2 8 4

A népművelés munkaköréből
Két zalai népfőiskola beszámolója, illetve tanulmányi értesítője fekszik előttünk.
'
Az egyik a sümegi népfőiskola 1942. és
1943. évi működéséről számol be. Ezt a
népfőiskolát a sümegi állami Kisfaludy
Sándor gimnázium tanártestülete szervezte meg a közigazgatási tisztikar támogatásával. A vármegye főispánja ós alispánja, ez utóbbi mint a vármegyei népművelési bizottság elnöke a legnagyobb
megértéssel karolta fel a vármegye nagyobb részében színmagyar népének szellemi fölemelését célzó intézménynek a
népművelés keretében leendő életrehívását s erkölcsi és anyagi támogatást biztosítottak részére. Markos Jenő. a vármegye lelkes népművelési titkára is a
legnagyobb buzgósággal sietett a jó ügy
segítségére. Miután az iskola szervezeti szabályzatát Jánky István dr., a sümegi állami gimnázium tanára elkészítette. s azt a VKM. illetékes ügyosztálya
jóváhagyta, 1942 elején megalakult az
előadói kar. A szervezeti szabályzat értelmében a népfőiskola igazgatója a sümegi áll. gimnázium mindenkori igazgatója, előadói a tanártestület tagjai és más
felkiért egyének a helyi társadalom arra
hivatott tagjai köréből.
1942 jan. 18-tól febr. 14-ig tartott az
első népfőiskolai tanfolyam. Hallgatóságát a járás területéről összesereglett 33
fiatalember alkotta, akik mindvégig élénk
figyelemmel és érdeklődéssel hallgatták
a tanulságos és nevelőhatású előadásokat.
A második sümegi tanfolyam 1943 jan.
24-én kezdődött s március 7-én fejeződött be. Hallgatóinak száma 23 volt.
Soraikban más zalai járások területéről is
(tapolcai, balatonfüredi) jelent meg a
tanulnrvágyó fiatalság.
A tanfolyam tananyagának felsorolásában kívánatosnak tartjuk a — bizonyára
nem mellőzött, de a tanmenetben külön
fel nem tüntetett — helyi vonatkozásoknak (minden tárgy keretében) kiemelését,
sőt erőteljes hangsúlyozását, továbbá a
népköltés termékeinek behatóbb ismertetését, népdalok éneklését, kirándulásokat. A két utóbbit a kedélyápolás s az
összetartozás érzésének fejlesztése is kívánja.
A másik népfőiskolai értesítő a „Muravidéki népfőiskolai tanfolyam"
működéséről számol be. Küronya Jenő alsólendvai áll. polgári iskolai igazgató, a népfőiskolai tanfolyam igazgatója állította
össze a tanfolyam értesítőjét s ezt is,
mint a sümegit, Zala vármegye iskolán-

kívüli népművelési bizottsága adta ki.
Az alsólendvai tanfolyamnak az ad különös fontosságot, hogy a visszatért
Muravidék számára szervezték. A tanfolyam Markos Jenő népművelési titkár
kezdeményezésére jött létre s 1943 jan.
7-én nyílt meg. 22 hallgató jelentkezett
a tanfolyamra, valamennyi földmívelő
kisgazda. A polgári iskolában közadakozásból felszerelt alkalmi internátus adott
4 hétre otthont a tanulni vágyó ifjúságnak. A z élelmezés főanyagát: lisztet,
zsírt cukrot magukkal hozták a hallgatók.
A háztartást a ferencrendi nővérek látták el. Fölemelő példája az összefogásnak, ahogy ez a tanfolyam megindult.
Bizonyára ez is egyik előidézője volt a
tanfolyam ideje alatt a hallgatókban kifejlődött együttérzésnek, amely a tanulmányi célzatuk mellett is hangulatos kirándulásokon csak megerősödött.
Az általános óratervet feltüntető táblázatban sajnálattal " érezzük a népdalok
hiányát. Pedig itt, ahol 20 esztendeig idegen szellem nehezedett a magyar lélekre,
a magyar népdalnak még nagyobb jelentősége van, mint másutt.
Ünnepélyes vizsgálat zárta be az eredmélyekben gazdag négyhetes tanfolyamot. A hallgatóknak itt elhangzott beszédéből különös figyelmet érdemelnek
az öntudatot sugárzó alábbi részletek:
„Nekünk már elég abból a világból,
amikor mindenki csak a paraszt ügyetlenségén mulatott. Ha máskép nem, hát
erőszakkal is ki kell rántanunk népünket
hasonló tanfolyamok rendezésével a tanulás iránti tunyaságból, nemtörődömségből és maradiságbóí. Művelt megjelenésű, művelt fellépésű, szakképzett paraszttársadalmat akarunk, hogy gúnyolódás helyett megbecsüljenek bennünket
és illő tisztelettel fogadják kérgeskezű,
barázdás homlokú földmíves népünk köszöntését." (Gazdag
Imre.)
„Mi most hazamegyünk innen, de az
igazi munka odahaza vár ránk. Mindegyikünknek egy községet kell maga mögé
beszerveznie, hofiv az örök magyar célokat a magyar falvakban valóra is tudjuk
váltani. Sokat tanultunk és ezt hasznosítani is akarjuk. Mi vállaljuk a munkát,
nemcsak mi, de az egész magyar paraszttársadalom, azonban azt is akarjidc, hogy
ennek a munkának a gyümölcsét is a
parasztság élvezze, összefogásban az erő.
Mi is szövetkezetbe akarjuk és fogjuk
tömöríteni községeink népét, mert a
szövetkezés erő, s munkánk gyümölcsét
csa kerővel biztosíthatjuk." (Czár Lajos.)
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Egy hasznos gazdasági könyv. Kukuljevic József dr., volt f ¿¡állatorvos, a
keszthelyi gazdasági akadémia, nyug. r.
tanára tollából, A falusi gazda állattartása
címen a népművelésben igen jól felhasználható könyv jelent meg.1 A szerző, a
magyar állattenyésztés kiváló szakembere, a magyar népművelésnek régi és
lelkes munkatársa szerint „a2 állattenyésztés, az állattartás ma mezőgazdaságunk együk legnagyobb tényezője,
országunk fenntartó ereje, amely közgazdasági mérlegünkben igen fontos szerepet játszik, s amely különösen a háború
után lesz fontos tényező; amikor majd
a kivitel e téren ismét megindul a háború
folyamán állatállományukat elvesztett
országokba, akkor lesz megint a magyarországi állatnak megbecsülhetetlen értéke". Erre azonban már most fel kell
készülnünk. Nagyjelentőségű tehát, hogy
a magyar gazdák mennél alaposabban
megismerjék az eredményes állattartással együttjáró teendőket, az állattenyésztésnek a növénytermeléssel való kapcsolatát, mert ez a kettő egész gazdálkodásunk két alappillére. A könyv foglalkozik
az álattenyésztés tökéletesítésének eszközeivel, a szaporítás, a fajnemesítés
kérdésével. Tárgyalja az állatok fölnevelésére vonatkozó teendőket, az okszerű
állatgondozást és ápolást, megismertet
az állatok lakására, az istállóra vonatkozó tudnivalókkal. Megtanít az állatok
helyes takarmányozására, mert hiszen
nagymértékben ezen fordul meg az állattartás eredményessége, s ezen a ponton
is szorosan kapcsolódik az állattenyésztés a mezőgazdaság másik ágához: a növénytermesztéshez. A mai okszerű gazdálkodást csak a mezőgazdaság e két
ágának helyes kapcsolata, összhangja
biztosítja. Részletesen tárgyalja az állatok egészségének megóvására irányuló
teendőket s az állatok betegségeit és
ismerteti a beteg állatok ápolásának
módjait. Nem tárgyalja ezeket részletesen, hogy a gyógyításra tanítson; ez az
orvos dolga. Az a célja az állatbetegségek ismertetéseivel, hogy b a j esetén
idejében forduljon orvoshoz az állattartó,
de addig is — bizonyos esetekben — áz
állatait első segélyben részesíthesse 6 ezzel és az idején alkalmazott orvosi segéllyel megmentse nagy értéket képviselő
állatát, esetleg állatait.
A könyv nemcsak a népfőiskolai gazdasági oktatásnak igen hathatós eszköze,
* Bp., Szent István Társulat.

hanem általában a népművelés körében
egyes gazdasági tárgyú előadások anyagának is igen jó forrásául használható.
Háziipari kiállítás Kecskeméten.
Amikor a „hírős város" határában elpihen
a föld s rátelepül a köd, m a j d a hó, a
tanyavilág iskoláiban megkezdődik a felnőttek munkája. Szorgos kezek fonják
kukoricacsuhéból a különböző kosárkákat, székeket, papucsokat, stb., másutt
meg a Tősér János szobrászművész által
meghonosított faragással készülnek fából,
tiszai gyöngyházfényű kas?vlóhéjakból a
változatos dísz- és használati tárgyak. A
tanfolyamok a városi népművelési bizottság vezetése alatt folynak évről-évre
nagyobb eredménnyel. Frigyesy (Friedricfa) Ferenc népművelési titkár a lelke
ezeknek a tanfolyamoknak. Kecskemét
tanyavilágának dolgos népe április közepén Kecskeméten rendezett nagysikerű
kiállításon számolt be téli munkájáról.
Fonott tárgyak, faragott, villanytűvel
égetett használati és dísztárgyak sorakoztak egymás mellé ízléses elrendezésben a
falakon, asztalokon. A kiállítás rendezése
is a háziipari tanfolyamok lelkes irányítóinak, Frigyesy Ferencnek és Tősér Jánosnak elismerést érdemlő munkája. A
kiállításon megjelent Fáy István dr. vallás- és közoktatásügyi államtitkár feleségével, továbbá Bisztray Gyula dr., a
VKM. népművelési ügyosztályának vezetője is.
Sz. Kovács Mária háziipari tanfolyamot végzett leány köszöntötte Fáy államtitkárt, aki válaszában egyebek közt ezt
mondotta: „A mai magyar élet parancsolólag írja elő, hogy mindenki ott, ahova
az isteni gondviselés állította, igyekezzék
kihozni a legtöbbet, amire tudása alapján
képes, bármelyik társadalmi réteghez
tartozik is. De az önművelés fokozásával,
törhetetlen erővel, kitartással kell ma
mindenkinek többet dolgoznia. Ez a kiállítás is egy kis tégla a nagy munkához
és meg vagyok győződve, hogy sok
öröme telik benne azoknak is, akik létrehozták." Fáy államtitkár is, Fáyné kegyelmes asszony is a kiállítás minden
részletét nagy érdeklődéssel nézte végig
s kedves közvetlenséggel beszélgettek el
a kiállítókkal. Tetszésüknek nemcsak dicsérő szavakban adtak kifejezést, hanem
többet meg is vásároltak a kiállított tárgyakból.
A kecskeméti háziipari kiállítás is
egyik beszédes tanúsága az eredményes
népművelési munkának.
— th.

