
KISÚJSZÁLLÁSI ADALÉK AZ ALFÖLDI NÉPMŰVELÉS

TÖRTÉNETÉHEZ

Az alföldi ismeretterjesztés gyökereit kutatva talán egy századdal is vissza kell
fordítanunk az idő kerekét. A különböző kaszinók és körök előtti időben az emberek
találkozásának, a vélemény szabad és korlátlan kicserélésének központjai az alföldi
településeken az ún. lovas, vagy szárazmalmok voltak.

Az 1880-as évek eleién Kisújszállás területe még tele volt szárazmalmokkal. Ma
már némelyiknek helyét sem találjuk, mert elnyelte őket az utcák sora és beleolvad-
tak a magánterületekbe. Ezek a malmok tágas, hozzáférhető helyen álltak. Hozzájuk
tartozott egy köralakú, fedett cűr, a kerengő. Szép magyar nevét a nagykerékről kap-
ta, mely lovak által körbe, körbe forgatva, fogaskerék áttétellel szolgáltatta az ener-
giát az őrlőkövek működéséhez.

Az őrlőkövek mellett, a kerensőhöz hozzáépítve állott egy lakóház a „vámlesi"
a molnár számára, előtte padlás nélküli pitar. Ezek a pitarok voltak a kaszinók elő-
futárai, talán a népművelés első otthonai. Közepükön hideg időben mindig esett a
tűz, mely mellett az őrletők, meg a ráérő szomszédok tanyáztak. Már a koradélutáni
órákban jöttek erről is arról is a ráérő öreg gazdák, hónuk alatt egy két levél tüze-
lőre szánt tőzeget hozva. Aztán csendes pipaszó mellett beszélgettek időjárásról, meg
a világ dolgairól. Sokszor beleszóltak itt várospolitikai sőt egyházi ügyekbe is. Elő-
adó mindig került a messzebb járt, világot látott emberek közül. Futotta az időből,
míg a malom lejárt, a lovat meg úgy is a kiskocsis vagy a szolgagyerek hajtotta haza.

Az 1890-es években már eljárt az idő a szárazmalmok felett. A kerengőket lebon-
tották, a vámlesi házakat bezárták. Az őrlési technika ősi képviselőinek helyét elfog-
lalták a szél és gőzmalmok1, kulturális funkciójuk pótlására pedig felépültek egy-egy
tized lakóinak összefogásából az első olvasókörök, melyek a néhai malmokhoz ha-
sonlóan behálózták a város egész területét. (A szárazmalmok technikai berendelését
többen leírták. Kulturális szerepükről mondottakat Pápai István, Móricz egykori hko-
latársa feljegyzéseiben olvastam.)

Az olvasókörök 150-200 ember összefogásából épültek. Az épületben rendszerint
volt egy nagvterem, ahol a tagok családostól összejöttek előadás vagy táncmulatság
alkalmával. Egyéb alkalmakkor olvasták a járatott lapot, vagy lapokat, beszélgettek,
szórakoztak. Az egyesületek vagyonát képezte a bútorzat, a könyvtár és a tekepálya.

A könyvtár beállítása a kör anyagi erejétől s részben a tagok kuturális igényeitől
fügött. A Polgári és Gazdakörben pl. 2000-nél több kötetet tartalmazó könyvtár volt.
Az állományban szépirodalmi munkák szerepeltek a legnagyobb számban.

A körök bevétele a rendes tagdíjból, a tartott bálok, esetleg előadások jövedel-
méből, illetve a kuglipályán befolyt, ún. pinkapénzből tevődött össze.
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A perifériákon lévő olvasókörök tagsága igen jelentős számban napszámosokból,
agrárproletárokból állott. A város központjában lévő Ipartestületben az iparos és ke-
reskedő réteg, a Polgári és Gazdakörben^ a későbbi Gazdasági Egyesületben a jómódú
gazdák, az Uri Kaszinóban a tisztviselő és lateiner elemek verődtek össze. Mindegyik
kör életét a közgyűlés által választott elnök, könyvtáros, jegyző és gazda irányította
a tagság által elfogadott alapszabályok szellemében.

Idővel az olvasókörök alaposan elkanyarodtak kuturális céljaiktól és elsősorban
az italméréssel kapcsolatos gazdasági tevékenységre helyezték a hangsúlyt.

A kulturális tevékenység háttérbe szorulásának - a hivatalos népművelés kezdete
előtti időben - a legfőbb oka, a helyi értelmiség rövidlátása, úrhatnámjába, kényelem-
szeretete volt. Néhány elszórt kísérlettől eltekintve az értelmiség elzárkózott a dol-
gozókkal való érintkezés elől.

Az értelmiségiek és a körök kapcsolatára vonatkozóan megint csak Pápai István
említett feljegyzéseiben találtam döbbenetes erejű megállapítást: ,.A körök csak akkor
láttak nadrásros embert falaik között, amikor kortes időkben fehérasztal mellett ál-
domást ittunk. Ilyenkor aztán vállukra tettük kezünket az aryafiflk"nk és fél kezünk-
ben a koccintásra kínált nohárral megfőgadtattuk velük, hoay „No komám aztán egy
legyen a jelöltünk is." Ki várhatott az ilyen vállveregetéíí-ől - a kun oaraszt önérze-
tes természetét ismerve - komoly eredményeket?... Aztán behúztuk a kör helyiségének
ajtaját, otthon kinoroltuk felső ruháinkat n savanyú pioafüsttől és csak a legközelebbi
kortes alkalommal próbáltuk a mi vétkes könnyelműségünk folytán szétszakadt mad-
zag i'iibóli összecsimbókoíását."

Érdemes megvizsgálni azt a kérdést is, hogy milyen szerepet játszottak e körök
fennállásuk 1944-ig terjedő hosszú időszakában a város politikai életében?

Megalakulásuk után jó ideig a haladó hagyomány, a szabadságharc eszméinek
melegágyai voltak. A századfordulótól kezdve az első világháborúig a civis érdekeket
megvalósító városi politika célkitűzéseit segítették nem egy esetben. Az akkori polgár-
mester - Gaál Kálmán - akinek egvéb vonaktozásban sokat köszönhet Kisújszállás,
úgy formálf-a évek hosszú során az egyes körök életét, hogy az elnök lehetőleg min-
denütt képviselőtestületi tag legyen s egyúttal annak a Gazdasági Egyesületnek is tagja,
ahol a polgármester volt az elnök, ö a város vezető testületeit (kéoviselőrestület, köz-
birtokosság, ref. presbitérium) a körökkel esrvetemben transzmissziónak használta fel
tervei megvalósításához. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ezek a tervek a civis
érdekek alanvető védelmezése mellett, a település városias arculatának kialakításával,
a legfontosabb intézmények megalanozásával az egész közösség érdekeit is szolgálták.
Talán ezért is lehetett politikai előkészítésük egy részét a körökben elvégezni.

A két világháború között a Kisújszálláson is szembenálló politikai erők a maüiik
szabályos harc folyt a körök tagságának politikai irányításáért, a vezetőségi pozíciók
megszerzéséért. 1934-ben pl. a Szociáldemokrata Párt helvi vezetősége célul tűzte ki,
céljainak megfelelően igyekeztek felhasználni a köröket. A harmincas évek közepétől
hogy az Ipartestület vezetőségébe legalább három tagját bejuttatja s mivel a rendőr-
ség csak késve értette meg az akció politikai célját, törekvésüket siker koronázta. 1936-
ban viszont már úgy határozott a pártvezetőség, hogy részben mesterségesen támasztott
anyagi nehézségek miatt nem bérel külön helyiséget, hanem arra ösztönzi tagjait, hogy
tömegesen iratkozzanak be a polgári egyesületekbe és foglaljanak pozíciókat az egye-
sületek vezetőségében. Ugyanakkor arra is felhívták tagjaikat, hogy kövessenek el
mindent, hogy a nyilasok a kör helyiségeit ne használhassák. A második világháború
előestéjén számos olvasókörben játszottak vezető szerepet az MKP kisújszállási szer-
vezetének leendő alapítói.

A társadalmi erőforrásokból táplálkozó körök mellett, esetenként azokra támasz-
kodva működött a két világháború között hivatalos népművelési apparátus is. Kisúj-
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szállás város területén már 1920-ban megalakult a Szabadoktatási Bizottság. A külterü-
leten Turgony központtal Strausz János és Székely Nándor négy állami iskolakörzet-
ben, a belterületen pedig Vaday Ferenc és Barla Szabó Jenő nyolc körzetben indítot-
ták meg a munkát. A munka kezdetén nem állott rendelkezésre megfelelő anyagi
erőforrás. Ezért az Országos Szabadoktatási Tanács kérésére az 1922. március 2-án
tartott vármegyei közgyűlés 59347:922 kgy. sz. határozatában kimondja, hogy „Jász-
Nagykun-Szolnok megye községei ott, ahol szabadoktató előadások tartatnak, az e
célra szolgáló helységekről az előadások tartamára, azok fűtéséről, világításáról saját
költségvetésükben kötelesek gondoskodni.. . s amennyiben ezt tenni elmulasztanák, a
költségek hivatalból fognak költségvetésükbe beállíttatni."

A Vármegyei Szabadoktatási Tanács 1923. évi január hó 24-én Vármegyei Törvény-
hatósági Iskolánkívüli Népművelési Bizottsággá alakult át. Ennek az irányítása mellett
folyt Kisújszálláson is a népművelő tevékenység egész a felszabadulásig. A vármegyei
népművelési bizottság ugyanis minden városban és községben megalakította a helyi
népművelési bizottságot. Évenként Szolnokon tartott közgyűlést, melyen a bizottság
költségvetése és anyagi ügyei mellett a munkaterveket és az elvégzett munkáról szóló
jelentéseket is megtárgyalta.

A népművelési apparátus felépült, az általa végzett munka eszmei tartalmára vo-
natkozóan pedig álljanak itt az alábbi sorok a népművelés egyik helyi ügyvezető elnö-
kének megfogalmazásában: „Kisújszállás tanügyi rétege már korán felkarolta ezt a
nagyjelentőségű munkát.. . Hiszen csak a tudatlan néptömeget lehet felhasználni olyan
országromboló munkára!, mint amilyen a világháború után volt. Éppen e'é't nn-ry l?n-
dülettel indult meg a nép széles rétegeinek valláserkölcsi és hazafias alapon való neve-
lése és felvilágosítása... A külterületi iskolákban az imeretkiegészítő tanfolyamokon,
a belterületen pedig a népkörökben. (JNKSZ. VM. iskolán kívüli népművelésének
története, összeállította Soós József. Szolnok 1934.)

Az iskolán kívüli népművelés fő célja az analfabétizmus elleni küzdelem volt,
emellett egy bizonyos munkaprogramot akart megvalósítani az alábbi jelszavak szel-
lemében: „Vonjuk el a népet a kocsmától! - Neveljük jó magyar hazafinak a magyar
történelem ismertetésével népünket! - Világosítsuk fel a babona és kuruzslás veszé-
lyeiről!" stb.

Az analfabétizmus elleni harc legeredményesebb esztendeje 1928-29. népművelési
év volt. Ebben az évben az összes leventétől íráspróbát vettek s közülük az analfa-
béták számára tanfolyamokat rendeztek. 1937-38-ban kísérelték meg, hogy az összes
fellelhető analfabétát tanfolyami oktatásban részesítik, azonban az akkori vezetők is
látták, hogy a szociális viszonyok megváltoztatása nélkül, minden jókarat ellenére sem
lehetséges az elmaradott tömegek kulturális szintjének emelése. Ez az oka annak, hogy
az erőfeszítések ellenére 1920 és 1930 között Kisújszálláson mindössze azt tudták elérni,
hogy az analfabéták száma 1786-ról 1225-re (5%) csökkent.

A tiszteletdíjak fedezésére szolgáló vármegyei hozzájárulás növekedésével 1930-ig
Kisújszálláson is növekedett az ismeretterjesztő előadások száma. Ekkor azonban meg-
kezdődött a népművelés amúgy is szeréay forrásainak apadása. (A 2 pengős előadói
díjakat 1 pengőre kellett leszállítani.) Az ország erőforrásai egyre kevésbé szolgálták
a népművelés céljait.

Bár a harmincas évektől kezdve kidolgozott népművelési tervek, előadóképző tan-
folyamok, speciális gazdasági tanfolyamok a népművelési munka tervszerűbbé válásá-
ról, beszélnek, a Horthy korszak utolsó másfél évtizedének még népellenesebbé váló
légköre nem tette lehetővé az eredményes népművelést. Alapvető változást ebben a
vonatkozásban is csak a felszabadulás hozott.

Dr. Kiss Géza

138


