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.Magyarok ünnepe. 
Ha van valakije az embernek akire megnyugvással, bizalommal, tekinthet és akihez 

hálával ragaszkodik az elsősorban az lehet, aki kétségbeesesében s az élet nehéz, megvívha
tatlannak tetsző harcai között egy szebb, egy jobb, egy boldogabb jövő hitét és reményét 
élesztette fel vergődő lelkében. A vesztett háboru után vérző sebeitől elalélt, reményvesztett 
magyar nemzetnek is rendelt a Gondviselés hitben erős, reményben sem ingadozó, szeretetben 
gyengéd és lkaratban acélos lelkü jóakarót nagybányai vitéz H o r t h y M i k l ó s szemé
lyében. Tiz éve annak, hogy biztos kezekkel kormányozza ö a magyar nemzetnek a sors 
zajló tengerén ide - oda hányt vetett hajóját csendesebb partok, boldog Magyarország felé. 

Ez az évforduló nem a szokásos ünnepe a magyar léleknek, hanem imádságos alka
lom a magyar nemzet sorsát intéző jóságos és igazságos lstenhez a kormányzó és nemzete 

boldogságáért 
Ha a nemzetnek van oka az ünneplésre, százszoros oka van arra a magyar tanitóságnak 

s ezerszeres oka a magyar gazdasági irányu népoktatásnak. 
ö mint családapa érzi és méltányolni tudja az iskola nagy emberformáló és nemzet

nevelő erejét, mint gazd:: pedig feltétlenül meg van győződve arról, hogy a magyar feltáma• 
dáshoz az erköcsi megujulás mellett csak a gazdasági ujraszületés utján juthatunk el, amely= 
nek alapvető munkása a gazdasági irányu népoktatás ügyének lelkes, uj honfoglalásra min

dig készen álló csapata. 
Valahányszor a magyar égen sötét felhők tornyosultak s valahányszor a magyar lel= 

ket megülte az aggodalom, a kétségbeesés és kisértésbe ejtette a közöny, a magyar népis

kola mindenkor kivette a részt a lelkek megnyugtatásának helyesebb utakra való irányitásá

nak fontos munkájából. 
A gazdasági népoktatás munkásainak számra nézve kicsiny, de szellemi és erkölcsi 

értékekben felbecsülhetetlen tábora pedig bebizonyította a világ előtt a gazdasági népiskolák 
életképességét és nagyátütő erejét azzal, hogy az intézmény felett a világháboru zivatara 
nagyobb pusztítás és rombolás nélkül vonult végig s a nagy világégés után a gazdasági 
népiskolák minden téren nagy fejlődést tanusitottak és népszerüöégre tettek szert. 

Mi magyar tanítók lelkünk mélyéböl megvagyunk győződve arról, hogy Magyarország 
kormányzója ezeket jól látja s igy a népnevelés és a gazdasági irányu népoktatás fejlödése 
körüli munkánkban az ö hatalmas ereje mindenkor a legnagyobb szeretettel támogatja a 
mi törekvéseinket 

"lmátkozzunk és dolgo1.zunk; a jövő a miénk !" 
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Tanitótestvéreimhez. 
Smrongó szivvel, aggodalomtól eltelt lélekkel,. bá

tortalanul fogom a tollat kezembe, hogy átvegyan 
lapunknak a »Mezögazdasági Népoktatásc-nak foly
tatólagos szerkesztését. 

Meghatottság, félelem vesz rajtam erőt, mikor 
arra gondolok, hogy o:yan szerkesztöelödök örökébe 
kell lépnem, akik lelkük gondolatvirágait szép cso
korba tudták szedni, akik mellett az én elmélkedő 
lelkem egyszerü szavakban való megnyilatkozása 
csak a repülni tanuló, gyámoltalan madárfiókának 
gyenge szárnypróbálgatása. 

Erőt, biztatást, kitartást csak annak a meggon
dolása önt szivembe, hogy a legnagyobb oceánjá
ró-hajónak a legkisebb csavarja is, a leghatalma
sabb gépóriás legparányibb kereke is szükséges fel
adatot teljesit a maga helyén s igy az én parányi
ságom sem vég·ezhet felesleges és teljesen értéktelen 
munkát ott, hová az isteni Gondviselés á:Iitott. 

Ennek {l gondolatnak aranyos napsugara töri át 
a lefátyo!ozott, bizonytalan jövő sürü ködét s biz
tat arra, hogy felvegyem ezt a m1mkát is az élet 
sok-sok ismerős és ismeretlen nehézsége között a 
gazdasági irányu népoktatásért s ezzel édes hazánk 
jobb sorsáért 

Teljes tudatában vagyok az ezeréves magyar 
gondnak, de érzem a történelmi magyar felelösséget 
is; ezért nem utasithattam vissza egyesületünk el
nökének lapunk szerkesztésére való meghívását. 

Régi szokás szerint nekem most el kellene mon
danom, hogy lapunkat mi!yen gondolatoknak, eszmék
nek és törekvéseknek a szolgálatába szeretném ál
litani, de ez egyrészt lehetetlen, másrészt felesleges. 

Lehetetlen, mert müködésünk három évtizede 
alatt annyi okos és mE!Btestesülésre váró g~mdolat 
született meg s annyi égető ké~é~ yár elodB:Zha~~
lan megoldásra és a magyar. tamtosagra a k~el J.ö
vöben az uj honfoglalás teren oly sok teendő nez, 
hogy ezeknek csak a puszta felsorolására is szü:k 
lenne ez a hely; felesleges pedig azért, mert _baja
inkat, óhajainkat és kivánságainkat lapunk mmden 
olvasója nagyon jól ismeri. 

Lapunknak igazi feladata csak az lehet, hogy 
az a·rra legalkalmasabb időben eL~vegye az ~g~es 
kérdéseket és felhívja azokra a nemzet sorsat m
tézö körök figyeimét s a magyar közvéleményt is 
igyekezzék meggyőzni a mással nem pótolható gaz
dasági irányu népnevelés fontosságáról. és !l~lk~löz
hetetlen szerepéröl a magyar holnap k1alak1tasaban. 

Ez azonban csak ~Y valósitható meg, ha .a 
szerkesztö háta mögött leikes tömegek állanak, akik 
tanácsaikkal, jóakaratu biztatásaikka1, életrevaló 
gondolataik és eszméik közlésével s minden tőlük 
telhető eszközzel támogatják öt felelősségteljes ne
héz munkájában. 

Lapunk irányelve csak a szeretet, egymás meg
becsillése a tekinté!yek tisztzlete s jóbMátaink szá
mának e:Oelése, értékes összeköttetések létrehozása_, 
a kétkedők meggyőzése s ezzel egy szebb és bol
dogabb jövő megalapozása lehet. Ehhez kérem a 
jó Isten áldását és pályatársaim megértő, önzetlen 
támogatását. 

Kiskunhalas. 
Nap József Béla. 

A csoportos iktatás. 
Irta: NETZ FERENC. 

Az oktatásügyi intézmények hivatali Qgyrendjé
nek egyszerüsitése nem pusztán alaki kérdés. Kü
lönösen az o:yan sOkoldalu munkakörben, Iriint aminő 
a gazdasági népiskolai igazgatás, mérhetetlen fon
tossága van annak, hogy óvatos, de erélyes kézzel 
lebontsuk a hivatali ügyvitelnek sok felesleges mun
kát adó, szertelen kinövését. Ugy találom, hogy az 
oktatásügy érdekének és az ügyvitel jóságának nem 
elengedhetetlen t<lrtozéka a 42 számlás anyagi el
számolási rendszer és az évi 2-300 darab iktat
mány, mely együttesen az oktatási érdekek rovására 
menö arányu munkatel.jesitmányt követel. 

A számadási rendszer egyszerüsitésének kérdé
BéveJ más alkalommal és legszívesebben töhbzk hoz
zászólásának reményében szeretnék foglalkozni. A hi
vata11i ügyvitel alapját képező iktatási rend módosi
tását azonban olyan egyszerünek és saját hatáskö
rünkben, minden további nélkül keresztülvihetőnek 
tapasztalom, hogy azt jónak látom ismertetni és 
ajánlani. 

Nincs egyébről szó, mint a régi, fo!ytatólagos 
sorszámozásu iktatási rendszer helyett bevezetni a 
csoportos iktatást, vagyis az azonos, vagy rokon 
vonatkozásu ügyeknek már az iktatásnál és irattári el
helyezésnél való, logikUs és áttekinthető csoportosi-

tását. Nem ujszerü kezdeményezés ez, hanem csak 
alkalmazása annak a rendszernek, mely ma már a 
legtöbb föhivatalban is be van vezetve, bizonyára 
alapos és gondos me~fonto!ások eredményeként. 

A csoportos iktatással alapjában véve - sa_jnos 
- nem lesz kevesebb az irattá!ri ügy<'larab száma, 
de mérhetetlenül egyszerübb lesz :aitnak kezelése s 
üta<la az -egész irattár oly áttekinthetővé válik, hogy 
percek alatt kézre lehet kapni minden - akáll' több 
éves multra visszanyuló - iratot. Az iratcsomó pe
dig, mely.ben azt megtaláljuk, tartalmazza az ügy
nek egész genealógiá,;át. Ennek előnyeit mindenna_po.s 
munkánk során is érezni fogjuk, de különösen üd
vösnek fogjuk találni egy iskolalátogatás, vagy hi
vatalvzi.sgá:lat esetén, nemcsak az ügydarabok gyors 
és biztos felmutdtásában, d~ esetJ,eg abban is, hogy 
még véletlenül sem kerülheti ki a figyelmet semmi, 
ami a szönyegre kerülö ügy e:birálása szempontjából 
fontossággal bírhat. Alfabétikus mutatóra tenné
szetesen nem l\'!sz szükség, mert az iktató már magá
:ban véve mutató is, még ped:g sokkal logikusabb és 
megbízhatóbb a réginéL 

A csoportos iktató jósága és hasznavehetősége 
a csoportosilás helyességén fordul meg. Bár a cso
portosilás az egyes iskolák kü:önleges körülményei 
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szesint kisebb-nagyobb változásokat szenvedhet, ala
pul mégis el lehet fogadni az alábbi kereteket: 

1. Miniszteri rendeletek. 
2. Tanfelügyelői rendelkezések. 
3. Szervezeti és építkezési ügyek. 
4. Személyi ügyek. · 
5. Költségvetési és számadási ügyek. 
6. Tantestületi és gondooksági j-egyzőkönyvek. 
7. Tanulmányi rend. (Orarend, tananyagbeosztás, 

vizsgarend, tantestület foglalkoztatása.) 
8. Beiskolázás. (Egyéni és kilépő lapok, mulasz-

tási kimutatások, statisztika.) 
9. Iskolalátogatás alóli felmentések. 
10. Kötelező filmoktatás. 
11. Gazdasági ügyvitel. 
12. Gazdatársadalmi és iskolánkivüli népmive

Iési ügyek. 
13. Továbbképző iskolalátogatási ügyek. 
Az egyes csoportokon belül az iktatás mindig két 

számjeggyel történik. Az első a csoportszámot, a 
második a csoport keretén belüli folyószámot j-elöli. 
Pl. 1-1; vagy 13-1; 13-2 stb. Az iratok elhelye
zésére szolgáló keményfedelü blokkban minden cso
port részére, közönséges, erősebb (csomagoló) pa
pirból készitett borítófedeleket használunk. Igy a 
csoportok egymástól technikailag is elkülönítve, a 
legvilágosabb áttekintését adják az egyes ügykörök
nek. 

A használatban lévő, rendes iktatókönyvek a cso
portos iktatás céljaira is teljesen alkalmasak. Az egyes 
oldalak általában 10 iklatóSzám bejegyzésére elégsé
gesek. A legtöbb csoport részére az 1-10-ig való 
számozás elégm~k igérkezik egy évre. De a szükség-
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hez képest ki lehet jelölni egy-egy csoport részére 
2 vagy 3 oldalt is, 1-20-ig, illetve 1-30-ig terjedő 
számozásra. Ennél többre aligha lesz szükseg, mert 
az már valóban a hivatali ügyvitel beteges arányu 
t:lltengését igazolná. Ugy az iktató lap felső sze
gé1yére, mint a gyüjtöfedélre ajánlatos az ügykört 
ráirni. Erre addig van különösebb szükség, amig a 
csoportosítás rendjét megszokjuk. Ha azonban a cso
portasitás logikus rendben történt, akkor hamarosan 
az emlékezetbe véSÖdik a csoportok föszáma, ami az 
egész irattári munkát gépiessé teszi és jelentékenyen 
megkönnyíti. 

Egyébként a dolog a gyakorlatban sokkal egy
szerübb, mint aminőnek talán a Jeirásból látszik. Min
denesetre nagy előnye magában véve az is, hogy 
teljesen elkerülhetövé teszi az :.ad« iktatási és csa
toJási módot, mely a Jegtöbbször rendszertelen és 
ötletszerü. De egészen mellözhetövé teszi a muta
tókönyvet is, ami tulajdonképen kettős iktatás, te
hát kettőS munka s egyszersmint rossz is, mert az 
a-b-c sorrend látszó!agos rendszeressége alatt sok
szor a legszeszé:yesebb rendszertelenség lappang, 
melynek szövevényerben a legjobb esetben csak az 
tud eligazodni, aki vezette. 

Mondottam, hogy az ügyvitel egyszerüsitése, az 
irattár áttekinthetösége nem puszta alakiság kér
dése. Az egész hivatali ügyvitelt az oktatási intéz
ményeknél szükséges rossznak kell tekinteni, melyre 
csak annyi időt és energiát sza.bad fordítani, amennyi 
a rend fenntartásához feJtéfenill szükséges. Az is
kola nem »hivatal«, hanem oktatásügyi intézmény. 
A teljesítőképesség javát az oktatótevékenységre ken 
fordítani. Az ügyvitel egyszerüsitésével tehát a leg
jobb szolgálatot tesszük az oktatásügynek. 

A hazaszeretet ápolása és nevelése 
a továbbképző iskolákban. 

lrta: BRENNER JÓZSEF. 

Isten az ö nemes munkájának fenntartása ér
dekében az embereket megáldotta olyan érzéssel, 
amely szépre, nemesre buzdit, am~ly alapját képezi 
a társadalomnak, a hazának : ez a szeretet. 

Ez a szeretet az, melynek nevelése, ápolása a 
magya,r tanitónak a lelkismeretére van bízva. 

Nézzük cSiak:, melyik az első szeretet, amelyik a 
gyermekben kifejlődik. Ugy-e a szülöi szeretet? Ez 
a gyökere a többi szeretetnek, ezt kell elsősorban 
nevelnünk, ápo~nunk. A szülöi szeretet magával hoz
za azt, hogy ezt a tanítójára is kiterjessze. A tanító 
feladata tehát, hogy ebből a szeretetből nevelje to
vább a hazaszeretet érzését. Erre igen jó alka:om 
kínálkozik ősszel és tavasszal, amikor a gyermekek
kel kiTándu1ásokat teszünk a szabadba. Nincs egy 
talpa~atnyi hely sem ezen szerencsétlen csonka or
szágban, amely ne beszélne dicső multról, hazánk 
Mgyszerüségeiröl, a magyar nép hazaszeretetéröl. 
Mutassunk reá, hogy azt a darab földet, amelynek 
a megszemlélésére kirándultunk, őseink szerezték, 
hogy ezen földet szerelnünk keU, mint az édes jó 
anyánkat 

Tavaszkor, amikor a természet kitárja a selyem
szönyegét, figyelmeztessük növendékeinket a hely 
szépségeire, hasonlitsuk össze a szülöföldünket más 
idegen ország földjével, ha megjön az ősz, tereljük 
figyeimét az őSi ház földjének terményeire, amely a 
becsületes, szorgalmas munkánk gyümölcse. Ha be
követk·ezik a tél, ne resteljük a zuzmará.s természetbe 
kivinni öket, mutassuk a kedves, hóval födött há
zunkra, tanyá.nkra, mely öt, szüleit, testvéreit az idő
járás vis.zontagságai ellen megóvja. Hivjuk fel figyel
möket az elszakított testvéreinkre, akik a magyar
ságukért szenvednek, meghalnak. 

A fölébresztett hazaszeretet érzését különösen 
nevelhetjük akkor, mikor gazdasági tárgyak tanitá
sánál hazánk talajáról, terményeiről beszélünk. Ami
dön a történelmi események szinhelyére ériink, el
mondtuk ama helyhez kötött történelmi eseményeket. 

Mi tanitók, akik együtt élünk a néppel, öröm
ben, bánatban, szenvedéseibe~ és dicsöségében osz
torunk ,ezt kétszeresen érezzük, amidön a történelmi 
eseményeket beszélünk el, mondjuk el lelkesedéssel, 
izzó, hazafias tüzzel, ez felemeli, magával ragadja 
a tani.tványaink lelkét, mert a 13-15 éves gyermek 



velünk fog már érazni, lelkesedni. 
Meséljük el nekik a mohácsi vés~n~pot, hason

ltitsuk össze a világháboru összeomlasaval, h~gy 
eszéba jusson, miért történt ez igy, hogy tanul~on 
a serdült gyermek a hibákon oku~ni. Hadd tudJon 
a gyermek az elkövetett hazaf~a~·ans~gon ne~:sebb 
érzelmekre gyu:Iadni. Szemba alltthatok egym~,s~l a 
hazaszeretet és azok, akik magyar ember lettokra 
hazájukat elárulták .. 

Ime röviden, főbb részleteiben igy·ekeztem be: 
mutatni, miképen ébreszthetjük, nevelhetjük naggya 
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és hataimassá a hazaszeretet érzését a továbbképző 
iskolákban ahol a gyermek lelke már nyitott könyv. 
De ez mind kevés ,mert az igazi tanító minden 
alkalmat fölhas·znál .hogy a hazaszeretet égető láng
ját, izzó tüzzé tegye a n~vend~~ei lelké~e ... 

Kötelessége tehát a mat tam toknak, .. kiktol. oly 
sok jót várnak, követelnek, hogy ~ .~aJU~ bizo.~t 
ifjuságnak érzületét óvják meg a mat !Brvanyszeru
leg fellépő és fenyegető veszedelmektől. Mert csak J~y 
lesz az osz'op szilárd, amelyen a Nagymagyararszag 
minél előbb fölépül. 

V aliástalan vc, It-e Pestalozzi 1 
Irta : Dr .RÁDLI LAJOS. 

Imár majdnem három éve !esz annak, hogy 1927. 
február 17-én ünnepe te az egész kulturvilág Pestalo~i 
centenáriumát. Ezen a napon o yanpk is felfigyeLe'{, ak1k 
eddig a'ig vagy s~mmit sem halbttak róla. Ha a peja
gógiai irodalmat is korszakokra kell~ne osztanunk, ugy 
ezt az évszázadot annak aranykorának kaliene neveznünk. 
Eza!Íitt az idő al:i;t rájöttek a vezető férfia~ arr3, hogy 
nemzetük, fajuk hegemóniáját nem a gépóriáso~ .. ~e~ 
is elsősorban a gondatlan életet biztosiló !!azdasu!.tl Jóle 
hanem a jövö nemzedék he'yes irányu nevelése biz
tosítja. 

A XIX. századot a fe'f~dezések korának tartják, de 
!egtöbb~n megfeledkeznek egyik legnagyob!! f.!lfedezes
röl, arról a fárasztó, csendben végzett ma nk áról. n·.e y 
felfedezte a gyermeket, mely köve~he, hogy a gye.r-
mekneve'ésre :elalább is annyi tö~ét kell f:>rditani, mint 
a mocsarak ~ecsapolására, m~ly meg akarh érte~ni a 
számitó, materia.ista világgal, bogy a gyermeki léle'Iben 
nagyobb kincs rejlik, mint a világ össz~ gyémántjában! 
Ennek a nagy feliedezö munkán3k bátor harcos3 volt 
Heinrich Pesta!ozzi. 

Mint minden uttörönek, neki is nehéz munka jutott 
osztályrészül és igy nem lepödtem meg, mikor ~llt!l· 
mé.ye körül folyó harc a centenáriJm al:<almával ujult 
erővel csattant ki, különqsen külföldön, de hazánkba~ is. 
(L. Magyar Kultura 1927. II. sz.) Azóta már elmult m.aj.d
nem három év, a fegyverek csörgése e:ült, de azért 
ta'án érdemes lesz néhány sorban kihámoz:tl a nagy 
csata fe'idézöjének személyét és mége6)'sl.l(!r felvetni a 
kérdést: Vallástalan volt-e P.estalozzi? 

• 
A két ellentétes tábor véleményét Igy egyeztetném 

össze: Pestalozzi prob~ematikus egyéniség ideái, eszmé
nyei szempontjából és korát és idejét felülmuló s~mé
lyiség munkálkodását és tevékenysé~ét tek:ntve. 

Sa& át maga vallja be magáról: ,.ldeá:ommal magam 
JJem voltam tisztában, nem láttam egész tisztán, mlnt 
11kartam.« Igy érthető meg, hogy minden fi!ozófiai irány 
magáénak va~lja! Hol humanistának, hol pedig a ~clvi
lágosultság apostolának tekintik. Van, aki assziszi szt. 
Ferenc testvérének nevezi, mások meg azt állitják, hogy 
iste.nfoga:ma gyenge és homályos, hogy az evangélium
ban nem hitt. Egyesek tudósnak, mások bo~ondnak tartják. 

Pe;sta'ozzi módszerét elsőízben ka.holikus papok a.kll· 
1mazták; a 1s~mcturbáni apáit és hinzemi plébános, mig rit
testvérei e·keserede.t harcot hirdettek és vezenek ellene. 
Ma nagy vonásokban forditot;t a helyzet. 

Ezeknek a szélágazó néze:ekr.ek oka fe'tétlenül mega 
Pesta!ozzi. Gazdálkodott és gyáros is volt; intézetet ve
zetett és törü közö!<ereskedést nyitott; irt jogról, gazda
ságról, szociálethikáról, vallásról, pedagógiáfól; törvény
terveze:et foga.mazott és rejényi irt egyidöben. 

Pedagógiai munkásságát vizsgálva, el kell ismernünk, 
llogy a maga egészében nagy és kivá~ó pedagógus volt. 
Legalább is akkora szerepet kell tulajdonitanunk neki a 

pedagógia történatében, mint 3ml'yent Juliu.s Caesarnak 
tu'ajdonitanak a rómaiak, Napóleonnak Europa, Dosztol
jevszky-nek az ujabb iroda'om történet. Azért e:nlitem 
épen ezeket, mert !elki életükben van hasonla~sság: 
Rendkivü:i kedélyhutámzás, nagyfoku ingerlékenység és 
harag, máskor sze idség és ájtatosság, egyszóval ~pilep-
tikus !elkek. Hivatást éreznek vahmi nagyra, nagy élet
prob'émák megoldására: Napol:on meg a'(arja válto~;tatni 
Európa térképét, Dosztoljev,;;z.{y küzd a »b"t~g« nyugati 
ku~tura e'lr:!n, Pestahzzi az is'mlatermek alapjait akarja 
egészen más elgondolások szerint lera'mi. J::;; nem közös-e 
sorsuk? Napo'eon Szent llona-szigeti magánya ren ha
son'ó-e Pestalozzi végsö napja:hoz, melye!<e~ unokái.inál 
tö. t el. Az erős férfi nem kiván egyebet, csa'<bogy sirja 
fö'é egy csipkerózsát ültessene:c. 

Még e6Y sz~mpontot nem szabad mellőznünk Pestll· 
!ozzi egyénisé;;ének és mun'(á5ságának megitélések:>r. És 
ez az akkori kor sze le me. Épen az ö korában vivt:~ az 
eszmékért hevü·ö ide3lizmus leg.elkeseredettehb harcát a 
a ride~ natura'izmussal, az invidiu3lizmus a~ ·~rösödií 
szociá is áramlatokkal Pesta:ozzi lelkébe is besző~ te mir.d
egyi'< áram at a magta fomlát, ezért olt tarka ez a szönyeg 
és azért o:y nehéz d vezérfonalat benne fel:edezni, megta
!álni és követni. 

• 
Épen az epi e'>tikus lel'1ek f·ogalmair.JI a legneheze!Jb 

magunknak tiszta képet alkot,li. Milyen f-ogahna ,·olt 
Napo'eonnak, Dosztoljevszkynek az ál.amról, társadllom
ról stb. Milyen formában élt Napoleon, Dosztoljevszky 
vagy Pesta ozzi lelkében az lstenség fogalma? Nehéz 
vo na reá rövid·~n felelni. F.s itt elérkeztünk rövid t'e3t,r
!ozzi tanulmányom igazi tárgyához. 

Hivö !élek volt-e Pestalozzi. vagy sem? Vagy rrt-g 
gyakorlatiasabban fejezve ki a kérdést, mekkora és mi
lyen szerepet szán Pestabzzi a val:á.snl.llk a nevelés teren? 
Igaz-e, hogy Pesta·lozzi a fe'ekezetnéliüli iskolának az elő
futárja, aki a vallást teljesen kiküszöböli a nevelésböl. 
vagy annak csak harmadrangu szerepet szán? Ezt a lil~
rá is pedagógusok hangoztatjál( és hangos lármájuk aggo· 
da'omba ejtett sok kath. pedagógust is! A gyanu nem 
vo!t alaptalan! Pestalozzi kálvinista volt, az a tény pedig, 
hogy kü ön sehol sem irt a vallás pedagógiai font.ossái· 
gáról, gyanakvóvá tet.te a mi embereinket. A nagy Pe:;tn
!ozzi kultusz kezdett veszteni fényéböJ és Sv~jcban már 
ott tartottak, hogy katho:ikus iró csak Pestalozzi ellen~ 
fe~eihez tartozott. Előttük Pestalozzi törpévé zsugoro
dott és mindent elkövet:ek, hogy az ellenfe:ek lármáját 
letompilsák az által, bogy Pestalozzi értékét minél alább 
szá litsák. Módszerük 'hibás volt; a fürdövizzel együtt ki· 
öntötték a gyereket is! Ovatosabbak voltak a néll'IJi!.tek: 
»Tessék bizonyitanic jelszóval indult.ak a cen:enárlum al
ka'mával kiujuló barookba és rögtön egy serel részl.e~t 
kaptak ki. Pesta!ozzi munkájából és az ünn~pség végére 
annyi rész!etet találtak, me.yek pozitiv létéről tes:mek 
tanuságot, hogy az e:Ientábor egy-két kétesértékü el:enci-
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tatumának megcáfo!ása után - elhallgatott. A harc a 
pozitiv hitüek o'yan nagy győ:relmével végződö;t hogy 
külőnaaen a katholiku$ok között, sokan csodálkoztak az.Jn 
hogy szintiszta protestáns ~égkörben oly tisztán megöriz~ 
hitét. Sokszor szinte haragga~ kel ki azok el en. akik a 
népnek hitétől való m~gfosz~ását már a gyerme~knrban 
megkezdik. De ha:! juk öt magát: -.A népek megr.eme5.·~dé~ 
csak lstenben va~ó igaz, élő hiten keresztül érhet0 el. 
A gőgös felvilágosodás gunyt üz a tempbmbr): és a 
szentségekbö'; e'rabolja a néptől .ai~ a vándorb::~tot. xo!lyen 
eddig csendben és békése~ az örőkkéva~ósá7 te:t, kijze
ledett, elrabolja tőle azokat az alapelveket, mdyeko!n 
eddig a szive, házi békéje és é"eténe~ min:!e.1 öröme 
nyugodtak és a ha!áLos ágy minden nyugalm4t. ~ m1t 

ad ezért cserébe? Csak könnye'müséget és nyugtalanságot 
és e'durvultságot. Csak a val:ás ad az embere·m~k i"azi 
iizabadságot !...« Mintha az insbrucki egyatem dogma-ta~ára 
fejezné be e"őadását a Religio et libertas fejezet után! 

De menjünk tovább, lapozzunk máshová: -.Az igaz
ságosság forrás!! a szeratet és a ~estvéri együltérzés mind 
a vallásosságnak azon nagy gondolatán ~zyugszanak, hogy 
mi mind Isten gyermekei vagyunk és abban az igazságb.m 
való hitből származik a Iegtöab áldás a vil~tp"a.« 

Nem-e ez az alapja a katholikus erkölcstannak? 

A növendékek boldogulását és igazi boldogságát féltő 
atyai szeretet szó'al meJ egyik-másik könyvében: »Mi 
mindig rossz emberek között fogunk é"ni és gye~mekeink 
mindig fognak durva, aljas é.> gonosz példá~at Htni. Itt 
nincs más mentség, mint az Istenben. va!ó hit, aki a jók 
és gonoszak birája és Jézusba vetett bizalom, aki az ö 
barátjuk és testvérük; az örök é!et létezésébe:t való hit, 
hit az örök kárhozat veszede"mében, az örök kitasQtntl•
ságban, a !egjobb, a legkedvesebb, a jóságos Atya és a 
Megvá.tó arcát reggel és este eléjök ke!l rajzolni, r.!ggel 
és este ve"ök imádkozni, az Ur napját szent áhitatban 
eltölteni, hogy könnyezve kérjék az égi Atyát, hogy 
szivüket ártatlanságban örizhessék me..,g földi atyjuknak 
és Istenünknek.« 

Sárréti 
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Mintha csak az évtizedek mulva vallásossága körül 
felszaporodó lángokat elöre látta vo1rJa, a sorait köwtt 
ezt ta~áljuk: »Én feltét:en hisze'< Jézusban, a nyomortól 
és a kintól összeroskadt emberiség megváltójában, az 
egyetlen föpapban, aki minket megtanitott az igaz Isten 
igaz imádására.« :.Csak a Megvá~tóhoz való imáni által 
érjük el célunkat és csak az ö követése által érjük el; 
cé'unkat és csak az ö követése által !esz módszerünk 
tiszta és értékes.« Ezeket a sorokat alig néhány bekeulés 
vá'asztja el egymástól. Az első gyönyörü tanuvallomása 
az öreg tudósnak; az utóbbi pé!dául szolgálhatna sok 
pedagógusnak. A magánember és a gyakorlati férfiu 
megkapó Crédója a kettő együttvéve. Aki i'yen vezér
elvek szerint nevelt, az az anyáknak sem irhatot mást: 
•Anyák ne fe~edjétek $aha, hogy gyermekéitek azért vannak 
reátokbizva, hogy Isten gyermekeivé neveljétek!« A gyer
mekek számára irt esti imáját szinte imakönyvbe lehetne 
kiszedni: -.Istenkém, minden ajándéknDk ösfonoása, aki 
né:kül nem volna semmi, ami él és van, akitől minden(jó 
származik: Adj nekem ép tes·e~ és add meg, hogy eb~n a 
testben ártatlan lélek és tiszta !elkiismeret maradjon.« 

A jó anyák .p. éldaképe, Pestal·ozzi nevelési rend
szerének megtes:esitöje: Gertrud, esténkint ö.>szeJYiijti 
gyermekeit, előveszik a bibliát, imádkozik velök és azután 
közös !elkiism~retvizsgálatot tartanak. 

Fo1ytathatnám az idézést még tovább, de célom ezzel 
is e'értem. Pestalozzi pozitiv hivő volt! Rel még azt sem 
mondhatjuk, hogy késői reminiszcenciák szomoru tapasz
ta!ataiként született meg l:enne a -.felfogásváltozt!ltá.s .. 
szükségessége. Aki a ká vinizmus the:>lógiájának légköré
ben ekkora fontoss~got 'tulajdonít a .syekorlati vsl!á.sossáJ
nak, az aprópénzre váltott hitéletnek, azt igazságtalan 
do~og pozitiv hitében megtámadni. 

történet. 
Irta : MOLNÁR SÁNDOR. 

Ugyis mondhatnám, hogy elfogott _a ho~vl~. 
Vágytam ismét látni a fa:umat, ahol f1atal evelm
böl 15 sztp, de erös küzde~mekkel töltött évet lzéltem. 
Vágytam egy kis hamisitatlan békakuruttyolást hal
lani ami me:lett csendes nyári estéken sokat ábrán
doziarn a gazdasági népiskolák szép jö~öjéröl. Jó!· 
esett viszonthallani, látni öket a kunsagt esőtlen-bé
kátlan uj környezet után, hiszen annyi ~ven át ~:g
S7JOktam. Jogeimern is volt hozzá, hogy ~zen kt.ran
d'ul~om pazar!ó kéjutazás számba ne essek. Ott m3· 
radt még a pályámon gyüjtött összes vagyono~~ 
négy méhcsalád. Ezeket e.szá litandó, lemi!ntem a r~g~ 
pátriába. Egyben nem mulaszthattam el, hogy reg• 
jó szomszédomat, egykori sárréti szenvedő társamat, 
Nagy Sándort a szeghalmi »fokközben« fel ne keres-
sem. 

Hivott is, ha találkoztunk néha, vagy ha egé~z
ségi állapot tudakolása cim~n !léha egy-egy ka~
tylit váltottunk. Lelkem szzr~n.t lS vágytam. <><~;a,. h1: 
szen sokat »méláztunk« a betv1zek okozta karo.~ ule 
jén, mikor a »mintatelep« fe'e is v~ al~tt állott, sok
szor ajánlottam neki faj~k~t te~yesztesre. A hasz
nositás mel:~tt is meggyozöen erveltem, hogy ga
Iamb!i!lkü kedves felesége olyan kitün~ ~adzass!~"Y: 
aki az ö székelymagyaros gusztusánaK es m~g1e.elö 

édes falatként tálalja majd fel a ritka csemegét. 
»Nem góbépak való«, ez volt a rövid felelet. Hiszem, 
hogy az iskolája érdekében ezt is lenyelte volna. · 

Egyszer valamikor összetalálkozván vele, vártam 
reá egy előszobában, ahol bévülről minden áldás és 
jóadomány származik, de a Koma csalódottan jött 
ki, pénzt az építkezésre nem kapott. 

Dühében bösz bari:onját megrecsegtet:e, olyat 
rr:ondott, hogy az üvegajtó karikái belerezclü~tek. 

;Szinte elkeseredett vo:t, hogy nem teremthet mó· 
<!ot reá, hogy megfelelöen dolgozhasson a hivatá
sában. Most évek multán annál nagyobb volt a 
meglepetésem, mikor a gazdaságát ismét megtekin· 
tettem. Uramfia! a viznek nyoma sincs, szabályos 
csatornát huzatott az ármentesítő társulattal. A fö~dje 
táblásitva, forgóha osztva, sőt mütrágyázási kisér
lettel dekorálva; a dülök, vizfenekek befásitva ál
lanak. Madárda!os erdő hirdeti magában a kitartó 
szorgalom és igyek~ze: d:ad.ilát ott, a:tol éveken át 
legtöbbször semmi, nagynéha term-ett valami, a fá
radságos munka után. Igy született meg az az á'lapot, 
hogy szegény kornám vásári fuvarozással teremtett 
egy kis »kőccséget« tavasz tájban, nyár elején, hogy 
hogy legalább a legszükségesebbet pótolja. 

Amint a Berettyó töltéséről megpillantottam a 
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telepet, a jóleső örömtől szálani sem tudta~. A 
kunyhó és verem helyén szép kis ~jort tala}tarn. 
Igy mondom: »varázsolt« az én Sandor baratom, 
mert egy cseléd1akás 14 rn. hossm 5.5 rn. széles; 
egy magtár 7 rn. hossza, 6 rnéter széles; egy is
tálló 15.5 rn. hosszu, 5.26 széles, a végében egy 
nyitott szekér szin 3 rnéteres; egy sertés és baromHól 
a gazdaság számára 11.5 m. hossm, 4.6 rn. szél'es; 
egy sertés~baromfiól a cseléd részére 5 m. hosszu, 
2.5 m. stzé1es; egy 6 méteres kuk-oricagóré; egy épitett 
trágyateiep 8.5-4.5 m. mérettel, kuttal, karámmal, 
egy külön kifutó 11.2 m. ; uj árnyékszék ; 45 mét·er 
kerités lebontva, 85 m. uj kerítés 2 uj kapuval. A 
főbejáratnál kicsi uj diadalkapu (rózsával befut~a); 
két kapu átjavitva, uj kutkáva, a régi lebujszerü 
cseléd~akás gépszinné átalak'tva, mindenfelé téglajár
da, éS mindezekhez még 360 kocsi földhordás, hogy 
vaJahogy e1helyezze az épületeket. Ezeket beosztá
suk1ban, elrendezésökben, kivitelökben látva, teljes 
öS'Zintességgel gratu~áltam az én kedves Sándor ba
rátomnak, annál is inkább, mert csak 19.690 pengő 
körül kóstált az egész. A teljes történelmi hüség ked
véért ide írom, hogy minden tég1ából épült, pedig 
Szeghalmon téglagyár nincs, igy váJ!.yai tégJából kel
lett építeni. 

Az épületek elhelyezése igen ügyesen, semmi 
térp8'zarlással, a huszholdas földbirtok arculatjának 
és .rendeltetésének megfelelöen és hozzáillő szerény
séggel történt; mégis minden könnyen megközelithe
töen és jól kirulsználhatóan van elrendezv·e. Ezt a 
magam .réSzéről külön is hangsulyoztam az én jó 
Kornám előtt, mert a modern felfogással szemben 
én ma is azt vallom, hogy necs3k a mütrágyázás, 
termelés, gyümölcsfaápolás stb., de a tánclépéstől 
kezdve minden utánozható legyen a szaktanítóknál a 
kisgazdák részéről. Ha jól emlékszem, hajdan ez a 
felfogás ruralkodott kollegáink legelejénél is. Lehet, 
hogy manapság sokak szive elszorul mások iskoláját 
látva pavi!lonokban. Olyasféle érzése támadhat so-
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kaknak, ha a magokénál rangosa~ba.t . látnak, mint 
amit néhai való Halás·z Elek szent]ánOSI rektor szol
gáló-leánya Berecki Juli érzett,, amik~r a ~~pék szol
gálóját rezesorru cipőben meg.átta es me.tán, mert 
a kihívás is elhangzott: »Na most mán Berecki 
Juli!« ami röviden azt jelenti, hogy neked ilyenre 
nem telik.". 

Bizony nálunk mindig nehéz volt valamit elő
teremteni. Egyéni kvalitás kell hozzá ma is, arnikor 
sokan ugy fogják fel a helyzetet, mintha szives
séget tennének, ha módot nyujtani segitenek, hogy 
valaki a do~ gát annak rendje-módja szerint ellássa! 
Igy járt az én Nagy Sándor barátom is. Bár az 
ö helyzete némHeg könnyü volt, rnert a krónikás ál
tal feljegyzett 17 tiSzteletbeli állást is csak méltá
nyoltál{ vaLamennyire. Nemes szerénysége itt is ki
tünt az én jó Sándor barátomnak, mert egyházi téren 
szerzett tekintélyes pozícióját mindenki előtt elhall
gatta. Csak véletl<enül sikerült megtudnom, hogy az 
én kedves volt szomszédoin egyházkerületi magánzó 
is. Nem lévén arra több mitárius messze földön. 

Ezért is könnyü volt személyes összeköttetés .ré
vén kieszközölni a vizl·evezető csatornákat. A pénz
szerzés módját nem árulta el. Gondolom, igen megvi
selte még az ö acél idegzetét is. Ennek tulajdonit
hatom, hogy daliás termetét valami lappangó nya
valya támadta meg ,rnert legutóbbi pesti együttlé
tünkkor háromszori vizsgáhttal »röttingzn sugárral« 
állapitották meg a diagnózisát rajta. Sajnos, elég 
komoly a baj, a sok izga~om amit az építkezés 
és miegymás okozott, epehólyaggyu:Iadásban jelent
kezett. Az otthoni orvosok a lépit tapogatták. Per
sze tudták, hogy jó mezögazda. 

Engem vigasztal az a körülmény, melyszerint 
szivós akanta a kórt is legyőzi. Neki pedig a keser
ves küzdelem után szo'gáljon megnyugvá5ul, hogy 
olyan gazdaságot teremtett, amit a legkisebb község 
iS utána csinálhat, ha gazdasági népisko!át kiván 
létesíteni. 

A Duna medencéjének gazdasági jövöje. 
Irta: SZÜCS ERVIN. 

A Duna medencéjének földrajzilag ideáli~an meg
rajzolt egysége bizonyos parancsoló szükségszerüsé
get jelent ma is, amikor azt az T5ten a-:kotta egységet 
avatatlan és rosszakaratu emberkezek feldarabolták. 
Az a földrajzi egység, amit a Nagy-Magyarország 
telen tett, rányomta bé yegét egész g·:izdasági életünk
re, berendezettSégünkre. Ez a természetes határok 
között, a termé;:zetes fejlődés követelményeinek meg
felelően kialakult berendezettség, ha nem is volt 
mentes hibáktól, mégis, mert az élet hozta létre és 
mert egész kifejlődését tempóban, méretekben és 
célszerüségekben egy eleven gazdaságilag egységes, 
vállalkozási kedv és lehetőségekben gazdag korszak
nak köszönbette bizonyára oly értéki!kkel d:cseked
hetett, amelyeket mi csak mai elszigetelt helyzetünk
ben tudunk igazán megbecsülni. 

Csak ma tudjuk, hogy Nagy-Magyarország mi
lyen gazdag ország volt s hogy ez a gazdaság mit 
jelentett minden egyes magyar embernek. Az e:mult 
10 év a problémák egész sorozatát hozta számunk
ra a fogalmak, nehézségek, szenvedések o!y mérvü 

újszerüségét jelentette, hogy azok dsungelében tá
jékozatlanul állunk. Ezt a tájékozatlan megá]ást keli 
egyik legszomorubb gazdasági jelenségnek tekintenük. 
Európa országutjának koldusa lettünk s koldus bo
tunk sulyát sem birjuk maho:nap. De a koldus prob· 
lémái, a ko~dus élete nem csupán privát ügyünk. 
Korai öröm az epigon szomszédok kárörörne. A 
Cum1 medencéjének centrálisan elhelyezett csonka 
ország körül most öntelten, a segítségnyujtás elöl 
zsebredugott szomszédkezek még fognak egyszer egy 
törEdelmes mea-cu"pára kénysz~rülni. Mert ennek a 
földrajzi egységnek gazdasági parancsszavát előbb, 
vagy utóbb meg kell érteniök. 

A gazdasági élet ü:ö2rei: utjJink, vasutjaink, vizi· 
utjaink képez:k ennek a paranc5szónak egyik részét. 
A tótok nem fogják a Vágon felfelé usztatni tutajai
kat, nyári munkáért kenyeret az Alfö:dön kapó né
pünk nem fogja elfe~edni az alföldi fehér kenyér 
izét. Lehet rajzolni a térkép-papíroson uj határokat 
- döre szórakozásból - de ezeket az é:et sohasem 
fogja ratifikálni. A földrajzi egység parancsszavát 
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halljuk tovább beszélni akkor is, mikor a csonka 
ország termelési és értékesitése zavaraira tekintünk. 
Ne higyjük ,hogy ez cs:ak nálunk van igy. Csehor
szág ipar~ga, az a hatalmas és á:Jam1ag agyo.1 ·dé
de!getett ipar szintén nehéz he)yzetben van. A cseh 
posztó, porcelJán és üveggyártás nehéz napokat él. 
A cseh c-..tkor szintén nehezen talál vevőt. Ausztria 
erőszakos agrárizálása, habár nem teljes<m sikerte
len, de mégis a kétségbeesett ember próbálkozása. 
Románia és Szerbia helyzetére a legjellemzőbb, hogy 
nem tudnak külföldi kölcsönhöz jutni. 

Ha tehát most már ez a helyzet a Duna meden
céjében, ha a külön utakon való járás nem vezet 
jóra, akkor a mai gazdasági politikáok csak azon az 
alapon való felépitésév·el lehet helyes, amely az egész 
Duna medencét veszi alapnak és minden ténykedésé
ben, tervében, célkitüzésében erre az alapra helyez
kedik. Ha minden más téren tagadásba vesszUk u 
uj határokat, hát nem a 'legésszerübb, ha azon a té· 
ren tesszük azt elsősorban, ame:yen a legkiáltóbban 
tünik ki az uj határok tarthatatlansága. Ha mi ke
resztül tudjuk vinni azt, hogy gazdasági téren meg
teremtsük Nagy-Magyarországot, ami végre is nem 
utópia, akkor integritási harcunk egy jelentős ütkö· 
zetét már megvivt..Jk. 

Ez az ütközet annyival is inkább könnyebb iesz, 
mert hiszen a tuloldalon is meg fog érni az a kér
dés és az egymásra u taltság rá fogja vinni a szomszé
dokat a velünk szemben való engedékenyebb han· 
gulatra. Mindez hosszu évek harca lesz. Eppen ezért 
egy jól előkészitett, nem ide-oda kac3ingató, hanem 
céltudatosan megalapozott gazdasági prograromra 
van sZükség, melynek állandóan az integer· Magyar
ország lebegve szeme előtt, annak gazdaságilag való 
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megvalósUása legyen az első célja. Ez az elv legyen 
az irnáyadó minden kereskedelmi szerződésnél, min· 
den tarif& megállapitásnál, minden vámkedvezésnél 
minden külfö:di összeköttetés kihaszn8lásánál. ~ 

Nagy-Magyarországnak gazdaságilag vett ösz
szekovácsolása a kereskedelmi érdekek és érdekelté· 
gek összekapcsolódását fogja jelent·eni a régi ország 
területén. Ez az érdekkapc~olat magával fogja hozni 
idővel annak megértését, hogy itten végzetes hiba 
történt akkor, amikor ezt az együttlélegzésre hiva
tott területet feldarabolták. A Duna medencéjének 
gazdasági hegemóniAját megszerezni nem lesz ne
künk nehéz fekvésünknél fogva és ez a hegemónia, 
amely gazdac;ágilag urrá tud bennünket tenni régi 
hazánkban, annál nagyobb jelentőségü lesz, mert h!· 
szen az érdekeken keresztül a lelkek feletti uralmat 
is fogja jelenteni. 

A gazdaságilag összehozott integer Magyaror
szág fogja legbeszédesebben igazo:ni a magyarság 
életrevalóságát. Akkor majd nagyobb sullyal dob
ban lábunk a genfi szinház síkos parkettjén. Nem 
hiszek ugyan a trianoni hibának, zöld asztal mellett 
való kijavithatásában, de hiszek an·nak a harcnak 
integritési jelentö~égében, ame:ynek a gazdasági élet 
sinein kell megind"J.lnia a történelmi Magyarorszá
gért A dobszónélküli gazdasági irredentizm'US a maga 
paranc<oló józanságával a mának egyedül lehetsé
ges és egyuttal legindokoltabb irredentizmusa. En
nek az irredentizmusnak szolgálatába több szerep jut 
majd a magyar észnek, mint a magyar szivnek. Ha 
a magyar ész elő t'1.rdja késziteni az uj magyar hon· 
foglialást, akkor előre takarékoskodunk a magyar 
szivek drága vérével. 

HIREK. 
Választmliayl gytllés. 

A gazdasági szaktanítók orsz"aos egyesüle:e a f. évi 
február hó 22. napján dé!után 2 órakor tartotta meg 
nagy érdeklődés mellett, tárgyakban gazdag választmányi 
gyü"ését Budapesten, a Tanitók Házában. A választmáJ:!yi 
gyülés jegyzököi!Jvének közlése kapcsán még foglalkozunk 
az ott e·hangzottakkal 
Kisgazdaságok szallm~arlásnak aépszerilsltése. 

A nagyméltóságu VKM. felhívta az önálló gazdelSági 
népiskolákat, hogy a kisgazdaszámadások megismertetése 
és népszerüsitése terén a mezőgazdasági kam!ll'ákcit a 
legmesszebbremenöen támogassák. E rendelkezés örömet 
~s megnyugviist keltett rnindazoknak a lelkébe~, akik a 
kisgazdaszámadások nagy fontosiágáról meg vannak gyö· 
.Ziödve. 
Népmflvelés Nagybajombaa. 

Nagybajom somogyvármegyei nagyközség arra hiva· 
toUjai január hó 22. napján tartották m~g jól l!illerült 
népmüve1ödési elsö előadásukat Dl!gyszámu hallgató kö· 
zönség e!ött. · Szép és lendüle:es ~!lnyitó beszédet . t~!~ 
tott Fischer Lajos föjegyzö, melyben az iskolán lt.1vuh 
népnevelés n~gy· fontosságát m~tatta és annak az óhaiának 
adott kifejezést, hogy a következő előadásokra is olyan 
szép számmal .ielenjék meg a lakosság. Ezen ~haját. az 
előadás jól sikerült programmja, annak oktató es szora
koztató volta biztosította. 

A megnyitó beszéd után Mezey Imre gazdasági isk. 
igazgató tartott érdekes és fi_gye em remél tó előadást ~ 
gyümölcsfatél)yésztés köré~öl .• '!l"IY~.t köv~te~t a gazd~sá~1 
isko'a II. osztályos fiu es leanynovendekemek erkolcsl· 
ieg tanulságos, kedvesen és szépea megjelenite~t kis szin· 

darabja. Az elöadást a gazdasági iskola növendékeinek 
három szó!amu énekkara a :oSzép Erdélynek ... c cimü 
müdallal zárta be. Gyönyörü tartalmu előadásával a fel
nötteknek is dicséretére váló éneliszárn mélyen a s;zi
vekba és !elkekbe hatott s fájó érzéseket ébresztett ~lsza.. 
kitott testvél'eink iránt. 

Tmfolyamok C110agrádoa. 
Az elmult 1929. év f~lyamán a növendékek _gyakiol"

lati képzése és az életre való nevelése céljából az ~tlábbi 
tanfolyamokat rendezte a csongrádi iskola: 

Január hónapban négy héten át kosárfonő-tanfolyamot 
a fiutanulők részére, malyen 21 növendék vett részt. 

Május hó közepétöl junius végéig 6 hetes háztartási 
tanfo!yamot vezetett vitéz Faragóné Cs. Ilona gazd. sLak· 
tarútónö. öröm volt nézni, amint szakavatott irányitás 
me!lett 9 növendék és egy felnőtt leányka igyekezett a 
háztartás mesterségébe beletekinteni. A fözé.sen kivül liit· 
ható volt a takarítás, befőzés. tarhonyakészités mosás 
vasalás, surolás, kenyérsütés és hasonló más házi dol· 
gokban való szorgoskodás. Valóságos versany fejlö.iött 
'ki a leánykák között, semmiért el nem maradtpk volna 
egyetlen · fogl.alk.ozási" óráról sem. A föz.!jüket ízlésesen 
megteritett asztalnál szaktanitónöjük irányitása mel'ett ök 
maguk szolgálták fel &l llo~PSZiiolÜk el. Feltünést keltett 
a csongrádi gyermeknapon, mikor a gazdasági népiskola 
ÖSszes növendékei részére a fehér kötös, pettyes ruhás 
tiz !eányka főzte az izle:es paprikást. A tanfolyam i!hle 
a~att több ízben magebédeltettek egy-két, a tanfolyamon 
részt nem vett szegény növendéket. A vezető .szaktanitón:ön 
kivül a tantestület többi t~jai is gyakran meglátogatták 
a munkálkodó leánykákat, akik látható lelkesedéssel muto-
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gatták hogy ezt én sütöttem, ez;t a "'!evest én fözte~ö:~ 
Befeje~ésill az iskola évzáró vizsgálatával. el,Y ~ ózik 
diszebédet főztek a ~eányok, melyen megJelent ~ 
Dezsö vizsgabiztos, a város polgárm~ste:e, a ~ond.noKság 
elnöke és a társintézetek igazgatói. E napon v1zsgafta~ : 
leánykák gyak·orlatnag, majd utána számot adtak e me~ l 
tud6sukr61. A vizsgálatok ideje ~at! nyitva v·:>lt a gy()
n örü háztartási és kézimunkak1álhtás. 
y November hó 25-töl dec. 20-~g gép~imz?·ta.?foJya!'l 

volt tizenhat gépen dolgozott tizenkét isiolai nov.~ndék 
és ~égy volt növendék. A gépeket díjtalanul ~cs~Jtio.!ta 
rendelkezésre a Singer-cég, mely cég mestem?t 1s. kuldot!.. 
aki ~itéz Fara.góné szaktanítónövel az oktatast Sikeresen 
Játta el. 

UlGJalis a sz~ed-alsók6zpoali ga_zdasili lsk~liJ16í, 
Annak a nagy és i!lusztris szemé.lyekben b~ve ked ö 

vendégsOrozatnak, ame1y a szegeá-alsóközponti g~zd~
sági iskolát rövid két éves fennállása alatt l'l_lár eddtg ts 
megtekinte:te, egyik értékesebb aktusát k~pezt C9;r~man:>s 
görög földmüvelés~gyi vezér éllam~itkámak f. ev1 febr. 
1S·iki iátogatása. . . 

Az elökelö idegel a szelt!di gazdasági vtszony:>k ~s 
tanyavi ág gazdasági kulturája tanulmányozás? végett er
kezelt Szegedra és miután megte:dntette a varos n~~e~
tességeft Mundrony Ferenc fOdlmovelésftgyl mlnlszte~J ht• 
kár és 'Berzenczey Domokos városi müszaki _f~hna~sos 
kiséretében kirándult az alsóközponti gazdaságt !skolah?z 
és azt a legapróbb részletekig kiterjedő tanulmanyJ tar
gyává tette. Behatóan érdeklődött az iskola szervezet~. 
elméleü l!s gyakorlati oktatcisi anyaga, célja l!s rendeltetése 

fe!öl. . . . . f l 
Megtekinte~te az intézet minden he_yJSeget, ~ s~r~~ 

lési tár~lit, összes épüle:eit és gazdasági beren~ezese1t. 
Mikor ·az isko!ai helyiség~k bemutatása 31kalmava~ ~.z 
igazgató felnyitotb a vendégek elott a munkaterem aJ!aJat 
b a bent fe!csendült harsány :ovigyázz!« szóra 21 fl:it~l 
kisgazda és gazdafiu em~lkedett fel kosárfonó munkáJ-a 
rnellöl - látható csodálkozással lepődött mei Caram'lnos 
államtitkár Ur. l'lt az iaazgató tájékoztatta a1: id~g~~ 
elökelöséget, hogy a gazdasági iskolák nemcsak a tanko
te!es koru eyermekek oktatásával fozlalkoznak, han.mt, 
hason!ó kurzusok láncolatos taritásával a felnőt~ n2mz\}tlék 
gyakorlati oktatásával is. Igy ez~~ a ta~folyam.~k képezik 
isko'áink legfontosabb ismeretterJesztési módJat. 

Köze! két órát töltött el a göröl földmüve!és~gyi mi
lamtitkár az intézetnél, hol a baUottakból és lá(ottdk!>ól 
bizton !evonhatta azt a meggyőződést, hogy Csonka
Magyarországon a fö!dmüvelö nép ifju nemzedékét jö-

vendö élethivatására lebdismere!es ,.SIOndossB;ggal .1ev~li 
egy magyar eredetü intézméi]Y, am1t 'WY h1vnak, h'lgy 
»Gazdasági népiskola.c 

Allattenyésztési el6adaissorozat. 
· A Tiszéntuli Mezögazdasági Kamara az állatte

nyésztés jövedelmező fejle~ztése é~ek~~· az állat
tenyésztés körébe vágó UJabb elmelett Ismeretek és 
gyakorla·ti tapaszta~atok_ elterj.esz.tése céljából ~bre
cenben 1930. januar ho 21-27-lg a Debrecem Ke
reskedő Társulat (Ferenc József ut 8 sz.) nagyter
mében állattenyésztési tanolfyamot, illetőleg állat
tenyésztési előadássorozatot rendezett. A tanfolyam 
tárgya a következő vo-lt: . . . .. • 

Dr. Rácz Lajos m. k1r. gazdasagi fotanacsos, 
kamarai igazgató megnyitó beszéde. Dr. Konkoly
Thege Sándor m. kir. gazdasági főtan~sos, OMGE 
főtitkár előadása »ldőszerü á lattenyésztés - politikai 
kérdéseke cim·en. 

Dr. Rácz Mihály m. kir. gazdasági akadémiai 
r. tanár előadása: »A termelőképességre való te
nyésztés jelentősége és gyakorlati alkalmazása man
gaUca teoyésztésünkbea.c 

Meissnoer Károly mezőgazdasági kamarai s. tit
kár előadása: »Magyarország ló tenyésztése, lóte
nyésztésünk jövedélmező fej:esztésének módjai.« 

Dr. Schandi József m. kir. gazdasági főtanácsos, 
egyetemi ny. r. tanár, a Gyapjuminösitő Intézet igaz
gatója előadása: »A juhtenyésztés jövedelmező fej
lesztésének módjai« eimen. 

Dr. Wellmann Oszkár egyetemi ny. r. tanár, m. 
kir. gazdasági főtanácsos előadása: »A szarvasmarha
tenyésztés fejlesztésének. eszközei« eimen. 

Dr. Weiser István m. kir. gazdasági főtanácsos, 
kisérletügyi föigazgató előadása a következő aktuá
lis takarmányozási kérdésekről: 

1. Az ál.a!i szervezet mész és foszfor szükséglete, 
valarnint ennek legcélszerübb fedezési módja. 

2. A vitamin-kérdés mai állása. 
3. Mire ügyeljünk ipari abraktakarmányaink vá

sárlásánál. 
Dr. Hauser János m. kir. gazdasági akadémiai 

r. tanár előadá58:: »Az Alföld takarmánytermeszté
sének problémája« eimen. 

Felhivás nemes sárgadinnye termesztésre. 
Az 1929. év folyamán inditotta meg a Tiszántu:i 

Mezög.azdasági Kamara kerületében a nemes sárga
dinnye terme.;ztésének felend:tését. A Kamara első 
teendője az volt, hogy teljesen fajtisztl termesztés
ben elit magvakat nyerj::m. Ezen okból a nemes sár
gadinnye fajtákból magot adott kitermesztésre el
ismert s megb:zható termes~tőknek, aho~ a termesz
tést a Kamara ulmutatása szerint végezték, azt a 
Kamara ellenőrizte s a magvak meggyüjtéséért a 
termesztök teljes f.e!elösségct vállaltak. Ezen magva
kat a Kamara a kitermelöktől bevélaotta s további ter
mesztésre használja fel. 

A kitermesztett fajták közül a következő fajták-
ból van a Ka marának készlete: 

Royal Sovereign, 
Magyar ananász, 
Ananász zöld husu, 
Ananász vörös husu, 

Győzö, 
Turkesztán 
Excehior, 
Togo, 
Preseol d~ Paris kantalup, 

Más fajtákból nem ka·ptunk fajtiszta magot. 
Ezen akció :ovábbi folyamán az a Kamara célja, 

hogy ezen már ti>zta tenyészetben kitermelt és elsö
rendü minöségü nemes sárgad:nnye fajtákból elsö
wrban az elit magot tzrme:ő gazdák részére, továbbá 
minden más ilyen nemes sárgadinnyél termeszteni 
óhajtó gazdák részére a termesztést akl<ént biztosit
hassa, hogy a termés értékesitése annak minösége 
szerint biztositva legyen. 

A termelésre bevont fajtákról a Kamara élethü 
rrodeHeket készLt:t.tt, ami részben arra szo'gál, hogy 
a kereskeddemben i'y módon bemulathassa, más· 
részt pedig termesztési akciója további folyamán el-



lenőrzésnél felhasználhassa, amennyiben további ak
ciója ezen kitenyésztettelit magvak szé:osztása révén 
egyfajtának vidékenként való bevetése a termesz
tésbe és a legtisztább tenyészetek versenyre hivása 
és díjazása. 

Nemes sárgadinnye termesztésünk termékeinek 
értékesitésével a külföldi kereskedelembe óhajtjuk 
gazdá-ink.at közvetlenül bekapcsolni, még pedig azon 
tőlünk északra fekvö részeken, ahol a sá·rgadinnyét 
jobb áron reméljük értékesithetni; valamint mindazon 
vidékekre is gravitá~nánk, ahol a magasabb fekvés 
kevésbé alkalmas e termény elsörendü minöségének 
elöállitására. 

Célunk elérése végett a budapesti m. kir. mezö
gazdas·ági termény és termékforgalmi intézetet a kül
földi konzu1át'usok utján a "kel'\eskedök érdeklődésének 
fe'lhivására kértük fel ezen akciónk támogatására, 
mert ha az értékesítés lehetősége hiányzik, az esetben 
a termelés propagálása illuzóriussá válik és fokozza 
a termelés sikertelenségét. 

Minthogy a jelentkezni ramé:t kereskedöket köz
vetlen kapcsolatba hozni óhajtjuk termesztöinkkel, 
szükséges tudnunk azt, hogy kik volnán8'k hajlandók 
nemes sárgadinnye termesztésre vái!alkozni; azért is 
felkérjük a termesztésre vállalkozókat, hogy eimeiket 
hozzánk a Tiszántuli Mezögazdasági Kamara, Deb
recen (Hunyadi u. 5.) mielöbb bej-elenteni szivesked
jenek, hogy eimeiket az érdeklődő kereskedökkel a 
közvetlen érintkezés felvétele céljából közölhessük. 

A fentebb felsorolt nemes sárgadinnye fajták mo
del!jei a Kamara helyiségében megtekinthetők s azok
ból eredeti tiszta mag a Kamaránál beszerezhető. 

Ezen fajtákon kivül, aki a Tiszagyöngye és Aknabás 
fajtákból tiszta maggal rendelkezik, termesztésébe 
azokat is bevonhatja. 

Mindazon termesztök, akik a helyi piacokon ter
'rnésük értékesitését biztositva lá~ják, valamint már ed
dig is beyezetett termesztésük biztos értékesítésre 
számithat, a folsorolt fajtákból amig a készlet tart, 
a Kamaránál magot szerezhetnek be. 

A termesztök figyeimét azon körülményre kí
vánjuk felhivni ,hogy a Kamara ezen akciójában ter
mesztési versenyt is hirdet, melynek föfeltétele az, 
hogy csak egyetlen egy fajta termesztésével vegyen 
részt, a jelentkező s a termesztés teljesen tiszta le
gyen, vagyis m:ndm másfaj:a dinnye, valarnint ugorka 
és tök is oly körzetben ki legyen zárva, hogy elfaj
zás létre ne jöhessen, hogy a termelt fajta minösége 
absZO'lut elsörendü legyen. 

A termelési versenyben bejelentett résztvevők kö
zött kitüntetéseket és díjakat is oszt ki a Kamara. 

A nemes sárgadinnye termesztési akció mellett 
a görögdinnye nemesitésére is kiterjeszkedik a Tiszán-
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jeszkedik a Tiszántuli Mezögazdasági Kamara, és 
vörös-husu Marsovszky és Sándor Pál-féle és egy 
aranysárga omlóhusu mézédes Czapáry Berta'an-fé!e 
görögdinnye-fajtának a magjából ad ki a termelőknek. 

A dinnyemagvak ára: 
Görögdinnye fajtákból 10 gr. 1.40 P 
Kantalup sárgadinnyékből 10 gr. 1.20 P 
más fajtákból 10 gr. -.80 P. 

és a portóköltség, amelyre külön 
20 grammig 46 fillér 
40 grammig 54 fillér 
250 grammig 58 fillér 
500 grammig 70 fillér 

küldendö be az előjegyzéssei ~gyidejüleg. Az előjegy
zéseket időrendjükben eszközöltetjük s csak a készlet
hez képest telj.esithetjük. A már nem teljes:thetö elő
jegyzésekre beküldött összegeket visszautaljuk. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
745-11. 
6-1930. szám. 

(A m. kir. vallás• és közoktatásügyi núniszter 
vitéz Vadnay Károly kiskunhalasi állami gazdasági 
szaktanítónak a monori áll:ami gazdasági népiskolá
hoz történt áthelyezése tárgyában 745-11-500/1929. 
szám alatt kiadott rende!etét hatályon kivül helyezte.c 

Budapest, 1930. évi januáf' hó 14-én. 

A miniszter helyett: 
Dr. Petri Pál sk. 

államtitkár. 

Felhivás. 
Az országos egyesület sulyos anyagi helyzetére 

való tekintettel, legutóbbi választmányi ülésünk azt 
a határozatot hozta, hogy a tagdíjhátralékban leyö 
tagok tartozásait lapunkban nyilvánosan le kell kö
zölni. Ennek kikerülése céljából ismét egy kérés
sel járulok a tagokhoz, sziveskedjenoek velem egy 
levelezőlapon közölni, hogy a mul:kor csekklapokon 
kimutatott tartozásaikat minél rövidebb idö a!att mi
lyen részletekben tudják megfizetni, hogy azt elő

jegyezhessern és a közgyülésen kedvezöbb pénz
ügyi helyzetről számolhassak be. 

Kérem az igazgatókat is, hogy az iskolák lap
elöfizet&eit mielőbb t·eljesitsék. 

Turkeve, 1930. március. 

Vrannay Kálmán 
egyesületi föpénztáros. 
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GAZDÁLKODÁS 
Baromfitenyésztés _ és t~nyésztési 

Irta : vitéz LANG ISTVAN. 

láz 

Furcsának gondolhatja valaki, hogy a ba~m
fitenyésztéssel kapcso~atban tenyésztési lázról szolo~, 
amikor hivatalos és nem hivatalos szervek, hozza
értő és laiku:> emberek hirdetik, hogy a ma?~ar m~
zőgazdaság válságát ipari növények_ terme:esevel es 
okszerü baromfitenyésztés$el oldhatJuk meg. 

Kisgazda és iparos, kereskedő és hiv~talno~, h~ 
ért hozzá, ha nem, baromfit akar tenyesztem, ht· 
szen olvassa az ujságokban, hogy a Jeghorn tyuk 
300, a Kh aki Campbell kacsa meg 320 tojást tojik ~gy 
év alatt s ha egy tojás 10 fillér, 30-32 p~ngo a 
bevétel, mig egy baromfi etetése 10-12 pengöbe ke.~ 
rül, tehát a tiszta haszon darabonként 20-22 pengo 
lesz. 

Amikor magam is harcolok a magyar baromfi
tenyésztés fejlesztése érdekében, azt ugy a magam! 
mint az állemgazdaság., s különöse:n .a külkereskedelmt 
mérleg szempontjából feltétlen k1vanatosnak tartom, 
éppen nemzetgazdasági szempo~tból. !~tom vesz7del
mesnek az e téren m'.ltatkozó tel;es ta]ekozatlansagot, 
a 2X2-4 nem ismerését, a lázas lelkesedéstől fütöt~ 
felhőben járást. Miért? Hát egyszerüen azért, mert ak1 
az ujságok hasábjain prop~gandána~ szánt .és ~zé
dületesnek lefestett bevétell lehetősegeket keszpenz
nek veszi s kellő gyakorlat, felszerelés, ismeretek és 
terület hi~nyában pusztán a nagy perspektivától meg
szédülve beugrik, keservesen rá fog fizetni ~ do!~gra 
s ezeket a bukásokat a -nemzet egyateme 1s erosen 
meg fogja érezni s mert itt is, mint mindenütt, a 
tulzás csak káros következményekkel jár. 

A gazdasági életben több ilyen világmegváltó esz
me hozta lázba már az ernberaket Egyszer a mag
termesztéstől várták a csodát, máskor a tejgazdasá
gok végnélküli fejlesztésétöl, majd a bussertéste
nyésztés és sonkamalac hiz'alá:s volt az aranybánya, 
most meg a baromfi és gyümölcs tömegtermelés! 

Igaz hogy mindegyik gazdasági irány jó és helyes, 
ren~bilis do!og, de csak ott, ahol erre a viszonyok 
alkalmasak s a megfelelő töke és szakismeret ren
delkezésére' áii. Hiába akarnék én méheket tartani 
kopár sziklákon, ahol ni?cs virág, ~tt bizony ne!D 
gyüjtenek azok mézet; epp ugy hui!~ aka~k en 
ketrecben tojóty.ukot tartam, az ott tojást adm nem 
fog. 

Ne számítson senki semmiféle fajtyuktól, még 
a legkedvezöbb viszonyok között se, és akkor se, ha 
amerikai leghonnak hivják is azt, egy évre 300 to
jást, elég·edjék meg 140-150 darabba!, mert ez is 
a mai 70-80 darabos évi átlaggal szemben már 
száz százalékos emelkedés. Főkép óva intek minden
kit attól, hogy kellő szakismeret hiányában költsé
ges befektetést csináljon, mert kárát bizony a nagy-
hangu reklámok nem fogják megtériteni. · 

Most már joggal kérdezheti tö:em az olvasó, hát 
tulajdonképen hogyan állunk azzal a baromfitenyész
téssel, amikor egyrészt azt mondom, hogy a barom
fitenyésztés fejlesztése nemzeti érdek, másrészt meg 
félek attól, hogy sokan és nagy lelkesedéssel akar
nak baromfit tenyészt-eni. Ez első pillanatra ellen
tétes álláspont, de rögtön érthetövé válik, ha az 
eredményes baromfitenyésztés feltéte~eit megmondom. 
Nevezetesen megfelelő terület, jó ól, egyszérü, de 
modern felszerelés, célszerü, de gazdaságos etetés 
s ami a legfontosabb, kellő szakismeret. Enélkül 
baromfit lehet ugyan tartani, de a baromfi sohase 
fogja a gazdáját eltartani. Azért mindenki, akinek 
megfelelő területe éS valami gyakorlata van, tartson 
nemesvérü baromfit, minél többet, de aki csak most 
akar kezdeni, pedig igen sokan akarnak, ne menjen 
fejjel a falnak, hanem előbb egyik vagy másik 
gyakorlati baromfitenyésztötöl tanulja meg a mühely
titkokat, s csak azután fogjon hozzá, hogy baromfit 
tartson. 

A tern1észetes keltetésrőL 
Beál~ott a tavasz, igy a baromfitenyésztésben 

oly fontos természetes keltetésről pár sorban idöszerü 
utmutatást adni. 

Az a hely, ahol a keltetést végezzük, legyen: 
egyenletes, kb. 15 fok C. körüli hömér.sékJ.etü, ráz
kódtatásoktól mentes, félhomályos, tiszta levegöjü, 
mérsékelt páratarta'omrnal r~ndelkezö ,könnyen szel
lőztethető, anélkül azonban, hogy a szellőztetés nagy 
höingadozásokat okozna és léghuzatos lenne. Jó, ha 
padozata egyszerü döngölt agyag. A he:yiség ajtója 
inkább északnak, mint délnek nyi!ó lzgyen. Gondos
kodni kell, hogy a keltető helyen hamu, vagy homok
fürdö ál.jon a kotlós rend~lkezésére. Kis gazdaságok
ban a szoba, konyha, kamara, vagy más rendel
kezésre álló helyiségből azokat kell kiváhsztani, a 
melyek a fe!sorolt követelményekből a legtöbbet tud
ják nyujtani. Nem szabad azonban a keltet~st a 
baromfi ólakban végezni, mert a többiek a kotlóst 
bántalmazzák, miközben a tojások összetörhetnek, ki-

hülhetnek, ltönnyen beszennyezödnak, a levegő sem. 
elég tiszta és az élösdiek is elszaporodhatnak. 

Minthogy a tojások kiköltése huzamosabb ideig 
tart, magától értetődő dolog, hogy azt a nagy testi 
megerőltetést, ame:y az ily hosszu ideig tartó üléssei 
együtt jár, enyh:tenünk kell azzal, hogy a kotlósnak 
kényelmes fészkel. készítünk. Arra is figyelemmel 
kell lennünk, hogy a tojások a fészekben egymás 
mellett egy rétegben jól elhelyezhetök legyenek, hogy 
igy jól betakartassanak s am'kor a kotlós a fészkén 
mozog, vagy arra felszáll, lábait kényelmesen elhe
lyezhesse. Mert csak ezek figye!embevételével ér
hetjük el a legjobb kezelési eredményt, igy megy a 
legkevesebb tojásunk tönkre. 

A kotlós ~ondos :~ivá:asztása '!ontos ~ényezöje 
a keltetés sikerének, jobbak a viszonylag nagyobb 
testü és dusan tollazott, hibá·tlan tolltakaróju egyed·ek, 
melyek termész~te higgadt és nem féiénk. A kotló
sok továbbá gondosan megvizsgálandók, hogy nem 
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betegek, férg,esek-e? Fontos, hogy teljesen egészsé
gesek legyenek, mert különben, mint pl. a meszes
Jábuak nem ülnek nyugodtan. A keltetésre alkalmas
nak látszó kotlóSOikat, mielött megültetnénk, ki kell 
próbálnunk, testét a tetvektől gondosan megtiszttta
DIUnk, este aztán ráültetjük a fészetue és alá 1-2 
tojást, vagy porcellán tojást adunk, hogy hibáit ki 
lehessen tapasztalni. Vannak ugyanis kotlósok, me
lyek kint eredeti helyükön jól ültek, mig bent nem 
akarnak a fészken maradni. Ezeknél megkísérelhető 
az, hogy a fészket este oda kivisszük s ha a kotlós 
ráült, mindenestöl behozzuk és 1-2 napig leborít· 
juk, esetleg igy sikerül megszoktatnunk. 

Ha a kotlóst kipróbáltuk és az már nyugodtan 
ül, alája adhatjuk este a tojásokat. Nagyon sokan 
követnek itten el nagy hibát akkor, amikor nem 
gondolják jól meg azt, hogy egy kotlós alá hány 
tojást adjanak, hanem kötik magukat egy bizonyos 
számhoz, pl. a huszonegyhez. Pedig ezt esetenként 
mérlegelni kell, mert függ ez a kotlós és a tojások 
nagyságától, a kotlós tollazottságától és a keltetés 
idejétől is. Atlagban 13-21 darab tojás rakható egy 
kotlós alá, jó az is, ha a "tojások száma páratlan, 
mert igy azok sza,bályosabban helyezkedhetnek el 
a fészekben. A megültetési mindég este kell kezdeni, 
ha azonban 1-2 nap mulva a kotlós a tojásokat ott 
hagyná, igyekezni kell azokat melegen tartani, amig 
sikerül más kotlós:t keritenünk, célszerü két kotlóst 
ülte,tni egyszerre, hogy ha az első vizsgálatnál sok 
tojást kell kidobnunk, egy alá tehessük a megmara
dottakat. 

Mig a tojások kikelnek, a kotlóst gondozásban 
keH részesitenünk, oda kell hatnunk, hogy a kotlós 
mindennap ugyanabban az órában szálljon le, ezt 
elérhetjül<, ha a táplálékot ugyanazon időpontban 
adjuk, ha több kotlósunk van, ugyanazon sorrendben 
kell öket leszállitani s igy az egymáwtán következök 
megszokják egymást. A leszá:litás időtartama is meg
határozott. Hidegebb időben rövidebb, melegebben 
hosszabb lehet. Atlagosan a keltetés kezdetén a le
száliitás ideje 9-10 perc, közepén 12-16 perc, vége
felé pedig már 16-20 percet is kitehet A kotlós 
elesége mindég szemes eleség le_gyen és pedig hide-
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gebb időben tengeri, melegebben ~. lágy eleséget 
ne adagoljunk, mert hasmenést okozhat. Ha a has· 
menés fellépne, vörös borba áztatott kenyeret, vagy 
rizskását adlllgoljunk, gondoskodnunk kell tiszta. friss 
ivóvizről is. Am~g a kotlós étkezését végzi, átvizsgál
juk a fészket és megigazitjuk, ha törött tojás volna, 
azt kidobjuk, ha annalf tartalma ráfolyt volna a töb
biekre, azokat la~gyos vizzel lemossuk és szárazra 
töröljük. Ha repedt tojást találnánk, azt beragaszt
juk, ha a fészekben ürüléket találnánk, azt eltávo
litjuk. 

A kotlós alá tett tojásokat a keltetés ideje ala.tt 
többször behatóbb vizsgálatnak kell alávetni. Az első 
vizsgálat a fehérhéju tojásoknál a hatodik, a barnás 
héjuaknál a hetedik nappon, sötét szobában, gyer
tya fény meUett ,vagy vizsgáló lámpás segitségével 
történik. A megindult eleven tDjásban a csira rende
sen a tojássárga felső oldalán babszemnagyságu fol
tocska alakjában látható. Belöle sugarasan elá16 erek 
futnak széjjel, ha a vizsgálat a tojás megfordítását 
teszi szükségEs!é, azt m:ndég a tojás l:ossztengelyének 
irányában tegyük. Ha az egyébként világos belse
jü tojásban kisebb-nagyobb sötét foltot látunk, mely
böl azonban ezek nem ágaznak széjjel, a csira elhalt. 
Ugyszintén elha"t akkor is, ha a tojás belsejét zava
rosnak, foltosnak látjuk, s a csira alakja ebben ki 
nem vehető. Ha pedig az egész tojás belseje tiszta, 
áttetsző s a csira nem látható, az ilyen tojás nem 
volt megtermékenyitve. A második vizsgá~at ideje a 
14-16 nap, ilyenkor esetleg már egyszerü megtekin
tésre, tapintásra és megszagolásra is észrevesszük 
azokat, amelyek rosszak, mert azok fo!tos kinézésüek, 
szapppanos tapintatuak és rendesen büdösek. Bizton
ság kedvéért át kell awnban azokat világit:anunk. 
A jó tojás ilyenkor egészen sötét, csak hegyesebb 
vége felé világosabb valamivel, hol esetleg még az 
erezettség is látható. A légür éles vonalban elválik 
és fehér ,ha a tojást két ujjunk közzé véve lassan 
átforditjuk, belseje nem rnozog. Ha sötét ugya1l, de 
átforditás alkalmával belseje mozog, ugy az ébrény 
elhalt. A felismerhetőleg rossz toj'ásokat az első és 
második vizsgálatkor is eltávolitjuk s főzve csibék 
etetésére, vagy ipari célra felhasznáJjuk. 

A kftiterjes konyhakertészetrőL 
Irta: MATÓS ISTVÁN. 

Hazánkban a konyhakerti növények szántóföldi 
termelésének egyes vidékeken nagy szerep jutott. 
Közismert a makói hagyma, a szegedi, a kalocsai 
paprika, a nagykörösi saláta és uborka, a csányi, a 
káli dinnye, a györi, az egri zö!dségtermesztés. Eze
ken .a vidékeken nagyszámu szegény családnak ad 
a mai nehéz viszonyok között is megélhetést a külter
jes tj{·onyhakertészet. 

A külterj.esz konyhakertészet jobban megfelel a 
magyar nép természetének, mint a belterjes bolgár
kertészet, amelyet pedig kormányaink a mu"tban év
tizedeken keresztül törekedtek nagy anyagi áldozatok
kal megkedveltelni népünkkel, sajnos csekély ered
ménnyel. A magyar ember általában bizalmadan min
den társulás, minden ltözös munkával szemben. Ott, 
ahol külterjes konyhakertészetet folytatnak, még a 
nagyobb bérleteket is - amelyet bár közösen vesz-

nek ki - széjjel aprózzák annyira, hogy mindenki 
megkaphassa a maga parcelláját, amelyen azután 
függetlenül dolgozhatik, mert sem a munkába,n, de 
a jövedelemben sem szereti az osztozkodást. 

A külterjes konyhakertészkedés hazánkban ott 
virágzott fel, ahol nagyobb város közelében vagy 
vasutvonal mentén számos kistermelő ugyanazon 
konyhakerti növényt termeszti. Az ilyen vidékeken 
a közvetítő kereskedelem szivesen vásáro'ja össze a 
tömegárut, mivel csak ezt képesek könnyen és jól 
értékesít-eni. 

A jelen~egi nehéz gazdasági viszo.nyok legsulyo
sabban a törpebirtokosokat, különösen pedig a fö:d
birlokreformmal fö"dhöz juttatott, de kellő felszerelés
sel és forgótökével nem rendelkező szegény népet 
érinti. Sok helyen nem tudja mit is kezdjen azzal az 
1-2 hold fö"ddel, amelyet megkapott s igy gyakran 
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haszonbérbe adja olyan kisbirtokosoknak, akik felsze
reléssel rendelke·znek, maguk pedig továbbra is más 
munkaalkalmat, napszámmunkát keresnek. Pedig ha 
nem is mindenütt, de ig·en sok vidéken, ezeken a 
kis termeteken is be lehetne áUitani a külterj<es 
konyhakertészetnek azt az ágát, amely ott épen a 
legjobban megfelel. , 

A külterjes konyhakertészet kis~bb területen is 
aránylag a legcsekélyebb befektetéssel jár. Hiszen 
a makói hagyma, vagy a csányi feles dinnyekerlé
szek nem visznek magukkal mást, mint a sajátter
mésü jQ vetőmagot és a munkaerőt. Ezért a külterjes 
konyhakertészetet még a legszegényebb néposztály 
is üzheti, sőt ugy a saját, mint családjának munka
erejét itt igen jól értékesitheti, ami pedig a mai 
magas murikáltatási kö!tségzknél nagy megtakaritást 
jelent. Ezek·en a vidékeken nincs divatban az egyke, 
mert azt tartják, nagy család, sok munkáskéz. S bi
zony a külterjes konyhakertészetnél még az aggok, 
gyermekek munkaereje ,mely kü:önbe.n a nehezebb 
mezei gazdaságnál alig értékesíthető, itt a leggaz
daságosabban felhasználható. 

Azonban a külterjes konyhakertészet is csak ott 
lesz jövedelmező termelési ág, ahol hozzá a szüksé
ges feltételek megvannak. Elsősorban számolni kel! 
a piaci viszonyokkal és al'kalmazkodnunk kell a ve
vők, kereskedők igényeihez, kívánságaihoz. Ne sok
félét, hanem egy-két, azon vidéken legjobban díszlő 
növényből sokat termeljünk. Mert nemcsak, hogy a 
kereskedelem szivesen vásáro!ja a tömegárut, de a 
sokféle növény termesztése szét!orgácso ja erőnket 
s igy egy-egy termesztési ágat nem vihetünk a tö
kéletességre. Tömegtermesztés mellett azonban a mi
nőségre, .a piacra hozott termények válogatására, 
osztályozására is ügyeljünk. 

Tekintettel kell lenni arra is, hogy amennyiben 
a külterjes kertészet a mezögazdaság vetésfo:-gójában 
kap helyet, ugy főleg oly konyhakerti növényzket ál
litwnk be, amelyek öntözés nélkül is sikeresen ter
meszthetők: pl. hagyma, zö~dség, füszerpaprika, diny
nye stb. 

Számolni kell a termesztendő növények igényei
vel is. A szántófö:di termesztésre alkalmas konyha
kerti növények a melegebb vidékeket kedveak, ahol 

elég korán tavaszodik, a nyár meleg és száraz - de 
nem aS'zályos - az ősz pedig hosszu. Altalában a 
középkötött vályogtalaj, ha az elegendő humuszt is 
tartalmaz, felel meg legjobban termesztésünlmek. 
Azonban sovány talajokban is termeszthetök, ha meg
feJelö mennyiségü istállótrágyázásban részesülnek. 
Kisgazda a konyhakerti növény·ek szántóföldi ter
mesztésénél ezeket mint kapás s az elöveteményt il
letőleg nem igényes növényeket könnyen beleilleszt
heti a gazdaság vetésforgójába. Ajánlatos két kalá
s·zos között termelni öket. Előttük őszi, utánnuk ta
vaszi következzék. Nagy előnye a külterjes kony
hakertészetnek, hogy utánna a föld tiszta és gyom
mentes, miért is sok elhanyagolt földet adnak ki 
feles kertészeknek megmunká'ásra. 

A jó vetőmag beszerzésére ne sajnál;uk a költsé
get. Fontos, hogy csak elsőrendü magot h'lsznál
junk vetésre. Legjobb ha sajáttermésü, nagy gond
dal és körültekintéssel termesztett és kiválasztot!t 
vetőmagunk van. 

A konyhaker{i. növények megkivánják a talajnak 
jó előkészítését. Kalászos után pl. tarlószántást, öszi 
mélyszántást s tavasszal mihelyt a talaj megszik
kad, mély fogasolást, porhanyitást adunk. Tenyé
szet közben pedig az ápolási munkákat a maguk ide
jében és gondosan elvégezzük. 

Végül tagadhatatlan ,hogy a külterjes konyha
kertészet megkivánja a megfelelő szaktudást is, kü
lönösen akkor, ha az meleg, vagy hidegágyi pa
lánták elöállitásával is jár. Ehhez legkönnyebben a 
termelésben, pa!ántanevelésben jártas kertészektől és 
termelő társaitól nyerhet kezdetben fontos utbaiga
zitásokat, tanácsokat a kezdő termelő, ame~yeket ké
sőbben az egy·es növények termesztésénél saját 
megfigyelése:vel s a több évi gyakorlat közben szer
zett tapasztalataival egészithet ki. 

Nem állja meg a helyét az a sokszor alaptala
nul hangoztatott áHitás, hogy a magyar ember nem 
szereti a kertészkedést. Hogy ezen a téren is siker
ru! tud do!gozni, erre a legjobb bizonyiték az, hogy 
termelvényeinek kiválóságáért még az annyin fel
ka]:ott bolgár kertészek is szivesen felkeresik, hogy 
azután nagyobb haszonnal tovább adjanak az ö fá· 
radsága gyümölcsén. 

Az önálló és továbbképző gazdasági népiskolák fontos 
szerepe az ország gyümölcstermesztésének fellenditésében. 

Ha körültekintünk a magyar gyümö:csös kertek
ben, nagyon kevés kivételel az a szomoru összbe
nyomás alakul ki bennük, hogy azokban a gyü
mölcsfák vértetves, moniliás, rálws elhanyagolt be
teg stb. ái!apotban vannak. 

Az orszá.<s jövedelmező gyü~r.ö!cs!ermesztésének 
fei!enditésével különösen a jel~n földmive:ésügyi kor
mányzat, nagyarányu gazda~ági mozgaimat inditott 
meg, melynek eredményes munkája észrevehető ja
vulást mutat a mu:ttal sz~mben. Ne felejtsü!< el, hogy 
csak jó ak1pra lehet sikerrel épiteni, már pedig a 
jel·en, meg!évö gyümölcsfáink nagy százaléka me
lyet én alapnak n·evezek, nem arra való, h:og~ arra 
épitsünk, hogy egy közgazdaság'lag érezhető jöve
delmező gyümö'cskulturát biztos:tson. 

Gazdáink, kikkel az okszerü, jövedelmező gyü-

mö.Jcstermesztést Ie:karolni k:vánjuk, nem rendelkez· 
nek azzal a szakismerettel, mely öket meggyőződé
ses, hivatásszerü gyümölcstermesztövé teszi. Mikor 
velük a gyümö'cstermeszttsröl, mint jövedelmező ter
melési ágról beszélgetünk, nagyszérük sajnos, még 
azt az egyszerü választ adja, hogy jó ha van a 
h~z körül, mert a gyermekek szeretik. Igy gyümölcs
f~it a. vásárban veszi meg, ho.J pusztán gyümö!cs· 
fat ker; holott tudjuk azt, hogy az eredményes, jö
vedelmező gyümö'cstermesztésnek az alapját hibáz
tuk el akkor, mikor a vásár:á>nál figyelmen kivül 
hagytuk az ilyenkor e!engedhetetlen sok-sok körül
ményt, tudni valót, mely a célunkat biztositja, vagy 
má•r ei~ve tönkretette. ' 

Igy történhetett és igy áll még sok vidéken 
gyümölcstermesztésük foka kisgazdáinknál, akikről tu· 
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lajdonképpen beszélni óhajtanék. 
Kisgazdáink agyában még ismeretlen foga~om a 

komoly gyümö'cstermesztés, mert hiányzik az alap
ism~rete~ elengedhetet!en szüks2glete, melyeket már 
az tskolakban ,azaz gyermekkorban kell megszeremi 
oly alaposan, hogy arra bizton épithesse munkáját 
az iskolán kivüli gazdasági népoktatás, mely folyta
tásképpen szolgálná a nagy célt. 

Igy !alán kisgazdáink g:tzdaságában a gyümölcs
termesz!es hamarabb elfog.alja azt a helyet, melyet 
az orszag nemzetgazdasági érdeke megk:vá:1. A föld
mivelésügyi kormányzat az erre vonatkozó bölcs 
cél!udatos intézkedé;;;é"t meg is tette. Kü.önbözö szak: 
lapok, iskolák, melyek rendszeresen és részletesen 
foglalkoznak a kivánt ággal, hathatós képviselői a 
nagy célnak, azonban itt a kisgazda gyermekeiről 
lenne szó, hol kezdeni vélem a nagy munkát azt a 
kiindulási helyzetet, melyet alapnak nevezek ' 

Egyik országgyülési képviselö ur, ki éppen az 
iskol:ánk során hangoztatta, h9gy vigyük az isme
reteket, a kulturát a faluba ,mert a falu nem mehet a 
kultura után, mert fö:dje, hivatása odaköti, hol ö 
szület~tt. Ez igy is van. Kérdés, melyik intézmény, 
vagy tskol.atipus lenne a legmegfel2lőbb arra, hogy 
az alapot elkészítse, amelyre azután a különböző, nép
müvelés, szabadoktatások során felépíthető lesz a 
jövedelmező gyümö"csterm:.>sztés a magyar köz
gazdasági lletben. Tehát he~ysz:nm ke.l a mun
kát végezni! Erre szolgálnának a vallás és közok
tatásügyi miniszter ur által bölcs~n átszervezett to
vábbképző gazdasági népiskolák és az ország kü
lönbözö helyein felállitott 50 drb. önálló gazd. nép
iskola. Mivel az önálló és továbbképző gazdasági 
népiskolák a 68-as törvények á!tal kötelező 12-15 
éves tanuJók anyagával foglalkozik, hol kisgazdáink 
gyermekeinek 90 százaléka rendelkezésre áll évente 
oly nagy számu tanu!ó részesül oktatásban, hogy sze
rény nézetem szerint ez~n iskolatipusnak ily arány
ban törekvő intenziv felkarolása az eredményes és 
jöveddmezö gyümö cstermesztést illetőleg meghozná 
a kivánt sikert. 

Ezennel az önállö gazd. népiskolákra vonatkoz
•tom fejtegetésiemat, melyek egyen"öre tárgy;lago
sak lehetnek. Lássuk, hogy ezen a!sófoku gazd. nép
~skolák mily fellzzreltst, szükségleteket kivánnak ma
.guk után, hogy a gyakorlati gyümölcsterm~sztés ala-
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pos tanitása keresztülvihető legy,en. Mindenek előtt 
a~ iskolá~al ké!pcsolatos 3-4 kat. holdas kertgazda
sag beállt!ása, te1epitése elengedhetetlen kelléke a 
célnak, mely a tanulóknak gyakorló terüleiül szolgál 
s melyen az okszerü és intenziv gyümö!cstermesztés 
módját a község lakóival is szemléltetni tudjuk. 

A_ gya~orló területet ugy vélem berendezni, hogy 
az mmtakeppen szolgálj-on a községben egy jöve
delmező gyümö:cskertgazdaság bemutatására. 

Helyszínen a gazdákkal párhuzamban termelve 
kell bebizonyítani, észrevétetni az okszerü gazdál
kodás létjogosu:tságát, hogy konzervativ elveit meg
d~nlbessük. és rábirjuk eddigi gazdálkodásának meg
valtoztatás:ara. Az oksz~rü terme!ési mód mellett az 
értékesilés kivit~l:!, osztá"yozás, csomagolás, szállitás 
stb. is szerepzljen a gazdas~gban, sőt egy gyümö cs
feldo~gozó közüzem beálli:ása rendk:vül jótékonya-n 
szolgálná a c€lt ,mert azz:~! egy belterjes gyümölcsöst 
ad a gazdaságnak, a jövedelmet jobban biztosító 
tanujeiét tesszük láthatóvá. A ker:gazdaság oly meny
nyiségben állítja ·elő évenként az oltványokat, hogy 
azokkal a megfelelő fajtákat sz.aporitsák s ezzel elér
jük azt, hogy jel:!n he:yteJ.en, arnugy is beteg, slnylödö 
gyütnölcsfáink a valóságnak megfelelő és jöved~l
mzeö gyümölcstermelésnek alapját biztosiló fákkal 
cseréltetnek fel. 

Mivel a kertgazdaság ezen formájában egy 
speciális, rés:llben öná:Jó munkakört kiván, 
azért a kertgazdaság vezetésével megbizott 
szaktanító a kivánt eredményt csak ugy t~dja 
biztositani, ha egyébb munka alól felmentik és csu
pán a kert vezetését és az iskola osztályaiban ezen 
ággal kapc~o:atos tárgyak tanítását látja el. 

Rendelkezik az álam e:egendö szakemberrel, ki
ket a föiskoláról kibocsátanak azon jókivánatok ki
séretév-el, hogy menj és érvényesü:j, a diploma ke
zedben van ! A fent vázolt megoldá.~hoz 
szakemberre, kertgazdára van szükség, tehát 
helyezze az á:tam ez:!ket a sze:Iemi energiákat üzem
be ahhoz a produktiv munkát kivánó intézményhez, 
az önálló gazd. népiskolákhoz, hol jelen esetben 
szerény nézetem szerint a jövzdelmezö gyümölcs
termelés alapvető fázisát megkezdeni, megadni le
hetne azoknak, kik a faluról kerülnek egyenlőre az 
önálló gazd. népiskolákba. 

Az öszibarack 1netszési módjai. 
Az őszibarack azon kiváló gyümö:csféle közé tar

tozik, mely a termesztéssei járó kö:tségeket nagyon 
meghálá"ja, ha annak munkáit kellő körültekinté.;szl és 
szakavatottsággal végezzük el. Je1en1eg is az ország 
több helyen foglalkoznak az őszi barack termeszté
sével, de amint a tapasztalat bizonyitja, nem min
denütt a kivánt eredménnyel. Származá>ánál fogva 
megkivánja a védett. meleg fek"é!lt, déli lejtőt. Igy 
az ország azon részén, hol a tél külöriösen szigoru 
szokott lenni, nyilt fekvésü széljártl. területeken koc
kázato·s lehel az őszi baracknak nagyban való ter
mesztése, rnert a fá=nak a rügy·ei esetleg 1-2 éves 
vesszői is hamar elfagyhatnak. Kifogástalan minö
ségü és kielégitő mennyiségü gyümö"csöt az agyagos 
márgás, meszzs talajban tenyészt~tt őszi barackos fog 
teremni. Az emlitett követe!ményekhez ho·zzájárul 

az őszi barackfának a metszése, amelyről az alábbiak
ban kivánok beszélni. Az őszibarack!ának, ha bokor
alakban neveltük 5-6 vázága szokott lenni, amelyen 
elhelyezkednek a termést hozó vesszők, illetve nyár
sak. Metszéssel tudjuk biztositani ezeknek a termő 
vesszöknek, nyársaknak a minél nagyobb számban 
való megjelenését és megakadályozni a fának a nem 
kivánatos feikopaszodását. Kétféle metszést kell 
végeznünk, hogy a termést hozó nyársakat megkap
juk. Metszenünk kell téJ.en, melyet folytatunk nyáron 
a zöld metszéssel. A termés sikerét illetőleg elsöbb
rendü követelmény a zö:d metszés helyes végrehaj
tása, mert azzal biztositjuk a jövő évre szóló virág
rüggyel ellátott termő vesszök megjelenését. Ez ab
ból áll, hogy tavasszal a kUombosodott bokorról 
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rninden két összenőtt hajtás közill az egyiket tőbő! 
eltávoütjuk, a másikat 10-12 levélre, éles késsel 
visszametszük. Ugyancsak visszapincirozzuk az erő
sen növő, egyedül álló hajtásokat is a fent megje
lölt hosszuságra. Valamint a már termést hozó 
nyársakon megjelenő hajtásokat is pinciroznunk kell 
oly képpen, hogy a legalsó hajtást kivéve, v~lameny
nyit 2-S levélre, mig az előbbit szabadon hagyjuk 
nőni. Töhajtások vagy a fa belsejének nem kivánatos 
elsürüsödését előidéző hajtások mindenkor el• 
távolitandók a fa vázáróL 

Ezen válogatási és zöld metszési müveJ.eteket 
nem szabad egyszerre végrehajtanunk, hanem 2--S 
alkalommal, ·8-10 nap közbeiktatásával. A zöld met
széssel a növény a táplálékát a levelek hónaljában 
ülö rügyek virágrüggyé va!ó képzésére fordítja. 

A nyári metszés kiegészítését szolgálja a fának a 
téli metszése. Végrehajtható a téli napokon, ha azok 
nem fagyosak egészen a rügyfakadásig. 

Téli· metszéssel akadályozzuk meg a fa felko
paszodását. Ez abból áll, hogy a fa vázágait a 

8zerkesztői 
Olvas61akhoz. Lapunk februári száma a szer

kesztöségben és kiadás helyében történt változás 
folytán csak a márciusival összevontan jelenhetett 
meg. Az elmaradt anyagot augusztusi számmal vagy 
valami külön hasznos mellékJ.ettel igyekszünk pótol
ni. Szeretetteljes elnézést kérünk a rajtunk kivtil álló 
okok rniatti késedelemért. Egyuttal közöljük, hogy 
kedves olvasóinknak bármiféle gazdasági és tanügyi 
kérdésben a legnagyobb szivességgel állunk minden
kor rendelkezésére. Sürgős esetekben válaszbélyeg 
csatolását kérjük. 

llaDkafdra.;;blkboz. Lapunk szerkEsztését minden 
hó 20. napján zárjuk. Az ennél későbben beérkezett 
közlemé~yeket csak sürgős és fontos esetekben tud
juk a munkában levő számban közölni. Képeket la
punkban rzndsz~rint levelezőlap nagyságban közlünk. 
Egy ilyen nagyságu klisé - mely levelezőlapok nyo
mására is kiválóan alkalmas - 15 pengőbe kerül és 
az a beküldö tu!ajdona marad. A fényképeket vagy 
más képeket a szerkesztöséghez, a klisé árát pedig 
az egyesületi pénztárba kérem beküldeni. Az igaz
gató urakat különösen kérem, hogy lapunkat isko
Jáinknál történt fontos eseményekről - hacsak rövi
den is - értesiteni sziveskedjenek. 

Géler Lajos Duacake. A szivesen megigért 
támogatást hálásan köszönöm. lsten velünk! 

Nea Fereae Békésciaaba. Jó tanácsaidért és a kill• 
döttekért hálás szeretettel köszöntlek. Remélem, hogy 
lélekben mindig velem leszel, mert az olyan kötelé
ket, amilyen Téged lapunkhoz füz, csak nem le
het máról-holnapra széttépni. Jó egészséget! 

Breu" J6ztef Cslllillpalola. Gazdagondjaid kö
zött ne feledkezzél meg ezután se a te öreg cimborád
ról. 

kivánt magosságon tul nem engedjük nőni, azaz visz
szametszük. Itt figyelemmel vagyunk a vázágak sza
bályos és egyforma alakjára, erősségére. Visszamet
szük a nyáron nőtt termő és meddő vesszőket. A 
virágrügyeket nem termő vessző metszésénél an• 
nak erősségét vesszük figyelembe. Gyengén maradt 
vesszöket rövidre 1-2-3 rügyl"e, mig az erőseb
beket 6-8 rügyre metszük vissza. A virágrüggyel el
látott termőrészeket annyi virágrügyre vágjuk visz
sza, ahány gyümölcs felnevelését attól elvárhatunk. 
Egy 12---14 rügyet tevő vessző, ha az elég erős, 
5-8 gyümölcs felnevelésére képes lehet. Ahol két 
virágrügyet nem nevelt vessző van együtt, ott az 
egyiket leghelyesebb töböl eltávoHtani, a másikat 
erősségéhez mérten 1-8 rügyes csapra metszeni 
vissza. 

Az őszi barack metszésénél a gyümölcskerté
szet több metszési módszert hasznát A lényeg mind
egyik metszési müveletnél ugyanaz; a termőrészek 
biztosítása, melyeket csak az emlitett beavatkozások
kal érhetünk el. 

üzenetek. 
Bernekker Béla Berelty6ujfa:a. Napsugaras, meleg 

soraidat a tavasz papírra csal•ja májd. Szeresdto• 
vábbra is a »Mezőgazdasági Népoktatást.« 

V. Gyulay litváD Székesfehérvár. Megigérted, 
hogy az egyik tantestületi ülésen tartott ér.tékes elő
adásodat kicsiszolva közkinccsé teszed. Csiszolod 
már? Csiszolod? 

Molaár Sáador llezölur. Ne fe!edd el Kekvesem, 
hogy lapunk nem irtózik a humoros dolgoktól sem, 
amiknek Te - ugy látom -- hivatott müvelöje 
vagy. Szivesen látlak máskor is. 

Györffy Géza Cegléd. Gondolj ugy néha, néha 
reám is! Béke Velünk! 

Szab6 SAudor Kalocsa. A japángombával egy
szer kill'uztatok a bajból, most meg szeretném, ha Te 
--- mint a virágok és diszcserjék nagy kedvelője -
e minőség·edben irodalmi offenzivál inditanál a »Me
zögazdasági Népoktatás« ellen. 

Mlisolmak. A jövő számban üzenek. 

Szerkesztö. 

Kiskunhalas Helyi ~rtasillja Lap
villalat-nyomda, Molnér-ucca 2. sz. 

KÉSZIT: 

Könyveket, havi és heti folyóiratokat, hirla• 
pokat, üzleti könyveket, közigazgatási nyom• 
tatványokat, táblázatokat, lakodalmi és háli 
meghívókat, névjegyeket, gyászjelentéseket a 
legszebb kivitelben, a l e g o l c s ó b b árban. 
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Bármiféle tanszer, taneszköz és Iaboratoriumi 
• felsze~elés a legjobb minöségben és legméltányosabb áron 

Fill és Bartuska 
laboratoriumi felszerelési-, üvegtechnikai cikkek- és tanszergyárában 

• szerezhetö be! Budapest, 1., Bertalan-u. 26 

Hazafias ünnepélyekre legalkalmasabb ifjusági 
szindarabok : 

"Nam taszhat al Magyararszag sohasam" 
és 

"Gyara haza Kossuth LaJos" 
Megrendelhetók utánvétel mellett a szerzónél 
P a tk 6 O li v ér gazdasági tanitónál, 

Okány (Csonka-Bihar vármegye) 
darabonként 1.60 P•ért a postaköltség külön 

felszámítása mellett 

MAGY AR MAGTENYÉSZTÉSI RT. 
===---=== 

MONORIMAG 
GAZDASÁGI, KONYHAKERTI ÉS VIRÁG• 

MAGVAI A LEGKIV ÁLÖBBAK 

Megrendelési hely : 

BUDAPEST, IV., KOSSUTH LAJOS·UTCA 3 

Képes föárjegyzék ingyen és bérmentve ! 

FEHÉ8HASMENÉSMENTES, 
csapófészekkel ellenőrzött, törzskönyvvezett, magas tojáshozamu, országos kiállitásban 

több diijal kitüntetett 

LEGHORN TENYÉSZETÉBÓL 
származó tenyé&ztojás darabonkint 35, májustól 30 fillérért, napos csibe darabonkint 
70 fillérért, hathetes csibe darabonkint 2 pengőért, háromhónapos jérce pedig darabonkint 
3.50 pengőért kapható a SZEGHALMI OliÁLLÓ GAZDASÁGI NÉPISKOLÁNÁL 

Iskoláknak tojásból 20 százalék, baromfiból 10 százalék engedmény 

Gyümölcsfavádaimi 
és egyéb 

növényvédelmi 
kérdésekben a legnagyobb bizalommal a 

CHINOIN 
vegyészeti gyárhoz UJPEST, fordulhatunk 

IMútrágyát 
l legelónyósebben a 

"Nitrogén" 
M6trágya- és Vegyipar Rt. szállit. 
BUDAPEST, V., JÓZSEf-TtR l. SZ. 

Ingyenes mutr4gy4úsl tanácsadóhely 

. r 

l. 



16 Mezögazdasági Népoktatás 

,.~-.. ·-·-·-·-·-·-·-" l ~-;~·d~~ .ák;kidiDt ~~~·i;; ;·;M;zk l 
l az 1930-31. tanévre. l 
l Mlnl""" ~ .. d<ly<R• ·~ 

ABONYINÉ KERESZTURY MARGIT : Önálló gazdasági népiskola 
í sziima. 

l• és osztott gazdasági továbbképzó iskolai Olva.s6 ú tankönyv 1• leányiskolák 1., Il., IJI. osztálya számára 63.986!19:26-IIIa 

Osztályonként kfllőn•kúlön kötetben, avagy mindhárom oszsál számára 
egyetlen kötetbe fozve szállitluk. · • • l UJLAKJ VILMOS-VARGA MÁRTON : Önálló gazdasági népiskolai l 
és osztott gazdasági továbbképzó iskolai Olvas6 ú tankönyv 

fiuiskolák 1., II., III. osztálya számára 61.438!1928-IJia 

• Osztálynnként külOn•kOlOn kötetben. avagy mindhárom osztály számára • l egyetlen kötetbe filzve szállitjuk. l 
HÜBNER JÓZSEF: A kisgazda könyf1e. Tankönyv gazdasági tovább• 44.111,1927-IIIa l képzó iskolák I., II., III. osztálya számára 53.256 1928- Illa l 

Osztályonként kOlőn•kOlOn kötethen, avagy mlndhárom osztály számíira 
egyetlen kötetbe flizve szállitluk. Tdjékozlató és tanmenet mfnden 
kötethez kivánsiigra díjtalanul kapható. 

884- OS!: 76--1929· III a 

l
• TÓTH MIHÁLY: Búzakald.sz. Gazdálkodó ifjak, leányok könyve 53.255!1928-IIIal. 

1., II., III. osztély számára 84.501!1928-IIIa 
884··05! 106--1929-IIIa 

Osztályonként kolon-kolon kötetben avagy mindhárom oszliily sziimára • 
egyetlen kötetbe filzve sziillitjuk. Tananvllgbeosztds az I-lii. esztend6· 
,., ,. • ...,,.. dlj~loo"l kaphafó. l 

Tankönyvjegyzék, árjegyzék, bevezetés céljából kivánttiszteletpéldányok meg
knldését sziveskedjék bizalommal tankönyv=osztályunktól levelez61apon kérni. 

FRANKLIN 
, 

TARSOLA T 
magyar irodalmi intézet 

Budapest, IV., Egyetem-u. 4 

Kiskunhalas Helyi Ertesitője Lapvállalat-nyomda 
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