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BlÉPMŰVEIÖK
Tud-e áldozni a magyar ember a kultúráért?
Szaklapokban, társadalomtudományi művekben, folyóiratokban, falukutatók
nagyítója alatt sokszor vizsgálat alá került már ez a kérdés. Évtizedeken keresztül
vizsgálták a szociológusok, az egyetemi tanárok, a laikusok s a megállapítás csaknem egyhangúlag ez volt: a magyar ember nem lát tovább a földje sarkánál, a
közösségért nem áldoz, a kultúrával pedig annyit sem törődik, mint a körmével és
nem áldoz érte soha egy garast sem.
Ez volt a megállapítás a magyar emberről az elmúlt évtizedekben. S az írók
legfeljebb a székely parasztot állították a mieink elé mintának, aki a kultúráért
minden áldozatra hajlandó. Az alföld csendes fiát pedig lesajnálkozva bárdolatlan
földtúrónak titulálták, akiből kihalt a kultúra iránti minden érzék és vágy és tettekben megnyilvánuló áldozatkészség.
Igazuk van-e azoknak, akik ilyen szegénységi bizonyítványt állítanak ki az
alföldi parasztról? Ismerik-e a népet valóban azok, akik azt állítják, hogy nincsen
benne a kultúra iránti szeretetnek mégcsak a magja sem s inkább kétfelé vágatja
magát, semhogy egy fillért áldozna a kultúra oltárára?
Mielőtt erre a kérdésre felelnénk, nézzünk be az egyik alföldi vándoriskolába,
ahol a szűk tanvaszobában épp arról tanácskozik az összegyülekezett lakosság,
hogy kérvényt kell írni a minisztériumba, hogy a vándoriskola helyébe építsenek
rendes, nagy iskolát, mert annyi a gyerek, hogy már nem is férnek
És a levélírás szépen el is intéződik. Az egyik) kérges tenyérbe toll kerül.
S naev akkurátussággal elkészül a kérvény, amit a tanító úr is segít diktálni. Alá
is írják mindnyáian sorba. Osszehajigálják az ajánlott levélre való bélyeg árát is
azonnal. És már küldik is postára az egész ipart, hogy minél előbb odaérjen a
tetthelyre.
Aztán telnek a napok, a hetek. S egyszer a minisztériumból megérkezik a
válasz a városhoz, hogv végeztesse el az előkészítő munkákat. A város ki is küld
egy hozzáértő honpolgárt, aki egy hétig kocsizik a tanyák közt s összeírja a gyerekeket, embereket takarosan, sőt még térképeket is rajzol a gyerekekről, akik iskolások. vagv azok lesznek.
Aztán elmegy a sok írás újfent a minisztériumba. S a tanyaiak örülnek. Lesz
iskola. Már minden előkészület megtörtént. És számlálják a napokat, amikor hordani
kell a téglát az ú j iskolához.
Egy iskolaépítés azonban nem olyan egyszerű dolog, mint ahogyan a tanyaiak
elgondolják. És hiába a minisztérium jóakarata, ha a helyi hatóságok nem értik
meg az idők szavát. Ezért nagy az öröm a tanyaiak közt, amikor pár hét múlva
megtudják, hogy a minisztérium elrendelte az iskolájuk építését és ahhoz megfelelő pénzt is utalt ki. A várostól csupán annyit kért hozzájárulás címén, hogy
szerezzen megfelelő iskolatelket. — Lesz iskola —, mondogatják egymásnak boldogan és már a gyerekek subickolják a csizmát, akiben iratkozni mennek ősszel
a cserepes iakolába.
'
Ekkor vág le a mennykő a boldogságtól dagadozó mellek közepébe. A város
ugyanis szárazon kijelenti, hogy neki nincsen egy fillérje sem iskolatelekre. Várni
kell jobb és boldogabb időkre.
A tanyaiak, hiába nem jártak akadémiákat, tudják, mit jelent ez a szép szólás. Azt, hogy húsz esztendeig nem lesz iskolájuk. És az arcokról eltűnik a ragyogás, eltűnik az öröm fénye. Keserű kifakadások hangzanak el. És hull a káromkodás, mint az eső. Nem lesz iskola. Egy szép reggelen aztán felkerekedik az egyik
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haimincholdas gazda. Beballag a városba az igazgató úrhoz. És elmondja néki.
hogy hf. már a város olyan szegény állapotban van, hogy nem tud iskolatelket
vásárolni, ad 5 földet ingyen, csak legyen már azoknak az ártatlan gyerekeknek
iskolájuk, végre-valahára.
Az igazgató elviszi az ajándékozó gazdát a polgármesterhez, aki megköszöni
a nemeslelkűséget. És írást is készít róla.
Még haza sem ér azonban a jószívű gazda, másik kopog a városháza kapuján. Ez is ingyen földet ajánl fel a városnak iskola céljaira. Aztán jön a harmadik,
negyedik kisgazda. Jön egy gazdaember a feleségével. Néhány nap alatt öt helyen
ajánlanak fel megfelelő iskolatelket ingyen, úgy, hogy a polgármester nem is tud
választani a sok ajándék közül.
— Kimegyek a helyszínre, ott döntök —, mondja az embereknek, mert
egyiknek sem akarja visszautasítani az ajánlatát.
A polgármester azonban nagy pácban van. Egy iskolát csak egy telekre lehet
építeni. Visszautasítani senkit nem akar, nehogy visszariassza az egyszerű népet.
Érzik az ajándékozók is, hogy valahogy kétfelé kell vágni a gordiusi csomót Azért
ők maguk úgy állapodtak meg, hogy egyikük kerítést, másikuk kutat, harmadikuk
harangot csináltat földadás helyett az ú j iskolának. Így ajándékoztak is valamit,
meg az iskola is jól jár.
A polgármester természetesen nagy örömmel fogadja az ajánlatot. S mikor
látja a kultúra iránti végtelen vágyat, szalad a minisztériumba, hozza a pénzt, intézkedik, számol, rendkívüli közgyűlést hív össze, hogy a tanyai nép megkaphassa a
várva-várt iskoláját.
Az esetről beszámol a sajtó is. Az Űj Magyarság vezércikkben emlékezik meg
a földadományozó parasztokról. Minden lap kiemeli az eset rendkívüliségét. A hír
bejárja az országot. Mindenhol jóleső álmélkodást kelt. Ilyen is lehetséges?
Lehetséges. Itt a példa. Mert mindez Szolnokon történt meg, ezerkilencszáznegyvenegyben.
De ki gyújtotta fel a kultúra iránti áldozatkészség tüzét a tanyaiakban?
— kérdezheti ezekután jogosan bárki.
— Az az egyszerű vándortanító, aki minden áldott este népművelési előadást
tartott a tanyaiaknak. Soha egy szóval--sem mondta senkinek, hogy áldozzon a
kultúráért, nem is merte volna. Előadásaiból azonban kiérezte a lakosság azt az
örök igazságot, hogy csak úgy lesz nagy ez az ország, ha mindenki megteszi minden tekintetben a kötelességét és nemcsak szidja a kormányt, meg az urakat,
hanem be is nyúl a zsebébe, ha a közérdek azt úgy kívánja.
Amikor tehát megállapítjuk, hogy a magyar ember — a székely is, az alföldi
is, a többi is — tud áldozni a kultúráért, megállapítjuk azt is, hogy az áldozat
csak olyan helyeken jut látható formákban is kifejezésre, ahol komoly és rendszeres népművelési munka folyik. A népművelési munkának tehát a jövőben még
nagyobb lendülettel kell folynia, ha azt akarjuk, hogy a kultúra lobogója tanyahelveken is a magasba emelkedjék.
Gyomai
György

A salgótarjáni kultúrest-sorozat statisztikája
A bányatársulati

iskolánkívüli népmüvelés 14 műsoros estjének
1940. dec. 6-tól — 1941. máj. 18-ig.

statisztikája

Műsorszám: 88. (Egy vetítés elmaradt.)
Előadás: 14. Ebből:
Hazafias honismertetés
Egészségügy
Állami vagy társadalmi szervezettség
Technikai ismeret
Gazdasági ismeret
^
Sportismeret
Gyakorlati és általános érdekű
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összesen: 14

