüksé-
gessé  a  szőlőkbe  kivonulás  tilalmazását  és  hogy  miként  védekez-
tek  a  tilalmazások  ellen  maguk  a  szőlőbeli  lakosok.  De  ezen-
kívül  kétségenkívül  megállapítható  az  is,  hogy  Kecskemét  város
határában  az  első  tanyai  település,  vagyis  az  első  állandó  kül-
területen  való  lakás  a  szőlőkben  vette  kezdetét,  tehát  szőlőbeli
lakosok  voltak  azok,  nem  pedig  mezőgazdasággal  foglalkozók.
Kecskemét  határában  a  tanyavilág  első  nyomai  a  határban  levő

83 Magyar Gazdák Szemléje 1921. júl.—aug. 449. oldal.
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nagymérvű  szőlők  telepítésével,  annak  mívelésével  állanak
összefüggésben,  míg  arra  vonatkozólag  sehol  sem  találunk  eb-
ben  a  korban  adatokat,  hogy  mezőgazdasági  munkák  elvégzése
céljából  vonultak  ki  a  lakosok  a  külterületekre;  épen  azért  ezek
nem tekinthetők a mai tanyavilág kialakulása kezdetének.

A  nagykőrösi  tanyavilágnak  első  nyomai  szerint  a  tatár-
járás  előtt  Nagykőrös  területén  több  népes,  templomos  község
volt.  A  város  mai  belső  területén  három  község,  Ents,  Vántsod
és  Kőrös  alakult.  Tőle  délre  Hangácson  és  Boldogasszony-halma
környékén,  nyugatra  a  Szurdokon  Csipvár  II.  vidékén,  észak-
keletre  Nyilason  (Nyársapát)  a  kétségtelen  bizonyítékok  sze-
rint  templomos  községek  álltak,  amelyek  azonban  a  tatárdúlás
ideje  alatt  elpusztultak,  A  tatárjárás  után  csak  Kőrös  és  Nyilas
alakult  újra  községgé.  A  többi  pusztává  lett  helyeken  a  város
polgársága használta a földet.

A  város  területének  északkeleti  részét,  a  mai  Nyársapátot
és  Nyilast  részben  kisebb  darabokban,  mint  nyilas  földeket  a
polgárok  között  osztották  ki.  Másrésze  e  területnek  a  Nyárs-
apáti család földesúri birtoka volt.

A  várostól  délre  Hangács  és  Fekete  szintén  a  város  földje
és  oklevél  bizonyíték  van  rá,  hogy  a  város  e  területet  ismét  csak
kisebb  parcellákban,  mint  „mezei  kerteket”  megmunkálásra  ma-
gánosoknak  osztotta  ki.  Ez  a  török  hódoltság  előtti  állapot,
amikor  már  a  város  belterületétől  10—15  Km-re  eső  területeket
a polgárok művelés alá fogtak.

Az  oklevelekből  az  is  megállapítható,  hogy  e  földeken  nem
állattenyésztéssel  foglalkozott  a  lakosság,  hanem  például  a  Fe-
ketén  levő  ,,mezei  kertek”  kimondottan  csakis  földmívelés  alatt
álló  területek  voltak,  ez  el  nem  képzelhető  anélkül,  hogy  e  te-
rületeken  valami  féle  kalyibát,  lakóhelyet,  ha  ideiglenesen  is,
ne  épített  volna  az  ott  szorgoskodó  polgár.  Ezt  már  maga  a
földmívelő  munka  természete  is  megkívánta.  A  földmívelő  pol-
gár,  ha  állandóan  a  városban  lakott  is,  a  földmívelő  munka  bi-
zonyos időszakaiban kénytelen volt kint tartózkodni a földjén.

A  török  hódoltság  alatt  lényeges  változás  állt  be.  A  város-
tól  távolabb  eső  területeken  a  hadviselő  felek,  de  különösen  a
török  és  a  tatár  hordák  kóborlásai  következtében  beállt  teljes
közbiztonság  hiányában  a  földmíveléssel  fel  kellett  hagyni.  Csak
a  város  közvetlen  közelében  levő  területeken  folyt  a  földmívelő
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munka,  míg  a  távolabb  fekvő  helyeken  állattenyésztéssel  fog-
lalkoztak.  A  tanyaépítés,  mint  lakóhely  létesítés  azért  nem  szü-
netelt,  mert  nagyon  jól  tudjuk,  hogy  az  álattenyésztők  téli  szál-
lásai  a  város  közelében,  míg  a  nyaralóik  (cserényeik)  a  távolabb
eső  földeken  voltak.  A  tanyázás  tehát  nem  szünetel,  csak  más
jellegűvé válik.

A  török  hódoltság  alatt  a  környéknek  igen  sok  községe
elpusztult,  ezeket  a  lakatlanná  vált  helyeket,  pusztákat,  a  város
részben  bérlet  útján  megszerezte.  Nyoma  van  annak,  hogy  e  he-
lyeken  a  mai  értelemben  vett  tanyai  élet  folyt,  (ha  nem  is  a  mai
arányok  szerint).  Ezek  közül  igen  sok  a  török  hódoltság  után
válik  néptelenné,  a  felszabadító  csapatok  kegyetlenkedései  miatt.
Ballá  Gergely,  az  1702.  évhez  feljegyzi,  hogy  az  „Újfalvi  pusz-
tát  a  város  nem  is  bírhatta,  mert  a  jövő-járó  sok  pusztító  kato-
nák . . .  némely gazdaembereket tanyájokon meg is öltenek.”

Áttekintve  az  elmúlt  korokat,  megállapítjuk,  hogy  a  ter-
melés  sajátosságai,  a  rendszer  szükségletei  csak  mint  külső  té-
rfyezők  hatottak  a  tanyai  élet  kialakulására,  a  belső  tényezőt  a
faji  tulajdonságokban  kell  keresni,  melyek  inkább  előmozdí-
tották  a  magányos  tanyák  alapítását,  mint  a  falvak,  vagy  köz-
ségek létesítését. Ez a helyzet Mária Terézia uralkodásáig.

A  XVIII.  és  XIX.  századi  állapot  már  sokkal  ismertebb,
semhogy  annak  a  fejlődésével  szükségesnek  látnánk  külön  is
foglalkozni.  Mikor  a  nagykőrösi  tanyavilág  kialakulásáról,  mai
helyzetéről,  lakosairól  és  azok  szükségleteiről  beszélünk,  tehát
nem  felejtkezhetünk  el  azokról  a  történelmi  faji  tulajdonságok-
ról  sem,  melyek  mint  belső  tényezők  a  történelem  folyamán
jelentkeztek és ma is elevenen hatnak.84

Több  község  és  város  levéltárát  áttanulmányoztam  ide-
vonatkozólag  és  nagyon  sok  értékes  adatra  bukkantam,  melyek
közüUe^y párat röviden az alábbiakban közlök:

Törökszentmiklós  határában  —  az  ottani  levéltári  adatok
szerint  —  Bála,  Surján  és  Szakállas  telepek  nagyon  régi  kelet-
kezésűek,  úgyszólván  keletkezésük  egy  a  község  keletkezésével,
míg  a  határ  többi  tanyái  az  utóbbi  3—4  évtized  alatt  fejlődtek
ki  egyes  nagyobb  birtokok  parcellázása  következtében.,  Ε  ta-
nyák  keletkezését  a  vezetőség  közömbösen  vette,  vagyis  meg
nem akadályozta, de elő sem mozdította.

84 Nagykőrösi Híradó 1927. ápr. 10. sz.
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Makó  rt.  város  külterületén  a  tanyai  települések  termé-
szetes  folyományai  voltak  a  fejlődésnek.  Ezeket  a  településeket
a  város  nem  mozdította  elő,  de  nagyban  előre  vitte  a  földmívelő
lakosságnak  az  intenzívebb  gazdálkodás  iránt  már  akkor  meg-
nyilvánult  érzéke  és  a  földtulajdon  megbecsülhetetlen  szere-
tete.  1815-ben  a  csanádí  püspök,  mint  földesúr  elrendelte,  hogy
a  szállásokon  (tanyákon)  a  gyümölcsfák  és  szőlők  kivágassa-
nak.  Ezt  megelőzőleg  1787-ben  pedig  az  elöljáróság  rendeleti-
leg  kötelezte  a  tanyákon  (szállásokon)  lakó  gazdákat,  hogy  a
városban  is  építsenek  lakóházakat  s  a  katonai  lovak  elhelye-
zésére  alkalmas  istállókat.  Ez  az  intézkedés  a  tanyatelepülések
tílalmazásának ellenkezőjét bizonyítja.

Mezőtúr  rt.  város  levéltárában  feljegyzések  találhatók
arra  vonatkozólag,  hogy  a  város  határában  már  1753-ban  is  vol-
tak  tanyák  (szállások).  Példa  erre,  hogy  a  Törő  lázadás  alkal-
mával  Törőt  a  tanyai  szállásán  fogták  el  és  onnan  hozták  be  a
városba,  A  tanyavilág  kialakulását  itt  a  gazdálkodási  okszerű-
ség teremtette meg.

Nagyon  érdekes  adatok  találhatók  Kiskunfélegyháza  le-
véltárában85 Az  itteni  adatok  szerint  a  gazdálkodó  népnek  is
bent  kellett  laknia  a  városban,  részint,  hogy  Isten  iránti,  részint,
hogy  állampolgári  kötelmeit  ő  is  a  többivel  együtt  egyenlő  mér-
tékben  teljesítse.  Ezek  a  kötelmek  a  porció  fizetésén  kívül  a  ka-
tonaságnak  adandó  kvártély  és  a  forspont,  ami  mindig  keserves,
terhe  volt  a  magyarságnak.  Bent  kellett  a  városban  laknia  azért
is,  hogy  a  buzgó  vallásos  élet  csorbát  ne  szenvedjen.  Legutolsó
sorban  azért  is,  hogy  a  még  meglehetősen  szilaj  erkölcsű  nép
garázdaságaival,  tolvajlásokkal  ne  rontsa,  pusztítsa  a  városban
bent  lakó,  a  közterheket  híven  hordozó  jó  érzésű  lakosságot.  A
tanyai  kintlakás  Kiskunfélegyházán  alig  nyúlik  vissza  80  esz-
tendőre,  mivel  a  kintlakási  tilalmak  kb.  a  40-es  években  csen-
desedtek el.

1784  szeptember  18-iki  tanácsülés  határozata  szerint
„Akár  a  belső  hegyekben,  akár  pedig  a  galambosi  szőlőkben
lakni  feleségestől,  családostól  és  ottan  marhákat  teleltetni  egy-
általában  azon  okból  tilalmaztatik,  mivel  távol  lakásokkal  azon
lakosok sem a publikumnak, sem az Istennek nem szolgálhatnak.

85   Ez   adatok    megszerzésében    Toldy    Jenő     kiskunfélegyházai     apát·
plébános nagy segítségemre volt.



46

Különben  a  szőlőkben  való  házakban  a  titkos  álkorcsma  mérése
több  ízben  már  gyanússágban  lévén  és  azok  lakói,  szőlőkarókat
és  egyéb  eféléket  pusztítanak.  1786  december  31-iki  tanácsülés-
ben  az  határoztatik,  hogy  ,,mivel  pedig  publikálva  vagyon,  hogy
úgy  a  szőlőkben,  mint  a  tanyákon  az  egész  famíliájukkal  lakni
ne  merészeljenek,  annak  okáért,  kik  a  parancsolatnak  nem  enge-
delmeskedtek  és  most  is  kívül  laknak,  házaikba  az  kemencék
öszvetörettessenek,  maguk  pedig  a  városban  való  lakásra  kom-
pelláltassanak.”

1795  november  28-íkí  tanácsülésben  az  határoztatik,  hogy
,,a  tanyákon  és  szőlőkben  egész  falmíliájukkal  kívül  lakók  ottan
mindenféle  rosszaságokat  elkövetvén,  a  városban  való  lakásra
szoríttatnának.  Ezen  kegyes  parancsolat  már  minden  kívül-
lakosoknak  hírül  adatott  több  ízben  is,  mégis  mindazonáltal
mindnyájan  egész  ez  ideig  kívül  laknak,  annak  okáért  meghatá-
roztatík,  hogy  a  holnapi  napon  utolszor  a  község  előtt  publikál-
tasson,  oly  formán,  hogy  minden  kívül  lakó  famíliájával  a  vá-
rosban  lakó  helyet  jövő  szerdáig  szerezvén  lakni  bejöjjön,  kü-
lönben  a  bemondott  nap  után  külső  házaikon  ablakjaik  és  ke-
mencéjük  összve  fognak  töretni.  Azonkívül  24  pálcaütéssel  fog-
nak  büntettetni,  melyek  effektuációjára  Czakó  János  és  Endre
Mihály szenátor urak deputáltatnak.”

1799  január  12-iki  tanácsülés  azt  határozta,  hogy  ,,a  tanyá-
kon  kint  tartózkodó  lakosok  eránt  oly  szándékkal  vagyon  e  ta-
nácsszéke,  hogy  azok  közül  mindazok,  akik  földbirtokosok  és  tsu-
pán  a  közönséges  teherviselés  alól  való  magok  kihúzása  édesí-
tette  őket  a  tanyai  lakásra  s  valamint  eddig,  úgy  ennek  utána  is
mihelyt  bejelentetnek,  vagy  észrevétetnek,  bírói  hatalommal  a
városba  fognak  hajtatni.  Akik  pedig  fogadott  és  conventionátus
cselédek  vagy  árendás  kertészek,  kik  egyedül  csak  azért  fizet-
tetnek  és  tartatnak,  hogy  a  tanyai  épületek  és  takarmányok  álta-
lok őriztessenek, ezeknek kint lakások elnézettethetik.”86

IX.

 A  magyar  tanyavilág  kialakulása  tehát,  amint  a  fentiekből
látható,  teljesen  rendszertelenül,  ötletszerűleg,  vagy  a  gazdasági
viszonyok  kényszerhatása  következtében  alakult  ki  úgy,  amint  az
ma  szemünk  előtt  áll.  \Az,  hogy  a  városi  és    községi   hatóságok,

86 Kiskunfélegyháza rt. város levéltárából.
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szóval  a  közigazgatás  nem  támogatta  kellő  módon  e  tanyaala-
kulásokat,  abban  jut  kifejezésre,  hogy  az  egyes  városok  vagy
községek  határában  levő  tanyaalakulások  szaporodásában,  fej-
lődésében  semmi  rendszer,  semmi  tervszerűség,  semmi  célsze-
rűség  nem  tapasztalható,  aminek  ma  a  tanyaközpontok  kialakí-
tásánál,  a  tanyakérdés  eredményes  megoldásánál  igen  nagy  hát-
rányát  láthatjuk.  Nem  a  tanyavilágban  van  elsősorban  a  hiba,
hanem  a  tanyavilág  mostani  formájában,  tervszerűtlenségében,
amely  helyett,  ha  annak  idején  tanyaközpontszerűleg  történik
a  fejlődés,  úgy  a  magyar  tanyavilág  ma  a  gazdasági,  közegész-
ségügyi,  közigazgatási,  társadalmi  és  kulturális  követelmények-j
nek mindenben meg tudna felelni.

A  városok  idegenkedtek  szárnyat,  adni  az  újonnan  szüle-
tett  tanyacsoportnak,  féltek  attól,  hogy  előbb-utóbb  elszakad  az
anyaközségtől  és  ezt  nyomon  követi  a  pótadó  rohamos  emelke-
dése.  Mert  az  bizonyos,  hogy  a  tanyai  lakosság  az  általa  fize-
tendő  hozzájárulásokból  elsősorban  önmagán  akar  segíteni,  or-
vost,  utat  és  más  kultúrintézményeket  biztosítani  a  tanya  szá-
mára.  Sok  helyütt  megindult  a  pör  a  tanya  és  a  község  között.
A  pör  eredménye  volt:  némi  könnyítés  a  postai  szolgálatban,  a
rendőri  igazgatásnál  stb.  stb.,  de  arra,  hogy  a  tanyakérdést,  mint
a  magyarság  legfontosabb  közigazgatási,  sőt  közgazdasági  kér-
dését  fogják  fel  és  ezeket  az  apró  pörpatvarokat  az  állam  egy
gyökeres  közigazgatási  reformmal,  nagyarányú  beruházási
programmal,  talaj  javítási,  vasút-  és  telefonépítéssel  stb.  stb.
igyekezzék végleg elintézni, komolyan senki sem gondolt.87

* * *
A  földreform  —  a  pénzügyi  megoldásokat  kivéve  —  már

befejeződött.  A  házak  azonban  még  nem  épültek  fel  mindenütt,
különösen  olyan  helyeken,  ahol  nagy  tömegben  osztották  ki  a
házhelyeket  és  egész  faluszerű  településekről  van  szó.  Itt,  ilyen
helyeken  a  kormánynak  kellene  szervei  útján  gondoskodni  arról,
hogy  a  felosztott  puszták  és  uradalmak  ne  a  tanyavilág  tovább-
fejlődésére  szolgáljanak,  hanem  úgy  irányítassék  az  ottani  tele-
pülés,  hogy  a  török  világ  alatt  elpusztult  falvak,  régi  helyeiken
újra épüljenek.

Most  már  vannak  adataink  a  település  helyes  irányításá-
nak  jelentőségéről  s  így  nagy  hibát  követnénk   el,  ha   ott,    ahol

87 Czcttler: Magyar Gazdák Szemléje 1921. évf. 438. 1.
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még  lehet,  ne  igyekeznénk  az  ilyen  új  irányú  települések  irányí-
tásába beleavatkozni.

* *
*

A  magyar  tanyavilág  kialakulásáról  —  amint  a  fentiekből
láthatjuk  —  az  e  kérdéssel  foglalkozóknak  többé-kevésbbé
ugyanaz  a  véleménye.  Egyesek  a  régebbi  századok  alatt  is  emlí-
tenek  tanyákat,  mások  a  török  pusztítás  következményeinek  tud-
ják  azt  be,  míg  ismét  mások  tagosításokkal,  parcellázásokkal
hozzák  azt  kapcsolatba.  A  nagy  városok  határában  pedig  egye-
nesen  a  városi  birtokok  parcellázásának  fejlődését  jelölik  meg
a tanyavilág kialakulásának okául.

Mindenesetre  megállapíthatjuk,  hogy  az  egyes  városok  és
községek  nagy  határának  a  kialakulása  valóban  a  török  pusztí-
tás  következménye.  Ε  nagy  határokon  pedig  tanyák  keletkezése,
a  tanyavilág  kialakulása  a  népesség  szaporodásának,  ezzel
kapcsolatban  a  földmívelés  terjedésének,  a  gazdálkodás  inten-
zivitásának  a  következménye.  Amikor  e  nagy  határok  kis  par-
cellákban  akár  örök  tulajdonul,  akár  pedig  bérlet  formájában
egyesek  magántulajdonába  mentek,  kezdődik  meg  a  gazdáknak
a  földekre  való  kivonulása  és  tanyák  építése.  Másutt  pedig  az
elaprózott  parcellák  tagosításával  indul  meg  a  tanyatelepülés,
amikor  ugyanis  ki-ki  többfelé  szétszórtan  levő  földjeit  egy  da-
rabban kapván meg, szükségessé vált azon tanya építése.

A  mai  tanyavilág  kialakulása  —  amint  tehát  az  előbbiek-
ből  nyilvánvaló  —  a  múlt  „század  közepe  tájára  esik.  Kétségkívül
megállapítható  azonban,  hogy  bizonyos  szállások,  tanyák,  a  mai-
hoz  többé-kevésbbé  hasonló  formában,  azt  megelőzőleg  is  talál-
hatók  az  Alföldön,  de  a  mai  tanyavilág  nem  e  régebbi  tanyáknak
fejlődötteb  típusa,  nem  ezekből  való  továbbépítés,  hanem  a  leg-
több  helyen  ezektől  független,  a  fenti  tényezők  közrehatásának
a következménye.

A  magyar  tanyavilág  kialakulása  fontos  része  a  magyar
tanyakérdésnek.  Ε  történeti  áttekintés  nélkül  nem  tudjuk  meg-
érteni a tanyák mai fejlődését és életét.



II. FEJEZET.

A magyar tanyakérdés mai állása.
A tanyakérdés jelentősége.

A  Magyar  Gazdaszövetség  1921  június  hó  közepén  Kecs-
keméten  országos  tanyakongresszust  rendezett,  melyen  e  kér-
dést  kiválóan  ismerő  elméleti  és  gyakorlati  emberek,  birtokosok,
tanítók,  tanyai  gazdák  mellett  résztvettek  a  különböző  érdekelt
minisztériumok  képviselői  és  a  közéletnek  igen  sok  tényezője.  A
Magyar  Gazdaszövetség  e  kongresszusán  Czettler  Jenő  előadást
tartott,  amelyben  Ő  a  tanyakérdést  magyar  feltámadásnak
mondja,  s  hangsúlyozza,  hogy  a  „magyar  tanyakérdés  megoldása
és  a  földmíves  családoknak  ily  módon  való  szaporítása  vissza-
nyúlás  a  magyar  faj  őserejéhez,  amely  a  letiport  magyarságba
teremtő  energiát  önt  és  kiküzdi  a  dicső  múlthoz  méltó  fényes
jövendőt.1

A  tanyakérdés  a  magyar  Alföld-problémának  egyik  leg-
fontosabb  és  legégetőbb  kérdése.  Valóságos  öngyilkosság  nem-
zeti,  népesedéspolitikai,  gazdasági,  stb.  szempontból,  hogy
Magyarország  közepén  a  legelhanyagoltabb  állapotban  lehetnek
emberek  százezrei  és  milliói  és  olyan  viszonyok  között  élhetnek
még  ma  is  családok,  amely  viszonyok  nem  méltók  egy  nagymúltú
európai nemzethez.

Ez  a  kérdés  nem  volt  olyan  nagy  probléma,  amíg  Magyar-
ország  nagy  és  egységes  volt.  Ma  azonban  valóságos  létérdeke  a
magyarságnak.  Létérdeke  a  nemzetnek  gazdasági,  stb.  szempont-
ból,  hogy  az  a  nagy  hatalmas  terület,  amely  a  magyar  Alföldön
tanyákkal  van  benépesítve,  megkapja  azokat  az  eszközöket,
amelyek  szükségesek  fejlesztéséhez,  előbbreviteléhez  és  hogy
az ottani tanyai magyarság kultúremberhez illő életet tudjon élni.

Hogy  nem  kisjelentőségű  Magyarországon  ez  a  kérdés,
hivatkozni  fogunk  a  statisztikára,  amelynek  adatai  igazolják,
hogy  az  Alföld  nagy,  tanyákkal  behálózott  városainak  és  közsé-
geinek  lélekszámából  mennyien  laknak  külterületen!  Ma  Csonka-
magyarország  lakosságából  kereken  1.5  millió,  tehát  a  lakosság
19%-a  lakik  külterületen.  Itt  csak  ízelítőül  említjük  meg,  hogy
külterületen  él  a  város  lakosságának  több,  mint  fele,  52.3%-a
Kiskunhalason  és    50.9%-a    Kecskeméten.    A    népességnek    ezt

1 Magyar Gazdák Szemléje 1921. 446. 1.
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megközelítő  %-a  külterületen  lakik  Debrecenben  (48.5%),
Szarvason  (48.3%),  Kiskunfélegyházán  (47.6%)  és  Makón
(41.1%).  A  város  lakosságának  közel  fele  külterületen  lakik
Hódmezővásárhelyen,  Törökszentmiklóson  (39.5%),  Nagykőrö-
sön  (39.4%),  Orosházán  (30.1%),  Csongrádon  (37.6%),  Békésen
(37.7°/o),  Mezőtúron  (36.  l%),  Nyíregyházán  (35.8%),  Szentesen
(35.6%),  Szegeden  (33.5%),  Jászberényben  (32.2%),  Hajdú-
böszörményben  (29.4%),  Gyulán  (28.6%),  Békéscsabán  (28.1%),
Cegléden (28%) és Karcagon (27.7%).2

Tájékozásul  közöljük  a  szegedi—külterület  beosztását  és
lakosaínak  számát:  Szatymazi  kapitányság  2,277  lakos,  Össze-
széki  kapitányság  1,548  lakos,  Balástyaí  kapitányság  1,963  la-
kos,  Fehértói  kapitányság  1,522  lakos,  Gajgonyai  kapitányság
2576  lakos,  Csengelei  kapitányság  2,516  lakos,  Felsővárosi  fe-
kete  földek  616  lakos,  Zákány  kapitányság  1,996  lakos,  Csórva
kapitányság  2,371  lakos,  Nagyszéksósi  kapitányság  2,310  lakos,
Domaszékí  kapitányság  2,210  lakos,  Feketeszéli  kapitányság
2,969  lakos,  Királyhalom  2,159  lakos,  Mórahalom  kapitányság
3,051  lakos.  ÁAtokházi  kapitányság  4,283  lakos,  Szentmíhálytelek
kapitányság  1,398  lakos,  Rókusi  fekete  földek  824  lakos,  Röszke
2,420 lakos. Külterületen összesen 39,009 lakos.3)

Az  alábbi  táblázatban  feltüntetjük  a  Csonka-Magyarország
legnagyobb  határral  rendelkező  és  így  legtöbb  tanyai  lakossal
bíró városai közül a legnagyobbakat:

2) Magyar Statisztikai Szemle I. évi. 311. 1.
3) Magyar Gazdaszövetség:  A  tanyai  gazdák  és  a  Magyar  Gazdaszövet-

ség, 1913.
4) Ma gyár Statisztikai Szemle 308—309. I.
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Érdekes  lesz  az  a  statisztikai  összeállítás  is,  amely  megmu-
tatja,  hogy  az  egyes  tanyákkal  rendelkező  vármegyékben  milye-
nek  a  tanyaeloszlások  lélekszámszerint  és  az  írni-olvasni  tudás
tekintetében:

Bácsbodrog varmegye:

1000—2000 lakosú puszták száma:      5
500—1000  „    „     „   13
200— 500  „    „     „15

Lélekszám végösszege: 23,668
írni-olvasni tudók száma: 15,547
írni-olvasni nem tudók száma: 8,121

Csongrád vármegye:

2000-nél több lakosú puszták száma:     14
1000-2000     „ „ „        13
500—1000      „ „ „        35
200— 500      „ „ „       92

Lélekszám végösszege: 115,501
Írni-olvasni tudók száma: 79,084
Írni-olvasni nem tudók száma: 36,417

Jász-Nagy kun-Szolnok vármegye:

2000-nél több lakosú puszták száma:      2
1000-2000      „ „ „ 12
500—1000     „ „ „ 21
200- 500     „ „ „        118

Lélekszám végösszege:  111,645
írni-olvasni tudók száma:          71,131
írni-olvasni nem tudók száma:  40,514

Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye:

2000-nél több lakosú puszták száma:     9
1000—2000     „ „ „ 52

500—1000     „ „ „      112
200— 500     „ „ „      197

Lélekszám végösszege: 292,102
írni-olvasni tudók száma 186,508
írni-olvasni nem tudók száma: 105,594
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Békés vármegye:

2000-nél több lakosú puszták száma:      2
1000—2000     „ „ „ 12

500-1000     „ „ „ 39    -
200— 500     „ „ „        116

Lélekszám végösszege: 107,715
írni-olvasni tudók száma: 79,345
írni-olvasni nem tudók száma:   28,370

Bihar vármegye:

1000-2000  lakosú  puszták  száma:       1
500-1000        „ „ „ 2
200— 500        „ „ „ 27

Lélekszám végösszege: 24,254
írni-olvasni tudók száma: 13,441
írni-olvasni nem tudók száma: 10,813

Hajdú vármegye:

                                     2000-nél több lakosú puszták száma: 5
1000—2000 „ „ „10
500-1000 „ „ „     21
200— 500 é „ „     64

Lélekszám végösszege:           79,799
írni-olvasni tudók száma:        52 718
írni-olvasni nem tudók száma: 27,081

Szabolcs vármegye:

1000—2000 lakosú puszták száma:    2
500—1000     „ „ „ 11
200— 500     „ ,, „ 94

Lélekszám végösszege: 83,520
írni-olvasni tudók száma: 38,716
írni-olvasni nem tudók száma: 44,804

Szatmár vármegye:

200— 500 lakosú puszták száma:      16
Lélekszám végösszege: 13,589
írni-olvasni tudók száma: 5,604
írni-olvasni nem tudók száma:             7,985
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Arad-Csanád-Torontál Egyesített vármegyék:

1000—2000 lakosú puszták száma:                 8
500—1000     „ „ „ 20
200— 500     „ „ „ 39

Lélekszám végösszege: 45,125
írni-olvasni tudók száma:                  29,328
írni-olvasni nem tudók száma:          15,7975)

Látjuk  ezekből,  hogy  a  tanyai  település  színtere  az  egész  ma-
gyar  Alföld,  közelebbről  azonban  a  Duna—Tisza  köze,  amennyi-
ben  a  Tiszántúl  egyes  részein  pl.  Szabolcsban  és  Hajdúban  is  el-
sősorban  a  falvas  település  az  uralkodó,  míg  tanyákat  csak  egyes
nagyobb  községek  és  városok  határában  találunk  (Nyíregyháza,
Debrecen,  a  szolnoki  és  békésmegyei  nagyhatárú  községek  és  vá-
rosok.

A  lenti  statisztika  az  előbbiek  mellett  még  azt  is  igazolja,
hogy  a  tanyakérdés  a  legszorosabb  összefüggésben  van  az  egész
Alföld  gazdasági  és  szociális  viszonyaival,  hiszen  az  Alföld  lako-
sainak  nagy  részét  érinti  e  kérdés,  amelynek  mai  állapota  vagy
megoldása  igen  nagy  mértékben  összefüggésben  van  az  Alföld
életével.

Ezért  fontos  nekünk,  hogy  a  tanyaprobléma  felszínre  kerül-
jön  és  mint  országos  kérdés  állandóan  tevékenységre  ösztönözze,
sarkalja  az  illetékeseket.  Nem  lehet  tovább  tűrni,  hogy  a  mai  ma-
gyarság  legértékesebb,  legszaporább  és  legmagyarabb  elemei  eb-
ben  a  félnomád  életben  maradjanak,  amelybe  őket  a  mindenkori
kormányok  mulasztásai  beletaszították.  A  magyarságnak  ezt  a
részét  a  nemzetnek  saját  jól  felfogott  érdekében  meg  kell  menteni
és  legalább  azokat  a  primitív  szükségletkielégítéseket  megadni,
amelyeket a legkisebb falvas település lakossága élvez.

A  magyar  tanya  a  fajiság  bölcsője  s  évtizedek  óta  fájó  sebe
a  nemzetnek.  Ez  a  bölcső,  ahonnan  az  államalkotó  fajnak  az  a
jellegzetes  ereje  sugárzik  ki,  amely  a  tudomány  megállapítása
szerint  az  általa  egybefogott  egyívású  embercsoportokból  nemze-
teket  alkot,  szomorúan  elhanyagolt  állapotban  tengődik.  A  ma-
gyar  centrifugális  erőnek  gócpontja  a  perifériákkal  szemben  szá-
nalmasan  alárendelt  helyzetben  van.  Szégyenünk  és  fájdalmunk
volt ez mindig; ma a csonka hazában elsorvadásunkat okozhatja.

5)  Az 1920. évi népszámlálás adataiból összeállítva.
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Ha  eddig  szépséghiba  volt  a  tanyavilág  kultúrálatlansága,  ma  bün
a  nemzet  ellen  az  iskolahiány,  az  orvosmizéria,  a  járhatatlan  út
és  minden  friss  kereszt,  amely  a  tanyai  temetőkben  a  gyermekha-
landóság vádiratait tartalmazza a reáírt évszámok formájában.6

A  tanyakérdés  rövid  jellemzésére  hadd  idézzük  itt  Czettler
Jenő  szavait,  aki  a  háború  előtti  években  bejárta  az  Alföld  tanya-
világát, hogy személyesen győződjék meg az ottani állapotokról:

,,1912.  és  1913-ban  az  ország  nyolc  tanyásrendszerű  megyé-
jét  tanulmányoztam.  A  szívem  fájt,  amikor  a  tanyákat  bejárva,
mindenütt  csak  nyomort  találtam,  Nem  azt  a  nyomort,  mely  ké-
regető  kezet  nyújt  egy  darb  kenyérért,  hanem  kulturális  és  köz-
egészségügyi  gyomort.  Mintha  csak  Kongó  vidék  négerei  között
jártam  volna,  oly  elmaradt  ezeken  a  vidékeken  a  posta,  iskola,  or-
vosi  szolgálat.  Láttam  tanyai  gazdát,  aki  kocsiján  párnák  között
vitte  haldokló  feleségét  20—25  kilométernyire  fekvő  községbe  az
orvoshoz.  Láttam  gyermekeket,  amint  apjuk  csizmájában  bugdá-
csoltak  a  barázdák  között  a  4—5  kilométernyire  levő  iskolába,
hogy  megtanulják  azt,  hogyan  kell  öntudatos  magyarnak  lenni,
hogyan  kell  a  nemzet  oszlopának  lenni?  Akkor  arra  gondoltam,
hogy  a  külföldön  hazaáruló  magyarok  által  az  elnyomás  színhe-
lyei  gyanánt  emlegetett  nemzetiségi  vidékeken  mindenki  meg-
kapja  a  maga  postáját,  a  magyar  tanyákon  hetekig  tart,  amíg  a
levél  elérkezik  a  címzettjéhez.  A  nemzetiségi  vidékeken  emeletes
kőpaloták  terpeszkednek,  amelyekben  5—6  magyar  gyermek  mel-
lett  csupa  nemzetiségi  gyermek  élvezi  a  kultúra  gyümölcseit.  Ez-
zel  szemben  jártam  tanyai  iskolákban,  düledező  és  istállóhoz  ha-
sonló  épületben,  amelynek  falára  a  tanító  szénnel  rajzolta  a  ne-
künk  legszebb,  legdrágább  képet,  Nagy-Magyarország  térképét,
hogy  a  gyermekeket  más  taneszköz  hijján  a  hazai  föld  ismeretére-
és szeretetére oktathassa.7)

Idevonatkozólag  megemlítjük  még  Csongrádvármegye  jelen-
legi  alispánjának  székfoglalójában  mondott  szavait:  ,,Már  régóta
észlelem  a  közigazgatási  szervezet  mai  rendszerének  azt  a  sajná-
latos  jelenségét,  hogy  a  nagy  külterülettel  bíró  helyeken,  a  külső
tanyarendszerü  határok  lakossága  úgyszólván  teljesen  nélkülözi
a  közigazgatás,  a  közrendészet,  a  közegészségügy,  a  hitelei;  és  sok
más tekintetben is a legelemibb követelményeket.”

6) Új Barázda 1926 október 30-iki számából.
7) Magyar Gazdák Szemléje. 1921. jún—aug, 444. I.
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A  fentiek  eléggé  igazolják  azt  a  körülményt,  hogy  nincs  olyan
áldozat,  amelyet  a  tanyák  népe  —  Magyarország  jövendője
érdekében  —  a  mindenkori  kormányoktól  meg  is  érdemelne.  Nem
akar  a  tanya  népe  előnyöket  a  város  hátrányára,  csak  azt  kívánja,
hogy  ne  történj  en  minden  —  mint  ahogy  az  eddig  volt  —  egy-
oldalúan  csak  a  város  javára  s  a  tanyai  lakosság  rovására.
A  tanyák  népe  egyenlő  elbánást  kíván,  más  —  községi  vagy  vá-
rosi  —  lakossal,  állampolgárral,  adófizetővel;  csak  azt  akarja,
hogy  azokból  a  sok  milliárd  adókoronákból,  amit  a  tanyák  népe
fizet,  olykor-olykor  némi  csekély  morzsa  adassék  vissza  a  ta-
nyák  lakosságának  különböző  közigazgatási,  közegészségügyi
kulturális stb. igényének kielégítésére.

II.

Nyomok a tanyakérdés megoldása felé.
A  magyar  tanyarendszer  kialakulása  —  amint  a  fenntiekben

láttuk  —  múlt  század  második  felére  esik  s  hogy  olyan  rendszer-
telenül  történt  a  lakosság  kitelepülése,  annak  oka  az,  hogy  a  ha-
tóság  eleinte  ellenezte,  később  tűrte,  de  soha  irányítólag  nem  folyt
be  a  tanyai  település  alakulására.  Tulajdonképpen  ide  vezethető
vissza  minden  baj,  ami  a  mai  tanyakérdésben  előttünk  áll,  A  múlt
század  utolsó  évtizedeiben  azonban  olyan  rohamos  volt  a  kitele-
pülés,  hogy  már  a  hatóság  beavatkozása  sem  segíthetett  azon,
így  azután  teljes  irányítás  nélkül  fejlődött  az  ki,  úgy  amint  ma
előttünk áll.

A  tanyarendszerben  levő  hibákat,  bajokat,  a  tanyai  lakosság
panaszait,  fájdalmát,  nyomorúságát  a  múltban  nem  nagyon  hall-
gatta  meg  sem  a  kormány,  sem  az  érdekelt  községek  és  városok
vezetősége  s  ez  az  oka  annak,  hogy  a  tanyai  lakosság  gazdasági,
közegészségügyi  és  általános  szociális  viszonyai  e  század  első  év-
tizedében  már  mint  nemzeti  fájdalom  kezdtek  jelentkezni  s  a
Magyar  Gazdaszövetség  1909-i  palicsi  gazdagyűlése  ennek  az
általános  helyzetnek  adót  kifejezést,  amikor  a  kiskundorozsmai
gazdakör  indítványára  elhatározta,  hogy  a  tanyakérdést,  mint  a
magyar  faj  jövőjének  egyik  legfontosabb  kérdését,  beható
vizsgálat  tárgyává  teszi  sa  vizsgálat  eredményeit  aztán  olyan  gya-
korlati  javaslatba  foglalja  össze,  amelynek  alapján  úgy  az  állam,
mint  a  legközebbről  érdekelt  törvényhatóságok  és  községek,  to-
vábbá  a  szervezett  gazdatársadalom,  elsősorban  a  tanyai  gazdák,
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egyesült  erővel  hozzáfoghatnak  ez  igen  nagyfontosságú  kérdés
megoldásához.8)

Ez  a  gazdagyűlés  dr.  Czettler  Jenőt,  a  Magyar  Gazdaszövet-
séghez  beosztott  földmívelésügyi  miniszteri  fogalmazót  bízta  meg
azzal,  hogy  a  tanyakérdést  a  helyszínen  ,,látó  szemmel  és  érző
magyar  szívvel”  tanulmányozza  és  vizsgálódásainak  eredményeit
terjessze megfelelő javaslatokkal az illetékesek elé.

Dr.  Czettler  Jenő  a  reábízottakat  1912—13-ban  elvégezte  és
nagyon  értékes  adatokat  hordott  össze.  Saját  anyagát  még  ki-
bővítette  azután  az  alábbi  kérdőpontokra  adott  válaszokkal.  Ak-
kor  jött  a  háború,  amely  minden  ilyen  irányú  munkát  megakadá-
lyozott, majd a kommunizmus, Trianon és a mai nyomorúságunk.

A  Magyar  Gazdaszövetség  minden  pontra  ki  akart  terjesz-
kedni  a  tanyakérdés  megoldása  érdekében  gyűjtött  adatok  kap-
csán,  ami  kitűnik  az  összes  tanyai  iskolákhoz,  gazdakörökhöz  és
szövetkezetekhez 1913-ban szétküldött alábbi kérdőpontokból is.

1.  Az  iskola  vagy  tanyai  központ  három  kilométer  körzetében
hány  tanya  van?  Hány  hold  ez  a  körzet?  2.  Az  iskola  vagy  a
tanyai  központ  körül  három  kilométer  körzetben  hány  birtokos
családfő,  családtag  és  iskolás  gyermek  él?  3.  Nagy  átlagban  meny-
nyi  földön  gazdálkodnak  az  ottani  tanyabirtokosok?  4.  Tanyást
vagy  bérlőket  tartanak-e,  vagy  maguk  mívelik  a  földet?  5.  Állan-
dóan  a  tanyán  laknak-e  és  milyen  időközökben  járnak  be^a  köz-
ségbe?  6.  Napszámba  hányan  járnak  az  ottani  tanyai  körzetből?
7.  Milyen  messze  van  a  község  és  kőút  vezet-e  oda  s  ha  nem,  az
utak  az  esőzés  idejében  járhatók-e?  8.  Mennyire  van  a  legköze-
lebbi  vasútállomás?  9.  Hol  szokták  eladni  a  gazdasági  termé-
nyeiket  s  honnan  veszik  a  házartási  cikkeket,  van-e  bolt  a  tanyá-
kon  stb.?  10.  Van-e  templomuk  és  lelkészük  s  az  istentisztet  hol
és  milyen  időközökben  végzik?  11.  Milyen  a  gyermekek  beiskolá-
zása,  tanideje,  milyen  távolságból  járnak  az  iskolába  és  ebédre
hazamehetek-e?  12.  Az  iskola  kerttel  van-e  felszerelve  s  lehet-e
és  ha  igen,  milyen  áron  mellette  vagy  a  közelben  10—20  hold
területet  közcélra  (mintagazdaság)  vásárolni?  13.  Az  iskolaépület
és  a  tanítói  lakás  milyen  karban  van,  lehet-e  ott  gazdakör,  szövet-
kezet,  vagy  népház  számára  toldalék-épületet  emelni?  14.  Az
anyaközség  milyen  különleges  közigazgatási  intézkedéseket  léte-

3)  L.  bővebben  a  palicsi  gazdagyűlés  irományait  és  naplóját  a  Magyar
Gazdaszövetségben.
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sített  a  tanyai  lakosság  érdekében?  a)  Van-e  külön  anyakönyv-
vezetés,  orvos,  szülésznő,  temető?  b)  Rendőrhatóság?  c)  Adófize-
tés  hol  történik  s  a  fogyasztási  adót  hogyan  kezelik?  15.  Milyen
a  közegészségügy,  különösen,  menyibe  kerül  az  orvos  kihozása
a  fuvart  is  beszámítva.  Hány  kilométerről  kell  az  orvost  elhozni
és  hány  kilométernyire  van  a  gyógyszertár?  16.  Az  előbbeni  szem-
pontok  szerint  az  állatorvosi  szolgálat  és  az  állategészségügy
szintén  tárgyalandó.  Védőojtások  ügye  hogy  áll?  Hol  van  a  jár-
latlevélkiállítás,  van-e  sertéspiac,  baromfipiac?  Apaállatok  hol
vannak  elhelyezve  és  a  tanyákon  engedélyezett  apaállatok  van-
nak-e?  17.  Hol  és  hány  kilométerre  van  a  tanyáknak  utolsó
postája,  távírdaállomása  s  milyen  időközökben  történik  a  posta-
küldemények  kézbesítése?  Hogyan  történik  a  bírói  kézbesítés?
18.  Van-e  gazdakörük,  olvasókörük  stb.,  tartanak-e,  milyen  idő-
szakban  és  milyen  időközökben  összejöveteleket,  van-e  nép-
könyvtáruk,  járatnak-e  lapokat  stb.?  19.  Honnan  kapják  a  köl-
csönöket?  20.  Fogyasztási-,  értékesítő-,  hitel-  és  termelőszövet-
kezeteket  lehetne-e  a  tanyákon  létesíteni,  megjegyezvén  azt,
hogy  csak  a  valódi  szükséglet,  nem  pedig  az  ideális  lehetőség
veendő  figyelembe,  így  pl.  zöldségtermelő  szövetkezetet  csak  ott
lehet  alakítani,  ahol  erre  a  talaj  feltételek  adva  vannak,  érékesítő
és  fogyasztási  szövetkezetet  is  csak  ott,  ahol  kellő  mennyiségű
termény  és  fogyasztás  van  és  jól  felszerelt  bolt  nincsen.  21.  Körül-
belül  mennyibe  kerülne  egy  egész  egyszerűen  berendezett  iskola-
központ  létesítése,  amelyet  földdel  is  ellátnának?  22.  Milyen  mér-
tékű,  összegű  pénzbeli,  természetbeli  (föld,  fuvar,  napszám,  anyag,
vályog,  tégla,  fa  stb.)  önkéntes  hozzájárulás  remélhető  a  politi-
kai  községtől,  vagy  a  közvetlen  érdekelt  tanyai  lakosságtól  (kat.
holdanként,  házszám,  család  vagy  100  lélekszámként)  évenként
vagy  egyszersmindenkorra  ez  intézmények  létesítése  érdekében?
23.  Ha  a  jelenben  sem  a  politikai  község,  sem  a  közvetlenül  érde-
kel  lakosság  semmi  önkéntes  hozzájárulása  nem  remélhető,  a
jövőben  mi  által  vélné  t.  Cím  ezt  elérhetőnek?  24.  Vasútépítésre
van-e  kilátás  s  erre  áldoznának-e  a  tanyai  lakók?  25.  Hány  szá-
zalék  a  pótadó?  26.  Mi  még  egyébb  kívánsága,  véleménye  a
lakosságnak, a t. Címnek?9)

Ezeket  a  kérdőíveket  egy  felhívás  kapcsán,   melyet  Szűcs
Mihály, Czékus Frigyes és Kiss József tanyai tanítók írtak alá,

9) A tanyai gazdák és a Magyar Gazdaszövetség 1913- 37—39. 1.



58

küldötte  szét  a  Magyar  Gazdaszövetség  legnagyobb  részben  a
tanítósághoz,  amely  felhívásban  e  hatalmas  nagy  országos  akciót
,»megváltásnak”  nevezik.  Azt  mondja  e  felhívás:  ,,A  megindult
akció  felemelése  a  tanyai  nép  és  tanítóságnak  a  XX.  század  civi-
lizációjába,  mikor  a  posta,  távíró,  telefon,  fejlett  közegészségügy,
jó  út  a  legszükségesebb.  Közigazgatási,  kereskedelmi  és  szociális
intézmények  a  tanyák  számára  nem  csaló  délibáb  lesz,  de  örven-
detes  valóság  lesz  úgy  a  tanyai  tanítók,  mint  a  központokban
tömörített tanyai népre.”10)

Amit  a  Magyar  Gazdaszövetség  keresztül  akar  vinni:  a  szó
legszorosabb  értelmében  vett  és  elvitathatatlan  reális  értékkel
bíró  szociális  politika,  a  magyar  nemzet  becsületbeli  kérdése,  új
honfoglalás,  vérnélküli  területhódítás.  Tudja  és  érzi  ezt  minden
tanyán  lakó  intelligens  ember,  de  különösen  a  több  mint  ezer
főből  álló  tanyai  tanítóság.  Nyolc  vármegye  területén  egymillió
fajmagyar  lelket  erősíteni  a  kultúra,  a  szociális  élet,  a  gazdasági
rohamos  fejlődés  fegyverével  megvetni  közel  700  központ  kép-
ződésének szilárd alapját, arról van most szó.11)

Ε  felhívás  kapcsán  szétküldött  kérdőpontokra  a  válaszok
többé-kevésbbé  be  is  érkeztek.  Kimondhatatlan  értékű  anyag
gyűlt  össze,  amely  nagy  értéket  képviselt  volna  a  tanyakérdés
megoldása  irányában,  ha  azt  a  kommunisták  a  Gazdaszövetségben
folytatott garázdálkodásaik alkalmával meg nem semmisítik.12)

A  Magyar  Gazdaszövetség  kiadásában  jelent  meg  ,,A  tanyai
gazdák  és  a  Magyar  Gazdaszövetség”  című  füzet,  amelyben  kiváló
tanyai  tanítók  mondották  el  e  kérdésre  nézeteiket.  A  Gazdaszö-
vetség  adta  ki  Czettler  Jenő  munkáját  ,,Tanyai  település  és
tanyai  központok”  címmel,  melyben  Ő  e  nagy  kérdésnek  új  meg-
világítást  adott.  A  Magyar  Gazdaszövetség  volt  az,  amely  1921.
június  hó  14—17.  napjain  Kecskeméten  tanyakongresszust  ren-
dezett,  amelynek  anyaga  a  Magyar  Gazdák  Szemléje  című  folyó-
irat  1921.  július—augusztus  havi  számában  jelent  meg.  Össze-
jöttek  erre  a  kongresszusra  e  kérdésnek  legkiválóbb  gyakorlati  és
elméleti  vezérférfiai,  az  összes  minisztériumok  képviselői,  az.
alföldi  gazdatársadalmi  szervek,  szövetkezetek,  gazdakörök  egy-
házak  stb.  képviselői,  a  tanyai  gazdák  nagy  száma,  hogy  itt  e  nagy
nemzetmentő kérdésről ki-ki a maga véleményét elmondhassa.

11)   Ugyanott.
12)  L.  Szerző:  Egy  negyedszázad  eredményei.  A  Magyar  Gazdaszövetség

25  éve.  1921.
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Tájékozásul  közöljük  a  Magyar  Gazdák  Szemléje  említett  szá-
mában  megjelent  előadások  címeit  a  sok  értékes  felszólalás,
hozzászólás elhagyásával.

A  tanyai  kérdés  (Cz.),  Elnöki  megnyió  beszéd  (Bernát  Ist-
ván),  A  tanyakérdés  magyar  feltámadás  (Czettler  Jenő),  Kecs-
keméti  tanyai  települése^  és  Kecskemét  város  földbirtokpolití-
kája  (dr.  Dömötör  Lajos),  Szeged  tanyai  politikája  (dr.  Somogyi
Szilveszter),  Hódmezővásásrhely  tanyai  politikája  (Lázár  Dezső),
A  tanyai  közigazgatás  (dr.  Zsitvay  Tibor),  A  tanyai  mezőgazda-
sági  ipar  és  kereskedelem  (Kopeczek  Gy.),  A  tanyai  vallásügy
(Révész  István),  A  tanyai  iskolaügy  (Magyar  Kázmér),  Az
alföldi  erdőtelepítés  kérdése  (Kaán  Károly),  Az  alföldi  gazdál-
kodás  reformja  (dr.  Károly  Dezső),  A  tanyai  közegészségügy  (dr.
Benárd  Ágost),  A  tanyai  közlekedés  (Gyömörey  György),  A
tanyai  gazdák  társadalmi  és  szövetkezeti  ügyei  (dr.  Vantsó
Gyula)  Szik-,  homok-  és  tőzegtalaj  javítás  (Fényes  Béla),  Elnöki
záróbeszéd (dr. Fáy Gyula).13

Ε  sok  értékes  előadás  a  tanyakérdés  minden  részletét  felöleli.
Sajnos  azonban,  az  előadók  egyik-másika  nem  igen  volt  tanyán,
nem  ismeri  eléggé  az  Alföldet,  így  meglehetősen  elméleti  téren
mozgott,  amiért  az  előadásban  kifejtettek  a  valóságban,  a  helyzet
ismerete mellett, meg nem valósíthatók.

Az  időközben  bekövetkezett  nehéz  gazdasági  viszonyok  nem
adták  meg  a  lehetőséget  a  Magyar  Gazdaszövetség  vezetőségének,
hogy  e  kongresszuson  elhangzott  javaslatokat  a  valóságba  átül-
tesse.  Sokszor  az  intézőkörökben  sem  volt  érzék  e  nagy  kérdés
nemzeti  jelentősége  iránt  és  ez  az  oka  annak,  hogy  a  Magyar
Gazdaszövetség  minden  törekvése  hajótörést  szenvedett  az  intéző-
körök  érzéktelensége,  szűkkeblűsége  és  általánosan  ismert  nagy
pénztelenség miatt.

A  Magyar  Gazdaszövetség  a  fentieken  kívül  más  irányban  is
dolgozott  a  tanyai  nép  gazdasági  és  kulturális  előbbrevitele  érde-
kében,  amikor  ezelőtt  több  mint  30  évvel  megkezdte  a  falvakban  a
szövetkezeti  és  gazdaköri  szervezkedést  s  a  gazdatársadalmat
igyekezett  —  a  hitel-  és  a  fogyasztási  szövetkezetek  révén  —  a
pénz-  és  árúuzsora  karmaiból  kiszabadítani.  Emellett  azonban
állandóan  dolgozott  a  gazdakörök  létesítésén.  Ez  a  munka  a   fal-

13)  Magyar  Gazdák  Szemléjének  e  tanyai  száma  és  a  Gazdaszövetség
többi  kiadványai  kaphatók  a  Magyar  Gazdaszövetségben,  Budapest,  Üllői-út
25. szám.
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vakban  indult  meg  először  és  itt  ért  el  nagyon  szép  eredményt.
Mikor  azonban  ez  a  mozgalom  a  falvakban  már  meglehetősen
előrehaladt,  akkor  a  Magyar  Gazdaszövetség  a  tanyákra  terjesz-
tette  ki  működési  körét  és  a  tanyák  világában  is  megjelentek  a
gazdaköri  és  szövetkezeti  apostolok,  akiknek  munkája  nyomán
nemsokára  jelentkeztek  is  az  értékes  mozgalom  eredményei.
A  Magyar  Gazdaszövetségnek  eme  első  tanyai  munkájával  kez-
dődik  a  tanyai  lakosság  megmozdulása,  öntudatosítása,  gazda-
sági és kulturális előbbrevitele.

Az  Országos  Magyar  Gazdasági  Egyesület  szintén  intenzíven
vett  részt  a  tanyaprobléma  megismerésében  és  megoldásában.
Az  OMGE  az  alföldi  mezőgazdálkodás  bajainak  tanulmányozása
közben  akadt  meg  a  tanya  problémáján  és  kezdte  azt  is  tanul-
mány  tárgyává  tenni.  Cserháti  Sándor  1901-ben  a  Mezőgazda-
sági  Szemlében  hívta  fel  a  közvélemény  figyelmét  e  kérdésre,
majd  a  Köztelek  hasábjain  1904-ben  polémia  indult  meg,  amely-
nek  az  lett  az  eredménye,  hogy  az  OMGE  növénytermelési  szak-
osztálya  Cserháti  Sándort  bízta  meg,  hogy  a  kérdést  egy  ülés
keretében  vezesse  be.  Javaslata  az  volt,  hogy  „ahhoz,  hogy  a  baj
orvoslására  megfelelő  javaslatokat  tehessünk,  elengedhetetlenül
szükséges,  miszerint  az  Alföld  minél  több  pontján  a  mezőgazda-
sági viszonyok minél alaposabban tanulmányoztassanak.15)

Az  OMGE  a  növénytermelési  szakosztály  javaslatára  elfo-
gadta  e  propozíciót  és  megbízta  dr.  Jankó  Miksa,  Szalay  János,
Berger  Károly  és  Marton  Andor  urakat  a  kérdésnek  a  helyszínen
való  tanulmányozásával.  A  megjelent  munkák  címei  a  követke-
zők:  dr.  Jankó  Miksa:  Hódmezővásárhely  gazdálkodási  viszo-
nyai,  Szalay  János:  Mezőtúr  város  gazdálkodási  viszonyai,  Ber-
ger  Károly  Lajos:  Temesvármegye  gazdasági  viszonyai  és  gaz-
dálkodási  rendszerei,  Marton  Andor:  Torontálvármegye  gazda-
sági viszonyai.

Ezenkívül  az  OMGE  az  alföldi  vármegyei  gazdasági  egyesü-
letekhez  a  gazdasági  viszonyokra  vonatkozó  kérdőiveket  küldött
szét,  melyekre  a  békésmegyei,  a  kecskeméti,  a  temes-  és  torontál-
vármegyei gazdasági egyesületek adták meg a választ.15)

Ezek  tanulmányozása  kapcsán  jelent  meg  1907-ben  Cserháti
Sándornak:  ,,Αz Alföld  mezőgazdasági  viszonyainak  reformja”
című  munkája,  amelyben  természetszerűleg  kitér  a  tanyakérdés

14—15)  Cserháti: Az Alföld mezőgazdasági viszonyaink reformja. 4—5. 1.
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bajaira,  a  tanyai  gazdálkodás  állapotára  is.  Idevonatkozólag  a
következőket  olvassuk:  A  tanyai  gazdálkodás  jelenleg  dívó  módja
oka  az  Alföld  középső  részében  mindenfelé  található  bajoknak.
A  viszonyok  megváltozása,  jobbrafordulása  az  Alföldön  csakis
akkor  várható,  ha  a  mostani  mindenképen  káros  tanyarendszer
átalakíttatik majd okszerű tayarendszerré.16)

Ugyancsak  jelentős  munkát  végzett  Forster  Géza,  az  OMGE
ny.  igazgatója,  amidőn  1907-ben  kiadta  értékes  munkáját:  „Javas-
latok  az  alföldi  gazdálkodás  javítására”,  amelyben  szintén  kitér
a  tanyai  gazdálkodás  hibáira  és  bajaira  s  a  fiókközségek  és  tanyai
központok  alakítása  mellett  a  gazdálkodás  összes  fontos  kérdé-
seire kiterjeszkedik és teszi meg javaslatait.

A  Magyar  Tudományos  Akadémia  nemzetgazdasági  bizott-
sága  szerkesztésében  megyei  monográfiák  jelentek  meg,  amelyek
közül  az  alföldi  vármegyék  monográfiájában  is  találunk  némi
adatokat a tanyakérdést illetőleg,

Szórványosan  foglalkoztak  e  kérdéssel  más  vonatkozásban
—  az  előbb  már  említetteken  kívül  —  Kaán  Károly  (Magyar  Al-
föld)  Ecsedi  István  (Poros  országutakon),  Móricz  Pál  (Magyar
sirató,  Rejtelmes  Alföld),  Pálffy  József  dr.  (A  tanyai  gazdálko-
dás  irányai),  ezenkívül  a  Föld  és  Élete  című  kiadványsorozatból
egyesek;  továbbá  az  Alföld  erődítésével  kapcsolatban  Kaán  Ká-
roly,  Kiss  Ferenc,  Ormos  Zsigmond  stb.  tértek  ki  a  tanyakérdés
tárgyalására is.

Mióta  a  mezőgazdasági  kamarák  megalkottattak,  a  gazdasági
élet  minden  téren  lüktető  élet,  elevenség,  mozgalom  indult  meg.
így  kapcsolódott  be  a  tanyakérdés,  mint  nemzeti  probléma,  a
két  alföldi  (a  Duna—Tiszaközi  és  a  Tiszántúli)  mezőgazdasági
kamara  programjába  is.  A  Duna—Tiszaközi  Mezőgazdasági  Ka-
mara  területére  esik  az  ország  tanyákkal  behálózott  területének
nagyrésze.  Miután  a  mezőgazdaság  fejlesztése  a  Kamara  legfőbb
célja,  e  cél  elérésénél  szükségképpen  bele  kellett  akadnia  a  tanya-
problémába,  amely  ma  egyik  nagy  akadálya  az  alföldi  mezőgaz-
dálkodás  fejlesztésének.  Ezeknek  a  kérdéseknek  tanulmányo-
zása  végett  vette  programmjába  a  Duna—Tiszaközi  Mezőgazda-
sági  Kamara  elnöksége  az  alföldi  tanyavilágnak  a  megismerését
s  elhatározta  az  elnökség,  hogy  ezen  az  évtizedek,  majdnem  év-
századok  óta  elhanyagolt     területen    minden  rendelkezésre  álló

l6)  Ugyanott 7. lap.
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eszközzel  arra  fog  törekedni,  hogy  az  alföldi  tanyák  népe  mai
állapotából kiemeltessék

A  Duna—Tiszaközi  Mezőgazdasági  Kamara  elnöksége  tudja
azt,  hogy  ezt  a  kérdést  nem  lehet  a  Kamara  székhelyéről  elin-
tézni.  Azért  egyrészt  arra  törekszik,  hogy  személyesen  járja  be  a
Kamara  területének  egész  tanyavilágát,  másrészt  pedig  munka-
társakat  keres  azok  közül,  akik  e  kérdéssel  bármilyen  vonatko-
zásban  foglalkoznak,  Ε  célból  intézett  körlevelet  az  összes  tanyai
tanítókhoz,  melyben  arra  kérte  őket,  hogy  legyenek  segítségül
a  Kamarának  abban  a  munkában,  amely  a  tanyák  társadalmi  és
kulturális előbbrevitelére szolgál.

Ε  célból  alkotta  meg  a  Duna—Tiszaközí  Mezőgazdasági
Kamara  a  maga  kebelében  tanyai  szakosztályát,  amelyben  össze-
hozta  mindazokat,  akik  e  kérdéssel  akár  elméleti,  akár  gyakorlati
szempontból  foglalkoznak.  Ε  szakosztály  van  hivatva  arra,  hogy
a  Kamarának  minden  tanyai  kérdésben  tanácsadója  legyen,  hogy
javaslatokat  készítsen  a  szükséges  bajokról,  amelyeket  a  Kamara
megoldáshoz kíván juttatni.

A  Duna—Tiszaközi  Mezőgazdasági  Kamarától  indult  ki  az
az  akció  is,  amelynek  célja  az  összes  illetékes  szervek  bevonásá-
val  egy  állandó  szerv  létesítése,  amely  az  Alföld,  közelebbről  a
tanyaprobléma  kérdéseivel  foglalkoznék  és  súlyával,  erejével  oda-
hatna,  hogy  a  tanyai  gazdatársadalom  helyzete,  az  ottani  mező-
gazdaság  fejlesztése  biztosítható  legyen.  Fel  kell  rázni  a  társa-
dalmat,  a  kormányt,  a  gazdasági  egyesületek,  a  városok,  a  köz-
ségek  lelkét  és  megmozgatni  minden  tényezőt  e  kérdés  megoldása
érdekében.

Ezt  a  célt  igyekszik  szolgálni  a  Duna—Tiszaközi  Mezőgazda-
sági  Kamara  azzal  is,  hogy  a  tanyai  nép  számára  szükséges,  az  ő
igényeinek,  életviszonyainak  mindenben  megfelelő  tanyai  naptár
kiadását  tette  lehetővé,  továbbá  azzal,  hogy  a  tanyák  világában
népházak  épüljenek,  amelyek  legfontosabb  emeltyűi  volnának  a
tanyai  gazdasági  és  kulturális  életnek.  Ezért  fordult  a  Duna—
Tiszaközi  Mezőgazdasági  Kamara  előterjesztéssel  a  kultuszkor-
mányhoz  és  a  földmívelésügyi  kormányhoz,  kérve,  hogy  a  tanyai
iskolák  építése  kapcsán  igyekezzenek  közösen  megoldani  a  nép-
házépítés  kérdését  is,  mert  anélkül  a  tanyai  nép  gazdasági  és  kul-
turális előbbrevitele el sem képzelhető.

A  Duna—Tiszaközi  Mezőgazdasági  Kamara  mindezeken  felül
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arra  törekszik,  hogy  a  tanyakérdést  minden  vonatkozásban  fel-
tárja  és  megismerje,  hogy  így  a  helyzet  ismerete  alapján  a  szük-
séges  és  kívánatos,  de  rendszeres  és  intézményes  lépéseket  a
fejlődés  érdekében  fokozatosan  megtehesse.  Ezt  a  tanyalátogata-
sok útján igyekszik megvalósítani,

A  Tiszántúli  Mezőgazdasági  Kamara  is  nagy  energiával  vette
kezébe  kerülete  tanyavilágának  problémáit  és  számtalan  vonat-
kozásban  fejt  ki  gyakorlati  eredményeket  felmutató  tevé-
kenységet.

Tanyavonatkozású  munkássága  főleg  két  irányban  indul  meg:
a  Tiszántúl  tanyavilágának  jelenlegi  állapotát  előtáró  adatfelvé-
telek  és  kutatások,  melyek  a  Kamara  megalakulása  óta  állandóan
folyamatban  vannak.  Ezek  alapján  megállapította  a  Tiszántúli
Mezőgazdasági  Kamara,  hogy  tanyás  vidékein  mily  körülmények
hatnak  hátrányosan  a  mezőgazdasági  termelésre  általában  és  he-
lyenként  míly  különleges  káros  tényezők  járulnak  még  ezekhez.
Ezeken  kívül  a  tanyai  lakosság  közgazdasági,  közigazgatási,  kul-
turális,  szociális,  hitéleti  és  egészségügyi  helyzetét  is  vizsgálat
alá  vonta  a  Kamara.  Ez  írásbeli  adatszerzés  mellett  a  kerület
minden  vidékén  ismételt  tanyaudvarszemléivel  közvetlenül  is
törekszik  a  tanyavilág  életének  megismerésére.  Ε  tanyaudvar-
szemlék  alkalmával  a  helyszínen  adnak  a  Kamara  kiküldöttei  a
gazdáknak  tanácsot,  útmutatást  a  tapasztalt  hibák  megfelelő
kiküszöbölésére.

A  Tiszántúli  Mezőgazdasági  Kamara  tanyavonatkozású  mun-
kásságának  másik  főrészét  a  begyűjtött  és  feldolgozott  adatok  és
tapasztalatok  alapján  levont  következtetések  szerint  szükséges-
nek  látott  gazdaérdekvédelmi  tevékenység  és  mezőgazdaságiéj-
lesztési propaganda alkotják.

III.
                                                     Tanyák leírása.

Mielőtt  a  tanyarendszer  hibáival,  fájdalmaival  s  hiányaival
foglalkoznánk,  szükségesnek  tartjuk,  hogy  rövid  formában  a
tanyarendszer  és  az  egyes^nyák  külső  képét  rajzoljuk  meg.  Ide-
vonatkozólag  néhány  véleményt  fogunk  közölni  olyanok  részéről,
akik e kérdéssel bizonyos vonatkozásokban foglalkoztak.

Ha  Szolnoktól  Szabadkáig,  Aradig  vagy  Nagyváradig  uta-
zunk,  községet,  várost  csak  hosszabb  időközökben  látunk,  ellenben
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az  egész  útvonalon  jobbra  és  balra,  ameddig  ellátunk,  számos
egymagában  álló  egyszerű  házat,  több-kevesebb  —  inkább  keve-
sebb,  mint  több  —  gazdasági  épületeket  fogunk  láthatni:  az
alföldi  tanyákat,  A  tanyarendszer  szórványosan  más  vidéken  is
előfordul,  de  sehol  sem  olyan  általánosan,  sehol  sem  olyan  jelleg-
zetesen,  mint  az  Alföld  középrészén,  melyet  úgy  is  határolhatunk,
hogy addig terjed, ameddig a tanyai gazdálkodás dívik.

Nagyon  természetes,  hogy  vannak  az  Alföldön  tanyanélküli
gazdaságok  is,  az  uradalmak  és  a  középbirtokok  egyrésze,  de
csakis  egyrésze,  mert  a  tanyát  nem  tekinthetjük  a  kisbirtok  kizá-
rólagos  tartozékának;  vannak  gazdák,  akik  pár  holdnak  tulajdo-
nosai és mégis tanyarendszerrel gazdálkodnak.17)

Az  alföldi  utak  erős  napsütését  csak  itt-ott  szakítja  meg  egy-
egy  tanya  közelében  levő  akáccsoport,  vagy  a  szőlőket  szegélyező
gyümölcsfák  hűvös  árnyéka.  Itt  is,  ott  is  a  régi  szélmalmok
tünedeznek  fel.  Majd  hosszabb  ideig  gledícsiával,  drótkerítéssel
kerített  szőlők  között  visz  az  út.  Jobbról  is,  balról  is  vizes  rétek
terpeszkedtek,  birkák,  lovak  és  szarvasmarhákkal  megrakva.  Egy-
egy  gyermek  őrizte  a  különböző  állatcsoportokat.  Nagy  kukorica-
táblák váltakoztak összerakott keresztekkel terhes tarlók között.

A  tanyaépületek  is  nagy  változatosságot  mutattak.  Kis,  félig
a  földbe  vájt  putriktól  a  soképületes  tanyákig,  kóróból  készült
álló  kerítéstől  a  zöldre  festett  deszkakerítésig  mindent  meg  lehet
itt találni.1«

Majd  feltűnnek  nagy  eperfák  (Morus  alba)  árnyékában  ha-
talmas  szalmaboglyáktól  körültáborozva,  ahová  igyekszünk,  g
gondosan  fésült,  nádfedelű  tanya,  mely  mint  ház,  akár  a  városban
is  megállná  a  helyét.  Tágas  udvarát  egyfelől  zöldséges,  más
oldalról  virágoskert  és  méhes  környezik.  És  mivel  ez  a  tanya
tipikus  voltánál  fogva  mintaképe  a  többi  kisebb  és  nagyobbak-
nak  Kecskemét  vidékén  és  ilyen  volt  az  is,  melynek  fényképét  a
város  1878-ban  a  párisi  világtárlatra  beküldte;  adjuk  pár  szóval
berendezését.

A  pitvar  ajtaja  két  egyenlő  darabot  képez,  az  alsója  nappal
is  be  van  akasztva  belülről  kapoccsal,  hogy  apró  jószág,  baromfi
és  tanyaőrző  komondorok  tetszés  szerint  be  ne  járhassanak;  a
felső  darabján  zár  van,  A  pitvart  asszonyi  művészet  festette  és  a

17 Cserháti S,: Az Alföld mezőgazdasági viszonyainak reformja, 7. old.
18    Képek Hazánkból című könyv. 112. oldal.
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falat  tarkamázú  tányérokkal  aggatta  be,  a  háttérben  nyílik  a
konyha.  Jobbra  esik  a  gazda  szobája,  földes  bár,  de  simára  kent
sötétsárga  anyaggal,  balsarkában  hatalmas  banyakemence  guny-
nyaszt  olyformán,  hogy  jó  egynegyedét  elfoglalja.  A  két  ablak
közötti  sarokban  támlás  padok  előtt  asztal  áll,  a  negyedik  falon
pedig  faajtóval  ellátott  vakablak  pótolja  a  szekrényt,  mellette  a
sarokban  a  nyoszolya,  rajta  az  elengedhetetlen  bunda,  az  ajtó
mögött vasfogas.

A  pitvarból  balra  nyílik  a  tanyás  szobája,  hasonló  berende-
zéssel,  csakhogy  nagyobb,  mint  a  gazdáé,  kinek  a  családja  a  vá-
rosban  lakik.  Örömünnep  ugyan,  ha  a  városi  apróság  a  tanyára  ki-
szabadulhat,  de  éjszakára  ritkán,  télre  pedig  sohasem  marad  kí-
vül.  Udvarról  nyílik  a  kamra,  istálló,  azokkal  szemben  a  kocsi-
szín,  hol  eke,  borona  stb.  talál  helyet;  végéhez  épült  a  méhes,
előtte  kis  kert.  A  tanya  mellett  oldalt  vermek  vannak  gabonatar-
jásra^mert  terem  a  szentkirályi  pusztán  olyan  rozs,  melynek  szal-
mája 10 cm. híjján 2 m. magas.19)

Sok  puszta  mívelés  tekintetében  s  ami  a  gazdálkodás  mód-
ját  illeti,  előbbre  van  ma  már1 mint  némely  városi  határ.  A  városi
polgár  keveset  időz  kint.  a  határban  levő  tanyán.  Kimegy  a  leg-
nagyobb  munka  idején,  de  állandó  lakása  mégis  a  város.  Nem
fordítja  minden  gondját  a  tanyára.  Nem  sokat  törődik  annak  szé-
pítésével.  De  a  pusztai  lakót  erre  maga  a  szükség  is  ráviszi.  Ő  nem
szaladhat  2—3  órányiról  a  városba,  ha  egy  darab  fára  van  szük-
sége,  inkább  nevel  hát  odahaza.  Gyümölcsöt  is  termeszt,  mert  nem
talál  közel  piacot.  Kertet  is  ez  okon  kell  csinálnia.  Az  igaz,  hogy
gyümölcsöse  néhány  meggy-,  barack-,  szilva-  és  eperfából  áll  csu-
pán  (cseresznye-,  körte-  vagy  diófa  ritkább)  s  zöldségeskertjében
leginkább  csak  káposzta,  tök,  uborka,  dinnye,  petrezselyem,  sár-
garépa,  paprika,  hagyma  és  bab  terem;  borsó,  lencse  stb.  ritkáb-
ban fordul elő.

Ilyen  helyeken  a  sok  tanya,  kert  és  még  több  fa  valóságos
ligeteket  varázsolt  a  pusztába,  melyek  sűrűn  sorakoznak  egymás
mellé.  Ott,  ahol  30  évvel  ezelőtt  kopár  juhlegelőn  át  vitt  az  út  s
egymás  mellett  gyakran  ötven  kocsinyom  is  volt  látható,  ma  hűs
árnyékot  borít  az  árokpart  közé  szorított  utat  szegélyező  akác  és
virágzás  idején  édes  illattal  tölti  el  a  levegőt.  Még  azokat  a  he-
lyeket  is,  ahol    ezelőtt   futóhomok   tartotta   birodalmát,    jobbára

1β)  Α Szőke Tiszánál. Írta: Hanusz István. 11. oldal.
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meghódította a mívelés.
Midőn  először  kezdték  szántani  a  homokot,  úgy  tetszett,

veszélybe  jutott  a  kötöttebb  talaj  is.  Az  eke  által  lazábbá  tett
homokkal  kénye-kedve  szerint  bánt  el  a  szél.  Felkapta  és  elvitte
más  vidékre.  Sűrű,  sárgás  szürke  porfelleg  borította  be  az  eget  s
pillanatról-píllanatra  lehetett  látni  közeledtét.  A  finomszemcséjű
homok  elszállt  néha  mérföldnyire.  Nagy  darabon  nem  volt  egy  fa,
amely  feltartóztatta  volna  útjában.  Ahol  fába,  vagy  csak  egy  árok-
partba  is  ütközhetett,  ott  vékony  rétegben  ülepedett  le,  de  amely
azután  évről-évre  vastagodott.  Ott,  ahol  fiatal,  néhány  napos  ve-
tésre  akadt,  szárán  porzsolta  el  s  másnapra  kelve  összezsugorod-
va  kiszáradt  a  gyenge  növény.  Ma  már  a  sok  fa  miatt  a  legtöbb
helyen  nem  bír  erőt  venni  a  szél  a  homokon.  Megtanulták  azon-
kívül  az  emberek  hosszúszárú  szalmával  hinteni  be  a  talajt  szán-
tás  előtt,  amibe  a  homok  megkapaszkodik.  Amellett  trágyáznak
szorgalmasan.  A  folytonos  trágya  nemcsak  megkötötte  és  termé-
kennyé tette a homokot, de még színét is sötétebbé változtatta.20

í  Az  alföld  egyes  részein  öt  kilométer  körzetben  30—40  tanya
házjegymástól  puskalövésnyire,  a  várostól,  vagy  legközelebbi
községtől  több  óra  járásnyira.  Miként  fuvarozhatja  a  tanyásgazda
terményeit  a  legközelebbi  piacra  s  piac  híján  miként  fejtheti  ki  a
termelés  terén  a  farmgazdaságban  rejlő  előnyöket?  Hogyan  lehet
gyermekeit  iskoláztatni,  mikor  a  tanyai  iskolák  az  utak  járhatat-
lansága  miatt  apró  gyermekeknek  alig  megközelíthetők?  Télvíz
idején  az  a  gyermek  kénytelen  lelki,  vagy  testi  egészségének  ve-
szedelme  között  választani:  vagy  az  állandó  meghűlés,  tuberkuló-
zis  melegágya,  vagy  a  lelkisorvadás  vár  reá  aszerint,  jár-e  isko-
lába  vagy  sem.  Az  ország  egyetlen  vidékén  sincs  annyira  elter-
jedve  a  tuberkulózis,  mint  éppen  a  tanyarendszerű  vidékeken.
Ugyanitt  azonban  egy  másik  rettenetes  tömegbetegség  is  halomra
gyűjti  áldozatait,  a  gyermekhalandóság.  Mind  a  kettő  logikus
összefüggésben  áll  a  közlekedési  lehetőségek  hiányával,  illetőleg
fejletlenségével}.  Sajnos,  olyan  a  helyzet,  hogy  az  alföldi  magyar-
ság  tetemes  százaléka  orvoshoz  nem  juthat,  mert  a  tanyai  köz-
igazgatás  fejletlensége  miatt  a  hatósági  orvos  még  azt  a  heti  láto-
gatást  sem  foganatosíthatja,  amelyben  népes  körorvosi  községek
lakói  részesülnek.  Gyógyszertárról  szó  sincs,  sőt  legtöbb  esetben
még  szülésznőről    sem.   A   betegeket  20—30   kilométerre   kocsin

20)  Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. II. k. 216. 1,



67

viszik,  természetesen  csak  a  legsúlyosabb  esetekben,  mert  hiszen
az  igaerőt  kímélni  kell.  A  tanyai  település  által  adott  nagy  nép-
szaporodás  eredményét  kell  tehát  elsősorban  megmenteni  a  jövő
számára.  Gondoskodni  kell  arról,  hogy  évtizedes  mulasztások  pó-
toltassanak  az  út  és  vasút-hálózat  kiépítése  körül  s  a  vasúti  meg-
állóhelyek  olyan  tanyai  központ  kialakulásának  magját  képezzék,
mint  Hódmezővásárhelyen,  Szeged  és  Szabadka  határában,  ahol
állandóan  kint  lakik  az  orvos  és  a  közegészségügyi  ellátás  körül
legalább  is  annyi  segítséget  tud  adni  a  tanyás  lakosságnak,  mint
aminőt  a kis községek lakói élveznek.21)

  Ma  az  alföldi  tanyákat  a  modern  gazdasági  élet  szövevényé-
vel  csak  egy  keskeny  fonál  kapcsolja  össze.  Ez  a  fonál  a  legkö-
zelebbi,  gyakran  10—20  kilométerre  fekvő  mezőváros  pia£a,  hon-
nan  nemcsak  a  termeléshez  szükséges,  hanem  a  háztartási  cikke-
ket  is  beszerzi  a  tanyai  gazda  s  ahol  a  saját  szükségletén  felül
fennmaradó  terményeket,  állatokat,  stb.  értékesíti,  ősszel  és  ta-
vasszal,  amikor  az  utak  teljesen  járhatatlanok,  ez  a  vékony  fonál
is  elszakad  s  a  tanyai  gazda  hat  ökörrel  és  négy  lóval  képes  egy
pár  zsák  életet  a  piacra  vinni.  Pedig  kellő  gondoskodás  mellett  a
nagy  városok  ellátásának,  élelmezésének  nem  volna  alkalmasabb
eszköze,  mint  a  tanyás  üzem,  amely  többnyire  alul  van  a  száz  hol-
don,  de  olyan  törpebirtok  nem  lehet,  mint  aminő  a  falvakban  gya-
kori,  mert  a  várostól,  nagyobb  gazdaságoktól  messze  eső  tanyák
lakója  fölösleges  munkaerejét  nem  képes  másutt  értékesíteni.   A
tanyás  kisgazdaosztály,  ha  neki  piaccal  való  összeköttetést,  ren-
des  postajáratokat,  utakat,  stb.  biztosítanának,  kivételes  helyze-
ténél  fogva,  különösen  a  városi  lakosság  baromfi,  tojás,  zöldség,
stb.  szükségleteinek  ellátására  volna  hivatva,  minthogy  a  farm-
rendszerű  gazdálkodás,  ha  a  gazda  maga  családtagjai  és  kevés
számú  alkalmazottja  munkaerejével  termel,  ezekre  az  intenzívebb
termelési  módokra  legalkalmasabb.  A  tanyai  gazda  termelő  ere-
jét  a  közélelmezés  érdekében  eddigi  békóitól  meg  kell  szabadí-
tani  és  akkor  nemcsak  az  alföldi  termésátlagok  fognak  jelenté-
kenyen  emelkedni,  hanem  a  kvalifikált  termelésnek  az  a  rendszere
is  meghonosodik  a  magyar  tanyákon,  amelyeket  egyes  nagyobb
alföldi  városok  közvetlen  közelében  lakó  kisgazdaságokban  ész-
lelhetünk.  Természetesen  azt  a  kisgazdát  nem  lehet  még  anyagi
előnyökkel  sem  a  birtokán  való  tartózkodásra  buzdítani,  hogyha

           21) Czettler: Csonka Magyarország ereje. Társadalomtudomány I. é. 2. sz.
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szociális  tekintetben  még  annyi  jót  sem  tudunk  neki  biztosítani,,
mint  amennyit  a  legutolsó  tót  falu  lakója  is  élvez.  Ha  postáját
minden  tíz  napban  egyszer  kapja,  ha  a  közegészségügyi  szolgálat
épen  olyan  elhanyagolt,  mint  az  állategészségügyi,  ha  az  isten-
tisztelet  négyszer  van  egy  évben  a  tanyákon,  vagy  azért  15—20;

kilométernyire  kell  mennie,  ha  iskolás  gyermekei  sárban,  vízben
4—5  kilométert  kénytelenek  napjában  gyalogolni,  stb,  bizony  ne-
héz  a  valamivel  módosabb  kis  gazdát  is  arra  bírni,  hogy  városi
lakását eladván, végleg a tanyára költözzék.22)

Magam  részéről  is  rendkívüli  fontos  kérdésnek  tartottam
mindenkor  —  hivatalos  ügykörömben  is  —  az  alföldi  (értem  itt
most  különösen  Kecskemét,  Kőrös  határaiban  és  a  nagykiterje-
désű)  pusztákon  a  tanyarendszer  kérdését,  kiváltképen  közbiz-
tonsági,  közegészségügyi  és  közoktatásügyi  (azzal  kapcsolatban
valláserkölcsi)  szempontból.  Ezekhez  társul  a  tanyarendszer
közlekedési  kérdése.  Ha  egyébként  nem  lehet,  legalább  is  kavi-
csolt  jó  községi  közlekedési  utakkal  lehessen  a  városi  központtal
a  sűrű  közlekedést  gyorsan  lebonyolítani.  Ezzel  kapcsolatos  a  fá-
sítás;  ne  legyen  az  út  szegélyezetlenül  és  tanya  legalább  is  né-
hány  darab  némi  enyhet  és  barátságos  külsőt  nyújtó  fa,  úgyszin-
tén  a  lelket  finomító  és  szépítést  ébresztő  kis  virágos  kert  nélkül..
Közgazdasági  szempontból  a  homokkal,  azok  buckáival  már  sze-
rencsésen  megküzdöttünk;  legyen  itt  szabad  megemlítenem,  hogy
a  Nagykőrös  határában  levő  Csemőben  a  szőlő-  és  gyümölcs-
kultúra  bevezetése  B.  Tóth  Ferenc  nagykőrösi  földmíves,  majd
nagybirtokos gondolata és érdeme.

De  közgazdasági  szempontból  legjelentősebb  megoldandó
kérdés,  szerintem  is,  az  alföldi  vad,  szikes  talaj  megszelídítése.
Próbálkozunk,  kísérletezünk,  de  bizony  lassan  haladunk;  a  bel-
vízlecsapolás  ugyan  megment  a  víztől,  de  egyidejűleg  erősen  fel-
színre veti a szik hátrányaival való megküzdést.

Valóban  a  megoldandó  feladatokon  az  ,,Alföldért  Dolgozó
Szövetség” lenne első sorban hivatott segíteni.23).

Nagyon  jellemző  a  tanyai  lakosok  gondolkozására  az  alábbi
kis  eset,  amelyet  egyik  makói  bogázói  tanyai  tanító  irt  meg  a
Marosvidék c. lap 1927. ápr. 2. számában:

22) Dr. Czettler: Tanyai település és lányai központok, 4-ik lap.
23) Jalsovszky  Sándor  ny.  kultuszminiszteri  tanácsos  hozzám  intézett

leveléből.  Az  Alföldért  dolgozó  Szövetség  eszméjét  én  vetettem  fel  a  Magvar
Róna 1926. év 2. számában.
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Egy  alkalommal  beszélgettem  egy  igen  öreg  tanyagazdával
s  beszélgetésünk  folyamán  felvetettem  neki  a  következő  kérdést:
„Mondja  bátyám,  a  maga  emlékezete  óta  mily  változások  történ-
tek  tanyakörzetünkben,  amelyek  a  nép  javára  szolgáltak  volna?
Az  öreg  gazdán  szinte  látszott  gondolatainak  a  régmúltba  való
visszaszállása,  mikor  így  szólt:  ,,Volt  egy  tanítónk,  úgy  hívták,
hogy  Huber,  az  Isten  éltesse  ott  ahun  van,  az  ő  szorgalmából  fel-
épült  a  kis  gazdakör,  igaz,  hogy  nagyon  düledező  és  szegényes  és
kis  templomunk.  Másra  nem  emlékszem.  Az  utak  ötven  esztendő-
vel  is  olyanok  voltak,  mint  ma,  amióta  pakszus  kell,  mindig  meg
kellett  tenni  20—25  kilométert,  postánk  akkor  sem  volt,  ma  sincs,
szóval  minden  úgy  van,  mint  ezelőtt  ötven  esztendővel.  Nem  is
tudom,  hogy  miért  fizetjük  azt  a  sok  tömérdek  adót.”  Megmagya-
ráztam  neki  a  nagy  adó  okát  és  fontosságát.  Vigasztaltam  a  tanyai
élet  ígért  szép  jövőjével,  amire  az  én  gazdám  csak  ennyit  mon-
dott:  ,,Szép,  szép,  minden  szép,  de  az  igazság  az,  hogy  ez  mind
csak  ígéret  marad,  úgy  ahogy  én  mindezekből  nem  láttam  sem-
mit,  úgy  a  fiaim  sem  fognak  ezekből  semmit  sem  látni.”  És  ha  el-
gondolom,  hogy  itt  Bogárzón  egy  —  állítólag  régebben  már  meg-
volt  —  dűlőútnak  az  újbóli  megnyitásáért  mily  küzdelem  folyik,
majdnem igazat adok a gazdának. Nem tudom hol és mi a hiba.

Magának  a  tanyának  a  leírásával  többen  foglalkoztak,  sőt  e
tekintetben  nagyon  szép  példákra  tudunk  hivatkozni.  Így  pl.
Simkó  Gyula  értékes  könyvében  a  Nyíregyháza  és  vidéki  bokor
tanyatípusokat  írja  le.  Győrffy  István  „A  nagykun  tanya”  és  „Az
alföldi  tanyák”  című  munkájában  adja  a  tanyáknak  nagyon  érté-
kes  leírását;  míg  Tömörkény  István  a  szegedi  tanyák  világába  ve-
zeti  el  az  érdeklődőket.  Mi  e  helyen  mellőzni  óhajtjuk  a  tanya-
udvar,  a  tanyaház  részletes  külső  és  belső  leírását,  aki  ezek  után
érdeklődik,  az  a  fent  említett,  nagyon  érdekes  tanulmányokban
bő  leírást  kaphat.  Csak  egy  pár  vázlatos  képet  kívánunk  festeni
idevonatkozólag.

Szükségét  érezzük  azonban  annak,  hogy  nagy  vonásokban
a  tanya  lényegét  mégis  adjuk  az  alábbiakban  s  erre  vonatkozólag
idézzük a fenti munkákból a legjelentősebbet.

 Mikor  tanyarendszerről  beszélünk,  különbséget  kell  tennünk
azon  tanyák  között,  amelyeket  a  gazda  csak  nyári  szállásnak  te-
kint  s  csak  tavasztól  őszig  lakik  kint,  továbbá  azok  között,  ame-
lyekre   állandóan  kiköltözik.  Ha  formailag  ez  a   különbség   nem
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látszik  is  meg  a  tanyán,  mégis  jelentőség  szempontjából  végtele-
nül fontos. ·

Az  a  kisgazda,  aki  csak  a  gazdasági  munkák  idejére  költöz-
ködik  ki  tanyájára  s  az  ősz  és  tavasz  egy  részén,  valamint  az
egész  télen  a  községben,  vagy  a  városban  él:  kultúrember,  vagy
legalább  is  meg  van  a  lehetősége,  hogy  azzá  legyen.  Gyermekeit
rendes  iskolába  járathatja,  társas  és  társadalmi  életet  élhet,  új-
ságot  olvas,  műveltebbekkel  érintkezhetik  és  maga  is  művelődik.
Egészen  másként  áll  a  dolog  a  tanyai  emberrel,  aki  télen-nyáron
künn  lakik  a  tanyán.  Ezeknek  társadalmi  élete  jóformán  semmi.
Ha  van  is  tanyai  iskola,  az  az  apró  gyermekek  számára  a  tanév
nagy  részében  alig  megközelíthető.  A  tanyai  iskola  osztatlan,  egy
tanerős;  több  nem  is  lehet,  mert  ha  több  tanítóra  is  telik,  akkor
annak  a  másik,  vagy  harmadik  dűlőben  a  helye,  ahová  szintén  is-
kola  kell.  Az  egy  tanerős  osztatlan  iskola  pedig  azt  jelenti,  hogy
a  tanító  hat  osztályt,  fiúkat,  lányokat  tanít  egyszerre,  vagyis  1/6-od
részét  taníthatja  meg  annak,  amit  a  községi  osztályokra  tagozódó
iskola megtanít.24)

Egyébként  a  mai  tanya  csak  úgy  lehet  nyári  szállás,  mint
téli  szállás.  A  kisgazda  kevés  jószágát  odahaza  is  kigyőzi  telel-
tetni  az  istállóban.  Ha  földjére  ólat  épít,  az  csak  arra  szolgál,
hogy  ha  rossz  idő  kerekedik  tavasz  elején  és  az  ősz  végén,  mikor
kint  dolgozik  s  ha  hideg  van,  a  jószágot  legyen  hova  bekötni,  de
egyébként  a  jószág  a  legelőn  —  ha  van  legelő  a  tanya  körül  —
vagy  a  tarlón,  esetleg  a  nyári  jászlon  él.  Tavaszi  szántástól  őszí
szántásig  s  tengeri  törésig  marad  künn  s  ez  a  kevés  j  őszágú  kis-
gazda  ezt  a  kis  tanyáját  a  nyári  szállásnak  tekinti,  téli  szállása
neki a falu, jószágának a falusi ól.

A  nagyobb  gazda  is  künn  tölti  ezt  az  időszakot  cselédestől,
sőt,  amikor  a  munkának  dandárja  van,  családostul,  de  a  faluban
már  csak  a  hámos  lovakat,  fejős  teheneket,  hízó  disznókat  telel-
teti, a többi jószág a tanyán telel a tanyáé keze alatt.

 Van azonban olyan gazda is, aki télen, nyáron künn lakit
családostól  együtt,  még  háza  sincs  benn  a  községben.  Ez  a  leg-
fejlettebb,  legintenzívebb  gazdálkodás,  amely  az  Alföldön  egyre
jobban  terjedj  Az  ilyen  gazda  ahelyett,  hogy  az  előbb  említett
ól-tanyát  tovább  fejlesztené,  inkább  falusi  házát  viszi  ki  szántó-
földjére,  a  jószág  számára  pedig  rendesen  külön  fedél  alatt  épít

24) Az alföldi tanya: Győrffy István 136. oldal.
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istállót,  amelyben  tüzelő  már  nincs.  Egy  ilyen  tanyaudvarban
mindazokat  az  épületeket  megtalálhatjuk,  amelyek  a  falusi  ud-
varban megvannak, csakhogy célszerűbb elhelyezésben.

Látatjuk  tehát,  a  tanyák  különfélesége  az  intenzív  gazdálko-
dás  különféle  változataitól  függ  s  a  nagykun  tanyák  3  típusát,
a kisgazda, a jobbmódú gazda és a künnlakó gazda képezi.11

Így  a  nagykun  tanya  nem  egyébb,  mint  a  határban  kitele-
pített,  ma  már  letűnt  városi  tüzelős  ól,  mely  azután  a  mezei  élet-
mód  és  a  szükség  folytán  tovább  fejlődött,  kibővült  és  emberi  la-
kássá  is  alkalmas  lett.  A  nagykun  tanya  a  nagykun  házzal  semmi
genetikus  összefüggésben  nincs,  mindegyik  függetlenül  fejlődött
egymástól.  Mivel  pedig  az  ól-tanya  a  mai  igényeket  már  nem  elé-
gíti  ki,  hanyatlásnak  indult,  letűnő  félben  van,  melléképületté
sülyedt s a helyét a tanyaház foglalja el.26)

Nyíregyháza  éltető  eleme  künn  van  a  csoportos  tanyákon.
Feltűnő  még  az  is,  hogy  a  várostól  nyugatra  nagy  területen  nincs
semmi,  azután  egy  5—6  kilométer  hosszú  csodálatos  településsel
megkezdődnek  gyönyörű  csoportos  tanyáink,  amelyek  akácos  ár-
kaikkal  körülkerítve,  magasabb  helyről  úgy  tűnnek  fel  a  hullámos
fekvésű  szántóföldek  között,  mint  megannyi  kis  erdő  vagy  park.
A  nagy,  üres  térség  oka  az,  hogy  a  város  körül  óriási  terjedelmű
közlegelő  volt,  ahol  a  lecsapolás  előtt  az  Ér-csatorna  vízrendsze-
rébe tartozó mocsarak helyezkedtek el.27)

 Mindezek  mellett  meg  kell  említenünk  az  alföldi  tanyáknak
két  nagy  általános  típusát,  az  egyik  a  tiszántúli,  a  másik  a  Duna—
Tiszaközí.  Az  előbbi  teljesen  fátlan,  sivár,  kietlen,  az  utóbbi  pe-
dig  sok  esetben  nagyon  kies  oázis  képét  mutatja  a  nagy  alföldi
tájnak.  A  Duna—Tiszaközén  sokszor  már  nemcsak  az  akác,  ha-
nem  más  díszfák,  bokrok,  sőt  gyümölcsfák  is  nagymértékben  kör-
nyezik  a  tanyaépületeket,  ami  ma  még  a  Tiszántúli  részeken  nem
igen  található;  Remélni  lehet  azonban,  hogy  a  Tiszántúli  Mező-
gazdasági  Kamara  által  az  Alföld  fásítása  érdekében  megindított
sokirányú  agitáció  s  a  szikeseken  is  bevált  faféleségeknek  a  kite-
nyésztése  kapcsán  ott  is  mielőbb  szép  eredmények  fognak  mu-
tatkozni.

A  Tiszántúli  Mezőgazdasági  Kamara  Alföld-fásítási  propa-
gandájának egyik értékes munkája a „Faültetők Társaságának”

25) A nagykun tanya: Győrffy István. 136. oldal.
26) A nagykun tanya: Győrffy István. 148. lap.
 27) Nyíregyháza és tanyáinak települése. Simkó Gyula. 37—38, lap.
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a  megalakítása,  amelynek  a  fásítás  megkedveltetése,  a  fa  ültetése
és  az  ültetett  fák  ápolásának  fokozott  eszközlése  a  célja.  Jórészt
e  Kamarának  tulajdonítható,  hogy  a  Tiszántúl  kopár,  fátlan  ta-
nyaudvarainak  nagyrészén  megkezdődött  a  fásítás,  sőt  újabban  a
tanyai utak és mesgyék is faültetvényekkel lepik meg a szemlélőt.

Egyébként  a  tanyák  leírására  állandó  típust  megállapítani
nem  lehet.  Az  egyes  tanyák  képe  nagyon  sok  mindentől  függ.
így  pl.  döntő  tényező  az,  hogy  állandó  lakó-e  a  gazda  a  tanyán,
vagy  csak  télen  megy  oda  ki.  Ennél  is  meg  kell  különböztetnünk
olyat,  ahol  télen  a  cselédség  és  a  jószágok  kintmaradnak  és  olyat,
ahol  ez  nincs  meg.  Befolyásolja  a  tanya  nagyságát,  alakját,  hely-
zetét  és  képét  még  az  a  körülmény  is,  hogy  milyen  nagy  területen
épül,  milyen  messze  van  a  várostól,  köves  út,  vasút  közelében
van-e,  vagy  attól  távol  esik?  Az  előbbi  esetben  gyümölcs-  és  zöld-
ségtermelést és tehenészetet is lehet sok helyen találnia

Ezek  azok  a  tényezők,  amelyek  befolyásolják  a  tanya  ala-
kulását.  Természetesen  mindezektől  különálló  a  nyíregyházai
bokortanyatípus,  amely  a  régi  törzsöröklésből  maradt  meg,  ami-
kor  egy  egész  család  évtizedeken  keresztül  szaporodásával  kap-
csolatban  egy  bokorban  telepedett  le,  amely  még  ma  is  szinte  ős-
típusa a családi közösségnek.

Tanyalátogató  körútjaimban  alkalmam  volt  az  egész  Alföld
tanyavilágának  érdekes,  jellemző  és  említésreméltó  tanyatípusait
megszemlélni.  Láttam  tanyát  (Dobos  László,  Cegléd),  amely  a
legmodernebb  és  legtökéletesebb  berendezkedésével,  épületeível,
cselédlakásaival,  villanyvilágításával  stb.  mintaképül  szolgálhat.
Láttam  nagyon  szépen  felszerelt  kisgazda  tanyákat  (Jakó  Józef,
Hódmezővásárhely,  Sági  Károly,  Cegléd,  Forgó  József,  Csongrád
stb.),  amelyek  a  komoly  gazdálkodásnak,  a  haladni  vágyó  és  akaró
komoly  gazdatípusnak,  a  minden  jóért,  szépért  és  nemesért  lel-
kesedő,  áldozni  kész  magyar  tanyai  kisgazdának  igazi  megszemé-
lyesítői.De  viszont  láttam  olyan  tanyákat,  (Kiskunhalas  pirtói  és
balotai  határrészén,  Cegléd  és  Csongrád  homoktengerében),  ame-
lyek  a  gazdálkodás  őskorának  kifejezői.  Kicsiny,  majdnem  földbe
vájt  kunyhók,  egyetlen  fa,  egyetlen  kedves,  szívet,  lelket  gyö-
nyörködtető  oázis  nélkül,  amelyekben  a  gazda  kimondhatatlan
harcot  vív  a  rossz,  szélhordta  homokkal,  a  forró  napsütéssel,  a
perzselő  széllel,  amelyeket  talán  nem  is  lehet  kies  oázissá  átvál-
toztatni.  Vagy  emlékezzem  meg  Szolnokvármegyének  szánalmas,
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nyomorúságos,  kicsiny  tanyaviskóiról,  amelyeket  maga  a  gazda
rakott  össze  családjával,  mint  a  fecske  a  fészkét,  sárból,  ame-
lyek  közelében  sem  egy  fa,  sem  egy  virág,  ahol  sem  udvar,  sem
állat  nincs,  a  földet  egész  az  épületig  felszántja  gazdája,  ahol
hosszú  évtizedeknek  kell  még  eltelni,  amíg  azt  a  legkevesebb  ér-
zéket  is  elsajátítja  a  tanyai  gazda,  amely  egy  kies  tanya  felépíté-
séhez  szükséges.  Örül  az  ember  lelke,  amikor  a  nyíregyházai  bo-
kortanyák  között  jár,  amelyeket  az  akácfák  kies  oázissá  változ-
tatnak  át.  Jobb  itt  a  levegő,  kellemesebb  a  lakás,   nem  perzsel  úgy
a  nyár  heve,  nem  sivít  úgy  a  tavaszi  szél  s  virágos  kertek,  gyü-
mölcsfák  között  nevelődik  a  tanyai  életbe  a  kisgyermek  és  serdül
fel  férfivá  s  el  tudjuk  neki  hinni,  hogy  jól  érzi  magát  a  tanyáján.
Láttam  ilyen  tanyát  többet  az  Alföldön  (Figura  Lajos  Kiskunha-
las,  S.  Bálint  György  Makó,  Tóth  Bárányi  Lajos  Kiskunmajsa,
Hocsi  István  Hódmezővásárhely),  amelyek  olyan  kedvesek,  laká-
josak,  virágokkal,  gyümölcsfákkal  körülvett,  hogy  szinte  nem  is
tanyán  érzi  magát  az  ember.  Vagy  szóljunk  talán  az  egész  nya-
ralószerü,  vonzó  kedves  tanyákról  (Lázár  Dezső,  Lázár  Lajos
Hódmezővásárhely,  Mészöly-testvérek  Kiskunhalas  stb.),  ame-
lyek  már  meglepően  kedvesek,  vonzók,  úgy,  hogy  oda  valósággal
vágyódik  az  ember.  Ezen  igazán  kedves  családi  fészkek,  amelyek
lakóikat  jóleső  melegséggel  töltik  el  s  amelyek  lakói  szinte
vágynak  a  tavaszra,  hogy  kivonulhassanak  ide,  sőt  örömmel  töl-
tik  ott  minden  idejüket,  még  a  sáros  őszt  és  tavaszt  is,  ha  járható
útjuk van.

A  tanyák  felépítettsége  és  mikénti  berendezése  a  gazdától
függ  elsősorban.  Ugyanazon  vidéken  teljesen  hasonló  természeti
és  közgazdasági  viszonyok  között,  anyagilag  egyformán  tehetős
gazdák  tanyakészsége  között  óriási  különbségek  tapasztalhatók.
A  Tiszántúli  Mezőgazdasági  Kamara  nagykunsági  tanyakörút-
jaín  állapította  meg,  hogy  a  gazda  ízlése,  szorgalma  és  életreva-
lósága  a  tanyájáról  is  rögtön  szembe  tűnik  s  mintegy  bepillantást
enged  a  gazda  jellemére.  Míg  egyik  tanya  fátlan,  gazoktól  felvert
szérű  közepéből,  mintegy  lakatlanság  bélyegével  tekint  körül  a
pusztaságon,  addig  a  másik,  —  sajnos  ez  a  ritkábbik  eset  ma  még
—  árnyas  fák  sűrűjéből,  gondozott  kert,  néha  szőlő  közepéből  te-
kint barátságos fehérséggel az érkező felé.

Aki  a  szikbe  hajló  kunság  rónáin  gyümölcsfa  erdőt,  kertet,
szőlőt  képes  tanyája  körül  varázsolni,  azt  a  gazdát  nem  kell  a
pusztulástól félteni.
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Nagyon  érdekes  példáját  volt  alkalmam  látni  a  tanya  falu-
szerű  alakulásának  a  szegedi  határban,  ahol  Szeged-Alsótanya
már  teljesen  faluszerű,  úgy,  hogy  ez  itt,  mint  tanyarész,  számba
sem  jöhet.  Azokon  a  részeken,  ahol  a  szegedi  alsóhatárban  már  a
köves  út  is  megszakad,  ahol  azonban  jól  gondozott  homokos  utak
vezetnek  a  két  oldalon  szép  akácfákkal,  ahol  az  összes  tanyahá-
zak  sorban  az  útra  jönnek  ki  egész  faluszerűen,  utcát  alkotva,
örvendetes  fejlődést  látunk  abban  az  irányban,  hogy  ott  az  összes
közegészségügyi,  közigazgatási  és  kulturális  szükségletek  köny-
nyebben, a tanyai nép nagyobb hátránya nélkül megoldhatók.

IV.
                                           Amerikai viszonyok.

Bár  itt  is  hangsúlyozni  kívánjuk,  hogy  a  magyar  tanyarend-
szerhez  hasonló  tanyaalakulások  sehol  a  föld  kerekségén  nem
találhatók,  de  miután  több  helyen  fordulnak  elő  a  magyar  tanyák
életéhez  hasonló  körülmények  között  élő  külterületi  lakosok  és
alakulások,  úgy,  hogy  ezek  közül  a  legjelentősebbeket,  az  ameri-
kai  viszonyokat,  tájékozás  céljából  mégis  szükségesnek  véljük  itt
megemlíteni.  Ezt  főleg  azért  tesszük,  miután  az  amerikai  viszo-
nyokról  igazán  nagyon  hiányos  fogalmaink  vannak,  különösen  a
gazda-  és  a  mezőgazdasági  viszonyokat  értve  ezalatt,  mert  Ame-
rika főleg mint ipari termelőállam idegződött be a köztudatba.

Az  amerikai  egyesült  államokban  a  mezőgazdasági  problé-
mák  a  következők:  A  gazda  otthona,  mezőgazdasági  iskolák,  a
falusi  vagy  pusztai  templom,  a  falusi  vagy  pusztai  üzlet  (kereske-
dés),  a  környékbeli  takarékpénztár,  a  vidéki  újság  és  a  mezőgaz-
dasági és házi felügyelőség.

Amerikában  a  gazda  bevétele,  összehasonlítva  a  városi  mun-
kás  bevételével,  feltűnően  apad.  Ha  összehasonlítok  egy  gyakor-
lott  pusztán  élő  gazdát  egy  jól  berendezett  és  hasznot  hajtó  far-
mon  és  másrészt  egy  bevándorolt,  tudatlan  foltozó  vargát  egy  kis
városban,  ahol  a  gazdának  15,000  dollár  befektetésével  szemben
a  foltozó  vargának  1000  dollárja  van  befektetve,  akkor  látom
valóban  a  nagy  különbségeket.  A  farmer  nyers  (bruttó)  bevétele
2000  dollár  volt,  a  foltozó  vargáé  7000  dollár.  A  farmer  több  órát
dolgozott  naponta,  mint  a  varga;  nagyobb  tőkét  kellett  kamatoz-
tatnia,  nem  csoda,  hogy  a  gazda  17  éves  fia  ,,a  közeli”  városba
ment,  ahol  évi  1200  dollárt  keresett  8  órai  kellemes,  tiszta  szobai
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munkával.  A  gazda  sok  mással  is  hátrányban  van  a  városban  la-
kók  felet.  A  vízvezeték,  világítás  stb.  stb.  mind  a  városi  lakos  elő-
nyére  szolgál.  Ohió  állam  parasztgazdái  (farmerek)  95%-ánál
nem  találunk  fürdőkádakat.  Az  iskolai  tanítást  illetve  is  hátrány-
ban  van  a  gazda.  Nem  csodálhatjuk,  hogy  a  gazdák  állandóan
a  város  felé  húzódnak  és  az  utolsó  tíz  év  alatt  majdnem  200%-nyi
emelkedést  látunk  a  városi  lakosságban,  nem  tekintve  a  nagy  vá-
rosokat,  ahol  a  lakosság  száma  526%-kal  növekedett  az  utolsó  év
alatt.  Egy  másik  csapása  és  hátránya  az  olcsó  termelésnek  a  je-
lenleg  divtban  levő  bérbeadás.  Ε  bérlők  mind  rövidebb  időre  bé-
relnek,  1—2—3  évnél  tovább  ritkán.  Van  ugyan  egy  államközi
farmbérleti  törvény,  amely  szerint  e  nyomorult  bérlők  földbirto-
kosok  lehetnek,  ezt  azonban  az  ügyes  földbirtokos  kihasználja  és
az  által,  hogy  hosszúlejáratú  kölcsönt  kap,  olcsó  visszafizetésre
kölcsön  vesz  pénzt  és  megvásárolja  kevésbbé  ügyes  szomszédja
birtokát.  Így  e  törvény  is  csak  a  gazdagokat  még  jobban  gazda-
gítja.  A  mezőgazdasági  időszaki  munkások  leginkább  városokból
elszabaduló,  törvényen  kívül  álló,  erősen  szocialista  érzelmű
munkások):  akik  belépnek  a  nemzetközi  ipari  munkások  egyesü-
letébe  s  nyáron  keresztül  egyik  helyről  a  másikra  csatangolnak,
terrorizálják  a  munkaadókat,  úgy,  hogy  Kansas  állam  1920-ban
törvényt  hozott  ezek  ellen,  de  csak  a  legmodernebb  arató-  és
egyéb  gépek  beállításával  tudnak  a  gazdák  valahogy  magukon
segíteni  és  az  által,  hogy  az  aratási  időszakban  sokkal  hosszabb
ideig  dolgoznak,  mint  a  szervezett  munkások  által  kívánt  8  óra
munkáidéig.

Jó  utak  is  nagyon  hozzájárulnak  a  mezőgazdasági  termékek
olcsó  és  mielőbbi  értékesítéséhez.  A  csendőrségnek  is  nagy  sze-
repe  van  az  elszórtan  levő  gazdaságok  fellendülésében.  Itt  érde-
mes  megemlítem  Henry  Fordnak,  a  világhírű  ipari  kapitánynak
az  ideáját,  aki  azt  ajánlja,  hogy  a  városi  gyárak  és  a  mezőgazda-
ságok  dolgozzanak  együttesen,  úgy  értve  azt,  hogy  az  ipari  mun-
kások  a  tavaszt  és  nyárt  a  mezőgazdasági  munkával,  az  őszt  és
a  telet  városokban  gyári  munkával  töltsék.  Sok  történik  az  Üdv
hadserege  (Salvation  Army)  katonái  által,  akik  ezt  az  állandó,
pusztákról  a  városba  levő  beáramlást  megállítani  és  visszatérí-
teni igyekeznek szép eredménnyel.

A  szétszórt  gazdaságokban  (magyarul  tanyáknak  mondhat-
juk)  az  otthon  kérdése  is  igen   fontos.  A  minap  a  prairie-n levő
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pusztai  háznál  gyönyörű  vidéken  láttam  egy  nyomorúságos  csa-
ládot.  A  gyermekek  piszkosak,  rongyosak,  asszonyok  idő  előtt
megöregedve  a  gondtól  és  szegénységtől.  Semmi  sem  érdekelte
őket,  csak  a  mindennapi  kenyér.  Egy  képdíszítés  nem  volt  a  ház-
ban.  Elképzelhetjük,  hogy  ilyen  körülmények  között  az  itteni  sze-
gény  népek  nem  törődnek  és  nem  is  törődhetnek  mással,  mint  az
ő  nyomorúságos  kenyérkeresetükkel  és  nagyon  örülniök  kell,
hogy a házi felügyelőségek már megszerveztettek.

A  pusztai  üzlet,  bolt  (fűszer  és  vegyeskereskedés,  hasonló
a  magyar  Hangya  intézményhez)  nagyon  fontos  szerepet  játszik
az  amerikai  tanyai  életben.  Ez  az  üzlet  többet  képvisel,  mint  egy
egyszerű  elárusító  hely.  Ezelőtt  a  korcsma  is  itt  volt,  vagyis  ,,a
szegény  ember  clubja”!  Ma  az  alkoholtilalom  idején  ,,a  tanyai
ember  és  földmíves  clubja”.  Itt  mindenféle  emberek  találkoznak:
ifjak,  öregek  mindkét  nemből.  Különösen  az  öregek,  akik  úgyszól-
ván  itt  laknak.  Itt  látunk  lüktető  életet.  Ez  fontos  tényezője  a
tanya  és  község  előmenetelének  és  felvirágozásának.  Ahol  tiszta
és  jól  vezetett  bolt  van  a  kerületben,  ott  a  föld  értéke  emelkedik
és  jobb  iskolák  létesülnek.  Eseteket  sorolhatnánk  fel  arra  nézve,
hogy  a  kietlen  vidéken  egy  kis  kereskedés  10  éven  át  gazdát  cse-
rélt,  mert  mind  tönkre  ment.  Végre  jött  egy  ügyes  ember,  aki  már
25  éve  ott  lakik  s  meggazdagodott.  Ma  négy  segéddel  dolgozik,
van  tej  szövetkezete,  árúraktára;  mindent  tart,  amire  a  községnek
szüksége  van  és  a  farmerek  részére  érkező  árúkat  ingyen  raktá-
rozza  el  nagy  árúraktáraiban,  míg  érte  nem  küldenek.  Mindent
vesz  és  elad,  amire  a  gazdának  szüksége  van.  Vesz  gabonát,  vajat,
tojást,  tejfelt,  baromfit  készpénzért,  vagy  cserébe  árúért.  S  bár  a
posta  járat  a  ház  előtt  megy  el,  még  mindig  fenntartja  a  házában
a  postahivatalt  s  az  összes  újságokat  innen  osztja  szét,  Szombat
délután  és  este  egész  vásár  van  a  boltja  előtt.  A  környék
gyalog,  lóháton,  vagy  autón  összesereglik,  ott  szórakoznak  egész
az éjbe nyúlóan.

Elérkeztünk  a  pusztai  élet  egyik  legfontosabb  szükségleté-
hez,  a  falusi  újsághoz,  amelyet  a  tanyákon  és  pusztákon  olvasnak.
Ne  tartalmazzon  ez  újság  a  fővárosi  újságok  mintájára  olyan  cik-
keket,  amelyek  szenzációt  hajszolnak,  hanem  alkalmazkodjék  a
szegény  farmer  igényeihez.  Ne  legyenek  abban  a  fővárosi  lapokból
kilopkodott  cikkek,  hanem  azt  hozza,  amit  a  farmer  elvár.  Legye-
nek   abban   a  mezőgazdasági   legújabb   találmányok,    ismeretek,
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gyakorlatok,  hivatalos  állami  értesítések,  elméletek,  módszerek,
magvakat,  vetést,  állatokat  és  építkezést  illetőleg,  szóval  mindaz,
amit  a  farmer  vasárnaponként  élvezettel  olvas  és  haszonnal  érté-
kesíthet  otthonában.  (Ezt  nálunk  is  megfontolhatnák  a  fővárosi
sajtó munkásai.)

Pár  szóval  meg  kell  említenünk  a  körzeti  hitelszövetkezetet
is,  amelynek  képviseletei  kinyúlnak  a  tanyai  gazdaságokba  is.
Alapelvük:  előzékeny  kiszolgálás,  nagy  forgalom,  kis  haszon,
amellyel  a  gazda  rokonszenvét  és  bizalmát  igyekeznek  megnyerni.
Ε  hitelszövetkezet  legyen  tanácsadója  a  gazdáknak  a  pénzbefek-
tetésnél,  legyen  gyakorlati  érzéke  és  képessége,  amellyel  java-
solni  tudja,  hogy  a  gazdáknak  marhaállományát  lehet-e  emelni,
vehet-e szántógépet, stb,!?

Utolsó  kérdés  a  gazdasági  és  (Magyarországon  eddigelé
ismeretlen)  házifelügyelőség.  Házifelügyelőség  a  tanyai  házakat
vizsgálja,  tanácsokat  ad  egészségügyi,  építkezési  s  egyéb  tekin-
tetben  és  jelentést  tesz  a  felettes  hatóságnak,  ha  valami  hibát  ta-
lál.  Az  egyes  gazdák  egyesületekbe  tömörülnek  a  tanyákon  (gaz-
dasági  körök,  népkörök  nálunk)  és  ezeknek  a  kormány  256  épü-
letet  bocsátott  rendelkezésére  40  különböző  államban,  (a  nálunk
ismert  népház  forma).  Ez  épületeket  az  egyesületek  az  alábbi  cé-
lokra  használják:  előadások,  hangversenyek,  műkedvelő-  és  szín-
előadások.  Heti  táncmulatság,  kugli  férfiak  és  nők  részére.  Ezek-
ben  versenyek.  Billiard  és  játékszobák,  tennisz.  Az  asszonyok
osztályában  csipke  és  más  kézimunka  kiállítás  és  darusítása.
Könyvtár  és  olvasótermek.  Mozielőadások  kétszer  hetenként.  A
nagyterem  szolgál  társas  összejövetelekre,  iskolai  mulatságokra,
közös  használatra,  sőt  istentiszteletre  is.  Az  épületben  van  konyha
teljes  felszereléssel  500  személy  számára,  5  fürdőszoba,  vízve-
zeték, stb.28)

Ezekből  láthatjuk,  hogy  mit  tesz  Amerika  a  falusi  és  tanyai
élet  megkedveltetésére,  a  tanyai  lakosság  kulturális  igényeinek
kielégítésére,  amelynek  célja,  hogy  a  puszták  népe  a  városba  ne
kívánkozzék,

A  vidék,  a  falu,  a  tanya  ügye  Angliában  is  fájó  kérdés  hosz-
szú  évtizedek  óta.  A  háború  némileg  előtérbe  tolta  a  mezőgazda-
ságot,  de  a  háború  befejezése  óta   ismét    alárendelt    jelentőségű

28 L.  az  Amerikára  vonatkozó  adatokat  bővebben  Rural  problems  in
the United States. By. James E.. Boyle Ph. D, című műben.
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lett  az  ott,  aminek  természetes  következménye  a  városbaözönlés
és  a  vidék  elhanyagolása.  Szomorúan  állapítja  meg  egyik  angol
lap,29)  hogy  a  vidéki  nevelés  kérdése  gyakran  kritikán  aluli,  pedig
,,egyetlen  nép  sem  maradhat  meg  virágzásában,  ha  kultúrája  nem
azon  a  szilárd  alapon  épül,  amelyet  főleg  a  vidék  nyújt,”  Ezekről
a  kérdésekről  egyébként  a  tanyai  oktatásügy  tárgyalásánál  lesz
majd szó.

V.
                                          A tanyák nemzetisége.

Ha  az  Alföld  tanyákkal  behálózott  területének  nemzetiségi
statisztikáját  nézzük,  akkor  azt  kell  megállapítanunk,  hogy  a  ta-
nyák  népe  igen  nagy  százalékban  magyar  anyanyelvű,  de  emel-
lett  találunk  elvétve  német.,  tót,  oláh  anyanyelvű  tanyákat  is.
Bár\a~statisztika  tanúbizonysága  szerint  a  tanyai  település  főleg
a  magyarság  üzemi  és  lakásformája,)  tehát  ebből  a  szempontból
is  fontos  a  tanyai  lakosság  megerősítése,  mégis  elvétve  a  régi  te-
lepülésekből  maradtak  meg  még  a  tanyák  világában  idegen  nem-
zetiségűek.

Így  Bácsbodrog  vármegyében  hat  olyan  tanyacsoport  van,
amelyeknek  lakosságából  50—100  német  anyanyelvű.  7  tanya-
csoport  100—500  német  anyanyelvű  lakossal  és  öt  500-on  felüli
német  anyanyelvű  lakossal.  Pest-Pilis-Solt-Kiskun  vármegyében
9  azoknak  a  tanyacsoportoknak  a  száma,  amelyekben  a  német
anyanyelvű  lakosok  száma  50—100,  tizennégy  100—500  s  egy  az
ezren  felüli  német  anyanyelvűek  száma.  Itt  már  tót  anyanyelvű
tanyacsoportot  is  találunk  és  4  olyan  tanyacsoport  van  Pest  vár-
megyében,  amelyeknek  tót  lakossága  50—100  között  van  s  4
olyan,  amelynek  a  lakossága  100—500  között  van.  Legkever-
tebb  tanyás  vármegye  Békés,  ahol  német,  tót  és  oláh  települések-
kel  lehet  találkozni.  Itt  2  olyan  tanyacsoport  van,  ahol  a  német
anyanyelvű  lakosok  száma  50—100,  6  olyan,  ahol  100—500,  míg
19  olyan  tanyacsoportra  találunk,  ahol  a  tót  anyanyelvű  lakosok
száma  50—100  és  49  olyan  tanyacsoport  van,  ahol  a  tót  anya-
nyelvű  lakosok  száma  100—500.  Sőt  van  11  olyan  tanyacsoport  is
ahol  500-on  felül  van  a  tót  anyanyelvű  tanyai  lakosok  száma.
50—100  közötti  oláh  anyanyelvű  tanyai  lakosok  számával  6  ta-
nyacsoportot  találunk,  míg  5  olyan  tanyacsoport  van  Békés  me-
gyében,  ahol  az  oláh  anyanyelvű  csoportok  száma  100—500.  Bi-

             29) The Times Educational Supplement 1926 február 6.
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har  vármegyében  csak  oláh  anyanyelvű  tanyacsoportokkal  talál-
kozunk.  Itt  olyan  5  tanyacsoport  van,  ahol  50—100  és  3  olyan,
ahol  100—500  az  oláh  anyanyelvű  lakosok  száma.  Szatmár  vár-
megyében  egy  német  anyanyelvű  többségű  tanyacsoporttal  talál-
kozunk,  míg  Arad-  Csanád-  Torontál  együttes  vármegyében  szin-
tén  a  békésmegyeihez  hasonló  vegyes  anyanyelvű  településeket
találhatunk.  Itt  6  olyan  tanyacsoport  van,  ahol  50—100  a  német
anyanyelvű  lakosok  száma.  4,  ahol  100—500  a  német  anyanyelvű
lakosok  száma,  5  olyan  tanyacsoport,  ahol  50—100  a  tót  anya-
nyelvű  lakosok  száma.  7  olyan  tanyacsoport,  ahol  100—500  tót
anyanyelvű  a  lakosok  száma  és  3  olyan  tanyacsoport,  ahol  500-on
felül  van  a  tót  anyanyelvű  lakosok  száma.  Itt  szintén  találunk
oláh  tanyacsoportokat  és  pedig  6  olyant,  ahol  50—100,  6  olyant
ahol  100—500  s  1,  ahol  500-on  felüli  az  oláh  anyanyelvű  lako-
sok száma.36)

Ezeken  a  tanyarészeken  az  idegen  anyanyelvű  lakosság
követte  a  magyar  anyanyelvű  lakosság  tanyai  települési  formáját
és  azok  példáján  indulva  el,  teljesen  átvette  a  tanyai  élet  összes
jellegzetes sajátságait.

Itt  említjük  meg  azt  az  érdekes  jelenséget,  hogy  több  helyen
a  zsidók  is  nagyobb  csoportokba  verődve  élnek  az  Alföld  egyes
tanyarészein.  Erre  vonatkozólag  csak  Pest-Pilis-Solt-Kiskun  vár-
megye  adatait  szedtem  össze.  Ezek  szerint  e  vármegyében  20
olyan  tanyacsoport  van,  ahol  a  zsidók  lélekszáma  10—50  s  2
olyan tanyacsoport, ahol 50—100 a zsidó lélekszám.

VI.
                                          A tanyavilág vallása.

A  tanyák  életében  és  a  tanyai  kérdés  rendezésében  igen
nagy  szerepet  játszik  a  tanyai  települők  vallása.  Elvitázhatatlan
tény  ugyanis,  hogy  a  vallás  igen  jelentős  tényező  az  emberek  éle-
tében,  cselekedeteiben  s  ezért  ma  még  ezzel  a  tanyaprobléma
tárgyalásánál  is,  mint  jelentős  tényezővel,  számolni  kell,  már
csak  azért  is,  mert  a  vallásos  nevelésen  felépülő  erkölcs  a  tanyai
nép életére talán a legnagyobb befolyással ható tényező.

Alföldi  tanyai  népünk  ma  még  —  öntudatlanul  bár  —  de
meglehetősen  vallásos;  ragaszkodik  hitéhez,  vallásos  és  sokszor
ez  az  oka  annak,  hogy  a  tanyai  lakosság  nagy  része  nem  tud

           38)  összeállítva 1920. évi népszámlálás adataiból. II. kötet.
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állandó  lakosként  a  tanyán  megtelepedni,  mert  ott  vallási  szük-
ségletének  kielégítését  legtöbbször  nélkülözni  kénytelen.  Ezért
szükséges  volna  templom,  kápolna,  vagy  legalább  imasátor  épí-
tése  —  ahol  e  célra  alkalmas  iskola  nincs  —  a  sűrűbben  lakott
tanyai  részeken,  amelyben  a  tanyai  lakosok  lelkiszükséglete  ki-
elégíthető  volna.  A  tanyai  lakosság  nagyrésze  éppen  e  szükségle-
tének  kielégítésére  megy  be  legfőképpen  vasárnaponkint  a  város-
ba.  De  emellett  végtelenül  fontos  e  kérdés  rendezése  az  iskolába
járó  gyermekek  vallásoktatása  szempontjából  is,  mert  e  tekintet-
ben  a  mai  állapot  nagyon  szánalmas  és  ki  nem  elégítő.  Igen  sok
ember  lakik  ma  még  az  Alföld  tanyavilágában,  aki  életében  egy-
szer látott papot: esküvőjén.

A  Tiszántúli  Mezőgazdasági  Kamarához  beérkezett  tanyai
panaszok  és  kívánságok  között  is  mindig  jelentős  részletként
szerepelnek  a  hitélet  fejlesztésére  irányuló  kívánalmak  s  a  tanyai
vallási kérdések elhanyagoltságából fakadó keserű panaszok.

Hogy  e  kérdésnek  az  alapanyagát,  a  tanyai  lakosság  vallási
elosztását  tisztábban  lássuk,  összeállítottam  az  1920.  évi  nép-
számlálás  adatai  alapján  a  10  tanyákkal  rendelkező  vármegye
vallási  statisztikáját  az  1000  lelken  felüli  s  a  100  lelken  felüli
(100—1000 lélek között) egy vallású tanyai lakosságról:
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31 )  Összeállítva az 1920. évi népszámlálás adataiból.
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Ha  a  tanyai  ember  lelki  életét  szemügyre  vesszük,  láthatjuk,
hogy  a  tanyai  nép  tisztességes,  becsületes,  vallásos,  bár  sok  he-
lyen  szinte  pogány  elemek  kerülnek  vallási  fogalmai  közé.  Ennek
oka  az,  hogy  papot  ritkán  látnak,  vallási  oktatásban  nem,  vagy
csak  igen  elvétve  részesülnek.  Szomorú  az  olyan  elhagyott  tanyák
élete,  melyekben  régóta  nem  fordult  meg  pap,  ahol  az  ott  lakó
lakosság  jó  része  alig  látott  papot.  Ilyen  helyeken,  különösen  a
katholikusok  között,  a  legöregebb  végzi  a  vallási  szertartásokat
(természetesen  csak  litániák,  stb.  jöhetnek  szóba),  minek  kapcsán
egész  különös  szertartások  fejlődnek  ki,  amelyekben  a  katholikus
és pogány elem lelhető fel.32)

A  Tiszántúli  Mezőgazdasági  Kamarához  a  jászsági  tanya-
vidékről  beérkezett  jelentés  szerint  az  e  vidéket  túlnyomólag
katholikus  vallású  istenfélő  emberek  a  templomozás  hiányát  fe-
lette  érzik.  Iskolákkal  kapcsolatban  kápolnák  volnának  építen-
dők,  hol  a  hét  bizonyos  napjain  istentisztelet  tartatnék,  gyóntatás,
szentségkiosztás  teljesíttetnék.  Erre  a  szolgálatra  a  ferencrendi
szerzetesek  volnának  beállítandók,  kik  bizonyos  ellenszolgálta-
tásért  a  tanyaközpontokat  látnák  el  vándor  papi  teendőkkel.
Sajnos,  nem  ritka  eset,  hogy  pap  nélkül  temetnek.  A  vándor  lel-
készeket  a  tanyai  gazdák  szívesen  vinnék  ki  kocsijaikkal  az  isten-
tiszteletek  színhelyére,  úgy  a  katholikus,  mint  a  protestáns  vidé-
keken,  hiszen  szívesen  hoznak  meg  minden  áldozatot  a  vallási
élet fokozottabb mívelhetéséért.

1926.  szeptember  hó  közepe  táján  a  ceglédi  tanyalátogatás
kapcsán  eljutottunk  arra  a  határrészre,  ahol  a  lakosság  legna-
gyobb  része  télen-nyáron  kintlakik.  Itten  a  lakosság  lélekszámá-
nak,  illetőleg  a  tanköteleseknek  az  aránya  80:20,  vagyis  150  tan-
köteles  gyermek  közül  az  itteni  —  gerjei  —iskolában  30  reformá-
tus,  120  katholikus.  Érdeklődtem  a  tanítói  házaspártól,  hogy  mi-
ként  történik  itt  a  gyermekek  vallásoktatása  és  a  hívek  lelkiszük-
ségletének  kielégítése,  azt  a  választ  kaptam,  hogy  az  iskolában  a
hittant  ők  —  a  tanító  és  felesége,  aki  szintén  tanít  —  látják  el.
ők  tartanak  vasárnaponként  istentiszteletet  az  iskolában  először
a  katholikus  hívek,  azután  a  református  hívek  számára.  Érdek-
lődtem,  hogy  az  egyházak  részéről  nem  jön-e  valaki  ki  hozzájuk
néha.  Azt  mondották,  hogy  a  katholikusok  részéről  az  elemi  isko-
lák   évzáró   ünnepélyére   néha   kimegy  valaki,  de   a   református

32)  Steinecker Ferenc egyetemi tanár előadásából.
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egyház  részéről  sem  istentisztelet  tartásra,  sem  hitoktatás,  sem
az iskola megtekintése végett még soha nem volt kint senki.

Lehetetlen  állapot,  hogy  az  ország  közepén,  Budapesthez
70  kilométerre  ilyen  elhanyagolt  állapotban  legyen  a  tanyai  nép
lelki  gondozása.  Így  odadobjuk  a  híveket  a  közöny  lelki  sorvadá-
sának,  amely  igen  sok  bajnak  lehet  az  oka.  Itt  is  csak  azt  mond-
hatom, szaporítani kell a tanyai lelkészségek számát.

Jellemzőek  a  tanyai  vallásügyre  Orsenigo  pápai  nuncius
szavai,  aki  a  18-ik  katholikus  nagygyűlésen  1926  október  hó  10-én
a  következőket  mondotta:  „Lássuk  el  a  mi  tanyai  központjainkat,
ha  csak  lehetséges,  legalább  egy-egy  szerény  kápolnával,  ame-
lyekben  a  ti  annyira  vallásos  népetek  és  pusztáitok  kedves  öreg-
jei mindig megtalálhassák az ő nagy barátjukat Jézus Krisztust.”

Az  alföldi  tanyavilágban  még  néhány  esztendeje  is  előfor-
dult,  hogy  téli  időben,  amikor  lehetetlen  volt  papot  hozatni,  úgy
temettek,  hogy  a  férfiak  tömjént  tettek  a  pipába  és  illatos  füsttel
rápipáltak  a  halottra,33)  vagy  képzeljük  el  azt  az  állapotot,  mikor
télvíz  idején  20—30  km.-ről  kell  a  halottat  a  városba,  községbe
vinni eltemettetni, vagy papot kivinni, ahol kint temető van.

Pedig  a  tanyai  lakosság  életében  legfontosabb  a  vallási,
vagyis  a  lelki  szükségletek  kielégítése.  Ezt  igazolja  az  a  körül-
mény  is,  hogy  a  tanyai  lakosság  elsősorban  nem  az  orvos  és  iskola,
hanem  legtöbbször  a  vallási  szükségletek  kielégítésének  hiánya
miatt  nem  tartja  állandó  lakóhelyének  a  tanyát,  igyekszik  a  vá-
rosba  másik  lakást  tartani,  ahová  az  Öregebbek,  akik  sokkal  job-
ban  ráérnek,  de  sokkal  inkább  szeretnek  is  templomba  járni,  be-
húzódhatnak.  Ezért  nagyon  fontos,  hogy  a  tanyai  nép  lelkiszük-
ségletének  kielégítését  bármilyen  primitív  formában  is,  de  minden
alkalommal  hivatásos  egyén  közreműködésével  kielégíthesse.  Ε
szempontból  nagyon  fontos,  hogy  a  tanyai  lakosság  egy  valláson
van-e,  vagy  kevert  vallású,  mert  ez  utóbbi  esetben  még  nehezebb
a  kérdés  megoldása.  Sajnos  e  tekintetben,  amint  a  fentiekből  lát-
ható,  nem  mondható  szerencsésnek  a  tanyai  nép  vallási  statisz-
tikája.34)

Ha  már  most  vizsgáljuk  azt  a  körülményt,  hogy  a  tanyai
ember  lelkére  az  egyes  vallásfelekezetek  milyen  hatást  gyakorol-
nak,  akkor  megállapítható,  hogy  ez  nagyon  különböző.  A  püspö-

33) Tonelli Sándor: Szegedi Ismertető. 55. oldal.
34)  Czettler: Tanyai település s tanyai központok. 6-ik oldal.



84

kök  csak  a  legritkább  esetben  látogatják  meg  a  tanyai  híveket,
amely  alól  kivétel  az  utóbbi  években  Ravasz  László  református
püspök  s  Hanauer  István  váci  püspök,  akik  tanyalátogató  kőrút-
jukban  olyan  hatással  voltak  a  tanyai  nép  lelki  életére,  amelyet
felfogni alig lehet.

Nagy  hátrányul  szolgál  a  tanyai  nép  lelki  gondozására  az
egyes  egyházkerületek  beosztása.  Pl.  A  Szegedhez  5  km.-re  levő
Kiskundorozsma  a  váci  püspökséghez  tartozik,  holott  Szegeden
püspökség  van.  Vagy  pl.  Szeged  és  Hódmezővásárhely  a  debre-
ceni  református  püspökséghez  tartozik,  holott  az  Pestről  sokkal
jobban  megközelíthető.  Az  egyház  főhatóságainak  többet  kell  tö-
rődni  a  tanyai  magyarság  lelkiszükségletével,  amely  úgy  volna
megoldható,  ha  a  lelkészségek  és  a  segédlelkészek  száma  szapo-
ríttatnék.35)

Az  1921-ben  Kecskeméten  rendezett  tanyai  kongresszuson
a  tanyai  vallásügy  tárgyalása  kapcsán  a  határozati  javaslat  három
pontban  foglaltatott  össze.  1.  Minden  olyan  tanyai  körzetben,
amely  legalább  2—3  ezer  hívőt  számlál,  templom  és  lelkészség
létesüljön.  2.  Minden  egyes  tanyai  lelkészség  részére  30  hold  föld
bíztosíttassék  az  állam  és  az  illetékes  községek  és  patronátusok
hozzájárulásából.  3.  A  lelkészek  járandóságait  a  közigazgatási
hatóságok  szedjék  be  a  hívektől.36)  Idevonatkozólag  Kecskemé-
ten  nagyon  szép  példákat  látunk,  ahol  a  város  7  katholikus  és  3
református  tanyai  lelkészség  felállítására  30—30  hold  földet  és
megfelelő telket adományozott.37)

Nem  hagyhatjuk  figyelmen  kívül  e  kérdés  tárgyalásánál
Lahosit  Kajetán  Szent  Ferencrendi  szerzetes  megemlítését,  aki  32
évig  volt  ,,a  tanyák  apostola”  s  aki  a  tanyai  gazdák  jószívűségé-
ből  tanult  meg  magyarul,  végezte  el  középiskoláit.  Amikor  felöl-
tötte  a  ferencrendi  szerzetesek  öltönyét,  egy  darabig  az  Alföld
nagy  gazdavárosaiban  lelkipásztorkodott,  hol  közvetlenül  módjá-
ban  állott  megismerni  a  tanyásnép  elhagyatottságát,  azt,  hogy
a  vallás  vágyaiban  soha  nem  részesülhetnek,  hogy  nincs  templo-
muk,  nincs  lelkipásztoruk,  nincs  tanácsadójuk,  nincs  senkijük.
Amikor  rendjétől  engedélyt  nyert,  a  magyar  misszionáriu-
sok  rögös  pályájára  lépett  s  a  városi  rendházból  a  tanyák
közé  költözött.  Egyszerű  szobája  s  annak  meghatóan  szegényes

35)  Steinecker professzor egyetemi előadásaiból.
3fi)  A kecskeméti tanyai kongresszus naplója 502-ik oldal.
37) Kecskeméten 1926 okt. 24-én szentelték fel az 5-ik tanyai templomot.
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berendezése  mindenki  előtt  példázta,  hogy  nem  kell  a  pogányok
közé  vonulni  annak,  aki  lelkeket  akar  menteni  az  Úr  számára:  az
apostoli  egyszerűséget  megtalálja  a  magyar  pusztákon  is  és  ha
nem  is  kell  küzdenie  a  bennszülöttek  ellenséges  magatartásával,
az  a  rengeteg  távolság,  amely  őt  szétszórt  tanyaházaitól  elvá-
lasztja,  a  tél  fagya,  a  nyár  hősége  a  test  sanyargatásának  alkal-
mas eszköze.

Harminckét  esztendő  alatt  a  derék  ,,hitküldér”  többet  volt
távol  szállásától,  mint  otthon.  Sokszor  50  kilométer  távolságból
jöttek  érte  kocsin,  hogy  egy-egy  nagybeteg  tanyai  gazdát  a  hal-
doklók  szentségével  ellásson.  Miként  Afrikában,  vagy  Kínában
szokásos,  szekérre  tétette  kopott  ládáját,  amelyben  hordozható
oltára  és  egyházi  felszerelései  voltak  és  egy-egy  tanyaháznál,
ahová  a  lelkivigasztalást  szomjazó  tanyai  hívők  százszámra  gyü-
lekeztek  össze,  mondotta  Isten  szabad  ege  alatt  a  misét  és  beszélt
nekik  a  maga  egyszerű  módján,  nem  a  modern  eszmékről,  hanem
a  názáreti  Jézusról  s  annak  apostolairól,  akik  bejárván  a  világot,
tanítottak  minden  népeket.  Aki  csak  egyszer  tett  meg  rázós  pa-
rasztszekéren  egy  ilyen  tanyai  utat,  az  elképzelheti,  hogy  micsoda
munka  volt  32  évig  esőben,  fagyban,  sárban  ezeket  az  utakat
állandóan  járni,  különösen  70  év  súlyával  terhelve.  Életének  al-
konyán  tanyáról-tanyára  járván,  reszkető  kézzel  koldulta  össze
az  Úr  tanyai  hajlékát.  Sok  hatalmas  székesegyházat  láttunk  az
építtetők  büszke  címerével,  magyar  városok  áldozatkészségének
is  tanúi  voltunk  e  tekintetben,  de  magasztosabb  dolgot  alig  talá-
lunk,  mint  ezt  az  egyszerű  tanyai  templomot  s  benne  azt  a  törő-
dött  öreg  embert,  aki  gyermekes  örömmel  magyarázta  minden
egyes  padnak,  zászlónak  történetét,  a  tanyás  gazdák  áldozatkész-
ségét, Isten segedelméért tanúsított háláját. 38)
  Úgy  a  katholikus,  mint  protestáns  felekezeteknél  meg  van

engedve,  hogy  bizonyos  lelkészi  funkciókat  a  tanító  is  végezhet.
Épen  azért  nem  közömbös  a  tanítóságnak  ilyen  irányú  kiképzése,
Idevonatkozólag  legyen  szabad  idéznünk  Becker  Vendelnek,  a
szegedi  katholikus  tanítóképző  intézet  igazgatójának  alábbi  sza-
vait:  39)  Különleges  viszonyaink  között  filíalis  községekben  és  ta-
nyákon  a  tanító  nemcsak  a  kulturális,  hanem  a  hitéletnek  is  leg-
hűbb  képviselője  és  mint  ilyennek  a  papsággal  együtt  a  hitélet

38) A Gazdaszövetség című lap 1924. évi 39. sz. „A tanyák apostola.”
39) L. a Szegedi kir. Tanítóképző Intézet értesítőjének 1926. évf. 8-ikl.
     Milyen szempontok irányítják a mai tanítóképzést.
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emelésén  kell  fáradoznia.  Jelen  települési  viszonyaink  mellett  ez
súlyos  és  felelősségteljes  kötelessége  marad  a  tanyai  és  fiókegy-
házi  tanítóinknak,  mivel  ők  az  egyedüliek,  akik  a  tanyákon,  vagy
fiókegyházakban  hirdetik  úgy  az  iskolában,  mint  a  papnélküli
istentiszteletben  Isten  igéjét.  Hogy  ezt  tehessék,  jól  kell  ismer-
niök  vallásuk  hit  és  erkölcsi  igazságait,  ezeket  őszinte  lelkese-
déssel  magukévá  tenniök  és  hirdetniök,  nemkülönben  az  egyházi
elöljáróság  utasításai  szerint  végezniök  a  papnélküli  istentisz-
teletet.

Schandl  Károly  dr.  földmívelésügyi  államtitkár,  a  magyar  ta-
nyavilág  egyik  előmunkása,  a  következőket  mondta  idevonatko-
zólag ,,Falusi és tanyai hitélet” című beszédében:

,,Távol  áll  tőlem,  hogy  a  tanyavilág  elhanyagolásáért  az  egy-
házaknak  tegyek  szemrehányást.  A  társadalom  és  az  állam  mu-
lasztásai  sokkal  nagyobbak  e  téren,  mert  kultúra  nélkül  hagyták
a  magyar  faj  legértékesebb  rétegeit.  Szeretném  névszerint  felem-
líteni  azokat  a  derék  fiatal  papokat,  akik  fáradságot  nem  kímélve,
mikor  járhatatlanná  válik  az  út,  lóháton  mennek  ki  a  messze  ta-
nyai  kápolnába  misézni.  Vagy  említsem-e  a  vándorpapokat,  akik
hősi  önfeláldozással  állandóan  a  tanyavilágot  járják,  hogy  a  ta-
nyai nép lelki szükségletét ellássák?”

„Ha  több  hitfelekezethez  tartoznék  egy-egy  község,  vagy
járás  tanyavilága,  akkor  oda  lehetőleg  minden  felekezetű  vándor-
tanítólelkészt  kell  egymásután  alkalmazni;  azért  ne  egy  időbe,
hogy  így  a  kulturális  munka  folytonos  legyen.  (Az  előadás  soro-
zatot  is  úgy  kell  összeállítani.)  A  vándor  hitoktató-tanítók  meg-
felelő  mennyiségű  és  milyenségű  tanítási  eszközökkel,  könyvek-
kel  ellátandók  a  megyei  tanfelügyelőségek  révén  s  ezek  a  gyer-
mekeknek és felnőttek között önköltségi árban kiosztandók.”40)

Majd  a  tanyai  tanítónak  ezirányú  szerepét  fejtegetve  mond-
ja:  A  tanyai  tanító  művének  szépségét  legjobban  mutatja  a  ta-
nyai  nép  lelkivilága.  Ennek  a  lelkiségnek  első  és  legerősebb  vo-
nása  a  hit.  Érdekesen  nyilatkozik  meg  a  vallásosság  a  tanyai
népben.  20—30  km.-es  messzeségben  nem  lehet  templomot  találni
s  a  tanyai  nép  vallásos  érzülete  nemcsak  arra  képesíti,  hogy  ezt  a
nagy  távolságot  vasárnaponkint  bejárja,  hanem  arra  is,  hogy  ün-
nepélyesebb  alkalmakkor  a  tanyai  iskola  termében  rögtönzött
oltárt,  hogy  ott  végezze  ünnepi  imádságát.  Pár  éve  a  katholikus

40)  Alföldi Népművelés 1925. május hó 1.
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nagygyűlésen  felhívtam  az  ország  figyelmét,  hogy  ha  200  ezer
házhelyet  adunk,  hogy  házak  épüljenek  az  embereknek,  indítsunk
mozgalmat,  hogy  az  Istennek  is  épüljenek  házak  a  magyar  tanya-
világban,  ahol  a  templom  nélkül  szűkölködik  a  legjobb  magyar
nép.  Azóta  több  helyen  épülnek  kisebb  nagyobb  kápolnák,  tanyai
templomok  és  boldog  a  tanyai  lakosság,  ha  a  messze  falu,  vagy
város  lelkipásztora  kiszáll  körébe  a  vasárnapi  szentmisét  elmon-
dani.  A  magyar  tanyai  kultúra  bizonyos,  hogy  akkor  lesz  télies,
mikor  minden  tanyai  körzetnek  meg  lesz  a  maga  temploma  s  ta-
nítója  mellett  papja  is  gondozza  lelki  szükségleteit.  Enélkül  nem
csoda,  ha  előfordult,  hogy  a  tanyai  nép  vallásos  hajlandósága
különös  szertartásokra  vezetett,  amelyekből  vallásos  szekták
kezdtek  kialakulni.  Az  alföldi  papság  dicséretére  meg  kell  álla-
pítani,  hogy  ma  már  mindenfelé  iparkodnak  lelkipásztoraink,  ha
nem  is  minden  vasárnap,  de  sűrűn  kimenni  a  tanyai  kápolnákba
a lelki élet gondozására.41)

VII

A tanyavilág útügye.
A  magyar  tanyakérdés  tárgyalásánál  igen  jelentős  hely  illeti

meg  az  útkérdést,  amely  nemcsak  a  tanyavilágnak,  hanem  az  egész
Alföldnek  egyik  legégetőbb  és  legnagyobb  jelentőségű  kérdése.
az  úttalanság  az  akadálya  a  kulturális  előbbremenetelnek,  ez
állja  útját  a  közigazgatás  fejlődésének!  amelyek  közül  csak  egyre
mutatok  rá,  hogy  út  esetén  milyen  hamar  meg  lehetne  szüntetni
a  mai  postamizériákat,  amelyek  szerint  két  hét  múlva  kapnak
kézhez  a  tanyai  lakosok  levelet,  éppen  azért  nem  járatnak  újsá-
got  sem,  míg  ha  utak  volnának,  kocsi-  vagy  autópostajáratokkal,
a  tanyavilágot  minden  további  nehézség  nélkül  be  lehetne  kap-
csolni  a  postaforgalomba.  Vagy  beszéljünk  talán  a  közegészség-
ügyi  viszonyokról,  amely  ma  azt  a  képet  tárja  elénk,  hogy  20—25
kilométerről  kell  sokszor  lehetetlen  utakon  vinni  a  beteget  az  or-
voshoz, vagy a szülésznőt a beteg, szenvedő anyához.42)

Idézzük  idevonatkozólag  a  Magyar  Róna  1926.  áprilisi  szá-
mának  vezércikkét,  amely  szintén  e  kérdéssel  foglalkozik.  Az  út
a  gazdasági  életnek,  főleg  a  mezőgazdaságnak  a  legfontosabb  té-

41 A  tanyayilág  és  a  tanítóság.  Írta:  dr,  Schandl  Károly,  Mezőgazda-
sági Hírlap 1926. aug.

42)  Szerző:  Az  Alföld  fejlesztése  az  állami  beruházásokban.  Nemzeti
Újság, 1926. február 13.
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nyezője,  az,  ami  az  emberi  szervezetben  a  véredényrendszer.  Út
nélkül  nincs  gazdálkodás,  nincs  értékesítés,  nincs  kultúra,  nincs
közigazgatás,  nincs  közegészségügy  és  nem  lehet  emelkedés.  Út
nélkül  nem  lehet  jó  gazda,  nem  lehet  változatos  termelés,  nem
lehet  tejgazdaság,  nem  lehet  hizlalás,  zöldség-  és  gyümölcsker-
tészet  és  nem  lehet  vagyonosodás,  mert  úttalanság,  a  járhatatlan
utak  lehetetlenné  teszik,  megakadályozzák  a  gazdasági  haladást
és  fejlődést.  Az  Alföld  tanyai  magyarsága  —  iskolák  hiánya  miatt
—  igen  jelentős  százalékban  szerepel  az  analfabéták  között.  Most
már  megindult  az  iskolaépítés  nagy  munkája  az  Alföld  tanyavi-
lágában  is,  de  az  óriási  áldozat  és  erőfeszítés  csak  félmunka,  mert
út nélkül az iskola sem felelhet meg hivatásának.

Az  Alföld  ma  nemcsak  Magyarországnak,  hanem  Kelet-
Európának  is  legnagyobb  élelmiszert  termő  területe.  Itt  óriási  a
tennivaló,  sok  a  munka  a  mezőgazdasági  kultúra  előbbrevitele
terén.  Mindehhez  azonban  út  kell.  Az  Alföld  tanyai  magyarsága
között  pusztít  legnagyobb  mértékben  a  gyermekhalandóság  és  a
tüdővész,  aminek  egyik  főoka  a  szülésznő-  és  orvoshiány.  Ennek
is  az  útkérdés  állja  útját.  A  tanyák  magyarságának  közigazgatási
megszervezése sem történhetik meg az úthálózat kiépítése nélkül.

Éppen  azért  be  kell  látni  minden  illetékes  tényezőnek,  hogy
az  Alföld  magyarságának  jövendője,  gazdasági  megerősödése  a
legszorosabb  összefüggésben  áll  az  úthálózat  kiépítésével.  A  mai
vezető  férfiaknak  a  múltak  mulasztásait  pótolni  kell  s  az  elha-
nyagolt  tanyai  magyarságot  fel  kell  fedezni,  meg  kell  menteni  és
meg  kell  erősíteni.  Ma  a  beruházási  programmnak  nem  lehet  fon-
tosabb  tétele,  mint  az  Alföld  úthálózatára  fordított  összeg.  Az
alföldi  tanyai  magyarság  a  közadókból  kiveszi  a  részét  és  az  út-
adót  s  egyébb  idevonatkozó  közterhet  ereje  végső  megfeszítéséig
is  viseli,  tehát  jogos,  méltányos  s  az  ország  gazdasági  megerősö-
dése  szempontjából  pedig  létérdek,  hogy  a  magyar  tanyák  világa,
a  magyar  tanyák  népe  gazdaságilag,  kulturális  és  társadalmi  té-
ren bele tudjon kapcsolódni az ország gazdasági vérkeringésébe,

Idevonatkozólag  idézzük  Fodor  Ferenc  szavait:  Magyaror-
szág  gazdasági  termelésének  súlypontja  a  mezőgazdaságon  van
s  ezért  elsősorban  a  mezőgazdasági  tájakon  kellene  az  úthálózat-
nak  a  legsűrűbbnek  lennie.  A  helyzet  azonban  az,  hogy  ma,  ami-
kor  az  Alföld  képezi  Csonka-Magyarország  gazdaságilag  haszno-
sított  területének  legnagyobb  részét,  a  leglehetetlenbb  utak  állják
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útját a gazdasági és kulturális fejlődésnek.43)
Kiss  József  csongrádi  tanyai  tanító  1913-ban  a  tanyai  köve-

telmények  közül  az  útról  a  következőket  írja:44)  Ez  évi  költség-
vetési  vitában  egyik  honatya  azzal  érvelt  a  felvidéki  utak  jókar-
ban  tartása  mellett,  hogy  az  automobilok  nem  tudnak  megfelelően
közlekedni.  Nekünk,  tanyai  lakosoknak  nem  automobilozásra,  de
azért  kell  a  jó  út,  hogy  terményeinket  beszállíthassuk  a  városok
élelmezésére,  fogyaszthassuk  azok  iparcikkeit,  fokozhassuk  jöve-
delmünket  és  előmozdíthassuk  végső  eredményében  az  állam  va-
gyonosodását,  bele  legyünk  kapcsolva  a  kultúrvilágba,  hogy  az
őszi  és  tavaszi  esőzések  idején  is  kimozdulhassunk  a  tanyából.
Ε kívánság ma 14 év múlva is ugyanaz.

A  nemzetek  Szövetsége  magyarországi  főbiztosa  ugyaneze-
ket  állapítja  meg  egyik  jelentésében,45)  midőn  azt  mondja:  ,,a  jó
közutak  hálózata  Magyarországon  roppant  kicsiny  és  kiterjedése
feltétlenül  szükséges.  Ámbár  ebből  a  kiadásból  nem  lehet  közvet-
len  jövedelmet  várni,  ez  kétségtelenül  hozzá  fog  járulni  az  ország
gazdasági fejlesztéséhez.”

Az  állami  költségvetések  is  mindig  mostohán  kezelték  az
útkérdést,  holott  az  egész  gazdasági  életnek  ez  képezi  az  alapját.
1926—27.  évi  költségvetésben  a  kereskedelmi  miniszter  tárcájá-
nál  ,,kiépítetlen  állami  utak  kiépítésére  és  fejlesztésére”  294,600
pengő  (a  múlt  évben  1.143,760  pengő)  van  felvéve,  míg  „útépítés
és  fenntartás,  gépek  és  felszerelések  beszerzésére  és  javítására”
stb.  272,000  pengő.  Ez  oly  csekély  összeg,  amely  mellett  az  Al-
föld,  közelebbről  a  tanyavilág  úthálózata  évszázadok  múlva  sem
fog  kiépülni,  ami  azt  jelenti,  hogy  a  tanyai  magyarság  nagyon
hosszú  ideig  kénytelen  még  nélkülözni  emberi  szükségletének  ki-
elégítését.  Utóbbi  időben  örömmel  kell  megállapítani,  hogy  a  kor-
mány  a  beruházások  kapcsán  mind  nagyobb  és  nagyobb  összeget
szán  erre  a  célra  és  pedig  úgy  az  1926—27,  mint  az  1927—28.
költségvetési  évre  9—9  millió  aranykorona,  míg  a  költségvetési
feleslegekből  is  igen  tekintélyes  összeg  fordítható  útépítési  cé-
lokra.  Ma  már  ott  tartunk,  hogy  átlagban  150  km.  új  út  épül
évente,  amely  mégis  biztatást  jelent  az  Alföldre  is.  Igen  sokféle
terv  foglalkoztatja  ma  az  illetékeseket,  amelynek  célja  olcsó  és
jó  utak  létesítése  az  Alföld  úttalan  utain.  Ezek  mellett  az  egyes

43)  Fodor Ferenc: Magyarország gazdasági földrajza.  192. lap.
44)  Tanyai Gazdák és a Magyar Gazdaszövetség c. kiadvány. 21. lap.
45) XVI. jelentés. 4, lap.
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vármegyék  a  külföldi  kölcsönből  igyekeznek  minél  nagyobb  ösz-
szeget  biztosítani  e  célra,  míg  más  vármegyék  egyéb  úton  és  mó-
don,  belső  megadóztatással  igyekeznek  a  helyzeten  segíteni.  Ilyen
kölcsön  felvétele  ma  a  legtöbb  vármegyében  már  befejezett  ügy-
ként  szerepel  s  hogy  mennyire  fontos,  mutatja  Pestvármegye
1926.  évi  augusztus  hó  10.  napján  tartott  rendkívüli  közgyűlésé-
nek  határozata,  amely  élénk  világot  vet  a  tanyákkal  legnagyobb
mértékben  behálózott,  de  út  szempontjából  legjobban  elhanyagolt
nagy vármegye útügyi politikájára.

,,A  kölcsön  felvételével  az  évtizedeken  át  kiépítetlen  tör-
vényhatósági  utaink  2—3  év  alatt  kiépíthetők  lesznek  s  amellett
hogy  azok  a  panaszok,  melyek  évről-évre  a  kiépítetlen  utak  és  út-
adó,  közmunkafizetés  szembeállításával  az  egyes  adózók  által
emeltettek,  rövidesen  megszűnnek,  ezáltal  a  többtermelés  lehető-
ségeinek  alapfeltételeit  is  megteremtjük,  mert  a  járható  utak
által a termények jobb és gyorsabb értékesítése is lehetővé vá lik,
a  többtermeléshez  több  munkáskéz  szükségeltetvén,  a  kereseti
és végeredményben a fogyasztási lehetőség is javul,”

Ugyanígy  világot  vet  a  helyzetre  Bácsbodrogvármegye  alis-
pánjának  pár  évvel  ezelőtti  előterjesztése  is,  midőn  azt  mondja:
,,Meg  kell  állapítanom,  hogy  közútaink  a  legelhanyagoltabb  álla-
potban  vannak  és  ennek  folytán  csonka  vármegyénk  a  bajai  há-
romszögbe  való  bevonulásának  idején  a  maga  54  km.  kiépített  út-
jával,  szemben  a  ki  nem  épített  175  km.-rel  a  legutolsó  helyen
áll.”  Az  utolsó  pár  év  alatt  azonban  itt  is  óriási  a  haladás.
Ugyanilyen  mozgalomról  számolhatunk  be  a  többi  tanyákkal  ren-
delkező  vármegyékben  is,ahol  különösen  még  Csanád-  és  Sza-
bolcsvármegyét  kell  megemlítenünk,  amelyekben  a  most  megkez-
dett  útépítési  programm  keresztülvitele  után  egyáltalában  nem
lesz  kiépítetlen  út  a  vármegyében,  amely  körülmény  a  tanyai
gazdák  helyzetén  is  nagymértékben  fog  javítani.  Természetes,
hogy  ez  még  nem  elég,  hiszen  a  tanyai  dűlőutak  kiépítése  is  rend-
kívül  fontos,  éppen  azért  a  tanyai  érdekeltségnek  ezt  is  a  legna-
gyobb erővel kell a maga részére biztosítani.

A  vármegyék  vezetői  belátták  már,  hogy  a  tanyai  lakosság
részéről  jogosak  azok  a  panaszok,  amelyek  az  utak  ki  nem  épí-
tése  ellen  szólnak,  szemben  a  tanyai  lakosság  által  állandóan
évtizedek  óta  fizetett  útadóval.  A  tanyai  lakosság  ugyanis  év-
tizedes  útadófilléreiből    soha  nem  kapott   vissza  egy    szemernyit
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sem,  ami  még  sem  mondható  helyes  politikának.  Nagyon  jellem-
zően  világítja  meg  a  kérdést  Bácsbodrogvármegye  alispánjának
1925,  évi  december  hó  4-én  tartott  közgyűlésén  előterjesztett  je-
lentése,  midőn  azt  mondja:  ,,Tagadhatatlan,  hogy  ezeknek  a  pa-
naszoknak  meg  van  a  maguk  jogosultsága.  Polgártársaink  legna-
gyobb  része  1896-tól,  tehát  30  év  óta  fizeti  az  útadót  anélkül,;
hogy  a  legutóbbi  időkig  egyetlen  méternyi  műutat  is  látott  volna.
Jogos  volt  tehát  a  panasz  abban  az  irányban,  hogy  az  ő  útadó-
jukkal  és  közmunkájukkal  más  községek  útjai  lesznek  kiépítve.
Viszont  az  útépítési  hatóság  tehetetlenül  álott  és  áll  e  kívánsá-
gokkal  szemben,  mert  világos,  hogy  amikor  egy  kilométernyi  műút
létesítése  4—500  millióba  kerül,  évi  3—5  milliárddal  nem  lehet
100 kilométereket építeni.

Ma  a  27426  km.  kitevő  hálózatnak  legnagyobb  része  (54,5%)
a  különböző  th-ok  kezében  van,  míg  az  államnak  csak  15.4°%  van,
míg alsóbbrendű közutak 31.2%-ot tesznek ki.

A  tanyai  lakosság  abban  a  boldog  hitben  ringatta  magát,
hogy  most  a  külföldi  kölcsön  felvétele  kapcsán  a  városok  és  köz-
ségek  legalább  is  a  felvett  kölcsön  morzsáit  oda  fogják  juttatni  a
tanyai  lakosság  helyzetének  előbbre  vitelére.  Hiszen  nyilvánvaló,
hogy  ennek  a  hosszú  időre  elosztott  kölcsönnek  kamatait  a  ta-
nyai  lakosság  is  fizeti  az  ő  földje,  vagy  háza  után,  a  tanyai  bérlők
pedig,  mint  kereseti  adót.  A  tanyai  lakosok  sok  helyen  40—60%-
át  fizetik  a  város,  vagy  község  összadóbevételeinek,  tehát  jogos
volt  ama  feltevésük,  hogy  ezekből  a  külföldi  kölcsönökből  fog  egy
rész  fordíttatni  a  tanyai  lakosság  javára  is,  mondjuk  utak  építé-
sére,  esetleg  közigazgatási,  vagy  közegészségügyi  szolgálat  ellá-
tására,  stb.  stb.  Ezzel  szemben  egy  pár  adatot  említünk  meg  a
nagy  tanyákkal  rendelkező  városok  tervei  közül.  Szeged  az  első
kölcsönből  3.6  millió  aranykoronát  kapott.  Ennek  egyrészéből
megépíti  a  tanyai  vasutat  (ez  az  egy  város,  amely  gondol  a  ta-
nyai  lakosságra  is),  a  megmaradó  összegből  bérházat  épít.  A  má-
sodik  kölcsönből  5.5  millió  aranykoronát  kap  Szeged,  amelyet
egészen  az  egyetemi  építkezésekre  szándékozik  fordítani.  Békés-
csaba  az  első  kölcsönből  280  ezer  dollárt  kapott.  Ebből  hozzáfo-
gott  egy  híd  és  a  gőzfürdő  felépítéséhez,  valamint  az  utak  kikö-
vezéséhez.  Ezenkívül  tervbe  vette  tanyai  iskola  és  óvoda  építését,
továbbá  a  villamosművek  hálózatának  fejlesztését.  (Ez  is  ad  egy
morzsát  a  tanyáknak.)    Ezeknek    befejezése    azonban  már  a  má-
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sodik  kölcsönből  fog  kitelleni.  Békés-Gyula  csak  a  második  köl-
csönből  kért.  Ebből  utat  akar  burkolni,  polgári  iskolát  építeni  és
házi  gazdasági  üzemét  továbbfejleszteni.  Makó  az  első  kölcsön-
ből  2  emeletes  bérpalotát  és  több  kislakást  épít.  Hódmezővásár-
hely  a  gazdasági  érdekeltség,  főleg  a  tanyai  lakosság  roppant
nyomására,  a  második  kölcsönből  kültelki  utakat  akar  építeni
(ez  az  egyetlen  város,  amely  eltalálta  a  tanyai  lakosság  legfájóbb
pontját),  utcát  burkolni,  a  közkórházat  renoválni  és  bérházat  épí-
teni.  Baja  320.000  dollárt  kapott  az  első  kölcsönből,  ebből  a  Kom-
ló-bajai  távvezetéket  és  a  bajai  elosztó  hálózatot  építette  ki.
Ezenkívül  a  városi  szállodát  alakították  át  reáliskolává  s  még
szándékozik  tüdőbeteg  pavillont,  2  bérházat  és  téli  kikötőt  épí-
teni.  Ezenkívül  egyes  városok  gőzfürdőt,  szolgabírói  lakást,  vagy
jegyzői  lakásokat  s  igen  sok  bérpalotát  épít  abból  a  külföldi  köl-
csönből,  amelynek  kamatterhet  nagyrészben  a  mai  tanyai  lakosok
unokái is nyögni fogják.46)

A  Duna-Tiszaközi  mezőgazdasági  Kamara  által  1927  okt.
hó  4-én  Szentesen  rendezett  tanyakongresszuson,  Csergő  Károly
Csongrád  vármegye  alispánja  egy  előadással  világította  meg  a
külterületi  utak  építésének  a  kérdését  s  adott  igen  értékes  gya-
korlati tanácsokat. Ez előadásából idézzük az alábbiakat:

A  külterületi  utak  építése  is  —  mint  sok  más  akció  —  pénz-
kérdés  s  minden  attól  függ,  hogy  ezt  a  pénzkérdést  meg  tud-
juk-e  oldani.  Eddig  az  állam  és  a  vármegye  épített  utakat,  a  vá-
ros,   vagy   község   legfeljebb    hozzájárult   az   utak    építéséhez.

Szerintem  azonban  nem  lehet  arra  számítani,  hogy  az  állam
építsen  ki  olyan  utakat,  amelyek  teljesen  helyi,  lokális  jelentő-
ségűek  és  csak  egy  határrész  érdekeit  szolgálják.  Az  állam  csak
fontos  átmeneti  útirányokat,  nagyjelentőségű,  több  városon  vagy
vármegyén  keresztül  haladó  országutakat  épít  ki,  vagyis  oly  uta-
kat,  amelyek  nem  is  vicinális,  hanem  országos  fontosságú  átvonu-
lási irányokhoz csatlakoznak.

A  vármegye  szintén  csak  a  nagyobb  fontosságú,  több  köz-
séget  vagy  járást  érintő  utakat  építhet,  teljesen  lokális  jellegű
utak  építésével  a  vármegye  pénzalapjai,  amelyek  az  egész  vár-
megye céljait kell hogy szolgálják, — nem terhelhetők.

  A  városok  és  községek  hogyan  építsenek  köves  utakat,
amidőn  más  ezerféle,  talán  még  égetőbb  szükségletekre  is  alig  van

         46) Budapesti Hírlap 1926. október 28-iki szám.
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pénz?  Ily  körülmények  között  talán  az  államtól,  törvényható-
ságtól,  a  várostól  vagy  községtől  nyerhetünk  az  útépítési  költsé-
gekhez  némi  támogatást  vagy  segítséget,  arra  azonban  nem  szá-
míthatunk,  hogy  a  teljesen  helyi  jellegű  közdűlőútjainkat,  vagy
egy  határrészre  nézve  fontos,  de  teljesen  lokális  érdekeket  szol-
gáló  egyéb  utak  kiépítését  akár  az  állam,  akár  a  megye  vagy  a
közület  vállalja  magára.  Ezért  szerintem  számolnunk  kell  azzal,
hogy  az  ily  helyi  érdekű  útjainknál  nagyrészben  a  magunk  ere-
jére vagyunk utalva.

Tudunk-e  azonban  a  magunk  erejéből  utakat  építeni  és  egy
helyi  érdekeltség  képes-e  fedezni  az  ezzel  járó  súlyos  terheket?
Erre  én  azt  válaszolom,  hogy  igen  is  tudunk  építeni  utat  a  ma-
gunk  erejéből  is  csak  meg  kell  találni  a  módját.  A  mód  pedig  az,
hogy  minden  határ  építse  meg  a  maga  útjait  és  ha  a  költségek-
hez  minden  érdekelt  egyformán  és  igazságos  alapon  hozzájárul,
akkor  a  költség  —  különösen,  ha  az  alábbiak  szerint  a  helyi  ér-
dekeltség  terhe  alkalmas  módon  csökkentetik,  —  úgy  elaprózó-
dik,  hogy  azt  az  egyesek  meg  se  érzik  és  igen  csekély  áldozattal
hozzájut mindenki a saját köves útjához.

Csak  egy  példát  hozok  fel:  Egy  kilométer  út  kiépítése  3  m.
szélességben  körülbelül  300—350  millióba  (24—28  ezer  P-be)
két  és  fél  méter  szélességben  körülbelül  250  millióba  (20,000
pengőbe) kerül.

Ha  az  út  által  érdekelt  birtokosokat  az  út  mindkét  oldalán
5—5  kilométer  körzetben  állapítom  meg,  természetesen  úgy,  hogy
az  úthoz  közelebb  levők  többet,  a  távolabbiak  kevesebbet  fizetnek,
továbbá  a  jobb  föld  többet,  a  silányabb  kevesebbet  fizet,  ily  kör-
zet 1. km. útnál 1562 kat. hold területre terjed ki.

Ha  a  költséget  most  elosztjuk  a  holdak  számával,  egy  kat.
holdra átlag az olcsóbb typusnál 160,000 K. vagyis 13 P. esik.

Szerintem  azonban  nem  lenne  méltányos  és  igazságos,  ha
csupán  a  helyi  körzet  viselné  az  útépítés  költségeit.  Aminthogy  a
belterület  fejlesztéséhez  és  intézményeihez  a  külterület  is  hozzá-
járul  anyagiakban,  ép  így  az  osztó  igazság  szerint  a  külterületi
útépítésekhez  is  a  belterületi  adózóknak,  az  iparnak  is  kereske-
delemnek  is  és  a  többi  adóalanyoknak  is  hozzá  kell  járulniok
annál  is  inkább,  mert  a  külterületi  út  se  teljesen  a  külterület  ér-
dekeit  szolgálja,  hanem  közvetve  az  összes  belterület  érdekeit
is,  mert  ennek  segélyével  jut  az  illető  külterület  közvetlen  kon-
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taktusba  a  belterülettel,  ennek  segélyével  fejlődhet  sűrű  érintke-
zés  a  kül-  és  belterület  között,  aminek  természetesen  minden  bel-
területi tényező s az ipar és a kereskedelem is nagy hasznát látja.

Ezért  a  külterületi  utak  költségeméi-:  magának  a  városnak
vagy  községnek  is  hozzá  kell  járulnia  s  ha  ezt  a  hozzájárulást
csak  20  százalékra  teszem,  akkor  a  holdankénti  13  pengő  2  pengő
,60 fillérrel apad, vagyis 10 pengő 40 fillérre száll le,

De  tovább  megyek.  Ha  nem  is  várhatjuk  az  államtól  azt,
hogy  a  lokális  útjainkat  kiépítse,  vagy  a  költség  nagy  részét  vi-
selje,  —  mégis  azon  nagy  nemzetgazdasági  érdeknél  fogva,  amit
egy  sűrű  úthálózat  kiépítése  és  ezzel  együtt  a  gazdasági  termelés
nagyobb  hozama  és  eredménye  jelent,  —  az  állam  se  lehet  kö-
zömbös  a  külterületi  úthálózat  kiépítését  célzó  akcióval  szemben
és  jogosan  várhatjuk  az  államtól,  hogy  legalább  az  útépítési  kő-
anyag  vasúti  szállításánál  tarifakedvezmény  engedélyezése  útján
könnyítsen  az  útépítési  terheken.  Hisz  ily  kedvezményeket  lépten-
nyomon  engedélyeznek  bizonyos  fontos  kulturális,  humanitárius,
vagy  közgazdasági  célok  előmozdítása  végett.  Nem  feltétlen  in-
dokolt  lenne-e  a  tanyavilág  legfontosabb  problémáját,  a  tanyai
viszonyok  javításának  legégetőbb  szükségletét,  a  külterületi  utak
építését  szintén  ily  vitel  díj  kedvezmény  engedélyezésével  elősegí-
teni.  Ε  tekintetben  azonban  ellentétes  irányzattal  állunk  szem-
ben.  A  Máv.  pár  hónappal  ezelőtt  a  kőanyagra  fennállott  tarifát
20  százalékkal  emelte  fel.  Ez  nemcsak  azzal  a  súlyos  következ-
ménnyel  jár,  hogy  az  eddig  tervbevett  útépítések  költségirányza-
tait  is  felborítja,  hanem  azzal  is,  hogy  általában  méginkább  fo-
kozza  az  útépítések  terheit  és  még  nehezebbé  teszi  a  külterületi
útépítések financiális részének megoldását.

Mert  pl.  Csongrád  vármegyében,  amely  messze  esik  a  kő-
bányáktól,  egy  vagon  kőanyag  fuvardíja  kb.  50  pengőt  tesz  ki  s
ily  tarifa  mellett  a  kőanyag  százalékának,  vagyis  körülbelül  az
összköltség  harmadrészének  felel  meg.  A  tarifa  20  százalékos
emelése  után  pedig  a  vasúti  viteldíj  költség  az  összköltségnek
36—38 százalékára emelkedik.

Azt  hiszem  a  kormány,  mely  oly  melegen  érdeklődik  a  ta-
nyai  viszonyok  iránt,  nem  engedheti,  hogy  a  legfontosabb  problé-
mát,  az  útépítések  kivitelét  a  MÁV.  tarifa  oly  súlyos  helyzet
elé  állítsa.  Nem  engedheti  a  MÁV.  azon  tarifapolitikáját,  hogy  ép
ezen  a  téren  igyekezzék  a  bevételeit  fokozni  s  ezzel  a  külterületi



95

útépítések keresztülvitelét megoldhatatlanná tenni.
Ezért  e  körülményt  itt  a  kongresszus  előtt  is  fel  kell  tár-

nom  s  arra  a  kongresszus  figyelmét  is  fel  kell  hívnom,  mert  e  te-
rén  a  vasúti  viteldíj  emelkedésekbe  a  kongreszus  sem  nyugodhat
bele,  hanem  ez  ellen  fel  kell  emelnie  szavát  és  nyomatékkal  kell
kérnie  azt,  hogy  a  MÁV.  ne  tarifaemeléssel,  hanem  tarifa  leszál-
lítással  és  viteldíj·  kedvezménnyel  segítse  megoldani  a  külterületi
útépítések kérdését.

Bizton  hiszem,  hogy  e  kérdéssel  összefüggő  országos  érde-
kek  folytán  a  kongresszus  állásfoglalása  eredménnyel  fog  járni
s  ez  esetben  az  útépítések  terheinek  további  csökkentése  re-
mélhető.

Ha  sikerülne  a  kormány  oly  irányú  intézkedését  kieszkö-
zölni,  hogy  egyes  külterületi  útépítési  akciók  céljaira  ingyenes
kőszállítás  engedélyeztetnék,  ez  esetben  a  holdankinti  teher  to-
vábbi  4  pengő  20  fillérrel,  vagyis  6  pengő  20  fillérre  csökken,  ha
pedig  50  százalékos  tarifakedvezmény  engedélyeztetnék,  ez  eset-
ben a holdankinti költség 8 pengő 30 fillért tenne ki.

Ezt  a  költséget  —  szerintem  mindenki  —  minden  nagyobb
megerőltetés  nélkül  tudja  viselni,  mert  egy  10  holdas  gazdának
mindössze  1.030,000  koronát  vagyis  körülbelül  83  pengőt  kell  fi-
zetni,  hogy  műúthoz  jusson,  ami  reá  nézve  nemcsak  azért  jelent
kiszámíthatatlan  előnyt,  mert  a  gazdasága  és  földjének  intenzív
kihasználása  csak  műúttal  lehetséges,  hanem  azért  is,  mert  műút
mellett  a  földjének  értéke  jelentékenyen  emelkedik,  tehát  ily
előnyök  mellett  reá  nézve  a  holdankinti  8  pengő  nem  is  áldozat;
hanem kitűnő befektetés.

De  lehet  az  utat  kölcsönből  is  felépíteni  s  ez  esetben  a  hol-
dankénti  törlesztés  évenként  80  fillér,  ami  —  ugyebár  —  egy  ne-
vetségesen kicsi összeg és meg van a köves út.

A  keresztülvitel  e  módja  azonban  csak  az  esetben  valósít-
ható  meg,  ha  az  érdekeltek  kivétel  nélkül  eleget  tesznek  a  reájuk
rótt  kötelezettségnek,  sajnos  azonban  az  ily  kirovás  kötelezővé
tétele  és  behajtása  céljából  oly  törvényes  rendelkezés  hiányzik,
aminek  az  alapján  a  törvényhatóság  vagy  a  helybeli  hatóság  el-
járhatna.  Pedig  erre  szükség  van,  mert  az  emberek  nem  egyformán
gondolkodnak  és  bizonyára  többen  lennének  olyanok,  akik  önként
nem  vállalják  az  útépítési  költség  reájuk  eső  részét,  azért  az  ily
érdekeltekkel  szemben  egy  törvényre  van  szükség,  aminek   alap-
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ján  a  hatóság  az  érdekeltség  hozzájárulási  arányát,  bevonva  bizo-
nyos  százalékkal  az  illető  várost  vagy  községet  is,  kötelezően  meg-
állapíthatja  és  a  hozzájárulásokat  közigazgatási  úton  be  is  hajt-
hatja.  Ha  e  célból  ily  kötelező  országos  jellegű  törvényhozási  in-
tézkedés  történik,  akkor  én  biztosan  látom  a  tanyavilág  útügyei-
nek  sikeres  végrehajtását  s  ez  esetben  nem  sok  idő  kell  ahhoz,
hogy  a  külterületeken  egy  sűrű  úthálózat  épüljön  ki  és  egy  ha-
talmas  mezőgazdasági  kultúra  és  többtermelési  akció  induljon
meg  nemcsak  a  külterületek,  nemcsak  a  városok  és  községek,  ha-
nem az egész nemzet javára és előnyére.

Ε  helyen  kell  megemlékeznünk  a  tanyai  lakosság  egy  igen
terhes  és  sérelmes  közszolgáltatásáról,  a  közmunkaváltságról,
amely  a  maga  rendezetlenségében  az  ország  sok  helyén  olyan
féktelen  mérveket  öltött,  hogy  meghaladja  a  földadó  mérvét  is.
Különösen  súlyos  ez  a  tanyai  lakosságra,  amely  ezirányú  mun-
kájának gyümölcsét alig, vagy egyáltalán nem élvezi.

Ε  tekintetben  természetesen  nem  tudunk  magukra  a  tanyai
lakosokra  külön  adatokat  felsorakoztatni,  csak  az  alföldi  várme-
gyék  adatait  közöljük,  amelyek  így  is  élénk  világot  vetnek  arra
a  nagy  teljesítményre,  amelyet  a  tanyai  (alföldi)  gazdaközönség
végez  közmunkaváltság  fejében  anélkül,  hogy  ennek  ellenértékéül
lényeges útkarbantartást, útjavítást és útépítést kapna.

Lássunk  idevonatkozólag  egy  pár  tanyákkal  behálózott
vármegyét:

Ezekkel  a  kérdésekkel  s  általában  a  közmunkaváltság  igen
súlyos  és  a  gazdaközönségre  nézve  felette  terhes  problémájával
a  mezőgazdasági  kamarák,  de  különösen  az  Országos  Mezőgaz-
dasági  Kamara  igen  intenzíven  foglalkoznak,  aminek  eredménye
let  az  is,  hogy  az  Országos  Mezőgazdasági  Kamara  sürgette  a
kereskedelemügyi  miniszternél  a  közutaknak  megfelelő  állapotba
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hozatalát,  továbbá  új  közúti  törvény  mielőbbi  megvalósítását.
Követelte  továbbá  azt  is,  hogy  az  1914.  évi  L,  törvénycikken  ala-
puló  és  a  ma  már  teljesen  fenntarthatatlan  személyes  szolgálat,
illetőleg  kényszerfuvarozás  és  kényszermunka-kötelezettségek
feltétlenül  eltöröltessenek.  De  míg  ez  megtörténnék,  addig  is  a
kereskedelemügyi  miniszter  vegye  sürgős  felülvizsgálat  alá  a
törvényhatóságok  közúti  adórendszabályait  és  sürgősen  szabá-
lyozza a közmunkaváltság mérvét.

Itt  kell  megemlítenem  azokat  a  panaszokat,  amelyeket  ta-
nyajáró  körutamban  adtak  elő  a  gazdák  a  fuvarkirendelésekre
vonatkozólag.  Ma  ugyanis  az  a  helyzet,  hogy  az  államépítési  hi-
vatalok  és  alája  tartozó  személyzetek  részéről  igényelt  előfo-
gatok  kiállítására  és  azok  díjazására  vonatkozó  rendelet  csak  a
megtett  kilométerek  díjazását  állapítja  meg,  de  nem  intézkedik
arról,  hogy  a  fuvarban  megtett  idő  is  tekintetbe  vétessék.  Sokszor
egész  napi  időveszteségért  aránytalanul  csekély  megtérítést  kap-
nak  a  gazdák.  Pl.  Cegléd  várostól  14  km.-re  levő  tanyai  gazda
Nagykőrösre  kirendeltetvén,  egész  napot  eltöltött  és  kapott  5,000
K.  (40  f.)  Itt  az  volna  tehát  a  teendő,  hogy  rövidebb  utaknál  egy
minimális  összeg  állapíttassék  meg,  mely  a  fuvart  adó  gazdát  a
munkától  való  elmaradásért  némileg  kárpótolja,  míg  hosszabb
útnál  a  várakozás  is  díj  áztatnék.  Ez  az  eddigi  rendszer  az  adóter-
hekkel  amúgy  is  túlterhelt  és  igen  sok  bajjal  küzdő  tanyai  gaz-
dákra  igen  nagy  megterhelést  jelent,  amelyet  némileg  lehetne
enyhíteni  a  méltányos  megtérítéssel.  úgy  tudjuk  azonban,  hogy
ez  a  kérdés  is  megoldást  fog  nyerni  a  legközelebb  megalkotandó
új közúti törvény kapcsán.

 Az Alföld,  illetőleg  a  tanyavilág  közlekedésének  előmozdí-
tásánál  ma  feltétlenül  az  utat  illeti  meg  az  elsőség.  Rendes  nyom-
távú  vasutak  ugyanis  nem  tudnak  annyira  közel  férkőzni  a  ta-
nyai  gazdához,  mint  az  út.  De  kisvasút  sem  tudja  ezt  megtenni,
mert  ha  egy  gazda  terményét  kisvonaton  akarja  a  városba  szál-
lítani,  úgy  először  el  kell  azt  fuvaroznia  a  kisvasútállomásig,
azután  rá  kell  arra  raknia,  amikor  az  beér  a  városba,  onnan  újra
fuvaron  kell  bevinni  a  magtárba,  vagy  pedig  a  rendes  nagy  va-
gonokba.  Az  út  sokkal  inkább  tudja  szolgálni  a  gazdaközönség
érdekeit,  amennyiben  az  egész  közel  érinti  a  gazdák  majorjait,
birtokait  és  ha  utak  épülnek,  akkor  megindul  a  tanyák  között  a
teherautóközlekedés,  amely  a  jó  utakon  fel  tudja  keresni  a  gaz-
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daközönséget,  a  portáján,  az  udvarán  és  így  terményeit  ott  mind-
járt  a  helyszínen  felrakhatja  és  szállíthatja  a  fogyasztó  piachoz.
Ez  esetben  érdemes  lesz  a  legmesszebb  fekvő  tanyákon  is  zöld-
ség-  és  gyümölcstermeléssel,  baromfitenyésztéssel,  tejtermékek
előállításával  stb,  foglalkozni.  Ma  már  az  Alföld  legnagyobb  ré-
szén  van  autóbusz  forgalom,  mely  nemcsak  a  személy-  hanem  az
árúforgalmat  is  lebonyolítja.  Mindenütt  igen  beváltak  és  jó  üzlet-
nek  bizonyultak.  A  tanyaközlekedés  jövője  mindenütt  ez  irány-
ban  kell,  hogy  haladjon.  A  jövő  feltétlenül  a  géperejű  járműveké,
amelyek,  ha  megépülnek,  a  tanyai  közlekedés  összes  problémáit
meg  tudják  oldani.  lAutótúrák  céljaira  már  bent  az  országban  is
sokfelé  építenek  utakat  és  az  alfödi  tanyai  magyarság  számára
még mindig nincs egy nagyszabású útépítési programm.

Amidőn  előnyt  adunk  az  útnak  minden  más  felett,  az  nem
zárja  ki  azt,  hogy  üdvözöljünk  a  legnagyobb  odaadással  minden
más  irányú  mozgalmat,  amely  a  közlekedés  javítását  célozza.  Így
természetesen  a  kisvasútkiépítését  is  a  legmelegebben  támogat-
juk,  hiszen  a  békési  első  gazdasági  kisvasút  prosperitása  élénken
igazolja,  hogy  teljesen  megfelel  a  hozzáfűzött  várakozásoknak.
Éppen  ezért  igyekszik  több  város  ilyen  irányú  célok  megvalósítá-
sára.  Legutóbb  Szeged  városa  oldotta  meg  kisvasút  jávai  azt  a
kérdést,  hogy  az  alsótanyai  részeket  összekapcsolja  a  várossal.
Mert  hiába  van  pl.  Szeged  tanyavilágában  100  kilométer  műút  és
54  kilométer  szikéit  út,  a  vasúttól  távoleső  alsótanyai  gazda  csak
kivételesen  jöhet  be  a  városba.  A  felsőtanyaí  részeken  a  helyzet
jobb,  mert  itt  a  Máv.  Szeged—budapesti  fővonala,  több  kisebb
állomáson  áll  meg  a  tanyák  között.  Az  alsótanyai  gazdák,  35—40
kilométerre  lévén  a  várostól,  mindenben  nélkülözik  a  haladás
feltételeit.  Ezeket  a  szempontokat  vette  figyelembe  Szeged  város
vezetősége,  midőn  elhatározta  72  kilométer  hosszú,  76  cm.  nyom-
távú  kis  tanyai  vasút  építését,  amely  mintegy  12  helyen  áll  meg
az  alsótanya  legkülsőbb  részeitől  a  belvárosig.  (Eddig,  ha  a  Sze-
ged-alsótanyai  gazda  be  akar  vonaton  menni  a  városba,  akkor  el
kell  mennie  Kelebiára,  ott  felül  a  vonatra  és  megy  Kiskunha-
lasra,  onnan  Kiskunfélegyházára  és  onnan  Szegedre.  Így  tudja
megközelíteni  városát!)  Ugyancsak  kisvonatot  épített  Cegléd  vá-
rosa  is  Törtei  felé,  amely  olyan  jó  üzletnek  és  közszükségletnek
bizonyult,  hogy  most  másik  három  új  irányban  akarják  azt  kié-
píteni.
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Kecskemét  városában  a  164  ezer  katasztrális  hold  területen
szintén  érzi  a  tanyai  lakosság  a  jó  közlekedés  hiányát.  Itt  is  rég-
óta  terveztetik  már  egy  tanyai  körvasút,  amely  á  város  külső
határán  egy  nagysugarú  körben  összekapcsolná  äz  egész  tariya-
világot  s  behozná  azokat  a  városba.  Ez  a  körvasút  ugyáh  egyelőié
nem  valósult  meg,  de  már  kész  a  bugaci  vasút,  amely  Kecskemét
tanyavilágának  nagy  részét  kapcsolja  be  a  forgalonïba,  de  amely
vasút  Majsát  és  Kiskunhalast  is  elérve  a  Duna  Tiszakozénék  köz-
lekedésügyileg  legelhanyagoltabb  területét  kapèsolja  bele  az  or-
szágos  forgalomba.  Ugyanilyen  tervekkel  foglalkozik  Nagykőrös
városa  is.  Hasonló  tervek  vannak  megvalósítás  alatt  à  tiszántúli
részeken  is,  ahol  pl.  Nyíregyháza  város  elhatározta,  hogy  nagy-
szabású  tanyai  úthálózatot  épít  ki,  amelyre  évente  25,000  pen-
gőt  fordít.  Jelenleg  Kecskemétén  és  a  többi  alföldi  tanyaváros-
ban  is  autóbuszközlekedés  bonyolítja  le  a  fontosabb   útvonalakon
a forgalmat.

Makó  város  vezetőségé  szintén  belátta  é  kérdés  nagy  hord-
erejét  és  minden  módon  arra  törekszik,  hogy  értékes  és  nagy
határának  azokat  a  részeit,  amelyek  ma  út  híján  neríi  tudnak
belekapcsolódni  a  gazdasági  fargalomba,  gazdasági  kisvasút  ré-
vén  bekapcsolja.  Makó  város  és  mindazon  vidékek  tanyái  és  gaz-
daságai,  amelyeket  a  tervezett  kisvasút  érintene,  nagy  fogyasz-
tási  gócpontok,  városok  közelében  fekszenek.  Szeged,  Makó  ter-
mészetes  felvevő  piacai,  gazdasági  gócpontjai  a  Tisza-Maros szöge
vidékének.  De  a  városokkal  való  közlekedésük  jelenleg  kezdet-
leges, nehézkes és lassú.

Baromfi  s  tejtermelés  az  ország  ëgyës  tanyás  részében  ma
meglehetősen  csekély.  De  ha  a  gazdasági  vasút  biztosítja  a  jő  for
galmat  és  összeköti  a  termelőt  á  fogyasztóval,  a  tanyákon  inten-
zív  baromfi,  tej  és  konyhakerti  gazdálkodás  indulhat  még.  A
többtermélés,  a  könnyű  fuvarozás,  új  tëffnëiësi  ágak  bevezetésé,
eddigieknek  intenzívebb  kihasználása  a kereskedelem.  ipar,  a
termelők  vagyoni  és  kulturális  haladására  nézve  oly óriási  jelen-
tőségű,  hogy  annak  még  csak  hozzávetőleges  képé  sem  rafzöfnató
még.  Nemcsak  a mezőgazdaság  anyagi  erejének  gyarapítását,  de
az  ipar  és  kereskedelem  megerősítését  éá  kére'séti  forrásainak
megnövekedését  jelenti.  Az  adóalanyok  Megerősödése  csökkenti
az  adóterhek  nyomásának  súlyát,  az intenzív  termelés  révén  ezer
és  ezer  munkáskéz  jut  állandó  keresethez  s  az  ország   egyéb  vi-
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dékei  példakép  állanak  előttünk  arra  nézve,  hogy  a  háború  utáni
megcsonkított  és  gazdaságilag  letiport  Magyarországnak  nincs-
fontosabb  és  sürgősebb  pénzügyi  és  gazdasági  kérdése,  mint  az,
hogy  az  Alföldön  szétszórt  ezer  és  ezer  tanya  népe  közlekedési
eszközök  révén  minél  előbb  bele  kapcsolódjék  a  többtermelés  fo-
lyamatába,  a  gazdasági  gócpontba,  ami  nemcsak  a  tanyák  gaz-
dáinak, hanem az országnak is a gazdasági boldogulását jelenti.47)

Meg  kell  még  itt  említenünk  azt  az  érdekes  jelenséget,  amit
a  tanyai  népnél  tapasztalunk  e  kérdéssel  kapcsolatban.  Makón
is  a  városi  tanácsnak  eme  felette  fontos  és  közérdekű  határoza-
tát  a  gazdák  egyrésze  megfelebbezte.  Nem  lehet  ezt  józan  ésszel
megérteni.  Amikor  mindenki  belátja  s  mindenki  panaszkodik,
hogy  az  utak  hiánya  állja  útját  a  mezőgazdasági  fejlődésnek,  ak-
kor  egy  ilyen  üdvös  határozatot  éppen  az  érdekelt  gazdák  nem
engednek érvényre jutni.

Ugyanúgy  van  ez  Hódmezővásárhelyen  is,  ahol  az  óriási  ki-
terjedésű  határ  kevés  útjának  a  kiépítését  olyan  formán  gondolta
el  a  gazdasági  egyesület,  hogy  a  piacra  jövő  gazdák  a  jövőben
—  amint  ez  minden  városban  meg  van  —  csekély  helypénzt  fog-
nak  fizetni,  amelynek  összege  teljes  egészében  a  tanyai  utak  épí-
tésére  fog  fordíttatni  Amikor  egy  ilyen  szép  intézkedéssel  a  rég-
óta  sérelmezett  tanyai  útkérdés  egycsapásra  megoldást  nyerne
s  amikor  évtizedes  kívánságként  él  e  gondolat  a  tanyai  gazdák
között,  akadnak  olyanok,  akik  agitációjukkal  e  törekvésnek  útját
állják és meghiúsítani igyekeznek ilyen nemes eszméket.

Mindig,  de  különösen  ma  roppant  könnyű  a  „nem  adózunk”
jelszóval  a  gazdaközönséget  bármilyen  irányban  izgatni.  De  ha
akadnak  még  olyan  gazdák,  akik  a  maguk  jól  felfogott  érdekeit
hamis  és  hazug  jelszavakért  így  tudják  oda  dobni,  akkor  az  ilye-
nek  nem  érdemlik  azt  meg,  hogy  sorsukon  könnyítések  történje-
nek és a modern gazdálkodás kívánalmai hozzájuk eljussanak.

Az  úttalanság  hiánya,  fájdalma  és  gyötrelmei  különösen
tanyalátogatásaim  kapcsán  tódulnak  előtérbe,  amikor  részint  az
ott  előadott  panaszokból,  részint  saját  tapasztalataimból  van
módom  meggyőződni  arról,  hogy  mit  jelent  az  út  a  tanyák  lakói-
nak.  Kiskunhalas  határában  a  pirtói  határrészen  hihetetlen
sívó  buckás  homokterületek  vannak,  amelyekben  a  keresztülha-
tolás    valósággal    életveszéllyel    jár.    Tiszántúl,    Jász-Nagykun-

47 A  Makóra  vonatkozó  adatokat  lásd  a  Marosvidék  1925  május  3.  és
14-iki számaiban.
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kezdve  a  tavaszi  felszikkadásig  olyan  óriási  ragadós,  nehéz,
szurokszerű  sár  fogja  körül  a  járművek  kerekeit,  a  jószágok  lá-
bait,  hogy  életveszélyes  a  közlekedés.  Láttam  tanya  járó  utam-
ban  nagyon  szépen  felszerelt  tanyákat  s  mikor  kérdeztem,  hogy
Szolnok  vármegye  kötött,  szikes  területein  az  őszi  eső  beálltától
miért  nem  foglalkoznak  nagyban  sertéshízlalással,  tehenészettel,
zöldség  és  gyümölcstermeléssel,  baromfitenyésztéssel,  stb.,  az
volt  rá  a  válasz,  hogy  ezek  befuvarozása  úgy  tönkre  tenné  a  jó-
szágot,  hogy  lehetetlen  volna  azzal  gazdálkodni.  Amikor  5  méter-
mázsa  tehernek  a  20  kilométeres  balotai  határrészről  Kiskunhalas
városába  való  szállítása  4  ökröt  két  napra  vesz  igénybe,  (ugyanis
a  be  és  vissza  fuvarozása  után  az  ökröket  legalább  egy  napig  be-
fogni  nem  lehet),  akkor  szó  sem  lehet  arról,  hogy  e  tekintetben
változás  álljon  be.  Jártam  a  tanyalátogatásaim  kapcsán  olyan
határrészeken  is,  ahol,  amerre  a  szem  ellát,  az  utakat  és  mezőket
víz  borította,  azokon  kellett  keresztül  gázolni.  Vájjon  miként  tud
a 8—10 éves gyermek ilyen utakon iskolába járni?

Csongrádon  tanyalátogató  körutamon  mondották  a  Tiszán
túl  levő  tanyás  gazdák,  hogy  bár  3—5  km.-re  vannak  a  várostól,
ősztől-tavaszig  messzebb  esnek,  mint  Paris,  vagy  Berlin.  A  rossz
út  és  a  Tisza  —  hid  nemlétében  —  teljesen  elzárja  őket  a  város-
tól.  Hódmezővásárhelyen  fájdalmasan  említették,  hogy  5  hóna-
pon  át  csak  lóháton  tudják  a  kenyérnekvalót  malomba  vinni.
Czegléden  meg  azt  mesélték  el,  hogy  egy  szegény  gazda,  mint
akadt  el  a  sárban,  úgy  hogy  egyik  lova  megdöglött,  míg  a  mási-
kat és a szekeret ökrökkel kellett kivontatni.

Mily  gyorsan  terjedne  el  jó  út  mellett  a  tanyák  között  a
bicikli is, amely a gyors közlekedést olcsón tudná megoldani.

Hogy  a  tanyák  világában  jó  utak  épüljenek,  amelyek  össze-
kössék  a  legtávolabbi  részeket  is  az  anyavárossal,  vagy  községgel
ez  érdeke  a  városnak  is,  mert  ellenkező  esetben  távoli  határrészek
más  községek  gazdasági  előnyeit  ragadják  meg.  Így  pl.  Hódmező-
vásárhely  egyes  részei  Orosházát  tartják  községüknek  és  oda
gravitálnak,  Csongrád  tiszántúli  részei  Kunszentmártonhoz  stb.
Tehát a községek életérdeke is követeli a tanyai utak kiépítését.

Ε  kérdés  megoldása  nézetem  szerint  azért  késik,  mert  azok,
akik  itt  tenni  volnának  hívatva,  nem  ismerik  a  helyzetet.  Hal-
vány  fogalmuk  sincs  azokról  az  állapotokról,  amelyek  itt  a  ta-
nyák  világában  tapasztalhatók.  Nem  tudják  mérlegelni  e  kérdés
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országos  jelentőségét  s  nem  tudják  felértékelni  azokat  a  gazda-
sági  erőforrásokat,  amelyek  így  megnyílnának  az  ország  gazda-
sági  élete  számára.  A  Duna—Tiszaközi  Mezőgazdasági  Kamara
és  e  sorok  írója  e  kérdés  nagy  jelentőségének  tudatában  azért
dolgoznak  annyit  azon,  hogy  minél  inkább  bevésődjék  a  köztu-
datba  a  tanyai  út  kérdése,  mint  az  egész  Alföld  megváltásának
kérdése,  hogy  így  az  illetékes  fórumok  tettre  sarkalva,  elhatá-
rozó lépéseket tegyenek.

A  Tiszántúli  Mezőgazdasági  Kamarához  egyetlen  tanyai
kérdéssel  foglalkozó  írat  sem  futott  be,  amely  ne  panaszolná  az
utak  hiányát,  járhatatlanságát,  elhanyagoltságát.  A  'Tiszántúl
kötött  talajú  részein  gyakran  ősztől  tavaszig  is  teljesen  megbé-
nul  a  forgalom,  ha  az  időjárás  nem  kedvező  az  utakra.  Sokszor
fordult  már  elő,  hogy  az  elképzelhetetlenül  nehéz  utakon  a  szál-
lításra  kényszerült  gazda,  mire  a  fuvarozási  munka  végére  ért,
szállító  eszközben,  igavonó  jószágban  és  időveszteségben  oly
értékeket  volt  kénytelen  elpazarolni,  hogy  a  szállítmány  értékét
is  meghaladták  az  e  réven  előálló  károk.  Ugyancsak  a  járhatat-
lan  utak  miatt  egész  tanyavidékek  ki  vannak  szolgáltatva  ter-
ményeik  értékesítésénél  a  lelkiismeretlen  kereskedőknek,  akik  a
beszállítani  nem  tudott  árút  jóval  alacsonyabb  áron  veszik  meg,
mintha azt a gazda tetszése szerint elszállítva adhatná el.

Itt,  a  közlekedés  kérdésének  tárgyalásánál  kell  megemlé-
keznünk  a  postáról,  telefonról  és  távírdáról.  Ezek  tekintetében  a
tanyai  lakosság  a  legprimitívebb  szükségletét  sem  tudja  kielégí-
teni  és  sokkal  hátrább  van,  mint  a  legeldugottabb  500  lelket
számláló  kicsiny  oláh  falu.  Ez  is  nagy  fájdalma  a  tanyai  lakos-
ságnak.  Míg  a  városi  lakosság  naponta  kétszer-háromszor  kapj  ai
meg  a  postáját,  addig  az  épp  úgy  adózó  tanyai  közönség  újságot
sem  járathat,  mert  jó  ha  hetenként  egyszer  kap  postát  és  nagyon
sokszor  megtörténik,  hogy  előbb  érkezik  oda  a  büntető  rendelke-
zés,  mint  az  az  írás,  amelynek  elmulasztása  involválta  a  bünte-
tést.  A  tanyai  lakosság  postájának  kézbesítéséről  az  anyaközsé-
geknek,  vagy  városoknak  kellene  valamilyen  formában  gondos-
kodniuk  és  elméletben  ez  meg  is  van,  azonban  a  vakságban   a
kézbesítést  eszközlő  mezőrendőr  egyéb  hivatalos  dolgával  is  túl
van  terhelve.  Sok  helyen  (pl.  Kiskundorozsmán)  a  tanyai  taní-
tók  önként  vállalkoztak  arra,  hogy  az  iskolás  gyermekek  révén-
megoldják  a  postaügyet,  ha  az  egy  iskolakörzetbe  tartozó  posta-
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küldeményeket  a  tanítók  időnként,  2—3  naponként,  megkapják.
Ugyanígy  lehetne  a  közérdekű  községi  hirdetéseket  is  az  iskolák,
illetőleg a gyermekek révén közhírré tenni.

Nagyon  életrevaló  eszmét  vetett  fel  a  Vásárhelyi  Újság48

a  tanyai  postakérdés  megoldására.  Minden  egyes  tanyai  olvasó-
kör  vidékéhez  bátran  számítható  Hódmezővásárhely  város  hatá-
rában  20—30  olyan  tanya,  amelyen  több-kevesebb  ló  és  lóra  al-
kalmas  fiatal  férfi  ember  van.  Ha  tehát  valamely  olvasókör  elha-
tározza  a  postajárat  megszervezését  és  úgy  állapodik  meg,  hogy
kezdetben  hetenkint  háromszor  indít  postáért,  akkor  egy  teljes
hónap  alatt  mindössze  12  postaszolgálat  kívántatik.  Ilyen  megál-
lapodás  esetén  még  ha  csupán  csak  tizenkét  lovas  volna  is  a  kör
vidékén  számításba  vehető:  egy-egy  legénynek  hónaponként
egyetlenegyszer  kellene  postaszolgálatra  kiállnia.  Ha  pedig  va-
lamely  kör  vidékén  huszonnégy  lovast  be  lehetne  szervezni,
ugyanakkor  egy-egy  legényre  két  hónap  alatt  egyszer  kerülne
sor.  Célszerűség  okáért  a  tanyai  olvasókörnek  postakörzetekben
kellene  szervezkedniük.  Ilyen  módon  sorakoznának  a  határbeli
többi  körök  is.  Az  ugyanazon  postakörzetbe  tartozó  körök  és  ér-
dekeltek  újság  és  levélpostájukat  mind  ugyanazon  egy  helyre,
(boltba, magánházhoz) járathatnák.

Helyes  irányú  észrevételt  tett  idevonatkozólag  egyik  nagy-
kőrösi  tanyai  gazda,  aki  azt  írja:  Nagy  sérelme  a  tanyai  ember-
nek  a  többek  között  az  is,  hogy  míg  az  adóvégrehajtó  pontosan
fel  tudja  keresni,  addig  ha  valamelyik  hozzátartozója  vagy  isme-
rőse  levelet  küld  neki,  azt  egy-  vagy  két  hét  múlva  kaphatja  csak
.meg,  amikor  dolga  végzésére  bemegy  a  városba  s  a  családi  boltos
nem felejti el átadni neki a szívességből kezelt postáját.

Hogyan  lehetne  ezen  segíteni?  A  város  az  úgynevezett
hegy  és  mezőőri  illetményből  fizeti  ezeket  az  alkalmazottakat.
Ez  a  pénztár  tudomásom  szerint  nagyobb  terheket  is  egészen  szé-
pen  elbír.  De  a  költségek  viselése  terén  nem  is  volna  egyedül  a  vá-
ros.  A  m.  kir.  posta  is  biztosan  hozzájárulna  az  ő  szolgálatait  is
ellátó  közegek  fizetéséhez,  hiszen  csak  Nagykőrösön  is  az  embe-
rek ezrei kapcsolódnának bele a postai forgalomba.

Van  ennek  a  megoldásnak  egy  másik,  szintén  figyelemre
méltó  oldala  is.  Ha  az  a  hegy-  és  mezőőr  a  postai  kézbesítéssel
is  meg  lesz  bízva,  mindennap    egészen   biztosan  bejárja  a  maga

48) Vásárhelyi Újság 1926 január hó 3. sz.
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járását.  Az  őrködés  tehát  pontosabb  teljesítést  nyer.  Ebből  nem-
csak  a  tanyai,  hanem  a  városi  lakosságnak  is  csak  előnye  szár-
mazik.  De  előnye  származik  a  városi  lakosságnak  abból  is,  hogy
levél útján is tud érintkezni a tanyákon lakókkal.

Érdekes  lesz  egy  panaszos  levelet  közölni,  mely  e  helyzetet
élénken megvilágítja:

„Alulírottak  Jászszentlászló,  ilonaszállási  lakosok  tiszte-
lettel  kérjük  a  tekintetes  Mezőgazdasági  Kamarát,  hogy  az  ilona-
szállási  iskola  körzetében,  melyhez  120  tanyánál  több  tartozik  és
Jászszentlászló  községtől  5—6  km.-re  fekszik,  a  postai  küldemé-
nyek  kikézbesítésének  valamilyen  módját  kieszközölni  kegyes-
kedjék. Tiszteletteljes kérésünket az alábbiakban indokoljuk:

1.)  A  legközelebbi  posta  Jászszentlászló  községben  van,
amely  tőlünk  5—6  km.-re  fekszik.  Ott  mindenki  mindennap  ház-
hoz  szállítva  megkapja  a  maga  postáját,  ezzel  szemben  mi  ta-
nyaiak  csak  úgy  juthatunk  a  postánkhoz,  ha  5—6  km.-re  beme-
gyünk  érte.  Ide  kikézbesítés  soha  nem  volt  és  most  sincs.  Ha  egy
évig  nem  mehetünk  a  faluba,  egy  évig  nem  kapjuk  meg  a  levele-
inket  és  újságjainkat.  Kérem  ez  borzalmas  állapot,  haladásunk
korszakában!  Amíg  egy  levelet  vagy  más  postai  küldeményt  mi
itt  megkapunk,  azalatt  az  idő  alatt  eljut  Amerikába  is.  Ha  pesti,
vagy  pl.  más  helyiségbeli  rokonunk  meghal,  vagy  valami  baj  van
a  rokonságban,  amíg  a  levelet  kézhez  kapjuk,  vagy  a  táviratot,
addig eltemetik és el is felejtik.

2.)  Mi  becsületes  adófizetői  vagyunk  a  szegény,  csonka
hazánknak,  de  önkénytelenül  is  az  a  gondolat  jut  eszünkbe,
hogy  miért  vagyunk  mi  tanyaiak  mostoha  gyermekei  a  hazának,
amikor  mi  érte  szenvedni,  áldozni  s  ha  kell  meghalni  is  tudunk.
Nagyon  szívesen  fizetjük  adóinkat,  de  fájdalommal  tapasztaljuk,
hogy a befizetett adónkból mi tanyaiak nagyon keveset élvezünk.

3.)  A  megoldás  pedig  nagyon  egyszerű  és  könnyű  volna.
Az  ilonaszállási  vasúti  megálló  2  km.-re  van  az  iskolától.  Az
Ilonaszállásra  szóló  küldeményeket  a  falu  postáján  záros  táskába
pakolnák  és  a  vonattal  a  megállóhoz  küldenék,  innen  egy  gyalo-
gos  küldönc  behozná  az  iskolához  és  itt  a  tanító  úr  a  gyermekek-
nek  az  iskolában  kiosztaná.  Ehhez  csak  egy  kis  áldozat  kellene,
a  záróstáska  megvétele  és  a  küldönc  fizetése,  melyet  az  állam
teljesítene.

Tudjuk  s  meg   vagyunk   győződve,   hogy  nekünk   e  honban
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csak  egyedüli  igaz,  őszinte  támogatónk  és  jó  akarónk  a  Tekinte-
tes  Mezőgazdasági  Kamara,  azért  voltunk  bátrak  ily  magyaros,
tanyai  őszinteséggel  feltárni  posta  ügyünket.  Remélni  merjük,
hogy  alázatos  kérelmünk  előterjesztésére  a  Tekintetes  Kamaránk
a szükséges lépéseket illetékes helyen megteszi.”

Hosszú  utánjárással  s  egy  kis  megértéssel  meg  is  lett  az
Ilonaszállásiak  postája.  Szinte  megható,  amint  a  tanyai  tanító
írja:  ,,Leírhatatlan  öröm  töltötte  el  szívünket,  amidőn  május  8-án
d.  u.  3  órakor  a  postás  nagy  táskájával  megjelent.  Öröm  sugárzott
le  mindnyájunk  arcáról;  senki  sem  tudta  megállani,  hogy  szavak-
kal  is  kifejezést  ne  adjon  örömének:  ,.Ázsiából  Európába  poty-
tyantunk!”  „Na  most  már  én  is  rendelek  újságot!”  „Na  már  kez-
denek  meghallgatni  minket  is!”  stb.  azt  mind  leírni  nem  is  tud-
nám!

Egy  másik  jellemző  esetet  is  közlök  itt,  amely  más  oldalról
világítja  meg  a  kérdést.  U.  Cs.  Gy.  ballószögi  földbirtokos  írja
Kamaránknak:  „Hosszú  ideig,  évekig  tartó  utánjárással  a  W.  A.
fáradhatatlansága  folytán  sikerült  elérni,  hogy  Ballószegen  pos-
tai  ügynökség  létesült.  1924  június  hó  15-én  a  hivatalos  lapban
is  megjelent  az  erre  vonatkozó  rendelet  a  körzeti  beosztással
együtt  (iskola,  erdészház,  Wéber-telep,  Csák-major,  stb.)  Hogy
eleinte  (immár  két  éven  át)  csak  elvétve  sikerült  az  országban
postahivatalt  találni,  ahol  tudomással  bírnak  a  ballószegi  postai
ügynökség  létezéséről,  abba  még  csak  beletörődtünk,  s  azzal
biztattuk  magunkat,  hogy  egy  csapásra  meg  fog  változni  minden,
ha  megjelenik  a  legújabb  „Helységnévtár”.  Ez  meg  is  jelent  most
ősszel,  persze  se  Ballószegnek,  se  Wéber-telepnek,  se  Csák-ma-
jornak  nyoma  sincs  benne.  Ezidőszerint  az  a  helyzet,  hogy  Bu-
dapesten  a  főpostán  pár  nap  előtt  a  „Helységnévtárra”  való  hi-
vatkozással  kereken  megtagadták  a  részemre  szabályszerűen
Ballószegre  címzett  fontos  távirat  felvételét.  De  sok  más  hasonló
eset  is  van,  miket  azonban  hosszadalmas  lenne  itt  leírni.  Felszó-
laltam  a  központi  statisztikai  hivatalnál,  honnan  arról  értesítet-
tek,  hogy  a  „Helységnévtár”  postai  adatait  a  m.  kir.  postvezér-
igazgatóság  szolgáltatta  s  azok  helyességének  megállapítása  a
statisztikai  hivatal  hatáskörén  kívül  esik.  Felszólaltam  szóbelileg
a  kecskeméti  postahivatalnál  is,  hol  felvilágosítottak,  hogy  a
posta  megtette  a  maga  kötelességét,  mert  a  hivatalos  lapban  köz-
zétette,  hogy  Ballószegen  megnyíl  a  postaügynökség.  S  ha  egyéb
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dolgom  nem  volna,  úgy  hiszem  jó  ideig  elszórakozhatnám  a  fel-
szólalásokkal,  kérvényezésekkel,  míg  végre  hivatalosan  megál-
lapítanák, hogy kizárólag én vagyok a hibás, miért lakom tanyán.”

A  Duna—Tiszaközi  Mezőgazdasági  Kamara  igen  nagymér-
tékben  érzi  e  kérdés  jelentőségét  és  épen  azért  minden  módon
arra  törekszik,  hogy  a  helyzeten  segíteni  tudjunk.  Eddig  legtöbb
helyen  az  volt  a  helyzet,  hogy  ahol  helyi  érdekű  vasutak  szelték
át  a  tanyákkal  behálózott  határokat,  az  egyek  állomások  elöljá-
rói  működtek,  mint  postai  ügynökök.  Ezek  működését  azonban  az
illetékes  postaigazgatóság  kénytelen  volt  beszüntetni,  mert  ke-
zelőjük  részben  vasúti  szolgálatukkal  járó  elfoglaltságukra,  rész-
ben  pedig  a  postától  kapott  csekély  díjazásukra  (havi  170  000
korona)  hivatkozással  a  postai  teendők  ellátását  megtagadák.
Más  alkalmas  vállalkozó  pedig  nem  jelentkezett.  Minthogy  a
Máv.  igazgatóság  a  vasúti  közegek  közelében  működő  postahiva-
taloknak,  illetve  ügynökségeknek  a  pályaudvarról  a  községekbe,
illetve  a  tanyákra  való  behelyezését  kérte  abból  a  célból,  hogy
ezáltal  alkalmazottai  a  postai  teendők  ellátása  alól  mentesíthetők
legyenek,  a  vasúti  elöljárók  a  postakezelés  további  ellátására
nem  kötelezhetők.  Ezt  csak  úgy  lehetne  ismételten  keresztül
vinni,  ha  a  vasúti  elöljárók  feleségei  vállalkoznának  a  postai  ügy-
nökség  ellátására.  De  vállalnák  ezt  legtöbb  helyen  a  tanítók  is.
A  kérdés  azonban  véglegesen  csak  úgy  volna  megoldható,  ha
nagyobb  díjazás  járna  érte.  Miután  ezt  ma  a  postaigazgatóság
vállalni  nem  képes,  nem  marad  más  hátra,  mint  az  illetékes  érde-
keltség  áldozathozatala,  amely  nyilvánulna  olyan  mértékben,
hogy  a  postaügynökséget  ellátó  tisztviselő  a  küldönc  díjának  fize-
tésén  kívül  legalább  havi  4—500.000  koronát  élvezhessen.  (Ez
irányban  Kamaránk  több  helyen  már  meg  is  tette  az  intézkedé-
seket  (Kiskunhalas,  Jászszentlászló  stb.)  Utóbbi  időben  e  kérdés-
ben is több megértés tapasztalható

A  postakérdéssel  szoros  összefüggésben  áll  a  távírda  is,
azonban  ennél  sokkal  fontosabb  a  telefonszolgálat  ellátása.  Egész
lehetetlen  állapot,  hogy  a  tanyai  lakosok,  akik,  ezúttal  is  hangsú-
lyozzuk,  ép  úgy  adófizető  polgárai  az  anyaközségnek,  vagy  vá-
rosnak,  mint  a  városban  lakó,  s  ott  minden  kultúrigényüket  kielé-
gíteni  képes  lakosok,  nem  részesülnek  a  legelsődlegesebb  szük-
ségletekben  sem.  Micsoda  nagy  jelentőségű  volna  a  tanyai  la-
kosságra  nézve,  ha  az  orvossal,  kórházzal,  csendőrséggel  stb.  te-
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lefonon  tudna  összeköttetést  teremteni.  Kommunizmus  előtt  Sze-
ged  határában  minden  tanyai  iskolának  volt  telefonja,  amely  így
az  iskolakörzet  tanyai  lakossága  részére  állandóan  rendelkezésre
állt.  Az  oláhok  azonban  az  összes  tanyai  telefonokat  leszerelték
s  a  város  még  eddig  nem  tudta  visszaállítani.  Sajnos,  ilyen  az
állapot  az  Alföld  egész  tanyavilágában.  Sehol  telefon  nem  köti
össze  a  tanyaközpontokat,  népházakat,  stb.  a  közigazgatási  és
közegészségügyi  hatóságokkal,  ami  igen  nagy  mértékben  hátrá-
nyos,  méltánytalan  és  igazságtalan  a  tanyai  lakosokkal  szemben.
Mostanában  több  helyen  észlelhetők  már  ez  irányban  mozgoló-
dások.

Hogy  a  tanyai  lakosság  út,  vasút,  post,  távírda,  telefon
kérdését  minél  jobban  megvilágíthassuk,  körleveleket  intéztünk
az  Alföld  községeinek  nagy  részéhez  és  e  kérdésünkre  mintegy
2  és  fél  száz  községből  jöttek  be  nagyon  érdekes  adatok.  Sajnos
arra  vonatkozólag,  hogy  a  községek  határaiban  levő  dűlő  utak
milyen  állapotban  vannak,  alig  kaptunk  valamelyes  választ.  Van-
nak  olyan  községek,  amelyek  egyáltalán  nem  rendelkeznek  köves
úttal.  Vannak  olyanok,  amelyeknek  legforgalmasabb  útvonala
—  a  vasúthoz  vezető  út—  kiépítetlen.  (Fájsz  17  kilométer,  Pe-
széradacs  12  km.,  Borota  10  km.  stb.)  A  legtöbb  község  meg  is
jelölte  azokat  az  utakat,  amelyek  a  község  lakosságának  s  a  ta-
nyák  lakóínak  szempontjából  kiépítendők  volnának.  Sok  község
egyenesen  a  tanyai  lakosság  érdekében  kér  útfejlesztést,  míg
vannak  olyan  községek,  amelyek  konkrét  javaslatokat  tesznek,
sőt  közlik  azokat  az  eddigi  lépéseket,  amelyeket  eredménytele-
nül tettek idevonatkozólag.

A  lehetetlen  vasúti  összeköttetés  és  egyes  fontos  területek-
nek  a  vasúti  vonalakba  leendő  bekapcsolására  is  érdekes  meg-
jegyzéseket,  sőt  javaslatokat  is  kapott  a  Duna—Tiszaközi  Mező-
gazdasági  Kamara.  Egyesek  kisvasútat,  mások  rendes  vasutat,
majd  vilanyos  vasútat,  autójáratot,  stb.  kérnek;  sokan  vasúti  meg-
álló  helyet  s  ezenkívül  a  lakosság  gazdasági  érdekeinek  figye-
lembevételével  hídmérleg  felállítását,  marharakodót  stb.  A  he-
lyiérdekű  vasutak  igen  sok  helyen  szelik  át  a  tanyavilágot;  van-
nak  is  megállók,  de  nincs  egy  kis  várószoba,  deszkabódé,  ahol  a
vonatravárakozók  a  hideg,  a  szél,  a  vihar,  az  eső  ellen  meghú-
zódhatnának.  Hiába  kopogtatunk  ezirányban  a  MÁV-nál,  alig  ta-
lálunk meghallgatásra.
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Ha  végig  olvassuk  ezt  a  két  és  fél  száz  beérkezett  jelentési,
akkor  fájdalommal  állapítjuk  meg,  hogy  a  községek  vezetősége
szinte  fásult  közönnyel  rója  papírra  észrevételeit  s  kétségbeeset-
ten  állapítják  meg,  hogy  ők  már  ezt  igen  sokszor  megtették,  de
mindig eredménytelenül.

A  Duna—Tiszaközi  Mezőgazdasági  Kamara  a  beérkezett
válaszokat  feldolgozta  és  a  lehetőség  határain  belül  lépéseket  tett,
hogy  a  kívánságok,  vágyak  az  ország  s  a  nemzet  gazdasági  érde-
kei szempontjából teljesüljenek.

Ugyanilyen  célból  szerzett  tájékozódást  a  Duna—Tisza-
közi  Mezőgazdasági  Kamara  a  posta,  távírda  és  telefonra  vonat-
kozólag.  A  beérkezett  válaszok  között  nagyon  sok  van  olyan,
amely  valósággal  szánalmat  kelt  és  fájdalmat  okoz.  Több  köz-
ség  van,  amelyben  sem  postahivatal,  sem  ügynökség  nincs,  sok-
ban  távírda  sem  működik.  Telefon  nincs  olyan  nagyközségben,
mint  pl.  Kecel,  Alpár,  Kerekegyháza,  stb.  Se  telefon,  se  távírda
nincs  sok  községben,  melynek  lakossága  a  4  ezret  meghaladja
(Akasztó  3728  lakossal,  Császártöltés  3159,  Törtei  4155,  Ujhar-
tyán  4272,  Orgovány  3281,  Szánk  3828  lakossal,  stb.)  Hogy  mit
jeleni  a  tanyának  a  telefon,  az  alábbi  kis  eset  is  élénken  igazolja:
1927  nyarán  a  makói  bogárzói  tanyarészen  történt,  hogy  egy  fia-
tal  anya  szülés  közben  már  annyira  elgyengült,  hogy  a  szülésznő
kénytelen  volt  kijelenteni,  amennyiben  orvosi  segély  félórán  be-
lül  nincs,  két  életnek  vége.  A  tanya,  hol  az  eset  történt,  nincs
messze  az  Ármentesítő  őrháztól,  amely  telefonnal  van  összekötve
a  makói  őrházzal.  A  két  ármentesítő  alkalmazott  jóindulatának,
szívességének  köszönhető,  hogy  20  perc  múlva  megáll  az
autó,  kiugrik  belőle  a  mentőangyal  orvos  képében  és  megment
az életnek két ifjú, viruló életet.

A  beérkezett  adatok  szerint  a  tanyai  lakosok  posta  kézbe-
sítése  többféle  módon  történik.  1)  A  tanyai  lakosok  közül  az,  aki
levelet  vár,  maga  megy  el  a  postára  érdeklődni.  Ilyen  nagyon  sok
van  (Törtei,  Medgyesbodzás,  Soltszentimre,  Ujszász,  Csanádpa-
lota,  Algyő,  stb.),  sőt  van  olyan  hely  is,  ahol  a  tanyai  érdekelt
lakosokat,  akiknek  t.  i.  levelük  van,  a  községi  rendőrök  berende-
lik  a  postára  (Csávoly.)  2)  A  tanyai  lakosság  maga  gondoskodik
a  kézbesítésről  saját  küldönce  által  (pl.  Dunavecse,  Tömörkény,
Jánoshalma,  Mátételke,  stb.)  3)  A  tanyai  lakosoknak  a  községi
közegek,  mezőőrök  és  kézbesítők  viszik  a  postát,  leginkább  2—3
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napban,  de  az  a  rendszer  nem  egyöntetű.  Pl.  Nagykőrös  tanyai
lakói  hetenként  kétszer  kapnak  postát  a  községi  közegek  és  a  ta-
nítás  ideje  alatt  a  tanyai  iskolák  által.  Van  olyan  hely,  ahol  a
községi  kézbesítő  közegek  a  tanyai  lakosság  postájának  a  kéz-
besítéséért  a  postától  külön  díjazást  kapnak.  4)  Vannak  azután
egész  különleges  esetek  pl.  Szabadszálláson,  ahol  a  községi  elöl-
járóság  szerint  a  községeknek  nem  lehet  feladata  a  tanyai  lako-
sok  postájának  a  kézbesítése  (?) Itt  a  postahivatal  azokat  a  le-
veleket  küldi  a  községhez  kézbesítés  végett,  amelyek  már  hosz-
szabb  idő  óta  ott  hevernek.  Kecelen  a  tanyai  levelek  a  községi
rendőrség  őrszobájának  az  ablakában  elhelyezett  ládába  dobat-
nak,  ahonnan  a  felek  válogatják  ki.  Sok  helyen  (Orosházán,  Hód-
mezővásárhelyen,  Kecskeméten,  stb.),  a  városi  (falusi)  beszálló
ismerőseikhez  címeztetik  leveleiket,  ahol  azután,  ha  bemennek,
átveszik.

Rengeteg  azoknak  a  panaszoknak  a  száma,  amelyeket  e
jelentésekből  kiolvasni  lehet.  Pl.  van  olyan  tanyai  és  községi  je-
lentés,  amely  megelégszik  a  2—4  napos  postai  kézbesítéssel  és
mint  pl.  Almáskamarás  teljes  lemondással  belenyugszik  a  vál-
tozhatatlanba,  mert  fejlesztésről  beszélni  sem  lehet,  míg  az  utak
járhatatlanok.

Tájékozásul  és  okulásul  érdemes  lesz  a  kecskeméti  külterü-
let  postai  szolgálatának  legújabb  bevezetéséről  szóló  intézkedést
ídeíktatní.  Kecskemét  városát,  mint  központot,  32  beépített  kül-
területi  rész  (tanya  és  házcsoport)  övezi  körül.  A  belterület  lakói
részére  szóló  összes  postai  küldemények  kézbesítését  (pénzt,  cso-
magot,  táviratot  is)  a  városi  közigazgatás  szolgálatában  álló,
megbízható közalkalmazottak teljesítik.

Minden  külterületi  kézbesítő  2—2  példányban  készült  el-
lenőrző  könyvet  kap  s  valahányszor  a  külterületen  10  pengőnél
nem  nagyobb  összegű  utalványt  (és  pénzt),  ajánlott  levelet,  2
kg.-nál  nem  súlyosabb  csomagot  vesz  át,  erről  köteles  a  két  pél-
dányban  (indigópapír  útján)  készült  ideiglenes  elismervény  egyik
másolatát  az  illető  feladó  félnek  nyomban  átadni.  A  végleges  fel-
adáskor  kapott  postahivatali  elismervényt  minden  küldemény
után  köteles  az  ideiglenes  elismervény  bevonása  ellenében  az  il-
lető  félnek  átadni  s  azt  a  könyve  megfelelő  helyén  mézgával  be-
ragasztani.  A  Kecskemétre  érkezett  postai  küldemények  kézbe-
sítése  a  külterületen    u.  n.    tanyaközpontokon    történik.    Minden
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tanyaterület  legalkalmasabb  helyén  fekszik  az  iskolaépület  és  a
tanítói  lakás.  A  postai  küldeményeket  az  aláírt  átvételi  elismer-
vények  ellenében  a  tanítói  épületben  kapják  meg  az  érdekelt
egyének. A kézbesítők sípjellel adják tudtul megérkezésüket.

A  tanyai  iskolák  épületeinél  16  helyen  II.  rendszerű  levél-
gyűjtő  szekrényeket  helyeztek  el,  melyekből  a  külterületi  kézbe-
sítők  körútjukon  gyűjtik  össze  a  küldeményeket.  A  levelezést
lényegesen  megkönnyíti  azon  helyes  intézkedés,  hogy  a  kecske-
méti  postahivatal  igazgatója  a  külterületi  tanítókat  —  elszámo-
lás  mellett  —  postai  értékcikkek  elárusításával  is  megbízta.  Ér-
dekes,  amit  idevonatkozólag  Szegedről  olvasunk  —  Szegedi  új
Nemzedék  1927  márc.  6  —  hogy  a  város  nem  hajlandó  a  felső-
tanyaiaknak  a  posta  részére  helyet  biztosítani,  ami  a  postahiva-
talnak  a  tanyaközpontban  leendő  felállítását  lehetetlenné  teszi.
(Ma ugyanis az állomáson van, ami igen messze van a tanyáktól.)

Mindenesetre  e  kérdés  sokkal  nagyobb  jelentőségű  annál,
minthogy  emellett  minden  további  nélkül  elhaladni  lehetne.  Saj-
nos,  nincs  semmilyen  rendelkezés  arra  vonatkozólag,  hogy  mi-
ként,  hogyan  oldâssék  meg  a  tanyai  lakosok  postaügye.  A  postai
üzletszabályzat  98.  §-a  szerint  a  posta  külső  területén  kézbesítő-
szolgálatot  nem  tart  fent.  Erről  a  község  tartoznék  gondoskodni,
azonban  sehol  nincsen  kimondva,  hogy  miként.  A  4600/1902.  M.
E.  számú  rendelet  sem  írja  elő,  mért  a  kézbesítés  és  gyűjtő  jára-
tokról  (faltizó  levélhordók)  szóló  rendelet  csak  községek  vagy
sűrűn  lakott  helyekre  alkalmazható.  Arra  kell  tehát  törekednünk
hogy  a  tanyái  kézbesítés  rendezésére  a  részletekre  menő  rendelet
adassék  ki,  amely  ezt  így  szabályozza,  mért  a  tanyai  adófizető
polgárság ezt teljes mértékben és teljes joggal még is kívánhatja.

Első  pillanatra  nem  is  tűnik  annyira  szemünkbe,  hogy  mi-
lyen  nagyjelentőségű  a  tanyai  lakosság  kulturális,  gazdásági,
közegészségügyi,  stb.  előbbremenetele  érdekében  ä  tanyai  posta-
ügynek  a  megoldása.  Pedig  a  kultúránák  és  a  haladásnak  egyik
leglényegesebb  eszközé  a  posta,  távírda,  telefon,  épén  azért  min-
dent  el  kell  követnünk,  hogy  ez  a  kérdés  valamilyen  formában
mégis megoldáshoz jusson.

Mindezek   olyan   elemi   kívánságai  a   tanyai   lakosságnak,
melyek  nélkül  a  tanyai  élét  fejlődését  s  az  Alföld  tányavilágá-
ban  élő  sók  millió  magyar   gazdaelem   igényének  kielégítését  s
évtizedes közszolgáltatásának elismerését el sem lehet képzelni.
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Az  alföldi  mezőgazdasági  kamarák  az  alföldi  gazdasági  egyesü-
letekkel,  a  megértő  és  belátó  közigazgatási  hatóságokkal  mindent
el  fognak  követni  arra  vonatkozólag,  hogy  e  tekintetben  javulás
álljon be.

A  postaszolgálat  kiépítésével  kapcsolatban  egyébb  idetar-
tozó  kérdések  is  megoldandók  lesznek,  mint  pl.  az  összes  köztar-
tozások  és  egyéb  befizetések  postabefízetési  lapon  történő  befize-
tése,  hogy  ne  kelljen  pár  pengő  befizetéséért  10—20  km.-es  utat
megtenni  és  miatta  napot  mulasztani.  Ezután  következik  a  rádió
nagyobbarányú  elterjedése  a  tanyákon,  amelynek  a  hatását  és
eredményeit ma még felfogni sem tudjuk.

VIII.

                                  A tanyavilág kultúrája.
A  magyar  tanyakérdésnek  egyik  kétségkívül  legnagyobb

fontosságú  része  a  tanyai  nép  kulturális  helyzete,  amely  alatt
nemcsak  az  elemi  iskoláztatást  értjük,  hanem  általában  a  tanyai
lakosság általános szellemi szükségleteinek a kielégítését.

E  kérdéssel  a  múltban  az  illetékesek  nem  mertek  vagy  nem
akartak  foglalkozni  s  évtizedes  mulasztások  eredményeként  áll
ma  előttünk  a  tanyai  nép  kultúrátlansága,  mely  sok  tekintetben
végtelenül szánalmas képet mutat.

Először  e  kérdésről  általános  képet  óhajtunk  rajzolni  s  csak
azután  fogjuk  ismertetni  a  kérdés  mai  állását,  végül  a  tenniva-
lókat.

Néhány  évvel  a  háború  előtt  Szeged  és  Hódmezővásárhely
között  utazott  kocsin  egy  gazdasági  szaktanár.  Látott  ott  egy
nadrágos,  cipős,  nagy  szalmakalapos  embert  a  gyepen  újságot
olvasni  és  teheneket  őrizni.  Midőn  érdeklődött  a  kocsistól,  hogy
ki  az,  azt  a  választ  kapta,  hogy  ez  itt  a  tanyán  tanító.  Télen  ta-
nítja  a  gyermekeket,  nyáron  pedig  felügyel  a  jószágokra.  Városi
hajdú volt, mondja a kocsis és igen szépen tud írni.

Az  alábbiakat  egy  lap  közleményből41')  vészük,  ami  szintén
reá  világít  a  tanyai  iskolaügyre  s  általában  a  tanyai  nép  életére.
„Iskolám  növendékei  10  pusztáról  és  a  községből  jönnek  a  falu
széfén  levő  iskolába.  Hogy  mit  jelent  e  10  puszta,  azt  a  követ-
kezőkben  írom  le.  Egy  része  ezeknek  az  iskolától  2  és  fél  km.-re,
nagyobb  részük  3—4  km.-re,  sőt  van  puszta,  mely  az  iskolától  6
km,--re  van.  Ez  azonban  az  én  kedves  növendékeimnek  nagy  ré-

49) Nemzetnevelés 1926 február 1. száma
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szét  nem  tartja  vissza  attól,  hogy  az  iskolába  akkor  is  eljöjjenek,,
ha  az  idő  mostoha  viszontagsága  folytán  igen-igen  nagy  nehéz-
ségbe  is  kerül  és  sokszor  életükkel  játszanak  azért,  hogy  az  is-
kola falain belül az írás és olvasás mesterségét megtanulják.

Büszkén  mondhatom,  hogy  dacára  az  óriási  távolságoknak
a  gyermekek  rendesen  látogatnák  az  iskolát,  ha  „kenyerük”  vol-
na!  Itt  a  bökkenő!  Növendékeim  75%-a  béresek  gyermeke.  Már
pedig  azt  nagyon  jól  tudjuk,  hogy  az  „egyke”  nem  ezek  között
dühöng.  Nem  ritka  szülő,  kinek  egyszerre  5—6  gyermeke  jár  az
iskolába.  És  járatná  is  a  szegény,  mert  hisz  talán  egy-két  darab
ruhácska  akadna  s  kora  tavasztól  késő  őszig  mezítláb  csak  el-
járna  az  iskolába,  hanem  mikor  a  4—5—6  km.-ről  kora  hajnali
órában  az  iskolába  induló  kis  magyarnak  csak  egy  kis  vékonyka
kenyér  —  az  is  leginkább  kukorica  —  az  egész  napi  tápláléka,
vagy  még  az  sem!  Hogy  lehet  ettől  a  kiéhezett,  elcsigázott  kis
pötöm  emberkétől  valamit  várni?  Vájjon,  hogy  tudjon  az  a  tanító
ilyen  kis  növendékkel  csak  közepes  eredményt  is  elérni?  Heten-
ként  előfordul,  hogy  megkérdezem  kis  tanítványaimat,  Pista,
Mari,  Józsi,  stb.,  miért  nem  voltatok  tegnap  ez  iskolában?  Fele-
let: „mert nem volt kenyerünk!”

A  tanyai  oktatásügy  igen  jelentős  akadályai  a  bérelt  iskola
épületek,  amelyekről  a  nagy  közönség  alig  tud  valamit,  de  ame-
lyek  a  tanyai  népoktatás  színvonalának  és  eredményeinek  bizto-
sítása  tekintetében  igen  jelentős  tényezők.  Λ  béke  időben  na-
gyon  sok  helyen  oldották  meg  a  tanyai  oktatás  ügyét  úgy,  hogy
rozoga,  egészségtelen  istállókat  alakítottak  át  többé-kevésbbé
használható  iskolaépületté.  (Pusztamérgesen  3,  Kiskundorozsmán
1,  stb.,  stb.)  Annyi  évi  bért  fizettek  ezért  békében,  lvgy  3—4  évi
bérösszegből  rendes  iskoláról  lehetett  volna  gondoskodni.  Addig,
amíg  a  békebeli  5—600  aranykorona  évi  bért  a  tulajdonos  meg-
kapta,  rendben  volt  minden.  Jöttek  azután  nehezebb  napok  is:
pénzünk  leromlása,  a  súlyosabb  adóterhek,  kincstári  részesedés
és  egyéb  terhek  a  bérbeadókra  s  e  terhek  mintegy  természetes
következményéül  a  tanítói  kert  elvonása,  az  utak  betiltása,  a  fű-
tési  idény  küszöbén  az  iskolai  kályha  elvitele,  a  hatóságok  közbe-
lépése  és  végül  óriási  gyűlölet  a  tanító  ellen.  Mintha  épen  a  ta-
nító  volna  az  oka,  hogy  súlyos  gazdasági  viszonyok  lefagyasztot-
ták  a  békebeli  megelégült  mosolyt  a  bérbeadó  arcáról,  Ilyen  kö-
rülmények   között   nem  volt   gazdája   az  iskola   épületnek,   nem
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volt,  aki  karbantartásáról  gondoskodjék,  minek  következtében
az  amúgy  is  rossz  és  egészségtelen  épület  mihamar  tönkrement.
Hogy  teljes  képet  alkothassunk  az  Alföld  tanyavilágának
iskolaügyi  helyzetéről,  röviden  áttekintést  igyekszünk  nyújtani
azokról  az  állapotokról,  amelyek  a  mostani  kultuszminiszter  is-
kolaügyi  programja  előtt  itt  szemlélhetők  voltak.  Ε  tekintetben
a  legilletékesebb  helyről51)  gyűjtött  adatokat  fogjuk  előtárni,
hogy  teljes  és  hű  képét  adjuk  a  tanyavilág  elemi  oktatásügyi
helyzetének.52)  Természetesen  ez  a  kép  azóta  lényegesen  meg-
változott.  Szükségét  látjuk  azonban  annak,  hogy  a  mai  állapotot
közvetlenül  megelőző  helyzetet  is  ismertessük,  mert  ezáltal  a
jelenlegi  kormányintézkedéseket  és  eredményeket  jobban  meg
tudjuk érteni.

|Ha  nézzük  az  alföldi  törvényhatóságok  1920  évi  analfabéta
statisztikáját,  megdöbbentő  adatokat  fogunk  találni.  Debrecen
tjv.  13.7%,  Békés  vármegye  14.1%,  Pest  várm.  19.5%,  Baja  tjv.
18.9%.  Csanád  várm.  19.3%,  Hajdú  várm.  19.8%,  Jász-Nagykun-
Szodnok  várm.  20.5%,  Bács-Bodrog  várm.  20.8%,  Csongrád  vm.
24.4% analfabéta.^

Az  alábbiakat  a  kultuszminiszter  nemrégen  megjelent  (1928)
„Magyar  Népoktatás”  c.  művéből  a  Benisch  Arthur  és  Szombat-
falvy György dolgozataiból vesszük:

A  kultuszminiszter  egész  akciója  a  tanyai  iskolák  jelszavá-
val indult meg s méltán, mert az iskolába nem járók legnagyobb

51) Benisch  Artúr  dr,:  Elemi  népoktatásunk  kultúrpolitikai  problémái.
Néptanítók  Lapja  1924.  december  20.  Magyar  népoktatás.  A  m.  kir.  valiás-
és közoktatásügyi minisztérium kiadása.

52) A  tanyai  nép  kultúrájára  jellemző  két  kis  megtörtént  epizódot  kell
felemlítenem,  N,  egyetemi  tanár,  irodalomtörténész,  Sz.  városnak  volt  kép-
viselője.  Beszámolóját  tartotta  egyik  tanyai  központban,  amely  alkalommal
hangsúlyozta  az  ősi  erényekhez  való  visszatérést,  megemlítve,  hogy  addig;
nem  lesz  a  magyar  erkölcs  és  magyar  erény  úr  Magyarországon,  amíg  Petőfi,
Arany  és  Tompa  zengzetes  magyar  nyelve  vissza  nem  tér  ismét  a  magyarság
közé.  Erre  megszólal  egy  hallgató  s  kérdezi  a  másiktól,  ugyan  kik  lehettek
azok  a  Tompa,  Petőfi,  Arany  méltóságos  urak?  Azt  mondja  rá  a  másik:  Az
a  baj,  hogy  komám  kevés  iskolát  járt,  hát  nem  tudja,  hogy  ezek  a  kisgazda-
párt vezérei? Különben nem említené őket a Méltóságos úr!

A  másik  eset  Kiskunfélegyházán  történt,  amikor  a  segesvári  Petőfi
szobrot  nagy  ünnepség  keretében  helyezték  ott  el.  Az  egész  város  heteken  át
foglalkozott  már  a  Petőfi  szobor  kérdésével  és  volt  olyan  100  holdas  tanyai
gazda,  aki  ámulva  kérdezte,  hogy  mit  csinálnak  ott  és  mikor  mondották,
hogy  a  Petőfi  szobrot  hozták  át  Segesvárról  és  itt  állítják  fel,  csodálkozott,
mert soha nem hallott még — amint mondotta — Petőfiről.

Km.  tanyái  között  ezelőtt  jó  pár  évvel  a  plébános  kint  járván,
kérdezte,  hogy  mi  újság,  nincs-e  valami  bajuk?  Erre  egy  öreg  ember  meg-
szólal:  Bomlik  kérem  a  világ.  Már  a  Krisztus  vérét  is  beszennyezik:  Perme-
teznek!
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tömege  a  tanyavilágban  volt.  Sikerült  is  eddig  a  külterületeken
359  új  iskolának  a  felépítését  biztosítani,  437  tanteremmel  és  364
lakással.  Ugyancsak  a  külterületen  a  már  meglevő,  de  zsúfolt  is-
koláknak  fejlesztésére  eddig  110  tanterem  és  45  lakás  s  végül  a
meg  nem  felelő  iskolák  újjá  építésére  110  tanterem  és  84  lakás
felépítése  biztosíttatott;  együttvéve  tehát  az  ország  lakosságának
közel  20%-át  kitevő  külterület  az  eddigi  akció  során  biztosított
3428  objektumnak  több  mint  harmadát  (1150  objektum}  kapta
meg.  Az  új  iskolák  általában  mind  népesek,  sőt  sok  iskola  oly
zsúfolt  lett,  hogy  további  fejlesztéséről  kell  gondoskodni.  Külö-
nösen  áll  ez  a  háború  utáni  rendkívüli  szaporaságot  felmutató
Szabolcsra,  ahol  még  ma  is  vannak  100  és  104  tanulóval,  sőt  133
tanulóval bíró tanyai iskolák is.

Nem  lesz  érdektelen  egy  pár  kecskeméti  adatot  ide  iktat-
nom:  1926.  június  30-íg  működésben  volt  45  tanyai  iskola  45
épületben,  amelyből  3  elvonatott  a  cél  szolgálatától,  mivel  iskola
céljaira  alkalmas  nem  volt.  Az  1926  október  3-ával  rendelteté-
sének  átadatott  új  tanyai  iskolákkal,  számszerint  28  épületben
29  tanító  lakás,  34  tanterem,  jelenleg  76  tanyai  tanerem  és  71  ta-
nítói  lakás  van  a  város  külterületén.  Az  új  iskolák  működésével
a  beiskolázás  igen  nagyot  haladt.  Mert  míg  a  régi  (45)  iskola
mellett  7500—8000  között  mozgott  a  beirt  tanulók  létszáma,  ad-
dig  az  1926—27.  iskolai  évben  a  külterületi  beirt  tanulók  száma
11,929-re  emelkedett,  vagyis  4000-rel  szaporodott.  Jelenleg  még
6  új  iskola  felépítésének  a  szükségessége  mutatkozott,  mely  eset-
ben  a  13.413  tanköteles  gyermek  mind  iskolához  juthat.  Ezek  az
1928. évben már fel is épülnek.

Nem  lesz  érdektelen  itt  megemlíteni,  hogy  a  kecskeméti  ta-
nyai  iskolák  építéséhez  a  kultuszminiszter  1926  előtt  semmit  sem
adott,  míg  a  most  épült  új  iskolák  1.253,000  pengőjéből  584.000
pengőt  vállalt  a  kultuszminiszter,  míg  a  többit  a  város  fizette,
Kecskemét  városának  526.000  pengőjébe  kerül  évente  az  összes
13.413  tanköteles  beiskolázása,  míg  Szeged  a  maga  20.000,  Deb-
recen  a  maga  17  ezer  tankötelest  434000  illetve  433.000  pengő
költséggel  iskoláztatja  évenkint.  Ennek  az  a  magyarázata,  hogy
Szeged  és  Debrecen  határában  a  tanyai  oktatás  már  évtizedek
óta  államosítva  van  s  így  Szeged  csak  16.000  pengőt,  Debrecen
pedig  30.000  pengőt  költ  évi  hozzájárulás  formájában  a  tanyai
oktatásra,  míg  Kecskemét  76  tanyai  iskolájára  310.000  pengőt
kénytelen költeni.
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kulturális  célt  szolgál  az  is,  hogy  a  külterületi  levente
oktatás  céljaira  a  legtöbb  tanyai  iskola  mellett  bocsájtott  a  vá-
ros  rendelkezésre  megfelelő  területet,  a  gazdasági  szakoktatás
céljaira  pedig  minden  egyes  iskolánál  meg  van  a  4—600  négy-
szögölnyi terület.

Jellemzésül  bemutatunk  egy  pár  érdekes  adatot.  A  sza-
bolcsmegyei  Balkány  község  külterületén  1920-ban  3164  lakos
volt  (83%  analfabéta)  480  mindennapi  tankötelessel,  akiknek
egyetlen  egy  iskolájuk  sem  volt.  Most  kapott  4  iskolát.  Az  ugyan-
csak  szabolcsmegyei  Ujfehértó  külterületén  4090  lakos  él  (62%)
analfabéta)  232  tankötelessel,  akiknek  összesen  2  iskolájuk  volt
(jelenleg  van  8.)  Nem  volt  1920-ban  egyetlen  külterületi  iskolája
a  gazdag  Hajdúböszörmény  1346  tankötelesének  (jelenleg  van  5),
Hajdúnánás  572  (jelenleg  van  3),  Hajdúszoboszló  539  (jelenleg
van  2),  Heves  község  471  (jelenleg  van  3)  s  Jászárokszállás  617
tankötelesének  (jelenleg  van  4.)  Az  ilyen  községek,  ha  kötelessé-
gük  teljesítésére  kellő  eréllyel  rászoríttattak  volna,  már  évtize-
dek  előtt  az  állam  igénybevétele  nélkül  is  rendezhették  volna
tanyai lakosaik iskolaügyét.

A  külterületen  már  biztosított  657  tanteremnek  több  mint
harmadrésze  Pestmegyére  (Kecskemétet  hozzászámítva)  jut.
Utána  jön  Csongrád  megye  (Szegeddel  és  Hódmezővásárhellyel)
98 és Jász-Nagykun-Szolnok megye 66 tanteremmel.

A  külterületi  iskolahálózat  azonban  még  jelentékeny  hiá-
nyokat  mutat  fel.  A  programm  szerint  még  297  új  külterületi  is-
kola  kell  339  tanteremmel  és  301  lakással,  továbbá  a  meglevő
zsúfolt  iskolák  fejlesztése  335  tanteremmel  és  153  lakással  s  vé-
gül  az  ideiglenes  épületekben  elhelyezett,  meg  nem  felelő  iskolák
pótlásara  100  tanterem  és  90  lakás,  együttvéve  774  tanterem  és
544  lakás.  Ezekhez  fog  járulni  még  az  úgynevezett  külterületi
érdekeltségi  iskola  építése,  melyek  felépítése  azonban  a  leglas-
sabban  megy,  mert  az  érdekeltek  az  iskola  felállítását  elrendelő
határozatokat,  különösen,  ha  részükre  építési  államsegély  nem
hozatott  javaslatba,  tömegesen  támadják  meg  felebbezéssel  s  ha
ez  elutasíttatik,  legalább  a  törvény  végrehajtási  rendeletében  az
iskola  felállítására  kivételesen  engedélyezhető  1—3  évi  halasz-
tást  igyekeznek  kieszközölni.  Eddig  mindössze  6  érdekeltségi
iskola  épült  fel  államsegély  igénybevétele  nélkül,  a  kilátások
azonban e tekintetben is biztatók.
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 Α  Duna—Tiszaközén  Pest  megye  iskoláztatás  szempontjá-
ból  nagyon  szélsőséges,  a  rossz  átlagot  azonban  az  északi  kul-
turáltabb  rész  megjavítja  (15.9%)   A  déli  rész  azonban  Bács-
bodrog  és  Csongrád  megyével  együtt  az  ország  egyik  legelmara-
dottabb  területe  19—33%-os  analfabétizmussal,  A  Tiszántúl  Bé-
késvármegye  az  országos  átlag  felé  emelkedik  14.1%-os  arány-
számával,  körülötte  azonban  csupa  olyan  vármegyét  találunk,
amely  mélyen  az  országos  átlag  alatt  marad.  Arányszámai  18.3-—
20.5  közé  esnek,  Csongrád  Tiszántúli  része  valamivel  jobb  17.5%-
Legműveletlenebb  az  ország  északkeleti  része,  Szatmár,  Bereg
vármegyék  21.5%-os  és  Szabolcs  vármegye  29%-os  analfabétiz-
mussal.  Ott  tehát  a  lakosság  6  éven  felüli  részének  több  mint  ne-
gyede írástudatlan.

A  törvényhatósági  tanyás  városokban  a  6  éven  felüli  anal-
fabéták  száma  Debrecenben  12,788,  a  6  éven  felüli  lakosság
13.7%-a,  Szegeden  15.954,  a  6  éven  felüli  lakosság  14,6%-a  Hód-
mezővásárhelyen  8.562,  15.1%  Baján  3.364,  18.9%  Kecskemé-
ten 14.904, a 6 éven felüli lakosság 22.8%-a.   ·

A  rendezett  tanácsú  tanácsvárosok  közül  csak  azokat  sorol-
juk  fel,  amelyekben  a  6  éven  felüli  analfabéták  száma  a  10  szá-
zalékot meghaladja. Így
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A  tanyás  település  nem  mindenütt  akadályozza  egyformán
a  népoktatás  zavartalan  munkáját.  Ott,  ahol  a  tanyák  közel  van-
nak  a  községhez,  1—2  km.  távolságról  bejárnak  a  gyermekek.  A
roppant  kiterjedésű  városok  és  községek  határai  azonban  túl-
nyomó  részben  távoli  tanyákkal  vannak  tele.  Ha  a  tanyák  arány-
lag  eiég  közel  vannak  egymáshoz  füzérszerűen  (pl.  Kiskőrös  ta-
nyái,)  ahol  a  tanyasor  mellett  út  vezet,  vagy  ha  dűlőkben  is,  de
legfeljebb  2—3000  lépésnyire  egymástól,  ami  a  leggyakoribb
eset,  akkor  tanyai  iskolával  megoldható  a  kérdés.  Nehezebben
ott,  ahol  a  tanyák  egymástól  nagy  távolságban  levő  kis  csopor-
tokban  vannak,  vagy  ahol  a  tanyákat  nagy  és  középbirtokok  vá-
lasztják  el  egymástól  (Dévaványa).  Teljesen  lehetetlen  azonban
tanyai  iskolába  gyűjteni  a  gyermekeket  ott,  ahol  puskalövésnyire
vagy  ennél  is  távolabb  nagy  szétszórtságban  állanak  a  tanyák,
úgy,  hogy  3—4000  kat.  hold  területen  alig  30—40  iskolásgyer-
mek  lakik.  Az  utak  hiánya  miatt  ezek  is  képtelenek  volnának  is-
kolába  járni.  A  legnagyobb  ilyen  határa  Karcag  városának  van.
ahol  Kunhegyesnek  hozzácsatlakozó  és  teljesen  hasonlóan  tele-
pült  határrészével  együtt  70.000  kat.  hold  területen  1920-ban
mintegy  6000  ember  élt  800  mindennapi  tankötelessel.  A  tanyák
szétszórtsága  olyan  nagy,  hogy  egyetlen  iskolát  sem  lehetne  úgy
elhelyezni,  hogy  3  kilométeres  távolságon  belül  30  tankötelest
gyűjthetne  össze.  Ilyen  helyen  egyetlen  megoldás  az  internátus
létesítése.  Még  rosszabb  a  helyzet  Jászkisér  község  határában,
s  ahol  a  tanyák  nagy  távolságra  vannak  egymástól,  azonban  a
község  határa  (22.600  kat.  hold)  nem  olyan  nagy,  hogy  a  tanyai
tankötelesek,  akiknek  normális  száma  150  körül  van  s  2  hitfele-
kezet  között  oszlik  meg,  egy  teljesen  osztott  iskolával  bíró  inter-
nátust  megfelelően  benépesítenének.  A  tanulóknak  a  belterületi
iskolákba  való  bekényszerítése  azt  jelentené,  hogy  a  tanyai  gyer-
mekek  csak  papíroson  volnának  beiskolázva.  Ha  pedig  tanyai
iskolákat  építenének,  4  tanyai  iskola  létesítése  után  is  maradná-
nak távoli akó tankötelesek.

Legtöbb  akadályt  gördít  az  iskolaállítás  elé  a  ritkás  tanya-
rendszer,  a  legkevesebbet  a  bokrostanyák  település  módja  (Nyír-
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egyháza).  Homokos  vidéken  a  ritkásabb  település  is  kisebb  baj\
mint  agyagos  vidéken  a  sűrűbb,  mert  az  ilyen  helyeken  az  esős
időben  képtelen  a  gyermek  nagyobb  távolságra  az  iskolába  járni.
Általában  a  mezei  utak  rettenetes  állapota  a  népoktatás  és  a  kül-
területi  nép  egyéb  irányú  gondozásának  legnagyobb  akadálya.
Λ  tanyás  nép  sok  hátrányt  szenved  a  belterületi  gazdákkal  szem-
ben.  A  belterületi  és  külterületi  lakosság  egyenlőtlen  gondozása
a  népoktatás  terén  is  sokáig  kirívó  volt.  Az  egyházak  és  községek
vezetősége  ritkán  vállalta  a  tanyai  érdekek  istápolását,  mert  a
nagyobb  gazdákból  álló  községi  képviselőtestület  a  szegényebb
tanyai  nép  igényeit  ritkán  érti  meg  és  méltányolja.  Pedig  a  ta-
nyai  iskolák  létesítésére  általános  kulturális  szempontból  is  nagy
szükség  van,  mert  tanító  az  egyetlen  iskolázott  ember  a  tanyákon,
aki a közigazgatás szervét is némileg pótolhatja. (Eddig az idézet.)

Az  egyik  lap  cikket  közölt  a  szabolcsmegyei  tanyai  állapo-
tokról. A cikk a többek között a következőket tartalmazza:

kulturális  és  közigazgatási  körökben  nagy  megdöbbenést
keltett  a  Vaja  melletti  Rákóczy-tanya  bérlőinek  állásfoglalása.
A  királyi  tanfelügyelő  arról  tárgyalt  ugyanis  a  tanya  bér-
lőivel,  miként  állíthatnák  ott  fel  a  törvény  által  előírt  új  tanyai
iskolát.  A  két  bérlő  kijelentette,  hogy  ha  az  iskola  felállítását
az  állam  továbbra  is  követeli,  a  tankötelesek  számát  apasztani
fogja  oly  formán,  hogy  a  gazdasági  cselédek  közül  azokat,
akiknek  gyermekük  van,  elbocsájtja.  A  tanya  bérlőinek  állás-
foglalása  tudomására  jutott  a  közoktatásügyi  miniszternek  is,
aki  azonnal  elrendelte  a  legszigorúbb  intézkedéseket  és  az  is-
kola  haladéktalan  felállítását  a  mesterséges  létszámcsökkentés
esetében  is.  Elrendelte  azt  is,  hogy  a  külterületi  iskolakörzet
és  az  érdekeltség  megállapításánál  az  ilyen  eléggé  meg  nem
bélyegezhető  nemzetellenes  magatartás  meghiúsítása  végett  a
körzetben  lakó  családok  számát,  nem  pedig  a  tankötelesek  Jet-
számát kell alapul venni.54)

Szabolcsra  vonatkozólag  még  idézzük  a  kultuszminiszter
adatait, aki a következőket mondja:55)

(írni-olvasni  tudás  tekintetében  valamennyi  vármegye  kö-
zött  á  legutolsó  Szabolcs,  ahol  a  hat  éven  felüli  lakosságnak  még
csak  71  százaléka  tud  írni  és  olvasni,  holott  az  országos  átlag
84.8  százalék.  lAz  egész  országnak  1.090,719  főt  tevő  hat  évesnél

54)  Nemzetnevelés 1926 május.
   55) Nemzeti Újság 1926. okt. 16. Szabolcs, Írta: Klebelsberg Kuno gr. dr.
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idősebb  analfabétájából  nem  kevesebb,  mint  126,214  esik  éppen
Szabolcsra.  Megállapítottuk,  hogy  1925-ben  a  38,174  minden-
napi  tankötelesből  3361  nem  járt  iskolába,  nem  azért,  mintha  a
hatóságok  csak  lazán  érvényesítették  volna  a  tankötelezettséget,
hanem  abból  a  brutális  okból,  hogy  egyszerűen  nincs  elég  iskola.
Megállapítottuk,  hogy  ebben  az  egyetlen  megyében  a  baj  gyökeres
orvoslása  végett  164  tanteremre  és  106  tanítói  lakásra  volt  még
szükség,  melyből  teljesen  elkészült  43  új  iskola  53  tanteremmel
és  38  tanítói  lakással,  épül  továbbá  13  iskola  20  tanteremmel  és
11  lakással,  már  biztosítva  van  még  11  iskola  építése  14  tante-
remmel  és  5  lakással,  a  nagybirtok  köteles  29  majorsági  iskolát
emeltetni  ugyanannyi  tanteremmel  és  tanítói  lakással,  sajnos  48
tanterem  és  23  lakás  készítését  pedig  csak  a  jövő  évek  programra-
jába állíthattuk be.

Nézzük most az itt szóbajöhető részletproblémákat:
1.)  Az  iskolai  körzetek  (új  iskolák  szervezése,  építése.)  2.)

A  tankötelesek  beiskolázása.  3.)  Az  iskolábajárás  akadályai.  4.)
A  szorgalmi  idő.  5.)  A  tanyai  iskolák  adminisztrációja.  6.)  Az
iskolai  épületek,  felszerelés,  anyagi  ellátás.  7.)  A  tanító  elhe-
lyezkedése, kulturális megélhetése.

Ha  végig  tekintünk  a  tanya  kultúrája  érdekében  tett  intéz-
kedések  során,  azt  tapasztaljuk,  hogy  az  1.,  2.,  4.  pont  alattiak
érdekében  jelentős  lépésekkel  haladtunk  előre,  amit  gróf  Kle-
belsberg  Kuno  által  emelt  ezer  és  ezer  új  tanyai  iskola  is  bizo-
nyít,  A  megkezdett  munka  azonban  még  nem  elegendő.  Meg  kell
valósítani  a  többi  pontban  foglaltakat  is,  mert  új  iskolák
építése  s  tanítók  kirendelése  még  nem  jelenti  a  probléma  megol-
dását.  Az  iskolai  épületekbe  lelket  is  kell  vinnünk,  tehát  gondos-
doskodní  kell  a  tanyai  tanítók  minden  megszégyenüléstől,  lealá-
zástól  mentes,  vezetésre  hivatott  emberhez  méltó  kulturális  meg-
élhetéséről.  Ez  irányban  még  alig  történt  valami,  pedig  tudnunk
kell,  hogy  a  tanyai  tanítók  odaadó  segítsége  nélkül  a  tanyaprob-
léma meg nem oldható.

Ezenkívül  pedig  még  számos  olyan  kérdés  van,  amelyet  a
tanya  kultúrája  érdekében  végre  rendeznünk  kell.56)  Ilyen  pl,
az  iskolába  járás  állandó  természetű  akadályai  körül  a  természe-
tes akadályok eltüntetése.

56)  Lásd:  Társadalompolitikai  feladataink  153.  oldal  Hübner  József
hozzászólása.
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Ezzel  a  kérdéssel  már  a  130,700.  VIII.  1923.  sz.  rendelet  is
foglalkozik,  mely  mint  az  1921.  évi  XXX.  t.-c.  végrehajtási  uta-
sítása,  az  első  hivatalos  intézkedés,  mely  tekintetbe  veszi  a  tanyai
nép  életviszonyait,  lelkivilágát.  Ε  rendelet  62.  §-a  szerint:  „Ha
a  tanköteleseket  az  iskolába  járásban  az  odavezető  útnak,  vagy
egy  szakászának  járhatatlansága,  valamely  hídnak,  ahhoz  vezető
fel-  vagy  lejárónak  veszélyessége,  valamint  az  ezeken  felmerült
bármely  akadály  gátolja,  vagy  az  iskola  látogatását  megnehezíti,
—  amennyiben  a  község  az  akadály  elhárításáról  saját  hatáskö-
rében  nem  gondoskodhatik,  —  köteles  a  községi  elöljáróság  ezt
a  járási  főszolgabírónak  bejelenteni.  Az  akadályról  és  az  annak
elhárítása  érdekében  a  járási  főszolgabíróhoz  intézett  megkere-
séséről^ kír. tanfelügyelőt is értesíteni kell.”

Különösen  a  Duna-Tisza  közötti  vadvizes  területeken  fon-
tes  e  kérdés  gyökeres,  gyors  megoldása,  ahol  gyakran  30—100
cm.  magasságban  borítja  el  az  utakat  a  víz!  Mint  már  egy  ízben
említettük,  ilyen  helyeken  igen  szeszélyesek  a  települési  viszo-
nyok,  itt  az  úgynevezett  ,,szigeteken”  vannak  a  tanyák,  ha  az
ilyen  helyeken  az  utak  karbanhozása  túlságosan  költséges,  leg-
alább  gyalogosok  által  használható  töltések  készítendők  a  legrö-
videbb irányban.

Természetesen  a  kultuszminiszter  rendelete  intézkedik  ar-
ról  is,  hogy  a  járhatatlan  utak  miatt  nehezen  járó  gyermekek
fuvar  igénybevételével  juthassanak  el  iskolába.  Megjelöli  azokat
a  módokat,  amelyek  alapján  ez  a  kérdés  megoldható  volna.  Ter-
mészetesen  azonban  nincs  minden  szülőnek  fogata,  így  a  szülők
ezt  nem  teljesíthetik.  Uradalmakban  pedig,  ha  a  cselédek  gyer-
mekeit  kocsin  kell  majd  az  iskolába  vinni  és  onnan  hozni,  legtöbb
helyen  arra  fognak  törekedni,  hogy  gyermektelen,  vagy  idősebb
cselédeket  fogadjanak  fel.  Közfuvarban  sem  lehet  ezt  megoldani,
mert  az  igen  nagy  teherrel  jár.  Fogadjon  talán  az  iskola  fuvarost,
de  miből,  mikor  még  egy  számológépet  sem  igen  tud  venni.  Ter-
mészetesen  leghelyesebb  volna,  ha az  iskola  mellett  internátust
lehetne  létesíteni,  amelyben  a  gyermekek  elhelyezhetők  volnának.
Ez  azonban  a  mi  viszonyaink  között  csak  álom,  csak  ábránd,
amely  felé  törekednünk  kell  ugyan,  de  annak  megvalósítása  a
messze jövőben van.

A  kultuszminiszter  130,700.  VIII.  1923.  sz.  rendeletének
26.  §-ának  4-ik  pontja  szerint  12  éven  aluli  tanköteles  3.5  km.,  a
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12  éven  felüli  tanköteles  pedig  5  km.  távolságról  köteles  iskolába
járni.  Itt  azonban  nem  lehet  szimmetrikus  köröket  alkotni,  mert
a  település  menete  sem  szimmetrikus-  Ezenkívül  tekintetbe  kell
jönnie  a  népsűrűségnek  is.  Az  1922,  évi  XXX.  törvénycikk  végre-
hajtási  utasítása  3.5  km.-es  körzetet  ír  elő  a  mindennapi  iskolá-
sok  részére.  Eszerint  tehát  egy-egy  iskolára  38.4  négyszög  km.
jut.  Ha  tekintetbe  vesszük,  hogy  Szabolcsvármegyében,  ahol  a
legtöbb  analfabéta  van  az  átlagos  népsűrűség  négyzetkilométe-
renként  73,  akkor  ott  egy-egy  iskolai  körzetre  38.4X73=2803
lakos  jut.  Miután  Szabolcsvármegyében  a  6—11  éves  gyermekek
az  összes  lakosságnak  15,5-ét  alkotják,  egy-egy  iskolakörzetnek
tehát 382 mindennapos tankötelese van.

Feltétlen  meg  kell  szűnni  külterületen  az  osztatlan  iskolák-
nak,  mert  ez  ma  már  beigazoltan  pedagógiai  képtelenség.  De
csökkenteni  kell  a  3.5  km.-t  is.  Ez  a  rendelkezés  a  6—11  éves
fejlődő  gyermektől  túlságos  testi  teljesítményt  követel  (oda-visz-
sza  7  km.!)  Az  ilyen  távolságról  tankötelesnek  télen  még  sötét-
ségben  kell  hazulról  elindulni,  hogy  8  órára  az  iskolába  érkezzen,
ahová  rendesen  elkésve  érkezik  s  ahol  a  fáradság  folyománya-
ként  figyelni  képtelen.  Figyelem  nélkül  pedig  pedagógiai  érte-
lemben vett tanítás lehetetlenség.

Az  alábbiakban  két  külterületi  lakossággal  rendelkező
község  kultúrképét  rajzoljuk  meg,  amelyek  élénk  világot  vetnek
az itteni viszonyokra.

„A”  község  lakosai  kisgazdák,  ,,B”  község  pedig  9  nagy
uradalomból áll.

„A” község   adatai:
Területe: 31.069 kat. hold.
Összes lakossága: 8.272.
Ebből külterületen lakik: 3010 (36,3%),
A  külterületi  lakosságból  analfabéta  36,9%.  (A  megyei

átlag 28.57oi az országos átlag 23.6%-)

I s k o l a k ö r z e t e i :

I. körzet a belterületi.
II. körzet. A lakosság létszáma 569.

Ebből analfabéta 43%
6—11 éves tanköteles száma 119

Van két tanító, 2 tanterem.
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III. körzet. A lakosság létszáma 451.
Ebből analfabéta 43%.

6—11 éves tanköteles száma 80.
Van két tanító, 1 tanterem.

IV. körzet. A lakosság létszáma 483.
Ebből analfabéta 23.4%.

6—11 éves tanköteles száma 90.
         Van egy tanító, 1 tanterem.

Az egész    külterületen    levő    410   tankötelesből    nem   jár
iskolába 121—29.5%.

Ha  a  törvényes  létszámot  vesszük  tekintetbe     (40),  akkor
a  410  külterületi   tankötelesekhez    410:  40    =  10  tanító    volna
szükséges  10  tanteremmel.  A    külterületi    tankötelesek    29.5%-a
nincs beiskolázva! A külterületi lakosság 36.9%-a analfabéta.

„B” község adatai:

Területe: 29.110 kat. hold.
Összes lakossága:1256.
Ebből külterületen lakik 1256 (100/°0).
A  lakosságból  analfabéta  47.5%.  (A  megyei  átlag  28.5%.

az országos átlag 23.6%.)
Az  egész  külterületen  239  hat—tizenegy  éves  tan-

köteles van.
I s k o l a k ö r z e t e i :

I. A lakosság létszáma 437.
Ebből  analfabéta  47.8%.

6—11  éves  tanköteles  száma  80.
Van egy tanító, 1 tanterem,

II. A lakosság létszáma 385.
Ebből analfabéta 57.6%.
6—11 éves tankötelesek száma 73.
         Van egy tanító, 1 tanterem.
         Az   egész     külterületen    levő   239 tankötelesből  nem jár
iskolába 85—35.9%.

Ha  a  törvényes  létszámot  (40)  vesszük  tekintetbe,  akkor
a  239  tanköteleshez  239:  40  =  6  tanító  volna  szükséges  6  tan-
teremmel. Ezzel szemben van 2 tanító 2 tanteremmel.56)

56)  L,  ezeket  Hübner  József  kéziratában  levő  kitűnő  munkájában  az
analfabétizmus leküzdéséről.
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Legjobban megvilágítja a helyzetet az alábbi kép:
A  külterületi  iskola  kályhájában  vígan  ég  a  tűz,  a  koráb-

ban  jött  gyermekek  dideregve  állják  körül  a  meleget  ontó  kály-
hát.  Gémberedett  tagjaikat  alig  tudják  megmelegíteni,  hiszen
némelyik  3—6  kilométer  távolságot  tett  meg.  Akad  olyan  is,  aki-
nek  könnyei  hullanak  —  mert  bizony  süvítő  hózivatarban  ekkora
utat  megtenni,  —  jó  magas  hóban,  felnőttnek  is  fárasztó,  hát  még
az olyan pöttöm emberkéknek, kicsiny magyaroknak?

A  puszta  kihalt.  .  .  Csak  az  apró  magyarok  tipegnek-to-
pognak  a  hóban  (később  vízben,  sárban)  az  iskola  felé.  Küzde-
nek  a  metsző  széllel  s  ha  már  nem  bírják  tüdővel,  hátrafelé
háttal  a  szélnek  folytatják  keserves  útjukat,  de  haladnak  s  men-
nek  az  iskolába.  Mire  odaérnek,  némelyik  alig  tudja  elrebegni
az ,,Adjon Isten jó reggelt?”

A  gyermekek  csak  mennek  az  iskolába.  A  jómódúak  csiz-
mában,  a  kevésbbé  tehetősek  elnyűtt  cipőkben  s  a  teljesen  szegé-
nyek  zsákkal  körül  csavart  lábbal,  sőt  mezítlábasok  is  vannak.
Ezeknek  még  egy  darabka  zsákrongy  sem  jutott.  Elszorult  szív-
vel,  de  tehetetlenül  kell  ezt  nézni  a  tanítóknak.  A  szegénység
a  községek  külterületén  borzasztóbb,  mint  a  belterületeken.  A
külterületeken  nyomorgók  sorsáról  senki,  de  senki  nem  tud.
Hány  gyermek  jár  olyan  ruhában,  hogy  több  a  lyuk  rajta,  mint
a  szövet!  Hát  még  a  lábbeliek!  Hánynak  nincs!  Otthon  fogják
de  a  gyerek  elszökik  hazulról,  megy  az  iskolába,  hogy  ott  legyen
a  tanulás  előtti  imánál:  „Hiszek  egy  Istenben,  hiszek  egy  ha-
zában. . .”

Nem  mind  ilyen  kínos  sorsú.  Csak  a  szegények  s  főleg  a
hadíárvák . . .57)

Nagyon  fontos  kérdés  a  tanyai  iskolai  oktatásnál  a  szor-
galmi  időnek  a  megállapítása.  Lehetetlen  ugyanis,  hogy  itt  is  ép
úgy  azok  a  szabályok  legyenek  az  irányadók,  mint  a  városban
vagy  községben,  t.  í.  hogy  szeptember  elejétől  június  végéig  tart
az iskola.

Az  1921.  évi  XXX.  t.-c.  3.  §  erre  vonatkozólag  a  követ-
kezőképen  intézkedik:  ,,Αz oktatás  időtartama  tanévenként  tíz
hónap  Ez  alól  azokra  az  iskolákra  nézve,  amelyek  tanulóínak
többsége  földműveléssel  foglalkozó  szülők  gyermekeiből  kerüf
ki,  a  vallás-  és  közoktatásügyi  miniszter  tehet  kivételt  annyiban,

57) Hübner József: kéziratban lévő idézett munkájából.
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hogy  a  10  hónapban  megállapított  szorgalmi  időt  az  elsőfokú
iskolai  hatóság  (gondnokság,  iskolaszék)  kérelmére  és  a  törvény-
hatósági  közigazgatási  bizottság  javaslatára,  a  helyi  viszonyok
alapos   mérlegelése   után legfeljebb két hónappal   megrövidítheti.

A  törvény  végrehajtási  utasítása  a  130,700/VIII-a  1922.
sz.  rendelet  44.  §-a  szerint:  ,,Ott  ahol  erre  az  időszakra  (szep-
tember  1-től  június  30-íg)  olyan  hosszabb  tartamú  gazdasági
munkák  esnek,  amelyek  elvégzéséhez  az  elemi  iskola  tíz  évesnél
idősebb  tanulóinak  közreműködésére  elengedhetetlenül  szükség
van,  a  tanév  megrövidítését  lehet  kérni,  ha  az  illető  gazdasági
munkákban  az  iskolába  beírt  tanulók  szüleinek,  (gondviselőinek)
többsége személyesen érdekelve van.

A  tanév  megrövidítésének  engedélyezését  az  iskolába  be-
irt  tanulók  szüleinek,  gondviselőinek  kezdeményezésére  az  iskola
helyi hatósága kérheti.58)”

Két  tanyai  törvényhatóság  kultúrképét  adjuk  nagy  voná-
sokban  az  egyes  iskolákból  beszerzett  adatok  alapján.  Ez  a  sta-
tisztika  a  külterületi  iskolák  kultúrállapotára  meglehetősen  vilá-
got vet.

I.
Csongrád vármegye tanyai iskoláiról:

1. Az iskolák száma összesen 117.
2. Templom van összesen 17.
3. Egyesület (leginkább Gazdakör)  103.
4. Könyvtár 60.
5. Leginkább a Néptanítók Lapja és a Hivatalos Közlöny jár.
6. Szövetkezet  csak  néhány  helyen  van  (a  legtöbb  helyen

nincs.)
7. Az iskola a várostól 3—12 km. távolságra van.
8. Vasút,  posta  stb.  csak  2—18  km.  távolságra  van  (néhol

ezekben is hiány van.)
5S)  Egyik  pusztai  iskola  körzetébe  lakó  szülők  (akiknek  főjövedelmi

forrásuk  az  állattenyésztés)  hivatkozva  az  1921,  évi  XXX.  t.-c.  3.  §-ára
(kapcsolatosan  az  akkor  érvényben  volt  43.345/1922.  számú  rendelettel.)
kérni  akarták  törvénybe  iktatott  joguk  alapján  (!)  a  tanév  megrövidítését.
Egyik  szülői  értekezleten  a  puszta  egyetlen  fogalmazni  tudó  emberét  a  taní-
tót  kérték  meg  a  kérvény  megírására.  A  tanító  az  általa  megírt  kérvényt,
amelyet  a  szülők  aláírtak,  nem  egyenesen  a  közigazgatási  bizottsághoz,  hanem
szolgálati  út  betartásával  a  tanfelügyelőséghez  terjesztette  be.  A  tanfelügyelő
a.  kérvényt  visszaküldte  azzal,  hogy  a  „tanítót”  jövőben  ilyen  fennálló  tör-
vények  és  rendeletekbe  ütköző  cselekedetéért  fegyelmi  úton  fogja  felelős-
ségre  vonni  s  ne  igyekezzék  a  szülőknek  a  törvény  kijátszására  irányuló
törekvéseit támogatni. (Hübner J. i. m.)



125

9.  Közigazgatási  szerv  a  legtöbb  helyen  nincsen  (csak  belte-
rületen.)

10.  Orvos,  patika,  szülésznő  csak  elvétve  némely  helyen  van.
(A három együtt sohasem található meg.)

II.
Statisztikai adatok a szegedi tanyákról:

1. Az iskolák száma összesen 67.
2. Templom van összesen 8.
3. Egyesület (leginkább Gazdakör) 69.
4. Könyvtár van összesen 21.
5. Néptanítók Lapja és a Hivatalos Közlöny jár.
6. Szövetkezet 2 helyen van.
7. Az  iskola  a  várostól  6—25  km.-re,  sőt  még  30—40  km.-re

is van némely helyen.
8. Vasút, posta stb. van, de 3—20 km. távolságra.
9. Közigazgatási szerv a központokon van.

10.  Orvos,  patika,  szülésznő  a  legtöbb  helyen  nincs,  vagy
csak a központokban.59)

Az  elmondottak  alapján  megállapíthatjuk,  hogy  a  tanyai
iskola  teljesen  különálló  iskola-típus,  ilyenné  teszik  életkörülmé-
nyei.  A  tanterv  nem  számol  ezekkel  a  körülményekkel,  mikor  az
anyagot egyforma mértékkel méri.

A  tanyai  iskola  szorgalmi  ideje  rövidebb  a  falusi  iskoláénál.
Az  október  elsején  kezdődő  és  május  végén  bezáruló  tanévben  a
tanyai  tanító  rendelkezésére  áll  269  nap,  melyekből  ünnepek,
hivatalos  szünetek  és  az  ismétlő  iskola  által  lefoglalt  szerdák  le-
vonásával  165  nap  marad.  Ez  a  legidáálisabb  állapot.  A  megma-
radt  napok  heti  5  munkanappal  33  munkahetet  adnak.  A  helyi
terv  is  eszerint  készült.  A  33  munkahét  heti  32  órájával  1052
órát  ad.  Ugyanakkor  a  falusi  osztatlan  iskolánál  1248,  az  osztott
iskolánál  ugyanazon  anyag  elvégzésére  5776  óra  áll  rendelke-
zésre.  Az  időbeli  különbség  5-szörös  előnyt  jelent  az  osztott  is-
kola  javára  s  fordítva  az  osztatlan  iskola  kárára.  Így  az  előirt
anyag fizikailag elvégezhetetlen.

A  tanyai  iskolák  gyermekanyaga  is  alul  van  azon  a  szellemi
normán,  amit  a  tanterv,  ha  meg  nem  állapít  is,  de  biztosan  felté-
telez.  Kenyeres  Elemér  dr.  szerint  egy  6—7  éves  normális  gyer-
mek  szókincse  2—3000  szó,  mely  túlnyomóan   főnév  és  ige,    míg

5β)   Csongrád   vármegyei   népmívelési  bizottság   statisztikai   anyagából.
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Tömörkény  István  szerint  a  szegedvidéki  felnőtt  ember  5—600
szóval  beszél.  Éppen  ez  teszi  a  különbséget  a  falusi  és  tanyai
osztatlan  iskola  között.  Kenyeres  dr.  normája  a  városi  és  a  falusi
gyermek,  míg  a  tanyai  osztatlan  iskola  normája  az  5—600  szóval
beszélő  magyar  gyermeke.  A  tanterv  csendesen  elismert  normája
feltétlenül  a  Kenyeres-féle,  mert  a  tanterv  nem  meri  feltételezni
azt,  hogy  egy  10—12  éves  gyermek  még  községet,  boltot,  piacot
ne  látott  volna.  Ezek  szerint  is  a  tanyai  iskola  5-szörös  hátrány-
ban  van  még  a  falusi  osztatlan  iskolával  szemben  is.  Tessék  ilyen
anyaggal  csak  a  beszédértelemgyakorlati  anyagot  is  elvégezni
5-ször kevesebb idő alatt.66)

Ha  különleges  a  tanyai  iskola,  úgy  egészen  különleges  a
helyzete  a  tanyai  tanítónak.  Nagyon  szépen  fejtegeti  dr.  Schandl
Károly  ny.  földmívelésügyi  államtitkár  a  tanyai  tanító  szerepét,
midőn  a  következőket  mondja:  Az  egész  tanya  világnak  a  tanító  a
mindene,  akihez  tanácsért,  újságért  és  kultúráért  fordulnak.  Így
jutott  a  tanítóság  a  tanyai  nép  szeretetébe.  A  tanyai  tanítók  a
tanyavilág  fölfedezői  s  a  nemzet  nem  lehet  eléggé  hálás  annak
az  iskolamesternek,  aki  egy  évtizeden,  sokszor  egész  életén  át,  a
tanyavilág  népét  gondozza.  Talán  nem  is  élne  önálló  állami  létet
a  magyar  nemzet,  ha  ezek  az  önfeláldozó  kultúrapostolok  nem
dolgoznának  a  tanyavilágban.  Mint  családapát,  úgy  veszik  körül
a  jóságos  tanítót  a  tanyai  lakosok,  mikor  vasárnaponként  össze-
sereglenek  az  iskola  udvarán,  vagy  az  iskola  termében.  A  tanyai
tanító  a  gyermekek  tanításán  kívül  a  felnőtteknek  is  kulturális
és  gazdasági  vezetője.  Az  iskolában  alakul  meg  a  gazdakör,
melynek  a  tanító  az  ügyvezetője  és  lelke.  Az  iskolában  kerülnek
színre  a  téli  estéken  a  tanyai  nép  által  kedvelt  színdarabok,  itt
tartják  a  gazdasági  előadásokat  és  innen  indul  ki  minden  jóra-
való  mozgalom,  mely  a  tanyai  élet  fejlődésére  irányul.  Az  iskola
mellett  állítják  fel  a  haranglábat  a  kis  tanyai  harang  részére  és
a  tanító  indítja  meg  a  gyűjtést  a  kis  templom  felépítésére.  Az
iskola  így  lesz  központja  a  fokozatosan  kiépülő  tanyai  központ-
nak,  amely  legfőbb  vágya  minden  tanyai  világnak.  A  tanyai  isko-
lát  el  kell  látni  minden  kultúreszközzel,  hogy  hivatását  betöltse.
Népkönyvtárral,  vetítőgéppel,  rádióállomással  és  kis  kerti  minta-
gazdasággal  látnám  el  a  tanya  minden  iskoláját,  hogy  megtalálja
minden  élvezetét  a  tanya  népe  a  maga  központján.  Óriási  hivatás

59)  Alföldi Népmívelés 1926 április 15-iki számából. 2. oldal.
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vár  ezekre  a  kultúrközpontokra  s  bizony  érdemes  a  tanyavilág
részére  külön  készültséggel  képesített  tanítóságot  küldeni  és  azt
ellátni  gazdasági  és  kultúrjavakkal,  hogy  munkájáért  és  önfelál-
dozásáért kárpótoltassék.61)

Itt  kell  megemlékezni  arról  a  kívánalomról  is.  hogy  a  ta-
nyai  iskolák  igazgatójává  csak  a  tanyán  kiválóan  működött  ta-
nító  legyen  kinevezhető,  amely  intézkedés  egyszerre  igen  sokat
lendítene  a  tanyák  oktatásügyén.  Ezen  túlmenőleg  aztán  egypár
tanyai tanfelügyelőség.

Növelné  a  tanyai  tanítók  ambícióját  a  kiváló  tanyai  taní-
tók  időnkinti  valamilyen  formában  jelentkező  kitüntetés,  amint
ezt  a  Duna-Tiszaközi  Mezőgazdasági  Kamara  a  falusi  és  tanyai
vezetők kitüntetése kapcsán évenkint meg is tesz.

Legtöbb  külterületi  iskolának  a  közlekedés  szempontjából
kedvezőtlen  a  helyzete,  mert  sem  vasút,  sem  kövesút  nincsen  a
közelben.  Ha  az  időjárás  kedvező,  akkor  gyalogszerrel,  esetleg
kerékpárral  közlekedik  a  külterületi  iskola  tanítója,  minthogy  sa-
ját  kocsifogattal  igen  kevés  tanító  rendelkezik.  Ha  az  időjárás
kedvezőtlen,  sok  helyen  térdig  érő  sárban  róhat  ja  az  országutat,
hátán  az  üres,  vagy  megrakott  tarisznyával,  vagy  hátizsákkal.
Legtöbb  külterületi  férfi  tanító  önérzetét  mélyen  sértené,  ha  a
környékbeli  iskoláztató  szülők  előtt  megalázkodva,  lépten-nyo-
mon  kérni  kellene  tőlük,  hogy  a  kocsiderékban  meghúzódhassék.
Nincs  tehát  más  mód,  mint  az  egyetlen  biztos  rendelkezésre  álló
közlekedési  eszközt,  a  lábait  igénybe  venni  s  ha  nagyobb  terhet
kell  a  külterületre  kiszállítani,  fuvarost  fogad.  Sok  külterületi
tanító  azonban  fizikailag  nem  bírja  a  10—20,  sőt  30  kilométeres
utakat  s  ha  gyalogszerrel  el  is  indul,  a  legközelebbi  kocsit  nehe-
zen várja, hogy a térdígérő sárból fölvegye.

A  tanyai  közlekedés  megoldásáról  az  iskola  fenntartónak
kell  a  jövőben  gondoskodni.  Ha  a  mostani  szomorú  viszonyaink
között  sem  az  állam,  sem  az  egyházak  és  községek  nem  biz-
tosíthatnak  olyan  jövedelmet  a  külterületi  tanítóknak,  hogy  ab-
ból  saját  kocsifogatot  tarthassanak,  akkor  a  községi  elöljá-
róságnak,  vagy  a  városi  hatóságnak  kellene  gondoskodni  a
tanyaközlekedés  problémájának  megoldásáról  olyképen,  hogy
minden  külterületi  tanító  évente  meghatározott  számú  fu-
vart  igénybe  vehetne,  pl.  évente  30  fuvart,  amelyből  2  havonként

60)  A  tanyavilág  és  a  tanítóság.  Írta:  dr.  Schandl  Károly  földmív.
államtitkár. Mezőgazdasági Hírlap 1926 augusztus hó 17—18.;,z.
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5  fuvar  esik.  Árlejtés  útján  igen  jutányosán  lehetne  biztosítani
minden  külterületi  tanító  számára  a  kocsiközlekedést,  mivel  leg-
több  gazda  piaci  napokon,  vagy  ünnepnapokon  saját  érdekében  is
bemegy  a  helységbe,  amidőn  nem  lekötelező  szívességet,  hanem
kötelességet  is  teljesítene  a  külterületi  tanítóval  szemben.  Ha
még  ezenkívül  az  ,,iskolagondnok”  címét  is  elnyerhetné,  a  vállal-
kozó  megbízást  kapna  az  iskolafenntartók  az  évközben  előálló
hiányok  pótlására,  akkor  nem  fordulnának  elő  olyan  esetek,  hogy
az  iskola  kerítése  rombadőlve,  a  tetőcserepek  összetörve  hóna-
pokig  hevernek,  tetemes  kárt  okozva  az  iskolafenntartónak,  sok
esetben  több  kárt  okozva,  mint  amennyiben  egy  gondnok  fizetése
kerül.62)

Hogy  némi  képet  alkothassunk  egy  pár  nagy  állam  ez-
irányú  munkájáról  és  életéről,  Amerikára  vonatkozó  adatokat
fogunk  elmondani.  A  szétszórtan  levő  farmokon  (tanyákon)  igen
fontosak  az  iskolák.  Ott  most  új  rendszerű  iskolákat  állítanak
fel,  mivel  a  régi  rendszerű  iskola  (Kube)  nem  felelt  meg  acélnak.
A  régi  iskolában  fiatal,  az  iskolát  ép  elhagyott  tanítónő  tanítja
nagynehezen  összeterelt  néhány  tanítványát  nyomorúságos  fize-
tésért,  míg  az  ottani  környékbeli  családok  száma  3-ra  olvadt  le,
akik  az  iskolát  fenntartják.  Elképzelhető,  hogy  mit  tanulhatnak
itt.  Más  iskolákban  azonban  már  határozott  előmenetel  tapasz-
talható.  A  gyermekek  tanulnak  tejvizsgálatot,  varrást,  főzést.  A
következő  lépés  Dumban  iskolája  szétszórt  kis  tanyák  központ-
jában,  ahova  már  a  tanulókat  szekereken  és  autókon  hozzák  és
viszik  haza.  Itt  a  két  nembeli  ifjúságot  az  iskolák  tantervén  kí-
vül  a  következőkre  tanítják:  baromfi-ólak  felállítása,  keltető  gé-
pek  gyártására,  melegágyak,  ablakredőnyök,  tolólétrák  (gyü-
mölcsszedésre),  munka  asztalok,  fűrészállványok,  gabonacsiráz-
tatók,  madárkalitkák,  stb.  gyártására.  Minden  iskolának  meg  van
a  kis  tej  vizsgáló  berendezése.  Gyakorlatilag  tanulják  a  baromfi-
tenyésztést  és  a  talaj  hasznosítási  módszerét.  Emellett  marad
idejük  játékuk  folytatására  is.  Egyik  iskolánál  találunk  óriási  fe-
dett  játéktermet,  máshol  mozit.  Vagyis  ez  iskolákban  az  oktatá-
son  kívül  a  gyakorlati  gazdasági  életre  is  nevelik  a  gyermekeket.
Egyik  államban  van  egy  tanyai  iskola  100  család  számára.  Az
iskola  240  tanítványa   közül  224   különböző   tanyákon   lakik  s  9

62)  Tanyai  közlekedés  problémája.  Írta:  Aczél  László  állami  tanító.  —
Néptanítók Lapja 1926 VII—VIII. szám.
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fedett  omnibusz  hordja  a  gyermekeket  az  iskolába  és  viszi
vissza.63)

Arra  nézve,  hogy  miként  népesítette  be  egy  fiatal  amerikai
tanítónő  elhagyott  tanyai  iskoláját,  igen  érdekes  adatokat  talá-
lunk egyik amerikai gazdasági lapban.64)

Egy  szép  nap  megjelent  váratlanul  egy  elhagyatott  vidék
iskolájánál  az  újonnan  kinevezett  tanítónő  Ford  kocsiján,  hol
senkit  nem  talált,  csak  néhány  rongyos  gyermek  gyomlált  az  elő-
ző  tanító  gazos  kertjében.  Az  iskolaépület  elhagyatott,  piszkos
volt,  ablakok  betörve  és  minden  a  legnagyobb  elhagyatottság  ké-
pes  nyújtotta.  A  tanítónő  már  vissza  akart  fordulni  ez  elhagyott
helyről,  de  fogadalma  és  gyermekszeretete  maradásra  késztette.
Rövid  tájékozódás  után  a  távoli  község  elöljáróságához  robogott,
hol  megkapta  az  iskolaköteles  gyermekek  névjegyzékét  és  a  kör-
zethez  tartozó  birtokosok  jegyzékét  is.  Ezek  közül  egynéhányat
azonnal  meglátogatott,  bemutatkozott  és  megjelenésével  és  ügyes
beszédével  elérte,  hogy  az  iskola  céljaira  pénzt  és  élelmiszert
kapott.  Hazaérve,  az  ott  levő  néhány  szurtos  gyermekkel  szobá-
ját  tette lakhatóvá  és  rövidesen  az  iskolát  rendbehozta.  Pár  nap
múlva  az  iskolaépület  újra  kifestve,  fényes  ablakokkal  és  sikált
padokkal  várta  a  tanulókat.  90  iskolaköteles  tanulóról  kapott
jegyzéket,  akik  a  körzetben  egymástól  távol  laktak.  Hogy  sze-
rezze  meg  e  tanulókat?  Naponként  szabad  idejében  meglátogatta
autójával  az  iskolaköteles  gyermekek  szüleit  és  azokat  a  tanítás
fontosságára  figyelmeztetve  felkérte,  hogy  alkalmilag  legalább
egyszer  küldjék  be  gyermekeiket  az  iskolába,  mielőtt  ő  a  tör-
vényben  előírt  megtorló  intézkedéseket  alkalmazná.  Egyelőre  az
iskolába  járó  néhány  gyermeket  szedte  testileg  rendbe,  meg-
nyirta,  megfürösztötte  és  ruhájukat  rendbehozta.  A  környék  gaz-
dáit  állandóan  látogatta  és  a  kapott  élelmiszereket  hazahozva,
egy  időközben  felvett  asszonnyal  megfőzette  és  az  iskolás  gyer-
mekeket  élelmezte.  Lassanként  minden  kényszereszköz  igénybe-
vétele  nélkül  mindig  több  és  több  gyermek  jött  az  iskolába,  mert
híre  terjedt,  hogy  a  tanítónő  ingyen  eteti  őket,  sőt  midőn  az  élel-
miszerek  feleslegét  a  legszegényebb  és  legszorgalmasabb  tanuló-
nak  odaadta,  hogy  azok  azt  hazavihessék,  rövidesen  megtelt  az
iskola  az  iskolakötelesekkel.  Berendezte  az  egész  körzetet  jára-

63) Rural problems ín the United States. By Farmes Ε Boyle Ph. D.
64) Country  Gentleman  című  amerikai  gazdasági  folyóirat  1926  márc

számából.
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tokra,  felkérvén  a  közeli  városba  menő  birtokosokat,  hogy  szeke-
rüket  vagy  autójukat  az  iskolába  igyekező  gyermekek  igénybe
vehessék.  Rövid  pár  hónapi  működés  után  az  iskola,  amely  az
előző,  nem  emberbarát  tanító  mellett  üresen  kongott,  most  agyer-
mekek  nevetésétől  és  énekétől  visszhangzott,  kik  a  kis  tanítónőt
bálványozták és érte a tűzbe is mentek volna.

Az  amerikai  tanyavilágban  is  többé-kevésbbé  ugyan  az  a
helyzet,  mint  Magyarországon.  A  tanyai  nép  iskolaügye  itt  is  in-
kább  elhanyagolt  állapotban  van,  mint  a  város  lakosságáé,  úgy,
hogy  ha  az  amerikai  farmerek  (tanyai  lakosok)  iskolába  akarják
gyermekeiket  járatni,  otthagyják  a  farmokat,  beköltöznek  a  vá-
rosba.  A  tanyai  iskola  az  amerikai  közművelődési  család  mos-
toha  gyermeke.  Tanítói  kis  fizetésű  és  kis  képzettségű  emberek,
akik  elhanyagolt  és  rozoga  iskolaépületekben  tanítanak,  amelyek
minden  szükséges  modern  iskolai  felszerelést  nélkülöznek.  Ál-
landó  a  törekvés  arra  nézve,  hogy  ezen  a  helyzeten  segíteni  kell,
A  belügyminisztérium  közművelődési  osztályának  kötelességévé
tették,  hogy  az  elavult,  nívótlan,  tanyai  iskolák  tanítási  rendsze-
rét megváltoztassa, hogy a felszereléseket megjavíttassa.65)

Ugyanez  a  helyzet  Angliában  is,  ahol  az  angol  vidék  sorva-
dásáról  beszélnek,  mert  a  város  javára  a  falusi  és  tanyai  lakosság
iskola  ügyei  igen  elmaradott  állapotban  vannak.  Igazán  nagyon
szépen  írja  le  egyik  angol  folyóirat66),  hogy  mik  a  hibák,  bajok
és  fájdalmak  Angliában  a  vidéki  oktatásügy  terén  és  hogy  mik
azok  a  módok  és  lehetőségek,  amelyek  alapján  az  itteni  helyze-
ten segíteni lehetne.

Szóval  láttam  ezekből,  hogy  többé-kevésbbé  ugyanaz  a
helyzet  a  külföldi  államok  vidéki  népességének  kulturális  okta-
tása  terén  is,  mint  nálunk.  Ez  ne  legyen  nekünk  vigasztaló,  ha-
nem  ellenkezőleg,  érezzük  azt  a  kötelességet,  amely  e  tekintetben
reánk  várakozik,  amikor  a  magyar  Alföld  tanyavilágának  a  leg-
primitívebb  kulturális  szükségletek  kielégítését,  az  elemi  iskolá-
kat rendelkezésre bocsátjuk.

*
Pásthy  Károly,  a  „Néptanítók  Lapja”  megalapításának  ne-

gyedszázados  évfordulóján  a  következőket  írta:  „Az  Alföld  azon
részeiben,  hol  a  tanyai  rendszer  a  szokásos,  sok-sok  ezer  azoknak
az igazi  magyar    gyerekeknek   a száma,    kikre  nézve   a    pusztai

65)   Magyar  Farmer  című  amerikai  lap  1926  augusztusi  számából.
66) The Times Educational Supplement 1926 február 6.
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(tanyai)  iskolák  csekély  száma  és  nagy  távolsága  miatt  fizikai  le-
hetetlenség  az  iskolábajárás.  De  azért  az  állami  iskolákat  első-
sorban  az  ország  nemzetiségi  vidékei  kapják,  mert  hát  Magyar-
ország  hasonlít  a  mennyeknek  országához,  ahol  tudvalevő,  na-
gyobb  az  öröm  egy  megtért  bűnösön,  mint  99  igazon.  De  vájjon
vannak-e és lesznek-e igazi megtértek?”

Az  igazi  magyar  szívnek  fájó  érzése  nyilvánul  meg  a  pró-
fétai  sorsban.  A  35  évvel  ezelőtt  kifejezett  kétely  keblünket  tépő
keserű  igazságban  áll  ma  előttünk.  Egész  valójában  látjuk  a  múlt
idők  elhibázott  kultúrpolitikáját  s  annak  szomorú  eredményeit.
A  magyar  pénzen,  magyar  verejtéken  nemzetiségi  vidéken  épült
gyönyörű  magyar  iskolák  nem  nevelnek  magyarokat.  Kitiltották
belőlük még a magyar szót is. Nevelik a magyar ellenségeket.

Ha  szétnézünk  a  kecskeméti  rónaságon,  az  igaz  magyar
kultúrának  28  új  várát  és  erősségét  látjuk  kiemelkedni  ebből  az
Istenáldotta,  annyi  magyar  vérrel  öntözött,  magyar  szorgalom-
mal  paradicsommá  varázsolt  szélhordta  homokból.  Huszonnyolc
új  igazi  magyar  népiskola  34  tantermének  küszöbét  lépi  át  ma  az
iskolahiány  miatt  eddig  beiskolázatlan,  vagy  túlzsúfolva  beisko-
lázott  sok  száz  magyar  gyermek,  a  jövő  nagy  Magyarországnak
oszlopai, erősségei.67)

A  magyar  tanyavilág  kulturális  elmaradottságából  már  az
eddigiek  alapján  is  képet  alkothatunk.  Csodálatos  jelenség  volt
az  nálunk,  hogy  évtizedek  alatt  sem  tudott  a  közvéleményben  utat
találni  magának  a  tanyai  magyarság  fájdalma,  panasza  és  sóhaj-
tása.  Az  alföldi  tanyai  magyarság  csak  dolgozott,  verejtékezett,
szenvedett  és  fizetett.  Fizetett  a  nagy  világégésben  vérével  is  azért
hogy  gyermekei  és  unokái  száz  százalékban  polgárai  lehessenek
ennek  a  csonka  országnak,  vagyis,  hogy  a  tanyavilág  népe  is  meg-
kapja  azokat  a  lehetőségeket,  amelyek  mellett  a  tanyai  magyar-
ság előre haladhat.

A  történeti  hűség  kedvéért,  illetékes  kormányférfiak  szájából
fogunk idézni idevonatkozólag egy pár gondolatot.

Gróf  Klebelsberg  Kuno  kultuszminiszter  a  tanyai  iskolák-
ról  szóló  törvényjavaslat  benyújtása  alkalmával  egyik  napilap-
ban  a  következőképen  nyilatkozik:  A  nemzetiségi  kérdés  uralmá-
nak  korában  az  egymást  követő  különféle  pártállású  kormányok

67)  XLIX-ik  évi  jelentés  a  Kecskeméti  Közs.  Népiskolákról  1925—1926
tanév.
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Hódmezővásárhely  város  külterületén  az  első  tanyai  iskola
1880-ban  létesült,  de  már  1880-tól  1900-ig  26  pusztai  iskola  szol-
gálta a népkultúra ügyeit.

Kiskundorozsmán  1857—59-ben  a  seregélyesi  tanyákon
létesült  az  első  iskola,  de  már  1900-ban  4  pusztai  iskoláról  van
feljegyzés.

Békéscsabán  községi  pusztai  iskola  1876-ban  létesült  elő-
ször  Nagyréten  és  1876-tól  1894-ig  a  fürjesi,  tényesi,  nagvgeren-
dásí,  kisgerendási  tanyai  iskolák  létesültek  a  község  kötelékében.
Az  evangélikus  egyház  Békéscsabán  1878-ban  létesítette  a  doboz-
megyeri  külterületi  iskolát.  1886-ban  a  soprony-tanyait,  1891-ben
Telekgerendáson,  Kereken  és  Gerendástanyán,  1892-ben  Nagy-
rnegyeren,  1893-ban Kismegyeren.

Kiskunhalason  1890  előtt  a  gazdák  áldozatkészségéből  kü-
lönböző  helyeken  zugiskolák  létesültek.  Az  első  községi  tanyai
iskola  1890-ben  létesült,  de  már  1890-től  1900-ig  4  tanyai  iskola
volt Kiskunhalas határában.

Makón  az  első  tanyai  iskola  a  város  határában  1856-ban
létesült  a  róm.  kath.  egyház  kebelében.  Ez  időtájt  létesült  a  csó-
kási  tanyákon  is  egy  iskola,  mindkettőt  azonban  a  város  1898-ban
saját  kezelésébe  vette  át.  A  makói  református  egyház  6  lányai
iskolát  létesített:  békési  útszéli  külső  tanyai  iskolát  1885-ben.
ugyanez  évben  a  kopáncsi  pusztai  iskolát,  1887-ben  a  rákosi  já-
randószéli,  1890-ben  a  mezőhegyesi  újféli,  1890-ben  a  rákos  ta-
nyaszéli,  1892-ben  a  hatrongyosi  belső  tanyai  iskolát  létesítette,
amelyeket a város 1897-ben saját kezelésébe vett át.

Czegléden  az  első  tanyai  iskola  1874-ben  létesült,  de  már
1900 ban 3 tanyai iskola volt a ceglédi határban.

Nyíregyházán  1860-ban  létesült  az  első  tanyai  iskola,  de
már  1900-ban  összesen  17  pusztai  iskolát  tud  felmutatni  Nyíregy-
háza tanyavilága.

Csongrád  1869—70.  években  épült  a  Szent  Imre,  Szent  Ist-
ván,  Szent  László  és  Szent  Erzsébet  nevű  iskola.  187J—74-ben
a  bokrosparti,  1885—86-ban  a  szőlőközötti,  1894—95ben  a  gyó-
jai,  1899—1900-ban  a  szántói,  1900—1902-ben  a  mámai  réti,
1904—1905-ben  a  nagyréti,  1907—1909-ben  a  Szent-Anna  és  a
mentettréti tanyai iskolák.

Nagykőrös  határában  a  nyilvános  állandó  jellegű  tanyai
iskolák    a    következő    sorrendben    létesültek:    Tetétlen    pusztán
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1882-ben,  Belső-nyilas  pusztán  1886-ban,  Pótharaszt  pusztán
1890-ben,  Felsőjárás  pusztán  1891-ben,  Csemő  pusztán  1894-ben,
ííomolytája  pusztán  1896-ban,  Hangács  pusztán  1896-ban.  Kül-
sőnyilas  pusztán  1900.  év  előtt.  Alsó  járás  pusztán  1900.  év  előtt.
Azonkívül  Nyársapát  pusztán  és  Fekete  pusztán  1907  évben,
adatok  vannak  arra  nézve  is,  hogy  a  fenti  hivatalos  iskolák
előtt  Homolytáján  1869.  évben,  Pótharaszton  1871.  évben,  Nyi-
laspusztán  1876.  évben,  Külsőnyilas  pusztán  1876-ban,  Hangács
pusztán  1876-ban,  Tetétlen  pusztán  1877-ben,  Felsőjárás  pusztán
1879-ben  rendszeres  iskolai  oktatás  volt.  Ezek  voltak  az  u.  n.
zugiskolák.

Kecskeméten   1855.  szeptember  hó  5-én  határozta  el  a  vá-
rosi  tanács  10  pusztai  iskola  létesítését.  1856  október  25-én  vá-
lasztotta  meg  a  pusztai  tanítókat  a  városi  tanács,  így  a  pusztai
iskolák  működése  ..1856—57.  tanévvel  kezdődik.  1877.  január
1-én  már  11  pusztai  tanító  működött  a  kecskeméti  határban,  Et-
től  az  időtől  kezdve  azután  állandóan  szaporodik  a  pusztai  iskolák
száma,  azonban  a  pusztai  tankötelesek  igen  nehezen  akarnak
iskolába  járni,  s  csak  1898—1899.  tanévben  múlja  felül  a  pusztai
tankötelesek  száma  a  belterületiekét.  Ma  már  azonban  76  szer-
vezett  pusztai  tanítói  állás  van  a  kecskeméti  tanyákon.  Először
Szentkirályon,  Alpáron,  Városföldjén,  Haleszben,  Talfáján,  Ur-
réten,  Szentlőrincen,  Monostorfalván  létesültek  a  kecskeméti  ha-
tárban tanyai iskolák.

Íme  a  tanyai  iskoláknak  nagy  múltja  van.  Kétségkívül  új
korszak  a  tanyai  iskolák  építésében  az  Apponyi  minisztersége
és  Tóth  János  államtitkársága,  harmadik  korszak  pedig  a  jelen-
legi kultuszminiszter hatalmas tanyai iskolapolitikája.

Nagyon  szépen  nyilatkozott  e  munkáról  Dr.  Czettler  Jenő,
midőn ezeket mondta:

Nekünk  le  kell  törlesztenünk  azt  a  nagy  adósságot,  amivel
a  nagy  magyar  Alföldnek  tartozunk.  Mert  itt  adósságtörlesztés-
ről  van  szó.  Ennek  a  magyar  Alföldnek  gazdasági  erejével  építet-
tük  mi  a  most  Szlovenszkónak  hívott  felvidék  tót  falvaiban  az
iskolákat,  építettünk  az  oláhoknak  kultúrházakat,  amelyekkel
parádéznak  most  a  nemzetek  szövetsége  előtt,  de  mi  magunk
rongyosan,  mezítláb  jártunk  a  kultúra  tekintetében  ott,  ahol  a  mi
néperőnk van, az Alföldön,

72) 1926 február 12-én tartott nemzetgyűlési beszédében.
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Tanyalátogató  körutamban  alkalmam  volt  az  egytípusú  ta-
nyai  iskolákat  megnézni,  elmondhatom,  hogy  nemcsak  kinézésre
fejezi  ki  a  magyar  őserő  s  a  magyar  múlt  s  jövendő  értékeit,  ha-
nem  berendezésre,  kiállításra,  is  minden  tekintetben  alapja  lehet
a  tanyai  lakosság  kulturális  előbbrevitelének,  mert,  amint  Mádai
Gyula  a  törvényjavaslat  előadója  mondotta,  ez  az  iskola  nemcsak
a  betűvetésre  fog  tanítani,  hanem,  ha  kell,  Istentisztelet  színhe-
lye  is  lesz  az,  ezenkívül  előadóterem,  ahol  hazafias  ünnepélyek
tartatnak;  a  tanyai  gazdák  társalkodó  helye,  hol  a  gazdasági
kérdéseket  fognak  megvitatni,  ahol  összejövetelek,  műkedvelő
előadások,  az  észt,  szívet,  lelket  fejlesztő  s  nemesítő  összejövete-
lek  is  tarthatók.  Sajnos,  az  új  iskolák  helye  nincs  mindenütt  jól
megválasztva.  Egyik  alföldi  város  tanyáinak  látogatása  közben
panaszolták  nekem  a  tanyai  lakosok,  hogy  az  új  iskola  vizenyős,
alacsony,  egészségtelen  fekvésű  helyen  épül,  pedig  igen  fontos,
hogy  a  hely  is  olyan  legyen  minden  tekintetben,  amelyben  a  ta-
nyai  tanító  örömmel  és  megelégedéssel  töltse  el  életét,  mert  soha
nem  szabad  elfelejtenünk,  hogy  a  tanyai  tanítónál,  aki  el  van
zárva  minden  kultúrától,  nagyobb  áldozatot  csak  az  a  tanyai
gyermek  hoz,  aki  mindennap  esőben,  szélben,  sárban,  fagyban  el-
tipeg a tanyai iskolába.

A  tanyai  iskolák  1926  októberében  kevés  kivétellel  meg-
nyíltak,  mint  a  tanyai  lakosság  művelődésének  szentelt  csarnokai.
Hogy  mennyire  nagyjelentőségű  ez  Csonka-Magyarország  életé-
ben  és  történetében,  azt  eléggé  példázza  az  a  körülmény,  hogy  a
tanyai  iskolák  megnyitása  Magyarország  Kormányzójának,  je-
lenlegi  államfőnknek  jelenlétében  nagy  ünnepség  keretében  tör-
tént,  aki  1926  okt.  hó  4-én  a  kecskeméti  28  tanyai  iskola  felava-
tásával  egyszersmint  átadta  rendeltetésének  azt  a  361  külterületi
iskolát  is,  amely  ez  évben  a  nagy  Alföld  tanyavilágában  épült.
Mindenkinek  a  szívébe  markoltak  a  kultuszminiszternek  ama
szavai,  amelyeket  itt  az  új  kinevezett  tanítósághoz  intézett:  „Ne
felejtsék  el,  hogy  a  kecskeméti  tanyákon  több  mint  15  ezer  em-
ber  nem  tud  írni  és  olvasni,  a  kültelkieknek  több  mint  40°/(1-a.”
Ilyenek  az  állapotok  az  Alföld  kellős  közepén,  Kecskemét  hatá-
rában. Hogy milyenek másutt, azt fenntebb már elmondottuk.

Nagy  megnyugvás  kél  bennem  —  írja  Láng  János73)  —
hogy  az  a  tanyai,  az  a  falusi  ember  nem  hánykolódik  az  ágyában

73) L. Láng János i ,h.
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álmatlan  éjszakákon  át,  mikor  egy  bírósági  ítéletet  kap  vagy  egy
telekkönyvi  végzést,  mert  írástudatlansága  miatt  nem  tudja,  hogy
sorsa  felett  miként  intézkedtek  az  urak.  Nem  kell  majd  ügyvéd-
hez  szaladni,  aki  drága  pénzért  elolvassa  neki  és  megmagya-
rázza,  hanem  nyugodtan  alszik  majd,  mert  értelmes  lesz,  hogy
megértse, amit elolvasott.

Ezekben  az  iskolákban  a  hit  igazságaira  is  fogják  tanítani
azt  a  tanyai  gyereket,   aki  eddig  az  egész,  életet  csak  azzal  töl-
tötte  el,  hogy  libát  őrizett,  meg  disznót.  Majd  azután  béres  lett
belőle,  a  legjobb  esetben  kisgazda,  de  —  ha  Isten  különös  ke-
gyelme  nem  lett  volna  vele  —  lelke  egészen  parlagon  marad.
Folyton  csak  azt  hallotta,  azt  látta,  hogy  dolgozni-dolgozni  kell,
de a lelke művelésével senki sem törődött.74)

De  nemcsak  az  új  iskola  fejlesztése  útján  kell  a  tanyai  la-
kosság  kulturális  előbbrevitelét  szolgálni,  hanem  a  régi  iskolák
hiányait,  szegénységét  is  pótolni  kell.  Így  igyekszik  azt  már  pó-
tolni  minden  iskolafenntartó.  Legutóbb  egyik  hódmezővásárhelyi
lapban75)  olvassuk,  hogy  Vásárhely  külterületén  levő  gyönyörű
iskolaépületek  legtöbbjének  csak  kútja  van,  de  ivóvize  nincs.  Az
iskolák  mellett  levő  kutak  vize  ugyanis  a  legnagyobb  részt  az  em-
beri  szervezetre  ártalmas,  ihatatlan.  Most  tervbe  vette  a  városi
tanács  valamennyi  külterületi  iskola  élvezhető  ivóvízzel  való  el-
látását.  Ε  fontos  intézkedés  nem  kis  jelentőségű  a  tanyai  isko-
láztatás  s  a  gyermekek  és  tanító  egészsége  szempontjából.  Épen
azért  erre  a  kérdésre  is  nagy  súly  volna  helyezendő  a  tanyák
világában.

Ezenkívül  feltétlenül  kívánatos,  hogy  a  tanyai  iskoláknak
a  tananyaga  is  más  legyen,  mint  a  városi,  vagy  a  falusi  iskoláké.
Tudjuk  azt,  hogy  az  elemi  iskolák  számára  is  sokszor  olyanok
írják  a  tankönyveket,  akik  akkor  voltak  elemi  iskolában,  amikor
ottan  tanultak.  Épen  azért  a  tanyai  iskolák  tankönyvét  feltétle-
nül  tanyai  tanítókkal  kell  megíratni  s  e  tananyagban  a  legfonto-
sabb  részt  az  írás,  olvasás  és  számoláson  kívül  a  tanyai  tanulók
foglalkozásához,  környezetéhez,  lelkivilágához  legközelebb  álló
mezőgazdasági  ismeretek  tanítása  foglalja  el,  mert  csak  így  re-
mélhető  a  tanyai  tanköteles  gyermekeknek  a  legszükségesebb
ismeretek  megtanítása.  A  tananyagot  egyébként  is  maga  az  élet

74) A tanyai iskolákról. Népújság 1926 március 7.
75)  Vásárhelyi Reggeli Újság 1926 szeptember 25.
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szabja  meg  s  a  pedagógia  a  tanyavilág  igényeihez  és  szükségle-
teihez  alkalmazkodjék  a  tananyag  előírásával.  Elsősorban  olyan
legyen  az,  hogy  a  tanyai  kisgazda  magával  vihesse  azt  az  életbe
és ott is haszonnal forgathassa-   ”

Ε  kérdéssel  a  tanítógyűlések  is  foglalkoztak,  mire  vonatko-
zólag idézem az alábbiakat:

„Tegyen  meg  a  VIII.  Egyetemes  Tanítógyűlés  mindent  arra
nézve,  hogy  a  tanyai  iskolák  különleges  helyzetének  és  kihasz-
nálható  szorgalmi  időnek  megfelelő  külön  tanterv  készüljön  a
legkiválóbb  tanyai  tanítókból  megalakítandó  bizottságtól  készí-
tett  tantervi  javaslat  figyelembevételével.  Általános  elvül  mon-
dassék  ki,  hogy  a  tanyai  tantervi  anyag  legfontosabb  részei  az
írás,  olvasás,  számolás,  gazdasági,  egészségügyi  ismeretek;  az
ott  megvalósíthatatlan  jelenlegi  tanterv  tanítási  anyagának  ala-
pos  redukálásával  a  szótudás  helyett  a  hazai  földrajz,  történelmi
és  jogi  ismeretek,  a  magyar  irodalom  népies  remekeire  és  a  lélek-
emelő magyar dalra alapozandó   érzelmi   nevelés a másik főcél.

Örömmel  lehet  megállapítani,  hogy  e  tekintetben  már  nagy
javulás  észlelhető.  Azt  olvasom  az  Alföldi  Népművelésben,
hogy  Kiss  József  áll,  el.  népiskolai  igazgató-tanító  külön  olvasó
könyvet  irt  a  falusi  és  tanyai  iskolák  számára,  amelyet  több  ha-
sonló irányú munka fog követni.

Természetesen  ehhez  a  különleges  tananyag  tanításhoz  kü-
lönleges  képzettségű  tanítók  szükségesek.  Ezért  az  volna  a  kívá-
natos,  hogy  pl.  egyik  alföldi  tanítóképző  (pl.  Kiskunfélegyháza,
Jászberény  vagy  Szeged)  rendeztetnék  be  tanyai  tanítók  képzé-
sére,  amelyben  csak  oly  fiatal  ember  keresne  felvételt,  aki  előre
elhatározta,  hogy  életét  a  tanyai  iskolának  szenteli.  Ehhez  a  ta-
nyai  tanítók  képzőjéhez  földműves  iskolát  lehetne  kapcsolni,  ille-
tőleg  intenzív  mezőgazdasági  oktatást  bevezetni,  ami  egyébként
legtöbb  tanítóképezdénél  rendelkezésére  álló  mezőgazdasági
művelésre alkalmas terület igénybevételével megoldható.

Nagyon  fontos  épen  ezért,  hogy  a  tanyai  iskola  megfelelő
gyakorlóterülettel  legyen  felszerelve.  Itt  szerintünk  a  legfonto-
sabb  azoknak  az  ismereteknek  a  tanítása,  vagyis  azoknak  az  élet-
körülményeknek  a  megismertetése,  amelyekben  a  tanyai  gyer-
mek  születik,  növekedik  és  felnő.  Gazdasági  ismereteket  200
négyszögöles  területre  összeszorított  iskola  és  tanító  lakás  udva-
rán nem lehet tanítani.
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Épen  azért  vetődött  fel  az  a  kérdés,  amely  legutóbb  a  cson-
grádi  tanítógyűlésen  került  megvitatás  tárgyává,  hogy  szükség
van-e  a  tanyai  tanítónak  földterületre?  Ε  kérdésre  feltétlen  igen-
nel  kell  válaszolnunk,  mert  e  nélkül  a  tanyai  iskola  az  élet  leg-
fontosabb szükségleteinek sem fog tudni megfelelhetni.

Ma  mind  gyakrabban  halljuk  hangoztatni  (különösen  a  né-
metországi  példákra  való  hivatkozás  mellett)  az  általános  tankö-
telezettség  éveinek  felemelését,  a  nyolcosztályú  elemi  iskolát.
Ez  a kérdés egyre sűrűbben szerepel a tanítóegyesületek ülései-
nek  tárgysorozatán,  erről  a  kérdésről  nyilatkozott  már  a  vallás-
és  közoktatásügyi  miniszter  is  és  újabban  az  országgyűlés  bizott-
ságainak  egyikében  is  szóba  került  már  (a  gyermekek  és  nők  vé-
delméről  szóló  törvényjavaslattal  kapcsolatban)  amikor  a  bízott-
ság  elhatározta,  hogy  az  országgyűlésnek  javasolni  fogja  a  min-
dennapi tankötelezettségnek 8 évre való felemelését.

Bár  a  vallás-  és  közoktatásügyi  miniszter  jelezte,  hogy  a
8  osztályú  népiskolát  csak  ott  vezeti  be,  ahol  a  szülők  kívánják,
félő,  hogy  esetleg  megint  oly  intézkedéssel  fogunk  szemben  ál-
lani,  amely  a  tanyai  különleges  viszonyokat  ismét  nem  veszi  te-
kintetbe  s  ezek  dacára  —  egyes  túlbuzgó  állami  hatóságok  —
mégis rákényszerítenek a tanyavilágra.

Ennél  a  kérdésnél  u.  i.  rá  kell  mutatnunk  erre,  hogy  a  ta-
nyai  lakosság  hivatása  a  földmívelés,  amelyet  már  apró  gyermek
korában  kezd  elsajátítani.   A  tanyai  gyermek  12  éves  korában
már  nélkülözhetetlen  segítség  a  szülői  gazdaságban  sőt  határo-
zottan  termelési  tényező.  Ha  tehát  ezeket  a  gyermekeket  bekény-
szerítjük,  még  2  évre  az  iskolába  a  termelést  akasztjuk  meg.  Ép-
pen  azért,  ameddig  a  tanyavilágban  el  nem  értünk  egy  bizonyos
kaltúrszínvonalat,  addig  ott  8  osztályú  elemi  iskolát  szervezni
nem  lehet  —  de  viszont  nagy  súlyt  kell  helyeznünk  a  tanyai  to-
vábbképző  iskolára,  amelyet  gazdasági  szakjellegű  továbbképző
iskolává kell átszervezni.

Ezen  a  téren  még””nagyon  elszomorító  állapotokat  találunk,
De  találunk  már  bíztató  jelenségeket,  melynek  első  lépése  a
vallás-  és  közoktatásügyi  minisztérium  részéről  az,  hogy  a  kisebb
fokozatú  gazdasági  továbbképző  iskolák  felügyeletével,  ellenőr-
zésével,  irányításával  az  önálló  gazdasági  népiskolák  igazgatóit
bízta  meg,  tehát  végre  szakértő  és  pedagógus  kezei  alatt  vannak
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ez  iskolák,  ami  ezen,  a  múltban  csak  tengődő  iskolák  felvirágo-
zásának reményére jogosít.76)

A  tanyai  lakosság  gazdasági  s  kulturális  előbbrevitelének
azonban  a  népiskola  csak  egyik,  bár  alapvető  tényezője.  Nem
elég  csak  az  írni-olvasni  tudás  minimális  ismerete  az  Alföld,  a
tanyavilág  lakosságának,  hiszen  ez  csak  lehetőséget  nyújt  a  to-
vábbi  ismeretek  megszerzésére.  Szükséges,  hogy  a  felnőtt  korúak
számára  is  létesítsünk  olyan  intézményeket,  amelyekben  a  gaz-
daközönség  saját  magát  tovább  művelheti,  ismereteit  fejlesztheti
és  úgy  gazdasági,  mint  társadalmi  és  nemzeti  irányban  tényező-
jévé  tud  válni  az  értékes  nemzeti  munkának.  Ezt  látta  meg  a  je-
lenlegi  kultuszminiszter  is,  midőn  a  kecskeméti  tanyai  iskolák
felavató  ünnepségén  mondott  beszédében  a  következőket  mondja:
Most  a  tanyai  iskolával  mindenhová  utána  megyünk  a  külterületi-
népnek,  amely  hozza  magával  a  tanyai  népkönyvtárakat  és  a
rádiót.  Épülnek  a  tanyai  templomok  és  tervezzük  a  tanyai  nép-
házakat.

Ma  a  tanyai  iskola  növendéke  kikerül  az  iskolából,  s  örök-
re  búcsút  mond  a  kultúrának,  hacsak  még  a  katonasággal  nem
ragad  rá  valami.  Kikerül  a  társadalmi  együttélésből,  jobban-
mondva  belé  sem  kerül.  Hiányzik  belőle  az  a  tudat,  hogy  nem-
csak  ő  érte  van  az  emberi  közösség,  hanem  ő  is  a  közösségért  van.
Tanyája  szűk  látókörén  túl  nem  lát,  csak  a  maga  kicsiny  dolgai-
val  törődik.  Semmiféle  közügy  nem  érdekli,  újításba  bele  nem
megy,  hacsak  azt  nem  látja,  hogy  abból  biztos  hasznot  húzhat,
még pedig azonnal.77)

A  tanyavárostól,  vagy  községtől  10—20—30—40  kilomé-
terre  eső  tanyai  gazda  nincsen  abban  a  helyzetben,  hogy  a  távol-
fekvő  városba,  vagy  községbe  járjon  művelődni,  újságot  olvasni,
ügyes-bajos  dolgát  megbeszélni.  Különösen  ősztől  tavaszig  áll
ez,  amikor  az  utak  járhatatlansága  miatt  csak  a  legvégső  eset-
ben  szánják  a  tanyásgazdák  rá  magukat  arra,  hogy  a  városba,
vagy  községbe  bemenjenek.  Nagyon  szükséges  és  kívánatos  volna
iehát,  ha  a  tanyai  gazdaközönség  egy-egy  tanyai  központban
olyan  helyiséget  kaphatna,  amelyben  a  maga  gazdakörét  (föld-
műveskör,  népkör)  megszervezhetné,  ahová  eljárna  újságokat  ol-
vasni, beszélgetni, ahol lehetne részükre előadást is tartani, ahol

76) Lásd:  Társadalompolitikai  feladataink  153.  oldal.  Hübner  József
hozzászólása

77)  Győrffy István: Az alföldi tanyák 7. oldal
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be  lehetne  rendezni  kis  hitelszövekezetet  és  fogyasztási  szövetke-
zetet,  ahol  a  jóra,  szépre  és  nemesre  készülhetne  s  amely  helyi-
ség  központja,  magja,  kiindulása  volna  minden  olyan  komoly
mozgalomnak,  amely  a  gazdatársadalom,  a  község,  a  város  és  a
nemzet céljait szolgálja.78)

A  népház  gondolatát  egy  pár  évtizeddel  ezelőtt  a  Magyar
Gazdaszövetség  vetette  fel,  amely  a  vidéki  magyarság  gazdasági
irányú  megszervezése  kapcsán  rájött  erre-  a  szükségességre.  A
Darányi  Ignác  akkori  kormánya  támogatta  ezeket  a  törekvéseket
és  épültek  is  az  ország  különböző  részein,  elsősorban  Erdélyben
és  a  Felvidéken  (megint  a  nemzetiségi  vidéken!),   az  Alföld
tanyavilágában  is  (pl.  Szentesen  stb.)  ilyen  napházak.  Sajnos  ez
az  akció  megakadt,  holott  pedig  a  tanyai  magyarság  kulturális
és gazdasági előbbrevitelének   ennél ma nincs fontosabb tényezője.

A  tanyai  gazdatársadalom  legelsődlegesebb  társadalmi,
gazdasági  és  kulturális  tömörülése  a  gazdakör.  Ezek  azok  a  szer-
vek,  amelyek  alkalmasak  arra,  hogy  a  tanyai  gazdatársadalom
előbbrevitelét  szolgálják.  Népház  nélkül  félmunka  a  gazdakör,
mert  sok  helyen  az  iskolafenntartók  nem  szívesen  tűrik  a  gazda-
összejöveteleket  az  iskolában,  de  ennek  dacára  is  ezek  azok  a
szervek,  amelyek  révén  a  tanyai  gazdatársadalom  tömöríthető
kulturális  és  gazdasági  tekintetben,  A  gazdakör  újságokat  járat,
könyvtárt  tart,  előadásokat,  hazafias  ünnepeket  rendez,  amelye-
ken  sokszor  megjelennek  a  községek,  városok  vezetői,  sőt  idegen
előadók is

Ε  sorok  írója  az  alföldi  tanyalátogatások  kapcsán  lehetőleg
arra  törekszik,  hogy  minden  határrészen  az  iskola  körzetekben
gazdakör  alakíttassék.  Így  jönnek  létre  a  tanyák  világában  azok
a  gazdakörök,  amelyek  oly  sok  nemes,  hazafias,  gazdasági  és  kul-
turális  eszmének  voltak  már  megindítói.  Itt  e  tanyai  gazdakö-
rökben  él  a  tanyai  magyarság  lelke,  amely  gazdaköröknek  a  ta-
nyavilág  fáradhatatlan  munkásai,  a  tanyai  tanítók  a  mozgatói  és
vezetői.  A  tanyai  élet  sajátossága  folytán  az  egyesületi  élet  fő-
leg  a  téli  időre  esik,  amelyet  a  legteljesebb  mér+ékben  ki  kell
használni.  Azonban  gondoskodni  kell  arról,  hogy  ott  a  tagokat
eleven,  termékeny  egyesületi  élet  és  meleg  terem  várja.  Hideg,
sötét  teremben  egyesületi  élet  lehetetlen  —  ez  megölő  je  a  nép-
művelési   tevékenységnek!   Erről   feltétlenül   gondoskodni   kell.

78)   Α Duna—Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara felterjesztéséből.
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akár  költségvetésileg,  akár  községi  támogatás  útján.  (Ennyi  tá-
mogatást  megérdemel  az  a  tanyai  lakosság,  amely  a  belterületek
fejlettebb kultúréletéhez hozzájárul — adójával.)

Amint  a  tanyai  tanító  így  biztosította  a  tanyai  lakosság
tömörülését,  arról  kell  még  gondoskodnia,  hogy  az  érdeklődés
állandó  maradjon  és  hogy  az  egyesületi  élet  hasznothozó  legyen
a  tagokra  nézve.  Nem  szabad  a  tanítónak  megengednie,  hogy  a
tagok  összejövetel  alkalmával  tétlenül  unatkozva  üldögéljenek.
Az  ilyen  egyesület  élete  mindig  a  tanító  agilitásától  függ,  ezért
azt  pontosan  előírni  nem  is  lehet.  Azonban  a  tájékozatlanok  ré-
szére  felemlítjük,  hogy  egy-egy  egyesületi  összejövetel  lefolyása
körülbelül a következő lehet:

1. Amelyik  tagnak  hirdetni  valója  (adás,  vevés,  napszám
stb.) van, azt beíratja a hirdető könyvbe.

2. A jegyző felolvassa a hirdető könyvet.
3. Az  elnök  (vagy  jegyző)  ismerteti  az  előfizetett  lapokban

megjelent  rendeleteket,  híreket,  közleményeket,  amelyeket  a  ta-
goknak ajánlatos tudni.

4. A  jegyző  felolvassa  a  községi  elöljáróság  által  kikül-
dött  közhírré  teendőket.  (Ezt  követelje  az  elöljáróságtól  a  kör.
Lehetetlen  állapot,  hogy  a  büntető  szankciókkal  is  ellátott  rendel-
kezéseket  csak  a  belterületieknek  hirdesse  ki  a  kényelmes  elöljá-
róság.  Ezek  meghallgatására  a  30—40  km.-re  lakó  tanyai  nem
mehet be minden vasárnap.

5   Indítványok letárgyalása, megbeszélések.
6. Szükség  esetén  alkalmi  szövetkezések  (pl.  rézgálic,  mű-

trágya, petróleum, stb. összeírása és közös beszerzése.)
7. Iskolánkívüli  népművelési  előadás  hallgatása  hetenként

legalább egyszer.
8. Barátságos  beszélgetés  az  együvétartozás  érzésének

fejlesztésére.
9. Kölcsönkönyvek kiadása, könyvek ismertetése.
Így  gondoljuk  el  egy-egy  összejövetel  lefolyását  es  erősen

hisszük,  hogy  az  így  megalapozott  egyesületi  élet  melegißva  lesz
az  iskolánkívüli  népművelésnek  s  termékenyítőleg  fog  hatni  az
egyén, a kör, az ország javára.79)

A  tanyai  gazdakörökre  a  központok  létesítésénél  és  fejlesz-
tésénél,    a  társas    élet    meghonosításánál,    az    önsegítés    elvének

79)  L  Hübner  J.  Az  iskolánkívüli  népművelés  eszközei  a  tanyán.  Nép-
tanítók Lapja 1926 XXIX—XXX. sz.
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gyakorlati  megvalósításánál  s  a  közművelődés  előmozdításánál
kiváló  feladat  vár,  miért  is  többféle  kedvezményekben  kel'  e  kö-
íöket  részesíteni.  Ilyenek  pl.  trafik-  és  italmérési  engedély,  fo-
gyasztási  és  értékesítő  szövetkezet  hiányában  —  magán  egyé-
nekkel  szemben  feltétlenül  a  gazdaköröknek  tartandó  fel.  Tánc-
mulatság  és  báli  engedélyek,  különösen  ha  ezek  ünnepéllyel,
vagy  társaslakomával  vannak  egybekötve  —  ne  legyenek  a  tanyai
gazdaköröktől  megtagadhatok.  Viszont  bevonandók  a  magán-
egyének italmérési engedélyei.

Ha  a  tanyai  gazdakörök  háziipari  tanfolyamot  kérnek,  ne
lehessen  azt  ama  megokolással  elutasítani,  hogy  a  belterületen
van  háziipari  tanfolyam  és  egy  község  területére  egynél  több
nem  engedélyezhető.  A  tanyai  gazdakörök  ingyenes  gazdasági
és  közművelődési  előadásaira  és  ingyenes  könyvtárakkal  való
ellátásra kiváló gond fordíttassék,80)

A  múltban  e  tanyai  gazdakörök  a  befolyt  tagdíjból  igen
intenzív  kulturális  életet  tudtak  élni.  Ezenkívül  társas  vacsorák,
táncmulatságok  rendezésével  a  sovány  pénztári  eredményeket
emelni  tudták.  Az  így  befolyó  jövedelmek  lehető\é  tették,  hogy
helybeli  és  fővárosi  napilapot  és  pár  szaklapot  is  járathattak  és
még  mindig  maradt  bizonyos  pénztári  felesleg,  ami  a  könyvtár
gyarapítását  szolgálta.  Ma  azonban  a  társas  ősze  jövetelekből
nemhogy  felesleg  maradna,  hanem  azok  többnyire  ráfizetéssel
járnak.

Hogy  micsoda  terhekkel  sújtják  ma  a  tanyai  lakosságot  egy
összejövetel,  táncmulatság  rendezésénél,  arra  nézve  felemlítjük
a következőket:

A  hatósághoz  intézett  engedély  iránti  kérvényre  bélyeg
10.80  P,  rendőrségi  kérvényre  bélyeg  10  P,önkéntes  adományra
a  rendőrségnél  16  P,  országos  diáknyomor  enyhítő  akcióra  24  P,
zeneszerzői  jog  elismerési  díja  fejében  10  belépőjegy  ára,  vigalmi-
adó,  mely  a  bevétel  20%,  a  forgalmiadó  a  bevétel  2%-a,  amely-
hez  járul  a  forgalmiadó  ellenőr  kiutazási  költsége,  napidíja,  va-
csorája,  ezenkívül  rendőri  (csendőri)  ügyeleti-díj,  amely  igen  je-
lentő?.  Vannak  még  aztán  a  rendes  kiadások,  terem  fűtés,  világí-
tás, jegy és meghívó, cigány stb.

Nem  lesz  érdektelen  egy  tanyai  gazdaköri  elnök  panaszát
közleni, mely egy hetilapban (P. U.)  jelent meg.

80)  A  tanyai  gazdákról.  Írta:  Kiss  József  tanító.  A  tanyai  tanító  és  a
Magyar Gazdaszövetség című könyvben.
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Tanyai  ember  vagyok,  járom  sok  tízezerrel  együtt  a  sáros
dűlőutakat  egy  emberéleten  át.  Ha  beáll  az  őszi  eső  s  felenged  a
föld.  el  vagyunk  zárva  a  világtól.  A  posta  is  akkor  jön,  ha  vala-
melyikünk  bevetődik  a  városba,  Az  elhozza  mindnyájunkét  s  a
tani  Ló  a  gyerekekkel  szétküldi.  Ilyenkor  egy-egy  újság  is  akad  a
kezünkbe,  pedig  szívesen  előfizetnénk,  hogy  olvashassunk  jó  la-
pokat.  A  tanyai  kérdés  megoldásáról  sok  okos  cikket  találunk
benne,  amelyeknek  azonban  legnagyobb  ellensége  az  élet,  a  fe-
neketlen  sár.  Pedig  milliárdok  hevernek  az  Alföld  rónáiban  s
népünk munkakészségében.

Sokszor  gondoljuk,  hogy  miért  vagyunk  oly  mostoha  gyer-
mekek?  Talán  értünk  is  kellene  valamit  tenni?  Higyje  el,  meg-
érdemli  ez  a  szétszórt,  elszigetelt  életet  élő  pusztuló  magyarság,
hogy  törődjenek  vele.  Nagy  örömmel  halljuk,  hogy  a  kultuszmi-
niszter  úr  szaporítja  a  tanyai  iskolákat.  Nagy  szükség  van  rá,
nehogy  gyermekeink  a  betűvetés  mestersége  nélkül  nőjjenek  fel.
Mi  öregek,  ahol  lehet,  egy-egy  kört  alakítunk.  Bizony  szegényes
mindegyik,  de  mégis  van  legalább  egy  helyünk,  ahol  kibeszélhet-
jük  magunkat,  biztatjuk,  okosítjuk  egymást,  s  melegszünk  saját
leikünk  tüzénél  a  hosszú  szürke  őszi  estéken.  Etetés  után  idejö-
vünk,  de  nem  igen  van  olvasni  valónk.  Hogy  egy  kis  pénzhez  jus-
sunk  —  mert  ma  vékonyan  csurran  nálunk,  —  elhatároztuk,  hogy
egy  jótékonycélú  hazafias  ünnepséget  rendezünk.  Könyveket
akartunk  venni,  lapot  járatni  s  egy  gyereket  fogadni,  aki  naponta
bemegy a postáért — 14 km.-re.

Az  ünnepség  fényesen  sikerült.  Pénz  is  szépen  jött  össze,
már  előre  boldogan  dörzsöltük  a  kezünket,  hogy  mennyi  lapot
és  könyvet  vehetünk  érte  a  körnek.  No,  meg  a  postás  gyerek  bére
is  kitelik  belőle.  De  örömünk  csakhamar  szomorúságra  változott.
Mint  nyáron  a  derült  égből,  ahol  egy  tenyérnyi  felhő  sem  látszik,
hirtelen  villám  csap  le,  úgy  vágott  közénk  a  város  adóhivatalá-
nak  —  ahová  tartozunk  —  hivatalos  írása,  amelyben  az  ünnep-
ség  utáni  forgalmi-,  vigalmi-,  zene-  és  tánc-adók  s  illetékek  egész
sorát  követeli  tőlünk.  Mint  a  májusi  fagy  lepörköli  a  virágzó  fá-
kat,  úgy  lohadt  le  összes  reménységünk.  Mit  tehettünk,  befizet-
tük  tehát  az  összeget.  Most  oda  a  könyvtár,  oda  a  lap,  de  oda
népünk tanulási lehetősége is.

Azt  hiszem,  ehhez  az  esethez  —  amely  országos  jelenség  —
nem  kell  magyarázat.  A  tanyavilág  baján  nem  beszédekkel,  ha-
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nem  tettekkel  kell  segíteni.  Falra  hányt  borsó  minden  addig,  míg
a  kultúrát  csak  egy  pár  ócska  kalendárium  képviseli.  Pedig  mi
szívesen  tanulunk,  mert  jól  tudjuk,  hogy  csak  így  állhatjuk  meg
helyünket  a  világ  gazdasági  versenyében.  Az  illetékes  tényezők
engedjék  el  a  köröket  terhelő  adókat  s  illetékeket,  hogy  legyen
egy  kis  pénzünk,  amiből  kigyújthassák  a  tanyák  száműzöttjei  kö-
zött  is  a  kultúra  kicsi  lángját.  A  városok  nem  sokat  veszítenek
vele,  a  tanyai  körök  azonban  sokat  nyernek,  mert  a  tanyavilág
népének  kultúrszínvonalát  emelni  annyi,  mint  védeni  a  magyar
nemzet  életerejét  és  kenyerét.  Cselekedjünk,  mert  az  idő  is  ezt
sürgeti.

lg/  lehetetlen  az  összetartás  érzését  ilyen  összejövetel  által
fenntartani, vagy fokozni.

A  gazdakör  és  a  népház  ideális  megoldásában  egymástól
elválaszthatatlanok.  Jelenleg  a  gazdakörrel  legtöbb  helyen  az  is-
kola  forr  össze,  mint  amely  alkalmas  ilyen  összejövetelek  tartá-
sára.  Milyen  boldog  örömmel  láttam  Hódmezővásárhelyen,  Ma-
kón,  Kiskundorozsmán,  Halason,  Nyíregyházán,  Csongrádon  stb.,
ahol  a  tanyai  gazdakörök  tagjai  helyiséget  építenek,  vásárolnak,
vagy  bérelnek,  hogy  ezirányú  kulturális  szükségleteiket  kielégít-
hessék.  Tanyalátogató  körútjaimban  mindenkor  fel  szoktam  e
gazdaköröket  keresni  s  csak  megemlítem,  hogy  Hódmezővásár-
hely  határában  52  gazdakör  van,  Kiskunhalason  13,  Kiskundo-
rozsmán  6,  Nyíregyházán,  Békéscsabán,  Czegléden,  Kískunmaj-
sán,  Karcagon  stb.  ismét  5—10—15—20  gazdakör  tömöríti  a  ta-
nyai  gazdatársadalmat.  Ahol  még  ez  nem  indult  meg,  ott  megin-
dítjuk  most,  megindítja  a  két  alföldi  Mezőgazdasági  Kamarása
Falu  Országos  Földmíves  Szövetség,  amely  a  tanyák  világába
is  elviszi  a  népkultúrát.  Ezt  a  szükségszerűséget  látta  meít  a
Duna—Tiszaközi  Mezőgazdasági  Kamara,  amikor  felterjesztés-
sel  fordult  a  kultusz-  és  a  földművelésügyi  miniszterekhez,  hogv
az  építendő  tanyai  iskolákkal  kapcsolatosan,  azokkal  egy  fedél
alatt,  kis  költség  hozzáadásával  egy,  a  fenti  célokra  szolgáló  he-
lyiség  építtessék.  Talán  mód  volna  arra,  hogy  a  többletkiadás
költségeit  a  földművelésügyi  kormány  vállalná  tárcája  terhére.
Az  így  létesített,  esetleg  népháznak  nevezhető  kultúrhelyiség,  jó
irányítás  és  vezetés  mellett  igen  nagymértékben  járulna  hozzá  a
tanyai  magyarság  gazdasági  és  kulturális  előbbreviteléhez,  de
ezenkívül  igen  nagy    mértékben    szolgálná  a  társadalmi   konszo-



146

lidációt  is  azzal,  hogy  hazafias,  nemzeti  irányú  szórakozást
nyújtana  a  gazdatársadalom  felnőtt  tagjainak,  amely  által  pótol-
tatik  az  a  sok  évtizedes  mulasztás,  amellyel  a  mindenkori  kor-
mányok  az  alföldi  tanyai  magyarság  kulturális  és  gazdasági
előbbrevitelét megakadályozták.82)
Ma  csak  az  iskolák  állnak  a  tanyai  lakosság  rendelkezésére
e  tekintetben.  De  ott  ahol  ennek  igénybevétele  nem  ütközik  ne-
hézségbe,    nagyrészben    megfelel  a  célnak.    Itt    rendeztetnek    az
iskolai  ünnepélyek,  műkedvelői  előadások,  a  felnőtteket  oktató
előadások,  vetítőgépes  bemutatások;  itt  tartatnak  a  ga?dákat  ér-
deklő  megbeszélések,  közérdekű  összeírások  és  minden  nagyobb
összejövetel  és  ünnepség.  Az  iskolai  ünnepélyek,  különösen  a  ta-
nyák  világában  rendkívül  fontosak.  Gyakorlati  esetek  igazolják,
líogy  az  ilyen  ifjúságban  már  benne  van  a  társulási  szellem.  Só-
várog  az  egyesületi  élet  után,  A  pedagógiai  merev  dogma  azonban
azt  mondja:  ,,Az  iskola   termében  csak   tanulhatsz,  de  nem    szóra-
kozhatsz.   Ha  népház,  gazdaköri  helyiség  nincs:  szórakozás  szem-
pontjából  menj  a  korcsmába,  kéteshírű  házba!”  Hogy  innen  visz-
sza  fog-e  jönni  az  iskola  szülte  kultúrlevegőbe:  azzal  már  édes-
keveset  törődünk?  Az  ifjúság  egy  év  folyamán  5—6  táncmulat-
sággal  kielégíthető,  Ε  táncmulatságokat  rendesen  műkedvelő  elő-
adás,  alkalmi  ünnepély  stb,  előzi  meg.  A  háború  előtti  időben  e
sorok  írója  az  ilyen  ünnepélyekre  a  Magyar  Gazdaszövetségtől
és  más  helyről  hívott  vendégeket,  akik  az  ünnepség  fényét  felszó-
lalásukkal  emelték.  Volt  ünnepély,  melyen  a  vármegye  főispánja
is  részt  vett,  A  csongrádi  tanyai  iskoláknál  az  utóbbi  időben  ren-
dezett  ünnepélyek  legtöbbikén   részt  vesz  a  város   egyházi  és  vi-
lági  vezetősége,  S  nemhogy    rontaná  az  iskola  és  tanító  tekinté-
lyét,  hanem  elképzelhetetlen  módon  emeli,  s  megszüntette  amaz
állapotot,  mikor  a  közönség  született  ellenségét  látta  az  egyházi
és  világi  elöljáróiban.  Ráterelte  népünk  figyelmét  a  kultúra  iránti
fejlődésre  és  haladásra.  Az  ifjúságnak  éreznie  kell,  hogy  közös
örömeik,  bánatjuk  van  egymással  és  a  vezetésükre  hívatott  taní-
tóval.  Közösen  dolgoznak  azért,  hogy  megfelelő  lapokat,  folyó-
iratokat,  könyveket  szerezhessenek  be.  Ε  törekvésüket  a  szülők
is  támogatják.    A  tanító    tehát   nemcsak   az   if  jakra,  de  az  egész
környezetre  hat.  Néhány   év  leforgása    alatt  a  tervszerű    kultúr-
munka  átviszi  a  köztudatba,  hogy  szűk  az  iskola,  Csongrád-Bok-

82)   A Duna—Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara felterjesztéséből.
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rosparton  1922-ben  így  épült  fel  minden  külső  támogatás  nélkül
a  gazdaköri  székház  fogyasztási  szövetkezeti  helyiséggel.  A
gazdakör  termében  nyert  elhelyezést  a  népkönyvtár.  Itt  tartják
a  téli  háziipari  tanfolyamokat.  Ezideig  nemcsak  kosárfonó  és
szövő  tanfolyamok  voltak,  de  faragó,  egy  téli  2  hónapos  hordó-
javító  tanfolyam  átcsapott  hordókészítő  tanfolyammá.  A  hallga-
tók  közül  14-en  állítottak  elő  új  hordókat.  Ezenkívül  dézsákat,
vödröket,  köpülőket,  sajtárokat  stb.  állítottak  elő.  Jövőre  kaptár-
készítő  tanfolyamot  terveznek  a  méhészet  felvirágoztatása  érde-
kében.  Egyesült  erővel  szereztek  be  a  szőlők  közötti  iskolánál
vetítőgépet  és  rádiót.  Ez  utóbbi  kép  mutatja  be  a  fejlődési  ered-
ményt,  mely  10—15  év  leforgása  alatt  elérhető,  ha  merev  dogmá-
hoz  pedagógiai  nagyképűsködéssel  nem  ragaszkodunk.82)  íme  ily
munkatereken dolgozhatik az iskola, mint népház helyettesítő.

Népház,  mint  megoldandó  probléma,  ma  már  a  levegőben
van.  Annak  megvalósítása  elől  elzárkózni  nem  lehet.  Az  Orszá-
gos  Közművelődési  Tanács  már  a  tervét  is  előkészítette,  amelyet
azonban  egyelőre  csak  községekben  kíván  létesíteni.  A  Tanács
tervezete  szerint  a  népházban,  amelyet  mindig  egy  nagyobb  te-
rem  jellemez,  melyben  gyűlések,  felolvasások,  mozgókép-  vagy
más  előadások,  télen  leventegyakorlatok  stb.  tarthatók  —  helyez-
zék  el  a  községek  egyidejűleg  vagy  később  hozzáépítve,  ha  szük-
séges,  a  gazdakör,  étterem,  könyvtár  és  olvasó,  orvosi  rendelő,
takarékpénztár, szövetkezet, posta stb. helyiségeit.83)

Természetesen  ez  a  tervezet  községekre  illik,  míg  tanyákon
egészen  más  rendeltetése  van  a  népháznak.  Itt  szükséges  egy
előadóterem  összejövetelek,  társalgás,  előadás,  ünnepélyek  stb.
tartására,  egy  szövetkezeti  helyiség  a  Hangya-szövetkezet  szá-
mára,  egy  orvosi  rendelő  s  esetleg  szülésznői,  védőnői  lakás  kis
házi gyógyszertárral.

A  Falu  Országos,  Földmíves  Szövetség  is  foglalkozik  a  nép-
ház  (kultúrház)  építési  akcióval  és  ennek  kapcsán  a  törvényha-
tóságok  útján  felhívást  intézett  a  községek  elöljáróságához,  mely-
ben  bejelenti,  hogy  a  földmívelésügyi  miniszter  ez  akció  előké-
szítését  a  Faluszövetségre  bízta  s  azt  akarja,  hogy  e  kultúrházak
elsősorban  ott  létesíttessenek,  ahol  annak  létesítéséhez  az  előfel-
tételek (ingyen telek, a lakosság hozzájárulása stb.) megvannak.

82)  Alföldi  Népművelés  1925.  ápr.  Kiss  József:  Tanyai  népoktatás-
népmívelés.

83)  Az O. K. T.-nak a községekhez küldött tájékoztatójából.



148

Az  1926.  július  14-iki  minisztertanács  népházak  építésére
(a  népesség  gazdasági  és  kulturális  nevelésére  szolgáló  közpon-
tok emelésére)  1 millió aranykoronát szavazott meg,

Dr,  Hegyaljai  Kiss  Géza  egy  gazdatársadalmi  lapban84)  ér-
tekezik  a  falusi  népházakról.  Célját  abban  jelöli  meg,  ,,hogy  le-
gyen  minden  községben  egy  épület,  amely,  mint  a  templom  és  az
iskola,   a  nép  lelki  nemesedésének  célját  szolgálja.  A  népház  el-
nevezése  azért  jó,  mert  jól  talál  ahhoz  a  gondolathoz,  hogy  ez  az
újféle  ház  a  népé,  azért  van,  hogy  benne  és  általa  a  nép  fiaiból
álló  újabb  nemzedékek  a  műveltségnek  arra  a  fokára  emelkedje-
nek,  amely  őket  a  XX-ik  században  megilleti.  Szükséges,  hogy
legyen  benne  előadóterem,  lehetőleg  itten  lenne  elhelyezve  a
gazdakör,  hitel-  és  fogyasztási  szövetkezet,  a  Faluszövetség  fiók-
ja, ifjúsági vagy leventeegyesület irodája stb.

A  Duna—Tiszaközi  Mezőgazdasági  Kamarának  a  népházak
létesítése  ügyében  fentebb  említett  előterjesztésére  a  mai  napig
sem  jött  válasz.  De  azok  a  tervek,  javaslatok,  amelyek  e  tekintet-
ben  felmerültek,  azok  az  egyének  és  társadalmi  szervek,  akik  és
amelyek  e  nagyjelentőségű  kérdéssel  foglalkoznak,  bizonyítékai
annak,  hogy  a  kérdés  már  nem  fog  megoldatlanul  lekerülni  a  na-
pirendről.

Mint  említettük  volt,  mi  a  népháznak  sokkal  nagyobb  jelen-
tőséget  tulajdonítunk  a  tanyák  világában,  mint  a  falvakban.  Itt
a  tanyavilágban  a  népház  egyetlen  lehetősége  a  művelődésnek,
egyetlen  eszköze  a  szellemi  és  gazdasági  tudás  gyarapításának  s
egyetlen  lehetőség  az  összetartás  érzésének  ápolására.  Éppen
azért  arra  kell  törekednünk,  hogy  a  tanyák  világában  épüljenek
népházak,  mert  enélkül  a  szétszórtan  levő  tanyai  lakosságot  a
nemzet kulturális és gazdasági egységébe befoglalni nem lehet.

Azok  az  előadások,  amelyek  a  gazdakörökben,  népházak-
ban  tartatnak,  kell,  hogy  olyan  formában,  modorban,  nyelven  le-
gyenek  tartva,  melyet  tanyai  népünk  megérteni  képes,  mert  ah-
hoz,  hogy  ezeket  az  ismereteket  tanyai  népünk  hasznosítsa,  igen
hosszú,  türelmes  munka  kell  és  a  nép  nyelvének  és  gondolkodás-
módjának  is  teljes  ismerete.  Az  előadások  sokkal  mélyebb  nyo-
mot  hagynak  a  nép  lelkében,  mint  az  írott  betű,  hiszen  tanyai
népünket  praktikus  értelemben  véve  90%-ban  analfabétának  kell
tekinteni,  mivel  ahhoz,    hogy  valaki  a    nyomtatásban  levő  fogal-

84)  Hangya, 1926. október 10.
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makat  megértse,  vagy  gondolatait  írásba  öntse,  nem  elég  a  betűk
ismerete,  ehhez  magasabb  kultúra  kell.  Ez  pedig  a  mi  tanyai  né-
pünknél  nincs  meg,  mert  az  iskoláztatási  törvényeink  rosszak,
nincsenek  összeegyeztetve  a  tanyai  nép  életével.  Vagy  megkezdi
valaki  6  éves  korában  az  iskolát  és  akkor  el  tudja  végezni  a  mái
magasabb  fogalmakat  is  nyújtó  felső  elemi  osztályokat  (5—6),
de  akkor  az  a  6  éves  gyermek  igen  örülhet,  ha  a  hosszú,  több  ki-
lométeres  rossz  úton  rongyos  ruhája  és  cipője  miatt  nem  lesz
folytonosan  beteg.  Vagy  pedig  későn  kezdi  a  gyermek  az  iskolát
és  így  mire  a  magasabb  ismeretek  elsajátítására  kerülne  a  dolog,
már  túl  van  a  tankötelezettség  határán.  Eredmény  tehát  az,  hogy
megtanítják  a  népet  a  tanyai  iskoláinkban  az  alapismeretekre
(írás-olvasás,  katekizmus  stb.),  de  semmit  sem  kap,  ami  tudás-
vágyát  kielégítené  és  kultúráját  gyarapítaná.  Nincs  újság,  nincs
könyv  s  így  hamar  elfelejti  alapismereteit  is.  A  tanyai  nép  szinte
sóvárog  a  tudás  után.  Éppen  azért  azok  a  vetítettképes  előadások
amelyek  kiterjeszkednek  az  ő  gazdasági,  földrajzi,  földrajztörté-
nelmi,  egészségügyi  ismereteik  bővítésére,  óriási  jelentőségűek.85)
\  A  gazdakör  mellett,  amely  a  felnőtt  tanyai  lakosság  össze-
fogó  szerve,  jelentős  tényező  lehet  a  tanyák  világában  a  15—24
eves  korú  ifjúság  között  az  Ifjúsági  Egyesület.  Rengeteg  ellen-
zéssel  szokott  egy  ilyen  mozgalom  a  tanyák  világában  találkozni.
S  hogy  nehézségekbe  ütközik  az  ifjúsági  egyesületek  megszerve-
zése,  annak  számos  tanújelét  lehet  tapasztalni,  de  ez  nem  az  esz-
me  ellen  szól,  hanem  csak  azt  mutatja,  hogy  valami  hiba  van  a
szervezés  tekintetében.  Itt  is  a  tanyai  tanítók  munkáján,  népsze-
rűségén,  értékén  fordul  meg  a  dolog.  Sajnos,  ez  csak  önkéntes
társulás,  így  többnyire  csak  azok  lépnek  be,  akik  értelmiségüknél
fogva  fel  tudják  fogni  e  kérdés  jelentőségét.  Nagyon  célszerű
lenne,  ha  a  leventekőteles  korban  levők  számára  kötelező  volna
az  ifjúsági  egyesületi  tagság,  amely  azonban  csak  télen,  vasárnap
és  ünnepnapokon  vonná  el  az  ifjúságot  más,  sokszor  káros  szó-
rakozástól  és  rendre,  fegyelemre,  szellemi  és  gazdasági  művelt-
ség  megszerzésére  vezetné  el  őket.  Nem  szabad  az  ifjúsági  egye-
sületeket  telíteni  programmal,  nem  lehet  egyszerre  felölelni  a
szellemi  továbbképzést,  éneket,  zenét,  tornát,  vívást,  labdarúgást,
tűzoltást,  többtermelést,  stb.,  stb.,  hanem  főleg  a  tanítók  és  a  ta-
gok  hajlama  szerint  kell  az  egyesület    programmját    megalkotni.

85)   Dr.  Szarvas  András:  Népegészségügyi  nevelés  a  kecskeméti  tanyá-
ikon, (kézirat)
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Az  ifjúsági  egyesületek  elsősorban  a  szellemi  képzésre,  a  lélek
kiművelésére,  a  szépnek,  jónak  és  a  nemesnek  a  megismerésére
és elsajátítására törekedjenek.86

Ezzel  függ  össze  a  leventeoktatás  tanyai  megszervezése  is.
Az  ország  első  embere,  a  Kormányzó  Úr  jellemezte  a  levente-
gondolatot  és  intézményt  a  legtalálóbban,  amidőn  a  gödöllői  já-
rás  leventeversenyén  ezt  mondotta:  Ezt  az  intézményt  tartom
országunkban  az  egyik  legfontosabbnak,  amelyre  építhetünk.  A
magyar  faj  az,  amelynek  ma  a  legnagyobb  szüksége  van  a  testi,
a  lelki  fegyelemre  nagy  csapások  elviselhetése  miatt.  Gyönyö-
rűek  azok  a  sorok,  amelyeket  a  leventegondolatról  egyik  napilap-
ban87)  Nagy  Emil  volt  igazságügymíníszter  írt.  Valóban  ez  ma
nemzeti  szempontból  egyik  legfontosabb  kérdés.  Bele  kell  vinni  a
leventemozgalomba  azt  a  meleg  lelkületet  és  szellemet,  amely
a  magyar  cserkészetet  világhírre  emelte  és  minden  ridegség  kizá-
rása  mellett  gyönyörű  eredmények  elérésére  képesítette.  Az  ifjú-
ságnak  a  sportra,  testedzésre,  az  ügyességre,  különböző  katonai
fogásokra  való  kiképzése  itt  a  tanyák  világában,  általában  az  or-
szágban,  rendkívül  fontos.  Sajnos,  mikor  a  tanyák  világát  járom,
nagyon  sokszor  hallok  panaszokat  a  leventeoktatás  ellen.  Nem  a
gondolat  ellen  van  panasz,  hiszen  a  magyar  tanyai  nép  szívesen
vesz  részt  az  ilyen  munkában,  hanem  az  oktatás  mikéntje  ellen
van  sok  felszólalás.  Ezek  a  bajok,  panaszok,  amelyek  igen  sok-
szor  —  mint  személyesen  magam  állapítottam  meg  —  jogosak,
de  kiküszöbölhetők  az  oktató  személye  által,  akinek  rátermett-
ségétől,  érintkezési  módjától,  belátásától  függ  e  kérdés  mikénti
megoldása.  Sajnos,  nagyobb  bajok  vannak  itt,  kevés  a  megértés,
nincs  pálya,  nincs  felszerelés,  nincsenek  meg  azok  az  eszközök,,
amelyekkel  ez  oktatás  megelégedésre  vezethető  volna.  A  levente-
oktatás  az  ifjúsági  egyesülettel  együtt  végezheti  csak  igazi  hiva-
tását.  A  leventeoktatás  a  testi  képzést,  az  ifjúsági  egyesület  a
szellemi  képzést  szolgálja  és  munkálja.  A  tanyán  sok  mindenféle
—  a  nagy  távolság,  helyiség  hiánya  stb.  állja  útját  annak,  hogy
ez  az  egyébként  igen  kiváló  és  nemes  intézmény  valóban  betöltse
azt a hivatást, amelyet a törvényhozás neki szánt.88)

86)Alföldi  Népművelés  1924  júl.  1.  Tanyai  Ifjúsági  Egyesületek  Deli
Lajostól.

87)  Budapesti Hírlap 1926. szeptember 17. sz.
88) Az  Alföldi  Népművelés  1926.  április  1.  Leventeoktatás  a  tanyán.

Deli Lajostól
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Hogy  mennyire  fontos  és  kívánatos,  hogy  a  testi  és  szellemi
képzés  együtt  járjon,  erre  vonatkozólag  idézem  Becker  Vendel-
nek,  a  szegedi  állami  tanítóképző  intézet  igazgatójának  a  szavait,
aki idevonatkozólag a következőket mondja:89)

Nem  tudom  helyeselni,  mint  ezt  jelenleg  tapasztaljuk,  hogy
a  leventekiképzés  lényegét  túlnyomóan  tornagyakorlatokba  he-
lyezik  és  emellett  úgyszólván  egészen  figyelmen  kívül  hagyják  a
szellemi  és  erkölcsi  kiképzését.  Pedig  a  leventeoktatásnak  főcélja
az  ifjúság  továbbképzése  és  rászoktatása  arra,  hogy  szabadide-
jében  tisztességesen  tudjon  elszórakozni.  Ε  továbbképzést  szol-
gálják  pedig  a  valláserkölcsi  és  a  magyar  nemzeti  élet  fejleszté-
sére  szolgáló  hitvédelmi,  társadalomtudományi,  magyar  irodalmi,
^  történelmi,  földrajzi,  főleg  népegészségtani,  polgári  jogokat  és
kötelességeket tárgyaló szabad- és színi előadások.

íme,  ezekből  is  látható,  hogy  vagy  a  leventeoktatásnak  kell
átalakulni  olyan  módon,  hogy  az  szellemi  irányítást  is  adjon,
vagy  pedig  a  leventeoktatás  mellett  kötelezővé  kell  tenni,  külö-
nösen  a  tanyák  világában,  az  ifjúsági  egyesületek  megszervezé-
sét és munkálását is.

Érdemes  a  megemlítésre,  hogy  a  Duna—Tiszaközi  Mező-
gazdasági  Kamara  tanyai  szakosztályában  többizben  épen  kis-
gazdák  hozzák  elő  a  leventék  szellemi  kiképzésének  szükséges-
ségét.

A  felnőttek  gondozásának  a  fentiek  mellett  igen  fontos  esz-
köze  az  ískolánkívüli  népművelés,  amely  az  utóbbi  évek  alatt  az
egész  országban  a  törvényhatósági  iskolán  kívüli  népművelési  bi-
zottságok  megszervezésével  nagyon  szép  eredményeket  ,  ért  el.
Azok  a  népművelési  titkárok,  akik  szeretik  hivatásukat  s  fel  tud-
ják  fogni  e  kérdés  nagy  horderejét  és  jelentőségét,  olyan  ered-
ményeket  tudnak  felmutatni,  amely  minden  várakozáson  felül
áll. A  lelkes  tanítói  kar,  amely  a  népművelési  bízottságok  mun-
kájában  a  legintenzívebben  részt  vesz,  a  felnőttek  oktatásának
olyan  fontos  tényezőjévé  vált,  amely  ma  már  nélkülözhetetlen.
Ezt  a  munkát,  amelyet  ezek  a  falusi  és  a  tanyai  tanítók  ezerféle
elfoglaltságuk  mellett  a  felnőttek  oktatása  tekintetében  végeznek,
megfizetni  nem  lehet.  Ezt  a  munkát  csak  olyan  emberek  végezhe-
tik,  akik   szeretik  a  magyar  földet,    szeretik  a  magyar   népet,    át

89)  Szegedi  kir.  kath.  tanítóképző  intézet  értesítője  az  1925—26.  évről.
Becker  Vendel  igazgató.  Milyen  szempontok  vezetik  a  mai  magyar  tanító-
képzést.
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vannak hatva attól az eszmétől, amelyet szolgálni hivatottak.
A  háború,  a  forradalmak  és  a  trianoni  erőszak  végre  meg-

erősítették azt a gondolatot, hogy:
1.)  nemcsak  a  jövő,  de  a  jelen  generáció  szellemi  életével

is kell törődnünk, a szociális fejlődés érdekében,
2.)  társadalmunk  termelőképes  tagjainak  mindennapi  prak-

tikumait szolgáló ismereteit szélesbíteni és mélyíteni kell,
3.)  népünk  nagy  tömegeit  elő  kell  készítenünk  és  rá  kell  ve-

zetnünk az önművelés útjára,
4.)  az  ismeretterjesztésen  kívül  azonban  még  nevelésben,

tudatos  irányításban  is  kell  népünket  részesíteni,  hogy  nemze-
tünket az újjáépítéshez vezessük.

Ezek  a  gondolatok  hívták  életre  a  ma  már  az  egész  országot
behálózó,  a  legkisebb,  legmesszebb  eső  tanyára  eljutó,  ma  már
hatalmas szervezetű iskolánkívüli népművelést.”90)

Különös  fontossága  van  az  iskolánkívüli  népművelésnek  a
tanyák,_puszták  világában,  ahol  eddig-  a  színmagyar  lakosság  a
tudatos nemzeti életből kirekesztve élt.

Kultúránk  számára  az  Alföld  kb.  egymillió  tanyai,  pusztai
lakosának  lelke  még  meg  nem  hódított  terület.  Ezeket  feltét-
lenül  bele  kell  kapcsolnunk  a  nemzet  vérkeringésébe  —  a  tanyai,
pusztai iskolánkívüli népművelés megindításával.

Az  a  tanító,  aki  be  tudja  látni  az  iskolánkívüli  népművelés
jövőbeli  hatását  (ezt  feltételezem  minden  tanítóról,  éppen  a  ta-
nítói  kvalifikáció  folytán)  és  a  nép  végzetes  közönyösségét  meg
akarja  törni,  —  feltétlen  bizonnyal  eredményt  ér  el  gyermekelő-
adások  rendezésével.  Nagy  előnye  itt  a  tanítónak,  hogy  a  gyer-
mekek  nagy  örömmel  állanak  rendelkezésre.  Egy  szavalattal,
énekkel,  kis  gyermek-színdarabbal,  élőképpel,  stb.  összeállított
gyermek-előadás  vonzza  a  közönséget  s  az  előadás  napján  töme-
gesen  jelennek  meg  a  felnőttek  —  még  a  tanyai,  pusztai  isko-
láknál is.

Egy  következő  lépés  az,  midőn  a  tanító  az  ifjúsági,  vagy
leventeegyesület  keretében  állít  össze  egy  műkedvelő  gárdát  s
ezekkel  műkedvelői  előadásokat  rendez.  A  tanyai,  pusztai  nép
ez  előadásokat  is  tömegesen  fogja  felkeresni  —  a  belépti  díj  da-
cára!  Ε  műkedvelő  előadásokba  is  bele  kell  illeszteni  egy-egy
ismeretterjesztő előadást!

90)  Hübner  József:  A  magyar  iskolánkívüli  népművelés.  Magyar  Ün-
nep. 1927. évi 5. szám.
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Sok  tanyai  iskolánál  a  műkedvelői  előadásokat  táncmulat-
ság  követi,  A  tanyai  táncmulatságoknak  az  iskolában  való  rende-
zése  már  sok  vitára  adott  alkalmat.  Az  érvek  és  ellenérvek  mér-
legelésénél  azonban  tekintetbe  kellene  venni  azt,  hogy  anyagias
gondolkozású  népünk  legalább  ilyenkor  adózik  az  iskola  javára.
Inkább  az  iskolában  rendezzenek  táncmulatságot  a  pusztai  fiata-
lok,  mint  valamelyik  istállóban  vagy  korcsmában.  Az  iskolában
rendezett  táncmulatságot  (eltekintve  a  kirendelt  csendőr  indu-
latfékező  jelenlététől)  sokkal  simább  lefolyásúak,  mint  az  enge-
dély  nélkül  rendezett  ,,zugbálak”,  ahol  a  mulatság,  tekintélyes
alkohol  fogyasztás  mellett,  kivilágos-virradaton  jóval  túl  húzó-
dik  el.  A  tanyai  iskolában  rendezett  táncmulatságok  alkalmával
az  alkoholfogyasztás  szigorúan  tilos  s  a  záróra  pontosan  betar-
tandó.  Pusztai  fiatalságunknak  meg  kell  tanulnia,  hogy  az  átmu-
latott  éjszaka  utáni  gyűrött,  sápadt  arc  visszataszító  s  hogy  min-
dennek  van  határa!  Természetesen  a  táncmulatság  után  a  rende-
zőségnek  gondoskodni  kell  arról,  hogy  a  tanteremben  a  tanítás
folytatható  legyen  (kiseprés,  szellőztetés,  padok  berakása,  délu-
tán pedig meszelés, súrolás stb.91)

Csudálatos,  hogy  a  legtöbb  hozzáértő  illetékes  tényező  elis-
meri  azt,  hogy  micsoda  nagy  jelentősége  van  a  tanyai  nép  isko-
lán  kívüli  oktatásának,  illetőleg  annak,  hogy  népház  hiányában
az  iskolák  legyenek  azok  a  kultúrhelyek,  ahová  a  tanyai  lakos-
ság  összejövetelekre,  vacsorákra,  kedélyes  mulatságokra  össze-
jön,  mégis  találkoznunk  kell  olyan  tanfelügyelőkkel,  akik  a  leg-
szigorúbban  megtiltják  az  iskolákban  való  ilyen  irányú  összejö-
vetelt.  Minő  gyönyörű  eredmények  jelentkeznek  pedig  e  munka
nyomán.  Ε  sorok  írója  tanyalátogatásai  kapcsán  örömmel  tapasz-
talja,  hogy  a  külterületi  iskolák  igazgatói  milyen  megértéssel  vi-
selkednek  e  kérdéssel  szemben.  S  nem  egyszer  vettem  már  részt
műkedvelő  előadásokon,  vacsorákon,  kultúrestélyeken,  bálakon
a  tanyai  iskolákban,  amelyek  mint  egyrészt  a  szolidaritás  érzetét
emelik  a  tanyai  lakosságban,  szórakozást  nyújtanak  azoknak,
akiknek  nem  áll  módjukban  ezirányú  lelki  szükségleteiket  város-
ban  kielégíteniök,  másrészt  anyagi  bevételt  is  jelentenek  a
gazdakörök  számára,  amelyből  ezek  könyvtárt  rendeznek  be,  új-
ságokat járatnak stb.

91)  Hübner  J.:  A  népművelési  tevékenység  megindítása  a  tanyán.  Al-
földi Népművelés 1926. 2. sz.
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Talán  az  ország  szempontjából  jobb  volna,  ha  a  tanyai  la-
kosok  ez  összejöveteleket  korcsmában  rendeznék,  vagy  zug  mu-
latóhelyeken  tombolnák  ki  magukat?  Amint  fentebb  említettük
a  tanyai  iskolákról  szóló  törvényjavaslat  előadója  hangsúlyozta
beszédében,  hogy  a  tanyai  iskoláknak  nemcsak  a  betűvetésre  kell
tanítani  a  tanyai  lakosságot,  hanem  egyéb  kulturális  szükséglet
kielégítését  is  kell  annak  szolgálni.  Maga  a  kultuszkormány  is  a
legnagyobb  mértékben  súlyt  helyez  e  kérdés  elintézésére,  ami
érthető  is,  hiszen  katasztrofális  volna  a  nemzetre,  ha  a  tanyai  la-
kosság  ma  még  nemzethű  elemei  az  iskolákból  kiszoríttatván,  a
nemzetellenes  agitációk  következtében  a  társadalmi  és  nemzeti
életre  egyenesen  veszedelmes  irányba  tereltetnének.  A  Duna—
Tiszaközi  Mezőgazdasági  Kamara  ezirányban  többször  tett  lé-
péseket  illetékes  helyen,  ha  nem  mindenütt  találkozott  megér-
téssel  a  kamarák  ez  akciója,  azért  vállalják  a  felelősséget  aaok,
akik e kérdés ilyetén formában való megoldását akadályozzák.92)

A  fentiekben  végigvezettük  az  olvasót  azokon  a  kérdéseken,
amelyek  szóba  jöhetnek  a  tanyai  nép  kulturális  előbbre  vitele
szempontjából.  A  Duna—Tiszaközi  Mezőgazdasági  Kamara  ta-
nyai  szakosztálya  a  legközelebbi  időben  egy  hatalmas  nagy  át-
fogó  programmot  fog  kidolgozni,  amely  ebben  a  tekintetben  terv-
szerű  és  gyakorlati  útmutatással  fog  szolgálni,  s  amelynek  végre-
hajtása,  keresztülvitele  —  ha  az  illetékesekből  a  belátás,  megér-
tés,  jóindulat  és  támogatás  nem  fog  hiányozni  —  a  tanyai  nép
kulturális,  ezzel  gazdasági  és  egyéb  irányú  előbbrevítele  rövid
idő alatt igen nagy eredményeket fog szülni.

IX.
                                          A tanyai közigazgatás.

Ha  a  tanyavilág  közigazgatását  szemléljük,  olyan  kiáltó  és
fájdaimas  hiányokra  fogunk  találni,  amelyek  megoldása  sokáig
nem  késhet.  Itt  ismételten  hangsúlyoznom  kell,  hogy  a  közigaz-
gatási  sérelmek  azok,  amelyek  nagyrészben  jóakarattal,  megér-
téssel    megoldhatók.    A    tanyavilág    közigazgatásánál  ,,a  cél  az,

82)  A  kiskunhalasi  tanyai  gazdakörök  több  ízben  fordultak  már  a  Duna-
Tiszaközi  Mezőgazdasági  Kamarához  amiatt,  hogy  a  tanfelügyelő  nem  engedi
meg  az  iskolában  összejövetelek,  társas  vacsorák  és  táncmulatságok  tartását.
A  Kamara  ez  ügyben  a  tanfelügyelőhöz  minden  alkalommal  indokolt  előter-
jesztést  tett,  de  hiába,  mert  ott  nem  ismerik  a  tanyai  életet,  a  tanyavilágot
és  így  nincs,  de  nem  is  lehet  érzék,  megértés.  Azért  kellene  a  tanyai  tan-
felügyelőség!
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hogy  az  anyaközség,  vagy  város  hatóságát  egyrészről  s  a  tanyai
lakosságot  másrészről  egymáshoz  közelebb  hozzuk  és  így  —  mi-
dőn  megtakarítjuk  a  közigazgatás  és  a  tanyai  lakosság  jelenté-
keny  fuvarköltségét  és  munkaidő  veszteségét,  —  egyúttal  a  leg-
távolabbi  tanyákat  is  közvetlen  érrel  kapcsoljuk  be  az  állam,  a
társadalom  és  a  nemzetgazdaság  eleven  vérkeringésébe.  A  tanya-
világ  bizonyos  pontjaira  tehát  a  primitív  közgazdasági  teendők
ellátása  végett  valamely  primitiv,  de  fejlődésre  képes  állandó
közigazgatási szervet kell állítanunk.”

Ezeket  Zsitvay  Tibor  mondotta  a  kecskeméti  tanyai  kon-
gresszuson93).  Ugyanő  mondja  azt  is,  hogy   posta  nélkül  nehezen,
telefon  nélkül  semmi  esetre  sem  tudja  elképzelni  a  tanyai  közigaz-
gatási  központot,  melynek  vezetői  posta  és  telefon  nélkül  nagyon
hasonlítanának”  szárazra  tett  hal  vergődéséhez.  A  nagy  távolsá
gok  mellett  ugyanis  csak  ezek  biztosíthatják  a  közigazgatási  szi-
get  közvetlen  és  állandó  kapcsolatát  az  anyaközség  hatóságával.
Ε  tanyai  közigazgatási  szervre  kell  bízni  az  illető  tanyai  körzet
mindama  községi  ügyeinek  intézését,  amelyeket  az  anyaközség  a
saját  és  a  köz  általános  érdekeinek  saját  hatáskörében  megtar-
tani  indokoltnak  nem  tart  és  amely  ügyek  intézése  egy  kis  köz-
ség  elöljáróságának  (nem  képviselőtestületének)  hatáskörét  meg
nem haladja. Címül Zsitvay a „Tanyai jegyzői hivatalt” ajánlja.

Zsítvay  gondolatai  egy  elméletileg  helytálló,  ideális  megol-
dást  hoznak  elő.  Sajnos  nem  ez  a  lényege  a  tanyai  közigazgatás
megoldásának.  Ezt  nem  lehet  körülhatárolni,  ezt  álladóan  az  élet
szükségletei  dobják  felszínre.  Azért  sokkal  helyesebb  az  a  meg-
oldás,  amely  az  ilyen,  naponként  ismétlődő  közigazgatási  teen-
dők ellátását vállalja elsősorban.

A  tanyai  élet  hozza  magával,  hogy  a  tanyai  lakosságnak  az
illetékes  hatóságok  intézkedéseit,  rendelkezéseit  nincs  módjában
tudomásul  venni,  amiért  sokszor  éri  őket  indokolatlan  erkölcsi
és  anyagi  kár.  Az  Alföldön  a  közhírrététel  szokásos  módja  a  ki-
dobolás,  vasárnap  délelőtt  a  közérdekű  hirdetmények  felolvasása
a  községháza  előtt  (publikáció).  Az  itt  közhírré  tett  intézkedések
azonban  csak  elvétve  jutnak  ki  a  tanyára,  mert  télen  a  hosszú  és
lehetetlen  sáros  utak  miatt,  nyáron  pedig  azért  nem  mehet  be  a
városba a tanyai lakos minden vasárnap, mert a heti szorgalmas

93)  L.  Magyar  Gazdák  Szemléje  1921  július—augusztusi  szám  470.  és
következő lapok.
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munka  után  pihentetnie  kell  a  lovakat,  A  hatósági  intézkedések
tudomásul  nem  vehetésének  káros  hatásai  úgy  a  köz,  mint  az
egyén  szempontjából  közismertek  és  általános  panasz  tárgyai.
Ennek  úgy  lehetne  elejét  venni,  ha  a  tanyai  gazdasági  körhöz  a
község  elöljáróság  a  közhírré  teendőket  megküldené,  ahol  azokat
felolvasnák,  vagy  pedig  a  tanyai  iskolákhoz  jutnának  el  azok,
ahol  kiragasztva  a  gyermekek  által  a  szülők  tudomására  hozat-
nának.94)

Újabban  a  tanyavilág  közigazgatásának  kérdésével  a  legil-
letékesebb  szervek  is  kezdenek  foglalkozni.  Egyik  közigazgatási
hetilapban95)  értékes  cikk  jelent  meg  e  kérdésről,  amelyet  érde-
mesnek tartunk arra, hogy röviden idézzük:

Ki  kell  elégíteni  a  tanyavilág  közigazgatási  szükségleteit,
hogy  ne  kelljen  a  tanya  népének  akárhányszor  egy  csekély  jelen-
tőségű  ügy  elintézése  miatt  munkaidejéből  több  órát,  sokszor  egy
egész  napot  feláldoznia.  Ha  a  körjegyzőségben  biztosítva  van^az
érdekelt  községek  lakosságának,  hogy  hivatalos  ügyeiket  a  köz-
ségükbe  kiszálló  körjegyzőnél  intézhetik  el  s  nem  kénytelenek
befáradni  a  körjegyzői  székhelyre,  a  fejlettebb  közigazgatási
egység  (város  vagy  nagyközség)  kötelékébe  tartozó  tanyai  lakos-
ságnak sem szabad ennél rosszabb helyzetbe kerülnie.

Ha  tehát  nem  is  lehet  azt  megtenni,  hogy  a  hatóság  (városi
tanács,  községi  elöljáróság)  minden  egyes  külön  tanya  lakosát
felkeresse  ügyei  elintézése  végett,  azt  igenis  meg  lehet  tenni,  hogy
a  tanyavilágot  bizonyos  körzetekre  beosztva  hozzák  közelebb  a
a hatósághoz.

Ez  a  közelebbhozás  két  módon  történhetnék:  Vagy  a  körzet
székhelyére  való  időszakos  kiszállás,  vagy  alkalmas  körzeti  köz-
pontokon kirendeltségek szervezése útján.

Nagyobb  akadálya  egyik  megoldásnak  sincsen  s  tisztviselői
létszámszaporítással  sem  igen  járna,  mert  a  kiszállást  végző  tiszt-
viselő  talán  még  időt  takarítana  meg  az  ügynek  helyszíni  elinté-
zésével  s  még  kirendeltség  létesítése  is  alig  jelentene  a  tisztvise-
lői  létszámban  változást,  mert  nemcsak  a  tisztviselő  lenne  elvonva
a  központból,  de  az  ügyek  egy  nagy  része  is  vele  menne  s  így
csökkenne a központ által ellátandó munka mennyisége is.

84)  Hübner  József:  A  tanyai  lakosság  tömörülése  a  Magyar  Róna
1925. év decemberi száma,

85)  Községi  Közlöny  1926  június  10,  szám,  Szűts  Lajos:  Tanyavilág
közigazgatása.
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Hogy  a  két  megoldás  közül  helyenként  melyik  volna  a  meg-
felelőbb,  azt  a  helyi  viszonyok  szabnák  meg,  de  lehetőség  szerint
a  kirendeltség  felelne  jobban  meg  a  célnak,  amit  lehetne  kombi-
nálni  ínég  kiszállással  is,  úgyhogy  a  kirendeltség  székhelyén  kí-
vül  kijelölt  egyes  körzetekbe  nem  a  központ,  hanem  a  kirendelt-
ség teljesítené a szükséges kiszállásokat.

A  külterületeken  lakók  érdekében  ily  kirendeltségek  létesí-
tése  tulajdonképpen  már  nem  is  új  dolog  s  csodálatos,  hogy  bár
már  van  rá  példa,  annak  olyan  kevés  követője  akad  -Hogy  min
múlik  a  kezdeményezés  hiánya,  azt  most  nem  kutatjuk,  mert  az
igazán nem lényeges a kérdés megoldása szempontjából.

A  lényeges  ebben  a  dologban  az,  hogy  minél  több  község,
város  teljesítse  azon  kötelességét,  hogy  a  tanyai  népnek  nemcsak
az  adóját  szedje  be,  hanem  annak  fejében  valami  ellenszolgálta-
tásban  is  részesítse  a  tanyavilágot.  S  ez  ellenszolgáltatás  legkis-
sebb  mértéke  az,  ha  megkönnyíti  annak  a  hatósággal  való  érint-
kezés  módjait.  Még  mindig  sok  mindentől  elesik  a  tanyavilág
népe,  aminek  létesítéséhez  szintén  hozzájárul  a  maga  adójával,
egyenesen  köteles  tehát  a  hatóság,  hogy  közelebb  menjen  a  gon-
dozására bízott néphez.

A  tanyavilág  közigazgatásának  ily  módon  való  egyszerűsí-
tésétől  még  akkor  sem  szabad  visszariadni,  ha  az  talán  bizonyos
megterhelést  jelentene  is  az  érdekelt  községre  (városra),  mert
hiszen  a  tanyavilág  lakossága  évtizedek,  sőt  bizonyos  viszonyla-
tokban  évszázadok  óta  adózik  oly  intézmények  létesítésére,  ami-
nek  semmi  hasznát  sem  látja  s  így  igazán  csak  a  belterületi  la-
kosság  tartozásának  elenyésző  viszonzása  lenne  az,  ha  most  olv
célra  is  áldozatot  hozna,  ami  nem  belterületi,  hanem  a  külterületi
lakosság érdekeit volna hivatva szolgálni.

A  tanyákon  létesítendő  kirendeltség  működése  nem  csupán
a  tanyákon  levő  lakosság  hivatalos  ügyeinek  elintézésére  ter-
jedne  ki,  de  egyben  ez  a  kirendeltség  végezné  a  tanyák  között  a
levélhordást  is,  sőt  végezhetné  a  levelek  összegyűjtését  is,  ame-
lyeket  a  központtal  való  naponkénti  küldöncjáratokkal  továb-
bítana.  Hogy  mely  ügyek  lennének  a  kirendeltségek  által  elintéz-
hetők.  azt  nem  lenne  szükséges  teljes  részletességgel  felsorolni.
Elvül  szolgálna,  hogy  mindent,  amit  nem  kell  okvetlenül  a  köz-
pontban  elintézni.  A  kirendeltségek  hatásköre  lenne  a  hozzájuk
bosztott  területen  a  marhalevél  kezelés,    anyakönyvezés    teljes



158

jogkörrel  s  ezen  ügyeket  a  központ  nem  is  intézhetné  el.  Volnának
azután  ügyek,  amelyek  elintézését  az  érdekelt  tanyai  lakos  akár
a központban, akár a kirendeltségnél kezdeményezhetné.

Ezek  a  kirendeltségek  a  tanyai  lakosságnak  nem  csupán  a
hivatalos  ügyeit  intéznék  el,  de  összekötő  kapcsot  is  képeznének  a
külvilág  és  a  tanyák  lakossága  között,  belenevelnék  a  tanyák  la-
kosságába  a  közügyek  iránti  érdeklődést,  felkeltenék  bennük  az
egymásrautaltság,  az  összetartás  érzetét  és  ezzel  a  tanyavilág  is
be  lenne  vonva  mindama  mozgalomba,  amelyből  ma  magáraha-
gyatottsága és szervezetlensége folytán ki van hagyva.

íme,  ezek  a  gondolatok  egy  gyakorlati  közigazgatási  ember
tollából  olyan  jóleső  cseppek  a  tanyai  nép  bánatos  lelkére,  ame-
lyek  alapján  el  lehet  indulni  a  tanyai  közigazgatás  fejlesztése
felé.  Érdekes  itt  megemlíteni,  hogy  a  nyíregyházai  bokortanyák
között  a.  közigazgatás  legegyszerűbb  tennivalóit  a  tanyabírók  lát-
ják el, akik a reájuk bízott ,,bokrok”-nak valóságos atyjai és bírái.

A  tanyavilág  népe  nem  áll  mozdulatlanul  a  reá  nézve  nagy-
fontosságú  kérdéssel  szemben.  Állandóan  ostromolják  a  közsé-
gek  és  városok  e  tekintetben  elzárt  aj  tájait  s  itt-ott  némi  ered-
ményt  tudnak  is  elérni.  Ahol  a  város  vezetőségében  —  mint  pl.
Hódmezővásárhelyen  —  az  ottani  gazdasági  egyesület  és  mintegy
50  tanyai  gazdakör  ereje  következtében  megvan  a  belátás,  hogy
a  tanyai  lakosság  érdekében  is  tenni  kell  valamit,  ott  ezek  a  köz-
igazgatási  mizériák  kevésbbé  fordulnak  elő.  Ellenben  legtöbb  he-
lyen  megértés,  érzék,  jóakarat  sincs  a  tanyai  nép  ezirányú  pana-
szai iránt, ami azután az elkeseredést csak fokozza.

Hogy  a  tanyavilág  népe,  lelkes  vezetőik  kezdeményezésére,
állandóan  mozog  e  tekintetben,  idézünk  egy  határozatot,  amely
némi világot vet a valóság felől a helyzetre.

Másolat.  —  K i v o n a t  Kiskundorozsma  község  képviselő-
testületének  1925.  évi  október  hó  19-én  tartott  rendes  közgyűlése
hitelesített  jegyzőkönyvéből.  238.  kgy.  sz.  7851—1925.  Olvasta-
tott  Czékus  Frigyes  tanító  dorozsmai  lakosnak  beadványa,  mely-
ben  utalással  arra,  hogy  a  közgyűlés  a  folyó  évi  szeptember  hó
28-án  kimondotta,  hogy  a  Kistemplom-központba  írnokot  helyez
ki  járlatírás  és  egyéb  hivatalos  teendők  végzésére,  kéri  a  köz-
gyűlést,  hogy  a  kiküldendő  írnok  a  hétnek  minden  más-más  nap-
ján  a  többi  központokhoz  szálljon  ki  és  végezze  ott  is  a  járlat-
írást,  mert  könnyebb  egy  embernek  az  utazása  egy-egy  központ-
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ba,  minthogy  a  sok  ezer  ember  a  járlatírót  keresse  fel.  Továbbá
kéri,  hogy  a  majsai  út  mellett  fekvő  központokban  létesíttessék
postaügynökség  és  távbeszélőhálózat  épp  úgy,  mint  a  halasi  út
mellett fekvő központokban lett megvalósítva.

Véghatározat:  a  közgyűlés  a  járlatíróra  vonatkozó  kérelmei
teljesíthetőnek  nem  találja,  ellenben  nincs  kifogása  az  ellen,  ha  a
maisai  út  mellett  fekvő  központok  valamelyikén  postaügynökség
állíttatik  fel,  ha  a  postaügynökség  vezetésére  alkalmas  egyén  vál-
lalkozik,  miért  is  kérelmező  felhívandó,  hogy  alkalmas  egyént
jelentsen  be,  melynek  megtörténte  után  a  postaügynökség  felál-
lítása  iránt  az  eljárás  folyamatba  lesz  téve.  Kimondotta  a  köz-
gyűlés,  hogy  az  összes  tanyai  központoknak  fejlesztését  célul
tüzí ki.

A  tanyai  közigazgatás  terén  értük  el  eddig  tanyai  látoga-
tásaink  kapcsán  a  legnagyobb  eredményeket.  A  ceglédi  tanyá-
kon  panaszkodtak  a  gazdák,  hogy  miért  kell  nekik  lószemlékre
a  városba  vinni  lovaikat,  mikor  ez  a  szemle  a  tanyai  központok-
ban  is  megtartható  volna.  Az  ügy  ott  nyomban  a  helyszínen  elin-
tézést  nyert.  Úgyszintén  panaszkodtak  Cegléd  határában  vásárok
alkalmával  a  járlatírás  nehézségeiről,  amire  vonatkozólag  ott
mindjárt  a  helyszínen  ígéretet  tett  a  város  vezetősége,  hogy  a  vá-
sárok  előtt  előre  meghatározott  napokon  egy  tisztviselő  fog  ki-
menni  ez  ügyeket  elintézni.  Ugyanitt  tettek  panaszt  különböző
leventesérelmekről.  Nem  a  leventeintézmény,  hanem  annak  egyes
sérelmei  ellen  tettek  említést,  amit  ott  a  leventeoktatóval  mind-
járt  elintéztünk.  Kiskunhalas  határában  egyik  tanyarész  gazdái
panaszt  tettek,  hogy  egy  régóta  meglevő  vízlefolyóárkot  egyik
birtokos  betömetett,  amelynek  következménye  az,  hogy  tavasszal
a  víz  igen  nagy  területeket  áraszt  el.  Eljártunk  az  ügyekben  és
ina  már  a  vadvizek  akadály  nélkül  folyhatnak  lefelé,  Kiskun-
dorozsmán  tanya  járás  közben  kimondhatatlan  mennyiségű  her-
nyókat  találtam  a  gyümölcsfákon.  Sürgönyileg  intézkedtünk
azonnal  az  alispán  és  főispán  útján  a  határ  megtisztítása  érdeké-
ben.  Ugyanezt  észleltem  Kiskunhalason  az  állami  út  mentén  levő
gyümölcsfákon;  a  kereskedelmi  minisztert  kértük  fel  sürgős  in-
tézkedésre,  ami  meg  is  történt.  Halasi  tanyalátogatásom  eredmé-
nyei  igen  jelentősen  kezdenek  kibontakozni  a  megszervezett,  élet-
képes  gazdakörök  munkája  nyomán.  Itt  már  hét  helyen  rendsze-
resítetett a adatkezelés.
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Az  a  kívánság  is  felmerült,  hogy  tanyai  központokban  ha-
vonként  egyszer  sertéspiacot  és  kirakodó-piacot  kellene  tartani,
hogy a gazdaközönség közelebb érné az értékesítési piacot.

Ezekkel  a  kérdésekkel  különösen  s  elsősorban  Csongrádvár-
megye  tanyai  népe  foglalkozott;  valahogy  ők  érezték  meg  lege-
lőbb  azt,  hogy  ezek  a  törekvések  igen  fontos  és  komoly  haladás-
nak  lesznek  kiindulópontjai.  Ha  egy  ilyen,  csak  némileg  is  rend-
szerezett  tanyarész  iskolát  kap,  megindul  a  komoly  összpontosí-
tási  törekvés,  A  tatár,  török  és  német  dúlás  által  megszakított
történelmi  fejlődési  folyamat  a  tanyai  központok  útján  kapcso-
lódnék  össze  a  jövővel.  Ε  központot  helyettesítenék  a  régen  el-
pusztított  helységek  és  szolgálnák  fajunk  nagyarányú  kulturális
és  gazdasági  kibontakozását.  Csak  központosított  tanyai  népet
lehet  a  közigazgatás,  a  közegészségügy  és  a  fejlett  kereskedelmi
élet  áldásaiban  részesíteni.  Központosított  tanyarendszer  nélkül
úgy  a  tanyai  nép,  mint  a  tanító  a  fejlett  állami  kultúréletnek  csak
terheit  viseli,  annak  áldása  nélkül.  Az  Alföld  tanyavilágának  a
mai  állapotok  fenntartása  mellett  lehetetlenség  a  XX,  századéhoz
méltó kultúrfokra emelkedni,

A  tanyavilág  lakói  közt  sűrűn  találhatók  asszonyok,  kiknek
10—12  gyermeke  közül  mindössze  2—4  marad  életben.  S  mindez
azért,  mert  a  tanyavilág  közegészségügyi  viszonya  nem  Különb,
mint  Afrika  egyes  elhagyatott  vidékéé.  A  mi  tanyai  körzetünkben
egy  orvosi  látogatás  a  fuvardíjon  kívül  5—10-szeresébe  kerül  an-
nak,amít  a  városi  betegek  fizetnek.  Bármily  betegség  üssön  is  ki
a  családban,  csak  a  jobbmódú  ember  veszi  igénybe  az  orvosi  se-
gélyt.  Akik  a  tanyai  állapotokat  ismerik,  azok  előtt  nyílt  titok  ez.
Hogy  a  tanyavilág  mennyire  érzi  a  helyzet  tarthatatlanságát  s
hogy  mennyire  vágyódik  a  reformok  után,  mutatja  a  Csongrád—
Bokrospart  és  gyójai  gazdakör  egyhangú  határozata.  Ε  kör  ösz-
szes  tagjai  tanyai  kisbirtokosok.  A  határozat  így  szól:  ,,az  Alföld
tanyavilágának  kulturális,  közgazdasági  és  szociális  fejlődése
szempontjából  legelengedhetetlenebb  és  legsürgősebb  követel-
mény,  hogy  minden  6—8  ezer  kat.  hold  terület  közepén,  ahol  leg-
alább  2—3  ezer  lélek  él,  tanyai  központ  létesíttessék.  Minden
központon  legyen  templom,  iskola,  népház,  ingyenes  népkönvvtár,
szülésznő;  a  központ  körül  csoportosuló  lakosságnak  ugyanazon
összegért  álljon  rendelkezésére  orvos,  mint  a  város  belterületén
lakóknak.  A  központokon,  lehetőleg  az  iskolákkal  kapcsolatban
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létesíttessék  a  helyi  viszonyoknak  megfelelő  mintagazdaság,  ahol
a  fősúlyt  a  kerti  gazdálkodásra  fektessék;  a  kerti  gazdasági  ter-
ményeknek  konzervekké  való  háziipari  feldolgozását  és  piacké-
pes  csomagolását  is  elsajátíthassa  a  közönség.  Legyen  ezenkívül
postaügynökség,  hogy  a  tanyai  lakosságnak  ne  kelljen  20—40
km,  utat  tenni  egy  közönséges  levél,  csomag  vagy  utalvány  fel-
adása  és  átvételéért;  legyen  továbbá  helyben  a  legszükségesebb
közigazgatási  közeg.  A  szövetkezeti  és  háziipari  akció  és  a  mun-
kásházak építése a tanyai központokra is kiterjesztessék.90)

Nagyon  örvendetes  jelenség,  hogy  a  városok  és  községek
mmdínkább  igyekeznek  ezeken  a  közigazgatási  bajokon  segíteni,
A  többé-kevésbbé  fejlett  tanyaközpontok  is  jórészt  ezt  a  célt
szolgálják.  De  egész  önálló  közigazgatási  kirendeltségek  létesül-
nek  már  (pl.  Kecskemét  tanyái  között  Bugacmonostoron)  az
áhyaközség  vagy  várostól  távoleső  részeken,  hogy  ezáltal  igye-
kezzenek  segíteni  a  távoli  lakosság  siralmas  helyzetén.  Mert
tényként  lehet  megállapítani,  hogy  bármilyen  fejlett  tanyaköz-
pont  sem  képes  nyújtani  azokat  az  előnyöket,  amelyeket  egy  leg-
kisebb község jegyzősége nyújtani tud,

*

Már  a  háború  előtt  foglalkoztak  illetékesek  a  tanyavilág
közigazgatásának  a  kérdésével  és  az  volt  a  javaslat,  hogy   a  ta-
nyákból  tanyai  községek,  tanyai  járások  és  tanyai  törvényhatósá-
gok  létesíttessenek.  Ha  az  erdélyi  hegyeken  nagy  távolságban
szétszórt  házakat  (van  olyan  erdélyi  hegyi  község,  melynek
egyetlen  főutcája  16  km,)  lehetett  községesíteni,  akkor  miért  ne
lehetne  az  Alföld  tanyáit,  amelyek  mégis  közelebb  vannak  egy-
máshoz.  Meggondolandó  azonban,  hogy  nem  jelentené-e  ez  a  ta-
nyákkal  rendelkező  városok  vagy  községek  elnéptelenedését,  for-
galmának  megcsappanását.  Ha  félnek  ettől  az  anyaközségek,  ak-
kor  előzzék  meg  azzal,  hogy  adják  meg  a  tanyák  népének  lega-
lább a legprimitívebb szükséglet kielégítéseket.

Tanya  járó  körutamban  ezek  a  kérdések  soha  nem  kerülik
el  a  figyelmemet.  De  ha  elkerülnék  is,  ráirányítják  azt  arra  a  ta-
nyai  lakosok,  akik,  mint  egyik  legfájdalmasabb  panaszra,  minden-
kor kitérnek e kérdésekre.

Amikor  én  e  tanyalátogató  körútjaimat  végzem  mindig  örü-

90)  Gazdaszövetség—Szövetkezet  1912.  márc.  szám,  Kiss  Józef:  A  ta-
nító és a tanyai központok.
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lök,  ha  csatlakozik  hozzám  az  illető  község  vagy  város  polgár-
mestere,  elöljárósága,  gazdasági  tanácsnoka,  a  gazdasági  felü-
gyelő,  a  gazdakör,  vagy  gazdasági  egyesület  egy-két  vezető  tagja.
Örömmel  állapíthatom  meg,  hogy  azokon  a  helyeken,  ahol  a  vá-
ros  vezetősége  a  tanyalátogató  körutaimon  résztvett  s  ahol  sze-
mélyesen  volt  alkalma  meggyőződni  a  valódi  helyzetről,  a  baj  a
legrövidebb  idő  alatt  eltűnt,  a  megértés  a  város  vezetőségében
mutatkozott  s  a  tanyai  gazdaközönség  rövid  úton  megkapta  azo-
kat  az  előnyöket,  amelyekért  évtizedek  óta  hivatalos  úton  hiába
harcolt.

Hivatkozhatnánk  itt  az  eredmények  hatalmas  sorozatára,
amelyeket  elértünk  a  tanyalátogatásaink  alkalmával  keresztül
vitt  újítások  kapcsán.  Ezek  helyett  azonban  legyen  szabad  tájé-
kozásul  a  legutóbbi  makói  tanyalátogatásommal  kapcsolatosan
annak  eredményeit  a  makói  városi  tanács  határozataképen  az
alábbiakban közölni:

1.)  Miután  a  bogárzói  és  hatrongyosszéli  lakosság  a  vadvi-
zeknek  a  Feketeérbe  és  innen  csatorna  által  az  igási  semlyéken
keresztül  a  Szárazérbe  való  levezetését,  továbbá  az  úgynevezett
templomdülő  útnak  az  igácsi  úttal  való  összeköttetését,  végül  az
ebbe  a  körzetbe  eső  dűlőutaknak  kijavítását  kérelmezi,  utasítjuk
a  mérnöki  hivatalt,  tegyen  30  nap  alatt  javaslatot  arra  nézve,
hogy  a  fenti  munkálatok  mily  módon  és  mennyi  költséggel  vol-
nának  végrehajthatók,  úgyszintén  a  külterületi  iskolaépületeken
levő  villámhárítók  kijavítása  és  a  gazdaköröknek  új  villámhá-
rítókkal  való  felszerelése  mily  költséget  igényel?  Utasítjuk  to-
vábbá,  hogy  Bíró  Ferenc  Hunyadi-utcai  lakos  kérelme  folytán  a
Bíró  József  és  Szilágyi  Ferenc  tanyája  melletti  közdülő-útnak
250  méter  hosszúságban  való  feltöltését  a  már  kapott  utasításnak
megfelelően  sürgősen  hajtsa  végre,  úgyszintén  a  Jeck  Kálmán-
féle  vízlevezetés  ügyben  is,  mely  Kiss  Antal  városi  képviselő
egyik indítványával kapcsolatos, sürgősen tegyen jelentési.

2.)  Utasítjuk  dr.  Paku  Imre  városi  főorvost,  tegyen  javasla-
tot  arra  nézve,  hogy  az  esetleg  felállítandó  tanyai  központokon
az  egészségügyi  szolgálat  miként  volna  ellátandó  tanyai  orvosi
állások  szervezésével,  vagy  legalább  hetenként  egy-kétszeri
ambulancia  rendszeresítésével,  utóbbi  esetekben  ez  miként  szer-
veztessék  meg?  Tegyen  továbbá  megfelelő  javaslatot  a  külterü-
leti  szülésznői  állások  szaporítására  és  jelentse,  hogy  a  komlósi
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úti  gazdák  ama  kérelme,  hogy  egy  lemondott  szülésznő  helyébe
lehetőleg  a  komlósi  úti  kör  tájékán  neveztessék  ki  új  szülésznő,
teljesíthető-e?  Jelentse  végül,  hogy  a  külterületi  iskoláknál  egy-
egy mentőszekrény elhelyezése mily költséget igényelne?

3.)  Utasítjuk  dr.  Vidor  Rezső    aljegyzőt,  tegyen  jelentést
arra,  hogy  a  külterületi  járlatírás  esetleg  egy  külső  szerv  felállí-
tásával, vagy járlatíró kiküldésével miként volna megoldható.

4.)  Miután  a  kukoricamoly  elleni  védekezésről  szóló  kor-
mányrendelettel  szemben  általános  a  panasz,  utasítjuk  dr.  Molnár
Mihály  gazdasági  tanácsnokot,  hogy  Merényi  gazdasági  felü-
gyelővel  együttesen  megfelelő  magyarázatot  dolgozzon  ki,  mely
a  védekezés  előnyeit,  valamint  a  lehetséges  enyhítéseket  emelje
ki.  Ε  magyarázatot  sokszorosítás  és  a  gazdaköröknek  elküldése
végett 15 nap alatt terjessze be.

5.)  Gyakori  panasz  merülvén  fel  arra  nézve,  hogy  a  közön-
ség·  soha  sem  tudja,  mennyi  az  adóhátraléka,  sőt  azt  sem  hogy
mennyi  az  adókivetés,  utasítjuk  Barna  Mihály  adóügyi  tanács-
nokot,  intézkedjék  aziránt,  hogy  az  adóhivatali  személyzet  az
adóíveken  mindenkor  tüntesse  fel,  hogy  milyen  címen  mennyi  a
kivetés és ki milyen címen mennyit fizetett.

6,)  A  tanyai  postaügynökségek  felállítása,  telefon  beveze-
tése,  továbbá  a  gazdakörök  által  rendezni  szokott  mulatságok
ügyeleti  költségeinek  csökkentése  stb.  ügyében  illetékes  helyekre
külön megkeresést intézünk.

S  ha  most  ezekhez  hozzávesszük  azokat  az  eredményeket,
amelyeket  tanyalátogatásaim  kapcsán  kint  a  tanyák  világában
egy-egy  gazdakörben,    vagy  iskolában  összejött  gazdák  által  elő-
adott  panaszként  már  a  helyszínen  elintézünk,  akkor  látjuk  va-
lójában,  mit  jelent  a  tanya  világ  közigazgatásában  a  mi  tanya-
járó utunk.97)

Ε  közigazgatási  teendők  elvégzésében  igen  jelentős  módon
scgédkezhetik  az  iskola.  A  tanító  —  más  szerv  hiján  —  könnyen
el  tudná  intézni  a  járlatlevél  kiállítást,  az  anyakönyvezést,  az
idézés  kézbesítését  stb.  Vagy  miért  ne  lehetne  a  mai  postaínsé-
gen  segíteni  a  tanítóság  bevonásával?  De  természetesen  úgy,  hogy
ezért a tanító megfelelő honoráriumot kapna.

97)  L,  Szerző:  A  tanyavilág  közigazgatása  című  cikkét  a  Községi  Köz-
löny 1926 augusztus 29-iki számában.
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Χ.
                                                      Közegészségügy.

Α  tanyavilág  közegészségügyéről  tulajdonképpen  beszélni
nem  is  lehet,mert  ez  valójában  nincs.  A  tanyavilág  közegészség-
ügyét  csak  mint  egy  követelendő  kívánságot  tárgyalhatjuk,  úgy,
hogy  afelé  sóvárgunk  és  annak  megvalósítását  óhajtjuk.  Csodá-
latos,  hogy  a  tanyai  nép  közegészségügyi  viszonyaival  igen  keve-
sen  vannak  tisztában  azok  közül  is,  akik  egyébként  a  magyar
vidék  népének  különféle  viszonyaival  szeretne^  foglalkozni.  Az
a  hit  van  elterjedve  általánosságban,  hogy  itt  a  tanyák  világában
él  a  legegészségesebb  emberanyag,  mivel  ott  a  szabad  levegőn
csak  egészséges  emberek  születhetnek  és  élhetnek.  Buday  Barna
is  azt  mondja:98)  a  magyar  tanyák  nemcsak  a  földmívesnépnek,
hanem  a  nemzeti  államnak  is  nevezetes  állomásai,  mert  itt  serdül
fel  a  legegészségesebb,  a  legromlatlanabb  emberanyag.  Naptól
edzet  a  test,  harmatos  a  lélek  a  szűz  természet  ölén.  Itt  van  a
magyarság  legutolsó  vérmedencéje,  amely  friss  erőket  szállít  és
szíjszalagokkal cseréli ki a megviselt idegszálakat.

Pedig  valójában  nem  így  áll  a  helyzet  a  tanyákon  egészség
ügyi  szempontból.  Mert  itt,  a  fővárosi  modern  klinikák  mellett,
magyar  anyák  szülésznő  segítsége  nélkül  hoznak  áldozatot  a
magyar  jövőnek;  orvosi  kezelés  és  segítség  nélkül  fejezik  be
életüket  azok,  akik  még  megmenthetők  lettek  volna,  akiknek  szo-
morú  pusztulása  a  közönség,  a  nemzet  kára.  A  magyar  tanyai
nép  egészsége  nélkül  a  városi  lakosság  fejlődése  sem  vehet
haladó  irányt.  Mert  a  tanyák  és  a  falvak  lakóinak  városokba
való  erős  áramlásából  táplálkozik  a  városok  élete.  S  bár  a  kül-
földi  államok  —  Anglia,  Franciaország,  Amerika  —  példája,
nyomán  már  minálunk  is  észrevették  az  illetékesek,  hogy  minő-
veszedelmes  tünet  a  nagymértékű  városbaözönlés,  de  ma  még  a
falusi  és  főleg  tanyai  élet  olyan  hiányokat  tüntet  fel,  amelyek
mellett nem lehet vonzó a magyar tanyák élete.

A  tanyák  közegészségügyének  tárgyalásánál  meg  kelf
állapítanunk  először  is,  hogy  nemcsak  Magyarországon,  de  a
külföldi  mezőgazdasági  államokban  is  nagyobb  a  tuberkulózis
pusztítása,  mint  az  ipari  államokban.  G.  Wolff  berlini  orvos-
professzor    legújabban  érdekes    statisztikai    adatok  alapján    tár-

98)   Gazdasors 1926.október 22. „Magyar tanyavilág”.
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gyalja,  hogy  nagyon  sok  kimondottan  ipari  vidék  a  tuberkulo-
tikus  halálesetek  arányszámában  elmarad  a  mezőgazdasági
vidékek  mögött.  A  Wolff  professzor  statisztikai  anyagából  csak
néhány  példát  sorolunk  fel.  A  legkisebb  tuberkulotikus  halálo-
zási  arányszámot  tisztán  ipari  vidékek,  mint  Belgium  és  Dél-
Anglia  (Wales)  mutatják  fel;  azután  sorba  következnek  ked-
vező  arányszámuk  tekintetében:  Dánia,  Hollandia,  Olaszország
és  Németország.  Érdekes,  hogy  Németország  iparilag  legfejlet-
tebb  részében,  Szászországban  a  legkisebb  az  arányszám.  Leg-
kedvezőtlenebb  a  halálozási  arányszám  Magyarországon,  Finn-
országban,  Írországban,  Ausztriában,  Norvégiában  és  Svájcban,
tehát kimondottan mezőgazdasági kultúrájú államokban.

Wolff  professzor  ezt  a  tényt  azzal  magyarázza,  hogy  az
iparosodással  járó  másodlagos  jelenségek,  mint  a  nép  jólétének
emelkedése,  a  lakosság  fokozottabb  felvilágosítása,  egészségesebb
lakás  és  hygénikus  viszonyok  az  ipari  vidékek  lakosságát  jobban
megvédik  a  tuberkulózis  ellen,  mint  a  mezőgazdasági  vidékek
elhanyagolt  egészségügyi  kultúrája  és  nemtörődömsége.  Éppen
Svájcban,  amelynek  derűs,  tiszta  levegője  az  idegenek  tízezrei-
nek  ad  üdülést,  a  legmagasabb  a  tuberkulotikus  halálozási  arány-
szám az őslakosok körében.99)

Ezt  a  megállapítást  kiegészíthetjük  azzal,  hogy  Csonka-Ma-
gyarországon  valóban  megdöbbentő  adatok  tárulnak  elérik,  amint
e  kérdéssel  mélyebben  kívánunk  foglalkozni.  Csonka-Magyaror-
szág  területén  1921-ben  1000  ember  közül  2.5,  1924-ben  már  3.4
gümőkóros  halálesetet  jegyeztek  fel.  Statisztikailag  megállapí-
tott  tény,  hogy  e  tekintetben  a  legfertőzöttebb  terület  éppen  a
Duna-Tiszaköze  és  a  Tisza-Maros  szöge,  tehát  a  tanyákkal  legna-
gyobb  mértékben  behálózott  terület.  Ε  betegség  leginkább  a  föld-
míves  népesség  női  nemét  pusztítja,  melynek  oka  sok  később  elő-
adandó  okok  mellett  az,  hogy  a  földmívesnő  a  mezőgzdaság  kö-
rében  igen  nagy  testi  megerőltetéssel  járó  munkát  végez.  Ε  nép-
réteg  fertőzöttségének  főokai  az  egészségtelen  lakás,  a  kisebb
Tíultúrálís  képzettség,  az  orvoshiány  és  az  ezzel  összefüggésben
levő falusi és tanyai elmaradott közegészségügyi állapotok.100)

Ezt  igazolják  azok  az  adatok  is,  amelyeket  az  Alföld  ta-
nyákkal  behálózott  területéről  szereztem  be.  Csak  egy  párat  em-

99)  Prágai Magyar Hírlap 1926. február 5. sz.
100)  Lásd  ezt  bővebben  szerző:  Csonka-Magyarország  és  az  utódálla-

mok közgazdasága című mű 49—52. lapjain.
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lítek  ezek  közül:  Pl.  Kiskunfélegyházán  1926-ban  tüdővészben
elhalt  169  egyén;  ebből  15  éven  aluli  52;  földmíves  97,  iparos  14,.
szellemi  foglalkozású  6.  1927-ben  186;  ebből  már  74  volt  15  éven
aluli  és  90  földmíves,  13  iparos  és  9  szellemi  munkás.  Természe-
tesen  a  15  éven  aluliaknak  nagy  része  is  földmíves  Kískunmaj-
sán  1926-ban  29  egyén  halt  el  tüdővészben  (összesen  elhalt  279)
s  ebből  28  volt  földmívelő,  1927-ben  36  egyén  halt  el  tüdővészben
(383  volt  az  összes  elhaltak  száma)  s  ebből  34  földmíves.  Békés-
csabán  1926-ban  106  egyén  halt  el  tüdővészben  sebből  64  föld-
míves,  39  iparos  és  3  szellemi  foglalkozású.  1927-ben  ezek  a  szá-
mok 105, 62 és 13.

Fájdalmasan  hangzik  egyik  községi  főjegyző  (Tsztm.)  je-
lentésének  ez  a  része:  ,,A  községben  sok  a  tüdővészes,  amit  an-
nak  tudok  be,  hogy  közvetlen  a  község  alatt  terül  el  mintegy  4G
hold  nádas,  ahova  a  belvizek  is  lefolynak  s  aminek  lefolyása
nincs.  A  nyári  melegben  ott  possad  a  víz  és  fertőzi  meg  a  levegőt.
Állami  beavatkozással  is  ennek  a  tónak  lecsapolása  szükséges
volna.  H  állami  segéllyel  vagy  beavatkozással  a  község  alatti  tó
lecsapoltatnék,  ez  a  közegészségügyet  igen  előre  vinné.  Hivatalos
megállapítás  szerint  községem  második  helyen  áll  a  tüdővész  és
fertőző betegségek sorrendjében.

A  Statisztikai  Szemle  adatai  szerint  pl.  Hajdú  vármegyé-
ben  19.5%  a  halálozási  arány,  míg  a  gümőkóros  halálozási  orszá-
gos  arány  1926-ban  1000  lélekre  2.4  s  az  összes  elhaltak  14.5°70

balt  meg  gümőkóros  betegségben.  Itt  a  legnagyobb  halandóság
(3.8°/oo)  Pécsett  van,  tehát  nem  tanyás  helyen,  de  pl.  Kecskemé-
ten 3.3%0, míg Hódmezővásárhelyen csak 2%.

A  tanyai  tbc  főokai:  a  lakások  egészségtelen  volta,  az  egész-
séges  élet  legprimitívebb  ismereteinek  a  teljes  hiánya:  az  evés-
ben,  az  ivásban,  az  öltözködésben,  a  házépítésben,  a  fűtésnél,  a
tanyai  udvarok  berendezésénél,  stb.  Nem  tudják  s  nem  ismerik:
a  levegő  jó  hatását,  a  napsugár  gyógyító  erejét.  Minden  kellék
meg  van,  ami  a  jó  egészséghez  kell,  de  helytelen,  egészségtelen
az életmód.

Az  egészség  mindenkinek  nagy  kincs  és  nagy  érték,  de  leg-
nagyobb  kincs  és  legnagyobb  érték  mégis  annak,  aki  két  keze
munkájával  keresi  kenyerét,  akit  sem  biztosítás,  sem  nyugdíj
nem  véd  arra  az  esetre,  ha  keresetképtelenné  válik.  Éppen  azért
az  államnak  joga,  sőt  kötelessége  az    állampolgárok    egészségé-
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nek  megóvásáról  gondoskodni  nemcsak  a  városban  és  falun,  ha-
nem a tanyákon is.

Sajnos  a  tanyai  közegészségügy  fejlődésének  sok  minden
állja  útját.  Ezek  közül  nem  utolsó  helyen  van  még  ma  is  babona
és  a  kuruzslás.  Ha  valaki  beteg,  azt  elhordozzák  előbb  sorban
valami  ismert  javasasszonyhoz,  aki  ráolvasással,  ráimádkozással,
sőt  még  orvosságokkal  is  kísérletezik  a  baj  elhárítása  érdekében.
Az  előbbi  kettő  még  csak  tűrhető,  tekintve,  hogy  amilyen  haszon-
talan,  olyan  ártalmatlan  is,  de  az  orvosságaikhoz  már  szó  fér,
mert  ezekkel  kárt,  sőt  halált  is  okozhatnak.  Ezek  között  található
mindez:  ecet,  foghagyma,  puskapor,  homok,  marhatrágya,  fáradt
ló  istránja,  keresetlenül  talált  kötél  stb.,  stb.,  cifrábbnál-cifrább
csodabogár.  Itt  egy  példa:  egy  gyermekágyas  menyecskének  a
melle  meggyűlt  s  azt  hiába  mosogatták  karácsonyi  mosogató-
ronggyal,  egy  vén kuruzslóasszony  tanácsára  holt  asszony  láda-
fiába  csukták  s  úgy  húzogatták  meg.  Természetesen  mikor  nagy
fájdalma  után  minden  tudományból  kifogytak  s  végül  is  orvoshoz
fordultak,  az  orvos  már  csak  három  jókora  vágással  tudta  a  be-
teget a vérmérgezéstől megmenteni.

A  tanyákon  legelsősorban  is  ezt  a  középkort  is  megcsúfoló-
barbarizmust  kell  megszüntetni.  Vannak,  akik  azt  mondják,  hogy
ezt  nem  lehet  a  népből  kiirtani.  Tévednek.  Ki  lehet  irtani,  csak
nem  szabad  visszariadni  a  legnagyobb  szigortól,  a  legkíméletle-
nebb  fenyítéstől  sem.  Csak  1—2  elrettentő  példát  kell  statuálni
s  bizonnyal  megszüntethető.  Egyforma  szigorral  kell  sújtani  a
javasasszonyra is, de arra is, aki tanácsért hozzáfordul.

A  másik  mód  a  kuruzslás  megszüntetésére,  hogy  vigyünk
orvost  a  betegnek!  Az  illető  tanyai  körzethez  legközelebb  lakó
tanyai  orvosnak  tétessék  kötelességévé,  hogy  a  hétnek  egy  meg-
határozott  napján  a  tanyán  erre  legmegfelelőbb  helyen,  mondjuk
a  tanyai  iskolánál,  szálljon  ki  s  az  ott  jelentkező,  vagy  oda  beje-
lentett  betegeket  vizsgálja  meg  s  rendeljen  neki  orvosságot.  Szám-
talan  esetben  az  az  istápolója  a  kuruzslásnak,  hogy  az  orvos
messze  lakik  s  nagy  munkaidőben  időkímélés  szempontjából  is
inkább  a  közeli  javasasszonnyal  kuruzsoltat,  mint  sem  hogy  el-
menne a távolabb lakó orvoshoz.101)

Hogy  a  tanyavilág    közegészségügyét    megismerhessük,    ki
kell  mennünk  a  tanyák  világába  és  ezt   meg   kell  tenni  az  orszá-

101 ) Magyar Róna 1926. januári sz. Csikesz Lajos: A tanya egészségügye
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gos  közegészségügyi  közigazgatás  szerveinek,  bármennyire  ter-
hes,  fáradságos,  nehéz  is  a  munka.  Én  tanyalátogató  körutamban
mindenkor  érdeklődni  szoktam  a  tanyák  népének  közegészség-
ügyi  állapota  iránt.  Minden  alkalommal  fájdalom  tölti  el  magyar
lelkemet,  amikor  látom  azt,  hogy  az  Alföld  jó  magyar,  adófizető,
dolgozó  népe  milyen  nyomorúságos  állapotokban  van  e  tekintet-
ben.  Kiskunhalas  város  112  ezer  kat.  holdas  határában,  sem  or-
vos,  sem  patika,  sem  szülésznő  nincs.  1926.  év  első  ne-
gyedében  a  tanyákon  született  175  gyermek  közül  csak  85  cse-
csemő  látta  meg  a  napvilágot  hivatásos  szülésznő  segítségével.
Halas  határában  3000  tanya  van  s  mintegy  15  ezer  lélek  lakik
ottan.  De  nincsen  ott  semmilyen  nyoma  az  orvosi  szolgálatnak.
Vájjon  ez  a  15.000  tanyai  lakos,  amelynek  adófilléreiből  a  város-
ban  ezerféle  kultúrintézményt  és  nagytömegű  tisztviselőket  tar-
tanak,  nem  érdemli  meg,  hogy  egy  orvosi  állás  rendszeresítessék
ép  azért,  hogy  a  tanyákat  sorraj  árja  és  közegészségügyi  viszo-
nyokat  szemmel  kísérve,  javítani  igyekezzék?!  Csongrádi  tanya-
látogatásom  alkalmával  láttam,  hogy  ezeken  a  távoli  tanyákon
a  népbetegségek  minden  faja  pusztít,  minek  oka  egyfelől,  hogy  a
tanyai  atyafiság  összeházasodik,  másfelől  pedig,  hogy  a  város-
ban  szerzett  betegségeiket  kuruzslókkal  gyógyíttatják.  Azért  sür-
gős  a  tanyai  orvosi  tisztség  rendszeresítése  s  hogy  a  városi  orvo-
sok  is  időnkint  járják  végig  az  Alföld  e  távoli  szórványait.  Egyik
tanyajáró  utamban  láttam,  amikor  reggel  9  óra  tájon  a  határba
mentem,  hogy  ott  volt  a  tanyai  orvos  lakása  előtt  a  kocsin  egy
gazdának  a  beteg  felesége.  Az  orvos  azonban  a  városban  volt  s
mikor  este  7  óra  tájon  hazafelé  mentem,  még  mindig  ott  volt,  várta
az  orvost.  Nem  egyszer  megtörténik,  hogy  a  25—30  km.-es  rázós,
kemény  rossz  úton  a  városi  orvoshoz  bedöcögtetett  nagybeteg
kiszenved,  mire  orvoshoz  ér.  Egyik  tanyán  történt,  hogy  az  asz-
szony  szülési  fájdalmak  között  volt.  Messze  nem  volt  semerre
tanya,  csak  a  férj  volt  odahaza.  Ugyanakkor  nehéz  ellésben  volt
a  gazdának  a  tehene  is.  Kiment  az  istállóba  s  a  tehenet  segítette
meg  először,  azután  a  feleségéhez  ment,  nem  lévén  természete^
sen  semmi  fertőtlenítő  szer,  a  szülőanya  inficiálódott  s  pár  nap
múlva belepusztult.

Egyik  kecskeméti  lapban  jelent  meg:  A  vizsgálóbíró  teg-
nap  Szabadszálláson  foganatosított  boncolást  és  vizsgálatul;
Kozma  János,  egy  földhöz  ragadt  szegény  kertész  felesége  a  ha-
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todik  gyermek  születése  előtt  állott,  amikor  hirtelen  erős  fájdal-
makról  panaszkodott.  Nyomban  szülésznőhöz  akartak  fordulni,
kiderült  azonban,  hogy  szülésznő  a  kerekegyháza  szabadszál-
lási  tanyák  között  egy  napi  járóföldön  sem  található.  Erre  Kozma
kocsira  ült  és  behajtott  Kerekegyházára  orvoshoz.  Az  út  azonban
olyan  sokáig  tartott,  hogy  mire  az  orvosi  segítség  megérkezett,  a
szerencsétlen  asszony  elvérzett,  A  boncolás,  melyre  azért  volt
szükség,  mert  Kozmáné  mellett  a  szomszédasszony  segédkezeit
,—  megállapította,  hogy  a  szerencsétlen  asszonyt  meg  lehetett,
volna  menteni  az  életnek,  ha  a  szülésznő,  vagy  orvosi  segítség
idejében érkezik.

Hogy  lehet  ezeket  ma,  a  XX-ik  században  tűrni  és  megen-
gedni?  Ez  a  tanyai  lakosság  is  rendes  állampolgár,  adót  fizet,  ha
kell  katonáskodik  s  közterhekben  részt  vesz  s  miért  van  az  mégis,
hogy  ilyen  elhanyagolt  közegészségügyi  állapotok  vannak  a  ta-
nyák  világában  akkor,  amikor  Budapest  tömve  van  orvosokkal?!
Vannak  diplomás  orvosok,  akik  irodákba  szaladgálnak  gépírásért
és  címírásért  s  a  tanyákon  pedig  nincs  orvos.  Vagy  kötelezni  kel-
lene  minden  orvost,  hogy  egy  bizonyos  időt  vidéki  szolgálatban
töltsön  el,  de  akkor  kellene  gondoskodni  megfelelő  orvosi  laká-
sokról,  vagy  pedig  meg  kell  szervezni  a  vándor  iskolaorvosok
karát,  akik  majd  eljárnak  egyik  iskolától  a  másikhoz,  egészség-
ügyi  előadásokat  tartanak  a  gyermekeknek  és  felnőtteknek,  s  ha
majd  jön  a  tanyai  gazda  az  ő  betegjével  s  legalább  egy  héten
egyszer  talál  majd  orvost,  aki  nem  fog  neki  sokba  kerülni.  A  ta-
nítót  vagy  ^eleségét  meg  kell  tanítani  a  hőmérőzésre,  a  házipatika
kezelésére,  elsősegély  nyújtásra,  melyek  ma  a  tanyák  világában
ismeretlenek.  Nem  kuruzslókat  akarunk  nevelni,  de  segítségül
akarunk  ezáltal  lenni  a  betegeknek,  a  szenvedő  tanyai  lakosság-
nak s magának az orvosnak is.102)

Ε  téren  is  láthatók  már  a  javulás  jelei:  Hódmezővásárhe-
lyen  már  van  állandó  külterületi  orvos  Vásárhelykutason;  úgy-
szintén  Kecskeméten  is  Lakiteleken,  aki  a  legtávolabbi  tanyaré-
szek  közegészségügyét  látja  el.  Most  szándékozik  Kecskemét
másik  tanyarészen  is  orvosi  szolgálatot  bevezetni.  Ε  téren  örven-
detes  javulás  tapasztalható  más  helyeken  is.  Ε  külterületi  orvo-
sok  hetenkint  meglátogatják  a  külterületi   iskolákat,    de    ezenkí-

102)  Néptanítók Lapja 1926. március 5-iki szám. 19-ik oldal.
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vül  a  ragályos  betegeket  is  vizsgálják.  Kecskeméten  a  legtöbb
külterületi  iskola  mellett  bábaház  épül,  amelyet  a  szülő  nők
igénybe  vehetnek.  Ezek  alapján  az  állandó  szülésznői  szolgálat
biztosíttatik.

Külön  kell  szólnunk  az  iskolába  járó  szegény  tanyai  gyer-
mekek közegészségügyi viszonyairól.

Igen  gyakori  eset,  hogy  az  alsóbb  néposztályok  gyermekei
különböző  kisebb  betegségekkel  (fog-,  fej-,  gyomor-,  szem-,  fül-
fájásokkal)  mulasztanak.  Sajnos,  az  ilyen  betegségeknek  az  al-
sóbb  néposztály  különösebb  jelentőséget  nem  tulajdonít  s  az  or-
vosi  vizsgálatot  feleslegesnek  tartja,  Különösen  a  külterületi  la-
kosságnál  tapasztalható  az,  hogy  gyakran  található  olyan  tudá-
lékos  egyén,  aki  büszkén  emlegeti,  hogy  a  háza  küszöbét  még
orvos  nem  lépte  át,  bár  ő  maga  is  volt  már  beteg  s  a  temetőben
apró sírdombjai is vannak.

Ε  bajon  másként,  mint  az  iskolaorvosi  intézmény  általáno-
san  kötelező  bevezetésével  segíteni  nem  lehet!  Az  iskoiaorvosi
intézmény  életbeléptetésével:  1.)  a  minimumra  csökkentjük  az
apróbb  betegségek  miatt  mulasztó  gyermekek  számát.  2.)  gyógy-
kezelés  alá  vesszük  a  beteg  gyermekeket  (különösen  fontos  ez
ragályos  betegségeknél.)  3.)  nagyban  hozzájárulnak  a  jövő  gene-
ráció  egészséges  testi  fejlődéséhez.  (Erre  szüksége  van  a  magyar
jövőnek!)  4.)  bele  neveljük  a  jövő  nemzedékbe  az  orvosi  hivatás
fontosságát és értékét.

Az  iskolaorvosi  intézményt  az  állami  iskoláknál  a  kultusz-
miniszter  14.532/1906.  sz.  rendelete  léptette  életbe  —  azonban
sajnos  a  szervezést,  illetőleg  a  megvalósítást  a  gyermekek  szá-
mától  teszi  függővé!  így  pedig  épen  az  olyan  iskolák  nélkülözik
az  iskolaorvost,  ahol  kevés  ugyan  a  tanköteles,  de  ahol  a  köz-
egészségügyi viszonyok a legelhanyagoltabbak!

Debrecenben  épültek  fel  a  világ  legmodernebb  klinikái,
melynek  csodájára  járnak  a  külföldi  tudósok  és  mégis  a  Debre-
cen  városhoz  tartozó  tanyák  lakossága  orvosi  segítség  nélkül  van.
A  város  határában  fekvő  Kosélyszeg  tanyaközpont  állami  taní-
tója  a  Tiszántúli  Mezőgazdasági  Kamarához  beküldött  jelenté-
sében  írja:  Népegészségügyi  tekintetben  még  szomorúbb  a  hely-
zet  itten;  egyáltalán  orvost  nem  látunk,  sőt  mi  több  még  az  isko-
lát  sem  látogatják  meg.  Ugyanez  a  helyzet  Debrecen  több  tanya-
vidékein  is,  mert  e  nagy  határú  város  távolibb  tanyáira  a  járha-
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tat!an  utak  miatt  debreceni  orvost  a  beteghez  vinni  nem  lehet,
mert egy-egy ilyen orvosi látogatás megfizethetetlen.

Rá  kellett  e  lehetetlen  állapotra  mutatnunk,  hogy  azon
város  határában  is,  amely  a  világ  első  orvosi  intézeteit  mondhatja
magáénak,  az  adófizető  polgárok  tanyai  külterületeken  lakó  része
crvosi  segély  teljes  hiányában  él  s  gyógyítható  betegségekben
pusztul el.

Ε  bajon  segítendő,  tekintet  nélkül  az  iskola  jellegére,  min-
den  elemi  népiskolánál  meg  kell  szervezni  az  iskolaorvosi  intéz-
ményt.  Legalább  minden  két  hétben  meg  kellene  az  orvosnak
látogatni  a  külterületi  iskolákat,  ahol  kötelessége  volna  megvizs-
gálni  a  tanító  által  megnevezett  gyakran  mulasztó  tankötelese-
ket, esetleg a lakásukon is.103)

A  fentiek  alapján  nyilvánvaló,  hogy  a  Nagy-Alföldön  van  a
legtöbb  tüdővészes  beteg,  amit  az  is  bizonyít,  hogy  az  Alföldön
kelleti  felállítani  az  első  szanatóriumot.  (Békésgyulán,  Hódme-
zővásárhelyen  és  Debrecenben.)  Az  orvosi  tudomány  már  kide-
rítette,  hogy  a  tüdővész  a  gyermekkori  fertőzés  kifejlődése.  Igaz,
hogy  az  Alföld  hol  mocsaras,  hol  poros  levegője  ennek  elősegí-
tője,  amelyhez  hozzájárulnak  az  alföldi  szülői  ház  egészségtelen
viszonyai  s  az  alföldi  ember  közömbössége  a  hygenia  iránt,  de  ezt
még  fokozzák  az  iskola  egészségtelen  viszonyai.  A  tanterem  ki-
cpíny,  túlzsúfolt  s  a  levegő  oxigéntartalma  60  perc  alatt  (egy  ta-
nítási  óra  alatt!)  elfogy!  A  padok  egészségtelen  szerkezetűek,
a  tanító  egész  működése  nem  merülhet  ki  a  gyermekek  álladó
figyelmeztetésében,  hogy  helyes  testtartással  üljenek.  A  padok
kényszerítik  őket  a  helytelen  testtartásra,  amelynek  eredménye
a  sok  betegség.  Itt  más  segítség  nincs  —  mint  az  iskolákat  köze-
gészségügyi szempontból felülvizsgálni.

A  gyermek  egészségügye  szempontjából  nagy  baj  az,  hogy
a  legtöbb  iskolának  egyáltalában  nincs  előszobája  (folyosója.)
Ebben  az  esetben  a  ruhafogasok  a  tanteremben  vannak  s  az  át-
ázott  ruha  gőzölgése  fertőzi  meg  a  levegőt.  A  téli  zord  időkben
ilyen  helyen  az  óraközi  szünetben  nem  valósítható  meg  a  szellőz-
tetés.  A  gyermeket  a  rossz  időben  az  udvarra  zavarni  nem  lehet,
bent  pedig  a  gyermekek  esznek,  a  levegőt  ételszag  járja  át  az
egészség  rovására.  Ezenkívül  azért  is  szükséges  volna  a  külön
előszoba,  hogy  a  külterületi  gyermekek,  akik  vizes  lábbal  érkez-

103)  Hübner J. kéziratban levő munkája: A tanyai kultúráért.
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nek  az  iskolába,  harisnyájukat,  kapcájukat  megszáríthassák,
mert  igen  sok  esetben  a  megbetegedés  oka  a  nedves  lábbeliben
való  huzamosabb  tartózkodás!  Természetes,  hogy  erre  a  .célra
az előszobában kályhának kellene lenni.104)

A  tanyai  iskolák  —  tekintve  nagy  körzetüket  —v általában
elég  népesek,  sőt  igen  túlnépes  is  van  közöttük.  Ennyi  sok  gyer-
mek  között  óvhatatlan,  hogy  ne  történjenek  kisebb-nagyobb,  sőt
sokszor  komolyabb  sérülések  is.  Komolyabb  sérülések  esetén  mit
tegyen  a  tanító?  Még  az  sincs,  amivel  egy  rendes  kötést  adjon  s
fertőtlenítse  a  sebét.  (Ritka  tanyai  gyermeknél  akad  zsebkendő
is.)  Pedig  ilyen  eseteknek  most  annál  inkább  ki  vagyunk  téve,
mert  a  leventeoktatás  is  az  iskolák  s  így  a  tanyai  iskoláknak  is  a
hatáskörébe  utaltatott.  Talán  helyén  való  volna  főképpen  a  ta-
nyai  iskolákat  1—1  mentőszekrénnyel  felszerelni,  A  rávalót
könnyű  lenne  előteremteni,  ha  az  amúgy  is  csekély  (50  a.  fill.)
beíratási  díjat  megkétszereznők  s  az  így  származó  többletet  for-
dítanánk  e  célra,  amely  többlet  a  mentőszekrény  beszerzése  után
az évről-évre elhasznált anyagok árát mindig fedezné.10')

Fontos  még  az  iskolaépület  hygeniája  is.  Az  új  tanyai  isko-
lák  építésénél  már  lehetőleg  minden  egészségügyi  követel-
mény  szemelőtt  tartatik  s  remélni  lehet,  hogy  az  itteni  bajok  las-
sanként teljesen meg fognak szűnni.100)

Számos  olyan  egészségügyi  kérdés  van  még  a  tanyai  isko-
láknál,  amelyek  megoldását  halogatni  egyenesen  bűn  a  szebb  ma-
gyar  jövővel  szemben.  Ilyen  pl.  az  iskolai  kutak  stb.  kérdése.
Ezenkívül  az  illetékes  hatóságnak  végre  már  meg  keli  tiltania
azt  az  orvosi  szempontból  felháborító  dolgot,  amelyet  tud  és  hall-
gatólagosan  tűr,  t.  i.  hogy  a  gyermekek  tisztogassák,  takarítsák
még  igen  sok  helyen  a  tanyai  iskolákat.  Továbbá  a  tanyai  ár-
nyékszékek ügye.

A  tanyai  közegészségügyi  állapotoknak  az  okai  —  amint
fenntebb  is  láttuk  —  a  rossz,  egészségtelen,  sokszor  zsúfolt  szel-
lözellen  stb.  lakások,  az  orvos  és  szülésznőhiány,  ezenkívül  a
rossz  ivóvíz,  amely  igen  sokszor  mint  első  tényező  szerepel  a
tanyai  lakosság  egészségügyét  illetőleg.  Nálunk  még  e  tekin-
tetben   igen    elmaradott   állapotok   vannak.    Fenntebb    már    em-

104) Hübner dolgozatából.
105í   Magyar Róna 1926. januári szám. Csikesz: A tanya egészségügye
106)  Hübner: A tanya kultúrájáért. Néptanítók Lapja 1925   17-18. sz.



173

vizsgálják  a   kutakat,  vájjon  az  egészségre  nem  ártalmasak-e
míg  nálunk  e  kérdésekkel  senki  sem  törődik,  A  lakások  hibái-
ról  alább  lesz  szó,  ezért  itt  csak  a  szülésznő  és  orvosi  szolgálat
-lítettük,  hogy  Amerikában  a  tanyákon  (farmokon)  a  lakásfel-
ügyelet  mennyire  ki  van  fejlődve  és  hogy  még  Indiában  is  meg-
kérdését  hozzuk  elő,  mint  olyat,  amely  legelsősorban  megvaló-
sítandó,  A  tanyák  világában  szülésznői  szolgálatot  okvetlen  be
kell  vezetni  minden  tanyakörzetben,  ezenkívül  pedig  arra  kell
törekedni,  hogy  egy  városi  vagy  községi  orvos  rendes  tanyai
szolgálatot  lásson  el,  vagyis  járja  körül  a  tanyákat  két  hetenként,
vagy  legalábbis  havonként  egyszer,  ahol  vizsgálja  meg  az  összes
iskolába  járó  gyermekeket  és  azokat,  akik  mint  betegek  hozzá  el-
mennek.

Felette  fontos  volna,  ha  a  csecsemő  és  gyermekvédelem
ellátására  a  tanyák  világában  körzetenként  védőnői  állások  szer-
veztetnének,  akik  kezelhetnék  esetleg  a  kis  kézigyógyszertárt,
akik  a  csecsemő  és  gyermekvédelem  terén  fejtenének  ki  tanács-
adással,  útmutatással  olyan  tevékenységet,  amelynek  nyomában
bizonyára  a  tanyai  csecsemő  és  gyermekhalandóság  nagymértékű
hanyatlása következnék be.

A  tanyák  világában  ismeretlen,  fogalom  az  egy  gyermek
rendszer.  Nagyon  gyakori  az  a  család,  ahol  6—8—10—12.  sőt
még  ennél  is  több  gyermek  jön  a  világra.  De  ha  azt  nézzük,  hogy
mennyi  marad  ebből  meg,  menyi  nő  ebből  fel  és  épít  családot,
vagyis  kapcsolódik  bele  munkájával  a  gazdasági  életbe,  akkor
végtelen  szomorúsággal  kell  látnunk,  hogy  a  nagyfokú  csecsemő
és  gyermekhalandóság,  a  különböző  fertőző  betegségek  és  az
egészségügyi  követelmények  hiánya  folytán  a  megszületett  gyer-
mekeknek  csak  igen  kis  százaléka  nő  fel.  Hiszen  maga  a  bélhurut
a  tanyai  csecsemők  között  kb.  40%-ban  pusztít,  pedig  ez  a  beteg-
ség kellő gondossággal a minimumra csökkenthető.

Mindezek  alapján  nem  tudjuk  eléggé  figyelmébe  ajánlani
az  illetékes  köröknek  Webb  testvérek  ama  mondását:  ,,Legérté-
kesebb  termény  nem  a  gabona,  vagy  az  állattenyésztés,  nem  a
bányák  hozadéka,  nem  a  gyapjú,  amelyet  szövünk,  nem  a  hajó,
melyet  vízre  bocsájtunk,  hanem  férfiakban  és  asszonyokban  való
évi trmelésünk.”
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XL
                                                                  Tanyai építkezések.

Mint  említettük  volt,  a  tanyai  közegészségüggyel  igen  szo-
ros  összefüggésben  van  a  tanyai  építkezés,  hiszen  a  betegségek-
nek  nagy  része  épen  az  egészségtelen  lakások  folytán  áll  elő.
Nem  mondom  én  azt,  hogy  a  tanyai  világban  csak  rossz  és  egész-
ségtelen  épületet  lehet  találni,  hiszen  tanyalátogató  körutamban
nagyon  egészséges,  szép  modern  lakásokat  is  láttam,  amelyek
minden  tekintetben  megfelelnek  az  egészségügyi  követelmények-
nek,

Ha  a  tanyán  valaki  építeni  akar,  oda  épít  és  olyan  házat
épít,  ahová  s  amilyen  épen  neki  tetszik.  Abba  senki  bele  nem  szól.
Azért  lehet  látni  olyan  tanyákat,  amelyeket  teljesen  a  víz  szé-
lére  építettek,  úgy,  hogy  e  tanyából  iskolába  járó  gyermekek  ru-
házata  bűzlik  a  penészszagtól,  a  könyve  is  penészes,  mert  náluk
minden  penészes,  hiszen  a  falakról  csurog  a  víz,  lehull  a  vakolat.
Ha  még  ehhez  hozzászámítjuk,  hogy  egy  ilyen  vizes,  penészes
falú  szobában  8—10,  sőt  12-en  is  együtt  vannak,  ott  a  nagyok
köpködnek,  pipálnak,  az  anyjuk  ott  főzi  meg  az  ételt,  talán  épen
a  káposztát,  sőt  sokszor  a  disznó  eledelét  is.  A  kisebb  gyerme-
kek  odabent  végzik  el  szükségletüket.  Tessék  elképzelni  ezt  az
elképzelhetetlen  bűzt,  ezt  a  fojtó  penetráns  szagot,  azt  a  nehéz
levegőt,  ami  abban  a  helyiségben  van.  Ráadásul  ez  a  8—10  vagy
12  tagú  család  e  helyiségben,  ilyen  levegőben  alszik.  A  szoba  ma-
gassága  alig  2  és  fél  méter,  földes,  ablaka  csak  3—4  tenyérnyi  s
az  is  jól  betapasztva,  hogy  a  levegő  valahogy  be  ne  mehessen.
Ilyen  körülmények  között  természetesen  főleg  a  gyermekek  szer-
vezete  nem  tud  erőre  kapni,  kevésbbé  ellenálló  a  betegségekkel
szemben  és  így  szinte  tenyészik  az  ilyen  helyen  levő  gyermekek-
ben  és  fiatalokban  az  ezerféle  ragályos  betegség  bacillusa.  Min-
den  tanyai  házban  a  búboskemence  az  uralkodó,  ami  igen  egész-
ségtelen  olyan  lakásban,  amelynek  ablakát  télen  át  nem  igen
nyitják  ki,  mert  tűzhely  esetében  legalább  azáltal  cserélődik  ki
időnként a levegő, de a búboskemencénél még ez sincs meg.

Az  állam  megköveteli  s  előírja  szigorú  törvényben,  hogy  a
korcsma  helyiségnek  csakis  tágas,  világos,  szellős  s  padolt  szoba
használható.  Vájjon  nem  lenne-e  joga  épen  úgy  megkövetelni  azt
is,  hogy  lakásul  milyen  helyiség  használható?  Csak  annak  fontos
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az egészsége, aki korcsmában amúgy is az egészségét rontja?107)
A  tanyai  építkezések  ügye  valamilyen  formában  szintén

felügyelet  alá  volna  vonandó.  A  tanyai  lakosság  ama  kívánsága,
hogy  tanyákon  engedtessék  meg  a  zsúp,  vagy  nádtető,  továbbá  a
vertfal,  még  esetleg  elnézhető  volna,  de  a  ház  helyének  a  meg-
választásánál,  a  szobák  térfogatánál,  az  ablakok  nagyságánál  már
fel  tétlen  bizonyos  előírás  után  kellene  igazodni  a  tanyai  építke-
zéseknek.  Fontos  volna  még  a  tanyák  világában  az  árnyékszék
építésének  kötelező  elrendelése,  amely  tulajdonképen  olyan  nél-
külözhetetlen  tartozéka  a  háznak,  mint  az  ajtó,  vagy  a  tető,  de
amelynek  hiányában  a  mai  állapotok  a  fertőző  betegségeknek  a
legbiztosabb hordozói és terjesztői.

A  Tiszántúli  Mezőgazdasági  Kamara  is  megállapította,  hogy
a  tanyavilág  rossz  közegészségügyi  viszonyai  a  tanyák  orvosi  el-
látásának  hiányosságán  kívül,  leginkább  a  tanyai  épületek  meg
nem  felelő  elhelyezése  és  az  egészségügyi  követelményeket  fi-
gyelmen  kívül  hagyó  lakóházak  használatában  gyökereznek.
Ezért  a  Kamara  a  tanyai  lakóházak  elhelyezésének  és  az  egész-
ségi  követelmények  gondos  figyelembe  vételével  való  építésének
érdekében  is  mozgalmat  indított.  Igyekszik  odahatni,  hogy  e  té-
ren a tanyai  lakosság   felvilágosítása  és szakszerű  tanácsokkal

Sürgeti  a  Tiszántúli  Mezőgazdasági  Kamara,  hogy  az  ösz-
szes  lakóházak,  tanyákon  is,  feltétlenül  elszigeteléssel  építtesse-
nek,  mert  a  nagy  népbetegségek  legfőbb  okozói:  a  lakások  ned-
ves falai.

A  Tiszántúli  Mezőgazdasági  Kamara  határszemléi  alkal-
mával  az  uradalmak  és  nagyobb  gazdaságok  majorjait  is  bejá-
ratta,  s  a  Tiszántúl  sok  részén  megdöbbentő  tapasztalatokat  szer-
zett  a  gazdasági  cselédek  lakásviszonyai  körül.  A  cselédlakások
között  még  ma  is  akadnak  nedves,  dohos,  sőt  régi  istállókból  át-
alakított  épületek,  melyek  a  fertőző  betegségek,  elsősorban  a  tu-
berkulózis és gyermekbetegségek melegágyai.

Az  egészségtelen  cselédlakások  nem  menthetők  a  tudatlan-
sággal,  hiszen  ily  nagyobb  gazdaságok  tulajdonosai  mind  rendel-
keznek  annyi  általános  műveltséggel,  hogy  az  ily  lakások  hasz-
nálatának  következményeivel  számolni  tudjanak.  A  Kamara  er-
kölcsi  súlyával  törekszik  mindenütt  odahatni,  hogy  a  cselédlaká-
sok  a  törvényes  előírásnak  megfelelően  átalakítassanak.
ellátása mielőbb hatósági úton is megtörténjék.

107)  Magyar Róna  1926.  januári sz.  Csikesz:  Tanya egészségügye.
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Ε  szomorú  képpel  szemben  örömmel  állapította  meg  a  Ti-
szántúli  Mezőgazdasági  Kamara,  hogy  a  Tiszántúl  uradalmai-
nak  legtöbbjében  a  tanyai  jobb  lakások  átlagát  is  felülmúlják  a
cselédlakások  az  egészségügyi  követelmények  figyelembe  vételé-
vel építettség tekintetében.

A  tanyai  felnőtteket  egészségügyi  nevelésben  kell  részesí-
teni  s  itt  a  súlyt  a  preventív  védelemre  kell  helyeznünk.  A  nép-
betegségek  voltát  fel  kell  ismertetnünk  népünkkel.  Ezt  a  célt
szolgálják  az  iskolánkívüli  népművelés  keretében  tartott  egész-
ségügyi előadások és egészségügyi filmek bemutatása,

XII.
                                       Tanyai gazdálkodás.

Ha  a  tanyavilág  gazdasági  viszonyait  szemléljük,  ha  néz-
zük  az  ottani  gazdálkodás  mikéntjét,  mai  rendszerét  s  ha  keres-
sük  azokat  az  okokat,  amelyek  a  mai  gazdálkodási  nehézségekei,
bajokat  és  hibákat  előidézik,  akkor  magánál  a  tanyakérdésnél
kell  megállanunk.  A  tanyai  gazdálkodás  jelenleg  dívó  módja  oka
az  Alföld  középrészében  mindenféle  található  bajoknak.  A  viszo-
nyok  megváltozása,  jobbrafordulása  csakis  a  tanyai  rendszer  se-
gélyével  lesz  megoldható,  vagyis  szerintem  a  viszonyok  jobbra-
fordulta  az  Alföldön  csakis  akkor  várható,  ha  a  mostani  min-
denképen  káros  tanyarendszer  átalakíttatik  okszerű  tanyarend-
szerré.108)

A  tanyavilág  gazdaközönségénél  a  gazdálkodás  fokozását,
fejlesztését  igen  hátrányosan  befolyásolja  a  sok  szikes  és  vadvi-
zes  terület,  amely  az  Alföld  tanyákkal  behálózott  területei  között
igen  nagymértékben  el  van  terjedve.  A  vadvizes  területekről
alább,  az  ármentesítés  kapcsán  lesz  szó,  itt  csak  a  szikes  terüle-
tek  kérdését  kívánjuk  megemlíteni.  A  legvadabb  szikes  területek
a  tiszántúli  részeken  találhatók.  Így  pl.  Karcag  határában,  amint
a  múlt  század  végén  és  e  század  elején  a  talajkiszáradás  követ-
keztében  a  nedvesség  mélyebbre  és  mélyebbre  hatolt,  abban  a
mértékben  csökkent  a  talaj  termőereje,  úgy,  hogy  Karcag  hatá-
rában  1916-ban  az  egész  37  ezer  holdas  területén  a  termés  defi-
cittel  járt.  Egy-két  évi  sikertelen  próbálkozás  után  a  gazdák  bi-
tangba  hagyták  földjeiket,  a  tanyák  elnéptelenedtek  és  ma  a  la-

108)    Cserháti:   Az  Alföld  mezőgazdasági  viszonyainak  reformja.   7.   old.
Erről már fentebb volt említés.
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nyákkal  teleszórt  egykorú  termékeny  területen  csak  néhány  birka
és kevés barom koplalja végig az esztendőt.

Ε  tekintetben  több  oldalról  igen  nagyszabású  munka  indult
meg  az  utóbbi  évek  alatt.  A  békéscsabai,  karcagi,  szarvasi  példák
ma  már  biztos  útmutatást  nyújtanak  a  szikesek  megjavítására  és
termővétételére.  A  szarvasi  kisbirtokosok  az  ő  módszerükkel  ed-
dig  több  mint  12  ezer  kat.  hold  terméketlen,  kopár  sziket  tettek
újra  termővé.  Az  1880-ban  még  vízállásos  szikes  hátakon,  ahol
csak  a  bíbic  tudott  megélni  és  kisszámú  birkafalkák  küzdöttek  az
éhséggel,  ma  tanya  tanya  hátán  áll,  fás  udvarokkal  és  termő  gyü-
mölcsfákkal  megrakott  kertekkel  körülvéve.  Az  egykori  szikes
talaj  a  szarvasi  kisgazdák  módszerével  termő  talajjá  alakul  áí,
ma  hullámzó  búzavetések  virítanak  az  egykor  kopár  szikeseken,
megélhetést nyújtva számos gazdacsaládnak.109)

Az  állandó  központi  talajjavító  bizottság  munkája  nyomán
igen  erős  és  nagyszabású  munka  indult  meg  a  szik  javítás  terén.
Térképfelvételek  készülnek,  laboratóriumok  dolgozna  k  és  több
száz  gazdaság  kísérletezik  a  szikjavítás  különböző  módjainak
meghonosítsa  terén,  azért,  hogy  minél  előbb  meginduljon  ezeken
a  szikesek  által  sivárrá,  nyomorúságossá  és  szánalmassá  lett
területeken  az  Alföld  tanyavilágában  egy  nagy  gazdasági  meg-
újhodás,  amely  a  tanyai  gazdálkodás  javítását  hirtelen  igen  nagy-
lendülettel vinné előre.

Ezen  a  téren  a  központi  állami  intézetek  mellett  nagy  ered-
ménnyel  dolgozik  az  Alföldi  Mezőgazdasági  Intézet  talajtani
osztálya,  továbbá  a  Duna—Tiszaközi  Mezőgazdasági  Kamara  ta-
lajtani  Intézete,  amelyek  különféle  kísérletekkel  igyekeznek  e
problémát előre vinni,

A  Nagykunság  szikes  talajú  tanyás  birtokain  is  számos
szikjavítási  kísérlet  indult  meg  a  Tiszántúli  Mezőgazdasági  Ka-
mara  kezdeményezésére  a  Kamara  teljes  erkölcsi  és  nagymérvű
anyagi  támogatása  mellett.  Ε  kísérletek  eredményeként  sokan
követik  a  példát  és  mind  többen  törekednek  szikes  területük
meszezéssel  megjavítására  és  termelésre  alkalmassá  tételére  e
vidéken.  Ε  célból  a  Tiszántúli  Mezőgazdasági  Kamara  több  he-
lyen  tartott  szik  javítási  tanfolyamot,  útmutató  ismertetést  osz-
tóit  ki,  tájékoztató  könyvet  adott  ki  s  végül  többeknek  adott  se-
gélyt mésziszappal javításra példanyújtás céljából.

10β)  Α  sziksós  és  szikes  területek  elterjedése,  javításoknak  módjai  stb.
9—10. lap.  (A földmív. min. kiadványa.)
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Az  1928.  év  a  vetések  életében  is  határkő,  amennyiben  a
földmivelésügyí  miniszter  600,000  pengőt  vett  fel  ez  évre  szikes
talaj megjavítására, amivel már szép eredményt lehet elérni,
A  tanyai  gazdasági  viszonyok  elsősorban  a  birtok  eloszlás-
sal  állanak  összefüggésben,  vagyis  az  első  kérdés,  hogy  milyenek
a  birtokviszonyok  az  Alföld  tanyavilágában.  Erre  vonatkozólag
a  legjobbakat  lehet  mondani.  Nyíregyháza,  Nagykőrös,  Cegléd.
Szentes  határában  egyáltalán  nincs  még  jó  középbirtok  sem,  az
egész  föld  kisemberek  tulajdonában  van.  Ugyanez  a  helyzet  Hód-
mezővásárhelyen,  Mezőtúron,  Karcagon,  Békéscsabán  stb.  Némi-
leg  változik  a  helyzet  Szeged,  Kecskemét,  Debrecen  határában
az  ottani  tanyák  között,  ahol  a  városok  50—60—70  ezer  hold
földje  —  amely  jórészben  legelő,  erdő,  vagy  egyébként  nem  mű-
velhető  terület  —  a  határ  többi  része  ott  is  kisgazdák  kezében
van,  akik  közül  igen  kevés  éri  el  a  2—300  holdat,  a  legtöbb
25—60  hold  terület  ura.  Itt  a  városok  saját  birtokain  a  bérlő-
rendszer  fejlődött  ki.  Egész  külön  társadalmi  réteg  az,  amely  a
várostól  bérelt  területeken  hosszú  lejáratú  bérletet  kapván,  pl.
Szegeden  házat  épít,  szőlőt  telepít,  fásít,  stb.  Vannak  egész  évti-
zedekre  visszamenő  bérlődinasztiák,  amelyek  kezében  firól-fíra
száll  a  bérlemény,  de  sajnos  mindig  kisebb  és  kisebb  területen,
egyrészt,  mivel  a  rossz  gazdasági  viszonyok  és  magas  földbérek
következtében  kevés  instrukciójával  nem  képes  jól  megművelni
földjét,  így  kisebb  után  kapaszkodik,  másrészt  pedig  az  illető  vá-
rosok  vezetősége  igyekszik  arra,  hogy  elapróztassanak  a  bérlemé-
nyek,  miután  mindig  több  és  több  jelentkező  van  új  bérletekre.
Ha  most  nézzük  magának  az  egyes  tanyákkal  rendelkező
városok  birtokpolitikáját,  úgy  nagyon  érdekes  adatokra  fogunk
bukkanni.

így  Szegeden  a  város  területének  kihagyásával  az  1910-ík
évi  népszámlálás  adatai  szerint  a  tanyavilágban  8916  lakóház  volt.
Ε  számból  a  város  körül  való  fekete  földekre  343,  felsőtanyákra
2536,  az  alsótanyákra  5674  lakóház  esik,  ezenkívül  Újszegedre
363,  ezekből  felső  és  alsótanyán  átlag  egy  tanyaépületre  5  lélek
esik.

A  mezőgazdasági  élet  itt  fejlődött  ki  a  tanyák  között.  Itt
él,  dolgozik,  hullámzik  az  a  körülbelül  negyvenezer  gazdanép,
a  tanyák  világának  népessége.  A  tanyai  gazdák  élete  adja  meg
Szeged   mezőgazdasági    jellegét.  Ez  a   népelem   sokat   változott,
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nem  vetkőzött  ki  a  maga  őseredeti  mivoltából;  ott  kinn  vannak
még  nagyszámú  családok,  akik  a  honfoglalók  egyenes  leszárma-
zol.  Ezeket  tartom  én  őseredeti  magyaroknak.  Az  idők  viharai
között megmaradtak magyarnak és szegedieknek.

Ami  most  már  a  tanyák  sűrűségi  viszonyát  illeti,  nevezete-
sen,  hogy  egy-egy  tanyaházra  mennyi  földbirtok  jut,  azt  találjuk,
hogy  Felsőtanyán,  úgy,  mint  az  Alsótanyán,  átlagosan  12.9  hold
föld  jut  az  esetben,  ha  a  területekből  a  közlegelőket,  erdőket  stb.
levonásba tesszük.

A  szélsőségek  meg  a  következőképen  alakulnak.  Legkisebb
a  tanyák  mezőgazdasági  területe  Szatymazon,  ellenben  legna-
gyobb  Balastyán;  mert  az  előbbi  kapitányságban  8.5  hold,  az
utóbbiban  27.4  hold.  Balastyán  azonban  e  számot  alászállítja  a
nagy közlegelő, mely a kapitányságba beleesik.

Alsótanyán  az  ingadozás  5.9  és  30  hold  között  van,  Röszke-
Szentmihályteleken  a  terület  5.4  hold,  míg  Csórván  30  hold,  mely
utóbbi helyen ugyancsak a legelőterület befolyásolja a számot.

Egy  tényt  határozottan  meg  lehet  állapítani,  nevezetesen,
hegy  minél  közelebb  vagyunk  a  városhoz,  a  tanyai  birtokok  annál
kisebbek  s  minél  távolabb,  annál  nagyobbak,  de  kivételt  képez-
nek  ez  alól  a  bérleti  birtokosok,  melyek  határozott  parcellákban
adatnak  bérbe.  Másfelől  azonban  befolyásolja  a  szőlőbirtokok
eloszlása  is.  Ahol  sok  a  szőlőbirtok,  mint  Szatymazon  és  Doma-
széken, ott a tanyaházak kisebb területre kerültek.

A  művelési  mód  által  föltételezett  tanyaelaprózás,  a  kis
itanyaterület  legjobban  jellemződik  Röszke-Szentmihály  teleken,
ahol  a  tanyahelyek  átlagos  nagysága  csak  5.9  hold.  Ez  mutatja,
hogy  a  tanyaházzal  bíró  család  a  kis  területen  boldogulást
talál.110)

Érdekes  és  jellemző  a  Mezőtúr  város  határának  tanyái  kö-
zött  levő  gazdálkodás,  amelyről  Szalay  János111)  a  következőket
mondja:  Mint  az  ilyen  nagykiterjedésű  határokban  mindenütt,
Mezőtúron  is  általánosan  a  tanyai  gazdálkodás  dívik.  A  mezőtúri
tanyai  gazdálkodás  nem  tartozik  a  belterjes  gazdasági  rendsze-
rek  közé,  mert  sok  minden  előfeltétele  hiányzik  annak,  hogy  bel-
terjesen  lehessen  gazdálkodni,  azonban  mégis  az  itteni  tanya-
rendszer  az  átlagos    alföldi    tanyai    gazdálkodásnál    jobb    azzal,

110)  Szűcs Mihály: Szeged mezőgazdasága 120—121. lap.
11l)  Mezőtúr város gazdálkodási viszonyai. 11. lap.
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hogy  itt  a  gazdáknak  nagyobb  százaléka  lakik  állandóan  a  ta-
nyán.  Ahol  a  gazda  nem  lakik  kint  a  tanyán,  —  és  ilyen  sajnos
aránylag  elég  sok  van,  —  ott  a  tanya  mindössze  annyi  épületből
áll,  ahol  a  tanyás  lakik.  Ezenkívül  nyári  jászol,  félszer  és  efféle
ideiglenes  felszerelések  találhatók.  Az  ilyen  tanyán  a  gazdálko-
dás  nagyon  primitív,  trágyázni  igen  kis  területet  szoktak,  a  föld
túlnyomó  része  búzával  van  bevetve,  ezenkívül  kukoricát,  kevés
árpát,  vagy  zabot,  takarmányfélét  termelnek.  Ahol  a  gazda  télen-
nyáron  kinnt  lakik  a  tanyán,  ott  a  tanya  és  gazda  képe  jobban
fest, ámbár a termelésben helyes arányokat itt sem találunk.

Tekintve,  hogy  a  4000  birtokos  közül  csak  kétezernek  van
tanyája,  hozzávetőleg  még  kétezer,  többnyire  igen  kis  birtokos
van,  aki  a  városban  lakik  s  földjét  onnan  kezeli.  Ezeknek  a  kis-
birtokoknak  kezelése  a  legprimitívebb.  Ezek  közül  a  birtokosok
közül  igavonó  állatja  is  kevésnek  van,  trágyázni  meg  még  keve-
sebbet szokott.

Hódmezővásárhelyen  kb.  5  és  fél  ezer  a  határban  levő  ta-
nyák  száma,  Sajnos  itt  is  dívik  az  a  régi  szokás,  hogy  a  gazda
csak  a  munkaidőre  költözik  ki  a  tanyára,  míg  a  tanyák  több  mint
felében  tanyások  gazdálkodnak.  Van  ugyan  gazda,  aki  azért  fo-
gad  tanyásokat,  mert  több  tanyája  lévén,  több  helyen  egyszerre
nem  lakhatik,  de  éppen  e  vagyonosabbak  közül  kerülnek  ki  azok,
akik télen át beköltöznek a városba.112)

Nagyon  értékes  újításokat  vezetett  be  legutóbb  Nyíregy-
háza  városa  a  tanyai  lakosságnál.  Nyíregyháza  város  a  tulajdo-
nában  levő  földterületekből  30  holdas  tanyásbérleteket  alakít,
hogy  ezáltal  megkönnyítse  a  földmíveseknek  a  földhöz  jutást,  A
bérlet  bérdíjért  hosszú  időre  szól.  A  tanyai  lakásokat  a  városi
mérnöki  hivatal  egységes  terve  alapján  építik  fel.  A  mintaszerűen
épített  tanyák  mellé  gyümölcsöskert  és  istálló  is  kerül  s  az  épü-
letek  cserépfedelűek  lesznek.  A  város  egyelőre  öt  ilyen  tanyás
bérletet  alakít  s  ha  ez  beválik,  a  bérletek  számát  évrő-évre  szar-
porítaní fogja.

  Láthatjuk  a  fentiekből,  hogy  a  gazdálkodás  terén  főleg  két
főtípust  lehet  megkülönböztetnünk  a  tanyák  világában,  egyik  az,
ahol  a  gazda  állandóan  a  tanyán  lakik,  szemmel  tudja  kísérni
földjének  minden  munkáját  ,  állatainak  fejlődését  stb;  ott  tártja-
állatját  is,  amelynek  trágyáját  könnyen  tudja  földjén  hasznosí-
    
        112)  L. dr. Jankó Miksa: Hódmezővásárhely gazdálkodási viszonyai. 31 1...
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tani.  A  másik  típus  az,  amikor  a  városban  is  van  lakása  ε  télen
át  a  városban  lakik,  amikor  itt  tart  lovat,  tehenet  stb.,  amelyek-
nek  trágyája  már  nagyon  ritka  esetben  kerül  vissza  a  tanyai
földre.  A  harmadik  típus  azután  az  ú.  n.  „nyugdíjas  gazda”,
aki  földjét  bérbeadja  és  bent  politizál  a  városban,  eljár  a  gazda-
körbe,  gazdasági  egyesületbe,  kaszinóba  és  elmegy  a  város  vagy
község  közgyűlésére  is,  de  nem  harcol  a  tanyai  lakosság  előbbre-
vitele  érdekében,  mert  ő  az  ottani  bajokat,  panaszokat  nem  ér/:i,
miután a városban minden kényelmet megtalál.

A  tanyai  gazda  családjával  és  cselédjével  kényszerülve
van  minden  idejét  mesterségének:  a  gazdálkodásnak  szentelni,
érthető  tehát,  hogy  a  tanyai  élet  alapját,  gerincét  a  gazdálkodás
teszi.  A  tanyavilág  kérdése  eszerint  elsősorban  gazdasági  kérdés
s  helyesen  csak  akkor  lesz  megoldható,  ha  ezt  szem  előtt  tartva,
a  fősúlyt  a  tanyai  gazdálkodás  fejlesztésére  vetjük  és  ha  mind-
azokat  a  bajokat,  nehézségeket,  amelyek  jelenleg  a  tanyai  gaz-
dálkodás útjában állanak orvosoljuk, illetve kiküszöböljük.

  De  noha  a  tanyavilág  kérdése  elsősorban  gazdasági  kérdés,
mégsem  kizárólag  az,  mert  tudnivaló,  hogy  a  tanyai  élet  más  kér-
désekkel  is  össze  van  nőve,  amelyek  szintén  orvoslást  igényelnek.
   A  tanyavilág  általános  gazdasági  helyzete  ezidőszerint  sok
kívánnivalót  hagy  fenn.  A  tanyákon  általában  véve  extensiv  gaz-
dálkodás  folyik;  a  növénytermesztés  egyoldalú  szemtermesztésre
van  alapítva,  az  állattenyésztés  főleg  a  szarvasmarha  és  sertés-
tenyésztés  el  van  hanyagolva,  a  takarmány  termesztés  minimális
a  trágyaprodukció  nem  elegendő,  s  így  a  talajból  kivitt  tápláló-
anyagok  visszapótlása  sem  tökéletes.  Ilyen  egyoldalú  és  extensiv
gazdálkodás  mellett  a  tanyai  gazdaságok  jövedelmezősége  arány-
lag kevés és bizonytalan.

Már  egymagában  az  a  körülmény,  hogy  a  tanya  gazdakö-
zönsége  közigazgatási,  közlekedési  gócpontoktól  (piacoktól)  tá-
vol  él,  rá  nézve  különös  gondot,  terhet,  költséget  és  fáradozást
jelent.  Mert  a  tanyai  gazdának  sokszor  a  legnagyobb  dolog  idő-
ben  igen  gyakran  járhatatlan  utakon,  nagy  távolságról  egy-egy
mezőgazdasági  gépet,  egy-egy  eszközt  a  gazdálkodásnál  nélkü-
lözhetetlen  anyagot  kell  beszereznie,  avagy  ilyeneket  javítás  vé-
gett  messze  földre  el-  és  onnan  visszaszállítania.  Ilyen  és  más
természetű  fuvarozások  miatt,  a  tanyai  gazdának  a  normálisnál
rendszerint  több  fogatot  kell  tartania,    de  ha  nem  is  tart   többet
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ezek  a  kényszerű  fuvarozások,  a  vele  járó  időpazarlás,  anyagko-
pás stb. az üzemköltséget mindenesetre növeli.

A  nála  eladásra  kerülő  terményeknek,  állatoknak  értékesí-
tése  szintén  nagyobb  nehézséget  okoz,  mint  a  nem  tanyai  gazdá-
nak,  mert  az  eladásra  kerülő  terményeknek,  cikkeknek  kedvező
áralakulásait  —  megfelelő  hírszolgálat  hiányában  —  kihasználni
ι  nem  tudja.  Egyes  mezőgazdasági  terményeket  pedig  (amilyen  a
tej,  vaj,  baromfi,  tojás  stb.)  teljes  bizonysággal  és  rendszeresen
nem  értékesítheti.  Míg  ennek  a  jövedelemnek  a  bizonytalansága,
esetről-esetre  való  elmaradása  egyrészről  érzékeny  veszteséget
jelent,  addig  másrészről  kényszeríti  a  tanyai  gazdát  arra,  hogy
a  forgótőke  szükséglet  biztosítására  kölcsönt  vegyen  fel.  Ezek  a
körülmények  a  tanyai  gazdálkodás  üzemköltségeit  szintén  fo-
kozzák.  A  jelenleg  fennálló  közlekedési  és  szállítási  nehézségek
miatt  ,  a  tanyai  gazda^ipari  növényeket  (kendert,  cukorrépát,
lent  stb.)  nem  termeszthet  s  már  azért  is  egyoldalú  szemter-
ír.esztésre van utalva.

Hátrányosabb  helyzetben  van  a  tanyai  gazda  a  nem  tanyai-
val  szemben  a  munkáskérdést  illetően  is.  Napszámos  és  időszaki
munkás  nem  igen  vállalkozik  tanyai  munkára,  de  ha  vállalkozik,,
az  illetőnek  rendszerint  többet  kell  fizetni,  de  mindenesetre  a
rendes  napszámon  felül  élelemmel  kell  őt  ellátni  és  a  munkahe-
lyére  és  onnan  vissza,  a  lakóhelyére  kell  őt  fuvarozni.  A  drágább-
cseléd  és  munkás  szintfh  hozzájárul  az  üzemköltségek  szaporí-
tásához.

Állati  betegségek,  vész  fellépése  esetén  az  állatorvosnak
igénybevétele,  a  nagyobb  napidíj  s  a  távolságból  eredő  nagy  fu-
varköltség  miatt,  a  tanyai  gazdára  nézve  szintén  több  kiadással
jár.  Hátrányos  gazdasági  helyzete  van  a  tanyai  gazdának  abból
a  szempontból  is,  hogy  a  közös  apaállattartás  előnyeiben  nem  ré-
szesül,  mert  vagy  magának  kell  kevés  számú  állatai  részére  kü-
lön  apaállatot  tartani,  ami  az  apaállatnak  nem  teljes  kihaszná-
lása  esetén  szintén  felesleges  több  kiadást  okoz,  avagy  messze  vi-
dékre  kell  anyaállatait  fedeztetés  céljából  hajtani,  ami  szintén
időpazarlást  és  több  költséget  von  maga  után.  Itt  kell  rámutat-
nom,  hogy  a  tanyákon  van  a  legtöbb  zugapaállat,  ami  a  tanyai
állattenyésztés fejlődését megnehezíti, akadályozza.

A  tanyai  gazda  állatai  nélkülözik  legtöbb  helyen  a  termé-
szetes  legelőt.  A  tanyai  gazda  legelő  hiányában  kényszerítve  van
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vagy  az  állatai  részére  szükséges  takarmányt  a  többi  szántóföldi
növények  rovására  nagyobb  mennyiségben  termeszteni,  ami  rit-
kaság  számba  megy,  vagy  állatait  polyván,  tengeriszáron  tartani.
Ez  az  utóbbi  szokás  —  sajnos  —  általánosabb.  Hogy  ilyen  tar-
tás  mellett  az  állatok  téteményképességét  fokozni  nem  lehet  s
hogy  legelő  nélkül,  állandó  istállózással  edzett,  egészséges  álla-
tokat  nem  állíthatunk  elő,  az  mindenki  előtt  ismeretes.  A  legelő
hiány  tehát  egyrészről  a  tanyai  állattenyésztés  fejlődését  akadá-
lyozza,  másrészről  az  állatok  felnevelését,  tartását,  tenyésztését
költségesebbé teszi.

Igen  sok  tanyai  gazda  úgy  segít  a  legelő  hiányon,  hogy  le-
geltetés  céljaira  a  tarlókat  használja  ki.  Ennek  az  eljárásnak  a
következménye,  hogy  ilyen  helyeken  a  tarlóbuktatás  teljesen  el-
marad,  a  többi  szántás  is  későn,  nem  megfelelő  időben  történik
meg,  ami  a  következő  évi  kedvezőtlenebb  terméseredményekben
bosszulja  meg  magát,  minélfogva  a  tarlólegeltetésből  is  több  a
kár, mint a haszon.

Nagyjában  és  általánosságban  felsoroltam  azokat  a  kü-
lönleges  gazdasági  bajokat  és  nehézségeket,  amelyekkel  a  tanyai
gazda  küzd,  amelyek  a  tanyai  gazdálkodás  fejlesztésének  és  kí-
vánatos  fejlődésének  útjában  állanak.  Ezek  pontokba  összefog-
lalva a következők:

a)  közigazgatási  és  közlekedési  gócpontokból,  valamint  pia-
coktól  való  nagy  távolság;  b)  rendszeresen  járható  utak  és  köz-
lekedési  eszközök  hiánya;  c)  mezőgazdálkodáshoz  szükséges
anyagok,  eszközök  beszerzésének  nehézsége;  d)  mezőgazdasági
terményeknek  és  cikkeknek  kedvezőtlen  értesítési  viszonyai;
e)  mezőgazdasági  munkásbajok;  f)  rendszeres  állategészségügyi
szolgálat  hiánya;  g)  közös  apaállattartás  nehézsége;  h)  lege-
lőhiány.

Az  általam  felsorolt  tennivalók  között  vannak  olyanok  1.
amelyek  hamarosan  és  nagyobb  pénzáldozatok  nélkül  megvaló-
síthatók;  2.  vannak  olyanok,  amelyek  több  időt  és  több  költséget
igényelnek;  3.  vannak  olyanok,  amelyek  csak  igen  sok  idő  mul-
tával  és  nagy  pénzáldozatokkal  valósíthatók  meg.  Az  eh~  kate-
góriába  tartozik  például  a  hiányzó  apaállatok  és  a  szükséges
anyaállatok  beszerzése,  ami  a  felügyelőségnek  évenkint  rendel-
kezésére  bocsájtani  szokott  hitel  keretében  történhetik  meg.  Is-
meretterjesztő  előadások  tartása,  amelyeknek  keresztülvitelénél
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a  tanyai  tanítói  kar  figyelemreméltó  szerepet  tölthetne  be.  A  má-
sodik  kategóriába  tartozik  a  legelők  szerzése,  egészségügyi  szol-
gálat  rendezése,  gazdaköri  házak  építése,  tisztviselői  kirendelt-
ségek,  fásítások,  valamint  mintagazdaságok  létesítése.  (Bár  ez
utóbbi  nagyobb  költség  nélkül  is  megvalósítható  volna,  ha  vállal-
koznának  olyan  értelmes  és  képzett  gazdák,  akik  hajlandók  vol-
nának  gazdaságaikat  mintaszerűen  kezelni  s  akik  e  célból  némi
anyagi  támogatásban  részesülnének.)  Legnehezebb  kérdés  kom-
plexum  az,  amely  a  harmadik  kategóriába  tartozik:  a  tanya  világ-
nak,  jó  utakkal,  gazdasági  vasúttal,  telefonvonalakkal,  esetleg
autóbusz  jártokkal  való  behálózása,  azaz  olyan  intézmények  léte-
sítése,  amelyekre  a  tanyavilágnak  legnagyobb,  legsürgősebb,  leg-
égetőbb  szüksége  van.  Ez  utóbbiak  közt  vannak  olyan  feladató  is,
amelyek  máról-holnapra  nem  valósíthatók  meg,  mert  megvalósí-
tásukhoz  temérdek  pénz  kell,  de  megoldásuk  elől  nem  zárkózha-
tunk  el,  ha  alapvető  munkát  akarunk  végezni  és  ha  komolyan
akarunk  foglalkozni  a  tanyai  gazdaközönség  bajainak  orvoslá-
sával.113)

A  mezőgazdasági  termelés  tulajdonképpeni  irányítója  az
az  értékesítési  lehetőség,  vagyis  a  piac.  Különösen  áll  ez  a  tanyai
gazdaközönségre,  amelynek  termelési  rendjét  az  értékesítés
szabja  meg,  amely  pedig  a  piac  nagy  távolsága,  sőt  sokszor  meg-
közelíthetetlensége,  illetőleg  a  rossz  utak  miatt  a  legnagyobb
külterjességre kárhoztatja a tanyai gazdát.

Tanyalátogató  körutamban  természetszerűleg  minden  alka-
lommal  kitértem  arra  a  kérdésre  is,  hogy  miért  gazdálkodnak  így,
miért  nem  foglalkoznak  olyan  termelési  ágakkal,  amelyek  na-
gyobb  jövedelmet  tudnának  biztosítani.  Minden  alkalommal  az
volt  rá  a  válasz,  hogy  nagyon  szívesen  s  készséggel  dolgoznának
ilyen  irányban,  hiszen  nekik  is  érdekük,  hogy  minél  többet  ter-
meljenek,  sajnos  azonban  útját  állja  ennek  az  értékesítés,  mert
ha  tejtermelésre  rendezkednek  be,  az  év  nagyrészében  nem  tud-
ják  bevinni  a  tejet,  vagy  ha  maguk  dolgoznák  fel  és  úgy  vinnék
be  25—30  kilométer  távolságról,  úgy  megdrágulna  az  a  tejter-
mék,  hogy  szinte  nem  lehetne  eladni.  Sertéshízlalással  azért  nem
foglalkozhatnak,  mert  könnyen  megtörténik,  hogy  olyankor  érik
be  a  sertés,   mikor  az  utak   járhatatlanok,   így  lehetetlen  a  hízott

113)  Meiszner  Ernő:  A  tanyavilág  helyzetének  megjavítása.  Köztelek
1928 február 25. szám.
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árút  beszállítani.  Ugyanez  a  helyzet  a  romlandó  zöldség-  és  gyü-
mölcsárúkkal  is,  mert  ha  a  cseresznye  megérett,  sem  a  fán,  sem
leszedve  nem  tartható  el  napokon  keresztül,  éppen  úgy  a  para-
dicsom, paprika stb. is.

Baja  van  a  tanyai  gazdának  az  értékesítéssel  is  és  a  beszer-
zéssel  is.  Igen  nagyot  segíthetnek  a  tanyai  gazdák  e  téren  hely-
zetükön,  ha  Hangya  szövetkezetet  létesítenek,  amely  jó  vezetés
mellett nagy áldás a tanyák világában.

Láthatjuk  ezekből,  hogy  az  úgynevezett  többtermelés  a  mai
viszonyok  között  sokszor  még  teher  a  tanyai  gazdának.  A  Halas
határában  levő  balotai  gazda  szomorúan  mondta,  hogy  amikor
5  q  terményt  akar  a  városba  beszállítani,  4  ökröt  kell  befognia  s
a  hosszú,  nehéz  útban  jószága,  szekere  tönkre  megy  és  2  napba
kerül,  míg  a  városba  bemegy  és  visszajön.  Azért  2  napba,  mert
egy  napig  az  ökröket  nem  lehet  munkára  befogni  egy  ilyen  út
után,

A  Tiszántúli  Mezőgazdasági  Kamara  kerülete  tanyás  vidé-
keinek  központjaiban  rendezett  állatkiállításain  és  díjazásain  a
felhajtott  anyag  jelentékeny  része  került  ki  a  tanyai  gazdasá-
gokból.  A  kiosztott  díjak  jórésze  is  a  tanyákra  került.  Ezáltal  a
Kamara  nagyban  hozzá  járult  e  vidékeken  az  állattenyésztés
fejlesztéséhez,  ambíciót  keltve  a  tanyai  gazdákban  minél  több  ér-
tékes  tenyészállat  felnevelésére.  Ilyen  kiállítás  volt  az  1926.  év-
ben  Kisújszálláson  rendezett  nagykunsági  lókiállítás,  majd  1927.
évben  Kunhegyesen  rendezett  szarvasmarha,  ló,  sertés  és  juh
kiállítás.

Ma  tulajdonképen  a  tanyai  helyzet  adottsága  mellett  mind-
össze  a  baromfitenyésztés  az,  mely  jövedelmezően  volna  folytat-
ható  a  tanyák  világában.  Ez  folyik  is  ottan  igen  nagy  mértékben,
amelyre  alkalmas  a  tanyavilág,  mivel  ott  a  fertőzés  veszélye  nem
olyan  nagy,  mint  a  falvakban,  ahol  egyik  portáról  a  másikra  a
vész  könnyen  átterjedhet.  Itt  könnyen,  kevesebből  lehet  a  barom-
fit  felnevelni  mint  a  városban  vagy  községben,  ahol  csak  szemre
van  utalva.  Itt  a  tanyai  földeken  szemet,  bogarat  stb.  kap  eleget,
úgy,  hogy  nagyon  kevésbe  kerül  egy-egy  tanyán  sok  száz  puly-
kának,  csirkének  a  felnevelése,  vizes  helyeken  pedig  a  vízi  szár-
nyasoké.  Ma  valóban  ez  a  tanyai  gazdaközönség  egyik  legjelen-
tősebb  jövedelmi  forrása,  ahol  csak  az  a  baj,  hogy  az  értékesítés
egy  pár  hatalmas   nagy  családi  cég   kezében  van,  amelyek  szinte
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kartellszerű  ármegállapítással  lenyomják  az  árakat,  úgy,  hogy
sokszor még itt is kellemetlenségek érik a gazdát.

A  tanyavilág  állattenyésztéséről  már  tettünk  említést.  Ha
a  tanyák  között  járunk,  láthatjuk  a  tanya  körül  a  bekerített  le-
gelőt  egy  pár  szarvasmarhával,  lóval,  sertéssel,  míg  a  baromfiak
tömege  igen  kellemes  látványt  nyújt.  Sajnos,  a  tanyák  világában
az  igavonó  állat  is  kimondhatatlan  gyötrelemnek  van  kitéve.  Kép-
zeljük  el  a  hosszú  őszi,  vagy  tavaszi  esőzések  után  a  karcagi,  vagy
kabai  sárt,  vagy  a  hódmezővásárhelyi  utat,  csak  négy  ökrön  lehet
ott  közlekedni  s  mint  megy  tönkre,  pusztul  el  ott  ló,  ökör  stb.,
szóval  minden,  ami  teherhordásra,  igavonásra  van  kárhoztatva.
Ilyen  körülmények  között  alig  lehet  nemesebb  állatok  tenyészté-
séről beszélni.

Itt  kell  kitérnünk  egy  nagyfontosságú  kérdésre,  a  tanyai
állatorvosi  szolgálat  ellátására.  Tulajdonképen  alig  van  az  Al-
földön  város,  vagy  közeg,  amelynek  tanyavilágában  rendszeresí-
tett  állatorvosi  szolgálat  volna.  Az  utóbbi  évek  alatt  már  ezi-
rányban  is  megindultak  a  tanyai  lakosok  részéről  a  munkák  és
ma  már  ott,  ahol  a  gazdaközönség  a  magaerejével  egységesen
tud  fellépni,  mutatkoznak  is  az  eredmények  Jgy  legutóbb  Hód-
mezővásárhelyen  a  Gazdasági  Egyesület  erélyes  fellépésére  2
külterületi  állatorvosi  állás  szerveztetett,  akiknek  részére  meg-
felelő  lakásról  gondoskodnak,  hogy  így  a  tanyai  gazdaközönség
könnyen  megkaphassa  azokat  a  szakembereket,  akik  neki  a  leg-
nagyobb  értéke,  állatállományának  pusztulása  által  fenyegető
bajában  segítséget,  támogatást  tudnak  nyújtani.  Ugyancsak  van
pl. állatorvos Kecskemét város határában is Bugacon.

Sajnos  Magyarországon  az  állategészségügy  az  utóbbi  évek
alatt  igen  aláhanyatlott.  Hogy  mik  ennek  az  okai,  nem  kutatjuk,
csak  fájdalommal  idézzük  Pestvármegye  legutóbbi  állategészség-
ügyi jelentésének magyarázó szavait:

„Az  egyes  állatbetegségek  gyakran  nagymérvű  elterjedésé-
nek  oka  az  intézkedéseknek  meg  nem  tartása  és  a  védekezésekre
szolgáló  eljárásoknak  igénybe  nem  vétele.  A  vármegye  ál-
latállományát  leginkább  a  sertésbetegségek,  a  juhbetegségek
és  az  emberre  is  igen  veszélyes  veszettség  veszélyeztetik.  Sertés-
vész  és  sertésorbánc  ezidőszerint  96  községben  uralkodik.  A  véde-
kezés  sikere  mindig  az  idejében  alkalmazott  ojtásoktól  függ. Igen
nagy   veszélyt    jelent    ezidőszerint    a    juhhimlőnek    szokatlanul
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gyors  fellépése  és  elterjedése.  Fertőzve  van  20  község.  A  beteg-
ség  terjedőben  van,  mert  annak  be  nem  jelentése  miatt  a  beteg  és
fertőzött  juhok  forgalomba  kerültek.  A  védőoltások  megbízhatat-
lan  oltóanyag  miatt  sikerteleneknek  bizonyultak.  Ajánlatos  az
oltás  mellőzésével  az  egészséges  juhokat  a  betegekkel  való  érint-
kezéstől  megóvni.  Állandó  veszedelemmel  fenyegeti  úgy  az  em-
bereket,  mint  az  állatállományt  a  veszettség.  Jelenleg  55  község
van fertőzve.”

Valóban   ideje  volna   már  az  új  állategészségügyi   törvény-
mielőbbi megalkotásának.

Meg  kell  még  emlékeznünk  a  tiszántúli,  főleg  Szolnok-  és
Hajdú-megyei  tanyai  gazdák  egy  eléggé  meg  nem  róható  gazdál-
kodási  hibájáról,  a  trágya  feltüzeléséről.  Egyik  közgazdasági
egyetemi  tanár  mondotta,  hogy  egy  német  professzorral  utazott
le  Debrecenbe,  végig  az  Alföld  tiszántúli  részén.  A  vonat  mentén
levő  tanyák  közelében  boglyába  rakott  trágyatéglák  (kunkoksz)
emelkedtek.  A  német  tudós  tanár  érdeklődött,  hogy  mi  célt  szol-
gálnak  ezek  a  fekete  vályograkások,  amelyeket  minden  tanya
közelében  lehet  látni.  A  magyar  professzor  zavarba  jött  és  azzal
mentette  meg  a  magyar  becsületet,  hogy  azt  mondotta,  hogy  a
háború  alatt  ezek  a  tanyai  gazdák  nem  építkezhettek,  tehát  most:
építenek, ahhoz készítették elő a fekete vályogot.

A  Tiszántúlon  oly  károshatású  trágyatüzelés  elleni  propa-
ganda  a  Tiszántúli  Mezőgazdasági  Kamara  egyik  nevezetes  ak-
ciója,  amelynek  eredményeként  ma  már  sok  helyen  megszűnt,
vagy  jelentékenyen  csökkent  a  trágya  anyagok  tüzelőszerré  ki-
szárításának  évezredes  rossz  szokása  nagy  előnyére  a  tanyai
gazdáknak és országunk közgazdaságának.

Sajnos,  jelentékeny  még  ma  is  az  a  terület,  hol  a  lakosság
minden  felvilágosító  propaganda  dacára  makacsul  ragaszkodik
e  káros  eljáráshoz.  Hosszú  évek  kitartó  munkájára  lesz  itt  szük-
ség,  amíg  a  teljes  siker  jelentkezik.  Addig  pedig  évről-évre  fel-
becsülhetetlen értékek vesznek el a feltüzelt tőzegben.

Bár  mindinkább  csökken  e  legdrágább  tüzelőszert  használó
gazdák  száma,  de  még  mindig  igen  jelentős  az  a  kár,  amelyet  az
alföldi  tanyai  gazdálkodás  szenved  a  trágyák  felüzelése  révén.
A  Tiszántúli  Mezőgazdasági  Kamara,  amelynek  területére  esik
ez  a  tanyarész,  szakszerű  irányítást  nyújtó  körlevelet  nyomatott”
a  múlt   évben  és  a   csendőrjáratok,   mezőőrök,   kézbesítők  útján
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juttatta  el  olyan  tanyákra,  amelyeken  tüzelőnek  szántott  trá-
gyakupacokat  láttak.  Bevonták  e  munkába  a  községi  elöljárósá-
gokat:s  így  közösen  igyekeztek  e  rossz  káros  szokás  megaka-
dályozására.  Az  1926-ík  évben  a  Tiszántúlí  Mezőgazdasági
Kamara  a  figyelemfelkeltés  újszerű  eszközét  ragadta  meg.  Miu-
tán  a  trágyatüzelőnek  szárítása  és  felhasználása  leginkbb  Kisúj-
szállás  és  Karcag  vidékén  van  elterjedve,  e  városok  határában  a
főútvonalak  mentén  e  célra  szerkesztett  és  megfestett  táblát  he-
lyeztek  el  „Nem  tüzelőszer  a  trágya!”  című  felírással,  hogy  így  a
figyelem  felkeltessék.  Ezzel  kapcsolatban  természetesen  az  illető
kamara  állandóan  propagálja  a  fásítást,  mint  ennek  a  mozgalom-
nak  egyik  hathatós  ellenszerét.  1926-ban  kormányrendeletet  sür-
getett,  hogy  azok,  akik  meggyőzéssel  meg  nem  nyerhetők  kény-
szeríttessenek  e  káros  szokás  elhagyására,  mert  a  Tiszántúlon
súlyos,  országos  szempontból  is  jelentős  károkat  okoz  e  szokás,
Ε  roppant  veszteségek  e  trágyatüzelést  elftiltó  rendeelettel azon-
nal  és  végérvényesen  elháríthatok  lennének,  de  a  Tiszántúli  Me-
zőgazdasági  Kamarának  a  rendeletet  kérő  feljelentései  míndez-
ideig nem nyertek kedvező elintézést.

Hogy  képet  alkothassunk  magunknak  arról,  hogy  a  tanyai
gazda  gazdálkodási  rendszere  milyen  alapelvek  szerint  történik,
az  alábbiakban  közöljük  egy  pár  tanyai  gazda  üzemstatisztikai
adatait,  amelyek  némi  világot  vetnek  a  tanyai  gazda  gazdálkodási
és üzemi viszonyaira.

Üzemstatisztikai adatok Kiskunfélegyháza város határbeli kisgazdaságokról

Egy  bent  beosztott  legénycseléd  évi  bére  60  véka,  vagyis  15  mázsa  búza  értéke  továbbá
egy rendbeli ruha, csizma és teljes élelmezés a gazdánál,

* jelent, a többi évi átlagos termést kat. holdanként.
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Gaál János

birtokán a következő termelési sorrendet szokta használni:
1., tengeri, répa, A 70 k. hold szántóból letrágyáz

burgonya, dinnye   átlag évente 11 -12 k. holdat, tehát 6
2., búza, éven át betrágyázza az egész szántó-

3., árpa és zab földet, ami üzemtani szempontból még
4. rozs jónak   mondható   alföldi   viszonyok

között. A tengerit szokta betrágyázni.
Birtokának kat. holdja évi átlagban  52 q búza értéke, ami

megfelel 5044 q búzaértéknek. A birtokon  levő épületek  értéke
összesen   450 q  búzaértéke.   Természetesen  nevezettnek  van a

városban rendes lakóháza is, de ez nem számítható be a gazdasági
üzembe.

A  birtoka  után  az  összes  adó  és  közteher  18  millió  korona,
az én utánjárásom szerint 14 millió.

A vetésforgót nem szokta pontosan betartani, inkább a ter-
melési  sorrendet   jelzi  az általam  kipuhatolt  négyes   beosztás.
Szabályszerű vetésforgó betartása  azonban egyáltalán  nem volt

: megállpítható, inkább csak adott esetek szerint kezeli a fenti né-
gyes sorrend alapján a növénytermelést.

Retkes Ágoston

birtokán  a  következő  termelési  sorrendet  szokta  használni:

A  45  k.  hold  szántóból  betrágyáz  évente  15  k.  holdat,  tehát
a  szántó  1/3 részét,  háromévenként  áttrágyázza  az  egész  szántó  c.
Ezt  lehetővé  teszi  a  sok  rétje  és  legelője.  De  viszont  ezek  nagyon
elsoványodtak  a  szántóföld  javára,  mert  a  rét  sohasem  lett  trá-
gyázva.

Birtokának  értéke  kat.  holdankint  40  q  búza  értéke,  össze-
sen  2880  q  búza  értéke.  Az  épületek  összes  értéke  380  q  búza
értéke.  Ezenkívül  lakóháza  van  Félegyházán,  ami  nem  tartozik
az  üzembe.  Adó  és  összes  közteher,  bemondása  szerint  10  millió,
amennyire nekem sikerült megállapítani, 8 millió.

Kiss Márton
a növénytermelésben a következő sorrendet szokta követni:

1.  tengeri Évente   betrágyáz   átlag 6 k,   holdat,
2.   rozs  és  búza  tehát  csaknem  a  20  k.  hold  szántó  Va  ré-
3.   árpa  és  zab  szét.  Ennek  lehetősége  a  sok  rét  és  gyep
. rozs a  birtok  arányához  képest.  De  ezzel  szem-
                                 ben a rét teljesen trágyázatlan és gyenge.
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Birtokának  értéke  kat.  holdankint  átlag  35  q  búza  értéke,
megfelel  összesen  1400  q  búza  értékének.  A  rajta  levő  épületek
megfelelnek 420 q búza értékének.

Az  összes  adó  és  közteher  5  millió  korona,  ami  meg  is  felel
a helyzetnek.

Kohajda József
A  növénytermelési  sorrend  nála  nem  állapítható  meg,  mert

túlnyomó  a  rozs.  Ahová  trágya  jut,  oda  tengerit,  dinnyét  szokott
ültetni  és  ezenkívül  takarmányt.  A  többi  részen  állandóan  rozs-
termelés  folyik.  Évente  csak  3  kat.  holdat  tud  be  trágyázni,  tehát
csak  minden  10.  évben  jutna  trágya  ugyanazon  szántóföldre.
Azonban  ennek  alkalmazása  sem  rendszeres,  amely  birtokrész
—  futóhomok  —  meg  tudja  termelni  a  tengerit  és  takarmányt,  az
kap  istállótrágyát,  a  sivárabb  rész  ellenben  nem,  csak  akkor,  ha
már  ι  agyon  kimerült.  Így  előfordul  nála  az,  hogy  a  szántó  egy
része  csaknem  minden  5-ík  évben  kap  trágyát,  ezzel  szemben  a
sivárabb  csak  rozsot  termő  rész,  sokszor  még  15-ik  évben  sem
kap  trágyát.  Birtokának  értéke  kat.  holdankint  30  q  búza  értéke,
vagyis  összesen  1050  q  búza  értéke.114)  Épületének  összes  értéke
megfelel  280  q  búza  értékének.  Összes  adó  és  közteher  3  millió
korona,  ami  meg  is  felel  a  valóságnak.  (Ez  adatokat  Westsik
Vilmos ny. gazd. felügyelőtől kaptam Kiskunfélegyházáról.)

A  tanyai  gazda  gazdálkodása  még  eléggé  hiján  van  a  több
és  jobb  termelés  eszközeinek.  A  két  alföldi  Mezőgazdasági  Ka-
mara  és  a  Gazdasági  Egyesületek  és  Gazdakörök  munkája  nyo-
mán  azonban  már  észlelhetni  bizonyos  haladást.  A  Kamaráknak
több  száz  különböző  kísérletei  vannak  a  tanyák  között  különböző
nemesített  kalászos  és  kapás  vetőmaggal  részint  száraz  pácolás-
sal,  részint  szuperfoszfát,  mésznitrogén  és  káli  műtrágyákkal
amelyek igen jó tanítópéldák.

A  Kamerák  igyekeznek  a  tanyai  gazdaközönséget  megta-
nítani  arra,  bogy  a  gazdálkodás  első  kelléke  a  jó  talaimunka,
mely  ma  már  gépekkel  és  traktorokkal  is  elvégezhető  a  tanyákon,
ha  többen  önsszeállva  traktort  vásárolnak  a  földművelésügyi  mi-
niszteri  akcióból.  De  épen  annyira  fontos  a  jó  vetőmag  kiválasz-
tása,  amelyet  ma  már  a  tanyai  gazdák  maguk  is  elvégezhetnek,
hogy  többen  társulva  a  földművelésügyi  miniszteri  akció  kapcsán

114)   Kiskunfélegyházán  a  birtokok  és  épületek  forgalma  csakis  búza  ér-
tékben használatos (így köttetnek az adás-vételi szerződések ezidőszerint is,)
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Selekíor  magtisztító  gépet  vásárolnak,  amellyel  olcsón  tiszta  ve-
tőmaghoz juthatnak.

Sajnos  az  Alföld  tanyavilágában  igen  sok,  a  rossz  föld
amelyet  a  gazdák  nem  igen  tudnak  jó  termőerőbe  hozni,  miután
kevés  az  állatjuk,  s  így  istállótrágyával  alig  rendelkeznek,  mű-
trágyákat  pedig  nem  igen  hasznainak.  Pedig  ma  már  ott  van  a
Duna—Tiszaközi  Mezőgazdasági  Kamara  Talajtani  Intézete,
amely  megvizsgálja  a  talajt  és  tanácsot  ad,  hogy  milyen  műtrá-
gyafélét  kell  használni.  Legáltalánosabban  ismert  műtrágya  a
szuperfoszfát,  amely  igenhasznos  és  termésfokozó,  de  emellett
az  alföldi  talajok  igen  sokszor  igényelnek  épen  mésznítrogént  és
kalit  F.  két  utóbbira  különösen  a  Duna—Tiszaközén  van nagy
szüksége  a  gazdáknak.  Ma  már  a  műtrágyák  hsználata  feltétlen
kifizető, ha azt okszerűen használjuk.

Igen  fontos  a  tanyák  világában,  hogy  a  háztartáshoz  szük-
séges  zöldség  és  főzelékfélék  a  házi  kertben  megteremjenek;  ne
kelljen  azokért  piacra  menni  s  ezáltal  is  önállósítani  tudja  magát
a  tanyai  gazda  a  piactól.  Sok  helyen  azonban,  hol  a  tanya  út  vagy
vasút  mentén  van,  vagy  közel  a  városhoz,  ahol  tehát  az  értékesí-
tés  nehézségekbe  nem  ütközik,  szükséges  eladásra  is  termelni
ezeket  a  cikkeket.  Nagyon  fontos  azonban,  hogy  itt  is  jó  vetőma-
got  szerezzünk  be  megbízható  helyről  (pl.  Mauthner  Bpest),  mely
esetben  a  károsodástól  megmenekülünk.  Sok  tanyai  gazda  ter-
melhet  konyhakerti  magvakat,  vagy  egyéb  zöldség  magvakat
nagyban  is,  pl.  borsót,  babot,  retket,  salátát,  uborkát,  dinnyét
szerződés  mellett,  amelyre  a  Selelcta  magtermelő  rt.  és  a  Mauth-
ner rt. készséggel vállalkoznak.

Az  értékesítés  nehézségeiről  itt  nem  akarok  szólani;  csak
azt  említem  meg,  hogy  zöldség,  főzelék  és  gyümölcsfélék  értéke-
sítése  (burgonya,  hagyma,  paprika,  gyümölcs,  főzelékek  stb.)
érdekében  szervezte  meg  a  földművelésügyi  kormány  a  mezőgaz-
dasági  érdekképviseleti  szervekkel  együtt  a  Mezőgazdasági  Ter-
melők  Egyesült  Szövetkezetét,  amely  a  tanyai  gazdáknak?.  téren
rendelkezésükre áll.

Hogy  az  elemi  csapások  ne  sújtsák  a  tanyai  gazdákat,  biz-
tosítással  kell  azok  ellen  védekezni.  Különösen  fontos  ez az  ál-
állatállomány megvédése és a jégkárok kiküszöbölése terén.

Az  Alföld  tanyavilágának  igen  nagy  része  felette  al-
kalmas  gyümölcstermelésre.  Gyümölcsből  azonban  csak  a  jó  mi-
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nőségűt  érdemes  termelni,  mert  ennek  a  termelése  sem  kerül
többe  és  sokkal  jobban  lehet  értékesíteni.  Ahhoz  pedig,  hogy  jó
gyümölcsöt  termeljünk,  jófajta  csemetét  kell  vásárolni  megbíz-
ható  helyekről  (pl.  Unghváry  L.  Cegléd)  és  soha  sem  a  piacról,
amelyről  sokszor  nem  tudjuk,  hogy  mi.  De  ezenkívül  igen  fontos
a  gyümölcsfák  ápolása,  gondozása,  ami  nélkül  jó,  féregmentes
gyümölcsöt  termelni  nem  tudunk.  Ma  már  igen  sok  jó  védekező
szerünk  van,  mint  pl.  a  Dendrin,  Sulfarol,  Arsola  stb.  amelyek  a
gyümölcsfák  élősdieit  elpusztítják  és  jó  gyümölccsel  ajándékoz-
zák  meg  a  tanyai  gazdát.  Ne  sajnáljuk  ezért  erre  a  pénzt,  mert
ez busásan megtérül.

A  tanyai  gazdálkodás  előbbrevitelét  szolgálná,  ha  sikerülne
az  Alföld  villamosítása  vagy  legalább  is  a  szél  erejének  felhasz-
nálása.  Ma  már  igen  szépen  halad  a  gazdaságok  villamosítása,
amely  ha  tovább  folytatódik,  igen  nagy  lépéssel  viszi  előbbre  a
tanyai gazdálkodást.

XIII.

                                       Tanyafásítás.
Ε  kérdés  kapcsán  kell  röviden  megemlékezni  a  tanya  fásí-

tásáról,  amelyet  mi  minden  alkalommal,  mint  gazdasági  fá?itást,
mint  a  gazdaság  érdekében  tett,  vagy  teendő  intézkedést  kívá-
nunk  sürgetni.  A  fásításra  a  tanyák  világában  igen  nagy  szükség
van.  Először  mint  tüzelő  és  szerszámfa  nyerésre,  2.,  mint  épület-
fára,  3.,  mint  a  szél  gátjának  szélfogóra,  talajmegkötőre,  4.,  mint
olyan  tényezőre,  amely  a  tanya  képét  vonzóbbá,  kedvesebbé,  szí-
vet s lelket gyönyörködtetőbbé teszi. _

A  fásításnak  az  Alföld  tanyavilágában  két  nagy  ellensége
van.  Egyik  a  sivár  homok,  a  másik  a  vad  szik.  Láttam  tanya  járó
körutamban  Pestmegye  déli  részein  olyan  sivár  homokterülete-
ket,  amelyen  nemcsak  az  akácfa,  de  az  ennél  még  igénytelenebb
kanadai  nyárfa  sem  boldogult,  apró,  törpe  cserje  maradt  csak.
Az  pedig  ami  az  ember  szemébe  ötlik,  amint  Szolnoktól  Debre-
cenig  az  Alföld  Tiszántúli  részén  végig  utazik,  valósággal  keserű-
séggel,  fájdalommal  tölti  el  egy  kultúrember  lelkét,  amikor  látja,
hogy  azon  a  hatalmas  nagy  Alföldi  térségen  nincs  egy  kies  oázis,
nincs  egy  szélfogó,  alig  van  olyan  tanya,  amelyiknek  környékét
fa szegélyezné.

Igaz,  hogy  a  tiszántúli   tanyavilágban  a  szikesek  igen   nagy
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mindent  erre  visszavezetni,  amit  mutat  az  a  körülmény,  hogy  a
szikesek  egyik-másik  változatain  nagyon  szépen  díszlenek  egyes
haszon  fanemek,  sőt  gyümölcsfák  is.  Itt  inkább  azt  lehet  mon-
dani,  hogy  érzék  nincs  a  fásítás  iránt,  nem  tudja,  nem  értékeli
azt,  nem  nevelték  rá,  nem  szerettették  meg  vele  a  fát.  Ez  állítá-
somat  tapasztalatokra  alapítom.  Akad  itt  egy-egy  olyan  tanya  e
nagy  sivárságban,  amely  körül  van  ültetve  fákkal,  sőt  kisebb  gyü-
mölcsösöket  is  találni  ott.  Igaz,  hogy  a  talaj  szikes  változatai  na-
gyon  hirtelen  egymásutánban  következnek,  de  mégis  feltételez-
hető,  hogyha  egyik  tanya  körül  szépen  díszlenek  bizonyos  fák,
úgy  hozzá  100  vagy  2—300  méterre  szintén  lehetne  kevésbbé
díszlő  faültetvényeket  találni.  Itt  még  azt  is  fájdalommal  láttam,
hogy  kisebb  tanyák  körül  még  udvart  sem  hagynak,  egész  a  házig
vagy  istállóig  fel  van  szántva  a  föld  s  talán  ez  lehet  az  oka  an-
nak,  hogy  fával  sem  akarja  elfoglalni  a  földet,  vagyis  nem  fejlő-
dött  ki  még  benne  az  az  érzés,  hogy  a  fát  szeresse,  értékelje,  el-
lenben azt tudja, hogy a búza és a kukorica, az hasznos.

Ε  téren  a  Tiszántúli  Mezőgazdasági  Kamara  végez  igen
figyelemre méltó munkát.

Az  egészen  rossz,  szikes  területek  befásítása  ma  még  való-
ban  bizonytalan.  A  földművelésügyi  kormány  minden  irányban
kísérletezik,  hogy  a  kérdést  meg  tudja  oldani.  Püspökladányban
épen  e  célból  létesített  erdőtelepítési  kirendeltséget,  amelynek
feladata  a  szikes  fásítás  kérdésének  tanulmányozása.  S  ma  már
vannak  is  olyan  fanemek,  amelyek  az  egész  rossz  szikesektől  el-
tekintve,  a  többé-kevésbbé  szikes  területeken  díszlenek.  Ezek
igényességük  sorrendjében  tamariska,  amerikai  kőrös,  olaj  fűz,
zöldjuhar,  vadkörte,  mezei  szil,  bálványfa,  gledischía,  kanadai
nyár, fehér nyár, cser, kocsányos tölgy.

Ami  már  most  a  legújabb  erdősítési  és  fásítási  törvény  ide-
vonatkozó  intézkedéseit  illeti,  amelynek  hiányaira  főleg  a  tanyai
lakosság  szempontjából  már  rámutattunk,  a  szakkörök  is  megál-
lapították,  hogy  nem  mindenben  szolgálja  a  tanyafásítás  cél-
jait.115)

Nem  is  az  a  lényeg,  hogy  sorfásítással,  vagy  csoportos  fásí-
tással  fásítsunk,  hanem  az,  hogy  egyáltalában  fásítsunk.  Ezt  azon-
ban  nem  lehet  törvénnyel  teljesen  megoldani,  mert  a  fát  nemcsak
elültetni,  azt  tovább   gondozni  és   ápolni  is  kell,  vagyis  a  fát  sze-

             113) Erdészeti Lapok 1926. évi IV. füzet.
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retni  kell.  Tehát  az  első  és  legfontosabb  feladat,  az  Alföldi,  kü-
lönösen  tanyai  lakosság  között  a  fa,  illetőleg  a  fásítás  megkedvel-
tetése,  amelyre  nagyon  alkalmasak  volnának  azok  a  bizonyos
elemi  iskolai  ünnepségek,  amelyeket  madarak  és  fák  napja  címen
ír  elő  a  miniszteri  rendelet,  amely  azonban  minden,  csak  épen
nem  a  fásítás  megkedveltetése  érdekében  végzett  munka.  A  fásí-
tást  egyelőre  csak  azokon  a  talajnemeken  kell  a  tanyák  világában
sürgetni,  amelyeken  már  jólmenő  fák  vannak,  míg  a  többi  terüle-
teken  lehetőleg  magára  kell  hagyni  a  tanyai  gazdaközönséget,
mert  ellenkező  hatást  érnénk  el  azzal,  ha  nagyon  sivár  homokon
es  nagyon  rossz  sziken  a  fásítást  erőszakolnánk,  amelyen  pedig
még  biztosan  bevált  fanemek  nem  igen  vannak  s  amely  így  siker-
telenség esetén a gazdaközönségnek a kedvét venné el.

A  Duna  Tiszaköze  és  a  Tiszántúl  déli  és  északi  homokos
területein  az  akácfa  a  fő  fanem,  amely  mindenféle  sok  kiváló  tu-
lajdonságánál  fogva  megérdemli,  hogy  a  tanyák  világának,  tipi-
kus és szeretett fája legyen.

Meg  kell  állapítanunk,  hogy  e  tekintetben  is  igen  értékes,
tudományos  és  társadalmi  munka  indult  meg  s  ha  az  Erdészeti
Lapok  utolsó  3  évfolyamát  áttanulmányozzuk,  örömmel  láthat-
juk,  hogy  mennyi  nemes  terv,  törekvés,  jószándék  és  komoly,  el-
szánt akarás indult meg e téren,

A  fásítással  kapcsolatban  kell  megemlékeznünk  a  gyümölcs-
fákkal  való  fásításról  is,  amely  a  törvény  végrehajtási  utasításába
épen  a  Duna—Tiszaközi  Mezőgazdasági  Kamara  javaslata  alap-
ján  került  bele.  A  gyümölcsfa  fásítással  a  fent  említett  előnyö-
kön  kívül  még  elérjük  azt  is,  hogy  értéket  termel  a  gyümölcsfa,
amely  így  a  fában  rejlő  egyéb  előnyök  felett  évenkint  pénzre  fel-
váltható  előnyt  is  nyújt.  Itt  a  tanyai  gazdálkodás  keretében  a
gyümölcsfa  telepítése  a  lehetetlen  értékesítési  viszonyok  dacára
is  elsősorban  azért  volna  nagyon  fontos,  mert  a  tanyán  lakók,
főleg  gyermekek  egészségére  nézve  felette  fontos  a  minél  több
gyümölcs  élvezete,  amely  szinte  nélkülözhetetlen  az  ember  szer-
vezetében.  Itt  azután  elsősorban  az  volna  az  irányadó  —  főleg
nagybani  termelésnél,  —  hogy  a  legjobban  bevált  és  a  legjobban
értékesíthető  gyümölcsféleségek  termelésére  kellene  fektetni  a
legfőbb  súlyt.  De  fontos  e  kérdésnél  az  is,  hogy  gondozzuk,  ápol-
juk  a  gyümölcsfáinkat,  mert  bőtermést,  jó  gyümölcsöt,  biztosan
csak  az  esetben  tudunk  termelni.  Ezért  lesz  nagyjelentőségű  az  a
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munka,  amelyet  a  Duna—Tiszaközi  Mezőgazdasági  Kamara  57
holdas  mintagyümölcsösével  akar  elérni  Kecskemét  és  az  Alföld
tanyavilágában,  amely  azt  a  célt  is  szolgálja,  hogy  kiképeztetnek
ott  kertápoló  munkások,  akik  a  tanyákat  járva  a  gyümölcsfák
ápolására,  gondozására  fogják  kioktatni  a  tanyai  gazdaközön-
ségst.

Feltétlen  meg  kell  itt  emlékeznünk  egy  hátrányos  fásítás-
ról,  amely  nem  nevel  és  javít,  hanem  ront.  Ez  az  állami  utak
mentén  levő  gyümölcsfásítás«  Tanya  járó  utamban  többször  lát-
tam,  hogy  ezek  az  állami  utak  mentén  levő  gyümölcsfák  mily  el-
rettentő  példáját  nyújtják  annak,  hogy  miként  nem  szabad  gyü-
mölcsfákat  tartani.  Az  a  borzasztó  hernyótömeg,  amely  a  tanyák
között  átvonuló  állami  utak  mentén  levő  almafákat  ellepter

borzalmas  látványt  nyújtott.  Hiába  akkor  minden  kormányren-
delet,  hogy  hernyózní  kell,  mert  azt  mondja  a  tanyai  gazda,  az:
állam  sem  hernyóz  az  utak  mentén,  vagy  pedig  azt  mondja,  hogy
hiába  hernyózom  én,  ha  az  állami  utak  mentén  levő  fák  tele  van-
nak  hernyóval  és  más  betegségekkel,  hozzám  úgy  is  el  fog  az  ke-
rülni.  Természetes  minden  ilyen  alkalommal,  amikor  tanyájára
körutamban  ilyeneket  tapasztalok,  a  legsürgősebb  intézkedéseket
szokta  megtenni  a  Duna—Tiszaközi  Mezőgazdasági  Kamara  ille-
tékes  helyekre.  Minden  alkalommal  történnek  is  e  tekintetben  in-
tézkedések,  épen  azért  legfontosabb  volna,  ha  állami  utak  men-
tén,  úgy,  mint  azt  Darányi  Ignác  megkezdette,  eperfák  ültettet-
nének, amely nagyban emelné a selyemhernyó tenyésztést is.

Meg  kell  itt  említenünk  Szabolcs  vármegye  egy  intézkedé-
sét,  mely  szerint  az  új  tanyai  iskolák  részére  188,752  darab  fát
rendelt, amely mellett a régi tanyai iskolát is befásították.

XIV.
Vadvizek a tanyák között.

A  gazdálkodási  viszonyok  kapcsán  kell  a  tanyai  magyarság”
egy  másik  nagy  fájdalmáról,  a  vadvizekről  megemlékeznünk.  Itt
egész  röviden  csak  egy  pár  szempontra  óhajtunk  kiterjeszkedni.
Ne  ringasson  hiú  ábrándokba  senkit  az  a  pár  év  óta  igazán  hatal-
mas  léptekkel  előrehaladó  ármentesítési  munka,  amelyet  a  nép-
szövetségi  főbiztos  és  a  magyar  kormány  támogatásával  az  egyes
társulatok  megkezdettek.  10  esztendő,  sőt  még  ennél  is  több  idő-
nek  a  munkáját  kell  most  hirtelen  pótolni,  de  ezenkívül   nagyon
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sok  új  munkát  kell  kezdeni  és  lefolytatni.  A  meglevő  csatornák
mélyítése  és  tisztítása,  ármentesítést  és  talajvíz  levezetési  beren-
dezések  az  elmúlt  10  esztendő  alatt  majdnem  teljesen  tönkre
mentek  s  így  elsősorban  ezeket  kell  pótolni.  Szerencsés  a  hely-
zete  azoknak  a  tanyai  részeknek,  amelyek  valamelyik  ármente-
sítő  társulatba  tartoznak,  mert  legalább  remény  van  ar,\i,  hogy
egy  pár  évtized  alatt  sorsukon  segítve  lesz.  Sajnos  igen  jelentős
olyan  területek  vannak  még  a  talajvíz  által  veszélyeztetve,  ame-
lyek  nem  tartoznak  egyetlen  ármentesítő  társulat  kötelékébe  sem,
de  a  megvalósításuk  is  igen  nagy  nehézségekbe  ütközik.  Itt  már
sürgős  teendő  volna  a  kényszertársulás  keresztülvitele,  mert  ön-
kéntes  társulás  folytán  —  amint  Duna  völgyi  Lecsapoló  Társulat
majdnem  félszázados  alakulási  törekvései  mutatják  —  ez  a  kér-
dés nehezen oldható meg.

Ε  kérdés  ma  már  abban  az  állapotban  van,  hogy  kényszer-
beavatkozás  nélkül  eredmény  nem  igen  érhető  el.  Így  p\.  Kiskun-
halas  határában  a  Rekettyéi  és  Bogárzói  tanyarészeken  a  talaj  és
csapadékvizek  évről-évre  álladóan  nagy  pusztításokat  visznek
véghez.  A  Gazdasági  Egyesület  és  a  jó  belátásos  gazdák  hiába
iparkodtak  éveken  keresztül  arra,  hogy  a  társulatot  összehozzák,
egyesek  agitációja  folytán  ez  nem  vált  lehetségessé.  Miután
azonban  ez  a  kérdés  igen  nagy  érdekeket  veszélyeztet,  Pestvár-
megye  alispánja  kényszer  rendszabályokhoz  nyúlt,  amelyeknek
eredménye,  hogy  a  40547/1926.  kig.  sz.  alatt  kelt  határozatával
a  Rekettye  és  Bogárzó  völgyi  földbirtokok  tulajdonosait  köte-
lezte  arra,  hogy  a  bemutatott  terveknek  megfelelően  a  vízfolyá-
sokat  tisztogassák,  azokat  egymással  összeköttetésbe  hozzák,  ál-
landóan  jókarban  tartsák,  hogy  onnét  a  kártokozó  talaj-  és  csa-
padékvizek  minden  időben  akadálytalanul  lefolyást  találjanak.
Kötelezte  még  az  érdekeltséget  a  hidak  fenntartására  és  szükség
szerinti  átépítésére.  Kötelezte  az  érdekeltséget  az  érdekeltségi
kimutatásban  feltüntetett  területek  arányában  összesen  400  mil-
lió  koronás  kiadás  viselésére  is.  A  vízrendészeti  munkálatok  vég-
rehajtásával  és  jövőbeni  állandó  jókarban  tartásával  Halas  város
mérnöki  hivatalát  bízta  meg  az  alispán.  A  hozzájárulási  összeg
3  hónapon  belüli  behajtását  a  polgármesteri  hivatal  kötelességévé
tette.

Különösen  az  utóbbi  évek  alatt  vált  e  kérdés  igen  nagy  je-
lentőségűvé,   amikor   a   megszaporodott    talajvizek     mindenfelé
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óriási  károsodásokat  eredményeztek.  Bácsbodrogvármegyében,,
Csanádban,  Pestmegyében,  különösen  Hódmezővásárhelyen,  sok-
helyen  Szabolcsban  is,  ahol  pedig  a  legtökéletesebb  a  belvízleve-
zetés,  igen  nagy  pusztításokat  vittek  véghez.  Bácsbodrogvárme-
gyében  házak,  tanyák  omlottak  össze,  úgyszintén  Hódmezővásár-
hely határában is, amelyre nézve idézünk egy lapközleményt:

„Tegnap  szomorú  küldöttség  járt  a  polgármesteri  hivatal-
ban.  A  szikáncsi  vadvízkárosult  gazdák  megbízottai  jöttek  be,
hogy  aláírják  azt  a  megállapodást,  amely  a  hatóság  és  a  gazdák
között  létesült  a  szikáncsi  tenger  lecsapolása  ügyében.  Megren-
dítő  és  valódi  nagy  árvizekre  emlékeztető  képeket  rajzolnak  elénk
az  ottani  gazdák.  A  víz  állandóan  nő,  a  tanyaépületek  és  mellék-
helyiségek  több  helyen  teljesen  összeomlottak.  Égés?  sora  van
azoknak  a  tanyáknak,  amelyek  teljesen  lakhatatlanná  váltak,
mert  a  víz  fél  méter  magasságban  áll  a  szobában.  A  jószágokat
sok  helyen  az  istállóból  a  kamrába,  sőt  néhol  a  lakásokba  kellett
áttelepíteni.  A  gazdák  azokba  a  tanyákba,  ahol  még  van  valami
élet,  istálló  ajtókból  rögtönzött  tutajokon  közlekednek.  À  hely-
zetet  teljesen  elviselhetetlenné  teszi  az  a  körülmény,  hogy  a  pos-
ványosodásnak  indult  vizek  undorító  bűzt  terjesztenek  az  egészr
vidéken  és  megfertőzik  a  levegőt,  amely  elől  lehetetlenség  mene-
külni.  Nagy  az  ivóvízhiány  is,  mivel  a  kutak  szintén  víz  alá  kerül-
tek  s  így  ember  és  jószág  kénytelen  szomjúságát  a  posványosoJó»
vadvízzel csillapítani.116)

Hogy  mennyire  nagyjelentőségű  Magyarországon,  különö-
sen  az  Alföldön,  így  a  tanyák  világában  az  ármentesítés  kérdése,
mutatja  az  a  körülmény,  hogy  már  annak  idején  maga  a  nemze-
tek  szövetsége  magyarországi  főbiztosa  több  jelentésében  tér  kí
e  kérdésre  és  pedig  úgy,  hogy  szükséget  látta  annak,  hogy  e  célra
nagyobb  összegek  legyenek  folyósíthatok.  Így  a  XXI,  XXIV,
XXV-ik  jelentésében  emlékezik  meg  e  kérdésről  egy-egy  nagyobb
összeg  engedélyezése  kapcsán.  Míg  a  XXVI-ik  jelentésben  14
millió  aranykoronát  engedélyez  kölcsönképen  az  ármentesítő
társulatok  részére,  melyeknek  szerinte  ,,a  célja  egyrészt  védel-
met  biztosítani  az  árvíz  ellen,  másrészt  lecsapolás  útján  földterü-
leteket  a  gazdasági  művelésre  alkalmassá  tenni.  A  földmávelés
Magyarországon  a  gazdasági  élet  egyik  alapvető  tényezője  s  így
világos,  hogy  minden  olyan  intézkedés,  mely  mezőgazdasági  ter-

1US) Vásárhelyi Újság 1926, március 2.
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mêlés  fejlesztését  eredményezi,  az  országnak  nagy  érdeket  kép-
visel.”

Természetesen  nemcsak  a  meglevő  ármentesítő  társulatok
munkájáról  van  itt  e  kérdésnél  szó.  Hiszen,  amint  mondottuk,  az
ármentesítésekkel  a  kárt  okozó  vizeknek  csak  egy  része  van  el-
intézve,  míg  ehhez  majdnem  hasonló  jelentőségű,  különösen  ma,
a  belvízlevezetés  kérdése,  amelyre  vonatkozólag  éppen  az  Alföld
tanyavilágában,  mint  említettük,  sok  helyen  még  nincsen  tár-
sulat,  amely  ezt  a  munkát  elvégezhetné.  S  bár  a  kormány
az  utóbbi  évek  alatt  igen  nagy  összegeket  adott  előleg  és  kölcsön-
képen  az  ármentesítő  társulatoknak  és  bár  sok  helyen  (pl.  Cson-
grádon,  Hódmezővásárhelyen,  Makón  stb.)  a  gazdaközönség
olyan  óriási  ártéri  adót  fizet,  amely  már-már  fölülmúlja  földadó
terheit,  úgy,  hogy  az  összeroppanással  fenyegeti  a  gazdaközön-
séget,  mégis  állandó  a  panasz  az  ármentesítő  társulatok  műkö-
dése  ellen,  amelyek  egyáltalában  nem  tudják  e  nagy  kérdést  úgy,
olyan gyorsan megragadni, amint arra szükség volna.

Föltétlen  sürgős  volna  az  alföldi  tanyai  gazdalakosság  ez~
irányú  terhén  csökkenteni,  mert  lehetetlen,  hogy  össze  ne  rop-
panjon  az  alföldi  gazda,  akinek  kétszer  akkora  terhet  kell  viselni,
mint  az  ország  más  részén,  ahol  ármentesítési  költségek  nincse-
nek.  De  az  sem  lehet  méltányos,  hogy  az  ármentesítési  költsége-
ket,  mint  eddig,  kizárólag  a  birtokos  osztály  viselje,  holott  a  ke-
reskedelemnek,  iparnak  épúgy  érdeke  az  árvédelem,  mint  a  me-
zőgazdaságnak. Ε téren  mielőbb változásnak kell   bekövetkezni.

Valami  tervet  kell  itt  kigondolni,  amely  állana  esetleg  ab-
ból,  hogy  a  társulatok  összeolvadnának  és  így  csökkentenék  a
személyi  kiadást,  vagy  pedig  állami  mérnökök  végeznék  a  mun-
kát,  vagy  pedig  egyéb  módon.  Legcélszerűbb  volna  e  kérdést  or-
szágos  vonatkozásánál  fogva  az  Országos  Mezőgazdasági  Kama-
rának kézbe venni.

Ha  nézzük  a  legutóbbi  években  az  ármentesítő  társulatok
működését,  akkor  örömmel  kell  megállapítanunk,  hogy  igen  je-
lentős  fejlődés,  munka,  mozgalom,  tevékenység  indult  meg  min-
denütt,  amely  arra  jogosít,  hogy  e  tekintetben  mihamarabb  elő-
nyös  változások  fognak  bekövetkezni.  A  belvízlevezetés,  különö-
sen  a  Duna-Tiszaközén,  máris  olyan  nagy  arányban  épült  ki  az
utóbbi  évek  alatt,  hogy  a  földművelésügyi  miniszternek  ez  a  mun-
kája  igazán  elismerést  érdemel.  Sajnos  még  mindig  igen  nagy
területek várnak e tekintetben mentesítésre.
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A  Tiszántúli  Mezőgazdasági  Kamara  kerületében  a  vízsza-
bályozás  kérdése  különös  fontossággal  bír,  minthogy  nagykiter-
jedésű  és  különben  kiváló  termőerővel  bíró  területek  vannak  ár-
vizek és belvizek által veszélyeztetve.

A  természettől  egységesnek  megteremtett  országunk  testé-
ről  a  trianoni  határvonal  lehasította  azon  részeket,  amelyeken
Csonka-Hazánk  folyóinak  eredete  és  felső  vízfolyása  esik.  A  ti-
szántúl  északon,  keleten  és  délen  is  ki  van  téve  az  új  szomszéd-
államok  kényekedvének.  Ha  azok  elmulasztják  a  szükséges  fi-
gyelő,  őrködő  szolgálatot,  ha  elmulasztják  a  védelmet,  mindjárt
bekövetkezik  az  árvíz  csapása.  Nincs  módunkban  szomszzédainkat
ellenőrizni,  nincs  módunkban  őket  a  kölcsönös  becsületbeli  köte-
lességekre  reászorítani.  A  csak  egységesen  kezelhető  vízrende-
zésnek  a  trianoni  határ  által  minden  földrajzi,  műszaki  és  gazda-
sági  indokolásra  tekintetnélküli  szétdarabolása  az  1925  karácso-
nyán  is  súlyos  csapást  hozott  különösen  Békés,  Bihar  várme-
gyék egyes járásaira.

Örökké  a  ,,trianoni-árvíz”  néven  lesz  emlékezetes  az  a  ször-
nyű  pusztulás,  amelyet  a  Tiszántúl  déli  részeire  zúdított,  szo-
morú  karácsonyra  a  kegyetlen  trianoni  békeparancs.  Mert  ami-
kor  tengerré  vált  gyönyörű  határokat  járva,  több  méter  magas
vízben  csónakázva  a  szépen  fejlett  és  gyorsan  elpusztult  vetések
fölött,  rombadőlt  tanyák  és  elpusztult  falvak  mellett  búsan  meg-
állunk,  amikor  megdöbbenve  halljuk,  hogy  mily  határtalan  érték
—  száz  milliárd  koronán  felül!  —  veszett  el  és  ami  ennél  is  drá-
gább;  emberéletek  vesztek  el  a  vad  vízforgatagban  és  fognak  még
sokan  a  jeges  árral  küzdés  közben  szerzett  betegség  miatt  elpusz-
tulni.  —  akkor  lehetetlen  mindezen  pusztulás  számadásakor  el-
hallgatnunk,  hogy  mindezt  a  pusztulást  meggátolhattuk  volna,
vagy  legalább  csekélyre  szoríthattuk  volna,  ha  Trianonban  ke-
gyetlen  egyoldalú  békeparanccsal  fel  nem  hasogatták  volna  a
természettől egységesnek megteremtett országunk testét.

Íme  újabb  kiáltó  példa,  hogy  évszázadok  kultúrmunkájával
teremtett  gazdasági  kultúrákat  miként  rabolja  el  egy  oly  ország-
határ  megállapítás,  amely  lehetetlenné  teszi,  hogy  országunk
nagy  területeit  árvízpusztulás  elől  megóvhassuk.  Egy  oly  béke-
parancs,  amely  a  vízrendezési  munkaterületek  felső  szakaszait
egy  oly  szomszéd  országnak  adta  át,  amely  azt  nem  veszi  komo-
lyan  és  nem  végzi   oly  lelkiismeretesen,  sőt  ha  lehet,  —  mint  ak-
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kor  is,  —  kárunkra  fordítja.  A  Tiszántúli  Mezőgazdasági  Kamara
az  első  szomorú  hírek  vétele  után  azonnal  megtette  a  legsürgő-
sebb  lépéseket  e  vidékek  bajba  került  gazdáinak  segítségére  és  a
riasztóan mutatkozó nyomor enyhítésére.

Ily  események  igazolták  be  sajnosan  a  Kamaráknak  a  víz-
szabályozás  kérdésében  elfoglalt  álláspontja  helyességét,  azt,
hogy  csak  egységesen  kezelhető  vízrendezést  szétdarabolni  fej-
lődő  kultúránk  ellen  elkövetett  helyrehozhatatlan  bűn  volna  és
hogy  Hazánkat  a  ,,trianoni  árvizek”  pusztításaitól  csak  a  feltét-
lenül  szükséges  együttműködés  és  a  Társulatok  munkálatainak
egységes irányítása mentheti meg.

Súlyos  károkat  okoznak  a  Tiszántúli  Mezőgazdasági  Kamara
kerületében  a  belvizek  is.  Vannak  helyek,  ahol  évről-évre  ismét-
lődően  oly  mértékű  károsodások  állottak  be,  belvízpusztítások
miatt,  amelyek  gazdaérdekeltségünknek  minden  fáradságos  ter-
melői  munkáját  eredményességükben  megbénították,  esetenként
egyenesen  lehetetlenné  is  tették.  Különösen  súlyos  csapásként
nehezednek  a  belvizek  pusztításai  csonka  Szatmár  és  Bereg  vár-
megyék,  valamint  Bihar  vármegye  Sárréti  járása  gazdaközön-
ségére,  Ε  területeken  legnagyobb  volt  a  károsodás  1925  év  őszén
és  telén,  amikor  is  a  fehérgyarmati  és  csengeri  járások  területé-
ből  mintegy  80—90  ezer  hold  került  víz  alá  két  ízben  is  a  Tur
kiái  adása  következtében.  Ugyanekkor  a  vásárosneményi  iárás
területének  mintegy  1/3 része  ugyancsak  víz  alá  került  részben  a
nagy  esőzések,  részben  pedig  a  vízlevezető  csatornahálózat  elég-
telen volna és gondozatlan állapota miatt.

Annak  jellemzésére,  hogy  a  belvizek  szabálytalansága  mily
nehéz  helyzetet  idéz  elő  egyes  vidékek  gazdasági  életében  .  közre
adjuk  dr.  Paál  István  birtokosnak  a  Tiszántúli  Mezőgazdasági
Kamarához a belvízkárok kérdésére beküldött jelentését.

„Ama  kérdésre,  hogy  1920  évtől  kezdődőleg  hol  és  milyen
károsodások  állottak  elő  a  szabálytalan  vagy  nem  kellően  sza-
bályozott  belvizek  miatt  Szatmár  és  Bereg  közigazgatásilag
egyesített  vármegyék  területén,  tisztelettel  megjegyzem,  hogy
a  Szamos  és  Tur  folyók  között  fekvő  vidékünk,  melyek  talaja
nagyrészben  vízáteresztő  képességgel  nem  bíró  nehéz  kötött
agyag,  a  Szamos  folyó  szabályozását  megelőző  időkben  egy  óri-
ási  arányú  árterületet  képezett,  ahol  a  két  folyó  kiöntései  a  terü-
letet    elmocsarasították    és  az  így   keletkezett   belvíz  lassú  lefo-
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lyást  akként  nyert,  hogy  fensíkunk  hajlásainak  kihasználásával
patakokat  képezett,  amelyeken  a  víz  a  folyók  medrébe  lassan
leszivárgott.  Természetesen  az  újból  kiöntő  folyók  erre  levezető
csatornákban  visszafelé  is  utat  találtak  és  azokat  részben  elisza-
posítottál,,  részben  tószerű  mélyedéseket  vájtak  bennük,  amelyek
azután  álladóan  vízzel  lettek  telve  és  a  belvizek  további  lefolyá-
sát  mindjobban  és  jobban  megnehezítették.  A  mezőgazdaság  tér-
hódításával  az  ember  igyekezett  ezeket  a  területeket  kihasználni:
művelés  alá  vett  földjeiről  a  vizeket  árkolásokkal  ide  vezette.
Sikerült  is  ily  módon  területeket  hódítani,  de  ki  volt  annak  téve,
hogy  a  kiáradt  folyó  az  általa  létesített  árkokon  a  vizet  fel-
nyomta  és  a  belvizet  még  jobban  visszatartotta.  Ez  az  állapot
állt  fennt  jelenleg  is  vidékünkön.  A  lassanként  eliszaposodott  és
elsárosodott  csatornák  a  különben  is  töltésekkel  elzárt  Szamos
folyó  medrébe  a  vizet  levezetni  nem  tudják,  minek  folytán  a  ter-
mőföldek  laposabb  részein  marad  és  csak  lassú  leszivárgása  és
elpárolgás  útján  hosszú  idő  alatt  tűnik  el.  Ugyanígy  áll  a  dolog
a  Tur  folyónál  is.  Ez  a  szabályozatlan  és  könnyen  áradó  víz  a
belvizeket  esőzések  idején  annyira  visszaszorítja,  hogy  azok  he-
teken  át  a  termő  talajt  borítják.  Így  áll  elő  az  a  helyzet,  hogy  a
talajunk  legdombosabb  részeitől  eltekintve  biztos  termésre  egy-
általában  nem  számíthatunk,  —  és  legszebb  reményeink  2—3
napi  esőzés  után  teljesen  megsemmisülnek.  Állán:H  vetésforgót
nem  rendszeresíthetünk,  mert  a  fenti  okokból  le  nem  vezethető
és  az  alsóbb  rétegekben  leszivárogni  nem  tudó  felgyűlt  belvíz
földjeinket  kilúgozza,  a  mezei  munkának  kellő  időben  való  foga-
natosítását  meggátolja  és  így  kénytelenek  vagyunk  földjeinket
alkalomszerűen  felületesen  művelni  nagyon  sok  esetben  őszi  után
őszit,  tavaszi  után  tavaszit  vetni.  Tarlószántásra  nem  gondolha-
tunk,  mert  számítani  kell  arra,  hogy  a  belvizek  folytán  állatain-
kat  legeltetni  nem  tudjuk  és  kénytelenek  vagyunk  e  célra  tarló-
inkat  tartalékolni,  hogy  állataink  éhen  ne  pusztuljanak..  Őszi
szántásról  is  csak  a  legdombosabb  részeken  lehet  szó,  mert  a  la-
posabb  részeken  sokszor  ősztől-tavaszig  elterülő  belvíz,  annak
hatását  tönkre  teszi.  De  minek  is  használjon  a  gazda  műtrágyát,
mikor  azt  a  víz  kilúgozza,  minek  vegyen  nemesített  vetőmagot,
amikor  azt  a  túl  nedves  talaj  elcsenevészíti  és  minek  nemesítsen-
állatot,  amikor  azt  a  fertőzött  talaj  megöli?  Ezen  a  vidéken  egy
rettenetes  katasztrófa  veti  elő  az  árnyékát,  amelyet  az  illetékes
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tényezők  közül  eddig  senki  sem  vett  részt.  Valóban  csodálkozni
lehet  azon,  hogy  a  teljes  gazdasági  összeomlás  ezideig  nem  követ-
kezett  be.  Hisz  évtizedekre  visszamenőleg  nem  tudok  visszaem-
lékezni  arra,  hogy  őszi  és  tavaszi  vetésekben  csak  közepes  ter-
mésí  eredményt  is  elértek  volna.  Ha  valamelyes  őszi  termésünk
van,  akkor  tavaszi  nincs  semmi  és  megfordítva.  Az  5  q-ás  átlagos
búza  termés  nálunk  már  kivételes  nagy  termés.  Mind  ennek  pe-
dig  az  állandó  belvízkár  az  oka.  Mert  belvíztől  mentes  csekély
területeink  bár  nehéz  munkával  jól  megmívelhetők  és  azokon  ki-
váló  minőségű  búza,  lóhere,  dohány  stb.  produkálható,  ez  a  terü-
let  azonban  a  belvíz  által  tönkre  tett  területtel  szemben  oly  cse-
kély, hogy számba sem vehető.

A  Tisza—Szamosközi  Ármentesítő  és  Belvízszabályozó  tár-
sulatba  vidékünket  ezelőtt  mintegy  30  évvel  sikerült  bevonni,
mert  azt  reméltük,  hogy  ezzel  a  fent  részletezett  bajaink  meg-
oldást  nyernek.  Fizettük  is  azóta  a  horribilis  költségeket,  de  saj-
nos  a  belvízszabályozás  tekintetében  semmi  sem  történt.  A  hely-
zet  ma  sem  jobb,  mint  ezelőtt  30  évvel  volt,  sőt  az  éghajlati  vi-
szonyok különös megváltozása folytán talán rosszabbodott.

Hálásak  vagyunk  a  Nagytekintetű  Kamarának,  hogy  figyel-
mét  erre  a  szerencsétlen,  egy  elismert  gazdasági  szakférfi  által
találóan  ,,belső  Tibetnek”  elnevezett  vidékünkre  fordította  és
kérem  kegyeskedjék  ezekre  a  szerencsétlen  állapotokra  az  illeté-
kes  tényezők  figyelmét  felhívni  és  nyomatékosan  odahatni,  hogy
a  belvízszabályozás  a  legsürgősebben  végrehajtassák,  mert  ez
nemcsak ennek a vidéknek érdeke, hanem országos érdek is.”

A  két  alföldi  mezőgazdasági  kamara  e  tekintetben  is  igen
sokat  tesz  a  tanyalátogatások  alkalmával  előjövő  panaszok  elin-
tézése  kapcsán.  Így  pl.  a  kískundorozsmaí  tanyai  gazdák  panasza
kapcsán  a  szegedvidéki  belvizek  rendezésével  megbízott  kor-
mánybiztossághoz  fordultunk,  hogy  a  „csapadékvíz  által  elárasz-
tott  gyümölcsösöket,  szőlőket  és  szántóföldeket,  amelyeknek  sza-
bad  levezetését  és  szétterülését  a  kiemelkedő  közút  akadályozta”
mentesítsük  a  víztől.  Ε  víz  kapcsán  maga  a  kormánybiztosság  ál-
lapítja  meg,  hogy  ,,50  tanyaépület  vízben  úszott,  néhány  istálló
épület  bedűlt  s  azonfelül  mintegy  ezer  kat.  hold  föld  volt  vízvel
borítva.”  A  belvíz,  mintegy  1.5  méterrel  volt  magasabb  az  átszelő;

közút  északi  oldalán,  mint  déli  oldalán.  A  kormánybiztosság  ja-
vaslata  szerint  ,,a  bajok  gyökeres    orvoslásának  egyedüli   módja-
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az lenne,  hogyha  a  kormánybiztosság  által  kidolgozott  és  a  föld-
művelésügyi  miniszter  által  jóváhagyott  tervezetekben  felölelt
lecsapolási  munkálatok  kivitelre  kerülnének,  jelesen  az  érdekelt-
ség  társulattá  alakulva,  a  munkák  végrehajtását  határozná  el.
A  nagykiterjedésű  és  szerves  összefüggésben  levő  semlyékek  lo-
kális  lecsapolása  idegen  érdekek  sérelme  nélkül  végre  nem  hajt-
ható,  hanem  a  vizibajok  csakis  az  egyöntetű  tervek  végrehajtása
esetén szüntethetők meg.”

Megállapítja  még  a  kormánybiztosnak  a  kamarához  intézett
átirata  azt  is,  hogy  ,,a  hatóság  kísérletet  tett  az  érdekeltségnek
önkéntes  úton  társulattá  alakítása  érdekében,  azonban  a  szavaz-
ta  tások  elrendelésére  a  közhangulat  biztató  eredménnyel  nem  ke-
csegtetett stb.”

Érdekes  lesz  megemlíteni,  hogy  az  1925—26—27  év  alatt
milyen  összegek  folyósíttattak  az  ármentesítő  társulatok  részére,
melyből  látható,  hogy  e  régi  fájó  seb  gyógyítása  rohamosan  ha-
lad előre.

1.,  Az  1925.  évi  augusztus  hó  14-én  tartott  minisztertanács
az  1925.,    1925/26.   költségvetési   évben   a  földművelésügyi   tárca
keretében  hasznos    beruházási    kiadások    között    az    ármentesítő
ΐtársulatoknak az alábbi összegeket folyósította:

Összeg Összeg
papirkoronában    aranykoronában

Ármentesítő társulatoknak
nyújtandó kölcsönök céljaira    203,000.000,000 14,000.000

2., Az 1926. évi január hó 22-én tartott minisztertanács az
1925/26. költségvetési év második felében a tárca keretében
hasznos beruházási kiadásokra:

Összeg Összeg
papirkoronában aranykoronában

Az ármentesítő társulatoknak
nyújtott kölcsönök céljaira       116,000.000,000 8,000.000

3.,  Az  1926.  évi  július  hó  14-én  tartott  minisztertanács  az
1926/27.  költségvetési  évben  a  tárca  keretében  hasznos  be-
ruházásokra:

Összeg Összeg
papirkoronában    aranykoronában

Az  ármentesítő  társulatoknak
nyújtandó kölcsönökre 145,000.000,000   10,000.000

4.,  II.  Az  1925/26.  év  bevé-
teli többletéből, továbbá hasznos
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beruházási kölcsönöknek és az
állami üzemek beruházási kölcsö-
neinek tőketörlesztési és kamat-
jövedelemből a mezőgazdasági
többtermelés előmozdítása céljá-
ból az ármentesitő telepek vil-
lanyüzemének kibővítésére 26,000.000,000     1,800.000

5., III. Az 1925. évi IX. t. c.
9. §-a alá tartozó összegek terhére:
A Pestmegyei Dunavölgy Le-
csapoló és Öntöző Társulat köl-
csönére 18,5000,000.000      1,275.862  

A  földművelésügyi  tárca  keretében  álladóan  igen  tekin-
télyes összeg van fölvéve hasznos beruházások címén e célra.

Itt  is  megállapíthatjuk  tehát,  hogy  felette  kívánatos  és  fon-
tos,  a  tanyai  gazdák  érdekében  álló,  ha  az  érdekeltség  önálló
társulatba  tömörül.  De  ha  ez  nem  lehetséges,  akkor  a  földműve-
lésügyi  kormánynak  kell  a  kényszertársulást  keresztülvinni,  mert
lehetetlenség,  hogy  egyesek  ,,nem  adózunk”  jelszóval  meg  tud-
ják  akadályozni  olyan  tervek  keresztülvitelét,  amelyek  százak,
sokszor ezrek létérdekét érintik.

Tanya  járó  körutamban  minden  alkalommal  nagy  gondot
szoktam  fordítani  a  belvíz,  vadvíz  puszításainak  megismerésére,
így  került  élőmbe  Kiskunhalas  határának  egyik  tanyarészében
levő  gazdák  ama  panasza,  hogy  a  környéken  levő,  hosszú  évtize-
dek  óta  meglevő  belvízlevezető  csatornát  egyik  érintett  birtokos
betömette.  Ez  intézkedést,  téves  alapokon  elindulva,  a  hatóságok
is  jóváhagyták.  Tanya  járó  körutamban  megvizsgálván  az  ügyet,
à  földmüvelésügyi  kormánynál  jártam  el  ebben  a  kérdésben,  ahol
annak  nagy  horderejét  belátva,  a  kérdés  kedvező  elintézését  ren-
delte  el  a  földművelésügyi  miniszter  s  így  az  évről-évre  nagyobb
károkat  okozó  belvíz  szabad  utat  nyerve,  ismét  a  régi  csatorná-
ban vezettetik le.

Ezeket,  mint  a  tanyalátogatások  eredményeit  említem  meg
és  nem  győzöm  eléggé  hangsúlyozni,  hogyha  a  Duna—Tiszaközí
Mezőgazdasági  Kamara  által  megkezdett  eme  tanyajárást  a  helyi
hatóságok  a  belügyminiszteri  rendelet  intézkedései  értelmében
időnként  megpróbálnák,  igen  nagy  eredmények  volnának  a  tanyai
nép  gazdasági  előhaladása  érdekében  elérhetők,  amely  által  egy-
úttal  a  tanyai  nép  hangulata,  gondolkozása,  a  hatóságok  iránti
tisztelete, megbecsülése, a nemzethűsége állandóan erősíttetnek.

117 (Köztelek 1926. november 7-iki számából.
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XV.

                                    Tanyai értékesítés.
Meg  kell  itt  emlékeznünk  a  tanyai  gazdaközönség  közgaz-

dasági  irányú  tevékenységei  között  az  értékesítésről,  a  kereske-
delemről,  az  iparról,  a  szövetkezeti  mozgalomról.  Az  eddigiekből
nyilvánvaló  hogy  a  termelés  irányát  az  értékesítési  lehetőségek
szabják  meg.  Azt  pedig  tudjuk,  hogy  az  értékesítés  csak  jó  pia-
cokon,  közel  fekvő  piaci  lehetőségeken  épülhet  fel.  Ennek  pedig
a  tanyák  világában  útját  állja  a  közlekedés  hiánya,  az  utak  jár-
hatatlan  volta.  Az  egyes  fejezeteknél  már  kifejtettük,  hogy  mi-
csoda  akadályokkal  kell  küzdeni  a  tanyai  gazdáknak  terményeik
értékesítésénél.  Idevonatkozólag  jellemző  a  csongrádi  tanyákra
vonatkozó alábbi kis közlemény:

Az  Alföld  homoki  tanyai  népe  kétségbeesik,  ha  a  szomszéd-
jainál  bő  szőlő  és  gyümölcstermést  lát.  A  bő  termés  clyan  a
mollyal,  kukaccal,  peronoszporával  küzködő  és  a  nagy  kockázatot
viselő  termelőre,  mint  az  eső,  amelyikben  nincs  köszönet.  Hogy
miért?  Megmondja  egyik  csongrádi  borkereskedőnek  a  közel
múlt  bőtermő  esztendőben  tett  nyilatkozata.  „Köszöngettem  már
én  a  tanyai  parasztnak,  köszöngessen  most  az  nekem.”  T.  i.  csak
így  veszi  meg  a  mustját.  És  nemcsak  Csongrád,  de  az  egész  Al-
föld  szőlő-  és  gyümölcstermelő  törpebirtokosai  mind  hasonló
helyzetben  vannak.  Rimánkodnak,  hogy  vegyék  meg  a  termést,
ahelyett,  hogy  diktálnák  az  árakat.  A  helyzet  tehát  így  áll:  Az  a
nép,  mely  40—45  év  leforgása  alatt,  az  eddig  értéktelen  futóho-
mok  telkesítésével  a  80-as  évek  elején  még  elképzelhetetlen  cso-
dát  teremtett,  az  értékesítésnél  tehetetlen  báb,  mások  játékszere,
rabszolgája.118)

Tanyalátogatás  kapcsán  több  ízben  tapasztalta  Kamaránk
egész  vezetősége  a  mezőgazdasági  termények  értékesítésének
szervezetlenségét,  aminek  következménye,  hogy  a  gazdaközönség
a  véres  verejtékkel  megtermelt  terményét  sokszor  a  lelketlen  és
félrevezetett  ügynökök  potom  olcsón  vásárolják  össze.  De  ugyan-
ilyen  a  helyzet  a  háztartáshoz  szükséges  cikkek  beszerzését  ille-
tőleg  is.  10—15—20—25  kilométerre  eső  tanyák  lakóinak  rop-
pant  nehéz  a  városba  járni  a  nap-nap  után  szükséges  cikkek  be-
szerzése  végett,  amely  nagy  időveszteséggel,  fáradsággal  és
áldozattal jár.

118)  A tanyai gazdákról. Írta: Kiss János tanító.
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Ezen  a  helyzeten  csak  úgy  lehetne  segíteni,  ha  a  tanyák
lakosai  között  mozgalom  indulna  meg  fogyasztási  és  értékesítő
szövetkezetek  megszervezése  érdekében,  úgy  hogy  az  iskola  kö-
zelében,  annak  szomszédságában,  a  tanító  vezetése  mellett  lega-
lább  is  kisebb  keretek  között  egy  ilyen  szövetkezet  volna  létesít-
hető,  amely  azután  ellátná  az  ottani  lakosságot  a  legszükségesebb
árúkkal  és  amely  gondoskodni  tudna  a  kicsinyben  eladásra  ke-
rülő  mezőgazdasági  cikkek  megvásárlásáról  is.  Ennek  nagyon
szép  példái  vannak  már  Csongrád,  Szentes,  Szeged,  Kiskundo-
rozsma,  Kecskemét  stb.  tanyái  között.  Igaz,  hogy  nagy  nehézsé-
gekkel  jár  egy  ilyen  szövetkezetnek  a  fenntartása,  azonban  az
iskola,  a  gazdaság  kör  mellett  nagyon  szép  eredményt  lehetne
itt  elérni.  Például  Halas  határában,  amelynek  területe  112  ezer
hold  és  lakosságának  több  mint  fele  tanyákon  él,  egyetlen  ilyen
szövetkezet  sincs.  A  tanyai  élet  gazdasági  és  kulturális  előbbre-
vitelének  a  mai  formák  között  a  tanyai  központ  kialakítása  volna
a  legfontosabb  része  és  egy  ilyen  szövetkezetnek  a  létesítése
szintén  hozzájárulna  egy  ilyen  központ  kialakításához.  A  Hangya
szövetkezet,  de  Kamaránk  is  készséggel  nyújt  ilyen  ügyekben
felvilágosítást és támogatást.

A  kereskedelem  a  tanyák  világában  két  irányú  kellene,
hogy  legyen.  Egyik  a  termelt  cikkek  forgalomba  hozatala,  másik
a  tanyai  lakosság  mindennapi  szükségletének  az  ellátása,  úgy  az
egyik,  mint  a  másik  megoldható  volna  szövetkezeti  úton.  Ha  a
tanyák  világában  alkalmas  gócpontokon  szövetkezeti  gabonarak-
tárak  építtetnének,  amelyekbe  a  gazda  bevinné  terményeit,  ott
raktározhatná,  esetleg  arra  hitelt  is  kapna  az  teljesen  megfelelne
a  célnak.  Így  lehetne  pl.  a  szemtermelés  értékesítését  fokozni  a
tanyák  világában.  Nagymértékben  fokozná  a  tejtermelést  és  ezen
keresztül  az  állattenyésztést,  ha  szövetkezeti  tej  gyűjtő  állomáso-
kat  létesítenének  a  fő  útvonalak  mentén  A  romlandó  árúk  érté-
kesítései  azonban  másképen,  mini  a  közlekedési  eszközök  kiépí-
tésével,  így  elsősorban  az  autó  járatok  rendszeresítésével,  nem
lehet  megoldani.  De  ugyanígy  lehetne  a  fejlettebb  tanyarészeken
szövetkezeteket  létesíteni  a  fogyasztási  cikkek  árusítására.  En-
nek  színién  útját  állja  jelenleg  a  közlekedési  eszközök  hiánya.
Ha  utak,  autók,  vagy  kisvasutak  állhatnának  rendelkezésre,  úgy
.az  árúnak  e  szövetkezetekbe  való  széthordása  semmi  nehézsé-
gekbe rem ütköznék.
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Külön  kell  itt  megemlékeznünk  a  zöldség,  gyümölcs  és  ba-
romfi  értékesítéséről,  melyek  a  tanyák  lakóinak  jelenleg  legfon-
tosabb  értékesítési  cikkeit  képezik.  Különösen  fontos  e  három
cikk  azért,  mert  legnagyobb  mértékben  a  tanyai  gazdák  foglal-
koznak  ennek  termelésével,  s  még  inkább  azért,  mert  a  baromfi
és  baromfi  termék  igen  jelentős  tétele  külkereskedelmi  mérle-
günknek is.

Ε  cikkekben  évről-évre  nagy  hullámzás  tapasztalható.  Míg
pl.  főzelékből  1927-ben  291.216  q  volt  a  kivitel,  addig  1926-ban
479.902  q.  Ha  pl.  a  barackot  nézzük,  ugyanez  az  eltolódás  észlel-
hető,  de  ellenkező  irányban.  Itt  1927-ben  volt  nagyobb  kivitel,
egyedül  Kecskemétről  646  vaggon  ment  ki  vámkülföldre,  míg
1926-ban  csak  140  vaggon.  Összesen  zöldség  és  gyümölcs  csak
Kecskemétről  1926-ban  2222  vaggonnal  ment  el,  míg  1927-ben
2496  vaggonnal.  Természetesen  ezt  úgy  kell  értelmezni,  hogy
ebben  a  számban  elsősorban  a  tanyai  gazdaközönség  gyümölcs-
termelése  jelentkezik.  Ugyanilyen  nagy  gyümölcspiac  pl.  Kelebía»
Nagykőrös, Halas.

Ha  a  baromfi  tenyésztést  nézzük  számokban  kifejezve,  úgy
meg  kell  állapítanunk,  hogy  1927-ben  165.221  q  volt  baromfi  (élő
és  leölt)  kivitelünk,  42.5  milió  pengő  értékben,  tojás  kivitelünk
142.425  q  volt  24  millió  pengő  értékben,  míg  toll  kivitelünk  1927-
ben  szintén  több  mint  20  milliót  tett  ki,  A  baromfi  kivitelben  első-
sorban  Békéscsaba,  Orosháza,  Kiskunhalas,  Kiskunfélegyháza,
Nagykőrös  és  Kecskemét  vezetnek.  Nagykőrösön,  Kecskeméten,
Békéscsabán,  Kiskunhalason  nagy  baromfi  hizlaldák  vannak,,
amelyekből  hizlalt  baromfi  leölve  és  élő  formában  is  nagy  meny-
nyiségben megy külföldre.

Mindezeket  azért  soroltuk  fel,  hogy  nagyjából  tájékozást
tudjunk  nyújtani  e  cikkek  termelése  tekintetében  s  hogy  rámutas-
sunk  arra  az  igen  nagy  jelentőségű  kereskedelmi  ágra,  amely  a
tanyák  világában  kifejlődött  és  mindinkább  fejlődőképes.  Ezek-
nek  a  termelését,  forgalmát,  értékesítését  szintén  nagyban  nö-
velné  a  közlekedési  eszközök  javulása,  mert  ez  esetben  nem  vol-
nának az értékesítés tekintetében függővé téve az utak állapotától.

Pár  szót  kell  még  szólnunk  a  tanyai  nép  háziipari  tevékeny-
ségéről  is.  Ε  tekintetben  igen  értékes  munka  folyik  a  tanyák  vi-
lágában.  Legtöbb  helyen  az  összes  fából  készíthető  gazdasági
eszközöket  maga  a  tanyás  gazda  készíti.  Ezenkívül  házat  építe-
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nek,  azt  befedik  stb.  Másutt  ruházatukat  készítik  maguk  kender-
bői,  vagy  gyapjúból.  Tanyajáró  körutamban  nem  egyszer  láttam
olyan  értékes  háziszőttes  ruhadarabot  kenderből  és  gyapjúból,
ami  igazán  elismerést  érdemel.  Itt  a  tanyák  világában  igen  nagy
lehetőségek  vannak  e  tekintetben.  Vesszőfonás,  háncsmunka,  fa-
munka,  sokszor  a  legtökéletesebb  művészi  kivitelig  találhatók  itt
a  tanyák  között.  Csak  akkor  tudunk  ez  értékekre  bukkanni,  ami-
kor  a  tanyaházakban  látogatást  teszünk,  vagy  pedig  sikerül  egy-
egy kiállításra behozatni   ezeket a készítményeket   és értékeket.

XVI.
                  A tanyaiak adózása és a tanyai érdekek.

Vetnünk  kell  egy  pillantást  a  tanyai  gazdák  adózására  is.
Meg  kell  állapítanunk,  hogy  e  tekintetben  az  anyaközség,  vagy
város  igen  csekély  kivételektől  eltekintve,  az  egész  Alföldön  ri--
deg,  önző  politikát  folytat.  Pedig  ha  a  tanyai  ga?dák  adójának
egyrésze  állandóan  a  tanyai  lakosság  igényeinek  és  szükségletei-
nek  fedezésére  fordíttatnék,  akkor  nem  volna  szó  tanyaproblé-
rnáról  nem  kellene  beszélni  a  tanyai  nép  kultúrátlanságáról,  nyo-
morúságáról  és  nem  volna  szó  az  elégületlenségről  amely  ma,
épen ezek miatt, a tanyák világában mindenütt feltalálható.

Be  kell  látni  a  kormánynak,  hogy  az  államot  fenntartó,  adót
fizető  s  vérével  is  adózó  tanyai  gazdaközönségnek  minden  kul-
turális  szükségletkielégítéshez  épen  olyan  joga  van.  mint  a  köz-
ségben,  vagy  városban  lakóknak.  S  hogyha  komolyan  akarunk
beszélni  az  ország  újjáépítéséről,  akkor  elsősorban  is  olyan  hely-
zetet  kell  teremtenünk  a  tanyák  világában  élő  gazdaközönségnél,
hogy  azok  megkaphassák  mindazokat  a  tényezőket,  amelyek
szükségesek  ahhoz,  hogy  ők  is  100%-os  állampolgárai  lehessenek
ennek  a  hazának  és  hogy  ők  is  minden  tekintetben  bekapcsolha-
tók legyenek a gazdasági élet vérkeringésébe.

Ε  téren  is  nagy  jelentőségű  változást  hoz  be  a  belügymi-
niszter  fennt  közölt  rendelete,  amely  egyenesen  utasítja  a  tanyás
városokat  és  községeket,  hogy  a  tanyai  szükségletek  kielégítésére
az adó egy részét költségvetésileg biztosítsák.

A  tanyai  adózás  kérdése  azért  különösen  fontos,  mert
anyagi  erőforrások  nélkül  a  szükségletek  minimális  mérvét  sem
lehet  kielégíteni.  Az  egyes  tanyarészeknek  nincs  külön  költség-
vetésük  s  így  önrendelkezési    joguk  sem  a  felett,    hogy  adófillé-
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reikből  az  anyaközség  mennyit  fordítson  a  saját  és  mennyit  a  ta-
nyai  lakosság  céljaira.  Beható  vizsgálat  alapján  a  belügyi  rendelet
értelmében  a  törvényhatóságoknak  kellene  szabályrendeletet  al-
kotni  arról,  hogy  hány  %  az  a  minimum,  amit  a  tanyai  lakosság
szükségleteire  az  ő  érdekükben  kell  felhasználni  a  tanyai  lakos-
ság  adófilléreiből.  Természetesen  ezt  úgy  kell  megcsinálni,  hogy
az anyaközség, vagy város érdekei csorbát ne szenvedjenek.

Érdekesek  azok  az  adatok,  amelyeket  idevonatkozólag  az
Alföld  tanyákkal  rendelkező  városaitól  és  községeitől  szereztem
be.  Az  volt  a  kérdés,  hogy  mennyi  a  község  olyan  adója,  amely
gazdától  folyik  be;  körülbelül  mennyi  ebből  a  tanyai  lakosság
által  befizetett  adó  és  hogy  körülbelül  mit  ad  vissza  az  illető
község  vagy  város  ez  adókból  évről-évre  a  tanyai  lakosságnak
bizonyos  irányú  gazdasági,  kulturális,  közegészségügyi,  közigaz-
gatási stb. igények kielégítésére.

Hajdúszovát:
1. 1924. év II. felére kiv. földadó 19,610.87 a. kor.
2. 1925. évre kivetett földadó 39,221.73 a. kor.
3. 1924. évi házadó 17.387,592,— p. kor.
4. 1925. évi házadó 5,681.12  a.  kor.

Általános kereseti adó a bérlők után:
1. 1924. évben 940.80 a. kor.
2. 1925. évben 1,215,—  a.  kor.
A községi pótadó mindkét évben 50% volt.
A  község  a  tanyai  lakosság  kulturális  és  közegészségügyi

szükségleteinek kielégítésére semmit sem fordított.
Kiskunfélegyházán  1924.  évben  155.656,958  K,  ebből  a  ta-

nyai  lakosokra  15.428,981  Κ  esik.  Az  1925,  évben  62,456  a.  Κ  41  f.
amelyből  a  tanyaiakra  7441  Κ  67  f.  esik.  A  pótadó  a  fenti  két
évben  50%  volt.  Földadó  az  1924,  év  II.  félévi  72,699  Κ  ο4  f.
(arany)  és  az  1925.  egész  évben  145,388  Κ  43  f.  (arany)  volt.
Az  1924.  évben  földbérlet  után  a  kereseti  adó  29,648  Κ  (arany)
volt,,  amelyből  a  tanyaiakra  25,215  Κ  (arany)  esik  és  az  1925
évben  19,033  Κ  (arany)  volt,  amelyből  a  tanyaiakra  17,179  Κ
(arany)  esett.  A  pótadó  az  1923.  évben  1963°/o,  míg  az  1924.  és
1925.  években  50%  volt.  Számvevőségünk  megállapítása  szerint
a  tanyai  lakosok  részére  felmerült  kulturális  stb.  kiadások  külön
nem  részletezhetők,  mivel  az  a  költségvetésben  nincs  külön  fel-
tüntetve.
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Tömörkény  községben  1924.  évben  a  íöldadó  12,670.20
arnykorona,  házadó  3.835,600  papírkorona,  földhaszonbérlők  ke-
reseti  adója  2195.02  aranykorona,  1925.  évben  a  földadó  12,670.27
aranykorona,  házadó  1477.75  aranykorona,  haszonbérlők  kere-
seti  adója  806  aranykorona.  A  fenti  összegek  mind  a  tanyai  la-
kosságot  terhelték,  mivel  tanyaközségről  van  szó.  A  pótadó  1924.
és  1925.  évben  50%  volt.  A  község  határában  levő  tanyai  lakos-
ság  kulturális,  gazdasági  stb.  szükségleteire  évenként  a  község
az  elmúlt  2  év  alatt  (iskolák,  utak,  közkutak,  közegészségügyi
stb. célokra) kiadott 40.423,000 koronát.

Jegyzet. Az  1924. évi házadó papírkoronában van megállapítva.
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Az  iskolák  fenntartására  és  a  lakosság  kulturális  szükség-
letének  fedezésére  külön  pótadó  van  kivetve  és  így  ezekhez  a
községi pénztár nem járul hozzá.

Tájékozásul  közöljük,  hogy  Kunhegyes  község  minden
évben  gondoskodik  a  községi  közdüllő  utak  jókarbantartásáról,
a  közsé&i  orvosnak  tanyákra  való  kiküldéséről,  a  postán  érkező
leveleknek  a  mezőőrök  által  való  kézbesítéséről  és  még  több  olyan
dolgokról,  melyeknek  a  pénzbeli  értékét  feltüntetni  jóformán
nem is lehet.

Nádudvar

községben a következő adók voltak az elmúlt 1924—25. évben:
az  1924. évben földadó 146,562.75 kg. búza

együttes adók    106,703.22   a.   kor.
házadó és járulékai 104,178.590.—p.   ko.r

az  1925. évben együttes adók 203,194.15   a.   kor.
Azt,  hogy  a  befizetésekből  mennyi  esik  külön  a  föld-,  ház-

és  ált.  kereseti  adóra,  kimutatni  nem  tudjuk,  mivel  a  befizetések
az összes adónemekre együtt, egy összegben történtek.
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     A  községi  pótadó  az    1924.  és  1925.    évben   pedig   mindkét
adónem után 50% volt.

Ε  beszerzett  adatok  élénk  világot  vetnek  azokra  az  állapo-
tokra,  amelyek  e  téren  uralkodnak.  A  tanyai  nép  jóformán  csak
morzsákat  kap  vissza,  dacára  annak,  hogy  a  község,  vagy  város
bevételét  képező  adókból  évről-évre  igen  jelentős  összeget  vállal.
Ez  a  megkülönböztetés  azt  a  látszatot  kelti,  mintha  a  tanyai  la-
kosság  valóban  nem  volna  100%-os  állampolgár,  mintha  annak
nem  volna  más  kötelessége  csak  fizetni,  de  joga  és  igénye  nincs
arra,  hogy  a  véres  verejtékkel  befizetett  adókból  valamit  vissza
is  kap1'on.  Ezen  okvetlen  változtatni  kell.  A  tanyai  lakosság,  a
tanyai  gazdakörök  megszervezésével  kezd  ébredezni  és  kezd  be-
leszólni  a  község  és  a  város  gazdálkodásába,  kezd  öntudatra  éb-
redni  ós  követeli  a  maga  jogait  egyelőre;  még  csak  szépszerével.
iNem  szabad  megvárnunk,  míg  ez  a  követelés  hangosabbá  váiík,
hanem  a  kormánynak  kötelessége  gondoskodni  arról,  hogy  olyan
intézkedések  tétessenek,  amelyek  lehetővé  teszik  a  tanyai  lakos-
ság  gazdasági,  kulturális,  közegészségügyi,  közigazgatási,  stb.
igényeinek legalább is részbeni kielégítését.

XVII.
                                           A tanyai gazda élete.

Ha  a  tanyai  gazda  életét  a  napok,  hetek,  hónapok  és  évek
egymásutánjában  figyeljük,  meglehetős  egyhangúságot  fogunk
abban  találni.  A  tanyai  gazda  élete  igen  sok  külső  tényezőktől
függ.  Ezek  között  legdöntőbb  az,  hogy  állandóan  kint  lakik-e,
vagy  csak  a  mezőgazdasági  munka  idejére  költözik  ki?  Az  első
esetben  egész  másként,  teljes  állandósággal  kell  berendezkednie,
míg  az  utóbbi  esetben  csak  egy  szezonszerű  kirándulásról  van
szó,  amikor  gyakrabban  bemegy  városi  lakásába  és  ott  mindazt
megtalálja,  ami  polgári  életmódjához  szükséges.  Az  állandó  ta-



214

nyai  lakos  bejön  a  községbe,  vagy  városba  minden  vasárnap  val-
lási  szükségletének  a  kielégítése  végett,  de  feltétlen  bejön  min-
den  nagyvásárra,  sőt  a  hetipiacra  is;  ezenkívül  ha  adót  kell  fizet-
nie,  vagy  ha  más  ügyben  idézést  kap.  Sok  tanyai  gazda  hiába
akar  kultúrát,  nincs  arra  neki  lehetősége.  Nem  járathat  újságot.,
mert  a  posta  kéthetenként  közlekedik.  Nem  jöhet  össze  gazdatár-
saival  beszélgetésre,  eszmecserére,  mert  nincs  gazdakör,  vagy
népház,  az  iskolába  pedig  sok  helyen  a  tanfelügyelőség  nem  en-
gedélyezi  az  összejövetelt.  Itt,  a  messze  tanyák  világában  na-
gyobb  az  összetartás  érzete,  mert  jobban  egymásra,  vannak  utalva
az  emberek.  Csak  téli  hónapokban  akad  nekik  lehetőség  az  Össze-
jövetelre,  amikor  lakodalmak,  névnap,  disznótor,  vagy  egyéb
közös  alkalmak  hozzák  össze  vacsorákra  a  szétszórt  tanyai  gaz-
daközönséget.

Hogy  a  tanyai  gazdaközönségnek  milyen  a  kulturális,  köz-
egészségügyi  és  közigazgatási  stb.  élete,  azt  már  fentebb  elmon-
dottuk.  Olvasókönyve  igen  sok  helyen  csak  a  kalendárium,  refor-
mátusaknál esetleg még a zsoltár és a biblia.

Csudálatos  azért,  hogy  ennek  dacára  is  milyen  értékek  nő-
nek  itt  a  tanyák  világában.  A  halasi  tanyai  gazdákból  zenekar
alakult;  napszámosok  és  kisgazdák  ezek,  akik  nappal  kapálnak,
vagy  szántanak,  este  pedig  zenekarban  muzsikálnak.  Találkoz-
tam  olyan  tanyai  gazdával  is,  aki  megvett  egy  egészen  tossz,
ócska  zongorát,  azt  maga  kijavította  s  megtanult  rajta  zongorázni
úgy, hogy képes volt a városi moziban is zongorázni.

 Ezekből  láthatjuk,  hogy  micsoda  kincseket  szül,  nevel  és
táplál  az  alföldi  homok;  hogy  micsoda  kincs  van  a  tanyai  ma-
gyarban,  amely  eddig  kiaknázatlanul  hevert,  mert  nem  volt  mód,
nem  volt  lehetőség,  hogy  bekapcsoljuk  a  kultúra  áldásába,  a  Ic-
lehetőséget  nem  tudtuk  neki  nyújtani  a  tanuláshoz,  a  művelődés-
hez.  Ezt  meg  kell  adnunk  a  jövőben,  előadásokkal,  tanfolyamok-
kal,  a  közlekedési,  közigazgatási,  kulturális  szükségletek  kielé-
gítésével,  úgy,  hogy  a  tanyai  magyarság  legalább  azt  a  helyzetet
élvezhesse,  amelyet  egy  legkisebb  falu,  vagy  pl,  amelyet  Erdély-
ben  egy  szétszórtan  levő  kicsiny  hegyi  oláh  falu  oláh  lakója  él-
vezett.

Nagyon  érdekes  lesz  megemlíteni  a  szentetornyai  községi
jegyző119)  adatait,  amely  élénken  mutatja,  hogy  egy  tanyaközség .

118) Kamaránkhoz intézett leveléből.
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milyen  előnyös  helyzetben  van  a  legfejlettebb  tanyaközponttal
szemben  is  és  hogy  mennyire  a  tanyai  lakosság  előnyét  szolgálná
a  közigazgatási  kirendeltség  vagy  a  községesítés,  ahol  ez  nagyobb
sérelem  nélkül  megvalósítható.  Milyen  más  itt  a  tanyai  lakos
élete  és  mennyivel  fejlettebb  életet  élhet  itt  a  tanyai  gazda,  mint
a tanyaközpontban.

Az  itteni  tanyai  lakosság  közigazgatásilag  jó  helyzetben
van,  mert  a  községháza  a  tanyák  között  és  nem  a  községben  van.
A  községben  csak  jegyzői  kirendeltség  működik.  A  tanyákon
összesen  4  községi  elemi  iskola  és  1  gazd.  irányú  továbbképző  is-
kola  működik,  az  utóbbi  azonban  csak  az  elemi  iskola  mellé  szer-
vezett  és  nem  önálló  gazd.  iskola.  A  tanyai  lakosság  egy  részének
közegészségügyi  szükségleteit  a  községi  orvos  látja  el  azon  ta-
nyarészeken,  amelyek  az  orvos  lakása  felé  gravitálnak,  a  tanya-
világ  nagy  része  azonban  Orosháza,  Nagyszénás  és  Gádoros  köz-
ségekből  kap  orvost,  kihez  melyik  esik  közelebb.  A  tanyákon  egy
köves  út  visz  keresztül,  az  egész  úthálózat  egyébként  föld  út  és
télen  nehezen  járható.  A  levélkézbesítés  a  községi  mezőőrök  út-
ján  történik,  a  tanyákon  2  vasúti  vonal  —  5  megállóval  —  visz
keresztül  s  így  a  tanyavilág  a  világforgalomba  meglehetősen  be
van  kapcsolva.  Az  uradalmi  és  iskolai  kutakon  kívül  egy  községi
artézi kút van a tanyák területén.

A  tanyavilág  nagyrésze  —  cca  95%-a  —  orosházi  házbirtokos
akik  a  legszorosabb  kapcsolatot  Orosházával  tartják  fenn,  ott  él-
nek  társadalmi  életet,  ott  halnak,  születnek  és  házasodnak,  úgy,,
hogy  a  tanyán  leginkább  csak  nyáron  a  munka  végeztéig  tartóz-
kodnak.  A  tanya  területén  van  egy  gazdatársadalmi  olvasókör,
van  egy  modern  tüzifecskendő,  most  szervezzük  az  önkéntes  ta-
nyai tűzoltóságot.

Az  1924.  évben  a  községi  pótadó  25.000  korona,  1925-ben
36.000  korona,  1926-ban  46.000  korona,  az  ált.  kereseti  adó  6700
és  8900  korona,  melynek  cca  80%-a  esik  a  bérlőkre.  A  községi
pótadóból  a  tanyai  lakosságra  szintén  30%  esik.  A  tanyai  lakos-
ság érdekében tett kiadás a községi bevételeknek cca 70%-a.

XVIII.

                                  A tanyai asszonyok. 119a)
Az  ország  boldogulása  és  a  nemzet  fennmaradása  nagy

mértékben  függ  a  nőktől.  A  nemzet  alapja  ugyanis  a  boldog,  ele-

119a ) Ezt a fejezetet dr. Kovács Józefné Tüdős Ilona írta.



216

gedett,  dolgozó  család.  A  családi  életet  pedig  boldoggá  a  nő  te-
heti.  S  vájjon  melyik  asszony  nem  akarná  hazájának  és  nemze-
tének  hasznos  és  munkás  tagja  lenni?  A  nőt  a  természet  a  családi
életre  teremtette  s  ennek  a  feladatnak  sehol  annyira  nem  élhet,
mint  éppen  a  tanyán,  ahol  a  munkaköre  olyan  sok  irányú  és  olyan
szép,  hogy  annak  a  teljesítése  már  a  boldogságot  jelenti,  A  nő-
ket  azonban  elő  kell  ahhoz  készíteni,  hogy  ennek  a  nemes  és  szá-
mukra  a  legszebb  feladatnak  az  életben  eleget  is  tudjanak  tenni.
A  tanyákon  élő  nők  nagy  számot  képviselnek  s  fontos  az,  hogy
ezt  a  nagy  tömeget  valóban  a  nemzet  hasznos  tagjaivá  nevelhes-
sük,  ezért  mai  helyzetükkel  foglalkoznunk  kell.  Ismerjük  meg,
hogyan  él  a  tanyai  asszony  s  vizsgáljuk  meg,  hogy  jelenlegi  vi-
szonyai  között  vájjon  tud-e  hasznos  munkát  kifejteni?  Van-e
ehhez  elég  tudása,  érdeklődése,  szeretete?  S  vájjon  meg  van-e
munkája eredményével elégedve?

Annál  is  inkább  foglalkoznunk  kell  ezzel  a  kérdéssel,  mert
már  a  tanyai  asszony  lelki  világába  is  sok  helyen  beékelte  magát
a  városi  élet  után  való  vágyakozás.  Az  ott  sejtett  vagy  tapasztalt
szórakozások,  remélhető  élvezetek  foglalkoztatják  nem  egyszer
s  álmodozásai  közben  a  tanyai  életet  unalmasnak,  egyhangúnak,
a tanyai munkát piszkosnak, alacsonynak találja.

A  leány  nem  igen  kívánkozik  tanyai  emberhez  feleségül
menni;  inkább  vágyik  városi  férj  után.  Ilyen  úton  indul  meg  a
vidék  elnéptelenedése,  aminek  csak  azzal  vethetünk  gátat,  ha  a
tanyai  nőket  megtartjuk  a  tanyának;  megismertetjük  és  megsze-
rettetjük  velük  a  tanyai  élet  szépségeit,  előnyeit  s  ha  lehetővé
tesszük  számunkra,  hogy  a  tanyán  is  alkothassanak  maguknak  ba-
rátságos  otthont  s  ott  is  kaphassanak  egy  kis  szórakozást  és  mű-
velődést.  Nagyon  gyakran  előfordul  az  is,  hogy  a  tanyákról  a  nők
azért  vándorolnak  a  falvakba,  városokba,  mert  nem  értenek  a
tanyai  gazdálkodáshoz,  holott  igen  szívesen  maradnának  a  tanyá-
kon.  A  legfontosabb  feladat  tehát  a  tanyai  asszony  számára  is
lehetővé  tenni  azt,  hogy  a  tanyai  élet  és  gazdálkodás  minden  ne-
kik  való  ágát  jól  megtanulhassák  s  így  megszeressék  a  tanyát.
Különösen  nagy  fontossága  van  annak,  hogy  a  fiatal  lányok  meg-
találják  és  megszeressék  a  tanyai  munkát.  Általuk  ugyanis  egész
sereg  fiatal  legény  megmarad  a  tanyákon,  mert  lesznek  asszo-
nyok,  akik  szívesen  megosztják  velük  a  tanyai  élet  munkáját  és
örömét;  akik  szívesen  dolgoznak  férjeikkel;  látják  el  a  háztartást
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és  nevelik  a  kis  tanyai  gyerekeket.  Megtartani  az  asszonyt  a  ta-
nyának  jelenti  tehát,  hogy  egyúttal  visszatartjuk  ott  az  új  nemze-
déket  is.  Mert  a  tanyákról  való  gyakori  elvándorlást  sok  esetben
az okozza, hogy nincsenek jó tanyai gazdasszonyok.

Milyen  ma  a  tanyai  család  lakóháza  vagyis  otthona?  A  sá-
ros  udvarról  lépcső  nélküli  pitvaron  át,  alápincézetlen,  legtöbb-
ször  földes,  alacsony,  egy  kis  ablakkal  megvilágított  szoba  a
nagyszámú  család  otthona.  A  szoba  előtti  pitvart  télen  nem  hasz-
nálják,  mert  az  hideg.  Ott  van  a  szabad  kémény,  mégha  nyílt
tűzhely  nincs  is.  A  szobának  gyakran  nedves  a  fala;  az  ablakát
ritkán,  télen  egyáltalában  nem  nyitják  ki,  napfényt,  levegőt  nem
kap,  tőt  a  legyek  ellen  be  is  sötétítik.  A  szobából  a  levegőt  és
napfényt  nem  szabad  kizárni,  mert  ezekre  az  embernek  nagy
szüksége  van.  Még  gyakrabban  kell  szellőztetni  ajtó,  ablak  ki-
nyitásával  az  olyan  lakóhelyet,  ahol  mint  a  tanyai  szobábn,  az
egész  család  együtt  tölti  a  napot  és  abban  is  hál,  sőt  munkáját  is
ott  végzi.  Az  anya  ott  főz,  mosogat,  súrol,  mos  stb.;  a  gyermek
ott  játszik,  az  apa,  főként  este,  ott  fúr,  farag  s  mind  ezekhez  még
hozzájárul  az  is,  hogy  az  aprójószág  is  ki  be  járhat,  kutya,
macska  naphosszat  a  szobában  tanyázik  s  a  hideg  téli  hónapok-
ban  a  gazdasszony  még  a  kotlókat  is  az  egyetlen  szobában  ülteti
meg  s  ott  tartja  azokat  a  kikelt  kis  csirkékkel  mindaddig,  míg  az
enyhébb  idő  beálltával  kiengedheti  az  udvarra.  Az  egyetlen  szo-
bában,  ahol  a  család  él,  dolgozik  és  alszik  s  ahol  még  állatok  is
tartózkodnak  s  nem  szellőztetnek,  nagyon  elromlik,  elhasználó-
dik  a  levegő.  Pedig  a  levegő  hiányát  nagyon  megérzi  egészségünk
különösen  a  gyermekeké,  akik  a  romlott,  dohos  levegőjű,  nap-
fény  nélküli,  szellőzetlen  szobában  csenevészek  lesznek  s  kony-
nyebben  megbetegednek.  Ez  az  oka  annak,  hogy  a  tanyán,  ahol
az  Isten  szabad  ege  alatt  pompás  levegőn  élhetne  a  gyermek,  a
rossz  lakások  folytán  sápadt,  beteg  kinézésű,  egészségtelen  gyer-
mekeket  találunk.  Az  egyetlen  tanyai  szobában,  az  egészséges-
nek  kívánatos  tisztaságot  sem  lehet  biztosítani.  Ilyen  helyet  na-
ponta  legalább  kétszer  alaposan  ki  kellene  seperni  s  természe-
tesen szellőztetni is.

Télen  a  boglya  kemence  ontja  a  meleget  az  egyetlen,  leve-
gőtlen  szobában.  Rendesen  túl  nagy  meleg  fejlődik  ott,  a  család
túl  meleg  helyen  dolgozik.  Ebből  az  következik,  hogyha  kimegy
a  levegőre,  könnyen  meghűl.  Különösen  a  gyermekek  válnak  így
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érzékennyé  és  betegesekké.  Legártalmasabb  a  túlságos  meleg
szoba  a  csecsemőkre,  akik  túl  melegen  tartva,  könnyebben  kap-
nak  emésztési  zavarokat,  bélhurutot,  görcsöt  stb.  A  szellőztetés
azért  is  fontos,  mert  így  a  romlott,  meleg  levegőt  friss,  tiszta,
egészséges  levegő  váltja  fel.  A  szellőztetéssel  még  nem  hűl  ki
a szoba.

Ma  a  tanyai  család  rideg,  dísztelen,  szűk,  barátságtalan,
szomorú  házakban  él.  Ezt  nem  lehet  otthonnak  nevezni.  Kevés,
hiányos  a  bútorzata  is.  Legnagyobb  baj,  hogy  a  parányi  szoba
még  kevés  bútorral  és  boglyakemencével  is  túl  tömött,  alig  lehet
mozogni  benne.  Ezért  több  családtag  is  alszik  egy  fekvő  helyen.
Ez  igen  egészségtelen,  mert  nem  fekhetik  senki  kényelmesen  s
nem  tud  jól  pihenni.  De  azért  is  veszedelmes,  mert  a  hálótársak
beszívják  egymás  kilehelt,  megromlott  levegőjét  s  az  is  megtör-
ténhetik,  hogy  egyik  beteg  családtag  a  másikra  átviszi  a  beteg-
séget.  A  legsúlyosabb  következményei  vannak  ezeknek  a  viszo-
nyoknak a fejlődő gyermekek erkölcsi és lelkivilágára is.

A  kietlen  tanyai  lakóházban  igen  sokszor  a  legszomorúbb
képet  maga  a  családanya  adja.  A  sokféle,  rendszertelenül  végzett
munkában  kimerült  és  túlfáradt  asszony  idő  előtt  megöregszik  s
fásulttá  válik.  Elhanyagolja  magát,  nem  tisztálkodik  eleget,  nem
gondozza  egészségét  s  kedvtelen.  Pedig  a  boldog  családi  életnek
épen az asszony vidámsága, munkakedve adja meg a biztos alapot.

A  helyes  és  célszerű,  egészséges,  kielégítő,  de  amellett  ta-
karékos  táplálkozást  a  tanyai  asszonyok  kevéssé  ismerik.  A  tanyai
gazda  foglalkozik  a  tehene  és  egyéb  állata  táplálásával,  mert
tudja,  hogy  csak  a  jól  tartott  állat  képes  jó  tejet  és  húst  termelni
és  jó  munkát  végezni.  De  a  tanyai  anyák  közül  kevesen  törődnek
azzal,  hogy  gyermekeik  nekik  való  ételeket  egyenek,  s  így  szerve-
zetük  a  megfelelő  tápláló  anyagokat  naponta  elég  mennyiségben
megkapja.  A  helytelen,  célszerűtlen  és  egyoldalú  táplálkozás
következménye  az,  hogy  a  tanyákon  annyi  sápadt,  sovány  satnya
gyermeket  látunk,  holott  ott  volna  előttük  a  tej,  tojás  ,zöldség,
amelyek  a  testi  erő  képzéséhez  nélkülözheetlenül  szükségesek.
De  nem  fogyasztatja  velük  anyjuk  bőven,  mert  maga  sem  tudja,
hogy azokra milyen nagy szüksége van az emberi testnek.

A  helyes  táplálkozásnak  egyik  főfeltétel  a  az  élelmiszerek
ismerete  és  a  főzni  tudás.  Tanyai  gazdasszonyaink  nem  ismerik
jól az  élelmiszerek  jelentékeny  részét.   Igen  kevés  féle  ételt  tud-
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nak  főzni.  A  tanyai  gazdasszonyok  főzési  tapasztalatlansága  foly-
tán  a  tanyai  táplálkozásnak  egy  másik  igen  nagy  hibája  lép  elő-
térbe  s  ez  a  változatosság  hiánya.  Pedig  a  változatosságot  az  ét-
kezésben  is  figyelembe  kell  venni,  mert  gyomrunk  alkotása  külön-
féle  ételeket  kíván;  a  gyomor  emésztési  képességét  az  ételek  vál-
tozatosságával  kell  felfrissíteni,  különben  az  egészség  szenved  az
egyoldalú  táplálkozás  következtében  Sajnos,  ma  a  tanyákon  az
egyoldalú  táplálkozás  dívik.  Sok  kenyér,  szalonna.  főtt  tészta,
ritkábban  főzelékfélék.  Ezekből  is  leginkább  a  téli  babot  használ-
ják.  A  gazdasszony  megfőz  egy  jó  nagy  csomó  babot  egyszerre  s
ezt  addig  eszi  a  család  apraja,  nagyja,  délben,  este,  amíg  csak  el
nem  fogy.  Vagy  megtölt  a  gazdasszony  100  káposztalevelet  s
néhány  napon  át  ez  az  egész  táplálék.  A  tanyákon  termelt  tejet,
vajat,  tojást,  baromfit,  zöldséget  csak  igen  kis  mértékben  fo-
gyasztja  a  tanyai  nép;  nem  igen  tartják  ezeket  valódi  ételeknek,
inkább  csak  csemegéknek.  Nem  ismerik  azoknak  nagy  tápértékét
s  nem  tudják,  hogy  milyen  fontos  a  vegyes  élelmek  fogyasztása
a  szervezetre  s  különösen,  hogy  egyik-másik  tápanyag  milyen
nagy  hatással  bír  a  test  erejének  megtartására,  fokozására  s  a
gyermeki  szervezet  növekedésére.  A  változatosság  hiányának
egyik  oka  még  az  is,  hogy  a  nyáron  át  termelt  zöldség  és  gyü-
mölcsfélét  nem  dolgozza  fel  és  nem  teszi  el  télire,  mert  nem  is-
meri  a  téli  elrakás  egyszerű  módját.  A  burgonyát  meleg,  szellő-
zetlen  vermekben  teleltetik  át,  ahol  egymáson  fekszik  háborítat-
lanul.  Egész  télen  át  meg  nem  forgatják,  a  vermet  nem  szellőzte-
tik.  Természetesen  tavasz  felé,  amikor  az  idő  melegedni  kezd,  a
burgonya  kicsírázik,  hosszú,  fehér,  fényes  szárakat  hajt  s  ezek
ben  képződik  az  ártalmas  méreg.  Nem  szabad  hagyni,  hogy
nagyon  kicsírásodjék  a  burgonya,  mert  ezáltal  sok  tápérté-
ket  is  veszít  a  gumó.  A  burgonyát  szétterítve  kell  tartani;  -időn-
kint  megnézni  s  amint  apró  csírákat  vesz  rajta  észre  a  gazdasz-
szony, azonnal tisztogassa meg.

Ha  nyers  káposzta  fejeket  tesz  el  télire  a  tanyai  asszony,
sokszor  megtörténik  hogy  azok  megfagynak,  mert  nem  fedi  be-
őket  idejében  szalmával.  Más  zöldségfélét  nem  szokott  eltenni,
inkább  hagyja  azt  megvénülni,  ha  már  nem  tudta  idejében  eladni.
Az  esetleg  termelt  gyümölcsből  a  felesleget  nem  igen  főzi  be
télire.  Pedig,  ha  egyébért  nem  is,  de  azért,  hogy  a  betegnek  tud-
jon egy kis hűsítőt adni, főzhetne be legalább meggyet.
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Vájjon  megtudja-e  különböztetni  a  tanyai  asszony  a  friss
húst  a  régitől  vagy  a  romlottól?  De  talán  nem  is  igen  törődik  vele,
mert  nem  tudja,  hogy  a  romlott  hús  fogyasztása  milyen  vesze-
delmes  az  egészségre.  Sőt  a  szükségből  levágott  beteg  állat  hú-
sát  is  megveszik  és  fogyasztják,  mert  az  legalább  olcsó.  Hogyan
óvják  meg  pl.  nyáron  a  húst  a  romlástól?  Le  teszik-e  letakarva
a legyek ellen védve a hideg pincébe vagy leeresztik-e a kútba?

Mit  látunk  a  másik  legfontosabb  élelmiszernél  a  tejnél?
Nem  fogyasztják  eléggé  a  tejet,  mert  azt  főként  csak  gyereknek
való  italnak  tekintik;  holott  a  teljes  tej  a  legjobb  és  legtáplálóbb
élelem  felnőttnek  és  gyermeknek  egyaránt.  De  hogy  nyeri  és  ke-
zeli  a  gazdasszony  ezt  az  értékes  élelmi  szert?  Az  istálló  pisz-
kos,  szellőzetlen,  a  tehén  sáros,  a  tomporán  talán  egy  hónap  óta
odaszáradt  trágya,  a  tőgye  maszatos,  s  a  gazdasszony  hozzáfog
a  fejéshez,  anélkül,  hogy  a  tehenet  letisztítaná  s  a  tőgyét  lan-
gyos  vízzel  lemosná.  Ezt  ha  meg  teszi  is,  a  rocskából  eszközli,
melybe  azután  egy  kis  felületes  öblítés  után  feji  a  tejet.  De  ő
maga  is  szennyes  ruhájában  megy  a  fejéshez;  kezeit  nem  mossa
meg  előre,  fejét  nem  köti  be.  Egy  fedetlen  vederbe  feji  ki  a  te-
jet;  a  frissen  kifejt  tejet  nem  viszi  ki,  hanem  állani  hagyja  az
istállóban,  ahol  abba  mindenféle  szemét  és  piszok  kerül.  Le  sem
viszi  a  pincébe  vagy  kamarába,  mert  nem  tudja,  hogy  a  tejnek
árt,  ha  a  kifejés  után  azonnal  jól  le  nem  hűl.  Ε  helyett  gyakran
a  szoba  ablakába  teszi,  hol  a  szoba  dohos  szagát  magába  veszi
a tej.

A  fölösleges  tejből  vajat,  sajtot,  túrót  készít  néha  a  gazd-
asszony.  De  ezt  is  olyan  kezdetleges  módon  csinálja,  hogy  az
gyorsan  romlik,  nem  fogyasztható,  sem  el  nem  adható  s  így  nincs
haszon  a  tehéntartásból,  csak  az  a  tej,  amit  a  család  elfogyaszt.
Legtöbbször a malac hizlalására használják el a maradék  tejet.

A  tojást  sem  használja  a  tanyai  asszony  olyan  mennyiség-
ben,  amint  azt  tápértéke,  könnyű  elkészítése  és  olcsósága  meg-
kívánná.  A  tojás  termelésre  nem  igen  helyeznek  súlyt;  nyáron
nem  gyűjtik  össze  a  tojást  s  nem  rakják  polyvéba,  hogy  legyen
elég tojás a téli szűkebb időben is.

A  növényi  élelmiszerek  közül  a  tanyai  táplálkozásban  lisz-
tet  fogyasztanak  legtöbbet.  A  búzát,  gabonát  sokszor  gondatlanul
kezelik,  nedves  helyen  tartják.  Nem  forgatják  s  így  gyakran  ta-
vasszal  már  állott  szagú,  dohos  gabonát  őröltetnek  s  ennek  liszt-
jéből kénytelenek kenyeret sütni.
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Zöldséget  igen  keveset  fogyasztanak,  mert  miután  nem  olyan
nagy  a  jóllakottság  érzése,  mint  a  bab,  szalonna  s  kenyér  fogyasz-
tása  után,  azt  gondolják,  hogy  nem  is  olyan  jó  táplálék.  Gyü-
mölcsfélét  keveset  termelnek  s  csak  csemegének  tekintik.  Volt-e
valaha  egy  egyszerű,  jó  magyar  szakácskönyv  csak  egy  tanyai
asszony  kezében  is?  Ha  nem,  miből  és  honnan  tanuljon  meg  táp-
láló,  ízletes  ételeket  készíteni?  Honnan  tudjon  a  betegnek  egy
pohár  limonádét,  hársfa-kukorica  teát,  borlevest,  egy  falat  köny-
nyű  pecsenyét,  tojásételt,  tejes  ételt,  egy  kis  kétszersültet  adni?
Ma  a  tanyai  asszony  teljesen  tanácstalanul  áll  a  beteg  gyermeke
vagy  más  családtagja  ágyánál,  mert  nem  tudja,  hogy  mit  adjon
nekik  enni?  A  helytelen  és  célszerűtlen  táplálkozás  által  gyakran
keletkezik  megbetegedés;  s  betegnek  az  állapotát  igen  sokszor
súlyosabbá teszi a meg nem felelő táplálás.

Mit  kap  pl.  a  gyermekágyas  asszony?  Egyik  családban  alig
mernek  neki  enni  adni,  csak  levessel  tartják.  Ennek  az  a  követ-
kezménye,  hogy  kevés  lesz  a  teje,  csecsemőjét  nem  tudja  kielé-
gítően  táplálni  s  ereje  lassan  vagy  éppen  nem  tér  vissza.  Másutt
ismét  mindennel  jól  tartják,  húsokkal,  nehéz  ételekkel  és  csodál-
koznak,  hogy  a  jó  táplálás  mellett  is  beteg,  sőt  lázas  lesz  az  asz-
szony és fájdalmakról, rosszullétről panaszkodik stb.

Mit  adjon  enni  a  gazdasszony  a  hidegleléses  betegnek?  Ho-
gyan  táplálja  az  anya  görvélyes,  angolkóros  gyermekét?  Mind-
ezekben az   esetekben a tanyai  asszony nem  tudja,  mit tegyen.

Hogyan  táplálja  az  anya  csecsemőjét,  amikor  választani
kezdi?  Itt  is  sok  szomorú  tudatlanságot  látunk.  Minden  átmenet
nélkül  adnak  a  kis  gyermeknek  mindenféle  ételeket,  kenyeret,
húst  stb.  Nagyon  kevés  anya  tudja,  hogy  miként  válassza  el  cse-
csemőjét  s  hogyan  adja  neki  a  tehén  tejet  s  milyen  sorrendben
adhat  neki  lassanként  más  egyéb  táplálékot  is.  A  csecsemők  és
kis  gyermekek  helytelen  táplálásának  eredménye  azután  a  sok
görbelábú,  fejletlen  tanyai  gyerek,  akik  már  kicsi  koruktól  kezd-
ve ilyen rosszul vannak az életre előkészítve.

A  gyermekek  egészséges  fejlődésének  egyik  legfontosabb
feltétele  a  szülők  egészséges  volta.  És  mégis  a  házasságok  megkö-
tésénél  azt  látjuk,  hogy  nem  ez  a  fontos,  hanem  sokkal  inkább  a
Jó  mód.  A  tanyai  családok  gyakran  házasítják  össze  lányaikat
vagyonosabb,  de  beteges,  gyengülő  vagy  idősebb  legénnyel  s  fiai-
kat   nem   ritkán   sápadt,    vérszegény,    beesett   mellű,    görbehátú,
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esetleg  öregebb  leánnyal,  csak  azért,  mert  annak  van  egy  kis  föl-
decskéje.  Gyakran  összeházasodnak  egészen  közeli  rokonok,  első
unokatestvérek.  Ezeknek  a  házasságából  született  gyermekek
gyengébbek,  nem  ritkán  már  magukkal  hoznak  valami  betegség
csirát  is.  Tehát  a  házasság  kötésénél  azt  kell  nézni,  hogy  erős,
egészséges  fiatalok  kerüljenek  össze.  Nem  baj,  ha  szegények  is,
mert  tudnak  dolgozni,  keresni  és  boldogulni;  míg  a  beteges  pár
még azt is elveszíti, amije volt.

A  csecsemő  egyetlen  tápláléka  az  anyatej.  Tanyai  asszo-
nyaink  becsületesen  maguk  táplálják  csecsemőiket.  Azonban  hi-
bát  követnek  el  akkor,  amikor  rendetlen  időben  adnak  enni.  Ha
egy  kicsit  sír  a  gyermek,  azonnal  szoptatni  kezdi  az  anya.  Pedig
az  nem  lehet  mindig  éhes.  Lehet  annak  egyéb  baja  is.  Ha  örökö-
sen  enni  kap  a  csecsemő,  attól  megbetegszik  s  még  inkább  nyug-
talan  és  sírós  lesz.  Csak  három  óránként  szabad  a  csecsemőt  meg-
szoptatni.  Egyéb  ferdeségekkel  is  találkozunk  a  csecsemő  és
gyermek  gondozásánál.  Az  apróságot  könnyű,  meleg  tiszta  holmi
helyett  nehéz,  vastag  dunyhába,  kendőbe  szorosan  bekötözik;  a
fejére  is  vastag,  meleg  sapkát  húznak  s  a  különben  is  meleg,  szel-
lőzetlen,  rossz  levegőjű  szobában  csodálkoznak  ha  a  csecsemő
nyugtalan  és  sír  stb.  Pedig  ez  érthető,  mert  a  túlmelegen  tartott
gyermek  teste  kipállik,  kivörösödik  s  ez  fáj  neki  s  azért  sír.  A
síró  gyermek  pólyáját  nem  bontják  ki,  hogy  száraz,  tisztái  ruhát
tegyenek  alája,  hanem  hurcolják,  rázzák  s  ettől  egy  idő  múlva  a
kicsike  elbágyad,  elkábul  s  végre  elalszik.  A  csecsemőt  ritkán
fürdetik,  holott  annak  a  napi  langyos,  tiszta  vízben  való  lemo-
sásra  nagy  szüksége  van.  Nagy  hiba,  hogy  a síró  gyermeknek  a
szájába  rongyból  készült,  cukorba  mártott  cuclit  nyomnak;  s  ha
kiejti,  akkor  újba  úgy  teszik  a  szájába.  Ez  igen  veszedelmes,
mert  így  szennyet,  fertőzést,  betegséget  adunk  a  gyermeknek.  S
ezek  után  az  anya  még  csodálkozik,  hogy  gyermeke  megbeteg-
szik,  meghal  s  hogy  honnan  kaphatta  a  bajt?  Legjobb  semmit  sem
tenni  a  szájba,  hanem  ha  sír,  szárazba  kell  tenni;  gondoskodni
kell  a  napi  székeléséről  s  ha  ez  elmarad,  kaphat  cukrozott  teát,
adhatunk  2  naponként  beöntést.  Nem  egy  anya  megteszi  azt,  hogy
megfőzi  a  mákfejet  s  annak  a  levével  itatja  meg  síró  gyermekét,
hogy  aludjék.  Ez  nagy  baj,  mert  a  mákfej  mérges  anyagokat,  ópi-
umot  és  morfiumot  tartalmaz  s  így  a  lével  mérgező  anyag  is  jut  a
gyermek  testébe.  A  gyenge  szervezet  bizony  sokszor  áldozatául
esik az anya tudatlanságának.
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Nagyobb  gyermekek  gondozásánál  gyakran  látjuk,  hogy
ezek  későn  feküsznek  le  s  reggel  már  korán  hajnalban  felkeltik
őket,  holott  a  fejlődő  gyermeknek  10—11  órai  alvásra  van  szük-
sége.  Megengedi  az  anya  nekik,  hogy  rendetlen  időben  kenyérrel
jól  lakjanak.  Nem  törődik  vele,  ha  növő  fia  titokban  dohányzik,
mert  talán  nem  is  tudja,  hogy  a  nikotin  a  gyermek  szervezetére
milyen  káros  hatással  van;  megállítja  vagy  legalább  is  késlelteti
annak  fejlődését,  gyarapodását  stb.  Ugyanilyen  hatása  van  az
alkohol  élvezetének  is.  Pedig  nem  ritkán  látjuk,  hogy  maga  a
szülő  szoktatja  rá  gyermekét  a  pálinkaivásra.  Némelyik  virtusko-
dásból,  másik  meg  abból  a  téves  felfogásból  indulva  ki,  hogy  az
alkohol, pálinka orvosság, holott méreg.

A  felügyelet  nélkül  hagyott  kisebb-nagyobb  gyermekek
sokszor  tesznek  magukban  végzetes  kimenetelű  károkat.  Az  anyák
gondatlanságából  kifolyólag  hányszor  látunk  lúgkővel  mérge-
zett  gyermekeket,  akik  bizony  abba  sokszor  belepusztulnak.
Mennyi  bajt  okoznak  a  mérges  növények,  amelyeket  a  magára
hagyott  gyermek  a  kertben  vagy  a  réten  megkóstol.  Pl.  a  maszla-
gos  nadragulya  (farkas  cseresznye)  bogyóit  megeszi  a  gyermek
s  utána  rövid  idővel  meghal;  vagy  játszik  a  beléndek  magvával,
ennek  nedvével  beszennyezi  a  kezét  s  azután  a  mérges,  nedves
kézzel  eszik  valamit  s  utána  megbetegszik.  Ilyen  mérges,  vesze-
delmes  növények  a  bürök  és  az  ebpetrezselyem  is,  melyek  igen
hasonlítanak  a  zöld  petrezselyemhez,  azonban  kellemetlen  sza-
gukról  felismerhetők.  A  galambbegy  fiatalon  igen  jó  salátának,
de  ha  megvénül  keserű  nedvétől  fájdalmakat  kap  az  el  fo-
gyasztója.

Ha  a  gyermek,  vagy  a  család  más  tagja  megbetegszik,  a  ta-
nyai  asszony  nem  tudja,  mit  kezdjen  vele.  Általában  a  beteget
nem  szeretik  lefektetni,  mert  azt  tartják,  hogy  az  ágyban  való
fekvéstől  betegebb  lesz  s  így  nem  egyszer  megtörténik,  hogy  a
lázas  gyermek  lábon  állja  ki  a  betegséget.  Komoly  a  veszedelem
akkor,  ha  valamely  fertőző  betegség  lép  fel  a  tanyán.  A  tanyai
asszony  megismeri-e,  hogy  a  gyermeke  ragályos  beteg?  A  leg-
többször  nem  s  beteg  gyermekét  nem  különíti  el,  de  nem  is  igen
volna  hova  külön  tenni  a  beteget  az  egy  tanyai  szobán  kívül.  S
így,  ha  valamely  kiütéses,  vagy  más  fertőző  betegség  bekerült  a
tanyára,  akkor  végig  megy  a  család  összes  tagjain  s  orvos  és
gyógyszer nélkül nagy pusztítást is végez köztük.
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A  betegen  nem  tud  segíteni  a  tanyai  asszony  s  épen  úgy
nem  segít,  ha  baleset  adja  elő  magát.  De  honnan  is  tudná,  hogy
mit  kell  tennie,  hiszen  a  tanyákon  nagyon  ritkán  fordul  meg  az
orvos,  s  így  nincs  kitől  kérjen  tanácsot.  Nagyon  sokszor  inkább
iont  a  segítségével,  mint  használ.  Pl.  nem  egyszer  látjuk,  hogy  a
megégetett,  leforrázott  testrészre  sót  hintenek,  holott  az  rettene-
tesen  csípi  és  marja,  ahelyett,  hogy  olajjal  vagy  zsírral  meg-
kenve,  tiszta  ruhával  bekötnék.  Ha  a  gyermek  véletlenül  lúgkövet
iszik,  vájjon  ad-e  az  anya  neki  rögtön  tejet  inni?  A  vágott,  ütött,
mart sebet kimossa-e bő tiszta vízben s beköti-e tiszta ruhával?

Az  ártalmatlan  háziszerek  és  egyszerű  gyógyszerek  közül
ugyan  találunk-e  vájjon  egyet  is  a  tanyai  gazdasszony  szekré-
nyében?  Timsó,  keserűsó,  szóda-bikarbóna,  hársfa-tea,  alkohol,
vatía,  géz,  jód,  sebkötő  pólyák,  vaselin,  glicerin  stb.  mind  olyan
szerek,  amelyekkel  sokat  segíthetünk  a  betegen.  Ezek  közül  leg-
íejlebb  keserűsót  tartanak  otthon,  de  ezt  is  főleg  azért,  hogy  a
malacoknak adják szükség esetén.

Sivár,  kietlen  igen  sok  helyen  a  mai  tanyai  ház  környéke;
fátlan,  naptól  felégett  barátságtalan,  rendezetlen  és  piszkos  a  ta-
nyai  udvar.  Pedig  a  tanyai  udvart  fel  lehet  használni  egy  kis
zöldség  és  gyümölcs  termelésre.  Próbálkoznak  is  itt-ott  ezzel
tanyai  gazdasszonyaink,  de  miután  kevés  hozzá  az  ismeretük,
nem  sok  szerencsével  dolgoznak.  Kiszakítanak  zöldség  és  gyü-
mölcs  termelés  céljából  egy  darab  földet;  vetnek  bele  valamiféle
magot,  anélkül  azonban,  hogy  a  talajt  előkészítették  jól  meg-
munkálták,  megtrágyázták  volna.  Nem  gondozzák,  kapálják,
gyomlálják  kellő  gonddal  a  veteményt,  mert  azt  hiábavaló,  idő-
töltő  munkának  tartják;  nem  pusztítják  a  kártékony  rovarokat,
cserebogarat  pajort,  földi  bolhát  stb.  nem  hernyózzák,  nem  per-
metezik  a  gyümölcsfákat.  A  tanyai  gazdasszony  nem  gyűjti  össze
azudvar  vagy  a  kert  egy  félreeső  zugában  a  napi  konyhai  hul-
ladékot,  az  udvaron  összesepert  szemetet,  baromfitrágyát  stl.
holott ezekből érne kertje számára a legjobb keveréktrágya.

A  baromfitartásra  és  nevelésre  is  igen  kevés  gondot  fordít
a  tanyai  asszony;  néhol  egészen  hiányzik  is  ez  a  tanyai  udvarról.
Pedig  a  tanyán  a  gazdasszony  sok  szép  baromfit  nevelhetne,  mert
az  a közeli  legelőkön,  réteken,  az  udvaron,  kertben,  a  baromfi  a.
táplálékának  nagyobb  részét  maga  megtalálja  és  csak  kevés  sze-
mes  eleségről  kell  nyáron  számára  gondoskodni,  s  így  olcsó  hús-
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hoz,  tojáshoz  és  tollhoz  jut  a  gazdasszony.  Ε  téren  igen  sok  hibát
követnek  el,  aminek  nagy  része  babonából  és  tudatlanságból  szár-
mazik.  Utóbbi  időben  azonban  e  téren  már  igen  jelentős  javulás
észlelhető.

A  tanyai  gazdasszony  feladata,  hogy  a  férje  által  keresett
pénzt  gazdaságosan  felhasználja.  De  ezt  csak  beosztással  lehet-
séges.  Vigyázni  kell  azonban  itt,  hogy  egyik  felé  se  fajuljon  a
pénzkezelés  el;  se  ne  legyen  tékozló,  könnyelmű  és  költekező,  se
ne legyen indokolatlanul fukar, mindkettő megbosszulja magát.

A  tanyai  asszonyok  mai  helyzetének  rövid  vizsgálatát  be-
fejeztük,  de  ezekből  is  elég  világosan  látszik,  hogy  a  tanyai  nők
életének  a  javításával,  tudásuk  emelésével,  helyzetük  más  ala-
pokra  való  helyezésével,  sajnos,  mindezideig  komolyan  senki  sem
foglalkozott.  Az  a  nagyszámú  nő,  aki  a  tanyákon  ma  elhanyagol-
tan,  gondozatlanul  él,  a  nemzet  legerősebb  alapját  képezi  s  ennek
a  tömeg  nőnek  a  felkarolása  nemzeti,  de  emberi  szempontból  is
a.  legfontosabb  államérdek  s  most  amidőn  először  nyúlunk  bele
óvatos  kézzel  a  tanyai  nők  életének  a  felszínre  hozásába,  remél-
jük,  hogy  ezzel  közelebb  vittük  egy  lépéssel  őket  ahhoz,  hogy
velük  is,  mint  más  társadalmi  osztályok  nőivel,  behatóan  fognak
az  illetékes  körök  foglalkozni  s  megadják  nekik  is  azt  a  tudást,
kultúrát  és  munkálkodási  lehetőséget,  melyre  nekik  emberi  és
női  szempontból  igényük  és  joguk  is  van  s  amelyeknek  birtoká-
ban  dolgozhatnak  csakugyan  úgy,  hogy  valóban  hasznos,  munkás
tagjai lehetnek a magyar nemzetnek.

Talán  kissé  sötéten  festettük  a  tanyai  nők  helyzetét.  Hang-
súlyozni  kívánjuk,  hogy  a  nagy  átlagról  beszéltünk  itt,  nem  a  ki-
vételes  nagyobb  s  így  járatosabb  és  intelligensebb  gazdákról.  Fő-
leg  az  vezetett  bennünket  e  sötét  kép  megrajzolásánál,  hogy  így
talán  jobban  ráterelődik  e  kérdésre  a  közfigyelem.  Egyébként
könnyen  megérthető  e  leírás  akkor,  ha  e  részt  beállítjuk  a  fenn-
tebb  elmondottakba,  amelyek  a  tanyai  lakosság  helyzetere  és
egész  életére  tájékoztatást  nyújtanak.  Célunk  itt  is,  mint  minde-
nütt e munkában, a helyzet igaz feltárása és a segítés,

XIX.
                                     Tanyai települések.

Nem  lesz  érdektelen  annak  a  megemlítése,  hogy  az  alföldi
tanyai  lakosság,  mint  expansiv  erővel  rendelkező  népelem.  miként
tolja  a  maga  érvényesülésének  határait  kijebb  és  kijebb    miként
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igyekszik  terjeszkedni  és  vándorlásával  miként  foglal  el  újabb
és  újabb  területeket  azok  elöl,  akik  az  Alföld  tanyai  magyarsá-
gával  szemben  nem  elég  élelmesek,  nem  elég  törekvők  és  szor-
galmasak.

Legérdekesebbek  a  Szeged  tanyavilágából  való  kirajzások,
amelyek  a  szegedi  tanyai  magyarság  hódító  erejéről  tesznek
bizonyságot.  Mert  való  igaz,  hogy  a  délvidékre  rengeteg  ide-
gen  telepest  telepített  le  időnként  a  kormányhatóság,  míg  Sze-
gedről  a  magyar  telepesek  önként  elindulva  foglalták  el  az
elhagyott  délvidék  alkalmas  területeit.  Kétségkívül  e  telepü-
léseknek  igen  nagy  jelentőségük  van  magára  a  tanyavárosra  is.
Érdekes  megemlíteni,  hogy  a  szegedi  telepesek,  csekély  kivé-
teltől  eltekintve,  dohánytermelés  céljából  foglalták  el  a  környező
területeket  és  hódították  meg  maguk  számára  a  környező  pusztá-
kat  és  kevésbbé  elfoglalt  földterületeket.  Ma  már  úgy  áll  a  hely-
zet,  hogy  ha  a  szegedi  településeket  akarjuk  megrajzolni,  akkor
ki  lehet  mutatni,  hogy  Szeged  tanyai  lakossága  55  délvidéki
községet,  illetőleg  annak  tanyavilágát  segített  benépesítem.  Sze-
ged  Jakosságfeleslege  nem  vándorolt  az  ország  határain  túlra,
hanem  itthoni  vándorlásával  a  magyarság  érdekeit  erősítette  és
a magyarság energiaforrását szaporította.120)

Hasonló  irányú    településekkel    találkozhatunk    Szabolcs-,
Békés-,  Csanád-  és  Csongrádmegye  egyes  területein.  Nagyon  jól
tudjuk,  hogy  Békésmegye  tanyavilágát,  továbbá  Nyíregyháza
tanyáit,  az  ottani  tipikus  bokortanyákat,  északi  evangélikus  tót
felvidéki  települők  népesítették  be,  akik  a  múlt  század  elején,
sőt  már  a  XVIII.  század  végén  jöttek  ide,  hogy  ezeket  az  akkor
elhagyott  területeket  munkaerejükkel,  szorgalmukkal  értéke-
sebbé  tegyék.  A  békési  települések  Haruckern  és  utódjai  nevé-
hez  fűződnek,  míg  a  nyíregyházai  tót  települések  megindítója
Károlyi  Ferenc  gróf,  aki  nagy  rajokban  hozta  oda  a  felvidéki  tó-
tokat,  sőt  külföldről  cseheket,  lengyeleket  stb.  A  békési  sza-
pora  tót  települők  azután  hamarosan,  kirajzottak  a  szomszédos
Csanád-  és  Arad-megyei  területekre,  ahol  szorgalmukkal  és
munkájukkal  szintén  jelentős  tényezőivé  váltak  a  gazdasági
előhaladásnak.

Ha  Hódmezővásárhely  tanyavilágának  lakosait  nézzük,  ott

120)   L.  ezt  bővebben  Földrajzi  Közlemények  1925.  IV—V.  füzet  Banner
Jáncs  dr.:  Szegedi  telepítések Délmagyarországon.
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szintén  hasonló  népcsoportosulást  találunk.  Szeremlei  Samu3:í)
kitűnő  akadémiai  értekezésében  ezeket szinte  családonként  és
számszerint  felsorolja,  amelyekből  látható,  hogy  a  tanyai  lakos-
ság  állandó  hullámzásban,  változásban  van  itt  is.  Különösen  meg
lehet  ezt  figyelni  a  legújabb  időben,  amikor  Hódmezővásárhely,
Orosháza  felé  eső  határrészen  az  orosháziak  igen  nagy  erővel
vetették  rá  magukat  az  ottani  földterületek  megszerzésére,  ami-
nek  eredménye  az,  hogy  az  a  határrész  már  az  élelmesebb  oros-
háziak birtokába került.

Ha  a  legújabbkori  tanyai  településeket  és  vándorlásokat
nézzük,  akkor  itt  különösen  Kiskunhalas  pirtói  határrésze  ra-
gadja  meg  figyelmünket,  amely  határrészen majdnem  kizárólag
idegenek  (nem  halasiak)  laknak,  akik  az  ország  különböző  vidé-
keiről  telepedtek  oda.  Ez  talán  az  Alföld  legkietlenebb  és  legsi-
várabb  területe,  amelyből  10  holdat  lehet  venni  egy  hold  jó  Csa-
nádi  vagy  békési  föld  áráért.  Ez  az  a  körülmény,  mely  tömegével
vonzza  oda  az  idegeneket,  igen  ritka  azonban,  aki  itt  állandóan
meg  tud  maradni.  Ezt  a  határrészt,  illetőleg  ennek  legrosszabb
darabját,  éppen  ezért  nevezik  Illancsnak,  mert  onnan  rövid  idő
alatt már sok ember elillant, miután tönkre ment.

Igen  nagyjelentőségű  a  ceglédi  tanyai  nép  terjeszkedési  j
ereje.  Olyan  hatalmas  rajokban  bocsájtja  ki  magából  Cegléd
fiait  az  ország  különböző  részeibe,  hogy  ma  már  a  ceglédi  lakjs
által  Cegléd  határán  kívül  az  ország  különböző  részein  örök  tu-
lajdon,  vagy  bérlet  formájában  bírt  földek  összege  a  60,000  kai.
holdat  meghaladja.  Ott  vannak  már  a  ceglédiek  Fegyvernek,
Debrecen,  Nádudvar,  Törökszentmiklós,  Kába  határában,  nem
szólva  Abonyról,  ahol  a  határ  egyrésze  az  övék.  Sőt  ott  vannak
a  Dunántúlon  is  mindenütt,  becsületet  szerezve  Cegléd  városá-
nak.  Ε  nagyarányú  terjeszkedésre  ez  adta  meg  az  indítékot,  hogy
a  Cegléd  határához  közeleső  berceli  svábok  minden  eladó  birto-
kot  megvásároltak  s  kezdték  kiszorítani  a  ceglédieket  a  ceglédi
határból.  Így  azután  kénytelenek  voltak  tovább  menni.  De  ahova
elmentek,  ott  mindenütt  megtanították  a  lakosságot  dolgozni,  föl-
det mívelni és szeretni.

Láthatjuk  ezekből,  hogy  micsoda  nagy,  hódító  erő  lakozik
a  tanyai  magyarságban,  amelyet  tovább  fejleszteni,  illetőleg  ér-
vényesülni engedni kötelességünk.

121) Hódmezővásárhely mostani lakossága eredetéről és szaporodásáról.
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XX.
           Az alföldi mezőgazdasági kamarák munkája.

Meg  kell  még  röviden  emlékeznünk  azokról  a  munkakez-
désekről  s  eredményekről,  amelyeket  a  két  alföldi  mezőgazda-
sági  kamara  a  tanyai  lakosság  gazdasági  és  kulturális  előbbre-
vítele  érdekében  kifejtett,  illetőleg  megindított.  A  fentiekben  már
nagyjából  körvonalaztuk  a  kamarák  ezirányú  tevékenységét,  itt
csak  még  egész  röviden  akarunk  rámutatni  nagy  általánosságban
arra,  hogy  minden  tevékenységünk,  amely  a  növénytermelés,  az
állattenyésztés  stb.  fellendítését  célozza,  az  mind  egyúttal  a  ta-
nyai  gazdaközönség  érdekeit  is  szolgálja.  Hogy  mennyire  fontos
tényező  az  Alföld,  közelebbről  a  tanya  gazdasági  és  kulturális
előbbrevitelében  a  mezőgazdasági  kamara,  erre  vonatkozólag
legyen  szabad  idéznem  Cserháti  Sándor,122)  e  nagyhírű  tudós
szavait,  aki  idevonatkozólag  a  következőket  mondja:  „A  Közép-
Alföld  részére  legalább  egy  mezőgazdasági  kamarát  oly  annyira
feltétlenül  szükségesnek  tartok,  hogy  nélküle  nem  is  tudom  el-
képzelni  el  nem  tagadható  és  egyre  nagyobbodó  bajaink  orvos-
lását.  Mert  ha  még  olyan  alaposan  is  megvitatjuk  az  Alföld  ba-
jait,  az  orvoslás  módját,  ha  mégannyi  és  még  oly  szép  határo-
zatokat  hozunk  is,  ezzel  az  Alföldön  segítve  nem  lesz,  szükséges.
hogy  valaki  a  határozatokat  végrehajtsa,  szükséges  egy  olyan
intézmény,  mely  mindaddig,  míg  az  Alföldön  a  bajok  meg  nem
szűnnek,  küzdjön,  fáradjon,  cselekedjék,  hogy  a  viszonyok  jobb-
raforduljanak.  Ez  az  intézmény  nem  lehet  más,  mint  a  mezőgaz-
dasági  kamara,  mert  a  gazdasági  egyesületek  —  már  amelyek
működést  fejtenek  ki  —  csak  sokatérő  munkatársai  lehetnek  a
kamarának,  de  a  baj  orvoslására  jelenlegi  szervezetükkel  kép-
telenek.” (Sic. 1914-ben!)

A  mezőgazdasági  kamarák  megalakulásuk  után  nyomban
a  legnagyobb  igyekezettel  láttak  hozzá  e  fontos  kérdés  megisme-
réséhez  és  megoldásához.  Tisztában  vannak  azzal,  hogy  a  tanyai
gazdaközönséget  nem  lehet  továbbra  is  abban  az  állapotban
hagyni,  amelyben  eddig  volt.  A  tanyai  gazda  is  adófizető,  kato-
náskodó,  szavazó  és  kamarai  illetéket  fizető  állampolgár,  tehát
feltétlenül  kötelességünk  éppen  úgy  gondozásunk  alá  venni,  mint
a  falusi  és  városi  lakosságot.  Ezt  a  mezőgazdasági  kamarák  meg
is teszik.

122)   Az alföld mezőgazdasági viszonyainak reformja. 1914. 43. lap.
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A  már  fentebb  említett  tevékenységükön  kívül  még  egy  pár
adatot  fogunk  idevonatkozólag  előadni.  Így  többek  között  törek-
szünk  arra,  hogy  a  közúti  és  vasúti  összeköttetéseket  a  tanyai  la-
kosság  számára  is  lehetővé  tegyük,  illetőleg  a  mai  állapotokat
megjavítsuk.  Különösen  fontos  a  két  alföldi  mezőgazdasági  ka-
mara  ezirányú  tevékenysége  azokon  a  vidékeken,  amelyek  ma  a
trianoni  határvonal  következtében  közúti  és  vasúti  kapcsolataik-
tól  megfosztottak  (Szatmár,  Bereg,  Ugocsa  Bácsbodrog,  részben
Csanád)-.-A  cél  itt  az,  hogy  e  vidékek  tan/ai  lakossága  számára
újabb közúti és vasúti relációkat biztosítsunk

Az  általános  mezőgazdasági  szakismeretterjesztés  terén  is
hatalmas  arányú  munkásságot  fejt  ki  a  két  alföldi  kamara.  Így  a
Tiszántúli  Mezőgazdasági  Kamara  az  1927—28  év  telén  kerülete
37  varosában  és  községében  szervezett  meg  és  tart  fenn  külön-
böző  időtartamú  téli  gazdasági  szaktanfolyamot,  amelyeken  a
legújsbb  kor  színvonalának  megfelelően  terjeszti  a  kisgazda-tár-
sadalom  körében  a  szaktudást  a  mezőgazdaság  minden  ágát
felölelően.  Ε  szaktanfolyamok  mindig  a  téli  hónapokban  tartat-
nak,  amikor  a  tanyák  nagyrészének  gazdái  is  jórészt  a  városok-
ban  és  falvakban  telelnek,  tehát  alkalmuk  és  idejük  is  van  e  tan-
folyamokon való részvételekre.

Ezeken  felül  a  Tiszántúl  200  helyen  rendem  évente  a  köz-
ségek  és  tanyakörnyékük  gazdaközönsége  számára  a  legfonto-
sabb  és  helyileg  legszükségesebb  mezőgazdasági  témákról  több,
mint  400  szakelőadást.  Különösen  törekszik  ily  előadásokat  a
tanyai iskoláknál összegyűjtött gazdáknak tartani.

Mezőgazdasági  szakismeretterjesztő  tevékenységét  köz-
vetlenül  is  kiterjesztette  a  Kamara  a  tanyákig.  Számos  tanyai
iskolában  rendez  szakelőadásokat,  továbbá  eljuttatja  hivata-
los  lapját  a  Tiszántúli  Gazdákat  a  tanyák  népéhez  is.  Buzgó
lelkészeknek  és  tanyai  tanítóknak,  akiknél  vidékük  gazdasági
életének  fejlesztésére  törekvést  látott,  népies  stílusban  tartott,
de  legújabb  kor  színvonalán  álló  szakkönyveket  is  adományozott
ki  e  munkásságuk  elősegítésére.  Azon  lelkészek  és  tanítók  ré-
szére,  akik  a  Tiszántúli  Mezőgazdasági  Kamara  tanya  és  község-
fejlesztő  törekvéseiben  tevékenyen  résztvenni  készek,  tájékozta-
tásul  és  irányítóul  a  Kamara  havonta  megjelenő  közleményeket
ad  ki,  ezekben  híván  fel  figyelmüket  azon  időszerű  feladatokra,
amelyek propagálását kívánatosnak tartja.



230

Az  Alföld  tengeri  termését  csapásszerűen  veszélyeztető
kukorica  moly  pusztításaira  és  a  kártevő  irtására  számtalan  eset-
ben  felhívta  a  két  alföldi  Kamara  kerülete  gazdaközönségét.  Er-
ről  a  témáról  is  előadássorozatokat  tartanak  a  Kamarák  a  veszé-
lyeztetett  vidékek  gazdaközönsége  számára  és  előadóit  a  tanyai
iskolákba  is  sokfelé  kiküldik,  hogy  az  egybegyűlt  tanyai  gazdák-
kal  is  megismertessék  a  tengeri  moly  veszedelem  leküzdésének
módjait.

Az  előadások  növénytermelési,  műtrágyázási,  növényvé-
delmi  stb.  kérdésekről  szólottak  és  nagyon  sok  helyen  ezekéi  a
nyár  folyamán  gyakorlati  bemutatások,  kísérletek  támogatják,
amennyiben  többszáz  növénytermelési  (műtrágyázási  és  külön-
féle  nemesített  vetőmag-termelési)  kísérletet  állítottak  be  a  szét-
szórt tanyák világában is — okulásul.

A  két  alföldi  mezőgazdasági  kamara,  tudatában  annak,  hogy
a  gazdasági  és  kulturális  előhaladás  csak  a  tanyai  központok  ré-
vén  juthat  el  a  tanyai  lakossághoz,  arra  törekszik,  hogy  ilyen
tanyai  központok,  tanyaszállások  létesítését  igyekezzék  előmoz-
dítani,  amint  az  több  helyen  meg  is  indult.  (Jásznagykunszolnok
vármegye  területén  levő  Dévaványa  község  határában  fekvő
Ecseg-puszta  tanyai  lakosságának  folyamatban  levő  tanyaszállás
megszervezése stb.)

Nagymértékben  szolgálják  a  tanyai  lakosság  kulturális  is-
mereteinek  fejlesztését  a  két  alföldi  kamara  által  a  tanyai  gaz-
dakörök  számára  adományozott  könyvtárak,  amelyek  a  tanyai
lakosság  által  a  legkönnyebben  megérthető  és  hasznosítható  köny-
veket  tartalmazzák.  De  ugyanezt  a  célt  szolgálják  a  két  alföldi
kamara  téli  gazdasági  iskolái,  amelyek  vezetői  nemcsak  azzal
szolgálják  az  ügyet,  hogy  a  tél  folyamán  a  tanyákról  is  bejött
gazdaifjak  számára  előadásokat  tartanak,  hanem  főleg  az  által,
hogy  a  nyár  folyamán  a  mezőgazdasági  munka  idején  ezeket  a
hallgatókat  kint  a  tanyák  között  látogatják,  ott  nekik  útmuta-
tást,  tájékozást  igyekeznek  nyújtani  a  gazdálkodás  minden  fon-
tosabb  kérdésére  vonatkozólag.  Ezek  a  gyakorlati  tanyaszemlék
igen  jelentős  mértékben  viszik  előbbre  a  tanyai  gazdaközönség
gazdasági kultúráját.

Nagyon  messze  vezetne,  ha  a  legapróbb  részletekig  felso-
rolni  óhajtanám  azokat  a  momentumokat,  amelyeket  a  két  al-
földi  mezőgazdasági  kamara  minden  tekintetben  végez  az  alföldi
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tanyai  gazdaközönség  érdekében,  csak  egész  röviden  óhajtottunk
rámutatni  azokra  a  jelentős  szempontokra,  munkakezdésekre,
amelyeket  a  mezőgazdasági  kamarák  a  tanyai  gazdatársadalom
érdekében  megindítottak,  végrehajtottak,  vagy  végrehajtani  kí-
vánnak.

Mi,  a  két  alföldi  mezőgazdasági  kamara,  nem  elégszünk  meg
ezekkel  az  eredményekkel;  mi  arra  fogunk  törekedni,  hogy  a
tanyakérdés  soha  le  ne  kerüljön  az  illetékesek  asztaláról,  hogy
az,  mint  nagy  nemzeti  probléma,  állandóan  kisértse  mindazokat,
akik  e  téren  tenni  hívatottak;  érezni  kell  a  felelősséget  az  illeté-
keseknek  a  tanyai  magyarság  sorsa  és  jövője  iránt.  Mi  állandóan
dolgozni  fogunk  azon,  hogy  minden  fájdalom,  minden  panasz,
minden  jogos  igény  és  érdek  meghallgattatásra  találjon,  hogy  a
tanyai  magyarság  élete  is  nyugodt,  megelégedett  és  magyar  ál-
lampolgárhoz illő legyen.



III. FEJEZET.

A magyar tanyavilág jövője.
I.

A jövő fejlődés útjai.
A  tanyavilág  múltjának  és  jelenének  ismertetése  után  szük-

séges  még  szólnunk  azokról  az  eszmékről,  tervekről,  gondolatoké-
ról,  amelyek  foglalkoztatnak  bennünket  a  tanyavilág  jövőjével
kapcsolatban,  illetőleg  amelyeknek  megvalósítása,  a  fentiekben
lefektetett  tapasztalataink  alapján,  a  tanyai  lakosság  javára  és
érdekében  eszközölhető  volna.  A  magyar  tanyakérdés  jelenének
tárgyalása  kapcsán  már  itt-ott  kicsillantak  azok  a  gondolatok,
tervek  és  javaslatok,  amelyek  felé  kell  törekednünk  a  tanyai  la-
kosság  érdekében  teendő  intézkedéseinkkel.  A  tanyavilág  tanul-
mányozása  közben  gyűjtött  adatok  az  ott  felmerült  panaszok,  kí-
vánságok  már  megjelölik  azokat  az  utakat,  amelyeken  a  fejlődés
vonatát  el  kell  indítanunk.  Természetesen  mi  úgy  az  eddigiekben,
mint  az  alábbi  tervek  tárgyalásánál  is  állandóan  szemünk  előtt
tartjuk  az  ország  nehéz  gazdasági  helyzetét,  állandóan  a  mai  ne-
héz  viszonyok  keretein  belül  járunk,  amikor  terveket,  eszméket,
javaslatokat  adunk  elő,  mert  tudjuk  azt,  hogy  ma  sokkal  inkább«
mint  valaha,  csak  azok  a  tervek,  eszmék  és  javaslatok  bírnak
realitással  és  igazi  értékkel,  amelyek  a  mai  helyzet  adottsága
mellett  megvalósíthatók.  Hiába  festünk  mi  ideális  képeket,  hiába
törekszünk  a  tanyavilág  érdekében  valami  túlvilági  boldogságot
elővarázsolni,  annak  nem  lehet  semmi  értéke,  mert  az  mindjárt
kivihetetlen, mihelyt azt reális valósággá akarjuk önteni.

Azok  az  eszmék  és  tervek,  amelyeket  itt  a  tanyavilág  jövő
fejlődését  illetőleg  előadni  szándékozom,  nem  egy-két  évnek  a
munkája,  hanem  hosszabb  éveknek  fontos  kormányzati  és  társa-
dalmi  programmja  kell  legyen.  Azért,  mert  ma  esetleg  még  egyik
másik  kérdés  nem  érett  meg  a  megvalósulásra,  az  egészet  el  nem
hagyhatjuk,  miután  meg  kell  kezdenünk  a  munkát,  hogy  egyszer
tényleg  észrevehető  legyen  a  tanyavilág  fejlődése.  Be  kell  látni
minden  illetékes  tényezőnek,  hogy  a  legégetőbb  szükségletek
kielégítése  nélkül  a  tanyai  nép   élete  a  pusztulásnak   van  kitéve,
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hiszen  nem  egyszer  mutattunk  rá  adatok  kapcsán  arra,  hogy  a
tanyai  nép  kívánságainak,  szükségleteinek,  igényeinek  nagyrésze
jóakarattal,  megértéssel,  belátással  nagyrészben  elintézhető
volna.  Ezt  a  jóakaratot,  ezt  a  megértést  és  belátást  akarom  én
szolgálni  azzal,  hogy  az  elmondottak  alapján  következtetek  a
jövendő  fejlődésére,  amelynek  érdekében  most  már  valóban  ten-
nünk kell valamit.

Már  említettem  volt,  hogy  a  tanyavilág  érdekében  olyan
tervszerű  és  részletes  adatgyűjtéssel  támogatott  munka,  mint
amelyet  az  alföldi  mezőgazdasági  kamarák,  közelebbről  a  Duni-
Tiszaközi  Mezőgazdasági  Kamara  s  ennek  keretében  e  sorok
írója  végez,  egy  volt  csak,  a  Magyar  Gazdaszövetség,  illetőleg  a
Czettler  Jenő  munkája,  amely  azonban  a  fentebb  említett  viszo-
nyok  következtében  eredményeket  nem  szülhetett.  Λ  Duna—Ti-
szaközí  Mezőgazdasági  Kamara  a  Tiszántúli  Társkamarával,  az
alföldi  gazdasági  egyesületekkel,  gazdakörökkel,  vármegyék  és
városok  vezetőségével  a  jövőben  is  még  fokozottabb  mérvben  ki-
van  a  tanyavilág  népének  állandóan  felszínen  levő  kérdéseivel
foglalkozni.  Mi  csak  azt  kérjük,  hogy  a  hatóságok  megértéssel,
jóindulattal  legyenek  e  munkánk  iránt,  támogassanak  bennünket
és  igyekezzenek  ők  is  a  lehetőséghez  képest  mindent  megtenni,
hogy  az  eredmény  biztosítható  legyen,  Soha  sem  szabad  elfe-
lejteni,  hogy  sokkal  áldásosabb  e  munka,  ha  mi  indítjuk  azt  meg
a  tanyák  világában  s  a  mi  segítségünkkel  valósul  ottan  meg  sok
ezer  régóta  hangoztatott  terv  és  kívánság,  mert  könnyen  előfor-
dulhat,  hogy  velünk  szemben  idegen,  nemzetietlen  agitátorok
veszik  kezükbe  a  tanyai  nép  megszervezését  s  a  ma  még  csak  ké-
rés  formájában  jelentkező  törekvések  hangos  követelésekké,
nemzetellenes  megmozdulásokká  válhatnak.  Nagyon,  de  nagyon
meg  kell  azért  minden  illetékes  tényezőnek  gondolni  ezeket  a
kérdéseket  és  bennünket,  akik  akarunk  dolgozni  a  tanyai  ma-
gyarság  jövője  érdekében,  minden  rendelkezésre  álló  eszközzel
támogatniok kell.

Több  ízben  hangsúlyoztuk  már,  hogy  e  tekintetben  a  ható-
ságoktól  jóakaratot,  megértést  és  támogatást  kérünk  és  várunk.
Van  azonban  sok  olyan  kérdés,  amely  ezen  az  úton,  vagyis  társa-
dalmi  úton  meg  nem  oldható,  ahhoz  kormányhatósági  intézkedés,
illetőleg  törvény  kell.  Nem  arról  van  szó,  hogy  magukat  a  közvet-
lenül    érdekelt    tanyai     gazdákat     sújtsuk   külön    kultúradóval,
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amelyből  talán  megépíthetők  volnának  mindazok,  —  az  úttól  a
kórházig,  —  amikre  a  tanyai  népnek  szüksége  van,  hanem  arról,
hogy  az  állam  külön  az  alföldi  tanyai  magyarság  viszonyainak
szemelőtt  tartásával  igyekezzék  az  egész  ország  összlakosságá-
nak  a  vállára  elosztottan  törvényes  formák  között  tenni  meg  a
szükséges  intézkedéseket.  Vagyis  miután  állami  és  nemzeti  érdek
az,  hogy  a  tanyai  magyarság  ebből  az  elmaradottságából  kiemel-
tessék,  törvényhozási  úton  az  állami  költségvetésben  kell  gon-
doskodni  —  természetesen  az  illető  községek  és  városok  hozzá-
járulásával  —  arról,  hogy  a  tanyai  gazdaközönség  igényei,  szük-
ségletei,  jogos  kívánságai  a  lehetőséghez  képest  mielőbb  telje-
süljenek.

Ezzel  kapcsolatban  vetődik  fel  egy  gondolat  s  ez  az,  hogy
ennek  a  nagy  kérdésnek,  az  alföldi  tanyai  magyarság  gazdasági,
kulturális,  közegészségügyi  és  közigazgatási  stb.  előbbrevitelének
központi  irányítására  esetleg  külön  hatósági  szervről  kellene
gondoskodni,  amely  az  érdekelt  törvényhatóságokkal,  mezőgaz-
dasági  kamarákkal,  gazdasági  egyesületekkel,  az  ezirányban  dol-
gozó  összes  hatósági  és  társadalmi  szervekkel  karöltve  a  napi
politikától  függetlenül  egy  nagy,  egészséges,  hosszabb  időre  elké-
szített terv alapján végezné az itteni szükséges munkálatokat.

Ε  kis  kitérés  után  nézzük  most  már,  mik  volnának  azok  a
teendők,  amelyek  alkalmasak  volnának  a  tanyai  lakosság  életé-
nek előbbrevitelére.

Itt  elsősorban  a  jövő  fejlődés  egyik  legfontosabb  kérdését,
a  közigazgatási  szervezet  kiépítését  kívánom  megemlíteni.  Ez
irányban  ma  már  rendelkezésünkre  áll  a  belügyminiszter  fennt
idézett  rendelete,  amely  minden  idevonatkozó  kérdésben  meg-
mutatja  az  irányt.  A  tanyai  lakosság  közigazgatási  szükséglet-
kielégítésének  legfontosabb  formái  volnának  a  tanyaközségek
létesítése,  vagy  pedig  tanyai  központok  alakulásának  előmozdí-
tása,  úgy  azonban,  hogy  azok  megkapják  a  szükséges  és  megfe-
lelő közigazgatási szervezeteket is.

Ε  kérdéssel  legelőször  és  legkomolyabb  formában  a  Magyar
Gazdaszövetség  foglalkozott,  amely  az  1909-ben  tartott  palicsi
nagy  gazdagyűlésen  a  Kiskundorozsmai  Gazdakör  indítványára
elhatározta,  hogy  az  alföldi  kisgazdák  érdekében  a  tanyai  köz-
pontok szervezésének kérdését beható   vizsgálat tárgyává   teszi.



235

A  vizsgálat  eredményét  azután  olyan  gyakorlati  javaslatokba
foglalja  össze,  amelynek  alapján  úgy  az  állam,  mint  a  legköze-
lebbről  érdekelt  törvényhatóságok  és  községek,  továbbá  a  szerve-
zett  gazdatársadalom,  elsősorban  a  tanyai  gazdák  egyesült  erővel
hozzáfoghatnának  ennek  az  igazán  messzemenő  fontosságú  kér-
désnek a megoldásához.1)

A  magyar  tanyarendszer  kialakulásánál,  amint  azt  már
fentebb  említettük,  a  közigazgatási  hatóságok  nem  nyúltak  be
irányitólag  a  tanyák  fejlődésébe,  alakulásába,  azért  azok  telje-
sen  rendszertelenül  fejlődtek  ki.  Nem  lett  volna  pedig  akkor
nagy  nehézség  abban,  ha  bizonyos  központosítás  alapján  indult
volna  meg  e  helyeken  a  település,  amely  azután  később  egy  ren-
des  közigazgatási  szervezettel  ellátott  tanyai  központnak  vetette
volna meê az alapjait.

Legreálisabb  megindulása  volna  a  tanyai  központok  létesí-
tésének  az  iskolaközpontintézmény  felkarolása.  Ez  azt  jelentené,
hogy  az  iskola  közvetlen  közelében  épülne  az  a  bizonyos  népház,
amely  nélkül  el  sem  tudjuk  képzelni  a  magyar  tanyavilág  jövő
fejlődését.  Természetesen  minden  ilyen  körzetben  szükséges
volna  egy  kis  kísérleti  gazdaság,  amely  a  pár  hónapos  gazdasági
tanfolyamot  végzett  tanítók  felügyelete  alatt  állana,  amelyeket
egy  nagy  város,  vagy  egy  kerület  határában  az  illető  mezőgaz-
dasági  kamara  kísérleti  körzetekké  alakítana  át  egy  gazdasági
szakember  felügyelete  mellett.  Itt,  az  iskola  közelében,  a  nép-
házban  lehetne  azután  a  közigazgatási  kirendeltség,  póstaügy-
nökség,  adóügyi  stb.  kirendeltség,  sőt,  mint  egy  messze  jövő  áb-
ránd,  ottan  volna  a  napközi-otthon,  amelyben  a  messze  tanyákról
sárban,  vízben  gyalogló  kicsiny  gyermekek  egy  tányér  meleg  le-
vest  kapnának  és  száraz  lábbelit  válthatnának.  Ahol  a  lakosság
lélekszámának  csekélysége  miatt  a  tanyai  központon  külön  tem-
plom  vagy  kápolna  nem  volna  építhető,  ott  az  iskola  termei  szol-
gálnának az Istentisztelet helyéül is.

Az  anyaközség  vagy  város  vezetősége  mindig  féltékenyen
nézte  a  tanyai  lakosság  eme  központosító  törekvéseit.  Állandóan
érveket  hangoztattak  amellett,  hogy  a  tanyai  lakosság  helyzete
úgy  van  jól,  ahogy  van.  Helyes,  ha  a  gazda  kint  lakik  a  földjén,
mert  akkor  szorosabb  érzelmi  kapcsokkal  fűződik  hozzája.  Aki
a  saját  tanyáján  lakik,  annak  nem  kell  időt   pazarolni  arra,  hogy

1)  L.  Czettler  Jenő:  Tanyai település és tanyai központok. 3. oldal.
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eljusson  a  munka  helyére,  A  városba  betelepülő  tanyai  lakosból
kivész  a  röghöztartozásnak  az  érzése,  sőt  a  fiatalabbja  talán  be-
lép  még  a  szakszervezetbe  is.  A  tanyai  rendszer  védelmében  a
városok  érdemként  fel  szokták  hozni  még  azt  is,  hogy  a  tanyavi-
lágban  a  városok  az  állam  támogatásával  iskolákat  állítottak  fel,
tanyai  orvosi  és  szülésznői  állásokat  rendszeresítettek,  sőt  még
úgynevezett  közigazgatási  központokat  is  létesítettek,  ahol  van
templom,  rendőrség,  állatorvos,  szövetkezeti  bolt  és  malom.
Némi  változással  így  volt  ez  a  legutolsó  esztendőkig  valamennyi
alföldi város határában,2)

Ezek  az  érvek  százszorosan  megszaporodva  elhangzottak
a  belügyminiszter  által  1927.  május  hó  3-án  a  parlament  egyik
tanácskozó  termében  tartott  országos  tanyai  közigazgatási  érte-
kezleten, legtöbb esetben félve a tanyák fejlődésétől.

Hogy  micsoda  előnyökkel,  illetőleg  hátrányokkal  jár  a  ta-
nyán  lakás,  azokra  itt  nem  térünk  ki,  mivel  a  fentiekben  már
ezzel bővebben foglalkoztunk.

A  valóság  az,  hogy  ilyen  alföldi  városok  csak  a  közigazga-
tási  kényszerűség  elemi  követelményeit  elégítették  ki,  mikor  ta-
nyai  központokat  létesítettek,  ugyanakkor  azonban  mestersége-
sen  megakadályozták,  hogy  a  tanyák  falvakká  sűrűsödjenek,
vagy  a  tanyavilág  közepén  falvak  képződjenek.  Paragrafusok
szögesdrótját  fektették  a  tömörülés  útjába,  vagy  pedig,  mint  Sze-
ged  cselekedte,  a  tanyai  központokat  a  város  saját  birtokán  épí-
tették  és  nem  adtak  el  semmi  pénzen  házhelyeknek  való  telkeket.
A  városok  minden  módon  biztosítani  akarják  a  saját  földesúri
mivoltukat.  Az  a  rettegő  aggodalom  nehezedett  lidércnyomás
gyanánt  a  városok  tanácsaira  és  közgyűléseire,  hogy  a  faluvá
sűrűsödő  tanyákon  idővel  önállósági  törekvések  ébrednek  fel,
le  akarnak  válni  az  anyaváros  testéről  és  önálló  közigazgatási
egységgé  akarnak  alakulni.  Szeged  pl.  ezért  nem  engedélyezett
évtizedeken  át  még  hetipiacokat  sem  olyan  helyeken,  amelyek
alkalmasak  lettek  volna  arra,  hogy  15  ezer  embernek  gazdasági
centrumává alakuljanak.

Hosszú  éveken  át  követett  önző  és  rövidlátó  politikájuk-
ban  a  nagy  határral  bíró  alföldi  magyar  városok  nem  ismertek
fel,  hogy  új  falvak  teremtése  kulturális  és  nemzeti  érdek  és  egy-
bevág   maguknak  a  varosoknak   az  érdekeivel  is.    Egy   ötezer  la-

2)  L, Tonelli:  Szeged ismertető. 55—56, lap.
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kosú  falunak  több  a  kulturális  és  gazdasági  szükséglete,  mint  tíz-
ezer  szétszórtan,  teljes  elszigeteltségben  élő  tanyai  lakosnak.
Ötezer  lakos  együtt  elbír  egy  rendes,  osztályokra  tagolt  iskolát,
amelynek  növendékei  télen  nem  maradnak  el  a  hó,  nyáron  pedig
a  libalegeltetés  miatt;  elbír  egy  olvasóegyletet,  népkőrt,  téli
gazdasági  szaktanfolyamot,  elbír  egy  gyógyszertárt,  elbír  egynél
több  boltot,  egész  sereg  mesterembert  és  új  elhelyezkedési  lehe-
tőségeket  biztosít  még  az  intelligenciának  is.  De  előny  a  falu-
képződés  még  a  város  szempontjából  is,  mert  az  új  falvak,  ha  ne-
talán  közigazgatásilag  önállósulna  is,  gazdaságilag  nem  von-
hatják  ki  magukat  a  város  centripetális  ereje  alól,  hanem  táplál-
ják annak iparát és kereskedelmét.3)

Arra  természetesen  gondolni  sem  lehet,  hogy  a  tanyai  köz-
pontoknak  teljes  közigazgatása  legyen.  Ellene  van  ennek  úgy  az
anyaközség,  mint  maguknak  a  tanyai  központoknak  az  érdeke,
mert  előbbieknek  közigazgatásához  a  tanyai  lakosság  is  hozzájá-
rul,  utóbbiak  pedig  a  maguk  erejéből  nem  bírnak  rendes  községi
személyzetet  fizetni.  Legfeljebb  tehát  arra  lehet  gondolni,  hogy  a
legsürgősebb  és  mindennap  előforduló  közigazgatási  teendőknek
ellátásáról  gondoskodjunk,  amelyek  miatt  a  tanyai  lakosságnak
ma  legtöbb  kiadása  és  dologmulasztása  van.  Ezek  között  első
helyen  áll  az  állami  anyakönyvezés,  mert  hiszen  a  törvény  bün-
tető  szankcióval  kötelezi  a  feleket  a  személyi  változások  bejelen-
tésére.  Az  anyakönyvvezetést  olyformán  lehetne  legegyszerűb-
ben  szervezni,  hogy  a  nagyobb  tanyai  központokon  a.városi  anya-
könyvvezetőnek  helyettese  lenne,  aki  egyszersmind  mint  községi
írnok  a  járlatlevelek  kiállításával,  adóbehajtással  stb.  foglal-
koznék.  Az  iskolaközpontokon  a  tanító  látná  el,  természetesen
némi  tiszteletdíjért,  ezeket  a  teendőket.  Valamivel  nehezebb,  de
nem  teljesen  megoldhatatlan  az  adózás  ügye.  Az  adókivetést
természetesen  *a  tanyai  központ  anyaközségében  végeznék.  Ott,
ahol  nagyobb  tanyai  központokon  a  közigazgatásnak  külön  fizetett
embere  van,  ez  esetben  az  adóügyi  jegyző  teendőit  elláthatná.
Kisebb  tanyai  központoknál  pedig  az  adó  esedékességét  meg-
előző  hetekben  kiszállhatna  egy  ambuláns  bizottság,  amely  fel-
jogosítva  lenne  a  200  aranykoronán  aluli,  úgynevezett  közve-
tett  adófizetők  befizetéseinek  összegyűjtését  eszközölni.  Esetleg
a  csekkbefizetés    rendszerét  is  meg  lehetne   honosítani.    Az  adó-

3) L. Tonelli: Szeged ismertető, 57—58. lap.
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kivetés  a  községben  történnék,  a  lajstromokat  a  tanyai  közpon-
toknál  tennék  ki  közszemlére  s  a  tanyai  adófizető,  akit  a  külön-
böző  rovatok  adótételei  úgy  sem  igen  érdekelnek,  hanem  csupán
a  fizetendő  végösszeg,  utóbbiról  kapna  minden  év  elején  pontos
értesítést  befizetési  lapok  kíséretében,  amelyek  útján  a  póstaügy-
nökségnél  évi  adóját  a  neki  alkalmas  időben  és  részletekben
befizetné.  Az  eszközölt  befizetésről  azután  év  végével  nem  adó-
könyvet,  hanem  adólapot  kapna,  amelyen  előírt  és  lerovott  tar-
tozása tételenként felsorolva arra az esztendőre nyugtázva volna.

A  közigazgatás  másik  nagy  funkciója,  tudniillik  a  rendőri
és  mezőrendőri  bíráskodás,  társadalmi  intézmény  keretében  volna
megoldható.  A  gazdakör  vagy  szövetkezet  békebíróságában  lá-
tom  eme  primitív  közigazgatási  teendők  tanyai  szervét,  amely-
nek  határozatai  ellen  természetesen  fellebbezni  lehetne  az  anya-
község  elöljáróságához.  Ott,  ahol  a  tanyák  számára  külön  köz-
igazgatás,  úgynevezett  kapitányság  létesíttetett,  a  rendőri  és  me-
zőrendőrí  bíráskodás  is  ennek  kezébe  hagyható  továbbra  is.  A
község  egészség-rendőri  funkcióját  épp  úgy,  mint  a  közegészség-
ügyről  való  gondoskodást  szintén  társadalmi  úton  vélem  meg-
oldhatónak.4—5)

Ma  a  tanyai  központi  tömörülések  fejlődésének  két  iránya
észlelhető.  Az  egyik,  amint  azt  a  szegedi  határban  látjuk,  az,
amikor  a  város  épít  tanyai  központot  s  ellátja  azt  minden  szük-
séges  intézménnyel;  a  másik  pedig,  amint  ezt  Kiskundorozsmán
és  Nyíregyházán  észlelhetjük,  az,  amelyet  a  szükségszerűség  hoz
létre.  Ez  esetben  a  központ  kialakulása,  az  ottani  intézmények
felépítése,  annak  megfelelő  berendezése  —  olvasókör,  templom,
lelkészlak,  orvosok,  szövetkezet,  malom  stb.  —  mint  a  tanyai
lakosság  áldozatkészségének  az  eredménye.  Nem  önálló  közsé-
gesítő  törekvések  ezek,  hanem  azt  célozzák,  hogy  a  tanyai  la-
kosság  közszükségletének  alkalmas  és  gyors  kielégítése  a  szel-
lemi,  lelki  és  anyagi  téren  minél,  jobban  biztosítható  legyen.
Ezek  az  önként  létrejött  tanyai  központok  rendelkeznek  a  fejlő-
dés  minden  attribútumával,  míg  a  hatóság  által  létrejött  tanyai
központok  alig  haladnak  előre.  A  kiskundorozsmai  tanyai  nép
büszkén  tekint  az  áldozatkészségével  létrehozott  központra,  míg
a   Szeged-alsótanyaí   ember    majdnem   közömbösen  halad    el    a

4) L, Czettler: Tanyai település és tanyai központok. 9. 1.
5) Nagyon  kielégítő  megoldását  láttam  ennek  a  Pta  kerekegyházai

pusztabírói intézményben és annak személyében.
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megkérdezése  és  bevonása  nélkül  létesített  tanyai  központ  mel-
lett.  Lehet,  hogy  e  közönyt  az  is  fejleszti,  hogy  a  város  nem  ad
telket  a  nyugalombavonuló  gazdának  a  központ  közelében,  kik,
hogy  naponként  a  templomba  járhassanak,  vagy  a  belterületre,
vagy  Dorozsmára  húzódnak.  A  tanyai  központok  helye,  kerete,
csírája  a  tanyai  nép  képzeletében  már  meg  van  alkotva.  Csak  az
állam,  törvényhatóság,  anyaközségek  segítése,  gyámolítása  szük-
séges.  Az  alapköveket  lerakták  a  tanyai  iskolák,  a  szomszédságuk-
ban  levő  imaházak  és  gazdakörök.  Ε  gazdakörökkel  lehet  a  to-
vábbfejlődést  jól,  olcsón  és  a  közszükségletnek  megfelelően
megoldani.  Éppen  ezért  a  gazdaköri  kezdeményezések  támogatá-
sára  kell  biztos  fórumot  találni.  Oly  fórumot,  melyhez  a  gazda-
kör  kívánságait  a  siker  biztos  reményével  benyújthatják,  ki  a
kívánságokat  felülbírálja,  a  községgel,  törvényhatósággal  és  az
illetékes  minisztériumokkal  tárgyal  és  végrehajtat.  Az  érdekelt
anyaközségek  legtöbbje  ellenszenvvel,  vagy  a  legjobb  esetben
közönnyel  fogadja  a  tanyai  központ  mozgalmát,  a  központi  tö-
mörülést.  A  központi  alakulásokban  oly  törekvést  lát  az  anya-
község  vezetősége,  mely  vagy  újabb  kiadásokra,  vagy  különvá-
lásra vezet.6)

Érdekes  és  megemlítésre  méltó,  hogy  a  fejlődő  élet  a  tanya-
világban  is  bizonyos  típusokat  alakított  ki,  amelyek  ismereténél
—  közigazgatási  szempontból  —  ha  továbbfejleszteni  akarjuk,
más és más fejlődési folyamatot kell megindítanunk.

Ilyen  felismerhető  típus  az  olyan  tanyakörzet,  melynek  sem
iskolája,  sem  temploma,  sem  tanyai  jegyzője,  esküdtje  vagy
pusztabírója nincsen.

Második  típus  a  szentesi  népházkörzet  mintája,  amelynek
a  népház  mellett  van  iskolája,  ebben  tanítója,  tehát  egy  intelli-
gens  embere  is,  aki  által  további  intézményeket  lehet  a  tanyai
éleibe bekapcsolni.

Harmadik  és  fejlődöttebb  típus  a  kiskundorozsmai  —  du-
dás-kápolnai  —  tanyai  központ,  ahol  a  templom  mellett  van  plé-
bánia,  iskola,  fogyasztási  és  hitelszövetkezet,  póstaügynökség,
több  kereskedő,  bognár,  kovács,  olvasókör,  csendőrőrs,  a  pol-
gáriasultság mindmegannyi munkáló ja.

A  negyedik  típus  a  szegedi  alsótanyai  központ,  ahol  van
plébánia,    több    iskola,    posta-távírda,    telefonközpont,    csendőri,

6)  A tanyai gazdák és a Magyar Gazdaszövetség. 3—4. lap.
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rendőri  kirendeltség,  anyakönyvi  hivatal,  marhalevélkezelő,  rö-
viden,  ahol  az  állami  és  községi  feladatkörökbe  utalt  csaknem
minden  közintézmény  kikülönítve  van,  amellett  ott  az  ipar  és  ke-
reskedelem minden ágazatának a képviselete is megtalálható.

Ötödik  típus  a  nyíregyházi  típus,  az  úgynevezett  ,.bokor”
ami  a  tömörtelepülésnek  egyik  speciális  alakja,  megállapítható
külön  határrésszel,  ezen  belül  telkek  szerinti  osztódással  s  amely
,,bokor”-ban  van  iskola,  tanító,  megfelelő  számú  iparos,  keres-
kedő,  a  közigazgatási  részről  egy  vagy  két  tanyaesküdt.  Λ  ,,bo-
kor”  a  közösségbe  tömörülésnek  fejlettebb  formája.  Több  „bokor”-
ból  alakult  körzet  saját  erejéből  megbírná  már  nemcsak  az  isko-
lát, hanem a templomot is.7)

A  Falu  Országos  Földműves  Szövetség  a  falusi  és  tanyai
lakosság  érdekében  folytatott  sokoldalú  munkássága  közben  a
mintafalu  tervét  is  felszínre  dobta,  kidolgozva  egy  tökéletes,
rendszeresen  épített  falu  terveit,  számítva  arra,  hogy  most,  a
földreform  kapcsán  meginduló  falusi  alakulások  és  építkezések
során  a  józanul  gondolkozó  gazdaközönség  e  tervet  irányadónak
fogja  fogadni.  Valóban  akadt  egy  békésmegyei  község,  Csabacsűd,
amelyik  a  Faluszövetség  mintatervei  szerint  akar  újraéledni  regi
évszázados  romjaiból.  Valóban  a  mai  tanyarendszer  nehézségein
ezúton  lehetne  okosan  segíteni,  de  szükséges,  hogy  megértéssel,
belátással  viseltessék  eziránt  minden  jelentős  tényező.  Arra  az
állapotra,  amelyről  már  fentebb  több  ízben  volt  szó,  jellemző  egy
tanyai  papnak  a  .kijelentése,  aki  azt  mondotta:  ,,a  mi  életünk
mártíromság.  Túrjuk  a  földet  itt  kint  a  pusztán,  mint  a  barom;
számkivetettségben  élünk  s  vigasztaljuk  a  kemény  munkát  végző
lépet,  hogy  el  ne  ernyedjen  akkor,  amikor  sokszor  magunk  is
megvigasztalásra  szorulunk,  Mi  ki  vagyunk  közösítve  az  élet  min-
den  öröméből  s  jogunk  és  kötelességünk  csak  egyre  szorítkozik:
az adó pontos megfizetésére,”

Ez  a  pap  mondotta,  hogy  valahogy  össze  kellene  sűríteni
a  tanyák  népét  és  falvakban  telepíteni,  hogy  megindulhasson  az
egészséges  életfejlődés  folyama,  A  mai  nomád,  őseredeti  állapo-
tából,  ahol  a  kultúrát  és  az  írást  csak  egy  jó  öreg  biblia,  vagy  egy
kalendárium  képviseli,  akkor  téríthetjük  meg  a  délibábos  nagy
óriást,  ha  új    községek   törik   meg   azt   a   végtelen   egyenességet,

7)  A  Magyar  Gazdák  Szemléje  tanyai  számának  480.  lapján  dr.  Szabó
Sándor csongrádi főispán előterjesztése.
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amely most megüli az egykor virágzó és népies területeket.8)
Csabacsüd  község  indul  el  elsőnek  ezen  az  úton,  talán  a

Tessedik  Sámuel  szellemétől  vezéreltetve,  hogy  megmutassa  az
alföldi  tanyai  település  egyedül  egészséges  és  helyes  voltát.  A
földbirtokrendező  bíróság,  amely  a  csabacsüdiek  kívánságát  meg-
ismerte,  a  200  telket  egy  helyen  adta  ki  a  lakosságnak,  így  lehe-
tővé  vált  új  virágzó  község  felépítése.  Ez  a  200  házhelyet  számoló
új  honfoglaló  sereg  az  új  magyar  telepítési  politika  előőrse  s
hisszük,  hogy  utána  még  többen  indulnak  el  bizakodó  lélekkel
a  nagy  magyar  Alföld  meghódítására,  a  termelés  és  a  kultúra
igájába való befogására.

Amikor  az  Alföld  betelepítését  hirdetjük,  az  a  nagy  szociá-
lis  gondolat  vezet  bennünket,  hogy  a  nemzet,  a  falu  egészséges
emberfeleslegét  mentsük  e  sokat  szenvedett  Haza  részére,  amely-
nek  talán  éppen  most  van  legnagyobb  szüksége  új  erőforrásokra.
Az  élet  igazolja,  hogy  a  csabacsüdiek  elhatározását  már  koráb-
ban  kellett  volna  tettre  váltani,  mert  szerte  az  országban  legtöbb
helyen  az  új  házacskák  széjjelszórva  és  tervszerűtlenül  vannak
építve,  évszázadokra  valósággal  elcsúfítva  azt  a  területet,  ahoi
felépültek,9)

Ezeket  kell  szemünk  előtt  tartani.  A  tanya  eddigi  rendszer-
telen  települését  fel  kell  váltani  rendszeres  tanyai  központi  tele-
pülésnek.  Természetesen  a  mai  tanyarendszert  máról-holnapra
megszüntetni  nem  lehet.  A  tanyai  lakosságot  épületeivel  együtt
parancsszóra  összecsoportosítani  nem  lehet.  Nem  szabad  elfelej-
tenünk  az  ezirányú  két  lehetőséget:  egyik  új  falvak  telepítése,
a  másik  tanyai  központok  létesítése.  Nem  akarjuk  mi  ezáltal  az
anyaközséget,  vagy  várost  gyöngíteni,  erejében  csökkenteni  s
gazdasági  értékében  kisebbíteni.  Épen  azért  elsősorban  a  tanyai
központok  szervezését  tartjuk  szükségesnek.  Az  új  iskola  a  me-
gyének  kiindulási  pontja  a  tanyai  központi  alakulásnak,  Az  isko-
lát  követni  fogja  a  beígért  népház,  templom,  jegyzői  iroda,  csen-
dőrség,  orvosi  rendelő,  szülőhely,  védőnői  lakás,  gazdakör,  szö-
vetkezet,  posta,  telefon  stb.,  amelyek  így  lassan  kell,  kövckez-
zenek  egymásután.  Gondoskodni  kell  a  hatóságnak  arról,  hogy
ilyen  tanyai  központban  megfelelő  ivóvíz  álljon  rendelkezésre.
Amikor   a  tanyai  lakosság   így  tömörül,  a   szükség  és  a   helyzet

8) A  Falu  című  lap  1926,  októberi  száma.  Szekeres  László:  Csabacsüd
romjai felett új honfoglalók járnak.

9) Lásd a Falu című lap i, helyen.
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odahozza  a  mesterembereket,  kovácsot,  csizmadiát,  szabót,  kőmű-
vest,  majd  á  kereskedőt  stb.,  végül  jön  a  tanyai  orvos,  majd  az
országút,  vasúti  megállóhely  stb.10)  Sajnos,  sok  kedvező  alkal-
mat  szalasztottunk  el  most  a  felosztás  alá  kerülő  nagybirtokok
betelepítése  alkalmával.  Nem  sokat  törődtünk  ezekkel  a  gyakor-
lati  szempontokkal  s  ha  ma  szétnézünk  az  Alföldön  az  új  telepe-
sek  körül,  az  építkezéseknek  szánalmas  képei  tárulnak  elénk.
Amit  még  lehet,  igyekezzünk  megmenteni,  legalább  példával  tu-
dunk a jövő fejlődésének szolgálni.

Az  új  tanyai  központokkal  több  száz  új  magyar  falunak
rakjuk  le  az  alapját,  olyan  falvaknak,  amelyek  még  Hollós  Má-
tyás  királyunk  igazságos  kormányzata  alatt  éltek  és  virágoztak
s  török-tatár  dúlás  törölte  le  őket  a  magyar  föld  arculatáról.
Lakói,  vagy  földönfutókká  lettek,  vagy  az  alföldi  városok  vendég-
szerető  falai  közé  menekültek.  Ezek  a  városok  a  régi,  lerombolt
falvaknak  visszaadták  már  a  lakosságot,  most  az  adósságból  any-
nyi  maradt  fenn,  hogy  visszaadják  nekik  az  anyaváros  védő-
szárnyai  alatt  működő  közigazgatást,  közművelődést,  közegész-
ségügyet  is,  hogy  így  a  színmagyar  tanyásnép  a  civilizáció  áldá-
saiból  legalább  azt  élvezhesse,  amit  a  legutolsó  nemzetiségi  fajú
lakója  is  ingyen  kap  az  államtól  és  a  községtől.  Ez  a  második
honalapítás  fogja  befejezni  azt  a  dicsőséges  hadjáratot,  amelyet
még  a  XVIII.  században  kezdettünk  meg  Buda  visszafoglalásá-
val,  ez  fogja  ismét  helyreállítani  az  Árpádkori  Magyarország
legnagyobb  erősségét,  a  Duna—Tisza  közén  lakó  magyarság
nemzetvédő, erős szervezetét.11) 12)

II.
                         A tanyavilág jövő közigazgatása.

Ha  a  tanyavilág  közigazgatását  szemléljük  s  ha  a  már  el-
mondottak  alapján  a  jövőt  tovább  akarjuk  építeni,  nem  lehet  ta-
pogatóznunk,  mert  meg  vannak  szabva  azok  az  irányok,  amely
felé a jövő fejlődésnek haladnia kell.

Több  ízben  hangsúlyoztuk-  már  az  eddigiekben  is  és  ezút-
tal  is  ki  akarjuk  emelni,  hogy  különösen  itt  a  közigazgatás  terén

10)  Lásd  a  Magyarság  1922  június  11-iki  számában  Marj  alaki  cikkét  a
tanyákról.

n)   Czétényi: Tanyai központok. Gazdaszövetség naptára 1916.
12)  Lásd  még  ezekre  vonatkozólag  Forster  Géza:  Javaslatok  az  al-

földi gazdálkodás javítására című művében a megfelelő részt.
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van  szükség  a  megértésre  és  szeretetre.  Nagyon  szépen  fejezte
ki  e  gondolatot  Scitovszky  Béla  belügyminiszter  1928  jauárjában
50  éves  jubileuma  alkalmából  egyik  üdvözlő  küldöttségnek  mon-
dott  válaszában:  „Ha  jóságot  és  szeretetet  viszünk  a  közigazga-
tásba,  megoldottuk  a  kérdést;  de  aki  nem  ebben  keresi  a  kérdés
megoldását,  a  közigazgatás  problémáját  soha  sem  fogja  tudni
megoldani!”

A  Magyar  Gazdaszövetség  1921.  évi  kecskeméti  tanyai
kongresszusán  Zsitvay  Tibor  halvány  vonásokkal  már  jelölte
azokat  a  teendőket,  amelyek  szükségesek  a  tanyavilág  közigaz-
gatásának a fejlesztéséhez.

,,Αz 500—1000  lakosú  tanyai  körzetben  Czettler  Jenő  u.  n.
iskolaközpont  felállítását  tervezi,  ahol  a  primitív  közigazgatási
teendőket  a  tanító  végzi.  A  gondolat  rendkívüli  praktikus,  de  ki-
egészítésre  szorul,  mert  nem  tehetjük  a  központ  felállítását  az
iskolák  szaporodásától  teljesen  függővé.  Én  a  kisebb  tanyai  köz-
igazgatási  központot  „tanyai  esküdti  hivatal”  alakjában  tartom
megvalósítandónak,  melynek  vezetését,  ahol  ez  lehetséges,  a  ta-
nítóra,  vagy  postamesterre  kell  bízni.  Ahol  meg  nincs  tanító,  sem
postamester,  ott  a  községi  bírói  képesítéssel  bíró  tanyai  lakosok
közül  az  anyaközség  képviselőtestülete  által  választott  esküdt
vezetheti  a  központot.  Minthogy  az  esküdt  képessége  rendkívül
különböző  lehet  és  melléje  pénzügyi  okokból  községi  tisztviselőt
sem  állíthatunk,  a  kisebb  központ  ügykörét  úgy  kell  megszab-
nunk,  hogy  az  a  mindenkori  viszonyokhoz  simulhasson.  A  tanyai
esküdti  hivatalnak  tehát  elsősorban  nem  intézkedő,  hanem  közve-
títő  hatáskört  kell  adnia  az  anyaközség  hatósága  és  a  tanyai  la-
kosság  között.  Vagyis  az  anyaközség  iktató  és  kézbesítő  hivatala
kirendeltségének  szerepét  töltse  be.  Kellő  intelligenciával  biró
esküdtet  a  felek  kérelmének,  panaszának  jegyzőkönyvbe  fogla-
lására  is  fel  kell  jogosítani.  Ugyan  ő  a  tudakozódások  sok  eseté-
ben,  különösen,  ha  a  telefont  igénybe  veszi,  megadhatja  a  kellő
felvilágosítást,  vagy  útbaigazítást.  Ε  közvetítő  hatáskörben  azon-
ban  nem  állhatunk  meg  a  község  ügykörénél,  hanem  szükséges-
nek  mutatkozik,  hogy  a  tanyai  lakosságot  a  távoli  anyakönyvi  és
adóhivatalokhoz  való  vándorlástól  is  lehetőleg  megkíméljük.  Az
adófizetésen  kívül,  ami  megnyugtatóan  csak  tanyai  postahivatal
felállítása  esetén  bonyolíthat  le,  az  adóhivatallal  és  az  anya-
könyvvezetőséggel    való  érintkezést   írásban   és  telefonon  az  es-
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küdt  teljesen  kielégítően  közvetítheti.  Ki  kell  tehát  mondani,
hogy  a  tanyai  esküdti  hivatalnál  teljes  joghatállyal  megtehető·
(jegyzőkönyvbe  mondás  vagy  írásbeli  beadvány  benyújtása  út-
ján)  minden  nyilatkozat  és  bejelentés,  valamint  előterjeszthető
minden  kérelem  és  jogorvoslat,  melyet  a  tanyai  lakos  az  anya-
község  elöljáróságához,  valamint  az  illetékes  állami  anyakönyvi
vagy adóhivatalhoz köteles, vagy kíván intézni.

A  közvetítő  hatáskörön  kívül  elláthatja  a  tanyai  esküdt  az
anyaközség  esetenként  adott  megbízásait,  melyek  mértéke  ismét
az  illető  képességétől  függ.  Kívánatos  azonban,  hogy  a  járlatle-
velek  kiállítására,  valamint  a  községi  békebírói  és  hagyatéki  el-
járási teendők ellátására állandó megbízást kapjon.

A  tanyai  központ  közigazgatásához  tartozik  a  rendőr-  vagy
csendőrszoba  felállítása  és  az  egyéb,  speciális  közigazgatási
szervek  tanyai  inspekciós  szolgálatának  rendszeres  szabályozása.
így  szükséges,  hogy  rendesen  visszatérő  időközökben  minden  ta-
nyai  központon  napos  szolgálatot  tartson  az  orvos,  állatorvos,  az
erdei  és  mezőrendőri,  valamint  cselédbíráskodást  ellátó  hatósági
kiküldött,  adófizetés  idején  pedig  ott,  ahol  tanyai  posta  nincs,
az adóbeszedő küldöttség.13)

Azok  az  erőfeszítések,  amelyeket  a  tanyavilág  érdekében
hosszú  idő  óta  kifejtünk,  úgy  látszik  nem  maradnak  hatás  nélkül.
Az  1926  október  utolsó  hetében  lezajlott  országos  közegészség-
ügyi  és  társadalompolitikai  értekezleten  elhangzott  tanyai  kíván-
ságok  utat  találtak  illetékes  helyeken.  Az  országos  értekezlet
javaslatai  az  illetékes  miniszterekhez  terjesztettek  fel  s  a  belügy-
miniszter  máris  jelentkezett  a  tennivalókkal  és  a  tárcája  körébe
vágó  kérdéseket  országos  szaktanácskozmányon  kívánja  meg  tár-
gyaltaim.  Sürgősen  valóra  akarja  váltani  a  belügyminiszter  a
közigazgatási  természetű  teendőket  és  máris  tárgyalásokat  indí-
tott  meg  az  illetékes  tényezőkkel,  hogy  hol  és  milyen  gyakorlati
intézkedésekkel  lehet  e  téren  segíteni.  Ilyenek  lehetnek:  egyes
közigazgatási  tennivalók  elvégzése  a  helyszínen  akként,  hogy  a
községi  elöljáróság  bizonyos  előre  meghirdetett  napon  kimegy  a
tanyai  vagy  iskolai  központba,  ott  átveszi  a  panaszokat,  sérelme-
ket,  megtartja  a  községi  bíráskodás  keretébe  tartozó  tárgyaláso-
kat,  végez  anyakönyvezési  ügyleteket,  elintézi  a  járlatok  kezelé-

13)  M,  Gazdák  Szemléje  1921  július—augusztusi  szám.  Zsitvay:  A  ta-
nyai közigazgatás.
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sét  az  egész  területen,  az  állatok  összeírását  és  hasonló  dolgokat.
Ilyen  lehetne  a  mezőrendőri  és  csendőrszolgálat  átszervezése,
tűzoltóság  felállítása,  a  tanyaközpontokban  a  távbeszélő  beveze-
tése,  hogy  a  lakosság  innen  kapjon  összeköttetést  a  közigazga-
tással,  orvossal,  állatorvossal.  A  belügyminiszter  az  érdekelt  fő-
ispánokkal,  alispánokkal,  polgármesterekkel  és  vezető  jegyzők-
kel,  akiknek  hatáskörébe  a  tanyai  ügyek  intézése  tartozik,  köz-
vetlen  szóbeli  megbeszélés  alapján  állapítja  meg,  hogy  a  lehető-
ségek  hol  és  milyen  intézkedéseket  engednek  meg  és  ennek  a
nyomán  a  legrövidebb  idő  alatt  életbelépteti  azokat,  amelyek  a
tanyai  közigazgatás  megjavítására  alkalmasnak  mutatkoznak.  íme
a  belügyi  kormányzat  látja,  tudja,  érzi,  hogy  milyen  módon  le-
hetne  a  magyar  életbe  belekapcsolni  azt  a  hatmillió  hold  terüle-
tet  több  milliónyi  lakossal;  hogyan  lehetne  Maradék-Magyaror-
szágot  megnövelni;  felfrissíteni  és  egyszersmind  az  egészséges
őserejű tanyavilág számára a haladás lehetőségét megteremteni.

A  jövendőt  illetőleg  mi  egészen  röviden,  tapasztalataink
alapján  csak  azt  mondhatjuk,  hogy  ha  valóra  válik,  hogy  a
község  vagy  város  közigazgatási  hatóságai  községük,  vagy  váro-
suk  tanyavilágában  legalább  évenként  egyszer  a  tanyalátogatást
megejtik,  ahol  saját  maguk  tapasztalhatják  a  tanyai  lakosság  ba-
jait  és  panaszait,  már  ez  igen  nagy  mértékben  szüntetné  meg  a
ma fennálló közigazgatási mizériákat.

A  legnagyobb  örömmel  kell  feljegyeznünk,  hogy  Scitovszky
Béla  belügyminiszter  megértette  a  tanyavilág  fájdalmas  sóhaj-
tását  és  igyekszik  segíteni  az  ottani  állapotokon.  Ezt  igazolja  az
a  körülmény,  hogy  országos  tanyai  közigazgatási  értekezletet  hí-
vott  össze  az  itt  megoldandó  kérdések  megbeszélésére,  amelyet
aztán  követett  az  ő  nagyszabású  rendelete.  Hogy  a  belügyminisz-
ter  gondolatmenetét  megérthessük  az  1926.  nov.  23-án  hozzám
intézett levelet szószerint közöljük:

„A  magyar  tanyavilág  állapotáról  a  Társadalompolitikai
Országos  Értekezleten  elhangzottak,  a  Mezőgazdasági  Kama-
rák  mozgalmai  és  Nagyságodnak  idevágó  munkái  nyomán,  gya-
korlati  eszközökkel  óhajtok  a  kérdés  közigazgatási  vonatkozású
részeinek  megoldásával  foglalkozni,  mert  jóllehet  tisztán  áll  előt-
tem,  hogy  a  gyökeres  megoldás  a  tanyavilág  közlekedési  viszo-
nyaínak  megjavításán  fordul  meg,  mégis  kötelességemnek  tartom,
hogy  addig  is  közigazgatási  téren  megtegyek  minden  lehető  intéz-
kedést a helyzet javítására.
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Kétségtelennek  látom,  hogy  az  ez  irányban  is  felmerült  ja-
vaslatok  egyikét-másikát  már  a  legközelebbi  jövőben  is  meg  lehet
valósítani  az  arra  alkalmasnak  mutatkozó  helyeken,  azt  azonban
csak  a  helyi  viszonyok  közvetlen  ismerői  tudják  megállapítani,
hogy  a  lehetőségek  hol  és  milyen  intézkedésnek  engednek  helyet.
Ez  okokból  elhatároztam,  hogy  ezeknek  —  a  helyi  viszonyokhoz
és  lehetőségekhez  szigorúan  alkalmazkodó  —  tisztán  közigazga-
tási  és  tisztán  gyakorlati  intézkedéseknek  a  megbeszélésére,  va-
lamennyi érdekelt tényező bevonásával tárgyalást tartok.

A  tárgyalás  alapjául  előadói  javaslat  szolgálna,  amelyet
megküldenek  mindazoknak,  akiket  a  tárgyalásra  meghívni  szán-
dékozom,  hogy  azt  előzetesen  tanulmányozzák.  Magán  a  tárgya-
láson  pedig,  valóságos  topográfiai  rendszerrel,  sorba  vennők
mindazokat  a  vármegyéket,  városokat  és,  községeket,  amelyek
érdekelvé  vannak  és  egyenként  állapítanék  meg,  hogy  hol  és  mi-
lyen irányú intézkedést kell megtenni.

Ennek  a  munkatervnek  a  végrehajtására  a  következő  kér-
désekkel  fordulok  Nagyságodhoz,  mint  a  tanyakérdés  egyik  leg-
alaposabb, legképzettebb és leglelkesebb szakismerőjéhez:

Tisztelettel  felkérem,  hogy  az  előadói  javaslat  elkészítését
és  a  tárgyaláson  az  előadói  tisztet  elvállalni  méltóztassék,  —
továbbá  az  előadói  javaslatot  hozzám  írásban  eljuttatni,  —  kö-
zölni  velem  azoknak  a  vármegyéknek,  törvényhatósági  és  rende-
zett  tanácsú  városoknak,  valamint  nagyközségeknek,  jobban
mondva:  óriásfalvaknak  a  szabatos  névjegyzékét,  amelyek  ebben
a  kérdésben  érdekeltek,  —  javaslatba  hozni,  hogy  az  alább  felso-
rolandókon  kívül  kikkel  kívánná  kiegészíteni  a  tárgyalásra  meg-
hivandókat.

Meghívni  szándékozom  ugyanis  a  tárgyalásra  a  közlendő
vármegyék,  városok  és  nagyközségek  főispánjait,  alispánjait,  pol-
gármestereit,  vezető  jegyzőit,  a  vezetésem  alatt  álló  minisztérium
(államtitkárait  és  az  ügykörökben  érdekelt  osztályok  vezetőit,  —
a  népjóléti  és  munkaügyi,  a  kereskedelem  és  földművelésügyi
minisztériumok  szakképviselőit,  a  Duna—Tiszaközi  és  a  Tiszán-
túli  Mezőgazdasági  Kamara  elnökeit  és  igazgatóit,  Bernát  István
urat,  a  Magyar  Gazdaszövetség  elnökét,  Czettler  Jenő  nemzet-
gyűlési  képviselő  urat  és  egyéb,  az  illetékes  tényezők  által  ja-
vaslatba hozandókat.

Meg  vagyok    győződve  róla,  hogy   Nagyságod    méltányolni
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fogja  szándékaim  gyakorlati  értékét  és  kéréseim  teljesítését  azzal
a  lelkesedéssel,  buzgalommal  és  ügyszeretettel  lesz  szíves  elvál-
lalni,  amelyet  a  tanyavilág  érdekeinek  előmozdítására  szentelni
mindig szíves volt.”

A  belügyminiszter  1927.  május  hó  3-ára  az  Országház  dele-
gációs  termébe  valóban  össze  is  hívta  ezt  a  tanácskozást.  Meghí-
vást  kaptak  az  érdekelt  minisztériumok  képviselőin  kívül  a  tanyás
vármegyék  főispánjai,  alispánjai  s  a  tanyákkal  rendelkező  váro-
sok  polgármesterei  és  a  nagy  tanyás  községek  vezetői.  Ezeken
kívül  e  kérdéssel  foglalkozó  társadalmi  szervek,  továbbá  a  tanya-
kérdésnek  gyakorlati  szakférfiai.  Közel  100  tag  részvételével  in-
dult  meg a  tanácskozás,  amelyen  Scitovszky  Béla  belügyminisz-
teren  kívül,  résztvettek  az  ő  közvetlen  munkatársai,  Ladik  Gusz-
táv  államtitkár,  Vadnay  Tibor  h.  államtitkár  az  egész  kérdésnek
lelkes  mozgatói.  A  belügyminiszter  már  a  szétküldött  meghívó-
ban  hangsúlyozta:  „tisztán  áll  előttem,  úgymond,  hogy  mind  eme
bajoknak  gyökeres  meggyógyítása  a  tanyavilág  közlekedési  vi-
szonyainak  megjavításán  sarkallik,  mégis  elsőrendű  kötelessé-
gemnek  tekintem,  hogy  addig  is,  míg  ez  bekövetkezhetík,  a  gon-
dozásomra  bízott  érdekek  terén  igyekezzem  mindent  elkövetni,
ami  a  tanya  közigazgatási  bajain  segíthet.  A  tárgyalás  anyaga
kizárólag  a  belügyi  igazgatás  keretébe  tartozók  és  csakis  gyakor-
lati  intézkedések  és  tennivalók  körére  szorítkozik,  tehát  teljes  ki-
kapcsolásával  az  elméleti,  általános,  vagy  egyéb  kormányzati
ágak  körébe  tartozó  kérdéseknek.  A  tárgyalás  módja  arra  fog
irányulni,  hogy  a  helyi  viszonyok  lehetőségéhez  képest  minő  in-
tézkedéseket  melyik  vármegyéhez,  városhoz,  vagy  községhez  tar-
tozó  tanyákon  lehet  a  legsürgősebben  megvalósítani?  A  tanács-
kozást  megnyitó  beszédében  pedig  azt  jelölte  meg  annak  céljául
„hogy  a  kérdés  gyakorlati  munkásai  mondják  el  nézeteiket,  úgy,
hogy a tanácskozás igazodjék az előadói javaslathoz.”

Ε  sorok  írója,  mint  az  értekezlet  előadója,  köszönetet  mond
a  tanyai  nép  nevében  az  értekezlet  összehívásáért  s  kifejezi  azt
a  reményét,  hogy  az  értekezlet  a  többi  kormányzati  ágaknál  is
követésre  fog  találni.  Előadó  nem  kívánja  a  javaslatokat  védeni
hiszen  az  a  cél,  hogy  valami  történjék  s  nem  okvetlen  szükséges
az,  hogy  az  előadói  javaslat  valósíttassék  meg,  a  cél  csak  az,
hogy minél előbb elhatározó lépések tétessenek.

Nem  akarjuk  itt  a  tanácskozás  lefolyását   ismertetni,    csak
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a  felszólalók  neveit  említjük  meg,  akik  à  következők  voltak:
Pokoly  Lajos  belügyi  h.  államtitkár,  Kovacsics  Dezső  Békés  vm.
főispánja,  Csergő  Károly  Csongrád  vm,  alispánja,  Turóczy  Sze-
ged  város  főügyésze,  Dezső  Kázmér  Nagykőrös  város  polgármes-
tere,  dr.  Benisch  Artúr  a  kultuszminisztérium  képviselője,  Sza-
bovlyevits  Dusán  Bácsbodrog  vm.  alispánja,  Kállay  Miklós  Sza-
bolcs  vm,  főispánja,  Négyessy  László  Szentes  város  polgármes-
tere,  Kálmán  Lajos  Szabadszállás  község  főjegyzője,  dr,  Vásáry
István  Debrecen  város  h.  polgármestere,  dr.  Bodor  Antal  a
Faluszövetség  igazgatója,  dr,  Dömötör  Lajos  Kecskemét  város
gazdasági  tanácsnoka,  Czékus  Frigyes  tanító  Kiskundorozsma,
Kiss  József  igazg.-tanító  Csongrád,  Borbás  Imre  földbirtokos
Kiskunhalas,

A  felszólalások  egy  része  a  belügyminiszter  által  szétkül-
dött  javaslat  ellen  foglalt  állást,  egyáltalában  nem  tudván  fel-
emelkedni  e  kérdés  országos  jelentőségére,  egészen  kis  körből
figyelve  azt.  Ezért  tartotta  a  belügyminiszter  szükségesnek,  hogy
már  itt  kifejtse  nézetét  az  eddig  elhangzottakra  vonatkozólag:
Nem  megmásíthatatlan  szabályokat  akarunk  itt  alkotni,  mondja
a  belügyminiszter,  hanem  olyan  intézkedéseket  tenni,  amelyek
alkalmazkodnak  az  élethez.  Mindenütt  azt  akarjuk,  ami  keresz-
tülvihető  és  célszerű,  Ε  tanácskozást  is  gyakorlati  szempontokból
hívtam  össze.  Ez  nemcsak  pénzkérdés  és  nemcsak  útkérdés  és
nem  is  városi  kérés:  ez  hat  millió  ka.  holdon  lakó  mintegy  más-
fél  millió  magyar  testvérünk  érdeke.  Az  út  még  nem  minden.
Évszázadok  múltak  el  anélkül,  hogy  azok,  akiknek  kötelességük
lett  volna  erre  gondolni,  nem  gondoltak  ezzel  a  kérdéssel.  Mu-
lasztás  van  itt  mindenütt.  Azzal  elütni  e  fontos  kérdést  hegy  más
kérdéseket  állítunk  előtérbe  s  ezzel  gyengíteni  ennek  a  kérdésnek
a  fontosságát,  nem  lehet.  A  mai  tanácskozás  is  figyelmeztető  szó.
Nem  elméleteket  akarunk,  hiszen  ajtónkon  másfél  millió  magyar
testvérünk  dönget.  Ott,  ahol  község  van,  nemcsak  belügyi  igaz-
gatás  van,  ott  már  minden  helyet  kér,  Ha  most  mi  kissé  ugrás-
szerűleg  akarunk  a  célhoz  közelebb  jutni,  ennek  oka  az,  hogy
igen  sok  mulasztást  kell  pótolni.  Az  eddigi  felszólalóknál  nem
tapasztaltam  azt,  hogy  szeretettel  fogják  fel  a  kérdést.  Nem  sza-
bad  féltékenykedni  a  fejlődésre,  hiszen  ez  nemcsak  anyagi  kér-
dés,  hanem  elsősorban  szellemi  és  erkölcsi  kérdés.  Megértő  szó-
val   akarjuk  e   kérdést  elintézni   és  a   közigazgatás   embereinek
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akarunk  segédkezet  nyújtani.  Ahol  törvény  kell,  ott  törvénnyel,
ahol  anyagi  áldozat  kell,  ott  azzal.  Mi  szeretetet,  megértést  és
anyagi  boldogulást  akarunk  belevinni  a  tanyavilágba,  mert  ezt  a
kérdést  csak  szeretettel,  belátással  és  megértéssel  lehet  megol-
dani.  A  felszólalók  nagy  tévedésben  vannak  afelől,  hogy  az  elő-
adói  javaslatba  felhozottakat  mind  egyszerre  óhajtom  megvaló-
sítani.  Ez  tévedés,  mert  szándékom  az,  hogy  mindenütt  csak  azt
valósítjuk  meg,  amit  a  helyi  viszonyok  figyelembe  vételével  lehet.
Épen  azért  kérem  mindenkitől  azt,  nyújtsanak  ehhez  erkölcsi
támogatást.  Az  a  célunk,  hogy  megadjuk  azt  a  minimumot  a  más-
fél millió tanyai lakosnak, amelyre szüksége és joga is van.

A  tanácskozások  további  során  az  előbbieken  kívül,  akik
közül  többen  ismételten  felszólaltak,  még  felszólalt  Tarnay  Ivor
Csanádvármegye  alispánja,  dr.  Csáky  Lajos  Hódmezővásárhely
h,  polgármestere,  Gorcsa  Péter  Makó  város  főjegyzője  és  Nagy
Pál Ferenc Kiskunhalasi Gazdasági Egyesület társelnöke.

Bár  a  felszólalóknak  csak  egy  része  —  a  tanyakérdéssel
teljesen  ismerősek  —  állt  a  belügyminiszter  nagyszabású  akciója
mellé,  mégis  meg  kell  állapítanunk,  hogy  az  értekezlet  igen  nagy-
jelentőségű  volt  a  kérdés  előbbrevitele  terén.  A  belügyminiszter
a  tanácskozások  befejezte  után  annak  a  reményének  adott  kife-
jezést,  hogy  ezek  után  eredményesebbé  tudja  tenni  a  kérdés
megoldását.  Hangsúlyozza,  hogy  ha  szeretettel  fogunk  e  kérdés-
hez,  akkor  sokat  érhetünk  el.  Nem  az  ellentétek  keresése  és  szí-
tása,  hanem  megoldás  kell  ide.  Nagyobb  élettapasztalat  meg-
könnyíti  a  nehéz  kérdés  megoldását.  Csak  az  lehet  igazi  közigaz-
gatási  ember,  akinek  szíve  van,  mert  az  bátor  és  erős.  Nekünk
nagy  tudományt  kell  ismerni,  az  élet  tudományát,  nekünk  az  éle-
tet kell élni és az életet kell adni.

Ez  az  országos  értekezlet,  ez  az  1927.  május  3,-iki  dátum,
jelentős  határkő  a  tanyakérdés  történetében.  Az  egész  ország
közvéleményének  figyelme  ráirányult  e  kérdésre  és  megindultak
a  további  tárgyalások  és  munkálatok,  amelyeket  oly  régóta  vár
és sóvárog a tanyavilág népe.

Az  értekezletnek  azonban  meg  lett  a  maga  nagyon  komoly
eredménye  is  a  belügyminiszter  33.307/1927.  III.  B.  M.  számú
körrendeletériek  a  megjelenésével,  amelyet  a  belügyminiszter
annak megjelenése után az alábbi levéllel küldött meg nekem:

,,A  Nagyságod  szíves  és  hasznos  közreműködésével  keresz-
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tülvitt  előkészítés  után  a  magyar  tanyavilág  közigazgatásának
megjavítására  a  mellékelt  rendeletet  intéztem  a  tanyás  törvény-
hatóságok  közönségéhez,  —  a  főispánokat  hathatós  közvetlen
ellenőrzésre  fölkértem  és  rendeletemet  tudomás  és  a  kapcsola-
tos  intézkedések  megtehetése  végett  az  érdekelt  miniszter  urakkal
is közöltem.

Nagyságodat,  mint  az  ügy  egyik  leglelkesebb  és  legodaadóbb
hívét,  ezúttal  tisztelettel  arra  kérem,  szíveskedjék  a  rendeletben
foglaltak  helyi  keresztülvitelét  szíves  figyelmével  kísérni  és  az
esetleg  szükséges  további  konkrét  intézkedésekre  figyelmemet
felhívni.

A  rendeletben  foglaltak  gyakorlati  érvényesülése  érdeké-
ben  rendkívül  kívánatos  volna,  ha  maga  a  tanyai  lakosság  lehető
széles  körökben  tudomást  szerezne  a  rendeletben  foglaltakról.
Hiszen  épen  szétszórtsága,  szervezetlensége  és  elmaradottsága
miatt  gyakran  fel  sem  tudja  ismerni  a  saját  érdekeit,  annál  ke-
vésbbé  meglelni  azokat  az  utakat,  amelyek  érvényesülésük  felé
vezetnek,  —  különösen,  ha  az  anyaváros  vagy  anyaközség  a  maga
önző, anyagi szempontjaiból azok háttérbe szorítására törekszik.

A  főispánok  útján  intézkedtem  ugyan,  hogy  a  közönség  a
rendeletet  lehetőségig  megismerje,  sajnos  azonban  ennek  aka-
dálya  épen  a  tanyai  közigazgatás  kiépítetlenségében  van.  Azért
arra  kérem  Nagyságodat,  hogy  a  mezőgazdasági  szervek  útján
szíveskedjék  megkísérelni  rendeletem  tartalmának  eljuttatását
és  a  legközvetlenebbül  érdekeltekhez,  vagy  esetleg  hozzám  javas-
latot  tenni,  hogy  a  gyakorlatban  Nagyságod  ezt  miként  tartaná  a
legcélszerűbben keresztülvihetőnek.”

Szükségét  látjuk  annak,  hogy  a  nagyközönség  teljes  képet
alkothasson  e  rendelet  tartalmáról,  arról  az  emelkedett  hangról,
amely  annak  minden  során  elömlik.  Épen  azért  az  egész  rende-
letet csekély kihagyással teljes terjedelmében közöljük:

A  magyar  tanyavilág  életszínvonalának  emelése  évtizedek  óta
megoldásra váró különleges magyar kérdés

A  megoldás  azonban  különös  sürgősséggel  és  fontossággal  lép
előtérbe  hazánk  megcsonkítása  óta,  mert  több  mint  hat  millió  hold
területen  kerek  számban  1.5  millió  színmagyar  embernek,  az  ország
lakossága  19%-ának  legelemibb  életérdekeit  érinti,  amely  lakos-
ság  szétszórottsága  és  az  érintkezés  nehézsége  miatt  nélkülözi  a  leg-
kezdetlegesebb igények kielégítését is.

Szaktanácskozások,  szakkönyvek  és  hírlapi  közlemények  immár
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eléggé  széles  körökbe  megismertették  a  tanyavilágnak  ezt  a  szomorú
állapotát  és  részletesen  reá  mutattak  a  javítás  célravezető  eszközeire
is.  Elérkezett  tehát  az  ideje  annak,  hogy  ez  elméleti  előkészítések  után
a  tanyavilág  bajainak  meggyógyítására  megtegyük  a  szükséges  gya-
korlati konkrét intézkedéseket.

A  sokféle  tennivalók  úgyszólván  a  kormányzatnak  valamennyi
ágára  sokféle  feladatot  rónak,  A  kezdésnek  azonban  a  belügyi  igazga-
tásból  kell  kiindulnia,  mert  egyedül  a  belügyi  igazgatás  az,  melynek
szerve  van  minden  egyes  községben  és  csak  ezek  a  szervek  alkothat-
ják  meg  ezt  a  keretet,  amelyben  a  többi,  a  szakigazgatási  ágak  a  ma-  .
guk  hatáskörébe  tartozó  tennivalókat  megvalósíthatják.  Így  a  legfőbb
bajon,  a  közlekedés  nehézségein  is  egyedül  a  közigazgatás  helyi  szer-
veinek  közreműködésével  lehet  segíteni,  amint,  hogy  egyáltalában
nincs  a  kérdésnek  egyetlen  árnyalata  sem,  amely  a  közigazgatásnak
bele ne kellene kapcsolódnia,

A  kellő  közigazgatási  keretek  kialakításában  célul  azt  kell  ma-
gunk  elé  tűznünk,  hogy  a  hatóságokat  és  a  hatósági  intézkedéseket
közelebb hozzuk a tanyai lakossághoz.

A  belügyi  kormányhatóság  feladata  ezirányban  csak  arra  szorít-
kozhatík,  hogy  a  kérdést  állandóan  napirenden  tartsa,  az  általános
irányítást,  felügyeletet,  ellenőrzést  gyakorolja  és  hogy  a  helyi  olykor
önző  érdekekkel  szemben  a  magasabb  egyetemesebb  szempontokat
érvényesítse.

A  gyakorlati,  a  helyi  viszonyoknak  és  lehetőségeknek  megfelelő
eszközöket,  módokat  és  utakat  azonban  az  önkormányzati  testületek-
nek  és  szerveknek  kell  megkeresniök,  megállapítaniuk  és  életbe  lép-
tetniük.  Minden  törvényhatóságnak,  városnak,  községnek.  a  helyi  vi-
szonyok  ismeretében  külön-külön  magának  kell  megítélnie,  milyen
intézkedéseik  vezetnek  leghelyesebben  a  kívánt  célhoz,  irányadóul  azt
tekintvén,  hogy  mindenütt  azt  kell  megvalósítani,  amelynél  jobbat  a
helyi körülmények nem engednek meg.

Kétségtelen,  hogy  ezek  az  elhatározások  az  önkormányzati  tes-
tületektől  olykor  áldozatokat  fognak  követelni  nemcsak  több  munká-
ban,  hanem  anyagiakban  is:  lemondást  olyan  jövedelmekről,  amelye-
ket  eddig  az  anyaváros  vagy  anyaközség  a  maga  belterülete  számára
használt  fel.  Ezektől  az  áldozatoktól  azonban  visszariadniok  nem  sza-
bad.  Nemcsak  azért  mert  az  igazság  követelményeivel  ellenkezik  az,
hogy  a  tanyákról  befolyó  közszolgáltatásokért  semmi  ellenértéket  ne
nyújtsunk  azoknak,  akiktől  ezek  a  közszolgáltatások  származnak,
hanem  azért  sem,  mert  magasabb  erkölcsi  és  hazafias  szempont  köve-
teli  meg,  hogy  a  tanyavilágban  élő  magyar  véreinket  épen  azok  ne
engedjék  tovább  sínylődni  mai  siralmas  helyzetükben,  akik  az  ő  jólé-
tük előmozdítására vannak hivatva.

Éppen  ezért  nyomatékosan  felhívom  a  törvényhatóság  közönsé-
gének  figyelmét  arra,  hogy  a  tanyavilág  kérdése  nem a  helyi  érdekelt-
ség,  nem az  egyes  vármegyék,  városok,  községek különálló belső ügye,
hanem  egyetemes  nemzeti  közérdek;  jobb,  kedvezőbb  és  a  közösségre
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is  hasznosabb,  élet  megteremtése  a  magyarság  egy  ötödét  tevő  honfi-
társaink számára.

Ennek  a  gondolatnak  tényleges  megvalósítása  céljából  ezúttal
arra  hívom  fel  a  törvényhatóság  közönségét,  hogy  előzetes  kellő  adat-
gyűjtés  és  előkészítés  után  azonban  lehető  sürgősséggel  vegye  tárgya-
lás  alá  a  következőket  s  hozzon  bennük  részletes  konkrét  határo-
zatokat.

A  közigazgatásnak  közelebb  hozása  a  tanyai  lakossághoz  leg-
gyökeresebben  szervezeti  változtatásokkal  történhet.  Még  pedig  a  kö-
vetkező módozatok szerint:

1.)  Önálló  községgé  alakítása  az  olyan  tanyáknak,  tanyacsopor-
toknak,  amelyeknek  meg  van  az  ehhez  szükséges  számú  lakosságuk,
értelmiségük,  vagyoni  erejük,  amelyekben  ma  is  már  önálló  élet  van,
templom,  iskola,  gazdakör,  szövetkezet,iparosság  és  az  önálló  községi
élet egyéb feltételei.

Gyakran  megtörténik,  hogy  az  önállósításra  már  teljesen  megé-
rett  ilyen  tanyának  községgé  alakulását  az  anyaváros,  anyaközség
szűkkeblűsége  akadályozza  meg  abból  az  önző  anyagi  szempontból,
hogy  elesnék  jövedelmeik  egy  részétől.  Ε  tekintetben  gyökeres  irány-
változtatásnak  kell  bekövetkeznie,  a  megokolt  önállósítás!  törekvé-
seket  az  anyaközségnek  nemcsak  nem  szabad  megakadályoznia,  de
magának  kell  kezdeményezőén  fellépnie  ott,  ahol  azt  látja,  hogy  a  ta-
nyai  lakosság  elszigeteltsége  és  szervezetlensége  miatt  a  maga  javát
nem tudja  kellően  felismerni,  vagy  nem ismeri  az  ahhoz  vezető  utakac.
Az  önállósítási  törekvéseknek  egyéb  gátja  nem  lehet,_  mint  az,  hogy
az  önállósulni  akaró  tanyának  nincs  meg  az  erre  szükséges  anyagi  és
értelmi  ereje.  Ezt  a  kérdést  pedig  mindenkor  tárgyilagos  adatok  alap-
ján lehet elbírálni.

Felhívom  ennélfogva  a  törvényhatóság  közönségét,  állapítsa  meg
ilyen  tárgyilagos  adatok  alapján,  melyek  azok  a  tanyák,  vagy  tanya-
csoportok,  amelyekben  az  önálló  községgé  alakulásnak  most  ismerte-
tett  anyagi  és  szellemi  feltételei  megvannak  és  ezekben  az  1886.  ΧΧΪΙ.
t.-c-ben  és  1924.  évi  177.300  B.  M.  számú  rendeletben  megszabott  el-
járást  hivatalból  indítsa  meg;  értve  ez  alatt,  hogy  ne  várja  meg  a  ta-
nyai  lakosság  kezdeményezését,  hanem  világosítsa  fel  az  önállósítás
lehetőségeiről  és  következményeiről  és  intézzen  hozzám  kérdést  erie
irányuló  óhajára  nézve.  Állapítsa  meg  ugyanez  alkalommal,  vannak-e
a  törvényhatóság  területén  ilyen  önállósítási  ügyek  folyamatban,  azok
az  eljárás  mozzanatában  vannak  és  az  érdemi  elintézést  mi  aka-
dályozza?

2.)  Olyan  tanyákon,  amelyek  önálló  községgé  fejlesztésre  még
nem  értek  meg,  de  sűrűbb  és  nagyobb  számú  lakosságuk  megokolttá
teszi,  hogy  a  közigazgatási  szükségleteik  hagy  részét  állandóan  hely-
ben  lakó,  hivatásos,  szakképzett  tisztviselő  lássa  el,  a  közigazgatás
közelebb hozását tisztviselői kirendeltség szervezésével kell elérni.

A  kirendelt  tisztviselő  hatásköre  kiterjedhet  közszolgáltatások
kivetésére,  kezelésére,  'behajtására,  anyakönyv  vezetésére,  marhalevél
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kezelésre,  kézbesítésre,  összeírásra,  haláleset  felvételére  és  hagyatéki
leltározásra,  bíráskodásra  kisebb  polgári  peres  ügyekben,  mezőren-
dőri  és  rendőri  kihágási  ügyekben,  esetleg  egyéb  teendőkre,  amelyeket
törvények és rendeletek a községi hatóság kötelességévé tesznek.

Az  ilyen  kirendeltségek  szervezésére  vonatkozó  rendelkezéseket
külön  városi,  illetve  községi  szabályrendeletbe  kell  foglalni.  Eddig  is:
arra  hívom  fel  a  törvényhatóság  közönségét,  állapítsa  meg  egyenkint,,
mely tanyákon volna megokolt ilyen kirendeltség szervezése.

3.)  Az  utóbb  tárgyalt  tanyáknál  kisebbekben,  a  csekélyebb  jelen-
tőségű  közigazgatási  tennivalók  helyi  elvégzésére  nem  hivatásos  kép-
zett  tisztviselők,  hanem  „tanyai  esküdt”,  „puszta  bíró”  vagy  egyéb
elnevezéssel,  olyan  helyben  lakó  megbízható  alkalmas  egyént  kell
alkalmazni,  akinek  a  tennivalója  összeírásokra,  bejelentések  végzé-
sére,  kézbesítésre  és  általában  olyan  kisebb  közigazgatási  ügyek  inté-
zésére  szorítkozik,  amelyek  a  lakosságot  mégis  megkímélnék  attól,
hogy  ilyen  apró-cseprő  ügyekben  is  a  messze  eső  hatóságot  kelljen
felkeresnie.

Felhívom  a  törvényhatóság  közönségét,  jelölje  meg  az  ilyen
szerv  létesítésére  alkalmas  tanyákat  és  a  kellő  intézkedéseket  ez
irányban  is  tegye  meg.  Különösen  előtérbe  lép  a  kérdés  megoldásának'
az  a  módozata,  hogyan  lehetne  ezekbe  a  közigazgatási  tennivalókba
a  tanyai  tanítókat  belekapcsolni.  Azért  erre  a  kérdésre  a  törvényható-
ság figyelmét külön felhívom.

A  felsorolt  szervezeti  újításokon  kívül,  vagy  velük  párhuza-
mosan  a  közigazgatás  közelebb  hozását  a  tanyai  lakossághoz  a közigaz-
gatási beosztás területi megváltoztatásával lehet elérni.

Azokat  a  tanyákat,  amelyek  lakossága  mai  közigazgatási  beosz-
tás  szerint  a  távolság  vagy  rossz  utak  miatt  nehezen  tud  eljutni  köz-
igazgatási  hatóságához,  át  kell  csatolni  a  hozzá  közelebb  eső  vagy
jobb  úton  megközelíthető  közigazgatási  központhoz,  városi  hatóság-
hoz, főszolgabíróhoz, jegyzői székhelyhez.

A  tanyai  lakosságnak  ezt  a  rendkívül  fontos  érdekét  félretételé-
vel  minden  önző  anyagi  szempontnak,  ki  kell  elégíteni  még  abban  az
esetben  is,  ha  az  átcsatolás  csak  más  törvényhatóságban  való  átkebe-
lezés útján történhetnék.

Ennek az   intézkedésnek  a  szüksége   különösen    olyan    tanyákra
nézve lép előtérbe,   amelyek  úgyszólván   sziget   gyanánt  földrajzilag
bele  van  ékelve  más  közigazgatási  hatóság  alá  tartozó  területbe,  úgy,  .
hogy saját hatóságaikhoz csak más hatóság   területén tudnak  eljutni.

Felhívom  a  törvényhatóságot,  hogy  teljes  önzetlenséggel  és
egyedül  a  tanyai  lakosság  javát  nézve”  állapítsa  meg,  egyenkint,  hogy
hatósági  területén  vannak-e  ilyen  saját  hatóságuktól  messze,  más
közigazgatási  központhoz  pedig  egészen  közel  fekvő  esetleg  elszigetelt
tanyák  és  intézkedjék  megfelelőbb  közigazgatási  beosztások  iránt.  Ha
pedig  ez  csak  más  törvényhatósághoz  való  csatolás  útján  történhet
meg, eziránt tegyen hozzám előterjesztést.

III.  Szétszórtabb  és  ritkább    lakosságú    tanyákon  a  kérdést  sem
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szervezeti,  sem  beosztási  új  intézkedésekkel  nem  lehet  megoldani.
Ilyen  helyeken  a  külszolgálat  hathatósabb,  intézményesen  gyakorolt
megvalósításával  kell  a  közigazgatást  a  tanyai  lakosság  körébe  bele-
vinni.

1.)  Ε  colból  a  vármegyék  közönsége  kötelezze  a  főszolgabírákat,
hogy  járásuk  tanyái  előre  meghatározott  és  a  tanyai  lakosságnak  tudo-
mására  hozott  rendes  időközökben,  de  negyed  évenkint  legalább  egy-
szer,  látogassák  meg,  ezekhez  a  kiszállásokhoz  lehetőleg  vigyék  ma-
gukkal  a  gazdasági  felügyelőt  és  a  többi  szakigazgatási  ágak  képvi-
selőit,  a  lakosság  panaszairól,  kívánságairól  szerezzenek  tudomást  a
helyszínen  és  igyekezzenek  a  szükséges  intézkedéseket  lehetőleg
ugyanott megtenni,

A  tanyák  beutazási  programmját  évenkint  előre  készítsék  el,  kö-
zöljék  a  szakigazgatási  ágakkal,  mutassák  be  az  alispánnak  és  keresz-
tülviteléről számoljanak be a számonkérő széknek.

2.)  A  tanyás  községek  elöljárósága  hasonlóképen  negyed  éven-
ként  legalább  egyszer  járja  be  a  községei  tanyáit,  készítsen  előre  úti
programmot,  hozza  ezt  a  tanyai  lakosság  tudomására  és  jelentse  be  a
főszolgabírónak,  aki  a  saját  másnapokra  eső  beutazása  alkalmával
győződjék meg a beutazások teljesítéséről.

3.)  Rendezett  tanácsú  tanyás  városok  járjanak  el  ugyanígy,  azzal
a  különbséggel,  hogy  a  szakigazgatási  szerveket  is  értesítsék  az  úti-
programmról  és,  hogy  utóbbi  ellenőrzés  végett  a  polgármesternek
mutassák be, aki erről szintén a számonkérőszéknek számol be.

4.)  Törvényhatósági  városokban  a  polgármester,  illetve  a  városi
tanács  intézkedjék  ugyanilyen  módon  a  rendszeres  külszolgálat  in-
tézményes meghonosítása iránt.

5.)  Az  első  fokú  közigazgatási  hatóságok  mozdítsák  elő  a  tanyai
lakossággal  való  sűrűbb  érintkezést  azzal  is,  hogy  tömegesebb  lendőri
bíráskodási  vagy  egyéb  közigazgatási  ügyekben  a  tárgyalást  a  tanyák
helyszínén tartsák meg.

IV. A  tanyai  közbiztonság  szolgálatának  a  csendőri  és  rendőrségi
közegek  útján  leendő  hathatósabbá  tételére  az  érdemi  intézkedések
itteni hatáskörbe tartoznak.

Ε  tekintetben  tehát  a  törvényhatóság  közönségére  csak  az  a  fel-
adat  vár,  hogy  az  erre  vonatkozó  konkrét  kívánságait  és  javaslatait
elém terjessze.

V. A  tanyai  közigazgatásnak  már  az  eddig  felsorolt  módokon
lehető  hathatósabbá  tétele,  különösen  pedig  a  kirendeltségek  szerve-
zése,  kétségtelenül  új  terheket  fog  róni  a  városok  és  községek  háztar-
tására.  Azért  fel  is  merült  az  a  gondolat,  hogy  ezekre  a  célokra  a
tanyákról  befolyt  jövedelmet,  vagy  annak  egy  részét,  esetleg  törvény-
hozási úton intézményesen le kell kötni a tanyák javára.

A  kérdésnek  törvényhozási  szabályozását  egyelőre  nem  tartom
szükségesnek,  mert  a  mai  eljárás  keretében  is  mód  nyílik  arra,  hogy
a  tanyákból  befolyó  községi  jövedelmeket  vagy  az  ezekkel  arányos
összegeket költségvetésileg a tanyákra fordítsák.
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1.)  Ε  célból  a  vármegyék  közönsége  hívja  fel  a  rendezett  tanácsú
városok  és  a  községek  képviselőtestületeit,  hogy  költségvetéseik  meg-
állapításakor  gondoskodjanak  azokról  a  kiadásokról,  melyet  a  tanyák
igazgatásának  megjavítása  maga  után  von.  Az  alispánok  kísérjék
figyelemmel  a  költségvetéseket  ebből  a  szempontból  is  és  ha  azt  lát-
ják,  hogy.a  képviselőtestületek  nem  voltak  hajlandók  az  igazságosság
és  méltányosság  követelményeinek  eleget  tenni,  saját  hatáskörükben
állítsák  be  a  szükséges  kiadási  tételeket,  esetleg  az  anyaközségre  elő-
irányzott  kiadási  tételek  leszállításával,  A  törvényhatósági  városok
járjanak  el  hasonlóképen  költségvetéseik  megállapításánál.  Megtör-
téntét  saját  hatáskörömben  a  költségvetések  jóváhagyásának  kereté-
ben éber ellenőrzésben fogom részesíteni,

2.)  Ebbe  a  gondolatkörbe  vág,  jóllehet  nem  a  belügyi  kormány-
zat  hatáskörébe  tartozik  annak  a  kívánságnak  a  teljesítése,  hogy  a  ta-
nyai  lakosság  szolgáltatta  közmunkaváltságot,  hogy  annak  legalább
egy  részét  használják  fel  a  tanyai  utakra  —  valamint  az  is,  hogy  a
természetbeni  közmunkát  a  tanyai  lakosok  tanyáik  közelében  dolgoz-
zák le,

VI. Mind  a  közigazgatás  megjavításának  szempontjából,  mind
a  tanyai  lakosság  egyébb  irányú  érdekeire,  rendkívül  fontos  kérdés
a  hivatalos  és  egyébb  iratok  kézbesítésének  és  hatósági  hirdetések
eljuttatásának helyes irányú rendezése.

Ε  tekintetben  a  megoldás  módozataira  még  általánosságban  .sem
lehet  olyan  irányítóan  rámutatnom,  mint  az  eddig  tárgyalt  kérdések-
ben,  mert  a  gyakorlatban  leginkább  keresztülvihető  megoldást  a  helyi
viszonyok  nemcsak  törvényhatóságonkint,  hanem  úgyszólván  tanyán-
kint  különbözővé  teszik.  Ilyenek  lehetnek  lovas  vagy  taligás  kül-
döncjáratok  rendszeresítése,  leventék  felhasználása,  a  tanyai  tanítók
közreműködésének  megnyerése  és  egyébb,  helyenként  változó  mód-
szerek,

VII. A  tanyai  építkezések  ügye  az  önkormányzati  építkezési
szabályrendeletekben  rendszerint  külön  nem  szerepel,  hanem  a  tanyai
építkezések  egyébb  külterületi  építkezésekkel  kerülnek  egyforma  el-
bírálás  alá,  holott  ezeket  a  kérdéseket  is  a  különleges  tanyai  szem-
pontok figyelemben tartásával kell kezelni.

Eddig  a  rendezésnek  akadálya  nemcsak  a  lakosság  szétszórtsága
és  kisebb  anyagi  teljesítőképessége  volt,  hanem  méginkább  az,  hogy  az
engedélyezésre  és  ellenőrzésre  hivatott  közigazgatási  hatóság  távol
esik  a  tanyáktól.  Ez  utóbbi  akadálynak  az  új  szervezeti  és  beosztási
változásokkal,  valamint  a  külszolgálat  hathatósabbá  tételével,  meg
kell  szüntetnie,  azért  most  már  sor  kerülhet  a  tanyai  építkezések
külön szabályozására is.

Ε  tekintetben  a  törvényhatóság  közönségének  két  főszempontot
keli  szem  előtt  tartania.  Az  egyik,  hogy  a  tanyai  építkezésekhez  nem
lehet  olyan  szigorú  követelményeket  fűzni,  mint  egyébb  építkezések-
hez,  A  másik  viszont  az,  hogy  az  egészségügyi  és  a  tűzrendészet!
szempontokat   itt   is   érvényesíteni  kell.   Különösen   az   egészségügyi
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alapkövetelmények  szempontjából  az  egészségre  ártalmas  lakóhelyek
építését  nem  szabad  megengedni,  az  építést  nedves  talajon  el  kell  til-
tani  és  ablakok  kellő  méretét  itt  is  meg  kell  követelni.  Ennek  az  elemi
egészségügyi  szabályoknak  különösen  nagy  fontosságuk  van  a  magyar
tanyavilágban  annál  a  szoros  okozati  összefüggésnél  fogva,  amely  a
lakásügy és az Alföldön olyan vészesen pusztító tüdővész között van.

Tömegesebb  tanyai  építkezéseknél,  különösen  pedig  a  földreform
keretében  kiosztott  házhelyeknek  küszöbön  álló  beépítésénél,  mind-
ezeken  felül  szabályozási  vonalak  és  egyébb  kikötések  is  megokoltak
lehetnek.

Új  tanyák  keletkezésénél  pedig  különös  gondot  kell  fordítani,
hogy ilyen új építkezéseket lehetőleg csak útvonalon engedélyezzenek.

Felhívom  ezeknél  fogva  a  törvényhatóság  közönségét,  hogy  a  ta-
nyai  építkezések  eme  különleges  szempontjaival  vegye  figyelembe  az
1924.  évi  116.370.  számú  rendeletemet,  amely  rendeletben  rámutattam
az  építkezési  szabályrendeletek  hiányosságaira  és  a  jobb,  egészsége-
sebb  építkezési  módok  tekintetében  az  irányelveket  a  szabályrendele-
tek módosítására megadtam.

Legyen  továbbá  figyelemmel  a  törvényhatóság  közönsége  a  ta-
nyai  viszonylatokban  is  az  1927.  évi  153.783.  számú  rendeletemben  az
építkezések,  különösen  pedig  a  Falusi  Kislakás  építő  Szövetkezettel
kapcsolatban  történő  építkezések  fokozottabb  ellenőrzésére  adott  Ren-
delkezéseimre.

VIIL  Egyes  helyekről  hallatott  panaszokra  és  kívánságokra
nézve  felhívom  a  törvényhatóság  közönségét,  vegye  tárgyalás  alá  a
következő kérdéseket:

1.)  Mind  közigazgatási,  mind  egyébb  érdekek  kívánatossá  teszik,
hogy  α  tanyaközpontok,  különösen  pedig  a  szervezendő  tisztviselői
kirendeltségek telefonnal legyenek ellátva.

A  törvényhatóság  előtt  ismeretesek  azok  az  intézkedések,  ame-
lyeket  annak  biztosítására  tettem,  hogy  minden  jegyzőségnek  és  csen-
dőrőrsnek  telefonja  legyen,  Ennek  a  tervnek  a  tovább  fejlesztését  je-
lenti a tanyai telefonállomások létesítése.

Felhívom  a  törvényhatóság  közönségét,  állapítsa  meg,  mely  ta-
nyaközpontokhoz,  esetleg  szervezendő  kirendeltségekhez  tartaná  szük-
ségesnek  a  telefon  bevezetését  és  az  annak  megfelelő  előintézkedése-
ket tegye meg,

2.)  Sűrűbben  lakott  tanyákon  szükséges  lehet  a  tanyai  tűzoltóság
megszervezése, esetleg kapcsolatban a levente intézménnyel.

Felhívom  a  törvényhatóság  közönségét,  állapítsa  meg,  hol  és
milyen módon lehet ezt a kérdést helyes megoldásra vinni.

3.)  A  községi  temetőtől  távol  eső  tanyákon  csak  tetemes  költség-
gel,  időveszteséggel  és  nem  ritkán  a  kegyeletes  érzések  sérelmével
lehet a halottat a távoli temetőben nyugvóhelyére tenni.

Felhívom  a  törvényhatóság  közönségét,  állapítsa  meg,  hogy
ilyen  körülmények  mely  tanyáin  fordulnak  elő  és  hol  miként  lehetne,
esetleg kisajátítás útján is, közeli temetőhelyekről gondoskodni.
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IX. A  tanyai  lakosság  szervezetlensége  közepette  különös  fon-
tossággal lépnek előtérbe a tanyai gazdakörök.

A  helyes  irányban  működő  tanyai  gazdaköröknek  nemcsak  az  a
hivatásuk,  hogy  tagjaik  gazdasági  érdekeit  előmozdítsák,  hanem  az  a
magasabb  közérdek  szolgálata  is,  hogy  a  tanyai  lakosság  kulturális
haladásának  magvául  szolgáljon,  valamint  az  is,  hogy  szervezetébe
belevonja  s  a  nemzeti  irányú  gondolkodásnak  és  cselekvésnek  meg-
tartja,  vagy  megnyerje  azokat,  akiket  —  éppen  szervezetlenségük  ki-
használásával  —  nemzetbontó  elemek  igyekeznek  a  maguk  kárhoza-
tos eszméinek szolgálatába tömöríteni.

Ennek  a  magasabb  nemzeti  és  szociálpolitikai  tevékenységük-
nek  az  előmozdítására  a  helyi  önkormányzatnak  a  tanyai  gazdakö-
rök  alakulását  és  működését,  még  anyagi  áldozatok  árán  is,  támogatni
kell.

1.)  Ez  irányban  a  közigazgatási  hatóságok  hatásköre  elsősorban
az alapszabályok láttamozásának gyorsításában áll.

Utasítsa  ezért  a  törvényhatóság  közönsége  az  ez  ügyekben  el-
járó  közegeit,  hogy  tanyai  gazdakörök  alapszabályainak  látíamozá-
sát  soronkívül  és  mindenkor  a  legteljesebb  jóakarattal  intézzék.
Ugyanerre  utasítottam  minisztériumomnak  ezzel  foglalkozó  tiszvi-
selőít is.

2.)  A  másik  módja  a  tanyai  gazdakörök  támogatásának  az,  hogy
az  általuk  rendezett  mulatságokat,  amelyek  túlnyomó  részben  kultu-
rális  célokat  szolgálnak,  mentesítsük  a  beléptidíjas  mulatságaik  al-
kalmával  szedett  adók,  illetékek,  díjak  alól,  hogy  ezzel  is  előmozdít-
suk a tanyai gazdakörök anyagi boldogulását.

Felhívom  a  törvényhatóság  közönségét,  hogy  az  ilyen  önkor-
mányzati  szolgáltatásokat  mérséklő  vagy  egészen  elengedő  intézkedé-
seket  tegye  meg.  Az  állami  természetűek  tekintetében  hasonló  intéz-
kedést szintén megteszem.

X. Mind  az  önkormányzati,  mind  a  kormányhatósági  hatáskö-
rökben  felsorolt,  mind  a  még  következő  egyébb  intézkedéseknek  nél-
külözhetetlen  segédeszköze  a  szabatos  és  részletes  térkép  a  törvény-
hatóság  területén  lévő  tanyákról,  amely  szemléltetően  feltünteti  az
egyes  tanyák  határait,  lakosságuk,  lakóházaik  számát,  az  oda  vezető
utakat  és  jellegüket,  közigazgatási  központjaikat,  sőt  azt  is,  mely
tanyán van gazdakör, szövetkezet, csendőrőrs, posta, távíró,   telefon.

Felhívom  a  törvényhatóság  közönségét,  hogy  tanyáiról  készít-
tessen  ilyen  szemléltető  és  kellő  magyarázó  jelekkel  ellátott  térképet
és  azt  a  saját  használatára  szükségesen  felül  három  példányban  hoz-
zám terjessze fel.

Végül  arra  hívom  fel  a  törvényhatóság  közönségét,  hogy  az  a
rendeletben  nem  érintett,  de  a  saját  helyi  viszonyai  között  külön  is-
mert  bajokkal,  panaszokkal,  kérdésekkel  maga  foglalkozzék  és  a
szükséges  intézkedéseket  saját  hatáskörében  tegye  meg  és  azokra
hozzám tegyen előterjesztést.

XI. A  tanyavilág  közigazgatásának  és  általában  egész  helyzeté-
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nek  megjavítására  irányuló  intézkedések  olyan  sokfélék,  annyira
fontosak  és  annyira  megkívánják  e  kérdések  külön  ismeretét  és  sze-
retetét,  hogy  megokoltnak  látnám,  ha  a  tanyákat  érdeklő  kérdések
előkészítésére  a  törvényhatósági  bizottság  szabályrendelettel  külön
albizottságot,  tanyabizottságot alakítanak.  Ez  álljon  a  főispán,  illetve
akadályoztatása  esetén  az  alispán  elnöklete  alatt,  a  tanyai  kérdések
iránt  érdeklődéssel  viseltető  törvényhatósági  bizottsági  tagokból,  lehe-
tőén  tanyákon  lakókból  is,  a  szakigazgatási  ágak  képviselőiből  és  a
törvényhatóságnak berendelt tisztviselőiből.

Ennek  a  tanyabizottságnak  lenne  feladata,  hogy  a  közgyűlés,
valamint  az  illetékes  hatóságok  elé  tartozó  tanyai  kérdésekben  javas-
latokat tegyen.

Végül  a  következőket  jegyzem  meg:  A  tanyakérdés  nagy  fonos-
ságánál  fogva  és  annak  a  gyakori  elzárkózásnak  a  láttára,  amellyel
olykor  az  önkormányzat  a  tanyák  külön  ügyeit  —  különösen  anyagi
okokból  —  kezelni  szokta,  felmerült  a  megoldásnak  az  a  módja,  hogy
a  tanyai  közigazgatást,  szervezetet,  képviseletet,  szolgáltatásokat  és
ellenértéküket külön új törvénnyel kellene szabályozni.

Ennek  a  gondolatnak  a  megvalósításával  egyelőre  nem  foglal-
kozom,  mert  érvényben  álló  törvényeink  és  az  önkormányzati  sza-
bályrendelet  alkotási  jog  megadja  a  kellő  kereteket  a  helyzet  megja-
vítására,  Ezeket  a  kereteket  új  törvény  alkotása  nélkül  is  meg  lehet  a
kellő  tartalommal  tölteni,  ha  az  önkormányzati  testületek  és  szervek
az  e  rendeletem  gyakorlati  végrehajtásában  a  tanyai  lakosság  ügyei-
ben  olyan  megértést,  szeretetet  és  áldozatkészséget  tanúsítanak,  ame-
lyet  e  kérdés  helyes  megoldásának  messzevágó  fontossága  megérde-
mel.  Csak  abban  az  esetben  lennék  kénytelen  azzal  foglalkozni,  hogy
kényszerítő  törvényhozási  új  intézkedésekkel  rendezzük  a  tanyakér-
dést,  ha  a  rendeletem  gyakorlati  keresztülvitelének  ellenőrzése  során
azt  tapasztaltam,  hogy  a  tanyás  törvényhatóságok,  városok,  községek
vezetőségei  és  önkormányzati  szervei  a  kérdésnek  ilyen  megvilágítása
után  is,  szűkkeblűséget  tanúsítanak  a  tanyai  igazgatásnak  egyelőre
még rájuk bízott megjavításával szemben.

Meg  vagyok  azonban  győződve  róla,  hogy  enélkül  is,  hazafias
és  szociális  feladatkörük  magaslatára  helyezkedve,  az  önző  anyagi,
a  szűkkörű  helyi  szempontokat  háttérbe  tolva,  mai  hatáskörükben  is
igyekezni  fognak  minden  intézkedést  megtenni  tanyai  véreinek  bol-
dogulásának előmozdítására.

Kamaránk  e  rendeletet  Magyar  Róna  című  lapunkban  e£ész
terjedelmében  közölte,  megküldte  azt  a  tanyai  lakosság  vezetői-
nek,  tanyai  tanítóknak,  tanyai  gazdaköröknek,  hogy  minél  job-
ban tudjon az elterjedni.

Ε  rendelet  megjelenésével  kapcsolatban  kamaránk  üdvö-
zölte  a  belügyminisztert,  Ladik  és  Vadnay  államtitkárt,  de  az
ország  tanyarészéből  rengeteg  üdvözlés  ment  a  belügyminiszter-
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hez  a  gazdasági  egyesületek  és  gazdaköröktől,  tanyás  vármegyei
és városi  törvényhatóságoktól,  tanyás  városoktól,  stb.  Kecskemét
th.  város  törvényhatósági  ülésén  éppen  e  sorok  írója  tett  indít-
ványt  a  belügyminiszter  üdvözlése  tárgyában,  amelyre  a  belügy-
miniszter  igen  szép  levélben  válaszolt.  De  üdvözletet  kapott  ka-
maránk,  sőt  e  sorok  írója  is  a  másfélmillió  tanyai  lakos  érdeké-
ben megindított munkáért.

A  belügyminiszteri  rendelet  intézkedéseinek  megfelelőleg
az  egyes  tanyás  törvényhatóságok  —  sajnos  nem  mind;—  hozzá-
láttak  a  kérdés  megoldásához.  Megszervezték  a  tanyai  bízottsá-
got,  hol  több,  hol  kevesebb  létszámmal,  s  megindították  a  mun-
kát.  Különösen  ki  kell  itt  emelnünk  —  a  tudomásunkra  jutott
intézkedések  közül  —  Csanád-Arad-Torontál  Egyesített  várme-
gyei  törvényhatóságot,  amely  3  tagból  álló  tanyai  bizottságával
az  egész  vármegye  tanyavilágát  bejáratta  és  45  gépelt  oldalra
terjedő  javaslatot  terjesztett  egy  szélesebb  körű  értekezlet  elé,
amely  azután  a  törvényhatóság  közgyűlése  elé  került.  Nem  cé-
lunk,  hogy  e  terjedelmes  javaslattal  foglalkozzunk,  csak  megál-
lapítani  kívánjuk,  hogy  ez  értékes  munkálat  kiterjed  a  törvény-
hatóság  minden  járására,  különösen  bőven  foglalkozik  Makó  vá-
ros tanyai viszonyaival.

Ez  alkalommal  itt  is  hangsúlyozni  kívánjuk,  hogy  a  tanya-
leérdés  megoldása  csakis  ilyen  módon  lehetséges.  Ε  munkát  más-
ként  megindítani  nem  lehet,  mint  úgy,  hogy  először  a  kérdést  ma-
gát  alaposan  megismerjük,  mert  csak  személyes  tapasztalat,  hely
és  tárgyismeret  és  a  tanyai  lakosokkal  való  közvetlen  a  helyszí-
nen  való  érintkezés  adhatja  kezünkbe  azokat  az  eszközöket,  ame-
lyek  birtokában,  a  belügyminiszteri  rendelet  értelmében,  a  javí-
tás  felé  elindulhatunk.  Éppen  azért  a  belügyminiszteri  rendelet
végrehajtásának  első  feltétele,  hogy  ismerjük  magát  a  kérdést,
amely  pedig  másképpen  nem  lehetséges,  mint  úgy,  ha  személye-
sen megyünk a tanyakérdés tanulmányozására.

A  rendelet  megjelenésével  kapcsolatban  megmozdult  a
tanyakérdésben  érdekelt  gazdaközönség  is.  Nemcsak  tanyabizott-
ságot  létesítettek  egyes  városokban,  hanem  pl.  a  Hódmezővá-
sárhelyi  Gazdasági  Egyesület  9  tanyalátogató  bizottságot  szerve-
zett,  amelyek  maguk  között  felosztva  a  város  132  ezer  kat.  hold
tanyás  határát,  elindultak  a  kérdés  feltárására,  megismerésére,
a  bajok,  a  panaszok  összegyűjtésére,  hogy  így  minél  értékesebb
javaslattal tudjanak szolgálni.
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S  bár  Hódmezővásárhely  város  vezetősége  a  gazdasági
egyesülettel  karöltve  több  közigazgatási  központ  létesítését  mon-
dotta  ki  a  távoli  pusztákon,  Orosháza  szomszédos  község  a  mi-
niszteri  rendelet  kapcsán  a  belügyminiszterhez  olyan  javaslatot
tett,  hogy  a  hódmezővásárhelyi  határnak  egy  része  Oroshá-
zához  csatoltassék.  Indokolja  ezt  azzal,  hogy  ,,az  Orosháza  mel-
lett  fekvő  vásárhelyi  határrészen  orosházai  kisgazdák  gazdál-
kodnak,  akiknek  házuk  Orosházán  van.  Ezek  a  kisgazdák  most
hivatalos  dolgaikat  nem  a  4—5  kilométernyire  fekvő  Orosházán,
hanem  a  35—40  km.-nyire  levő  Vásárhelyen  kénytelenek.  elin-
tézni. Indokolt tehát,   hogy ez a helyzet  mielőbb megváltozzék.”

Több  törvényhatóságtól  kaptunk  már  értesítést  arra  vonat-
kozólag,  hogy  valamilyen  vonatkozásban  megindult  a  munka,
sajnos  vannak  olyan  törvényhatóságok,  városok  és  községek,
amelyek  a  legmerevebb  ellenállást  fejtenek  ki  a  belügyminiszter
rendelete  s  a  tanyai  lakosság  érdeke  ellen.  Éppen  azért  kell
örömmel  megemlékeznünk  Csongrád  vármegye  közönségének
munkájáról,  amely  értékes  szabályrendeletet  alkotott  a  tanya-
világ  közigazgatásának  megjavítása  érdekében.  Meg  kell  állapí-
tanunk,  hogy  Csergő  Károly  Csongrád  vármegye  alispánja  nem-
csak  ismeri  e  kérdést  a  maga  egész  terjedelmében,  nemcsak  sze-
mélyesen  járta  be  a  vármegye  egész  tanyavilágát,  hanem  mele-
gen  érző  magyar  szíve  is  van  hozzá  s  e  szabályrendelet  meghoza-
tala is az Ő munkájának és buzgóságának az eredménye.

Bár  a  vármegye  alispánja  e  szabályrendeletet  valamennyi
tanyás  törvényhatóságnak  megküldötte,  mégis  szükségét  látjuk,
annak,  hogy  ez  értékes  szabályrendeletet  egész  terjedelmében
közöljük.

Csongrád vármegye szabályrendelete
     a tanya rendszerű külterületek intézményeiről.

1. §.

A  vármegye  törvényhatóságának  területén  levő  azon  r.-t.  váro-
sok  és  községek,  melyek  legalább  20.000  kat.  hold,  vagy  ennél  na-
gyobb  kiterjedésű  külterülettel  bírnak,  kötelesek  lehetőleg  20.000  kat.
holdankint  egy-egy  külterületi  közigazgatási  kirendeltséget  felállí-
tani.  Körjegyzőség  hatásköre  alá  tartozó  kisközségekben  azon  esetben,
ha  a  körjegyzőség  a  kis  községek  területén  kívül  székel,  együttessen
legalább  10.000  kat.  holdanként  egy-egy  közigazgatási  kirendeltség;
állítandó  fel.  Ha  a  körjegyzőség  területe  a  20.000  kat.  holdat  megha-
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ladja,   10.000   kat, holdankint   akkor  is  lehetőleg   külön   kirendeltség
létesítendő, lia a körjegyzőség a körzet területén székel,

2 .  §.
Azon  kérdésben,  hogy  az  1.  §-ban  jelzett  közigazgatási  kiren-

deltség  mily  számban  és  hol  állítandó  fel,  elsőfokon  a  vármegye  alis-
pánja  határoz,  A  határozat  meghozatala  előtt  az  alispán  tárgyalást
tart,  melyre  meghallgatásuk  végett  meghívandók  az  illető  város,  vagy
község  hatósága,  a  vármegyei  tiszti  főügyész,  a  várm.  tiszti  főorvos,  a
th,  és  városi,  járási  állatorvos,  a  vm.  és  járási  gazdasági  felügyelőség,
az  államépítészeti  hivatal  vezetője,  —  amennyiben  a  szóbanforgó  te-
rület  az  államrendőrség  hatáskörébe  tartozik  —  az  illetékes  állam-
rendőrségi  kapitányság  vezetője  és  az  illetékes  csendőrparancsnokság.
Ezeken  kívül  a  tárgyaláson  részt  vesz  a  szóbanforgó  területen  érde-
kelt  birtokosok  közül  4  tag,  lehetőleg  fele  részben  a  nagyobb  birto-
kosok  közül  és  fele  részben  a  kisbirtokosok  közül.  Ezen  4  tagot  az
illető  város,  vagy  község  képviselőtestülete  küldi  ki,  vagy  saját  tagjai
sorából,  vagy  —  amennyiben  ezek  között  érdekelt  birtokosok  a  kellő
számban nincsenek — azonkívüli birtokosok közül.

3. §.

A  2.  §.  alapján  hozandó  határozatban  a  kirendeltség  létesítésé-
nek  határideje  is  megállapítandó.  Amennyiben  a  jogerős  határozat
dlapján  az  illető  város,  vagy  község  az  elrendelt  kirendeltség  létesíté-
sére  irányuló  kötelezettséget  nem  teljesítené,  az  alispán  köteles  saiát
hatáskörében  intézkedni  az  illető  város,  vagy  község  terhére  a  hatá-
rozat  végrehajtása  és  a  kirendeltség  szervezése  és  tényleges  felállítása
iránt.  Az  ekkép  felmerülő  költségek  az  illető  város,  vagy  község  költ-
ségvetésébe  hivatalból  beállítandók.  Amennyiben  a  határozat  végre-
hajtásánál  az  illető  elöljárók  (polgármester,  községi  jegyző  stb.)
részéről  nyilvánvaló  mulasztás,  vagy  ellenszegülés  esete  forog  fenn,
az illetők ellen a fegyelmi szabályok is alkalmazásba veendők,

4. §.
Azon  esetben,  ha  a  közigazgatási  kirendeltség  felállítása  es  a

kirendeltség  egyes  szerveinek  elhelyezése  céljából  szükséges  terület
békés  úton  és  közös  megegyezéssel  nem lenne  megszerezhető,  az  1881,
évi LX. t.-c, alapján kisajátítási eljárásnak van helye,

5. §.

A  közigazgatási  kirendeltség  olyképen  szervezendő,  hogy  az  a
reá  háruló  közigazgatási  teendőket  elláthassa.  Minden  esetben  szerve-
zendő  egy  kirendeltségi  vezetői  állás,  lehetőleg  egy  kezelői  állás  és
egy  szolgai,  vagy  kézbesítői  állás,  Az  utóbbi  szolgai  állás  teendőinek
ellátására  az  illető  külterületi  kézbesítő,  vagy  mezőőr  is  berendelhető.
Abban  a  kérdésben,  hogy  a  felállítandó  kirendeltség  mily  személyzet-
tel  és  létszámmal  szerveztessék,  az  illető  város,  vagy  község  képvi-
selőtestülete  határoz.  Elvként   állapíttatik  meg,    hogy  a  kirendeltség
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fokozatosan  építendő  ki  és  fokozatosan  fejlesztendő,  nehogy  az  összes:
számba  jövő  intézmények  egyszerre  való  létesítése  túl  nagy  és  a  teher-
bíró  képességgel  arányban  nem  álló  teherrel  járjon  a  város,  vagy  a.
község közönségére.

A  fokozatos  kiépítés  azonban  nem  jelentheti  a  kirendeltség  fel-
állításának  elodázását,  hanem  csak  egy  időbeli  és  több  évre  terjedő
sorrend  megállapítását  a  különféle  szervek  és  intézmények  szervezése-
tekintetében.

A  szervezés  kérdésével  kapcsolatban  intézkedni  kell  a  közegész-
ségügyi  szolgálat  ellátása  iránt  is  és  pedig  vagy  egy  külterületi  orvosi
állás  szervezése,  vagy  a  belterületi  orvos  által  teljesítendő  hetenkinti
egyszeri,  vagy  kétszeri  kiszállás  rendszeresítése  iránt.  Intézkedni  kell
továbbá  egy  külterületi  bába  alkalmazása  iránt,  ha  a  meglevő  külte-
rületi bábái állások útján a bábái  szolgálat a kellően  el nem látható.

A  külterületi  orvosi  és  külterületi  bábái  szolgálat  ellátása  kér-
désében  a  helyi  viszonyokhoz  képest  a  jelen  §.  1.  bekezdése  értelmé-
ben hozandó határozat útján kell intézkedni.

A külterületi kirendeltség telefonnal látandó el.
A  külterületi  kirendeltség  mellett  egy  csendőrőrs  felállítása  és:

egy  postai  ügynökség,  vagy  más  alkalmas  szerv  felállítása  végett  az
illetékes  hivatalok  megkeresendők  és  ez  irányban  a  tárgyalás  meg-
indítandó.

6. §.

A  külterületi  kirendeltség  hatáskörének  és  teendőinek  megálla-
pítása  kérdésében  külön  városi,  illetőleg  községi  szabályrendelet  in-
tézkedik.  Ε  szabályrendeletet  az  illető  város  vagy  község  képviselő-
testülete  köteles  az  alispán  felhívásától  számított  60  napon  belül  meg-
alkotni  és  jóváhagyás  végett  a  vármegyei  törvényhatósági  bizottsághoz
felterjeszteni,  Amennyiben  a  képviselőtestület  e  kötelezettségének
nem  tenne  eleget,  a  törvényhatósági  bizottság  saját  hatáskörében  in-
tézkedik  a  kirendeltség  hatáskörének  és  teendőinek  megállapítása
iránt.

A  kirendeltség  vezetője  közvetlenül  a  polgármesternek,  illető-
leg  a  községi  vezető  jegyzőnek  van  alárendelve,  a  kirendeltség  keze-
lője  és  szolgaszemélyzete  pedig  a  kirendeltség  vezetőjének  közvetlen
felügyelete  és  ellenőrzése  alatt  áll.  A  kirendeltség  személyzete  egyéb-
ként  természetesen  a  felettes  hatóságok  minden  utasítását  követni
tartozik.  A  szakhivatalokkal  való  érintkezés  tekintetében  a  város,,  ille-
tőleg község hatóságára nézve fennálló szabályok az irányadók.

7. §.

A  r.-t.  városokban  a  polgármester,  a  községekben  a  járási  fő-
szolgabíró,  vagy  helyetteseik  kötelesek  időnként  a  közigazgatási  ki-
rendeltség  székhelyére  kiszállni,  ott  a  kirendeltség  ügykezelését  meg-
vizsgálni,  a  kirendeltség  vezetőjét  kellő  utasításokkal  ellátni  és  a
kirendeltség  körzetében  panasznapot    tartani.  A  kiszállás   ideje  előre
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közhírré  teendő,  hogy  arról  a  körzet  lakossága  előre  tudomást  szerez-
hessen.  A  kiszállás  ideje  olyképpen  állapítandó  meg,  hogy  havonkint
legalább egy-egy kiszállás legyen valamelyik kirendeltség székhelyére.

8.§.
Azon  határozatok  és  hirdetések,  melyek  csupán  egy-egy  közigaz-

gatási  kirendeltség  területére  vonatkoznak,  a  kirendeltség  székhelyén
és  hivatalánál  teendők  közhírré.  A  közhírré  tétel  joghatálya  tekinte-
tében  a  hatósági  hirdetések  szabályai  a  kirendeltségnél  eszközölt  hir-
detésekre  is  érvényesek.  A  kirendeltség  területén  lakó  polgárok  ré-
szére  a  hivatalos  kiadmányok  a  kirendeltség  útján  kézbesítendők-  A
kirendeltség  köteles  a  kézbesítéseket  haladék  nélkül  teljesíteni  és  a
vonatkozó vétívet a megkereső hatósághoz juttatni.

9. §.

A  vármegyei  építkezési  szabályrendelet  hatálya  kiterjesztetik  a
külterületeken  a  földbirtokreform  végrehajtása  során  keletkezett  tele-
peken  végrehajtott  építkezésekre  azzal,  hogy  azon  könnyítések,  me-
lyek  a  116.370/1924.  sz.  B,  M.  rendeletben  foglaltatnak,  a  telepeken
folyamatba  tett  építkezésekre  is  alkalmazandók,  Ε  §  alapján  a  telepe-
ken'  folyamatba  tett  építkezések  csak  az  illetékes  építkezési  rendészeti
hatóság  engedélyével  foganatosíthatók.  Ε  tekintetben  a  közigazgatási
kirendeltség  a  saját  körzetében  ellenőrizni  tartozik  e  szabályok  betar-
tását  s  amennyiben  engedély  nélküli  építkezést,  illetőleg  szabályelle-
nes  eljárást  észlel,  erről  az  illetékes  hatósághoz  azonnal  jelentést
tenni  tartozik.  Az  építkezési  szabályok  betartásának  elmulasztása  a
szóban  forgó  telepekre  nézve  is  az  érvényben  levő  vármegyei  szabály-
rendelet értelmében büntetendő.

A  szóban  forgó  telepeken  kívül  a  külterület  egyéb  részein  folyó
építkezések  külön  engedélyezés  alá  nem  esnek.  Azon  esetben  azonban,
ha  a  kirendeltség  vezetője  azt  tapasztalja,  hogy  egyes  helyeken  oly
építkezések  vannak,  melyek  feltűnően  ellentétben  állanak  a  közegész-
ségügyi  és  közbiztonsági  érdekek  legelemibb  követelményeivel  is,
köteles  e  követelmények  betartására  az  illető  építkezőt  figyelmeztetni.
Ha  pedig  azt  látja,  hogy  figyelmeztetéseinek  kellő  foganatja  nincs,
erről  köteles  az  illetékes  építkezési  rendészeti  hatósághoz  azonnal
jelentést  tenni,  mely  esetben  a  hatóság  ezen  eseteket  jogában  áll  ha-
táskörébe  vonni  és  külön  határozattal  kötelezni  az  építkezőt,  vagy  a
feltűnően  közegészségellenes,  vagy  közveszélyes  épület  lebontására,
vagy pedig annak megfelelő átalakítására kötelezni.

10. §.
Mindegyik  közigazgatási  kirendeltség  székhelye  közelében  te-

mető  céljaira  is  kijelölendő  megfelelő  terület  és  a  külterületen  elhal-
takat,  ha  a  hozzátartozók  azokat  nem  a  belterületi  temetőben  kívánják
eltemetni,  a  külterületi  temetőhelyekre  kell  eltemetni.  A  temetkezési
és  közegészségügyi  szabályok  a  külterületi  temetőkre  is  érvényesek
és  betartandók.  A  kirendeltség  vezetője  ügyelni  tartozik  arra,  hogy  a
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külterületi  temetések  a  halottak  iránti  kegyeletnek  és  az  egyházak
szabályainak  megfelelően  történjék  s  lehetőleg  minden  esetben  vétes-
sék  igénybe  az  illető  egyház  lelkészének  közreműködése-  Huilaszál-
lítások  esetén  a  kirendeltség  köteles  a  további  lépéseket  azonnal  meg-
tenni.  Szükség  esetén  a  temetők  céljaira  szükséges  területeknél  is
igénybeveendő  a  jelen  szabályrendelet  4.  §-ában  előirt  kisajátítási
eljárás.

11. §.
A  külterületi  kirendeltségek  székhelyén  való  hozzájuthatás  cél-

jából  a  legfontosabb  külterületi  utak  mielőbb  műúttá  kiépítendők,  Ε
célból  a  kirendeltség  felállításától  számított  egy  éven  belül  az  alispán
köteles  egy-egy  körzetre  nézve  az  útépítések  körébe  vonandó  útsza-
kaszokat  tekintet  nélkül  azok  jellegére  és  a  kiépítés  sorrendjét  meg-
állapítani.

Az  ekként  megállapított  útépítések,  ha  a  költségek  más  módon
nem  biztosíthatók,  érdekeltségi  alapon  foganatosítandók  olyképen,
hogy  az  útépítés  költsége,  vagy  annak  fedezettel  nem  bíró  része  a
szóbanforgó  út  közelében  levő  érdekeltség,  esetleg  a  közigazgatási
kirendeltség  egész  körzetét  érintő  utaknál  az  egész  körzet  által  hol-
dak száma arányában és a földek minősége arányában viselendő.

12. §.
A  közigazgatási  kirendeltség  köteles  gondoskodni  arról,  hogy  a

körzetébe  tartozó  birtokosok  pontos  névjegyzéke  a  kirendeltségnél
rendelkezésre  álljon-  A  tulajdonos  —  változások  nyilvántartandók.
Ε  végből  a  város,  vagy  község  birtoknyilvántartói  hivatala  köteles  az
időközbeni  tulajdonos  változásokat  az  illető  közigazgatási  kirendelt-
séggel  közölni  és  a  kirendeltség  köteles  e  változásokat  a  nyilvántar-
tásában keresztülvezetni.

A  kirendeltség  helyiségében  az  oda  tartozó  körzet  pontos  tér-
képe  az  úthálózat  feltüntetése  mellett  kifüggesztendő.  A  kirendeltség
gondoskodik  arról  is,  hogy  a  körzet  úthálózati  kimutatását  is  megsze-
rezze és megőrizze.

13. §.
A  vármegye  törvényhatósági  bizottsága  által  egy  tanyai  bizottság

alakítandó,  melynek  elnöke  a  vármegye  főispánja,  akadályoztatása
esetén  a  vármegye  alispánja,  hivatalból  tagjai  az  alispán,  a  kirendelt-
séggel  bíró  város  polgármestere,  a  kirendeltséggel  bíró  község  vezető
jegyzője,  a  vm.  számvevőség  főnöke,  az  államépítészeti  hivatal  főnöke,
a  vm.  tiszti  főorvos,  a  kirendeltséggel  bíró  járások  főszolgabírái,  to-
vábbá  tagjai  a  törvényhatósági  bizottság  által  saját  kebeléből  kikül-
dendő 10 tag.

A  tanyai  bizottság  csupán  véleményező  hatáskörrel  bír.  Felada-
tát  képezi  a  jelen  szabályrendelet  végrehajtását,  továbbá  egyes  köz-
ségek  határterületének  rendezését,  változását,  esetleges  átcsatolását,
illetőleg  e  változások  szükségességét  figyelemmel  kísérni,  az  esetleges
intézkedésekre  nézve  illetékes  helyekre  javaslatot  tenni  és  a  fonto-
sabb kérdésekben véleményt nyilvánítani.
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A  tanyai  bizottság  évenkint  legalább  egyszer  egybehívandó.  Az
elnök azonban ezt szükség esetén bármikor egybehívathatja.

A  tanyai  bizottság  határozatképesség  számhoz  kötve  nincs,
jegyzői  teendőit  a  törvényhatóság  jegyzői  karából  az  alispán  által  ki-
rendelt jegyző látja el.

14. §.
A  tanyai  gazdakörök,  olvasókörök  és  más  egyletek,  amelyek

láttamozott  alapszabályokkal  rendelkeznek  és  amelyek  a  tanyai  la-
kosság  hazafias,  nemzeti  irányú  tömörítését  és  művelődését  szolgál-
ják,  a  helyi  hatóság  főként  a  külterületi  kirendeltségek  részéről  a
legmesszebbmenő  támogatásban  részesítendők.  Ugyanily  támogatásban
részesítendők  az  egyházak  azon  kezdeményezései  és  akciói,  melyek  a
külterületeken  a  hitélet  emelését  célozzák  és  egyes  központokkal
kapcsolatban  templomépítés,  vagy  más  egyházi  intézmény  létesítése
érdekében indíttatnak,

A  fent  jelzett  társadalmi  egyletek  jótékonycélt  szolgáló  össze-
jövetelei  minden  közigazgatási  engedély  díj,  helyi  illeték,  vagy  adók
alól  mentesek.  Vita  esetén  I.  fokon  a  r.-t.  városokban  a  polgármester,
a  községekben  a  járási  főszolgabíró  dönt,  melynek  határozata  ellen
egyfokú felebbezésnek van helye az alispánhoz.

A  belügyminiszteri  rendelet,  de  a  gyakorlati  élet  is,  az  úgy-
nevezett  közigazgatási  kirendeltség  mellett  foglal  elsősorban  ál-
lást,  amennyiben  ez  az  alapja  a  további  munkának.  Sajnos  azon-
ban  eddig  nem  volt  lehetősége  annak,  hogy  az  ilyen  kitelepített
jegyző  valamilyen  irányú  képzést  kapjon  a  tanyavilág  különleges
viszonyairól,  annak  életéről,  az  ottani  teendőkről.  Nagyon  gyak-
ran  megesett,  hogy  tanyával  nem  ismerős  egyén  került  oda  ki,
akinek  nem  volt  érzéke  a  kérdés  iránt.  De  előfordult  az  is,  hogy
az  egyes  tanyával  bíró  kisebb-nagyobb  községek  jegyzői  —  akik
között  ma  igen  sok  megszállt  területről  való  van  —  nem  ismerik
a  tanyavilág  különleges  életét  és  nem  vette  magának  azt  a  fárad-
ságot  sem,  hogy  azt  megismerni  igyekezzék,  így  egészen  nehezen
megy az itteni munkája.

A  belügyminiszter  úr  az  utóbbi  időben  több  ízben  bejelen-
tette  a  jegyzőképzés  reformját.  Ez  igen  kívánatos  volna,  hiszen
nagyon  sok  olyan  kérdés  van  ma  már  a  közigazgatási  és  gazda-
sági  életben,  amelyet  az  eddigi  jegyzői  tanfolyamon  a  jegyzők-
nek  nem  állt  módjukban  elsajátítani,  de  másfél  éves  tanfolyam
alatt  nem  is  volt  ideje  azt  elsajátítani.  Elég  itt  csak  a  mezőren-
dőri  igazgatásra,  a  jogi  alapismeretekre,  a  falupolitíkára,  az  adó-
ügyi  és  pénzügyi  igazgatásra,  a  szociálpolitikára,  főleg  a  közigaz-
gatási  jogra  és  a  pénzügyi   jogra  utalnunk,  amelyek  nélkül   ma
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már  a  modern  közigazgatás  alsó  szerveinek  a  munkáját  sem  tud-
juk  elképzelni.  Ha  sikerül  a  közigazgatási  tisztviselők  képzését
az  egyetemi  közgazdaságtudományi  kar  közigazgatási  szakján,
ezenkívül  a  vidéki  3  jogakadémiának  közigazgatási  főiskolává
leendő  átszervezésével  úgy  megoldani,  hogy  jelenleg  levő  hiá-
nyok  mind  kiküszöbölhető  legyenek,  úgy  a  tanyai  közigazgatás
rövid  időn  belül  olyan  kezekbe  fog  kerülni,  amelyek  mindenképen
alkalmasak a tanyakérdés megoldására.

A  Duna—Tiszaközi  Mezőgazdasági  Kamara  elnöksége  és
tanyai  szakosztálya  minden  módot  igyekszik  megragadni  aira  vo-
natkozólag,  hogy  a  kérdés  megoldását  előbbre  vigye.  Ilyen  alkal-
mat  használt  fel  a  mezőgazdasági  kamara  1927.  október  3-án,
amikor   Szentesen  3  napon  keresztül  az  egész  Alföldre  kíícrjcdö
mezőgazdasági  ipari  és  kulturális  kiállítás,  továbbá  tanyakong-
resszus  és  gazdanagygyűlés,  tanító  gyűlés,  levente  ünnepségek»
stb,  voltak.  A  kamara  által  rendezett  eme  tanyakongresszuson
Mayer  János  földművelésügyi  miniszteren  és  két  államtitkárán
(Mayer  Károly  és  Schandl  Károly)  kívül  a  belügyi  (Vadnay  Ti-
bor  h.  államtitkár),  népjóléti  (dr.  Pollermann  Artúr  min.  tan.),
kereskedelemügyi  (Bene  László  MÁV.  főfelügyelő)  miniszterek
képviselői,  továbbá  mintegy  30  országgyűlési  képviselő,  a  vár-
megye  főispánja,  alispánja,  az  országos  Mezőgazdasági  Kamara
e:nöke,  igazgatója,  az  OMGE,  Magyar  Gazdaszövetség,  társka-
marák,  stb.  képviselői  és  az  alföldi  tanyavilág  nagyszámú  kiváló
vezető  tényezője  vett  részt.  Örömünk  telt  e  díszes  gyülekezet
láttán,  hogy  kamaránk  4  esztendős  agitációja,  fáradságot  nem  is-
merő  munkája  nyomán  odajutott  a  tanyakérdés,  hogy  annak  ta-
nácskozásán  az  ország  politikai  és  társadalmi  vezérei  résztvesz-
nek  és  határozott  kijelentéseket  tesznek  arra  vonatkozólag,  hegy
a  tanyavilág  jövője  érdekében  folyó  munkát  tőlük  telhetőleg  tá-
mogatni fogják.

A  tanyakongresszust  Farkas  Béla  Csongrád  vármegye  főis-
pánja  üdvözölte  a  kérdés  egész  történelmét,  múltját  s  jelenlegi
állását  átfogó,  meleg  magyar  érzéstől  hevített  beszéddel.  Staub'
Elemér  kamarai  alelnök,  a  kongresszus  elnöke  rövid  áttekintést
nyújtó  megnyitója  után  Vadnay  Tibor  a  belügyminiszter  üdvöz-
letét  jelenti  be,  mely  után  Gesztelyi  Nagy  László  sorolja  el  azt  a
munkát,  amit  a  kamara  s  annak  keretében  ő  négy  éven  át  a  kér-
dés  előbbrevitele  érdekében  tett.  Majd  azután  elfogadásra  ajánlja^
az alábbi határozati javaslatot:
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1. A  Szentesen  1927.  október  hó  3-án  összegyűlt  érdekelt  gazda-
közönség,  midőn  örömmel  állapítja  meg,  hogy  a  tanyakérdés,  mint  a
mai  Magyarország  egyik  legégetőbb  problémája,  ma  már  a  közérdeklő-
dés  előterébe  került,  hogy  nemcsak  a  társadalmi  szervek,  gazdatársa-
dalmi  alakulatok,  de  kormányférfiak  is  foglalkoznak  vele:  egyúttal
a  másfélmillió  tanyai  lakosság  nevében  őszinte  köszönetet  mond  mind-
azoknak,  akik  a  tanyaprobléma  előterébe  helyezésével  a  tanyai  lakos-
ság  fájó  sebeinek  tettekben  nyilatkozó  gyógyításával  a  tanyai  lakos-
ság helyzetén segíteni igyekeznek.

2. Minthogy  a  tanyai  bajok  és  panaszok  közül  a  legtöbbnek  a
megoldása  kormányzati  feladat  s  minthogy  több  miniszteri  tárcát  érin-
tenek  az  itt  megoldásra  váró  problémák,  a  szentesi  tanyakongresszu-
son  megjelentek  átérezve  a  kérdésnek  nagy  nemzeti  jelentőségét,  azt,
hogy  a  tanyai  lakosság  érdekében  az  elkövetett  évtizedes  mulasztáso-
kat  most  már  jövőnk  szempontjából  is  mielőbb  jóvá  kell  tenni,  ki-
mondja,  hogy  tisztelettel  felkéri  a  tanyakérdésben  közelről  érdekelt
földművelésügyi,  kultusz,  kereskedelemügyi,  népjóléti  és  pénzügymi-
niszter  urakat,  hogy  mielőbb  hívjanak  össze  a  belügyminiszter  úr  által
összehívott  országos  tanyai  közigazgatási  értekezlethez  hasonló  orszá-
gos  értekezletet,  amelyen  az  illető  miniszteri  tárca  keretébe  tartozó
kérdések  tárgyaltatnának  meg  s  a  legsürgősebben  megoldandó  kérdé-
sek  érdekében  nyomban  intézkedések  tétetnének,  amint  azt  a  belügy-
miniszter úr a közigazgatási kérdéseket illetőleg megtette,

3. Addig  is  felkéretik  a  Duna-Tiszaközi  Mezőgazdasági  Kamara,
amely  a  tanyakérdésnek  évek  óta  propagálója  és  felszínentartója,
hogy  a  siker  érdekében  a  jövőben  is  tartsa  kezében  a  mozgalmat  és
álljon rendelkezésére az egyes érdekelt miniszteri tárcák vezetőinek.

Dr.  Csergő  Károly  Csongrád  vármegye  alispánja  az  útkér-
désről,  Méretey  Sándor  Kecskemét  th.  városi  kórházi  főorvos  a
tanyai  egészségügyről,  Hübner  József  népművelési  titkár  a  ta-
nyai  kultúra  kérdéséről,  Koós  Mihály  az  Országos  Mezőgazdasági
Kamara  igazgatója  a  tanyai  gazdaközönség  termény  értékesíté-
séről  tartott  előadást,  majd  több  felszólaló  után  Mayer  János
földművelésügyi  miniszter  a  következőket  mondotta:  ,,Hálás  va-
gyok  a  Duna—Tiszaközi  Mezőgazdasági  Kamarának,  hogy  kezé-
be  vette  a  tanyakérdést,  mely  nem  egy  ágazatnak,  hanem  az  egész
koimányzatnak  a  problémája.  Annyi  sok  szép  gondolat  vetődött
íel  itt  ma,  hogy  ezekhez  hozzáfűzni  nem  akarok  semmit.  Különö-
sen  figyelemreméltó  volt  azonban  az  alispán  úr  kiváló  előadása,
mely  alapját  képezheti  a  tanyakérdés  megoldásának.  Én  minden
közérdekű  mozgalomnak  szívesen  sietek  támogatására.  A  tanyai
problémák  és  az  ezekkel  összefüggő  kérdések  megoldására  ta-
nyai  kirendeltség    felállítását   vettem    tervbe    központi  irányítás
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és  vezetés  mellett.  A  szükséges  anyagi  eszközöket  a  pénzügymi-
niszter úr készséggel bocsájtja rendelkezésemre.”

Ε  tanyakongresszus  lezajlása  után  a  Duna-Tiszaközi  Me-
zőgazdasági  Kamara  a  kongresszus  határozatából  kifolyólag  fel-
terjesztést  tett  az  egyes  érdekelt  tárcák  vezetőihez,  így  elsősor-
ban  a  földművelésügyi  miniszterhez  a  tanyai  lakosok  termelési
és  értékesítési  viszonyainak  megjavítása  érdekében.  A  kultusz-
miniszterhez  1.)  a  tanyai  tanító  fizetésének  pótlékformájában
való  növelése,  a  tanyai  tanító  gyermekeinek  iskoláztatása;  fuvar-
ügy  megoldása,  a  tanyai  tanító  betegének  gyógyíttatása,  a  bürok-
rációtól  mentes  járási  tanfelügyelők  szervezése,  2.)  új  tanterv
a  gazdasági  továbbképző  iskolák  számára;  megfelelő  gyakorlótér
és  felszerelés  biztosítása  s  a  tanyavilág  iskoláinak  gazdasági  jel-
legűvé  való  átalakítása.  3.)  A  leventeköteles  korban  levő  ifjú-
ságnak  gazdasági  irányú  oktatása;  őket  gazdasági  kérdések  vég-
hezvitelére  propaganda  célra  felhasználni  (Alföld  fásítása,  gyo-
mok  irtása,  gyümölcsfák  gondozása,  stb.»  s  a  tanyai  leányifjúság
testi  és  lelki  műveléséről  való  gondoskodás.  4,)  Tanyák  világában
minél  nagyobb  számú  kultúrház  létesítése,  5.)  Népművelési  tör-
vény  megalkotása.  6.)  A  tanyai  iskolákhoz  különös  hajlamú  ta-
nítók kinevezése stb.

A  kereskedelemügyi  miniszterhez  egész  terjedelmében  ter-
jesztette  fel  a  kamara  Csergő  Károly  alispán  értékes  előadását.
A  népjóléti  miniszterhez  intézett  felterjesztésben·  a  következő
kérdések  megoldását  kérte  a  tanyakongresszus:  1.)  A  tanyai  la-
kásviszonyok  javítása,  2.)  tanyai  orvosi  állások  szervezése,  ille-
tőleg  szaporítása,  3.)  tanyai  szülésznő  és  szülés  kérdés  rendezése,
4.)  a  csecsemő  halálozás  elleni  küzdelem  5.)  tuberkulózis  elleni
küzdelem,  6.)  a  sok  tanyai  beteg,  dégénérait,  hülye,  nyomorék
gyermek  számára  állami  intézmény  létesítése,  A  pénzügyminisz-
tertől  különösen  azt  kérte  a  tanyakongresszus,  hogy  az  adóvallo-
mási  ivek  népszerűbb,  könnyebben  megértbe  tő  és  kitölthető  for-
mában  szerkesztessenek,  továbbá  valami  könnyítés  eszközöltes-
sék  a  tanyai  nép  adófizetésén,  amely  sokszor  napokat  von  el  a
tanyai lakosságtól.

Nem  akarunk  itt  disszonáns  hangot  belevinni  a  kérdés  tár-
gyalásába,  azonban  meg  kell  említenünk,  hogy  az  illetékes  szer-
vekben  ma  sincsen  meg  a  kellő  megértés,  jóindulat  és  szeretet  e
kérdéssel  szemben,   főleg  pedig  nincsen  meg  a  tárgy  ismerete  és
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a  kérdés  nemzeti  jelentőségének  a  tudata,  amely  nélkül  pedig  azt
megoldani nem lehet.

Miután  azonban  a  Duna—Tiszaközi  Mezőgazdasági  Kamara
által  rendezett  eme  szentesi  tanyakongresszus  ismételten  egy
nagy  hitvallás  volt  a  tanyakérdés  megoldása  mellett  s  miután  az
érdekelt  tárcák  vezetői  belátták  e  kérdés  nagy  nemzeti  jelentő-
ségét,  hisszük,  hogy  ezzel  is  előbbre  tudtuk  vinni  azt  a  megoldás
felé.

Meg  kell  itt  még  említenünk  azt  is,  hogy  egyes  tanyás  vá-
rosok  és  községek  már  a  folyó  1928.  évre  bizonyos  összeget  vet-
tek  fel  tanyai  kirendeltség  szervezésére,  vagy  más,  a  tanyakérdés
megjavítását  célzó  intézmények,  létesítmények,  vagy  kérdések
megoldására.

A  tanyai  közigazgatás  előbbrevitelére  a  belügyminiszter
már  megadja  az  alapot  fentebb  említett  rendeletében,  Nagyon  fon-
tos  azonban  ezzel  kapcsolatban  a  mezőgazdasági  igazgatás  kézbe-
vétele  és  irányítása  is,  amely  a  kizárólag  gazda  tanyai  lakosok-
nak elsősorban szolgálná az érdekeit.

Ezt  a  szükségszerűséget  érezte  meg  és  látta  meg  Mayer
János  földművelésügyi  miniszter,  midőn  a  Duna—Tiszaközi  Me-
zőgazdasági  Kamara  által  1927  október  hó  4-én  Szentesen  rende-
zett  tanyakongresszuson  két  ízben  is  kijelentette,  hogy  a  tárcáját
érintő  tanyai  gazdasági  kérdések  feltárására,  rendezésére,  kéz-
bentartására  és  irányítására  tanyai  kirendeltségeket  kíván  létesí-
teni.  Egy  későbbi  nyilatkozatában  pedig  már  azt  is  olvassuk,  hogy
a  pénzügyminiszter  meg  is  adta  a  fedezetet  a  tanyai  kirendeltsé-
gek  megszervezésére.  Ezek  a  tanyai  kirendeltségek  a  Darányi
Ignác  féle  elgondolásból  indultak  ki,  amikor  ő  Erdélyben,  a  rutén
földön,  a  felvidéken  ilyen  földművelésügyi  kirendeltségeket  léte-
sített,  hogy  ezek  által  decentralizálva  a  mezőgazdasági  közigaz-
gatást,  az  érdekelt  és  reászorult  gazdaközönségnek  közelebbről
tudjon  segítségére  lenni.  Az  első  ilyen  tanyai  kirendeltség  33000.
Ρ költségfedezet   mellett   Hódmezővásárhelyen   fog felállíttatni.

Amint  a  földművelésügyi  miniszter  eddigi  nyilatkozataiból
megállapítható,  ez  a  tanyai  kirendeltség  venné  kezébe  a  tanyavi-
lág  sajátos  termelési  és  értékesítési  ügyeit,  feltárná  a  még  isme-
retlen  gazdasági  lehetőségeket,  javaslatokat  tenne  a  gazdálkodás
megjavításának  módozatairól,  propagandát  csinálna  egyes  terme-
lési  módok  és  a  jobbtermelés  bevezetése  érdekében,  a  közigazga-
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tással  karöltve  decentralizálná  földművelésügyi  igazgatást,
közvetlenül  befolyásolná  a  tanyai  gazdaközönség  termelő  munká-
ját,  szóval  a  földművelésügyi  miniszter  programmjának  a  tanyák
világában előkészítője, végrehajtója lenne.

A  két  alföldi  mezőgazdasági  kamara  —  amelyeknek  terü-
leteihez  tartoznak  az  Alföld  tanyarészei  —  örömmel  értesült  a
földművelésügyi  miniszter  e  nagyszabású  tervéről,  mert  úgy  ne-
kik,  mint  a  tanyakérdéssel  foglalkozóknak  meggyőződésük,  hogy
a  tanyai  kirendeltség  létesítésével  a  tanyavilág  gazdasági  és  szel-
lemi élete rövid idő alatt fellendül.

III.

                              A tanya kulturális jövője.
A  tanyavilág  kulturális  jövőjét  illetőleg  a  további  lépések  a

már  eddiá  elmondottakból  önként  folynak.  A  kultuszminiszter
megkezdte  a  munkát  a  tanyák  világában  s  tovább  kell  azt  folytat-
nia  nemcsak  az  iskolák  számának  a  szaporításával,  hanem  egyéb,
a  tanyai  nép  iskolánkívüli  oktatása  ezerféle  igényének  a  ki-
elégítésével.

A  fentiekből  látszik,  hogy  csudálatos  világ  az  a  tanyavilág.
Azt  csak  a  falusi  ember  tudja  félig-meddig,  de  igazában  csak  a
tanyai  lakos,  hogy  ki  és  miféle  az  a  tanyai  ember?  És  hogy  mi-
lyen  élet  az  a  tanyai  élet?   A  fővárosi,  aki  hat  lépést  sem  tud
tenni  villamos,  vagy  autótaxi  nélkül,  akinek  ajtaján  napjában
háromszor  kopogtat  a  postás,  akinek  minden  lépése  üzlet;  minden
harmadik  házban  orvos,  ugyan  hogyan  is  bírná  elképzelni:  mi  az
a  kerékagyig  érő  sár,  amelyikbe  beleragad  még  a  bivaly  is,  mi  az
a  behavazott  út,  befagyott  világ,  amikor  háron-négy-hat  hétig
nincs  posta,  nincs  újság,  nincs  orvos,  bába,  patika....  A  gyerme-
keket  a  javasasszony  hozza  és  el  is  temeti  oly  sokszor  a  szép
fiatal  asszonyéleteket  is;  a  nyerserő  a  bíró;  apró-cseprő  dologért
napi  járóföldet  kell  begyalogolni.  Ha  leszakad  a  baj,  nincs  csen-
dőrség,  ha  tanácsadó  kell,  nincs  hatóság  ...  A  tanyavilág  védte-
len  messzeségében  van  beleveszve  a  ködbe  és  homályba  —lávol
a közjó és közművelődés minden áldásától.

A  közoktatásügyi  miniszter,  mielőtt  a  tanyai  iskolák  építé-
séhez  fogott,  bizottságot  küldött  ki  a  tanyai  állapotok  megvizsgá-
lására.  Egyik  ilyen  bizottságnak  a  vezetője  kérdezte  a  nyolcesz-
tendős  tanyai  gyerektől:   „Tudod-e  fiam,  ki  az  a  jó  Isten?”  —  a



271

gyerek  levágta  a  fejét  és  hallgatott.  Nem  tudta  a  vármegye  szék-
városának  a  nevét,  nem  tudott  se  írni,  se  olvasni,  nem  volt  még
soha  templomban;  nem  tudta,  hogy  ki  az  ország  feje,  nem  tudott
sem  életről,  sem  halálról  ...  Ugyan  kitől  tanulta  volna  meg?  És
ilyen és ehhez hasonló kép vonul végig az egész vonalon?

Minthogy  a  tanyai  nép  kulturális  szükségleteinek  kielégí-
tése  elsősorban  mégis  az  elemi  iskolák  útján  történik,  a  tanyai
nép  kulturális  előhaladásának  kiinduló  pontjául  a  jövőben  is  az
elemi  iskolák  további  szaporítását  s  annak  a  tanyai  nép  lelkivi-
lágához,  igényeihez  és  körülményeihez  jobban  simuló  átszervezé-
sét  kell  tartanunk.  Legyen  szabad  ezzel  kapcsolatban  Hübner  Jó-
zefnek  a  szegedi  népművelési  bizottság  tanyai  viszonyokkal  is
teljesen  ismerős  titkárjának  tervezetét  idéznünk,  aki  a  tanyai  is-
kolát,  mint  kultúrsejtet  állítja  oda  a  központba  és  akköré  cso-
portosítja  az  egész  népművelési  tevékenységet,  Ε  tervezet  bár
nem  tökéletes,  igen  nagy  mértékben  közel  áll  a  gyakorlati  élet
szükségességéhez  és  mindenképen  alkalmas  arra,  hogy  a  tanyák
világában  a  tanyai  nép  kulturális  előrehaladásának  fontos  kiin-
duló pontja legyen.

A.  1.)  Az  iskolahálózat  tökéletes  kiépítése.  (3  km.-es  sugarú
iskolakörzetek.)  2.)  Megfelelő  iskolaépületek  emelése  (és  a  meg
nem  felelők  átépítése  a  politikai  község  terhére,)  Az  iskolaépület
legyen  egészséges,  praktikus  (szolgáljon  mintául  a  népnek)  es
olyan  berendezésű,  hogy  az  iskolánkívülí  népművelés  céljaira
alkalmas  legyen.  Tehát:  tanterem,  előszoba,  szertár,  tanítói  la-
kás  (konyha,  kamra,  előszoba,  2,  de  inkább  3  szoba),  könyvtár-
szoba  s  egy  terem  a  gazdakör  számára.  3.)  Az  iskolák  megfelelő
felszerelése,  a)  szemléltető  eszközök,  b)  játékudvar,  (gazdasági
fákkal)  testnevelési  gyakorlótér,  c)  gazdasági  udvar  (gyümölcs-
fákkal),  mint  a  tanító  udvara,  d)  gazdasági  gyakorló  terület,
10—20  holdas  mintagazdaság  (1/4 hold  tanítókert).  A  mintagaz-  ,
daság  jövedelméből  ez  iskola  önmagát  tartaná  fenn!  e)  megfelelő
gazdasági  épületek,  cselédház  (egyúttal  iskolaszolga).  4.)  A  be-
iskolázás  reformja,  a)  a  szorgalmi  idő  helyi  megállapítása,  b)  fo-
kozatos  beiskolázás:  II.  o.  szept.  15-én,  III—IV.  o.  okt.  1-én
jönne  iskolába  (lásd  N.  L.  48—43.  1924.)  c)  egyhuzamos  tanítás
(de  délben  meleg  leves!)  d)  a  továbbképzősök  4  téli  hónapban
naponta   járjanak   iskolába,   azonkívül   hetenként.  5.)  Az  iskolai

14) K. U. című napilap 1926. november 25-iki számából.
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adminisztráció.  a)  a  tanyai  tanítónak  nagyobb  jogkör  adandó,  b)
igazgató  (tanyai  körzetben)  csak  tanyai  szolgálattal  bíró  lehessen,
c)  gondnokság  (iskolaszék)  megszüntetendő,  teendőit  a  tantestü-
let  veszi  át,  d)  a  tanfelügyelet  szakszerűsítése  (a  tanítók  előme-
netele)  járási  tanfelügyelőség,  e)  a  tanfelügyelet  demokratizálása,
f)  képzői  tanárok  a  tanyavilágban,  g)  hospitálások  a  tanyavilág-
ban.  B.  Iskolánkívüli  népművelés.  a)  anya  és  csecsemő  védelem
megteremtése  a  „Szülők  iskolája”  által.  Ennek  látogatása  köte-
lező  legyen  (8—10  előadás  a  téli  szezon  kezdetén).  Szülői  érte-
kezletek  megszüntetendők,  b)  Az  iskolánkívüli  ifjúság  (15—21}
nevelése.  1.  Levente  Egyesületek,  2.  Leány  Egyesületek,  c)  A  fel-
nőttek  szellemi  és  gazdasági  irányítása.  1.  Gazdakörök  szervezése
(legsürgősebb.)  2.  Szövetkezetek  létesítése  a  gazdakörök  kereté-
ben  (értékesítő,  fogyasztási,  hitel  stb.)  3.  Népkönyvtár  létesítése,
laptár,  napilap.  4.  Istentiszteletek  az  iskolában.  5.  Inspekciós  or-
vosi  szolgálat  a  tanyán  (hetenként  egyszer.)  6.  Postaügy  a  ta-
nyán.  7,  Tanfolyamok,  előadások,  tanulmányi  kirándulások  rende-
zése  (iskolánkívüli  népművelés.)  8.  Városi  gyermekek  nyaralía-
tésa  (az  iskolában  a  tanító  felügyeletével  s  esetleg  a  tanyákon.)
C.  A  tanító  kulturális  megélhetése,  a)  a  tisztességes  lakás,  körül-
kerített  udvar,  kert,  b)  a  tanító  érintkezése  a  belterületekkel
(tantestületi  üléskor  fuvar  és  napidíj,  a  fizetés  kézhez  fizetése
1-én.)  c)  ha  a  tanító  családjában  beteg  van  (az  orvosi  fuvarok
visszatérítése  a  politikai  község  által  vagy  a  belterületeken  egy
(tanyai  tanítók  részére  berendezendő)  szállóhely  (betegszoba)
berendezése,  d)  tanyai  szolgálat  után  áthelyezéseknél  elsőbbség,
e)  a  tanyai  tanítók  gyermekeinek  neveltetése  (internátusokban
előny,  kedvezmény.)  D.  Az  osztatlan  iskolák  fokozatos  megszün-
tetése,  miután  az  előadásokat  egy  tanító  végezni  és  ellátni  fizi-
kailaé  képtelen.  E.  Mindezen  kérdések  rendezése  utánf!)  a  taní-
tók főiskolai képzése.

Itt  sem  hagyhatom  megemlítés  nélkül  a  tanyai  népházakat
mint  a  tanyai  nép  iskolánkívüli  kulturális  előbbrevitelének  talán
legfontosabb  tényezőit.  Idevonatkozólag  idézem  Gallér  Kristóf-
nak,  a  szegedi  tanítóképzőintézet  néhai  igazgatójának,  a  szegedi
tanyai  nép  évtizedeken  át  lelkes  barátjának  és  támogatójának  a
kecskeméti  tanyai   kongresszuson  elmondott    szavait:15)    Nagyon

15)  Magyar  Gazdák  Szemléje  1921.  július—augusztusi  szám  Gallér
Kristóf felszólalása.
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szükségesnek  tartom  a  népház  minél  előbbi  felállítását.  Itt  nyerne
elhelyezést  a  patronázs  is.  Itt  lehetne  a  szabadoktatást  megtar-
tani,  továbbá  a  háziipari  tanfolyamokat,  az  iskolából  kikerült
lányok  háztartási  tanfolyamát  és  a  táncmulatságokat.  Ezidő  sze-
rint  dugott  bálák  járják  rendőri  engedély  nélkül,  valamelyik  ta-
nyaházban  jön  össze  a  fiatalság,  mely  persze  italozás  nélkül  nem
mehet,  a  végén  összevesznek  és  egymást  megbicskázzák.  Meny-
nyivel  jobb  volna,  ha  a  népházban  volna  egy  nagy  táncterem  és
a  felnőttek  szemeláttára  szórakozhatnának.  A  népházban  nyerne
elhelyezést  a  szövetkezeti  bolt,  az  italmérés,  magtár  és  géprak-
tár  is.  Ez  volna  a  helye  a  tej  szövetkezetnek  is,  a  szövetkezet  ügy-
nöksége  is  itt  volna  elhelyezve  és  mellette  egy  szövetkezeti  nép-
iroda  és  egy  malom.  Most  azonban  nem  igen  gondolhatunk  nép-
házak  elhelyezésére,  s  míg  a  viszonyok  javulnak,  az  iskolában
találnának  helyet.  Én  nem  kívánom  ezt  a  dolgot  elodázni,  sür-
gősnek  tartom  a  népházak  felállítását,  mert  míg  ezek  felállítva
nincsenek, ezen intézmények sem találhatnak hajlékot.

A  tanyai  nép  kulturális  előbbrevitelénél  egészen  röviden
még  a  népkönyvtárakról  fogunk  megemlékezni.  Népkönyvtárakat
a  múltban  a  földművelésügyi  és  a  kultuszminiszter  létesített,  A
földművelésügyi  minisztériuméi  gyakorlati  könyveket  tartalmaz-
tak,  mié  a  kultuszminiszteré  leginkább  szépirodalmi  könyveket
foglaltak  magukba.  Nagy  baj  volt  mind  a  két  típusnál  az,  hogy  e
könyveket  kiváló  tudós  emberek  írták  ugyan,  de  olyanok,  akik  a
néplélekkel  kevésbbé  voltak  ismerősek,  még  kevésbbé  tudták
írásaikat  a  tanyai  nép  lelkületéhez,  életigényeihez,  kultúrfokához
szabni.  Ma  már  e  könyvtáraknak  csak  romjai  vannak  meg  s  épen
azért  határozta  el  úgy  a  földművelésügyi,  mint  a  kultuszminisz-
ter,  hogy  új  összeállítású  népkönyvtárakat  fog  kiadni  a  falusi  és
tanyai  nép  művelésére.  A  kultuszminiszter  könyvtársorozata  kü-
lönböző.  Három-négyféle  kistípusú  népkönyvtárat  állít  össze,
amelyekből  egyik  a  tanyai  nép  különös  életviszonyaira  való  te-
kintettel  állíttatott  össze  tanyai  könyvtár  formájában.  Külön
bízottság  dolgozik  azon,  hogy  a  legértékesebb  könyvek  válogat-
tassanak  ki  a  tanyai  nép  számára.  Jelenleg  úgy  a  földművelésügyi
mint  a  kultuszminiszterek  jelentős  áldozatokkal  nagyon  értékes
könyv  társorozatokat  állítanak  egybe  a  falusi  és  tanyai  népkönyv-
tárak számára.
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A  Duna—Tiszaközi  Mezőgazdasági  Kamara  a  Tiszántúli
Mezőgazdasági  Kamarával  olyan  területen  is  igyekszik  megfogni
a  tanyai  lakosságot,  amely  eddig  teljesen  el  volt  hanyagolva:
Tanyai  naptárt  szerkesztettek  és  a  tanyai  nép  különleges  viszo-
nyaihoz  alkalmazott  anyaggal  kitöltve  juttatták  azt  el  a  legtávo-
labbi  tanyákra  is  s  különösen  azokat  a  rétegeket  igyekeznek  irá-
nyítani  e  naptárral,  amelyeknek  egyetlen  szellemi  tápláléka  a
naptár.

Mint  a  jövő  fejlődés  hatalmas  nagy  kulturális  tényezőjéről
kell  megemlékeznünk  a  rádióról  is.  Ma  már  a  tanyák  világában
igen  nagy  számmal  lehet  találni  rádiót,  amelyen  keresztül  a  ta-
nyai  lakosság  bele  tud  kapcsolódni  a  mindennapi  élet  kulturális
és  gazdasági  eseményeibe.  Előadásokat  hall,  hangversenyeket,
felolvasásokat,  prédikációkat,  szóval  részesévé  tud  válni  a  nagy
nemzeti  kultúrának,  amelyből  eddig  majdnem  teljesen  ki  volt
zárva.

Ezirányban  további  fejlődés  várható.  Ma  már  az  Országos
Mezőgazdasági  Kamara  gazdasági  rádió  előadásai  olyan  közked-
veltségnek  örvendenek,  hogy  ezeknek  a  tanítói  hatása  elmarad-
hatatlan,  De  ezenkívül  nagy  eredmények  várhatók  a  termények
árjelentésétől,  amely  esetben  a  legtávolabbi  tanyai  gazda  is  iájé-
kozva  lesz  a  termények  árairól  és  becsapások,  érzékeny  vesztesé-
gek nem érhetik.

Csak  rövid  vonásokkal  jelöltük  meg  azokat  az  irányokat,
amelyek  felé  kell  a  tanyai  nép  kulturális  haladásának  indulnia.
A  tanyavilág  jelen  állapotának  rajzolásánál  jóformán  minden
kívánatos  szempontra  kiterjeszkedtünk,  úgy,  hogy  itt  már  csak
a  messzejövő  fejlődésének  egyes  határpontjait  kellett  megje-
lölnünk.

IV.
                          A tanyai gazdálkodás fejlesztése.

Az  alföldi  tanyavilág  gazdasági  előbbrevitele  érdekében
igen  sok  terv  és  javaslat  hangzott  már  el  az  OMGE  és  a  Magyar
Gazdaszövetség  tanácskozó  termeiben,  ezek  lapjaiban,  folyóira-
taiban,  de  nagyobb  vidéki  gazdakongresszusokon,  vándorgyűlé-
seken  is.  Önálló  könyvekben  is  számos  gondolat,  terv,  eszme  lá-
tott  már  napvilágot  a  tanyai  gazdálkodás  javítását  illetőleg.  Épen
azért  mi  itt  ezekre  nem  fogunk  kiterjeszkedni,  csak  egészen  rövi-
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den  vetünk  fel  egy  pár  gondolatot  azok  kiegészítéséül,  amelyeket
már a fentiekben említettünk.

Így  elsősorban  kívánatos  volna  a  tanyavilág  tagosítása^hogy
egy  gazdának  a  100  hold  birtoka  ne  3—4,  esetleg  10—15  helyen
legyen  szétszórva  a  határ  különböző  részein,  hanem  egy  darabban
legyen  az,  hogy  oda  érdemes  legyen  tanyát  építeni  s  azon  gazdál-
kodni.  Valahogy  csökkenteni  kellene  a  tanyai  gazdaközönségben
azt  a  tévhitet,  hogy  földjének  minél  jelentősebb  szaporításával
tudja  csak  gazdálkodását  jövedelmezően  folytatni.  Ehelyett  arra
kellene  törekednünk,  hogy  minél  több  állat,  minél  intenzívebb
művelés  által  azon  a  kis  területen  érjen  el  nagy  eredményeket.
Ha  a  tanyai  gazdaközönség  belátja  azt,  hogy  az  őszi  mély  szán-
tással,  a  tarlóhántással,  a  helyes  trágyakezeléssel,  műtrágyák  és
gépek  alkalmazásával,  nemesített  vetőmaggal,  jobb  és  értékesebb
állatállománnyal,  jobb  instrukcióval  a  kis  területen  is  tud  elérni
nagy  eredményeket,  akkor  nem  fog  előfordulhatni  az,  hogy  az
Alröld  tanyavilágában,  különösen  a  Duna—Tisza  közén  igen  sok
olyan  gazda  van,  aki  birtokában  levő  földterületéből  30—50—60
%-ot  művel  csak,  mert  a  többihez  nincsen  megfelelő  felszerelése
és anyagi ereje.

Itt  kell  megemlékeznünk  a  kisbérlők  helyzetéről,  akik  a
nagy  földterülettel  rendelkező  városok  (Kecskemét,  Szeged,  Deb-
recen,  Nagykőrös  stb.)  határában  vannak  főleg,  de  igen  sok  azok
száma  a  magán  bérleteken  is.  Ma  a  nagy  bérösszeg,  a  sok  termé-
szetbeni  járandóság  és  a  rövid  idő  tönkre  teszi  a  földet  is,  a  bér-
lőt  is.  Ezen  változtatni  kell  és  pedig  földbérlő  törvénnyel.  Ez
nagy mértékben javítana a tanyai gazdálkodás mai helyzetén.

Hogy  a  gazdaközönség  a  könyvek  és  az  előadások  révén
elsajátított  ismereteken  kívül  szemmel  is  láthassa  azokat  az  ered-
ményeket,  amelyek  a  mezőgazdaság  terén  elérhetők  bizonyos
körülmények  között,  arra  kell  törekednünk,  hogy  kísérletek  útján
sajátíthassák  el  azokat  a  gyakorlati  ismereteket,  amelyeknek  be-
fogadására  —  könyvből,  vagy  előadásból  —  a  tanyai  gazda  ke-
vésbbé  hajlandó.  Ezért  csinálnak  az  alföld  mezőgazdasági  kama-
rák  úgynevezett  termelési  kísérleteket  a  tanyák  világában,  ame-
lyekhez  a  földművelésügyi  kormány  műtrágyát  ad  a  100  holdon
aluli  kisgazdáknak  ingyen  vagy  kedvezményes  áron,  a  nemesített
vetőmagvakat  pedig  a  nemesitől  felár  és  a  fuvar  költség  elvállalá-
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sával  szintén  igen  nagy  kedvezménnyel.  Ε  kísérleteket  a  gazdák
a  kamarák  előírása  és  felügyelete  mellett  tartoznak  beállítani,  s
arról  minden  vonatkozásban  megfelelő  jelentést  tenni.  Csodála-
tos  hatása  van  ezeknek  a  kísérleteknek  és  eredményeknek,  úgy,
hogy  ezek  hatásaként  mind  többen  és  többen  jönnek  azután  ön-
ként  is  gazdák  gazdaságukba  megfelelő  gyakorlati  újításokkal.  A
két  alföldi  mezőgazdasági  kamarának  ilyen  kísérlete  1926.  évben
a  tanyák  világában  több  mint  500  helyen  volt  beállítva.  1927-ben
és  1928-ban  pedig  felül  ezerén.  Ε  kísérleteket  nemcsak  kalászo-
sokkal,  hanem  burgonyával,  kukoricával  és  takarmány  mag  vakkal
is  végzik  az  alföldi  kamarák,  úgy,  hogy  ezekből  a  mezőgazdasági
termelés általános gyors fellendítése várható.

A  továbbiakban  e  kísérletekkel  az  a  mezőgazdasági  kama-
rák  célja,  hogy  az  egymáshoz  közelebb  fekvő  területeken  beállított
kísérleteket  egy  kísérleti  körzetbe  foglalják  össze  —  úgynevezett
Versuchsring,  —  amelynek  a  vezetésére  azután  már  szakember
volna  állítandó,  aki  ezeknek  a  beállítását,  irányítását,  az  ered-
mények értékelését szakszerűen végezhetné.

Épen  ilyen  eredményeket  érnek  el  a  kamarák  a  szikes  és
homokos  területeken  beállított  kísérletekkel  is.  A  Tiszántúli  Me-
zőgazdasági  Kamara  támogatásával  a  karcagi  földműves  iskolá-
nál  beállított  szikes  kísérletek  ma  már  országos  vonatkozásban
is  jelentősek,  hasonlóképen  a  Duna—Tiszaközi  Mezőgazdasági
Kamara  által  támogatott  szegedkörnyéki  ezirányú  kísérletek  is.
De  nagy  eredmények  várhatók  a  tiszántúli  kamara  által  a  nyír-
egyházai  tanyák  közötti  homokos  területen,  továbbá  a  Duna—
Tiszaközi  Mezőgazdasági  Kamara  Bugacon  beállított  30  holdas
homokkísérleti  telepe  által  is,  amelyeknek  sok  minden  mellett
célja  a  homoki  takarmánynövények  termesztésének  bemutatása
és  meghonosítása.  Ezeket  a  kísérleteket  nagymértékben  támogat-
ják  a  mezőgazdasági  kamarák  talajtani  laboratóriumai,  amely  té-
ren  különösen  a  Duna—Tiszaközi  Mezőgazdasági  Kamara  talaj-
tani  laboratóriuma  tűnik  ki,  amely  rövid  kétévi  fennállása
alatt  (1926.  július  1-én  kezdte  meg  működését)  közel  10  ezer
hold  földet  vizsgált  meg  és  dolgozott  fel,  adott  gyakorlati  szak-
tanácsokat és útmutatásokat   termelési  kísérletek   beállításához.

A  Duna—Tiszaközi  Mezőgazdasági  Kamara,  mint  igen  nagy
mértékben  gyümölcstermeléssel  foglalkozó  gazdák  kamarája,  e
téren is igen jelentős  lépéseket  tett a termelés   fejlesztése  felé.
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A  fentiekben  hangsúlyoztuk,    hogy  a  tanyai    lakosságnak  a
mezőgazdasági  termelés  mellett  főleg  a  gyümölcstermelésre  kell
fektetni  a  fősúlyt,  miután  arra  alkalmasak  a  tanyai   gazdaságok.
Sajnos  e  tekintetben  még   igen  sok  a  tennivaló,    sok  a  hiba;    hiá-
ny  jk  és  mulasztások.  Ezen  akar  segítem  a  Duna—Tiszaközi  Me-
zőgazdasági  Kamara,  mint  főleg  áyümölrstermelássel  foglalkozó
fanyns  kamara,    amikor  Kecskemét   tanyavilágában  a  város  által
bérbeadott  57  holdas  területen  mintagyümölcsöst  és  gyümölcstér-
melési  kísérleti  telepet  létesített,  amelynek  a  céljai  között  szere-
pel  elsősorban    1.)  bemutatása   annak,   hogy  az  alföldi   homokos
területeken  mely  gyümölcsféleségek  díszlenek  a  legtökéletesebb
formában  s  melyek  azok,  amelyek  tehát  az  adott  viszonyok  között
meghonosításra  és  elterjesztésre  érdemesek.  2.)   bemutatása  an-
nak,  hogy  gondos    ápolással,  kezeléssel,    megfelelő    védekezéssel
miként   lehet  a  gyümölcsfákat   megóvni  és  szinte   termésre  kény-
szeríteni.  3.)  A  gyümölcstermelése  kísérleti  telep  célja  pedig  az,
ho\gy  az  ország  más  vidékein,  vagy  külföldön  bevált  bőtermő,  jó-
minöségú  és  keresett  gyümölcsfajtákat  miként  lehetne  az  Alföl-
den  meghonosítani,  hogy  azok  akklimatizálódván,  itt  otthonosak
lehessenek.   Továbbá   az   Alföldön  honos    fajták   keresztezéssel,
ojtási  kombinációkkal,  stb.  miként  tökéletesíthetek.  4.)  Célja  még
az,  hogy  gyümölcsösökkel  rendelkező  gazdáknak  a  fiait  a  kertész-
kedésre,    gyümölcsfák     ápolására    megtanítsuk,    ezenkívül,    hogy
vállaljuk  magunk  szakközegeivel  bizonyos  csekély  díjért  gyümöl-
csösöknek  karbantartását,  ápolását,  védekezési  munkálatait  stb.
A  mezőgazdasági  kamarák  tudatában  annak,  hogy  a  tanyai
lakosságnak  egyik  legfőbb  jövedelmi  forrása  a  baromfitenyésztés.  .
mindent  elkövetnek  annak  a  fejlesztése  érdekében  is.  Tudvalevő,
hogy  a  háború  előtt  a  földművelésügyi   kormány  időnként   egyes
vidékeknek  vérfelfrissítés  céljából  faj  baromfiakat  osztott  ki.  Ez  az
akció  a  háború   óta  szünetel.   Most  ezt  az  alföldi  mezőgazdasági
kamarák  vették  át  s  a  Duna—Tiszaközi  Mezőgazdasági  Kamara
1925-ben  és  1926-ban  több  száz  fajbaromfi  kakast   osztott  szét  a
tanyák  között  lakó  gazdáknak,  hogy  ezáltal  azt  nemesítse,  tojását
és  húsát  jobbá,  értékesebbé  tegye.  Emellett  mintagyümölcsösében
fajbaromfitelepet  létesített.  A  Tiszántúli  Mezőgazdasági  Kamara
pedig  Kisújszálláson   nagyszabású   fajbaromfí   telepet   létesített.
Ezt  á   munkát  következetesen   tovább   szándékoznak   folytatni  a
mezőgazdasági  kamarák,  amely  által  a  tanyai  gazdaközönséget
egyik legértékesebb gazdasági ágában támogatjuk.
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A  tanyai  gazdálkodásnak,  amint  azt  az  előbbi  fejezetben
igen  bőven  kifejtettük,  az  útkérdés  az  alfája.  Itt  erről  nem  aka-
rok  bővebben  megemlékezni,  mindössze  csak  rámutatok  arra,  hogy
az  illetékesek  körében  is  mindinkább  tért  hódít  az  a  gondolat,
hogy  az  Alföld  tanyavilágában  az  úthálózat  megfelelő  kiépítése
nélkül  a  gazdálkodás  eredményesen  nemcsak  nem  fejleszthető,
de  nem  is  folytatható.  A  kereskedelemügyi  miniszter  főprog-
rammpontjának  éppen  az  útépítést  vallja,  reméljük,  hogy  a  leg-
közelebbi  kormány  programmjából  az  alföldi  tanyai  úthálózat
folytatólagos kiépítése nem fog elmaradni.

Egész  röviden  akarjuk  még  érinteni  azt  a  perspektívát,
amely  a  tanyai  gazdálkodás  fejlődése  előtt  áll  a  villamosítás  meg-
valósítása  esetén.  Ma  ez  is  a  levegőben  való  kérdés.  Állandóan
foglalkoznak  vele  illetékesek  és  illetéktelenek.  Mi  csak  azt  említ-
jük  meg,  hogy  ha  a  Duna—Tisza  csatorna  megépítése  esetén  ren-
delkezésre  álló  energiát  használnánk  fel  az  Alföld  gazdasági
kultúrájának  az  emelésére,  vagy  más  valamilyen  módon  indulna
meg  nagyobb  mértékben  —  jelenleg  is  már  igen  szép  eredménye-
ket  értek  el  a  villamossági  törekvések  —  a  községek  villamosí-
tása,  amely  esetben  egyik  község  vagy  városból  a  másikba  menő
távvezetékekből  legalább  a  szomszédos  tanyák  tudnák  azt  beve-
zetni,  amely  már  igen  jelentős  haladás  volna.  De  ma  már  vannak
egészen  kicsiny  dinamók  is,  amelyekkel  ez  a  kérdés  megoldható.
Ez  esetben  a  világítás  kérdése  tökéletesebb  lenne,  a  cséplőgép
hajtása,  szecskavágók,  darálók,  vízhúzók,  fafűrészelő  gépek,  mind
olcsóbban,  könnyebben  és  biztosabban  végezhetnék  működésüket.
Több  helyen  láttam  már  a  tanyák  világában  villanyáramot,  vagy
szélmotort, amely már a gazdasági kultúrának a fejlődését jelenti.

Az  Alföld  tanyavilágának  egyik-másik  részében  (Hódmező-
vásárhely,  Halas,  Szentes  stb.)  örömmel  szemléltem,  hogy  a  gaz-
da  halastavat  létesít  az  artézi  kút  vízéből,  amely  nagyon  kellemes
halcsemegével  látja  el  a  tanyai  gazdát  s  amelyből  sokszor  még
jövedelemre  is  tesz  szert.  Ennek  a  fejlesztése  is  eredményes  le-
hetne a tanyák világában.

Hogy  nagyjában  áttekinthető  képet  alkothassunk  azokról
a  kívánalmakról,  amelyek  a  tanyai  gazdálkodás  fejlesztését  szol-
gálhatják  és  előbbre  vihetik,  az  alábbiakban  közöljük  Károly
Resiőnek,  az  Országos  Mezőgazdasági  Üzemi  Intézet  vezetőjének
gondolatait,    amelyeket   ő    a    kecskeméti    tanyai    kongresszuson,
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mint  határozati  javaslatot  terjesztett  elő.  Ezekben  a  pontozatok-
ban  bennefoglaltatik  mindaz,  amely  az  alföldi  tanyavilág  gazdál-
kodásának fejlesztését, előbbrevitelét előmozdítani hívatott.

Az  alföldi  gazdálkodás  újjászervezésének  az  a  követel-
ménye,  hogy  a)  a  kedvezőtlen  éghajlati  és  talajviszonyok  hátrá-
nyos  hatása  ellensúlyoztassék;  b)  a  jövedelmezőbb  növényter-
melés  és  állattenyésztés  felkaroltassék;  c)  a  megfelelő  közgaz-
dasági  előfeltételek  megteremtessenek;  d)  a  gazda  személyes
tulajdonságai,  általános  és  szakismeretei  fejlesztessenek.  A  ta-
nya  népét  érintő  egyéb  javaslatok  mellett  a  gazdálkodás  újjá-
szervezése  érdekében  még  az  alföldi  gazdálkodást  érintő  követ-
kező részletek kiemelése és kiegészítése szükséges, nevezetesen:

1.)  A  szárazság  hatásának  csökkentése  és  egyoldalú  (ho-
mok  és  szik)  talajok  megjavítása  érdekében  a  mezőgazdasági
fásítás  előmozdítandó,  ami  jövedelmezőbb  marhafajták  sikeres
tenyésztésének is föltétele.

2.)  A  csapadék  raktározását  és  az  elpárolgás  csökkentését
szolgáló  szárazságellenes  talajmívelés,  sekély  tarlószántás,  őszi
mély  szántás  alkalmazásával  és  tavaszi  szántás  lehető  mellőzé-
sével felkarolandó.

3.)  Az  alföldi  növénytermelés  eredményesebbé  tétele  végett
a  műtrágyázásnál  is  fontosabb  istállótrágya-termelés  és  zöldtrá-
gyázás  fokozottabb  felkarolása,  valamint  jobb  és  nemesített  ve-
tőmag alkalmazása előmozdítandó.

4.)  Az  alföldi  termelés  legfontosabbikának,  a  gabonafélék
termelésének  elhanyagolása  nélkül  az  esélyeket  jobban  elosztó
olyan  ipari,  kereskedelmi  és  takarmánynövények  fokozottabb
termelése  szükséges,  amelyek  a  fontos  javítandó  közlekedési
viszonyoknak megfelelnek.

5.)  A  példaadás  útján  való  megismertetés  végett  növényter-
melési  mintatereknek  járási  és  tanyai  központokban  való  létesí-
tése  kívánatos,  kísérleti  és  szakoktatási  intézetek  szervező  mun-
kájának bevonásával.

6.)Az  alföldi  gazdasági  viszonyokba  nagy  arányokban  beil-
leszkedő  gyümölcstermelés  fejlesztése  érdekében  gyümölcsfa-
kísérleti  telep  létesítendő  az  érdekelt  városok  és  az  állam  bevo-
násával.

7.)  A  baromfi-  és  aprómarha-tenyésztés  fejlesztése  mellett
a  szarvasmarha-tenyésztés,  tej  termelési  és  tejfeldolgozási  irány-
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ban  fejlesztendő  a  fokozottabb  szántóföldi  takarmány  termelésre
való áttéréssel.

8.)  A  változatosabb  termeléshez  szükséges  bővebb  terme-
lési  eszközök  (anyagok,  magvak,  gépek)  beszerzésénél  és  a  ter-
mékek  értékesítésénél  az  uzsorahitel  és  uzsoraközvetítés  kizárása
a szövetkezeti szervezetek kiépítése szorgalmazandó.

9.)  A  különböző  termelési  ágak  sikeres  egyesítésén  való
okulás  végett  kisgazda-  és  tanyaversenyek  rendezése,  a  kiválób-
bak csoportos megtekintése és méltatása kezdeményezendők.

10.)  A  gazdálkodás  okszerűségének  próbáját  és  iránytűjét
jelentő  egyszerű  gazdasági  számvetés,  mely  kevés  írásbeli  mun-
kával  jár,  a  kisgazdaságokban  és  tanyákon  való  meghonosítása
az országos mezőgazdasági üzemi intézet útján szorgalmazandó.

11.)  Az  alföldi  gazda  személyes  tulajdonságának  fejlesztése
a  lelki  boldogság  és  ehhez  szükséges  általános  és  szakismeretük
iránt  való  fogékonyság  kielégítése  céljából  tanyai  központok,
templomok,  elemi  iskolák  szaporítása,  megfelelő  számú  és  kép-
zettségű tanerőkkel való ellátása.

12.)  A  gazdasági  szakismeretek  megszervezésének  minden
fokozatosan  szükséges  alkalom,  különösen  a  gazdasági  ismétlő
és  önálló  gazdasági  népiskolák  fejlesztése,  hiányzó  kísérleti  és
tanítási szervekkel kiegészítése.

13.)  A  tanyai  köz-  és  mezőgazdasági  viszonyok  beható  meg-
ismertetése  és  számontartása  végett  tanyai  közigazgatási  és
üzemstatisztika  fölvételek,  tanulmányok  (monográfiák)  készítése
és kiadása ajánlatos.16)

V.

                               Egészségügyi fejlődés.
Ha  a  tanyavilág  közegészségügyének  jövő  fejlődését  nézzük,

úgy  szinte  természetesnek  fogjuk  találni  a  már  előadottak  alap-
ján,  hogy  e  tekintetben  minél  előbb  javulásnak  kell  beállani.
Igazán  nem  tudjuk  elképzelni,  hogy  soká  maradhat  még  a  mai
állapot,  amikor  a  városok  területén  kórházak  és  orvosok  tömegei
állnak  a  betegségben  szenvedő  lakosságnak  rendelkezésére,  míg
az  ugyanúgy  adózó  tanyai  lakosság  még  azt  a  kedvezést  sem
kapja  meg,  hogy  évenként,  vagy  félévenként  kimenjen  az  ő  általa

16)  Az  alföldi  gazdálkodás  reformja:  Károly  Rezső.  Magyar  Gazdák
Szemléje 1921. júl.—aug. szám.
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is  fizetett  orvos  a  tanyák  közé  az  ő  iskolába  járó  gyermekeinek,
vagy beteg családtagjának a megvizsgálására.

Itt  azért  reméljük  a  mielőbbi  sürgős  javulást,  miután  a  nép-
jóléti  miniszter  volt  az,  aki  az  országos  társadalompolitikai  és
közegészségügyi  értekezletet  összehívta,  amelyen  a  tanyai  köz-
egészségügy  kérdése  is  több  oldalú  megvilágítást  nyer.  Ezmellett
a  népjóléti  miniszter  kezébe  futnak  össze  azok  a  statisztikai
adatok,  amelyek  a  tanyavilág  csecsemőhalandóságának  szomorú
eredményeit  hozzák  napvilágra,  így  a   népjóléti  miniszternek
módja  van  figyelemmel  kísérni  azt  a  nemzeti  öngyilkosságot,}
amelyet  Magyarország  folytat  a  tanyavilág  közegészségügyének
elhanyagolása révén.

A  tanyai  élet  előnye  a  független  és  nyugodt  komoly  világ-
szemlélet  kialakulása.  De  amint  ma  ezt  megállapítjuk,  meg  kell
állapítanunk  a  szomorú  valóságot  is  a  tanyai  lakosság  közegész-
ségügye tekintetében.

 Pedig  ott  a  tanyákon  magyar  véreink  laknak,  dolgos ; erős
kezek,  akikért  áldozatot  kell  hoznunk,  akikkel  törődnünk  kell,
akiknek  az  egészség  szintén  drága  kincs,  mely  ha  elvész,  az  erős
magyar  kézben  nem  peng  oly  dallamosan  a  kasza  s  a  kar  nem
tudja  kapáját  oly  mélyen  a  televényföldbe  vágni  Pusztul,  elvész
a  magyar  faj  —  amit  senki  sem  akar,  amit  senki  sem  engedhet...
Egyszer  már  ott  is  segíteni  kell,  ahol  legnagyobb  a  veszedelem,
ahol  legsürgősebben  segíteni  kell,  nem  csak  ott,  ahol  könnyen  és
mutatósán  lehet  segíteni.  Hogy  a  tanyákon  nagy  a  veszedelem  és
hogy  ott  sürgősen  kell  segíteni,  azt  felesleges  tárgyalni.  Reá-
világítok  erre  a  tényre  egy  statisztikai  sorozattal,  mely  a  cse-
csemőhalálozásra  vonatkozik,  de  mértékül  szolgálhat  a  többi
közegészségügyi  viszonyoknak  is.  Kecskemét  th,  város  közel  80
ezer  lakosának  körülbelül  fele  állandóan,  tanyákon  —  védőnők
által  nem  látogatható  területen  lakik.  A  csecsemőhalálozás  a  vé-
dőintézet  álladó  felügyelete  alatt  álló  csecsemők  között  9%,  azok
között,  akikre  a  védőintézet  oltalma  csak  időlegesen  és  részlege-
sen  (védőnői  látogatások,  ritkább  tanácsadás  stb.)  terjed  ki  13.2%
Az  egész  város  belterületére  16.2%.  A  közelebb  eső  tanyai  körze-
zetek,  belterület,  ahová  még  a  munka  valamilyen  mértékben  elér
18.5%.  Bugacon  és  a  csecsemővédelem  szempontjából  teljesen
megközelíthetetlen  területeken  21.3%.  Még  élénkebb  az  ellentét
az  év  június,  július  és  augusztus  haváról  —  a  bélhurutok  idejéről
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készített  statisztika  szerint,  —  mikor  is  a  belterületen  18%  —  a
külterületen  25.5%  volt  a  csecsemőhalálozás.  Ezek  a  számok  be-
szédes  bizonyítékai  annak,  mennyivel  nagyobb  veszedelem  fenye-
geti  a  tanyai,  mint  belterületi  csecsemőket,  de  bizonyítéka  annak,
hogy  mit  tehet  egy  rendszeres,  jól  kiépített  védelmi  munka,  sze-
rencsésebb  szociális,  jobb  kulturális  és  kedvezőbb  közlekedési
viszonyok  mellett.  Mennyi  élet,  mennyi  vér,  munkaerő,  pénz  pa-
zarlódik  így  el,  a  sok  szüléssel  s  a  hiába  életre  hozott,  halálnak
ajándékozott  áldozatokkal.  Faji  és  nemzetgazdasági  érdekünk,
hogy  a  magas  szülési  szám  megtartása  mellett  a  halálozást.  —
különösen  a  csecsemőhalálozást  a  lehető  minimumra  szállítsuk
le ... Induljunk el a tanyák világában is erre a munkára.

Előre  kell  bocsátanom,  mint  a  legtöbb  tanyai  probléma
megoldásának  a  közegészségügyinek  is  nélkülözhetetlen  előfel-
tételei vannak.

1. Gazdasági  előfeltétel:  a  jólét  előmozdítása,  az  anyagi
helyzet javítása.

2. kulturális:  az  általános  művelődés  terjesztése,  intenzív
művelése.

3. Legfontosabb  —  amit  talán  elsőnek  lehetett  volna  ven-
nem  —  a  közlekedési  viszonyok  javítása,  az  útkérdés  radikális
megoldása.  Nem  beszélek  ezek  jelenlegi  állapotáról,  de  míg  e
pontokon  lényeges  javulás  nem  lesz,  nagyon  kevés,  amit  a  köz-
egészségügy  terén  elérhetünk.  Ezek  megoldása  nélkül  százszoros
erővel  tudunk  csak  elérni  olyan  eredményeket,  melyeket  egyéb-
ként könnyen, nehézség nélkül elérhetnénk.

Vegyük  sorra  a  közegészségügy  teréről  a  legfontosabb  teen-
dőket.

1. A  lakásviszonyok  javítása.  Míg  az  emberek  sötét,  szűk,
egészségtelen,  zsúfolt  lakásokban  laknak,  naiv  óhaj  az  egészségi
állapot  javulása.  Az  ember  életének  nagyobb  részét  a  tanyán  is
lakásban  tölti  el,  mely  ha  az  egészség  követelményeinek  még  kis
mértékben  sem  felel  meg,  hiába  minden  szép  szó,  orvosság,  jó
szándék.  Az  egészséges  lakás  megszeretésére  segíteni,  nevelni  s
ha kell törvényes úton kényszeríteni is kell az embereket.

2. Tanyai  orvosi  állások  szaporítása,  szervezése.  Népesebb,
minden  oldalról  könnyen  megközelíthető  központokon  tanyai  or-
vosi  állásokat  kell,  még  nagy  áldozatok  árán  is  létesíteni.  Míg
ezek  száma  szaporodik,  pótlásukra  megszervezendők,   szélesebb
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körre  kiterjesztendők  az  u,  n,  tanyai  kiszállási  ambulanciák.  Eh-
hez  szoktatni  kell  a  tanyai  lakosságot,  mert  talán  eleinte  idegen-
kedik  tőle,  mint  minden  újítástól,  de  ha  komolyan,  rendszeresen
és  eredményesen  végrehajtjuk,  feltétlen  megszeretik,  megszerez-
zük  bizalmukat.  Így  remélhetjük,  hogy  nem  az  utolsó  pillanatban
hozzák  a  betegeket,  hol  minden  orvosi  segítség  hiábavaló  s  meg-
kíméljük  a  szegény  anyákat  attól,  hogy  kilométeres  gyaloglások-
kal  (sokszor  20—25  kilométerről  is)  gyalog  hozzák  lázas,  súlyos
betegségben szenvedő gyermekeiket,

3, Szülésznő  és  szülés  kérdés.  Az  anyák  és  jövendő  nemze-
dék  érdekében  feltétlen  kívánatos  a  jól  képzett,  megbízható  szü-
lésznők  számának  szaporítása,  megfelelő  fizetéssel,  A  tanyán
sem  szabadna  egyetlen  szülésnek,  szülésznő  nélkül  lefolynia,
mert  a  köldökfertőzések,  gyermekágyi  lázak  súlyos,  halálosan
végződő  esetei  majdnem  minden  esetben  olyan  szülésből  szár-
maznak,  melynél  szülésznő  nem  volt.  Természetesen  az  anyákat
nevelni  kell  arra,  hogy  a  szüléshez  azután  el  is  hívja  a  szülésznőt.
Kívánatos  a  tanyai  anyákat  reászoktatni  arra,  hogy  a  szüléshez
szülőintézetekbe,  kórházi  szülészeti  osztályokra  menjenek,  me-
lyeknek  száma  már  örvendetesen  szaporodik  s  ahol  ottlétük  ide-
jére  fizetni  semmit  sem  kell.  Ugyancsak  neveljük  arra  is  őket,
mint  minden  terhes  anyát,  hogy  a  terhesség  utolsó  idejében  or-
vosi  vizsgálatnak  vesse  alá  magát  (kórházba  vagy  védőintézetbe)
s  így  a  nehezebb,  komplikáltnak  ígérkező  szülést  fokozottabb  el-
lenőrzésnek  vethetnők  alá.  Még  az  ily  irányú  kötelező  orvosi
vizsgálat  behozatalát  is  napirenden  kellene  tartani.  Sok  áldás
származna  belőle,  A  tanyai  orvos  székhelyén  a  sürgős,  sokszor
életmentő  beavatkozások  gyors,  hygienikus  végrehajtására  szülő-
házat kell berendezni.

4, Csecsemőhalálozás  elleni  küzdelem.  A  nagymértékű  ta-
nyai  csecsemőhalálozásnak  talán  legfontosabb  oka  a  műveletlen-
ség,  tudatlanság,  babonákra  való  hajlam.  Ezek  ellen  kell  különö-
sen  a  harcot  felvenni,  melyből  különösen  a  tanítók,  tanítónők,
tanítónék,  szülésznők  vegyék  ki  a  részüket.  Természetesen  az
olyan  kiválóan  bevált  védőnői  rendszert  sürgősen,  minél  széle-
sebb  körre  ki  kell  itt  is  építeni,  ha  másként  nem,  vándor  »védőnők
személyében.  Az  anyatejjel  való  rendszeres,  pontos  táplálás,  a
tisztaság,    a  rendes   időben  való   gondos   elválasztás,  a  beteg  cse-
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csemőnek  gyors  orvosi  kezelésre való  vitelének  propagálása  sok
csecsemő életének megmentője lesz.

Kívánatos  volna,  különös  tekintettel  a  tanyai  csecsemőkre,
az  egy  éven  aluli  gyermekek  időnkénti  kötelező  bemutatása.
És  pedig  a  szülés  után,  fél  éves  és  egy  éves  korban.  Nagyobb  ne-
hézségekbe  ezek  a  bemutatások  nem  ütköznek,  mert  az  első  egy-
beesnék  a  kereszteléssel,  a  második  az  oltással.  Legalább  ve  Ina
2—3  alkalom,  mikor  orvosi  szemek  ellenőriznék  a  csecsemő  álla-
potát  s  elláthatnák  az  anyákat  a  nevelésre,  táplálásra  vonatkozó
tanácsokkal.  Enélkül  hány  angolkóros,  fejlődésben  visszamaradt,
csenevész,  különféle  betegségre  hajlamos  csecsemő,  kisgyermek
van,  akiket  a  szülők  közönyösségből,  vagy  tudatlanságból  nem
mutatott  orvosnak,  vagy  csak  olyan  állapotban  már,  mikor  keve-
set  segíthetünk.  Pedig  mindenkinek  tudni  kell  a  bajt,  meglehet,
sőt sokkal könnyebb megelőzni, — mint gyógyítani.

5,  Tuberkolózis  kérdése.  A  tuberkulózis  nagy  pusztítását,
mely  különösen  az  alföldi  viszonyok  mellett  szokatlanul  nagy
—  az  említett  közegészségügyi  feltételek  nélkül  nehezen  csök-
kenthetjük.  Jobb  gazdasági  helyzet,  több  műveltség,  egészséges
lakás;  minden  orvosságnál  többet  jelent  a  tuberkolózis  leküzdé-
sében.  De  míg  ezeket  elérhetjük,  feltétlen  kívánatos,  a  súlyos
gyógyíthatatlan,  fertőző  tuberkolózis  beteg  kiemelése  a  család-
ból,  amelyet  az  ilyen  beteg  ottléte  pusztulásra  ítél.  Az  ilyen  be-
tegeket  külön  intézetekben,  kórházakban  kell  elhelyezni,  ily  inté-
zetek  üdülőtelepek,  szanatóriumok  építése  sürgős  állami  és  tár-
sadalmi feladat.

6.  Fertőző  betegségek.  Különböző  fertőző  betegségek  (typhus,
vérhas,  vörheny  stb.)  leküzdése  a  tanyák  világában  rendkívül  ne-
héz  feladat.  A  veszély  elsősorban  talán  nem  is  annyira  a  köz
szempontjából,  de  az  egyén  és  család  közvetlen  környezet  szem-
pontjából  áll  fenn.  Mire  orvos  kézhez  jut  egy-egy  ilyen  beteg  az
egész  családot  fertőzi  s  a  betegség  annyira  elhatalmasodik,  hogy
a  járványkórház  halottainak  nagyrésze  az ilyen  tanyai  fertőző
betegek  közül  kerül  ki.  A  fertőtlenítés  kivitele  is  roppant  nehéz
és  körülményes.  A  fertőzőbeteg  gyors  kórházba  szállításáról  s  az
azonnali  fertőtlenítésről  minden  esetben  gondoskodni  kell.  Ehhez
betegszállító autó és jó út kell.17)

17)   Dr.  Merétey    Sándor  kecskeméti    kórházi    főorvos  előadása  a  szen-
tesi tanyakongresszuson,
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VI.
                                              A tanyavilág vezetői.

A  tanyavilág  életében  nagyon  fontos  tényező  az  a  tanító,
szövetkezeti  boltos,  vagy  gazda,  aki  egy  tanyakörzet  tanyalakóit
jó  irányban  vezetni,  tanítani,  nevelni  tudja  s  akiknek  ilyen  irányú
tervszerű  neveléséről,  mint  a  tanyavilág  jövőjének  egyik  igen
fontos kérdéséről, meg kell röviden emlékeznünk.

Nagyon  gyakran  megtörténik,  hogy  a  fiatal  tanító  kikerül-
vén  egy  vasúttól,  várostól,  úttól,  sőt  tanyaházaktól  messze  fekvő
iskolához  tanítónak,  ahol  szomszédokat  sem  talál,  félelem,  bá-
tortalanság  vesz  rajta  erőt  s  az  első  hideg  verejtékkel  átvirrasz-
tott  éjszaka  után  megszökik,  ott  hagyja  az  állását,  Erre  konkrét
példákat  tudunk.  Ilyen  életre  kényszeríteni  egy  embert,  ha  a
idegei  nem  bírják,  lehetetlen  és  célszerűtlen  is.  Éppen  azért  volna
kívánatos,  amint  már  több  ízben  hangsúlyoztuk,  hogy  a  tanyai
tanítók  számára  külön  képző  állíttatnék  fel,  amelyben  tanyai,
falusi  ifjak  képeztetnének  ki  tanyai  tanítókká  s  akiket  a  tanító-
képző  vezetősége  gyakran  elvinne  a  tanyák  világába  próbataní-
tásra,  hogy  így  némileg  hozzászoknának  a  tanyai  élethez,  megis-
mernék annak viszonyait és készülnének arra.

Nagyon  bölcsen  tudjuk  mi,  akik  gyakran  járunk  a  tanyák
világában,  hogy  micsoda  áldás  a  tanyavilág  népére,  ha  annak  jó
vezetője  van,  aki  nemcsak  helyes  irányba  tudja  azok  gondolko-
zását,  munkálkodását  vezetni,  hanem  a  körzetbe  tartozó  gazda-
közönség  gazdasági,  társadalmi  és  kulturális  életét  is  irányítani
tudja,  akihez  panaszukkal,  bajukkal  nyugodtan  fordulhatnak  s
aki  nem  sajnálja  a  fáradságot,  esetleg  a  költséget  a  tanyai  lakos-
ság gazdasági előbbrevitele érdekében.

Sajnos  ma,  amikor  a  rút  anyagi  önzés  lett  úrrá  az  embere-
ken  az  egész  vonalon,  nehezen  lehet  találni  olyan  ideális  lelkű
tanyai  embereket,  akik  e  szerepnek  nemzeti  jelentőségét  felis-
merve,  hajlandók  legyenek  a  tanyai  nép  vezetésére,  tűrve  sokszor
gyanúsítást,  megrágalmazást,  bántalmat,  meg  nem  értést,  közönyt
stb.  Éppen  azért  vetődött  fel  bennem  tapasztalataim  alapján  az
a  gondolat,  hogy  valami  módot  kellene  találni  arra,  hogy  a  tanyák
világának  vezetőiül  tudatosan  olyanok  állíttassanak  oda,  akik
készek  és  képesek  e  nagy  feladatnak  megfelelni.  Milyen  öröm
szemlélni  az  olyan  tanyai  gazdakörök  munkáját,  amelynek  elnöke
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egy  értelmes,  tekintélyes  gazda,  tényleges  vezetője  pedig  a  népet
szerető,  vele  foglalkozni  tudó  tanító,  akiknek  kezében  a  tanyai
lakosság  haladása  biztosítva  van  s  akik  össze  tudják  tartani  az
ifjúságot  és  a  felnőtteket,  akik  a  tanyai  körzet  gazdaközönségé-
nek igen jelentős gazdasági és kulturális tényezői,

Nagyon  kívánatos  volna  ha  a  tanítóképzőkben  a  jelöltek
ilyen  irányú  képzésben  is  részesülnének.  Sok  helyen  ugyanis  a  ta-
nító  kénytelen  vállalni  a  tanyai  közigazgatás  adminisztrációinak
is jó részét, amihez igen jó volna egy kis előképzettség.

Igaz,  hogy  erre  a  szerepre,  erre  a  munkára  születni  kell.
Azonban  célravezető  az,  hogy  azok,  akik  ilyen  munkát  vállalnak,
ilyen  irányú  előképzettségben  részesüljenek;  hogy  pl.  a  tanítók,
akik  tanyákon  működnek,  időnként  pár  napos  kis  tanfolyamszerű
megbeszélésre  a  község  vagy  város  belterületére  összehívandók
volnának,  ahol  az  itt  szóbajöhető  kérdések  beszéltetnének  meg.
De  összehívandók  volnának  a  tanyai  gazdakörök  vezetői  is,  elnök,
alelnök  stb.,  ahol  arról  volna  szó,  miként  lehet  egy  gazdakört
vezetni,  annak  életét  munkával  betölteni,  a  tagokkal  foglalkozni
s  mik  azok  a  források,  amelyek  révén  a  tagok  gazdasági  szükség-
letei  előnyösen  kielégíthetők  stb.,  stb.  Ezt  a  munkát  el  lehetne
végezni  a  népművelési  bizottságok,  a  gazdasági  egyesületek,  me-
zőgazdasági  kamarák,  ifjúsági  egyesületek,  leventeoktatók  stb-
együttes összejövetelével.

Éppen  ezek  miatt  tartjuk  mi  felette  szükségesnek  a  levente
oktatás  és  az  ifjúsági  egyesületek  minél  intenzívebb  felkarolását.
Ha  t.  i  az  ifjúságot  már  a  fogékonyabb  korban  ilyen  kérdésekké!
ragadjuk  meg,  akkor  bizonyára  könnyebben  fogunk  akadni  a  jö-
vőben a tanyai lakosság vezetésére lelkes és kész emberekre.

Igen  nagy  értéket  képvisel  e  tekintetben  a  Magyar  Gazda-
szövetség  külföldi  gazdacsere  akciója,  amelyben  részt  vett  gazdá-
inak  megismerkednek  a  német  gazdaszervezkedési  lehetőségek
kel,  az  egyesületek,  kamarák,  körök  stb.  munkájával,  a  szervez-
kedés  fontosságával,  szélesebb  látókört  nyernek  s  akik  így  egész
bizonyára  jelentős  tényezői  lesznek  vissza  jövetel  ük  után  a  tanyá-
kon is az ifjúsági és gazdaköri szervezkedési mozgalmaknak.

VII.
                                                    A sajtó.

A  magyar  tanyavilág  jövő  fejlődésének  szerintem  jelentős
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tényezője  kell,  hogy  legyen  a  fővárosi  és  vidéki  sajtó  is.  Két
irányban  fejthet  ki  hasznos  tevékenységet  a  magyar  sajtó  a  ta-
nyavilág  jövője  érdekében.  Ma  ugyanis  a;:  a  helyzet,  hogy  a  fő-
városi  lapok  majdnem  kizárólagosan  a  fővárosi  és  az  odatömörült
országos  viszonylatokat  szolgálják,  míg  a  vidék  kérdéseivel,  fáj-
dalmaival,  bajaival  nem  igen  törődnek.  Vájjon  látunk-e  a  buda-
pesti  lapokban  csak  említést  is  arról,  hogy  egy  nagy  vidéket  elön-
tött  a  víz,  elvert  à  jég,  vagy  másutt  a  bérlők  nyomorult  helyzetét
tüntetik  a  viszonyok  a  szemükbe;  ismét  másutt  az  utak  járhatat-
lanságát,  a  közegészségügyi  elmaradottságot  tették-e  valaha
szóvá  jó  akaratúlag,  szeretettel  úgy,  hogy  arra  felhívták  volna
az  illetékes  körök  figyelmét?  Szóval  a  fővárosi  sajtó  nem  igen
állt  a  vidék  életének  fejlesztő  tényezői  közé,  nem  foglalkozott  a  '
tanyavilág  bajaival  sem,  mint  országos  jelentőségű  kérdéssel  stb.
Pedig  ha  a  magyar  sajtó  nemzeti  irányú  része  összefogott  volna  a
tanyavilág  bajainak  megismerése,  feltárása,  a  javítás  módozatai
érdekében,  a  kérdés  állandó  felszínen  tartásával  felhívta  volna
az  illetékes  körök  figyelmét,  akkor  ma  már  a  tanyavilág  bajainak
és  fájdalmainak  nagyrészéről,  csak  mint  múltról  beszélhetnénk.
Ez  volna  a  magyar  sajtó  egyik  feladata  a  tanyavilág  érde-
kében.

A  másik  feladata  volna  a  sajtónak  —  a  vidéki  sajtót  is  be-
leértve,  —  hogy  bővebben  látnák  el  lapjaikat  olyan  közlemények-
kel,  amelyek  a  tanyavilág  lakosságát,  gazdasági,  nemzeti,  politikai,
társadalmi  irányban  helyesen  tudnák  vezetni,  tanítani,  nevelni.
Nem  a  gyilkosságok,  csalások  tömegeivel  raknák  teli  az  újságo-
kat,  hanem  igyekeznének  a  sajtónak  nevelő  tartalmat  adni,  amely
így a tanyavilág fejlesztése érdekében hivatást töltene be.

Ma  a  magyar  sajtó  —tisztelet  a  csekély  kivételnek  —  libe-
rális  mentalitásából  kifolyólag,  a  magyar  vidéket,  a  magyar  íalut
a  magyar  tanyát,  a  magyar  parasztot,  a  magyar  gazdát,  csak  mint
gúnytárgyat  említi,  akinek  önzését,  jó  dolgát,  esetleg  hibáit  és
félszegségét  igyekszik  gúnyosan  nyilvánosságra  hozni,  de  nem
azért,  hogy  nevelni  és  tanítani  igyekezzék,  hanem  azért,  hogy  ne-
vetségessé tegye.

Örömmel  kell  megállapítanunk,  hogy  a  magyar  sajtó  egy-
része,  amelynek  némi  köze  van  a  magyar  földhöz,  más  húrokat
penget.  Megemlékezik  a  vidéki  gazdatársadalom  áldozatairól,
szolgálatairól,  értékes  nemzeti   irányú  munkájáról    és  több  ízben
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foglalkozik   a   tanyai   lakosságot   érintő   gazdasági,   kulturális  és\
szociális kérdésekkel is.

A  magyar  sajtó  a  tanyavilág  fejlődése  érdekében  akkor  vé-
gez  valóban  nemzeti  feladatot,  ha  átérzi  a  magyar  tanyai  lakos-
ság  helyzetét  és  fel  fogja  a  magyar  tanyakérdés  nemzeti  hiva-
tását  és  ebből  a  szemszögből  igyekszik  tárgyalni  a  tanyakérdést,
felhíva  az  illetékesek  figyelmét  az  ottani  hibákra,  bajokra,  de
egyúttal  tanítva,  nevelve  a  tanyai  lakosságot,  hogy  a  saját  maga
sorsának  jobbrafordulásában  miként  lehet  önmaga  is  értékes
tényező.

Ez  volna  a  magyar  sajtó   hivatása  a  magyar   tanyavilág  jö-
vője  érdekében.  A  magyar  tanyakérdést  megoldani  csak  úgy  tud-
iuk: ha azt  nemzeti,  országos  üggyé  tesszük  és  ha  annak  megadá-
sában,    előbbrevítelében    minden   illetékes    tényező    összefog   és
közremunkál.

VIII.
                                                         Befejezés.

Mielőtt  e  szerény  kis  dolgozatot  befejezném.  Őrömmel  álla-
pítom  meg,  hogy  az  1926.  és  1927.  évek  alatt  a  tanyakérdés  meg-
lehetősen  a  közérdeklődés  központjában  volt.  A  vidéki  és  fővá-
rosi  sajtó  foglalkozott  vele,  folyóiratok,  havi  és  heti  lapok  közöl-
tek  e  kérdésről  kisebb-nagyobb  tanulmányokat;  országos  tanács-
kozásokon  vita  tárgya  volt  az;  a  kultuszminisztérium  gyakorla-
tilag  ís  igen  értékes  és  messze  kiható  programmot  valósított  meg,
a  belügyminiszter  összehívta  a  tanyai  közigazgatás  megjavítása
érdekében  az  országos  értekezletet,  a  földművelésügyi  miniszter
tanyai  kirendeltségeket  létesít,  ezenkívül  a  városok,  községek,
vármegyék  ís  kezdenek  foglalkozni  vele,  egyik-másik  politikai
nyílakozatban  ís  olvashattunk  a  tanyakérdásekről  úgy,  hogy  ka-
maránk  és  e  sorok  írójának  agitáció  ja  következtében  már  egyik
legfontosabb  kívánalmat  elértük,  azt,  hogy  a  tanyakérdés  a  köz-
érdeklődés  asztalára  került,  reméljük,  hogy  az  megoldatlanul
nem fog onnan lekerülni.

*

A  Duna—Tiszaközi  Mezőgazdasági  Kamara  s  én,  mint  e
Kamara  jelenlegi  igazgatója,  élethivatásként  tűztem  magam  elé.
hogy  a  tanyai  magyarság  s  ezzel  együtt  az  egész  Alföld-probléma
felkutatásának,  az  ottani  kérdések  megoldásának  szentelem  cse-
kély erőmet.
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