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A GAZDASÁGI SZAK T ANITÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIV A T ALOS KÖZLÖNYE 

Előfizetési dij : eKész évre 8 penKŐ. Az elO· FELELÓI:> I:>ZERKEI:>ZTÖ MeKJelenik auKulztus kivételé\·el havonta. 
fizetési és hirdetési dljak a Gazdasági Szak l:>zerkesztő&éJl' és kiadóhivata 1: Kiskunhalas 
tanitókOrszágosEgyesUietepénztárlmakTúr• NAGY JÓZSEF BÉLA Ga1.dasigi Népiskola·- Az EKyesUlet tagjai 
kevére az 54.135 csekkszimlin kUldendők. a lapot tagdijuk fejében kapjált. 
A lap kiadisiért felel: Nagy József Béla Kiskunhalas. Kiadótulajdonos, a Gazdasági Szaktanitúk Orszigos Egyesülete, Kunszentmirton. 

Május. 
Irta : BERNEKKER BÉLA. 

Kitárom az iskola ab~akát, hadd ragyogjon be 
a májusi fény, hadd tekints~n be a mosolygó ég 
s hozz:t be a fuvdlom a tanterembe is a kikelet 
üde levegőjét, a hoss:m tél u~án győzcdelmcs Má· 
jus ébtet hirdető r:~gyogását. 

Kitekintek a messze bihari rónákrd s velem néz
nek el tc;nitvány:~im is: a kisgazdák és szegény 
fölrictturó emberek fi:~i. Most virágzik az akác ... 

Kedves, hasznos fá;a az alfö!di magyarna{ itt 
hólog:~! á!muciozó-fehéren az flblak alatt, távol p~

<iig a mély sil\ság erdöi ügy tünn~), fel, minth1 
ünncplős 1 uhás lá;1yot, ú'bának sorban és szórnák 
mirtuszkoszoruili<ll \'irá~bontogató Máius el~bc. Fé
nyesszcmü gy~r:l\ek n:z:g~tili fü~tjeit s EgysKrü lel
kület m:·giupj.l áz ig;:..nyie:enségnek viiágbarorult, 
mámo'iló, fehér pompá;J. 

Mi::rt is s~2r !í ugy i eg zu :J Z <1rö.di magyar, L~

hérfürtös akár.:om? ~vfL'rt h2csül m2g e~ a fát n;?m 
kedvelő, sürüvérü üsn.'mcedék, me y talán m.'g a 
v(gdálhataihn, kopár mo;lgol r~nnsi!;o!\ es úzsiai 

sleppéli <'mlel•cz21l•t éirzi magában, !e:ken~k öntu
datlan r:jlek.:oib~n ~s óJonh<:u~gzás•J he:ységn2veiten. 
Ugy (T:_•zzük. minth:1 val:lmi (•rin!zt 1en ősma~n·.trsár~ 

maradi \'olwt m~·g a pusz!Hi ta,yaházak !;örül, <~hol 

lS::tl\ néhány ai\á~ L:-ngödik, m:!rl et. a sz~;liúrt<J 

mezőkhöz szol\Ott ivad,;l( nl'm ér1.i jól magái a 
zugó erdökbc'n, hane:n l'sa·, a csöndn~k (•s vcgtcl;:on

ségnck t.'!Jben a PAöfi megdicsöite:tc .:>gyü:Lsél.~il. 

A puszta rid:>gs~géhen cs:1pán az akácfa tudo:t gyö
keret verni, ott áll a sivó homal(b:tn, feh~r há
zikók körül s az a!fü:di islwlák ud\'araihan. Talán 
nem vd2Cen az, hogy a mi iskoláin\;: a gazdasági 
islwlál\ nagyohbrtsze a N<Jgy-Alföld területen ala
kult meg, mint3hogy az akácot is kiszoritjál{ a büsz
ke bércekről az értékes, zordon fenyvesá. de az 
Alföld hannktor!atain, sz:'g~ny,:s szikein ez a leg

el1eriedtebb, sokféle h::1sznu fa. 

Közös sors sodort egymáshoz b~nnet~ket bólint
gató akácfa és gazdasági népiskola. Sol\ évi nem
törődömség, ázsiai közöny s kulturd2faitista tudat
lanság homok;án, a szeg~nys(•g si\'úrság:in és a 

rosszakarat javithatat!Jan srikein vert gyökeret a gaz
d3sági isY.'lla s mellette az akác. Küzd·elmes sors
ban nőnek erőssé, terebéiyes fává, melynek árnyába 
immár 100.000 s~rdülő gyerek jár ősztől-nyárelöig 

a tüdá~ kincs2iért, minthogy tékozolva szórja az 
akác is máius jöttén virágai n:atos lelkét, hullongó 
slirmait. Al'nak, állnak a hófehzr fák eleinte egye
dül, majd kihajt körülöttük a sok gyökérsarj s az 
mind fává növekedik. Az önálló gJZdasági népiskJ
Ják körü1 is sorra S7.2rveződnek a továbbk~pző is-
1wl'ák, am2ly::k gazdasági irúnyuak s a pzldát, ta
nácsot és vez~tést az anyaiskolától várják és kap
ják. 

A magyar kt.~llur.a eihivalo!t vcúre a megma
ndl síkságot iskolák ezreivel épitette be, a parla
gokat beerdősiiik s iskolák építése egybeesik mos
Lm a?: akácok virágzásáv:~l. A magyar Alföld m2g
uihodás3 indult meg s az óriási kulturmunl\<inak 
t'lőörsei a gazd:~sági népisko1ál{. a maga!'abbrendü 
falenyészet e~őhirnök~i az akácfák. Szere~ettel, gyö
nyörködvE' néz rá;uk a si\;:sági nép. m2gbecsüli ő·k;-t 
lnsznosságuktrt, pótolhatatlan, tősgyöker~s magyar 
\'Oiluktsrt. A kis csizmás. bár;'mybőrkucsmás gye
rekek, a mosolygós7emü lánykák életre nevelő, hasz
r.os ismer~tek~t. !elld fino:no:fást viszn.:>l;: hua :~z 
;~pr{) hánk otthonáb:~, a büszk~· magyar p;>dig el
!á!ogdl idönk2nt az is1wl.'l kis t~l~pere s m-2gnézi. 
hogyan 2s~ndü! a homo1d barsós takarmány, mi~yen 
is a:~ a szudáni fü, 'l:ndyröl a fi::l m~s0lt otthon és 
mcgküóeú, liogy.m kh~lne m:·gvédC'ili burgonyáját 
a Ieriede betegség ellen? S ilyenlwr a gazdasági 
oktató élete fáiáról is lehull egy hófehér szirom a 
~ivó homokr:~. a m<Jgyar ugarra ... 

Kitekintek iskolám ab'akán. Kint nür verőf:~nyes 
ld kelet zsendül a m ~zőlt felet!, ispilángo~ r étek, buja 
rozsveUs.~k fel~tt. A májusi n.'lpfény friss és mégis 
bágyasztó édessége árad be a levegő sodrában s 
messziről tanyaházak apró fede:e viilan ki virágos 
!ombok közül. Nyugat felé vabhol távol a Tisza 
álmatag kanyaru!ataival, keletre pedig ott van ·-
ugy mondják - a határ s onnan mintegy sóhajtás
ként, fuvalom szá'l errefelé ... 

A magyar altácok virágbaborultak, vtgig a sza
hadn:~lt maradt tiszamenti pusztái\ ölében és mesz
szebb, az elr.:~bo:t bihari rónákon egyaránt. 
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Halász Ferenc. 
Irta: SZENTGYÖRGYI LAJOS ny. kir. tanfelfígyeló. 

Ez a magasan ivelö tanügyi Hérosz tanitói ok
levéllel indult nagy utjára, de táskájában vitte a 
vezéri :botot. • 

Néhány évig Hevesben volt »berendelt«, majd 
tollnok. Magánuton Jerette az érettsegit s azután 
j~gi ebsolutoriumot szerzett, mire segédtanfelügye~ 
lövé nevezték ki. Nemsokára a beregi tanfelügye
lőség élére került s innen a gróf Csá~y Albin meg
hivására a kultuszminiszteriumba, ahol előbb Szath
máry György, később a dr. Axaméthy Lajos mi· 
Diszteri tanácsos oldalán dolgozott, mint referens. 
Későbbi minisztere báró Wlassics Gyula az a'ktáira 
gyakran tett ily széijegyzeteket: »Brávó!« :.Ez az!« 
»Helyes!« »Igy, igy!« Pár évi müködése után cím
zetes, majd valóságos osztálytanácsossá nevezte ki 
a király. 

önálló munkakörhöz 1901-ben jutott, amikor is 
Wlassics miniszter az összes e!emi iskolák osztály
főnökévé léptette elő. Ebben a nagy munkakörben 
magának az állami elemi népiskolát tartotta meg 
minden vonatkozásában; a nem áfami iskolák ké
nyes és bonyolult ügyeit, valamint az ovodák gon
dozÁsát dr. Kacskavics Mihály osztálytanácsosra 
bizta. 

A munkának ily módon való megosztása azt a 
látszatot kelti, mintha Halász pibenni akart volna. 
Szó sincs rób! Csak most kezdődött az igazi nagy 
munka: az á'llamositás. 

Akkor, kezdetben, rendkivül nehéz volt a helyZiet. 
A felekezetek szivósan ragaszkodtak iskoláikhoz, 
mint egyházuk veteményes kertjéhez. A költségek 
előteremtése is nagy nagy gondda-l járt. Halász szem
tanuja volt annak a drámai jelenetnek, amikor Szath
máry György arra a hirre, hogy az országgyüh~s 

a kultusztárca költségvetéséből egy jelentős össze
get törült, sirva fakadt. Halász sohasem érzékenyült 
el; sőt késöbb Iapdénak bizonyult: minél erőseb

ben vágták a földhöz, annál magasabbra ugrott. 
Az ő idejében készüU a »Tanterv« és a hozzá való 
utasítás, a »Gondnoksági Utasítás«, a »Tanfeiügye
llői Utasítás,« az »lskolaszéki Utasítás«, a :.Gazdasági 
Népiskolák Tanterve és Szervezetec. Az ö indokolá
sára irták törvénybe, hogy az állami tanitó állami 
tisztviselő. Az ö javaslatára rendezték két illben is 
a tanitóság fizetését s törülték el a szégyenletes 300 
forintos minimumot. Az ö érdeme a családi pótlék 
törvénybe iktatása, melyet késöbb a középfoku és 
középiskolákra is kiterjesztettek, stb. 

Akkortájt két hatalmas napilapunk volt: a Csá
volszky »Egyetértése-e és a Rákosi Jenö »Budapesti 
Hirlap«-ja. Mind a két \ap ne.rkesztöjével baráti vi
szonyba lépett; kint, a provincián pedig Hámos éS 

Vadnay főispánokkaL Jó viszonyban volt má> vezető 

emberekkel, f6'lel pec!a lfiJllteml faDir. képvlsielők
kel, akik kulturtörekvéseivel rokonszenvezte'k. Szóval, 
eHenállhatatla.n erösségg,el övezte fel magát ugy, 
hogy a Hatász név hatalmat jelentett. Ez a magyará
zata .annak, hogy a kultusztárca költségvetéséből 
többé egy fillért sem törültek, sőt akkor három 
év alatt ez a költség mésfél millióról tizenkét míl
lióra emelkedett. Igy sikerült neki az iskolák államo
sitását kulturproblémává emelni. Ezért kapta »a n;agy 
áUamositó« melléknevet. De szerencséje is volt any
nyiban, hogy megértő miniszterek alatt dolgozott. 

Gyakran átlopódzott a szomszédba, a fö!dmü
velésügyi miniszt,eriumba, ahol kartársaival élénk esz
mecserét folytatott. Igy jutott a fülébe dr. Darányi 
Ignác akkori földmüvelésügyi minisziernek, hogy 
»Ha.Jást: valamibe sántikál«. Egy csapásra Darányi
D'f!_k is kedvenc embere Iön és soron kivül egy
kettöre miniszteri tanácsosi méltóságra emelkedle<tt 
s már az államtitkársága \s szóba került. 

A gazdasági népiskola eszméjét HevesböJ hozta. 
Ott gyözödött meg arról, hogy az általános irányu 
ismétlőiskola nem felel meg a fokoztt igényeknek 

De, hogy fogjon a nagy átszervezéshez? Ez a. 
gondolat izgatta. Mert nem volt se törvény, se 
pénz, se gyakorlóterü'et, se kellő számu szaktanitó. 

A törvény hiányán ugy segitett, hDgy a gazda
sági ismétlőiskolát belemagyarázta az 1868. évi 
XXXVIII. törvénycikkbe; a pénzhiányon ugy, hogy 
egyelőre a kultusztárca megtakarításából az állami
aknak évi 100 korona tiszteletdíjat biztosított, a nem 
államiak 100--100 koronáját pedig átháritotta az 
iskolafenntartó polgári és egyházi községekre. Gya
korlóterületül lefoglalta a közs~gi faiskolát; a tani
lókról pedig ugy gondoskodott, hogy azt a ne
hány tanitót, aki jószántából elözöen hathetes gazda
sági szaktanfolyamot és négyhetes ke·rtészeti tanfo
lyamot hallgatott, szaktanitókul alkalmazta. Minthogy 
pedig igy a szükségletet távo!ról sem tudta kielégi-
teni, ahhoz a ma már humorosnak látszó --
intézkedéshez folyamodott, hogy a tanítóknak tani
tési jogositványokat osztogatott; a hézagokat pedig 
fokozatosan ugy szüntette meg, ,hogy a földrnüvelési 
miniszterrel karöltve a jogositattaknak nyaranta szak
tanfolyamokat rendezett. Az igy kiképzett tanitók 
valóban megható szorgalmat fejtettek ki odahaza 
ugy, hogy a gazdasági ismétlőiskola - akkor még 
igy hivták a legc~lszerübb oktatóintézménnyé 
v áH. 

Az a közmondás, hogy »evés közben jő meg az 
étvágy«, itt is érvényesült. Jelszóként zuhogott az 
a követe~mény, hogy a leánytanulóknak is gazdasági 
ismérJ;őiskolát kell szervezni. Egy kis . jártasság a 
konyha- és virágkertészetben, egy kis női kézimunka, 
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egy kis háztartástan s más efféle igen jól fogna a 
leendő magyar anyákn.ak, mert bizony tudták már 
akkor, hogy amit a jó gazdla a nagykapun bevisz, 
azt a rossz gazdasszony a kiskapun kihordja. Elo
térbe nyomult ilyképen a~. nép leánygyermekeinek 
is a szakszerü nevelése. Es Halász ezt is megoldotta, 
vagyis - hogy a történelmi igazságnál maradjunk 
-- megalapozta. 

A nagy mü készen vo1t, mely aztán az igényeket 
tovább fokozta ugy, hogy azokat a kisebb foko
za tu gazdasági ismétlőiskolák nem vo~.lik képesek 
ttielégiteni. Igy szü!etett meg az oná!ó gazdasági 
népiskola korszakalkotó gondolata. 

Addig is wlta.k és ma is vannak a fö!dmüvelés
ügyi miniszterium jóakaratából u. n. földmüv·es is
kolák, de azok, bár kiváló anyagat szolgáltatnak, 
nem tudják kielégíteni az általános népgazdaság fel
fokozott igényeit. Kézenfekvő tehát, hogy a termé
szetes fejlődés örökérvényü törvénye alapján eze
ket az intézményeket is ki kel:ett egésziteni az ön
álló gazdasági népiskolákkaL 

Es Halász itt is, bár óriási nehézségek állottak 
utjában (20 hold te·rü!et, fölszerelés, személyi és do
logi ·költségek), Aranyembernek bizonyult. A terüle
teket a községekkel megszavaztatta; a fölszerelések 
egy részét a földmüvelésügyi miniszteriumnál kiesz
közölte, e személyi kiadásokat a lrultusztárcára bári
totta a községeknek a jövedelem 80 százalékát, a 
szak;anitóknak pedig buzdításul 20 százalékát biz-

tositotta. 
A remek al:-~:otás ilykáp készen á"lt; de hasonla-

tos· volt a gépemberhez: nem volt benne lélek. 
Nem volt szaktanitó. Halász ezen egyelőre ugy segí
tett, ahogy ismert, kitünő összeköttetéseivel fe!kuta
tott az ország területéről minden szakértőt, helye
sebben: jóa·karatu dilettans munkaeröt s ugyszólván 
hámba fogta. De nem késett a szaktanítók alapos 
kiképzéséve1'"sem, ami eleinte a földmüvesiskoláknál, 
későbben külön gazdasági szaktanító képző-intézet

ben történt. 
erdekes, hogy 8 szaktanitók képzése itt is meg-

3 

e'lözte a szaktanítónők képzését. Ennek okfejtése 
azonban mellözhetö, mert ma már van szaktanítónő 
képzönk is. 

A polgári községek a kultuszminiszter évenkint 
megjelenő körrende!etére egymásután szavaz:ák meg 
a gyakorlóterületeket ugy, hogy pár évtized al:att 
egy ut. él!etreva~ó iskolatipus keletkezett az ország 
aikalmas pontjain. :Es ez a pár évtized alaposan 
megváltoztatta a gazdaközönség 8!l'cu'atát. Volt 
idő, amikor a gazdák csak a kerités nyílásán ku
kucskáltak be a gazd~asági népiskolába. Ma bemen
nek és tanulnak. Volt idő, amikor csak bámultak a 
szaktanítók munkájára, ma már bíráló észrevételeket 
is tesznek. Az érte'lemnek ez a kivirágzás& az apostoli 
munkát végzó névtelen hősöknek, a szaktanitóknak 
elévülhetetlen érdeme. 

Halásznak a szaktanítók á!llandöan kedvencei vol
tak. Ha valaki öket bántotta, haragra gyuladt. Egyik 
referens az öreg Makayn.ak, aki v&amely lehetetlen 
dOlgot kért, durván akart imi. HaJász leintette. Egy 
szaktanítóval nem illik ily hangon beszélni, mondta, s 
az illetőt faképnél hagyta. 

Halász tervbe vette volt egy mintaszerü székely 
gazdasági népiskola szervezését is. Erre a célra a 
történelmi nevezi'tességü agyagfalvi rétet szemeltie 
ki, ahol 'hajdan országgyül'éseket tartottak s ahol 
negyvennyolcban azt a megszentelt földet kozákok 
lovai rugdosták. Ezt a gyönyörü területet Agyag
falva, Bögöz és Magyarós székely községek zárják 
körül és a Kisküküllö folyó szeli át. Itt lett volna a 
gazdasági népiskolák díszes palotájának koronázó 
része, de a halál azt mondta: Elég! S tán jobb is 
volt igy. 

Halász a munka embere volt. Még vasárnapokon 
is benézett a minisztériumba s a postát gondOsan 
átnézte, a siiTgösöket szines ceruzával megjegyezte, 
küiön rakta, hogy hétfőn a referensek a munkát azo
kon kezdjék. 

ö a munka tüzében lobogott el, hogy mint 
Phoenix, ujra meg ujra lobbot vessen a há~ás utó
kor szemébe. 

Kiállitás után. 
Irta: NAGY JÓZSEF BÉLA. 

A cazdaaágl népoktatás szerepe a magyar 

tGrtéDeltmbeu. 
Miko-r az emberiség vagy az egyes nemzetek 

életében válságosra fordul az idők járása, az isteni 
gondViselés mindenkor elküldi a maga kiválasztot
tait, hogy az emberiséget, vagy az egyes nemzete
ket megmentsék a pusztulástól. Ezek a kiválasz
tott emberek se jobbra, se balra nem tekingetv1~. 
hanem csak előre, a jövőbe nézve, rajongó lélek· 
kel o~yan intézményeket hoznak létr~. mrlyek meg-

mentik a pusztulástól, megszabadítják a szenvedések
töl és a "lelki gyötrődésektől az emberiséget vagy 
nemzeteket és megmutatják a haJadás 'biztos ut
jait s .bevilágitják a boldogulás minden ösvényét. 

Es mi a jutalmuk mindezekért? Megszó!ás, gáncs, 
tildözés, kálváriajárás és kereszt az emberiség ré
széről, örök élet, halhatatlanság és megdicsőülés a 
szivek és lelkek örök BirájátóL 

Mi lett a sorsa a kereszténység apostolainak? 
VértanuhaláL De a kereszténység azért él. Mi lett a 
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vége Rákóczina·k, Kossuthnak és még igen sokak
nak a magyar szabadság védelmezői közül. Szám
kivetés. De a magyar sr.abadsé.gszeretet tüze még
sem hamvadt el telj-esen. Mi lett a végzete a leg
nagyobb magyarnak? Lelki elborulás és utána vér
tanuhaláL F.szméi azonban ~m szállottak vele a 
sírba. Mi a jutalma az Alföld sivatagjain a mü
veltség és müvelödés fáklyáit felgyujtó, a ptagyar 
jövő pásztortüzeit élesztgető Miniszternek? Gáncs! 
De a magyar tanyákon teremtett kulturoázisok örök
re megkötik a magyar lélek futóhomokját s hal
hatatlannií teszik a Klebelsberg nevet. 

Mi lett a sorsa Halász Ferencnek, a gazdasAgi 
népoktatás jövőbe lá:ó nagy aposto!ával? Elfeledés. 
De eszméi nem porladtak el, hanem uj apostolokat 
ts önfeláldoZó lelki vértanukat, fanatikus harcosokat 
neveltek a gazdasági népoktatás ügyének. 

Nincs talán egy intézménye ~Sem a .népoktatásnak, 
melynek oly nagy közönnyel, meg nem értéssel, 
rosszindulattal és szegénységgel kellett és kell meg
küzdenie, mint a gazdasági népoktatás intézményei
nek: az önál'ó gazdasági népisko!ának ugy mint a 
továbbképző gazdasági népiskolának. - -~ • 

Es mit t111pasztalunk. Ezeket az iskolákat még 
sem tudták elsöpörni a háboru és az ezt követő 

forradalmak hu"1ámai, sőt a közvélemény egyenesen 
.sürgeti ezek szaporítását, fejlesztését és rend:ei·teté
süknek teljes mértékben megfelelö ujraszei"VIezését. 

Ezek ~ jelenségek csak megerősítenek bennün
ket abban az eddig is szilárd hitünkben, hogy en
nek a kétféle isko'ának gondviselésszerü és történel
mi hivatása v~tn .a magyar nemzet történetében. 
Ha a magyar mának a biztosilásában a vezető sze
rep más intézményeké lenne is, a magyar holnap 
kialakitásában, a magyar jövö megaLapozásában á 
népoktatásé, még pedig az általános és kötelező 
gazdasági népoktatásé a vezetőszerep. 

Gazdasirt Dépoklatisi alap megteremtése. 

A gaz~sági népiskolák ügyeinek rendezéséhez 
pénz is kell. E nélkül mélyreható, egészséges fejlö
~ést biztosító munkát végezni nem lehet. A kezdet 
kezdetén az a .szokás és felfogás uralkodott, hogy 
egyes iskolák kaptak - ha kaptak - valamicske 
államsegélyt s abból kellett volna meginditani az 
iskolát. Ez a segély azonban rendszerint olyan ke
vés volt, hogy abból komoly alapot lerakni nem 
iehetett s igy bekövetkeztek a legtöbb isko'a életébtim 
a nélkülözés gondterhes napjai. Voltak kivételesen 
olyan isko~ák is, melyelrnek a helyi érdekeltszge az 
ál<iozatoktól sem riadt vissza, de ezek száma elenyé
szően csekdy volt. A háboru után az á!lam fokozot
t.a.bb mértékben kezd!e támogatni ezt az intézményt, 
de a bekövetk~rett nehéz gazdasági helyzet m<?g
akasztotta a feJlesztést. 

Ezelőtt 18 évvel, akkori szakfelügyelőnkkel be
Szllgetve, szóba hoztam azt, meg ta'án Japwik va
lamelyik akkori számában is beszélgettem arról, 
hogy vdami a'apot kellene teremteni, melyböl a gaz
dasági népiskolák az építéshez és berendezkedéshez 
e'lviselhetö és megerőltetés nélkül visszafizethető tör
~ztéses kölcsönt kapnának. Beszélgetésem - saj
nos - a pusztába kiáltónak a szava volt, pedig 
abban az időben ezt az alapot könnyen meg lehe
tett volna teremteni. Azóta is sokszor elgondOlko
kodom arról, hogy hol lennének a mi iskoláink, ha 
ilyen alapon teljes felkészültséggel mehettek volna 
a háborus évekbe a háborus idők gazdasági elő

nyeit kihasználhatva egy-két eladó állat árával visz
szafizethették volna összes adósságaikat. 

Nem késtünk volna el ilyen alap létesítésével 
az infláció idején sem, amikor a sok rossz papírpénz
tlet teljes sikerrel rendezhettük volna ezt a kérdést. 

A mult azonban már kiesett a kezünkből, azon 
változtaini nem lehet. 

A jelen még mienk s ezt a jövő érdekében bün 
lenne nyom nélkül elveszíteni. 

Nemsokára valami kö!csönt veszünk fel, melyet 
a leghelyesebben hasznos beruházásokra lenne cél
szerü fordítani. 

Lássuk, hogy az önál:ó gazdasági népiskolák 
talpraállitása és fejlesztése mennyiben hasznos be
ruházás! 

A gazdasági beruházások a jól berendezett gaz
daság jövedelméből bizonyos idő alatt feltétlenül 
törleszthetök. Amely iskola ezt megtenni nem tudja, 
az életképtelen, vagy valami más baja van, ami 
kellő körültekintéssel megszüntethetö. 

Az igazgatói, és esetlag szakianitói lakások epl· 
tési költségei a mindenkori lakbérekböJ feltétlenül 
törleszthet ök. 

Egyedül a tanügyi épületek emelése az, amely
nek törl,esztése a helyi érdekeltségét terhelné, mert 
az iskola közvetett anyagi hasznát elsö sorban is, 
a helyi érdekeltség látja. 

Ilyenképen egy kétmi:tió pengös alapból ren
dezni lehetne a gazdasági népisko~ák függö kérdé
seit és az évenkénti töriE'sztésekböl uj iskolákat le
helne szervezni. 

Ha mindezek valóra vá~nának a jövő kiállitásain, 

nemcsak a ceglédi, debreceni, kiskunhalasi, kisuj

szál:ási, makói, nyírbátori, sz~ged-szatymazi, szek

szárdi €s székesfehérvári iskolák, hanem hazánk ösz

szes gazdasági népiskolái magukra vonnák a nem

zet és a legelső magyar ember figyeimét és Ma

gyarország gazdasági történelmében is uj korszak 

nyilnék meg, melyet sóvárogva vár az oly sok köny
nyel és vérrel áztatott magyar Föld. 



-
llez61Ud•ill NépoldatAl 5 

Hangok az életből. 
A négyéves vi'ágháboru tenger kínjainak, véres orgiá

jának s az ezt követő időknek lidércnyomása nehezedik 
nemzetünkre. Az emberek ma csak »gazdasági alanyok.« 
Az állam fögondja egyelőre saját létének fenntartása. Az 
ország népének főtörekvése »élni és megélni.« Való igaz, 
hogy a kultura elsősorban az életnek szebbé, jobbá, ol
csóbbá téte'ének anyagelvü megvalósítására törekszik, de 
minden emberi cse'ekedet, amely a »jó«-ra törekszik, 
nem nélkülözheti az erkölcsi tartalmat. 

Ki törü!heti le a nyomor könnyeit, a lélekben megtört 
emberek fájdalmait, a mindent elvesztett érzö szivek pa
naszai!; csak Trianon szörnyüséges rabságának vége. 
Emberek szerte e megcsonkitott hazában, az aggódás és 
létbizonytalanság karmai között vonaglanak. Nagyon szo· 
moru je en.ség, bogy a magyar föld megcsonkulásával 
megcsonkultak a lelkek is s lassankint elpusztulnak az 
ősi nemzeti ideá•'ok s helyébe lép a szer:elen és tobzódó 
pogányság, a bünök és romlottság fertöje. Düledeznek 
a tiszta erkö'cs alapjait tartó oszhpok s maguk alá teme
téssel fenyegelik az ősi magyar nemzetet. Kétségbe ·esv.:> 
kiáltunk a sülyedö hajóról: »Mentsétek meg lelkeinket !" 
Siessünk a fu1Jadozók, a posvá.1yos iszapba még el nem 
merültek kimentésére. Segitsünk a magyar ifjuság, a 
leendő magyar anyák megmentésében. Uj irányt ke:I 
adni a fejlödé leánygyermekeink nevelésének, a helyes 
irányu erkölcsi és gyakorlati életre való nevelést, amely 
visszaáHítja a családi élet örömét és boldogságát. Hozzuk 
vissza az ifju nemzedéket a családi életbe, az ig1zi 
boldogságba. Erröl irja Goethe: :oHogy a tömeg tolongó 
lármáitól legyen hová vonulnunk, szelid révet nyitott az 
ég nekünk a házban, hol bölcs nö gondoskodik, csak ott 
honol béke, mit hiába keressz azonkivül a tágas világban.« 
A szü!ők és nevelök a gyermekek mellett lsten helyét 
foglalják el. Kötelességük ennélfogva a gondjaikra bizot
takat oly nevelésben részesíteni, hogy egykor jövő élet
hivatásukat betö~thessék. Ma már a meghitt igazi boldog
ság, a családi élet pillérei is inognak. Porh~tés, szem
fényvesztés hódít már a csa1ádi életben is. Heródesi 
bünök fertőjében fulladozik a fiatal anyák igen nagy 
része. A csa:ádi élet üt15erén pihen a kieze az igazi nönek. 
A . nö kezében van 'etéve a jövő nemzedék sorsa, az 
anya lelkének képmására formálódik a jövő em!>ere. 

Széchenyi mondja: :oVan az emberben valami, ami nem 
egyéb, mint elromlottság, vagy el nem romlottság s ezt 
nem eszközö!heti más, mint az első benyomások, az anya
tejjel szitt s gyermeki korunk elöfogalmai, az elhibázott 
neve'és, mely az ember jövö vig, vagy szornoru létét 
hE.hírozza meg.« A mai szornoru fe'burjánzott erkölcsi 
rom'ottság közepetie sincs még minden elveszve, ha a 
leányokat nevelő intézetek mindegyike magáévá teszi a 
!eánygyermekek erkölcsi és gyakorlati 'életre való neve
!ését. Az iskolának a szülökkel együ'tt kell a leányokat 
a munkaszeretetre, takarékosságra, vaiiásosságra és ha7.8-
szere:etre nevelni, mert csak ezen főerények birtokában 
vá:hatnak jó családanyákká. Az erkölcsi romlás futótüz
ként :terjed, már a fa~u romlatlan népét is megfertőZte. 
Ahogy a tudomány fejlődik, ugy látszik, oly mértákben 
vész az erkölcsösség s lép helyébe az erkölcstelenS.ég, 
az egyke, a divat, a cicomz~. Ezen terjedő társadalmi 
bajok megfékezésére hivatott a család és az iskola. A 
~eányneve:éssel fo,ghlkozó in'ézmények ÖSszemunkálkodás'l, 
csak e'öre megállapitott tervszerü propagandával, meg
szabott eszközök segitségével vihető keresztül. Ezért 
szükséges, hogy a nemes és ma,gasztos cél érdek~ 
sorakozzunk egy táborba, álljunk a kibontott zászló alá, 
adjuk egymás kezébe a tudás és felvilágositás vUágitó 
fáklyáját, hogy ennek a széttépett, megalázott nenuJetnek 
ne csak testi eg és tudományokban megerősödött, hanem 
a tiszta erkö'csben nevelt uj nemzedéke is legyen. Csak 
a kitartó együttmüködés vezethet eredményre. A falu és 
'város egyaránt fontos tényező e té're,n s egyaránt rászorul 
az erkö'csi és gyakorlati életre való nevelésre. Jóllehet 
a fennálló törvények és rendelkezések válaszfalat huznak 
a leánygyermekek képesítésével az egy~s iskolák között, 
de abban, hogy a tudományos képesitésen kivül jó gazd
asswny és családanya váljék gyermekeinkböl, az eszkö
zökben különbség nincs. Ezért támogatásra é3 küzde
!emre hivunk fel minden iskolát, főként az ott tanító kar
társakat. Adják közre tapasztalataikat IIIZ e téren el nem 
mu!asztható tennivalókat és eszközöket, melyek .~ társa
dalmi é:et megjavítására vezetnek. Hivjuk elö lelkeink 
mé!yéböl a teremtő öntudarot és fogjunk a Héraszi mun
kába! Tárnasszuk fel az erkölcsös életet, mely nélkül a 
végpusztulás fenyeget. 

Egy tábla az ajtón. 
Irta : MOLNÁR SÁNDOR. 

Balogh Mária volt sárréti kartársamat kerestem 
fel Eudapesten, a kiá li tás alkalmával. Régen vágytam 
látni öt, napi foglalatosságában, mert gyüléseink al
kalmával sok szépet és jót beszélt el az ö háztar
tási iskolájáróL 

Rátalálván, már a ciinfeliratot is jóleső örömmel 
olvastam: »M. Kir. Aliami Gépgyár Munka- és Ház
tartási isko~ája«. Ez volt az én ideám mindig: a 
munkaiskola! - Megtanitani a növendék magyart 
a~apos hozzáérl·éssel dolgozni. 

Megiepetést azonban az ·ajtóra kifüggesztett hosz
szu fek-ete ·tábla keltett bennem, amire a déli menü 
volt tételesen felsorolva, minöség, mennyiség szerint 
és annak személyenkénti ára: 36 fillér. 

Sajnáltam, hogy a kedves kartársnő a konyhá
ból hamarosan észrevette, amint jámbor vidéki mód
jára a pesti felirást böngésztem az ajtón; tehát 
igyekeznem kellett befelé s igy az ételek pontos 
nevét nem tudtam megjegyezni. 

A konyháb::~ lépve, a.z ott foglalaloskodók mun-
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kájából megállapitottam, hogy teljes odaadással vég· 
zett komoly munka folyik: az él-etre-nevelés. Hat 
kedves leányka teljes szakavatottsággal kezelte a főz
ni való anyagokat, készült ·az ebéd. Jólesett halla
nom, amint Mária kartársnő utasitotta az egyik le
ánykát: »Mérj ki kedv·es addig, mig visszatérek, 
egyszer három, egyszer nyolc deka lisztet!« Eszem
be ötlött, hogy azok az ügyes leánykák mennyi gond
tól, családi bajtól mentik meg majdan kicsi otthonu
kat, ebben a nyomorult életben, ha már az iskolá
ban két éven át megtanulják a napi é~elem minőség
beli adagolását, a főzéshez dekával kimérve. Leg
alább a malac, a kutya, vagy Pesten az emésztő 
csatorna nem lesz majdan egykoszton a gazdájával. 

Beszélgetés közben bevallottam a rejtett szándé
komat is és eng·edelinet kértem, hogy a kedv-es lá
togatási alkalmat tanulmányozásra is felhasználhas
sam. Fűtött szándékomban az iskola cime: Háztar
tási és Munkaiskola. 

Mig a kartársnő szakcsoportját ösmertette ve
lem, a leánykák kezeiben valóban ott forgott az 
i.zletes és gusztusos napi ebéd anyaga és készült: 
hamis-leves, egy busétel és töltött palacsinta. 

Az előirt étl'end hathetenként változik és min
denben alkalmazkodik az iskola növendékei szülei
nek kereseti viszonyaihoz. 

Az 52 növendék a gépgyát' munkásainak gyer
mekeiből kerül ki s igy az iskola ezen ágazata is 
valóban komoly eredménnyel szolgálja célját és ren
deltetését. 

Alkalmam volt megpillanta·ni egy heti étlapot 
is, amelyből egy vasárnapi ebéd ragadta meg a 
figyelmemet. Savanyuleves, stefániasült burgonyával, 
krémes ré tes! Azonban egy liétfői ebéd elöirását is 
megláttam: tüdöstáska leves, kelkáposzta főzelék, 

bundés kenyér. 
Ez utóbbi érdekelt legjobban, emiatt tanulmá

nyoztam az egész főzési ágazatot. 
Alföldi földmives népünk annyira egyoldaluan 

táplálkozik s a zöld főzelékeket, kiilönösen a szegé
nyebb néposztály vidékenként alig, vagy egyáltalán 
nem fogyasztja. Ezért van iskoltink e tél'en kifejtendlö 
mtleiDIJY IIUI.ku.qénak tgea nagy jelentősége és 
elhivatottsága. 

Régi tervemet talán sikerül ilyen irányban meg
'Vtiósilani most, arnikor a Kultuszminiszter Ur áldo
za1kéuaégéböl uj iskolaépületet kapunk mi is s lesz 
benne erre is fér6bely. A silerény kereseti viszonyok
nyokhoz szabott lehetöséghez mérten megtanitjuk 
leánynövendékeinket a konyhakerti termények egész
séges felhaszná16sára. Itt lát1am, hogy az én régi ter
;vem megvalósitha tó: arinyitag kevés összegből, sok 
hasznosat nyujtani. 

Az iskola másik liermében a többi kedves és 
ügyes kartársnőnek volt szel'encsém bemutatkozni, 
eklk szlves készléggel mutatták be szakcsoportjuk 
munkúeágál 

'\...,.......... -·-. ·-

Mezögazdasági Népoktat8s 

Asztalukon a növendékek által megrendelésre 
készitett finom ízléssel és teljes szakavatottsággal 
készült paplanlepedök egyikét láttam, amint a fel
próbálás uto:só simitását végezték rajta. Az iskolá
nak tehát fehérnemü-varró szakcsoportja is van. 
Ezt is valamennyi növendék felváltva gyakorolja, 
mint a főzést és a felsöruha szabás! és felsőruha 

va·rrást. 
A harmadik helyiségben a felsőruha varró s·zak

csoport vezetöje foglalatoskodott egy csoport le
ánykával. Ki szabott, ki kézen, ki gépen varrt tel
jes rendben és szakszerű komolysággal, mert az 
asztalok megrakva voltak szép rendben, elö·kerülő 

rnunkaanyaggal. · 

Ez a kitartó cÉltudatos munka eredménye, mert 
amint az iskola vezetö kartársnöje részletesen is
.tpertette velem: az iskola célja, hogy a gépgyár 
alkalmazottainak helyben nyujtson módot gyerrn.e
kei ingyenes ipari kiképzésér~ és azokból öntudatos, 
fe~elösségteljes, kötelességtu9ó munkásokat neveljen. 

Lelkemből fakadó örömmel gratuláltam a ked
ves k8!J"társnöknek a szép eredményt felmutató mun
kásságukhoz, mert megállapitottam azt is, hogy ez 
is valóban :.önálló« iskola, mert a saját keresetéböJ 
tartja fent az üzemét. Az ebédet is eladják. 

Feladata, hogy a gyermeket átsegitse az iskola

padból az életbe és gazdasági életüket helyesen irá
nyítsa. Megszerettesse velük a munkát, megösmer
tesse velük a munka minöségbeli értékét, kifejlesz

teni igyekszik azokat a képességeket, amelyekre az 
ipar'i és háztartási rnunkában szükségök lesz. 

Szervezetének értelmében 12-17 éves korig vesz 

fel leány növendékeket. 

Tanulmányi ideje két év. 

A tanítás elméleti és gyakorlati. A háztclrtási 

iskolával egybekötött három ipari szakot felölelő 

munkaiskohl 8 12--15 éves növendekek részére is

métlő iskolát is tart fönn. 

Az iskolánkivüli néprnövelés terén· is szép ered

ményt mutat fel a háztartási iskola, mert Mária kar

társnő helyben és vidéken hinti a·z ö szaktudásának 

ga'Zdag tárházából a kincset érő ismereteket. Ehhez 
8 titokhoz azon kérdésemre adott feleletből jutot

tam, hogy ez iskolll munkálisága csak erre a hatal
.mas épiilettömbre terjed ki? - Igy tehát nem. 

Engedelmökkel a viszontlátás reményében bu
csuztam s a leánykák figyeimét felhivtam azoknak 
az életre döntően kiható ismereteknek megbecsülé
sére és megőrzésére, amit az iskolában szereznek; 
mert az iskola cime nem hangzatos cégér, hanem 
valójában :.Munka és háztartási iskola« lakozik az 
aránylag kicsiny helyiségekben. 
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HIREK. 
Gépbimzö tUlfolyam Szekszárdon. 

A szekszárdi gazd. népiskola negyedik egyhó
napos géphimző tanfolyama ápr. hó 1-én nyilott 
meg 30 tanulóval. A szükséges gépeket részben az 
iskola, részben a Singer varrógépgyár bocsájtotta 
renáelkezésre. 
Tanfolyamok a sz~g~daiB6közponU gazdasági nép· 

iskol ánál. 
A szegedalsóközponti m. kir. gazdasági iskola 

a tél folyamán két izben tartott háziipari tanfo
lyamot Az első tanfolyam a gazdálkodó férfiak és 
ifjak részére rendezett kosárfonó tanfolyam volt. 
Ez a tanfolyam febr. hó 5-től márc. hó 3-ig tartott. 
Részt vett rajta 21. egyén, kik öss21es~n 510 drb. 
tárgyat készitettek. 

A második tanfolyam nők és leányok részér~ 
rendezett himző tanfolyam vo~t. amelyen 30 sze
mély vett részt. Ez a tanfolyam márc. hó 5-től 

ápri:is 6-ig tartott. 
A feldolgozott anyagból az iskola vezetőség~ 

mindkét €setben igen szépen sikerü:lt kiállitást ren
dezett, melyeknek nagyszámu látogatója volt. A kl
állitáwkon mind a két alkalommal megj·elent Gomb
kötő Antal kir. taneflügyelő a város vezetőségének 
kisÉretében, kik meleg köszönetet mondtak az igaz
gatónak, a gyal<orlati célt szolgáló oktatásért. 

Háziipari tanfolyam a dunaföldvári gazdasá~i nép· 

iskolánál. 
Szépen sikerült gyél<ény, rama és seprükötő tan

folyamot rendezett a dunafö:dvári gazdasági népis
kola f. évi január 28-tól február 23-ig. A tanfolya
mon részt vett 22 gazdasági népiskolai növendék, 
kik összesen 255 darab különbözö tárgyal készítet-

tek. 
A tanfolyamot a tárgyak közszemlére való ki

állitásával zárták be, mely után a tárgyak felét 
megkapták a növendékek, egy részét ért~kesite~ék, 
egy részét pedig felküldötték a budapesh orszagos 
mezőgazdasági kiál:Iilás- és -vásárra. 

Szlllöl trlekez:et a csongrádi állami önáU6 gazdalégi 
népiskolánál. 

F. hó 6-án tartotta meg a csongrádi önálló ál
lami gazdasági népiskola a termet zsufolásig meg
töltö közönség jelenlétében a tavaszi szülöi értekez
letét Végman An1al, az likola hitoktatója lebilin-
cselő szép előadás keretében ismertette az iskola 
és a szülök kötelességeit, hogy hazafias és vallásos 
emberek fejl,ödjenek a növendékekböl. Mihalik Jó
zsef ismertette a beisko'ázási törvény vonatkozó ré
szeit és az isko·la müködését. Hogy az értekezlet 
ki~sé keLl,emesebb legyzn, az iskola növendékei vi
téz Faragóné szaktanilónö vezetésével jól sikerült ha· 
zafias szindarabbal kedveskedlek a szü~öknek. Igaz
gató felhivására a jelen volt szülök nagy érdek
·lödéss~l vizsgálták a baromfitenyésztés fejlesztése 
céljából beszerzett eszközöket és háztartási tanfo
lyam készítményeit A tanteslü'et tagjait valósággal 
megostromolták kérdés?ikkel és kifejezésre juttatták 
azon kívánságukat, hogy a jövőben is minél gyak
rabban hivják meg öket az iskolához ilyen barát
ságos délutánra. 

Tis;,;ániua Mezögazdasági Kamara választmány! gylilése. 
Aprfis hó 12-én d. e. tartotta ülését a TiszántuU 

Mezögazdasági Kamara igazolóválasztmánya, báró Vay 
László k11marai elnöl{, főispán elnöklele alatt. 

Az e'nöki beje!entések során dr. Rácz Lajos m. kir. 
gazda~ági főtanácsos, kam3rai igazgató terjesztett eló 
je'entéseket a kamarakerillet mezögazdl:lsági helyzetéről, 
a szolnoki gazdagyülés határozalJiról a buzakérdésben 
és liszai hajózás kérdésében, a nyíregyházi szölósgazda 
naggyü~és javaslatairól, melyek jelenleg a pénzügyi kor
mány behaló tárgyalásai alatt állanak. Ismertette továbbá 
a Kamara ténykedéseit és intézkedéseit az Alföld-fásítás 
továbbfo'ytatása, a tiszántuli állami beruházások fokomtt 
mértékben ki:erjesztése. a betegápolási költségfedezetek 
fe'emelése, továbbá az aratási és cséplési munkálatok 
zavartalanságának biztostésai érdekében. 

A növénytermelési ügyek sorában a Kamara Jurgo
nyaterme!ési versenye, a tavaszi vetömagakció, növény
terme'ési, kisérletügyi és a gazdákat közeljövöben Igen 
köze'röl érintő cukorrépatermelési ügyek szerepeltek. 

Taliulminyi kirándal6s. . _ . 
Mint minden esztendőben, ugy az 1den 1s a 

harmadik osztályos növendékek legérdemesebbjeiv~i 
tanulmányi kirándulást rendezett a dunaföldvári gazdi: 
né·piskola Budapestre, az országos mezőgazdaság1 
kiállilás és vásár megtekintésére, mely alkalommal 
megnézték még az állatke·rtet és a budafoki állami 
pincét is. Ezzel egy felejthetetlen napot szerzte.tt 
az iskola legjobb növendékeinek mintegy jutalom
képen a három eltZtendö alatt tanusitott jó maga· 
viseietükért és szorgalmukért. 

A Kamara állattenyésztést fe;Iesztő munkásságáról 
szó:ó je:entések közül különösen a tenyészállathit~l fo
kozott mér.tékben juttatásáért tett e'öterjesatéseket, \TBla
mint a külföldi katonai lóvásárlásokkal kapcsolatos ka
marai intézkedéseket és a tejértékesítlés kérdiéseit tárgyalta 
meg behatóan a választmiiny. 

Tárgyaltattak továbbá szakismeretterjesztési, hitel és 
értékesitési, köz'ekedésl és munkáásügyek. 

A Thzánlu'l Mezal'azdasáli Kamara akei6fa az AH61~
fásllás tovább folytatása 6rdekébeu. 

A m. kir. kormány e'határozása, hogy az egyes mi· 
niszteri tárcák kö'tségvetését 5 százalékkal csökkentsék> 
sok gondot okoz. Ma, amiimr a gazdasági he'yzet annyi 
sok oldalról sulyosbodó válságokkal · küzd, nehéz válasz
tani, hogy . honnan vonják e~ a men'!ö mu:nka esrltözé\ 

A tanulmányi kirándu'ás köl~szgeinek tekintélyes 
részét az iskola vezetősége társadalmi uton hozta 

össze. 

't 



8 

a pénzt. Legsu'yosabb problémája ez kétségtelenül a föld
mive'ésügyi kormánynak, hiszen a magyar mezög3zd~ság 
szenved~e az utóbbi esztendők csapásait :Iegsulyosabban. 

· Bárhol történik Ilehát a redukció, mindenütt fájdalm~an 
érinti, a magyar gazdaérdekeltséget Mégis sokszorozott 
ez a fájda'om, némán el nem vjselhetö · amikor arról 

· vesszük a birt, hogy a szépen megindult Alföld-fásitás 
ügye esik á~dozatul. a takarékossági parancs végrehaj
tásának. Trianonban legtöbbet raboltak el erdöinkböl. 
Tüze!oöért, épületfáért, szerszámfáért évente sulyos jóvá
jóvátétel:el adózunk kifosztóinknak, akik _gondtal3nul ta
ro!ják le évezredes erdökulturánk dus kincseit. Ennek a 
sulyos idegen adózásnak mielöbb véget vetni, leg:;ürgö
sebb nemzetgazdasági fe'adatunk. Ez nemcsak gazda
érdek, ez mindnyájunk érdeke, akik a cscmka magyar 
fö!d határain belül élünk és élni akarunk. Az Alföld erdö
~gei nemcsak a nemzeti jövedi!'em itthon tartásával erő
sitenék országunkat, de szebbé, jobbá, termöbbé, hasznot
hajtóbbá tennék az alföldi buzatermő rónákat szeliditenék 
a szélsőséges idöjárásunkat, egészSégessé tennék éltető 

levegőnket 
A bo!dog nagy Magyarország mulasztásául panaszol

hatnánk az Alföld kopárságát. Kivánnánk az erdösit~st 

akkor is, ha nem !ennénk ily szerencsét1ental kifosztottak. 
Mennyivel fájóbb tehát most a tudat, hogy az alig meg
indult Alföld-erdösités munkálatai abba maradnak, hogy 
azok továbbfo~ytatására a mi!liárd.:>s költségvetésben nincs 
fedezet. Hogy veszendőbe megy az eddigi munka, az 
e:őkészü:e:ek. Hogy hivatás és munka nélkül maradnak 
az erdösités szellemi és fizikai munkásai, azok, akik a 
jövöért áldozták a mát, akik hos3zu évek multán szem
Iéihették volna munkájuk eredményét, melyböl sokszoros 
uj munkaalkalom eredt volna az utódok számára. 

A Tiszántu!i Mezögazdasági Kamara, amely már eddig 
is lelkes munkát végzett az Alföld-fásitás előmozditása 
terén, mos~ ismét fe'emelte kérö szavát- az Alföld szüktö, 
régvárt erdöi érdekében. A m. kir. kormány ujbóli meg
fontolásót kérte, hogy találjon módot az :~!iöldi erdösités 
és kopár fásitás munkájának szünet nélküli folytatásáraí, 
hogy annak mielöbbi teljes megvalósulására kerüljön 
költség fedezet. 

. Csonkamagyarország é'etkérdése, hogy Jesznek-e er
dők az Alföldön? Erre a kérdésre sürgős a fe'elet. Hisze" 
nemcsak a jövőnek, nemcsak a mának, de a tegnapnal< 
is ke:Jettek volna az erdők, azokat soká már nem nélkü
~özbetjük. 

UJabb mozcamm a magyar mezc)cazdaságl klvil~l ér
dekébeu. 

Hiába akarnak bennünket jó szomszédaink végleg 
feldarabolni, alattomos gazdasági harcc:d megfojt~ni és 
kiéheztetni, -- nekünk ezeket az átmeneti nehéz 
esztendöket fogcsikorgatva is át kell küzdenünk. !Jlivel 
elsősorban mezögazdasági á!lam vagyunk, ezért mezügaz
dasági kivite'ünk kérdésével állunk vagy bukunk. !~bben 
van a je'entösége annak, hogy a legkisebb falu is ,~zentul 
tisztában ·regyen az exportigényekkel és tudnivalókkal. 

A magyar mezögazdasági terményeket és termél<eket 
vásároló külföld, midőn kereskedelmi szerzödéseit veiünk 
megköti, a kivitelre kerülö magyar terményeknél minő
fégi, egészségügyi és egyéb kikötéseket tesz és cs~k ezen 
kikötéseknek te:jesen megre!elö árut bocsájt be fogyasz
tópiacára. 

Köz- és magángazdasági érdek, hogy kivite'ünk mi· 
nél sikeresebb és minél kifogástalanabb l,egyen. E cél el-

Meza,aadaútl Népoktatil 

érése és eredményes szolgálata érdekében állitotta fel 
a kormány egyrészt a kereskede'emügyi minisztériumban 
az Ipari Exportintézetet, másrészt a fö'dmivelésügyi mi
nisztérium kere:ében a Mezögazdasági · Exportintézetet 
Ez utóbbinak kö~'essége a kivite:re kerülö összes me
zögezdasági ter~ények és termékek kivitelének minden 
utor.-módon való elösegitése s ezzel kapcsolatban mcző
gazdasági export termékeink minöségi é3 egyéb irányu 
ellenőrzése is. Csak igy készifhetö elő a kormány ama 
távolabbi célja, hogy a kivitelre kerülö és világszerte 
előnyösen ismert magyar termékek standardizálásának és 
tipizá'ásának megoldásával a márkázást minél több árura 
nézve megvalósitsa s ezzel a magyar termékek védelmét 
a nemzetközi nagyversenyben előmozdithassa. 

Hogy a Mezögazdasági Exportintézet e köze'ebbi és 
távolabbi feladatának megfelelhessen, annak előfeltétele, 

hogy a kivite're számbajöhető t,erményeinket a termelő 

gazdák a kivitel céljára megfeJ.elö minőségben terme'jék, 
nehogy akkor 'egyen kényte:en a Mezögazdasági Export
intézet fe'ügyelője az árut visszautasitani az elöfeltételek 
hiányában, amilror az már vaggonba rakva a h..t*szélen 
áll. Ezzel te~emes vesztes~ támad ugy a term:!lön:ek~ 

min.t az e~oortkereskedőnek. 

Az i'yen esetek megelőzésére a Mezögazdas4gi Ex
portintézet kü'ön erre a célra kiképzett gazdákat küldött 
.szét a z összes mezöe:azdasá~ri kam3tai kerü'e:ekbe. Erek
nek a kerü'eti exoortfelüeYelöknek kötelességévé van 
téve. hoey a termelö-~azdáknak.. legyenek azok ki.SK.u
dák, közép- vagy nagybirtokosok, minden mez~azda

sági exportkérdésben díjmentesen s<lgitségére :egyene~. 

Mezögazdasági exportunk sikerének e~öfeltétele képezi, 
hogy már a terme'és megkezdése elö·:t és annak egész 
mene!e alatt, a termés betakaritásáná', csomag.olásánál, 
stb. szeme'ö!t lebegjenek a külföldi vásárló pia(.'Ok kü
lön!eges igényei, amelyek tekiri;etében a gazdák általában 
ma még tájékozatlan·()k, hiszen a háboru e:őtti időkben 

ilyen irányu követelményekkel a gyakorla.ti élet nem lé
pett fe'. velük szemben. 

Mindazok a terme'ő~. akik ,exportképes terményeket, 
vagy termékeket óhajt:Jnak előállitani és értékesíteni, mint 
pid. burgonyát, baromfit, tojást, gyümölcsöket, tejtermé
keket, hussertést, bizott m~:~rhát, stb., - forduljanak bi
za~ommal a Mezőgazd3sági Exportintézet kiküldöttjeihez, 
akik te'jesen dijmen:esen szalgálnak szakszerü felvilá
gositássa~ a mezőgazdasági termelökne'< és agrárke~s

kedöknek. Kívánatra költségmentes<!n a helyszínre is ki· 
utaznak és szakszerü utbaig3zitással szolgálnak a termelés 
és az értékesilés tekintetében. 
A Felsödunánlull M~z6gazdasigl Kam:ara ig1zgat6v~laszt
mánya 

tavaszi ü~ésén köve:elté~ a földmivelésügyi tárca do· 
tá!ásának je:enlős felemelését; a mezögazdasági sza!wkta
tás te~jles. alsóhálózatiinak ki:!pitését a kisérletügynek, ta
lajkutatásnak általánositását. Továbbá kérték a kam<~ra 
terü'etén bevált népruházati akció kormánysegélyekk~l az 
egész országra va:ó ki:erjesztését. Kivánták a járási köz· 
ségi mezögazdasági bizottságoknak a kamara vezetősége 
által való helyszini felkeresését, felvilágosító. gazdagyü
lések tartását sürgették, hogy a gazila-b!ljokból kivezetö 
utak-módol< meg;e ö:ésére egységes, tömör gazdatábor 
alakulhasson ki. Elhatározta a Kamart~~. hogy a nágy és 
kis gazdasági üzemek raci·onalizálása terén a saját szer· 
vei, a v~ a fe'üg}'e:~gek,_ az érde:dtépvlselelll!k 
segélyével az egyénekig fog lenyulni segitő kezé\·el. 
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HIVATALOS KOZLEMÉNYEK. 
745-05/69-1930. szám. 

Pályázati hirdetmény. 
(Közzététetik a vallás- és közoktatásügyi mi

niszterium 745-05-40:1930. VII a. számu rendelete 
alapján.) 

Folyó évi julius hó 7-től kezdődőleg a putnoki 
m. kir. gazdasági felső leánynevelő intézetnél folyó 
evi julius hó 14-től kezdődől•eg pedig a kecskeméti 
m. kir. gazdasági szaktanítónőképző intézetnél négy 
hetes tanítónői gazdasági tanfolyamok rendeztetnek. 
Ezen tanfolyamokra kizárólag elemi iskolai tanitónők 
vétetnek fel. 

A felvételnél előnyben részesüln~k azok az elemi 
iskolai tanitónök, akik v.a•amelyik gazdasági iTányu 
továbbképző (Ismétlő) iskolában a gazdasági tár
gyak tanitását jelenleg is ellátják. 

A tanfolyamra felvett hallgatók teljes ellátásban 
rés·zesüinek és részükr~ az oda- és visszautazással 
kapcsolatban felmerült vasuti utazási költségek is 
rnegtüittetnek. 

A tanfolyamokra való felvételért folyamoódk 
kérvényei hozzám cimezv~ folyó évi május b!) 15-ig 
a felettes vármegyei kir. tanfelügyelőhöz nyujtan
dók be. 

. .A beérkező pályázók közül a Földmüvelésii.g1i 
Mmtszter Urral egyetértöleg fogom kijelölni azt 
hogy ki melyik tanfolyarnra vétessék fel. ' 

Budapest, 1930. évi április hó 3-án. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

helyett: 

745 -05 '69--1930. szám. 

Dr. Petri Pál sk. 
államtitkár. 

Pályázati hirdetmény. 
(Közzététetik a vallás- és közoktatásügyi mi

niszterium 745- -05--40,1930. VII a. számu rendelete 
alapján.) 

Folyó évi ju:ius hó 7 -től kezdődőleg részint me
zögazdasági szakiskoláknál, részint a turkevei önálló 
gazdasági népiskolánál négy hetes tanítói gazdasági 
tanfolyamok rendeztetnek. Ezen tanfolyamokra ki
zárólag elemi iskolai tanítók vétetnek fel. Előnyben 
részesülnek azon tanítók, akik valamely gazdasági 
irányu továbbképző (ismétlő) isko!ában a gazdasági 
tárgyak tanítását jelenleg is ellátják a 66.569,1902. 
számu rendelettel kiadott szervezet 30. *•a értelmé
ben' kiadott jogosítvány alapján a gazdasági tárgyakat 

tanitják. A felvételi kérelemhez csatolandó a gond
nokság, vagy iskolaszék elnöke által kiállitott ily 
irányu igazolvány. 

A rnezőgazdasági szakiskolánál rendezett tanfo
lyamokra felvett hallgatók teljes ellátásban részesül· 
nek és részükre megtérittelik az oda- és visszauta-zás
sal kapcsolatban felmerült vasuti utazási köl!ség, 
mig az önál!ó gazdasági népiskolánál rendezett tan
folyamokra felvett hallgatók összes kiadásaik (el
helyezési, é'elmezési, utazási stb.) fede·zésére egy~n

ként 120 (Egyszázhusz) pengő anyagi támogatás
ban részesülnek. 

Ezen tanfolyamokra való felvételért folyamodók 
kérvényeiket hozzám cimezve, legkésöbb folyó évi 
május hó 15-ig a felettes kir. tanfelügyelőhöz nyujt
sák be. 

A beérkezett pályázatok a~apján a Földmüvelés
ügyi Miniszter Urral egyertértő!eg fogom kijelölni 
azokat, hogy kik osztassanak be mezöi'azdasági szak
iskoláknál és kik az önálló gazdasági népiskolánál 
rendezett tanfolyamokra. 

Budapest, 1930. évi áp·rilis hó 3-án. 
A rn. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

helyett: 
Dr. Petri Pál Bk. 

államtitkár. 

K'iállitási körlevél. 
Felkérem az illetékes iskolák igazgatói!, . hogy 

amint a mezögazdasági kiállilásról a csomagok és 
állatok rneg~rkeznek, az od1- és visszaszállitási fu
varlevelek alapján költségeiket foglalják jegyzékbe 
és hivatalos bélyegző lenyomattal ellátva, a kiadáso
kat igazoló okmányokkal együtt elintézés végett 
azonnal küldjék be hozzám. A kifizetések ameddig 
a rendelkezésünkre á~ló összegből telik, a beérkezé· 
sek sorrendjében történnek. 

Ha valamelyil< co:lektió hiányosan érkezett visz
sza, a hiányokról azonnali értesitési kérek. Ezzel 
kapcsolatosan megjegyzem, hogy az épitész hibá
jából egyik éjszaka a pavillon tetején az eső becsur
gott és a díSzítéshez használt szines papír á:ázva, a 
körülöttük lévő fehérnemüeket és párnák:tt meg
fogta, ezeket a darabokat azonnal vegytisztitóba 
adtuk, tehát utólag postán küldjük vissza. 

A kiskunhalasi iskola kiállitott tárgyaiból 4 drb. 
nöi-ing, 2 drb. női-nadrág, 3 drb. kombiné, 5 drb. 
zsebkendő tévedésből valamelyik más iskolának a 
csomagjába tétetett be, igen kérem, aki m::!gtalálja, 
sziveskedjék azonnal értesiteni engemet erről. 

Györfy mzll, Cegléd. 

-l 
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IRODALOM ÉS LAPSZEMLE. ..... ..., -

Az önálló gazdasági népisk ola. 
.Irta : BERNEKKER BÉLA. 

Csonkahazánknak talán legkevésbbé ismert l\ÖZ()kh
tásügyi intézménye ez a par excellence magyar iskola. 

Engedtessék meg azért, hogy az alábbiakban C'Supán 
nagy kanturokban összefog~aljam ezen iskJlatipus célját, 
feladatát, szervezetét s a közvélemény érdeklöd~sét rá
irányozhassr.m a gazdasági népisko'ák rendkiviil jelentős 
agrihulturális és népnevelő munkálkodására. 

Magyarország-on az e'emi iskolá!\at kijárt 13nulóknak 
igen cseké'y hányada megy csak felsöbbfoku iskolákba 
(Csonka-Biharban pl. 2 százalék), nagyobb része visszatér 
szü~ei foglalkozásához s lesz földmíves, munkás, iparos 
vagy kereskedő, részben pedig altiszt és szolgl sta. Ez 
a magyarázata annak a riasztó e'lentétne't, mely az alsóbb 
néprétegek és a középosztály, helyesebben a müvelt em
berek és a nagy néptömegek közölt fennáll. Nálanl\. épugy 
mint Oroszországb3n volt, ez a szakadék a közmüveltség 
folytonosságában a föoka li társad:llmi surlódásoknak, 
a fa'u és város ellenségeskedéséne!<, végeredml!nyben az 
osztályharcra való szitás ahpmotivumának. Feltétlenül 

-szükségesnek látszott tehát, hJgy a lakosság ezen nagy 
törnegél e"ö ke:t késziteni leendö életmüködésénck meg
ismerésére. Igy a· akultak panilel a kereskf!dö- és 
iparostanonciskolákkal az önálló gazdasági népiskolák 
kb. 30 évvel ezelőtt. Mig azonban az iparosság és ka
reskedöi branche 1egnagyobbrészt a városo~on él s igy 
könnyen megva!ósilható a tanoncok i~koláb3járatása. 11ddig 
azon sokkalta nagyobbtömegü lakosság gyermekei szá
mára, kik atyjuk terhes hivatásaként a fö'dmives, illetve 
:a• földmunkás foglakozást öröklik osztályrészül rend
kivül. nehéz és költséges iskolákat felállítani. A gdzdál· 
kodást ugyanis a tanteremben csak megtanulni :ehet, de 
.játitani és megérteni nem lehet másként, mint gya
kor· a"ilag résztvéve a gazdál~odásb3n! Ezen 3 meggondil
~~n épült ki, mint alapprincipiumJn, a magyar :jn>illó 
gazdasági népi~ola rendszere, mely viszonyait te!intve 
l)l;y sajátosan magyar s meglehetösen ~lasztikus b~lszer

~zeténél fogva annyira alkalmaz'mdik a vidék mil!e11jé
~éz, hogy !egmegfelelöbb, ideál'sabb megoldás nálánal alig 
l.épze!hető el.· 
··•:' A gamasági népiskoláb3 köte'ezöen a 12 15 éves 
Jroru fiuk és leányok járnak, vagyis akik már befejezték 
~f!mi tanulmányaikat, de m~g nem kezdték meg rendsza
~n é·e.feladatukat. Ezt a kort, a fi3talkoruak fejlődésé

Jlek kritikus szakaszát• igyekszik kihasználni a mod~rn 
pedagogia, hogy a m'ár kibontako~Jtt .érte'e n és 3 _pu
bei-tas érze'meinek segítsége meJett egész életré szóló 
utravalóval lássa el a falu és város eladdjg magára ha
gyott fiatalságát. 

Ennélfogva a gazdasági népiskola az ország 45 szá
zaléknyi lakosságának, a kisgazdák, törpebirtokJsok, a 
földmunkások és napszámosok, tehát a szegény, földet 
turó emberek gyermekeinek életrenavélő iskolája. 

Mit tanit tehát ez az iskola? A mindenki számára 
.;;zükséges ismereteken kivül elsősorban haszno.s, speciá
Us tudást nyujt a földmives életsorban való boldogulásra. 

A fiukkal megismerieti a növénytermesztés, á!lattenyésztés 
alapelveit, elsajátíttatja v·elük a gyümölcs!atenyésztés, szö
!ömüve:és minden fázisát, megtanítja öket a mezőgazdaság 
Jzemvezetésére, a méhészkedés, a háziipar hasznos és 
jövede'mezö készségeire. A leánynövendékek tantárgyai 
a követ11ezök: konyha- és virágkertészet, házt:utástan, 
egészség!an, csecsemöápolM, bal'lomfi:enyésztés, szabás
varrás, szövés, kézimunka, va_gyis a kulturálól távoleső 

!eánykákból ügyes g3zdasszonyJkat, gondos család,myá
kat igyekszik neve~ni. Az öná:ló gazdasági népiskola 
különleges célj3inak megfalelöleg kisebb földterül~ttal (6 . 
20--80 k. hold) van e:Iátva, melyen a legmodernebb gaz
dálkodást üzik, szem elölt tartva a vidék éghajht1, talaj 
és természe!i adottságát. A tantermeken kivül tágas mun
katerem áll a tanulők rendelkezésére, gyalupaddal, szövö
székekke: s egyéb eszközökkel felszerelve. sok isk·'llá;lál 
van kü!ön fözö!mnyha, kamrával a leányok számára, aldk 
1.1z ízléses tálalástól kezdve a fözés te~hnikáját, a külön
bözö konzervá!ási e:járás:>kat i!t tanulják meg nemcsak 
hemutatás utján, hanem résztvéve is a munkákban. Ter
mésze~e~en itt is érvényesül az egyszerüség, takaré'ms
·;ágra való s:mktatás elve az olcsón elöál!itott. falun is 
elkészíthető menük tanításában. Aki némi:eg is ismeri 
népünk étkezési szokásait é~ higiénéjét. e"ismeri e tan
tárgy szociá~is fontosságát. 

Fonlos missziój3 az iskolának a népie.s müvésmt 
tradicióinak ápolása, ezirányban az ízlés és népstilus fej-
leszté~e. idegen motivumok kiküszöbölése. . 

A konyhakert kezelése, a baromfigondozás, értéke
silés a leán_ytanulók resszortia; a méhes karbantartását, 
a szölö- és f~>iskolabeli munkákat pedig a fiuk bevoná
sával végzik. A tanuJók azonban --- tekintettel k:>rukra · -
csak passzionátus résztvevők a munkában, a gazdasági 
munkát rendszeresen nem ök, hanem az iskola cse!édei 
és munkásai végzik. A tanulők télen hetenkint kétszer, 
6sszel-tavasszal pedig csupán egyszer jönnek az iskolába. 
nehogy eset'eges kenyérkeresetiikben akadáiyozv3 legye
nek, mer~ a két Ire~e dolga után élö nép serdülő qyer
mekei bizony már résztvesznek az é!e'.küzde:emb<!n, ere
jükhöz mérten segi!ve szü'eiknek. Az önként je'enlkezök 
számára a té"i hónapokban külön kosárkötő-. szövö-, 
varró-, fözötanfolyamokat szokt3k rendemi. .. 

Az önálió gazdasági népiskolák didakto-pedagoghi 
müködésük mel:ett az okszerü mezögazdálkodásban is 
jó példát mutatnak a fal~ gazdáknak a kis mintat~le

pen, ahová nemeSitett vetőmagért, gyümö'csfákér~, szak
tanácsért gyakran e:járnak. A magyar ember csak annak 
szerel hinni, amit láthat s ez a módja annak, hogyan 
ke'! rést ütni a falu keleti közönyén, minden ambiciót 
letörö passzivitásán. 

Sajpos, ilyen hatásaiban messzi _perspektiváju önálló 
p!:dasági népiskola jelenleg csak 58 müködik hazánkban s 
;,z kb. 14.000 tanulót nevel évenkint. Ujabban Klebo'!lsberg 
&:unó gróf minisztersége alatt !tezdték átszervezni !l na
nobb létszámu földmives lakossággal biró falvak tovább· 



Mezögazdasági Népoktatás 

npző (ismétlő) iskoláit gazdasági irán,l'UVá. JelenJ,eg ke
reken 1200 i:yen iskola van 100.000 tanulóval, de az átala
kitás folyamata még tart. A gazdasági irányu tová!>b
képzők az önálló gazdasági népiskolák testvérintézmé
nyei, küzdötársai az ~grárkultura elterjesztésében .. azon
ban még szerényebb eszközökkel, kis gyakorló terület-
tel, moslohább müködési lehetőségekkel. · 

A gazdasági népiskolák, a cs.öndbe, sárba, téli es
tékbe temetkező faluk s a vároSok sok kisértésnek kitett 

.agrárproletariátusának vilá_gitó fároszai. Vezetöj, tiln
erői ennélfogva a tanitóság kiválasztott, legképzettebb 
tagj~i. Régebben kJtünő k~pesitésit tanitók végeztek szak
tanító, illetve szaktanitónőké"!lzőt, - ma pedig gazd3sági 
akadémiai végzettség és pedagógiai képzettség kivántatik 
meg .. ahhoz., bo.I{Y valaki a mi!Zyar közoktatás eme leg
prob!ematikusabb ügykörében aktive müködhessék. 

A .gazdasági népiskola vezetöinek müködési köre nem 
kiCSir.!!!endö terrénum. Az esrész nemzeti szerve1Jet fun-

1 t 

damentuma a földhöz kötött néotömegek stabilitásától 
füge:. A mafl.Yarsá,~~; szereti fö'dié!, de ahhoz mé_gis elsö
~orban csak me.:';é!hetése köti. A ma~tvar parasztnak föld
S2.eretetét biztositani. sze!lerni bázissal: szaktudással alá
támasztani, a serdülö kor duhajkedvü hangulatait falun 
~e~~i finomsággá nernesiteni, a szegénységet ügyességgel, 
Iz.essel beara!Jyozni, a népmüvészetet megmenteni, ez a 
l!azdasá!Zi néDiskola sokféle rendeltetésének legkiemelke-
dőbb fe'adatkomolexuma. · · 

Vallá!!i. társadalmi~ köz- és nemzetgazdasági szem
pontokból pedig munkálk•odása szinte pótolhatatlan és 
a11_.yagi értékben is fe'becsülhetetlen. ha azt vesszük szám
oa. ho~~;y a legfogékonyabb korban az é'et válaszutj'án 
igyekszik a müve'ödés és felvilágositás eszközeivel meg
lllirtani a földmives fiat::~lság lelkületét Istennek, egészségél 
családiának é!o hazáiának, termelő munkáiát pedig a tár
~a!o_mnak. 

Nemzeti UJság.• 

GAZDÁLKODÁS. 

Vadrepceirtás mésznitrr,génriel. 
A különféle gyomnövények, főként a vadrepce 

és a repcsényretek, gyors növekedésüknél fogva 
nagy károkat okoznak főleg a tavaszi vetésekben, 
mint a zabban és árpában. Sokszor oly erőteljesen 
és buján fejlödnek e gyomnövények, hogy a ka
lászosokat fejlődésükben nemcsak visszanyomják, ha
nem a termést meg is semmisitik. 

A vadrepce magja vagy a kellően ki nem tisz
titott vetőmaggal kerül a vadrepcernene talajba, 
vagy az istállótrágyával s igy előfordUl, hogy ahol 
évekig nem láttak vad.repcét, egyszerre csak a táb
ta tele van e káros gyommal. Ahol nem gondolnak 
e vadrepce irtására, ott az előzli évi tarlóra kiper
.gett mag a beszántásslll kerül a talajba, ahol csira
. képesiégét több évig megtartja s midőn ujabb szán-
1ással a talaj felső rétegébe keriil - akár több év 
rn.ulva is - gyomosit. Ezért feltétlenül szükséges, 
hogy a vadrepcét, e káros gyomnövényt, rendslll!re· 
JleD irtsuk. A gyomlálásal, amit roppant nagy költ
tlétret igényel, nem érünk el eredményt s ezért inkább 
ugy szokték irtani, hogy, amidőn a gyorsan növő 
növő vadrepce felül nő 8 kalászoson, kaszával le
:csapkodják e tetejét. Ez azonban nem tökéletes ir
tás, mert az oldaltJaltú virágai bőven hoznak magot. 

. Ujabban az olajozatlan mésznitrogénnel irtjbk a 
vadrepcét. Az olajozatlan mésznitrogén nemcsak irt
ja e nyomokat, hanem a nitrogén tartallma követ
keztében 8 katászosokat erőteljesebb Jejlődésre is 
Jlerirenti. Az olajozatlan mtsznitrogént mindig 8 har
matos vagy esőtől nedves növényekre szórjuk ki, de 
• kiszórás utén boronélni nem szabad. A mésznit
JOgén hatésa akkor érvényesül legjobban, ha a ki
azórás után napos idó mutat'kozik. Ne szórjuk ki a 
mésznitrogént akkor, ha a ldszórás után e$Öt vá
nank. A méaznitrogént akkor keU kiszórni, ha a 

vadrep8ce vagy repcsényretek 2-4, de legfeljebb 
6 levélben van. A mésznitrogén e gyomnövények 
széles és bo!yhos leveleire jutva, a nedvesség foly
tán feloldódik és elleket leperzseli, elpusztitjá. At
menetileg esetleg szenved a kalászos is, de ez pár 
nap mulva magához tér s a nitrogén hatására erő
teljes fejlődésnek indul A mésznitrogén kiszórását 
ezért nem szabad késön alkalmazni, hanem mind
járt akkor, amidön a gyomnövény már 2-4-6 levél
J>en van. Egy kat. holdra szükséges 60 kg. olajo
mtlan mésznitrogén. 

A Duna-Tiszaközi Mező_gazdasági Kamara az 
elmult évben is állitott be vadrepce-irtási kisérle-
,teket és határozott eredményeket ért el. 

Ahol a vadrepce vagy recsényretek elszaporo
dása mulatkoznék, sziikségesnek tartjuk, hogy a gaz
daközönség is kisérietezzék az olajozatlan mésznit
jiOgén alkalmazásával. 400 négysz(lgöl "területre szór
junk ki 15 kg. olajozatlan mésznitrogént s mellette 
jelöljünk ki ugyancsak 400 négysztigölet, amely ke-
2Je'lés nélkül marad, hogy igy megéllapithassuk a 
mésznitrogén irtó hatását és alkalmazásának jövedel
rnez6ségét. 

Az eddig végzett vadl'epce-irtási kisérletek azt 
bimnyitják, hogy az olajazadan mésznitrogén meg
,eJeló időben történő alkalmazásával sikerül ezt a ká
ros gyomnövényt kiirtanunk, s igy az olajozatlan 
mésznit:rogénnei egyrészt gyomirtást végzünk, más
részt elósegitjük a növényzet erőteljesebb fejlődé-

16t. 
Amidón a gudaközönséget felhivjuk e kisérletek 

beállitására, egyuttal felkérjük, hogy akik e kisér
letet végezni fogfék, megfigyeléseikról, szerzett t:a
pasztalataikról annak idején érlesitlék a Kamarát. .•. ". ....... 
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A htissertés tenyésztéséröl. 
A tenyészállatvásár egy pavillonjában sem ;á~nk 

annyi vörös cédu'át, mint a hussertésekében. A valami:-e
való anyag núnd vevöre talál s legtöbb tenyészetnel az 
otthonmaradottak is e'ö vannak jegyezve. örömmel ta
pasztaljuk tehát, hogy hazánk gazdaközönsége növ~kedö 
érdeldödéssel fordul a bussertéstenyésztés felé. A hus
sertéstecyésztés ie·enleg egy kis oázis a mezögazdasági 
élet sivatagjában. Az értékesitési Jehetösé_gek em;,lk<!dö 
tendenciát mutatnak, a közel jövö igen szép kilátásokkal 
kecsegtet. Ne fe'ejtsük el aronban, h:>gy derJre boru 
következhetik, ezért ugy szervezzük meg tenyészetünket, 
hogy annak jövedelmezősége mostohább viszony-ok ~özött 

is biztositva legyen. 
Erre azonban csak egy mód van: a teljesitmt!nyek 

fokozása. 
Amint rossz teje'ö tehenekböJ álló tehenészet dfiz<.t· 

téssei jár, ugy gyenge teljesitményü kocák gyengén fejlödö 
ivadékai sem hozhatnak hasznot. Egy tenyészetben össze
hasonlitották két koca jövedelmezöségét egy éven ~~lüli 
két fialás alkalmával. Az összehasonlitott két koca közül 
az egyik a tenyészet legjobb, a másik a leggy~ngébb 
egyede volt. A gyengébb koca teljesitménye is tulhdladta 
azt a határt, me~yet szakemberek még elfogadhatónak tar
tanak. 

A jobbik koca évi mér!ege a következő: 
Kiadás: épü'etbér, állat töke- és értékcsökkenése, tüz

és áliatbiztositás, állatorvos, ápolás, szoptató koca 
és sropós maiacai által fogyasztott takarmány P 553 

Bevétel: 270-· 274, összesen 564 kg. választási abmsuly 
á 1.70 p [> 95S. 
Tsizta hasron P 1\0& 
A gyengébb koca mér:ege: 

Kiadás: egyedi takarmányozás miatt előbbinél kc,·e~bb 
p 485 

Bevéttl: 155--179, összesen 334 kg. választási alomsuly 
á 1.70 p p 567, 

Tiszta haszon r 82 
Tiszta haszonkü~önbözet r 323 
A jobbik koca maiacai választás után is sokk31 

jobban értékesi:ették a takarmányt. tehát a h:Iszonkü!ön
bözet még fokozódott. 

A te'jesitmény fontosságára rámutatva, vizsgáljuk 
meg, hogy mik annak e~öfeltételei. 

Első feltétel a jó tenyészanyag. 

Ha a tenyészanyag nem hordja magában a teljesitö
képesség csiráját, akkor hiába minden küzködés. no~z 
he!ym spórol az a tenyésztő is, aki s~jnál bizonyos ichirat 
azért az anyagért, me!ynek származására nézve biztosíté
kot nyert. Az a vevő aki a fe!árakkal nem fukarkodik~ 
joggal köve:elhet biztosítékot a vett anyag szárma~ás!it 

illetőleg. Itt bontakozik ki szemünk előtt az a rendkivül 
fontos szerep, ami a ~sertéstenyésztök Országos Egye
sü'etére, mint ellenőrző' közegre, vár. 

Ha meggondoljuk, hogy elsörangu tenyészetc!~böl 

hány olyan fiatal koca kerü1 vágóhídra, :tmely talán egy 
koca Augusta vérvonalat volna hivatv,a fentartiBni s ezzel 
szemben hány selejtes, rossz ivadékot nevelő koca van 
tenyészetben, akkor bátran áliithatjuk, hogy országos ér
dek az egyesü'etet abba a helyzetbe hozni, hogy nagy 
fe'adatának megf,elelhessen. Bármily lelkiismeretesen és 
bármi!y szakérte:emmel bir~l kiállilásainkon a bíráló bi
zottság, mégsem sro'gálhatja helyes utmutatással a ·'enni 
szándékozók érdekeit, ha hite'es adatok hiján olyan ~gye
det díjaz, me"y esetleg öt-hatos alomból származik, ·:agy 
amely ugy nézett ki egy alombeli testvérei között, mint 
Gulliver a törpék országában. 

Aki uj tenyészetet kezd, vagy jót v2gyen, vagy sem
rrilyet; akinek gyenge teljessistményü anyaga van, az 
ne sajná!ja kihizlalni kocáit s pótolja azokat jobbakkdl: 
akinek pedig jó anyaga van, az ne pihenjen bab~rjain, 

hanem gondos sze"ektálással igyekezzék fokozni teljesit
ményeit. Legnagyobb vá!asztási sulyu legegyenletesebb 
almokból azokat válassza jövendő tenyészanyagának, rr:e
lyek néhány hónap alatt a legedzettebbeknek és legjobb 
takarmányértékesítőnek bizonyu'nak. Kisebb hibáknak ne 
tulajdonítson tul nagy jelentőséget. 

A kanokat természetesen már k:>rábban kell kijelölni, 
de a kocák kbe'ül 5 hónapos korukig együtt lehetn.:.k a 
sonka süldökkel s akkor választhaltjuk ki öket, ami· 
kor a többi vágóhidra megy. Igy hosszabb ideig. figyt"l
heljük meg azokat és nagy:>bb garanciánk van arra. 
hogy he'yesen választottunk. Meg kell itt jegyezni, hogy 
a sonka süldőket is igen sokat kell járatni szabad ltevegöl\ 
mert ez gyarapodásukat egészen núnimá:isan befolyá.'iOlja 
és állandó képességüket, minőségüket lényegesen •-'rn~li. 

A sokat mozgó süldö nem ad le abból, ami rárakodot\ 
hanem zsír helyett hussá, izommá változtatja. Igy az 
együttartás nem válhatik a leendő tenyészanyag kárára. 

Bármiféle tanszer, taneszköz 
, 
es laboratoriumi 

• felszerelés a legjobb minőségben és legméltányosabb áron 

Fill és Bartus ka· 
~~ laboratoriumi felszerelési-, üvegtechnikai cikkek- és tanszergyárában ~~ 
. • szerezhetö be! Budapest, 1., Bertalan-u. 26 
~~--~-----------------------------~--------~ 
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Az igazi · sporfSzerü neveléssel pedig az öthónapos l.:ocá
aál még nem késtünk et Ha 1enyészetünk jó hir.vét. 
fenn akarjuk tartani, akkor ne csak magunk számára s~.e
lektáljunk, hanem vevőink számára is. Tapasztalat mu
tatja, hogy igazi rekl6mot csak megelégedett vevök csi
l!áhlak. 

M6sodik e'öfeltétel a jó bánásmód és tisztántartás. 

A bussertés köztudomás szerint igényes állat. Az 
igényesség azonban nem klima iránt, hanem a bánásmód 
iránt nyilvánul meg. Zord időjárást elbir, de rossz bánás
mód, hanyag tartás hamarosan tönkreteszi vagy legalább 
is megakadályozza abban, hogy értékes tulajdonságait 
érvényre juttassa. 

A kis malacot már élete Jegelején kell ellétni azzal 
a fejlődési energiával, ami későbbi gyors növekedésént!k 
felléte!e. Mivel azonban a böven fialó koca maiacai ma
guktól nem tudnak elrendezkedni, az elsö napokban ál
landó dajkálásra szorulnak. Egyenként kell odaadni rnin.d
geyiknek egy-egy csecsbimbó!, különben állandó man
kodás, az erősebbek tulfejlödése, a gyengébb teljes le
maradása, sőt a visítozástól állandóan felizgatott koca 
1ej apasztása ·!esz az eredmény. A nagy testü koca köny
nyen agyon is nyomhatja fiait, miért is malacolás !Jtán 
néhány napig szopás után el kell venni azokat és két
óránkint ismét visszarakni. Ezt az állandó babrálás!, a 
kanász folytonos ki-bejárását azonban csak akkor türi 
el nyugodtan a koca, ha bizalommsl viseltetik az ápoló 
-ember iránt, ha 1lldja, hogy csak simogatást, kedveskedő 
hangot várhat, mivel ütést még sohasem kapott, ordito
zást sohasem hallott töle. 

FentiekböJ következik, hogy csak olyan embert fo
gadjunk • kanásznak, aki szereti az áiJatokat. Elöbh a 
gazda :t1 anulja mez a bussertés tenyészet alapelveit és 
tanítsa be az ö kanászát, ne pedig ö t!UlUij'on a kan'ász· 
tól, aki tudáknsságával több kárt csinál, mint hasznot. 

Harmadik e·ö~ellé~el a jó elhelyezés. 
Csak olyan ól felel meg a hussertésnel, amely tág'ls, 

szellős, világos és könnyen tisztán tartható. Régi manga
lica ólakban kellö átalakitás nélkül hussertést tartani nem 
lehet. A fiaztatók minél nagyobbak legyenek, 250 300 
kg.-os anyák 12· 14 malaccal legalább 5 négyzetméter 
terü~etet igényelnek. Az épül.?t mellett legyen nyilott 
oldalu nyári hüsölö. tiszta vizü fürdö, közel fe"wö here
~egelö és csil-sókás. Jó elhelyezés melleft félannyi mun
k!lerövel állandóan tisztán tarthatjuk, Jevegöztethetjük Fer
tés-einket, kifogástalan belsö részekkel kerülnek a vágóhoz 
:s nem teszi tönkre malacainka't a fi::ttal bussertés legna
·~·obb e'lensége, a bőrkiütés. 

Negyedik e~öfellétel a helyes takarmányozás. 
Az iránye'vek a takarmányozásra vonatkozólag a 

következök: 
1. Te'jes kifejtödésig annyit kapnak a sertések, am<!ny· 

nyit jóizüen megesznek, az elzsirosodást sok mozgatással 
t•llensulyozzuk. 

2. A takarmányban a szakkönyvekben előirt emészt
hető fehérjének maximumát adjuk. 

3. Fentieknek egyszcrü a m<!gokolása. A jó anyag 
legkiválóbb tulajdonságát, a nagy fejlödöképességel. az 
e!sörendü takarmányértékesitést a végletekig ki kell hasz
nálni. 

Mive1 sem az eleség mennyiségével. se:n az abban 
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foglalt emészthető fehérjével nem takarékoskodunk, ak
ként csökkenthétjÜk a takarmány drága voltát, hogy azt 
szénsavas meszen kivül 1eljes egészében magunk termel
jük. A fehérjeszükség'etet részben állati fehérjével, fölözött 
tejje s növényi fehérjével, borsQval biztositj\J.k. Egy töp
pedt, nagyszemü, "tulajdonképeni étkezési borsót terme
Jünk, mely igen nagy 1ermést szokott adni s melynek 
emészthető febérje tartalma, az élettani és kisérleti állo
más megállapltása szerint 20 százalék és amely ugyanezen 
megállapitás szerint 25 százalékig az étrendi zavarok ve
szélye nélkül etethetö. Ha olyan abrakból, melynek há
romnegyed része árpadara, negyedrésze bo~dara, négy 
és fé!kilogrammot adunk választott malacok 100 kg. élö
su·lyára s ehhez 8-9 Utier centrifugált tejo!t, akkor fenti 
élösulyra 800-850 gr. emészthető fehérjét tudunk bizto
sitani. Természetesen here~egelö vagy kaszált here ta~ 

vasztól őszig könnyebbé teszi a fehérjével való ellátásu
kat. A növekedéssel mind kisebb lesz az aránylagos 
fehérjeszükség~ét és ennék megfelelöleg mindig kevese!>b 
tej jut bizonyos abrakmennyiségre. 

Legnehezebb fe'adat a vemhes koca takarmányozása 
a malacozás elött. Nemcsak arra kell ügyelni, hogy ·a 
koca tulságos kondicióba ne jusson, mert tulkövér kocá
nak runcsenek jó malacai, hanem arra is vigyázni kelJ, 
hogy a kivánt erél6 kitögyelés gyuUad6ssal ne járjon. A 
vemhesség utolsó ~pjaiban t~gjuk szükebbre a takar
mányt é~ a legkönnyebben emészthető takarmányok'lól 
valóságos diétikus kosztot adiynk a kocának. A mal lctt
zás után a koszt fokozatosan eme'kedik ugy mennyi!>tg·· 
ben, mint aránylagos tápértékben, addig a mértékig, amecy 
az egyedi'eg takarmányozott kocának meg van sz'!bva. 
Az utolsó pinanaiig való mJZgatás szintén nagyon fontos 
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rnalacozás ellitt álló kocánál. Ha ilyen módon nagy gond
dal állandó kondicióba hoztuk a kocát és a tej ebváldsztás 
serkentése céli.Jiból mindent elkövettünk, akkor bizalommill 
tekinthetünk a jó te!jesitményü malac nevelése elé. Mira 
tul van a koca .a malacozás utáni rekonvaleszoencián, roa
lacai néhány napos sulygyarapodásából már következ
tethetünk az anyánál levő tejmennyiségre és megálla
pithatjuk a neki járó takarmányt. A rendkivüli tejmeny
nyiséget produkáló koca takarmányát természetesen sokkal 
magasabbra kell szabnunk, mint azt a szakkönyvek átla
gos nyugati kocáknál elöirják. Vonatkozik ez elsősorban !BZ 
e~zthetö fehérjemennyiségekre. Abból kell kiindulnunki 
~gy egy liter .kocatei kppzödéséhez 400 _gr. ke!Dénvltö· 
hték és 80 gr. emésztiletö feliérie szükséges, a létf~t.;rt6 
s2ükséglet pedig 1 kg. keményítő érték és 150 gr. emé;;zt
hető fehélje. Szakköqyvek szeríni egy áfagos nyugati 
f8jtáju koca naponta cea 4 ater tejet ad. Egy ilyen koca, 
ha közepes eredményt veszünk, 28 nap alatt cea 35 kg.
w.at noveft maiaem t!d!yllt. Ha már most egy .:~lyan kocánk 
van, amely pl. ezidő alatt 70 kg.-al növeli maiacai sulyát. 
akkor fel~ö. hogy kétszer annyi tejet produkál, mint 
pz előbbi. Számításunk következöképen alakul : 
! Az átlagos koca szükségle!e létfentartásra t kg. ke
inényitöérték és 150 gr. eme~betö fehérje 4 liter tejért 
i.& keményítőérték s 300 gr. emészthető fehérje, öss~sen 
2.6 kg. keményítő érték és 450 gr. emészthető fehér,e. 
A jó koca ezenfe!ül napi négy liter többletért 1.6 kg. 
keményítőérték f..s 300 gr. emészthető fehérje többletet 
i'gényel, tehát összes na;-i szükséglete 4.2 kg. keméntitö
érték és 750 gr. emészthető feherje. A pé~dának felho
mtt koca körü!belül 60 szzáaliékkal több t~pértéket igé
nyel. mint az átlagos teliesltmé~yü. A koca tejének meny
•l)'t54!get 11 malacok fejlődésének megfigyelése és az abm-

suly gyakori mérlegelése utján állapitjuk meg. Ugy a 
szoptató koca, mint a szopós malacok mészszükségletét 
szintén rendkivüli teljesitményhez szabva, állapitjuk mer. 
de tekintettel arra, hogy a tulzott mészadagolás is káros 
lehet, ne resteljük a fáradságot és pontosan számitsuk 
ki az adott e'eség mésztartalma és ~észszükséglet közti 
különbözetet. A 4-5 hetes sZQpós malacok szemes árpAn 
kivül már fölözött tejbe áztatott darát kapnak és a szqp
tatás v~ge fe'é már annyira hozzálátnak a kUlön eleség
hez, hogy az e'választás meg sem érzik. Választás után 
a fölözött tej mennyiségét is emeljük, hogy a hiányzó 
anyatej pótoltassék. A fölözött tejjel rende}k~zö te'l.Yé· 
szetek a malac felnevellésénél előnyben vam$k, de csakis 
akkor, ha a legnagyobb gonddal ügyelnek a tei tisztasá
gára, friss voltára és keUő höfokára. Hanyag ke.zeléssei 
több kárt, mint hasznot _je'ent ez a legtermészetesebb, 
legízletesebb takarmány. 

Ha e'érkeztünk a sikeres választásho:~;, akkor mun
kánk legnehezebb részén tul vagyunk. A nagy választási 
sulyu é!e!erós malac bámulatosan gyorsan fejlődik tovább 
és ezuttal nem a nazy gyarapodás elérése müvészeS., 
hanem az, hogy a gyors gyarapodás mellell kellő minö
.séget érüjnk el. 

Amint látiuk. a hussertéstenvésztés biztos rentabili
tását csak ugy érhetjük e', ha teliesitökéoessé::ra dolgo
zunk. Ennek e'.öfeltételc pedig jó ~yészanyag, gyön.· 
géd bánásmód és tisztánl!!rtás. ió elhelyezés és végül 
he'yes takarmányozás. Ha ezek közül egy is hiányzik 
vagy nem mintaszerü, akkor a siker elmarad. Ne fogjunk 
tehát bussertéstenyészethez, ha nem érzünk kedvet az 
ügyhöz és szereletet álJataink iránt. 

A nemes bussertés megkívánja, hogy állandóan rajta 
n)ugodjo•• a gazda szeme. 

Egységes gazdafront. 
lrta: KEGLOVICH JÁNOS kisbirtokos. 

Az agrárjellegü lapokban, valamint a gazdafel
szólalásokban és nyilatkozatokban minduntalan szó 
esik a büvös varázsu »egységes gazdafront«-ról, de 
amilyen sokat beszélnek és hallunk róla, épp olyan 
távol állunk annak rnegvalósulásától. Ez a szomoru 
valóság! 

Pedig, ha valaki fanatikusa ennek az eszmének, 
az én vagyok, mert hitem és m~ggyőzödésem, hogy 
ni8i sulyos helyzetünkböJ csak egy »egységes gazda· 
front« megteremtése vezethetne ki, egy átfogó gaz
d8ságpolitika menthetne meg. Meggyözöd~sem, 
hogy a mai sulyos gazdabajoknak 100 százalékban 
mi vagyunk az okai, a mi szervezeHenségünkkel, széj
jelhuzásunkkal, jóllehet e nagy h~bánk~rt a felelősség 

nem rninket terhel kizárólag. 

Ha lett volna gazdafront, ugy lenne erőteljesebb 
gazdapolitika is, mely, ha kell, az erös2bb jogán 
kényszeriti ki a magyar faj és nemzet fennlarió el.:!
me, az állam gerincét alkotó gazdatársadalmi réteg 
jogos és méltányos érdekvédelmét minden von:tt· 

kozásban. 

Sajnos, ma sem egységes gazdafront, sem át· 
fogó gazdaságpolitika nincs. Pedig ezt a gazdatron
tot könnyen meg lehetne csinálni és életrekeJt.eni. N~
kem volt alkalmam különbözö idöszakokban és más
más cél!kitüzéssel gazdafrontot teremteni és csodála· 
tosképpen mindig eredménnyel, de amikor a tö· 
mörülés már életképes tényező kezdett lenni, akkor 
jött a bomlasztás, de sohasem önmagától, hanem 
»bizonyos tényezők« beavatkozására. 

Ide vonatkozólag bizonyítékokkal is szolgálhat· 
nék, hogy cs3k egy egyszerü községi mezögazda· 
sági bizottság példás müködése és törvényadta jo
gainak helyes alkalmazása, a község gazdatáborá· 
nak egyhetömöritése, a gazdaérdekek kötelességszerű 
megvédése miként váltott ki elgáncsolást »bizonyos 
tényezök«-töl. Mert bizony ma hamarosan megkapja 
a lelkes gazdavezér a "Jázitó«, »izgató«, »felforgató.
jelzöt! Ennek pedig a mai viszonyok között- nem 
sziHsen teszi ld magát közérdekből senki. 
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Hasonlló a helyzet nagyobb vonatkozásban is. 
Mennyivel más a nel1l2letközi szociálista vezérek 

belyZJete! Minden meghurcoltatás, minden gáncsvetés 
és esetlieges üldözés ajánlólevél nekik a párttitkári, 
pártvezéri ranglétrához. · No és ott van a szervezés 
céljait szolgáló titokzatos anyagi erőforrás! - Hol 
v8!1lnak ezzel szemben az »egysége\ gazdafront« 
Széchenyi Istvánjai, Zichy Nándorjai, akik nemcsak 
szivüket és eszüket á!dozták egy-egy nagy cél érde
kében, h8111em erszényüket is. Enél·kül nem könnyü 
fronto t csinálni! 

Hiányzik az egységes gazdafront megteremtésé
hez a megfelelő propagandaszerv is, am-ely ugy a 
mezögazdasági kamaráknál, mint a többi gazdaér
dekvédelmi szerveknél a gazdaegyesülés erőforrá

sának volna tekintendő. 

Mik tehát röviden a gazdaszervezts főkellékei? 
t. A különbözö hatóságok jóindulatu támogatá

nak feltétlen biztositása politikai, közigazgat4si és 

társadalmi vonatkozásban. 
2. A megfelelő speciális proplgandarendszer ki

épilése az összes gazdaérdekvédelmi szervek me!lett. 
3. Egy »szervezési lap« megteremtése közadako

zásból, önkéntes adókból és a gazdaérdekvédelmi 
t;zervek és intézmények támogatása. 

4. A megszervezendö tömeg: adva van ! 
A gazdafront .Jeremiásai ne s".ránkozzanak, hogy 

a gazdatársadalmat, különösen a falu népét nem le
ttet összetartásra bir.ni, hogy a »turáni átok« veri a 
magyart, hogy a széthuzás a magyar gazda boldo
gulásának a kerékkötője. Nem! Aki ezt állitja, nem 
ismeri a saját fajtá;át és nem ismeri különösen a falu 
népét. 

Allitom, hogy a magyar gazdatársadalom meg
értette az idők szavát! A magyar szántóv~tö igenis 

Szerkesztöi 
Muakatá~saiakhoz. Lapunk szerkesztését minden · 

hó 20. napján zárjuk. Az ennél későbben beérkezett 
közleményeket csak sürgős és fontos esetekben tud
juk a munkában l.evö számban közölni. Képeket la
punkban rendszerint Ievelezólap nagyságban köz
lünk. Egy ilyen nagyságu klisé - mely level·ezöl~
pok nyomásár:t is kivá!óan alkalmas - 15 pengöb::! 
kerül és az a beküldö tulajdona marad. A fény
képeket vagy más képek~t a szerkesztöséghez, a 
klisé árát pedig az egyesü!et pénztárába kérem be
.küldeni. Az igazgató urakat különösen k~rem, hogy 
lapunkat iskol·áiknál történt fontos eseményekről - -
hacsak röviden is értesiteni sziveskedjenek. 

B. B. Bi!reUyóujf31u, B. B. Déd!S, B. J. Csanád· 
P~!~ta, v. P. ll. Végegyháza. Bekü'dött cikkekért 
ha as köszönet. Amely cikkek a jelen számból kima
radtak, a juniusi számban 5orra kerülnek. Odvöz'et! 
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baUgat az őszinte szóra, hallgat a becsületes vezetők
re, hisz az igaz prófétáknak, de ma már nem egy 
üres, hangzatos jelszavak után, nem döl be szóvirá
gos szónoklatoknak, nem csábitják el bájos szirén
hangok, nem megy hamis proféták után és ez az 
erénye is egyszersmind. Igéretekkel, kopott jelsza
va:kkal, üres biztatásokkal többé meg nem fogható! 
ű már tetteket vár, jöjj-enek tehát a tettek emberei, 
-legyen adva a szervezéshez az előbb emlitett három 
kellék és akkor nem lesz üres jelszó az egységes gaz
dafront, hanem élő és hatalmas erejü valóság! 

tn, mint a gazdamozgalmak szürke közkato
nája, a Falüszövetség propaganda p'akátját szerel
ném minden gazdatársamnak emlékezetébe idézni, 
amelyben egy áradó fo'yó elöntéss;!l, megsemmisülés~ 
sei fenyegeti a fa!u term€st ringató határát és erJ 
izmos magyar gazd:t dacol a vészes elemmel, a 
tajtékzó árral, kiáltván: »Gá tra magyarak !« .:,1 

Gálra magyar gazdatársaim, mert az ár elsodor 
bennünket! Itt a veszély és e pi"Ianatban mégis hin• 
ni akarom, hogy meglesz az egységes gazdafront! 
Lesz feltámadás! Gátra magyarok! 

,,. 

liskunhalas Helyi ~rtesitlje Lap- .·. 
vállalat-nyomda, Molnir-utca 2. sz. 

KÉSZIT: 
Könyveket, havi és heti folyóiratokat, hirla• 
poka.t, üzleti könyveket, közigazgatási nyom• 
tatványokat, táblázatokat, lakodalmi és báli 
meghívókat, névjegyeket, gyászjelentéseket a 
legszebb kivitelben, a l e g o l cs ó b b árban. 

üzenetek. 
B. F. Szegedalsóközpoat, K. K. Fegyvernek, 

K. J. Duaafö1dvár, P. F. Szekszérd, z. R. Csongrád: 
A tudósilásért fogadjátok köszönetemet A sikeres 
tanfolyamokhoz gratulálok. Példáitok igazán köve
tésre méltók. 

M. S. Mezölur. Budapesti tanulmányutadról szó
ló kedves sorokat szivesen leközöltem. Váram . a 
kilátásba helyezett »há:acikket«, mert igazán érdekes 
dolog lehet, hogy miképen oldotta meg a sarréti. 
magyar meg az a bizvnyos néni a szakianitói ci~-, 
kérdést, amit mi harminc év alatt oly sokan nem 
tudtunk megoldani. 

B. B. Berettyóajfllu. A »Nemzeti Ujság«-ban 
megjelent cikked lemásolásáért ne haragudj. Netn 
tudtam ellenállani, hogy Ie ne közöljem, merl ben· 
ne van a gazdasági népoktatás egész programmja, 
amit még oly sokan nem ismernek. Máskor is szi
ves~n látlak. 
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az 1930-31. tanévre. 

ABONYINÉ KERESZTURY MARGIT: Önálló gazdasági népiskolai 
és osztott gazdasági továbbképző iskolai Olvasó és tankönyv 
leányiskolák 1., Il., Ill. osztálya számára 

Osztályonként külón•külön kötcthen, avdgy rnindhJrom oszsál sz.irnára 
egyetlen kötetbc füz,·c szilllitluk. 

UJLAK! VILMOS-VARC;A MÁRTO:'\: (>nMlú gazdasági népiskolai 
és osztott gazdasági továbbképző iskolai Olvasó és tankönyv 

fiuiskolák I., II., III. osztálya sz.imJra 

~linisztcri cn~ec.lélyezes 
száma: 

6.1.986 19::6-IIla 

61.4:18, !928--Illa 

• Osztálynnként külön•külón kötetben. avagy 111índhJrom osztJly szilmára 

l HWlNER ):::: ko:ob:i~:~:;:l:::yoe. T•nkúnyv g.,lli,.dgi lovdhb· 
• képzö iskolák 1., Il., Ill. usltiilyü sz<m1~1ra 

-1.4.llljl927--llla 
."ú2.'i6j !928- Il la 
88-l.- ·0:'i : 76··1929· lll a 

l • l • l • l • l 
l 

Osztályonként külön•külön kötúben, uva(.ly mí11dhárom osz!,ily számdrd 
egyetlen kötetbe füz,·c sz.ílli!jt,!... Tdjélrozlat;; ó tanmenet rninden 
kötethez ki,·ánsilgm c.lijtalannl kdpható . 

TÖTH :\IIHALY: lJ!Ízakald.sz. < idt.d..ilkodú ifjak, bmyok 
1., ll., III. oszti>ly szám..iru 

könyve 

- i 
< lsztcilyonkCnt külfJn-ki"llün k~·~.~ t!H~n uvugy mindhcirnrn osztdir szcimdra 
egyetlen k<Jtl'the fi.IZ\"1' szálln; .. ;, f {///UfW(l~/;L'(J.);:/tÍ~ dZ 1- IfJ. C'LtcndÖ• 
rül ki\·Jqs,irircl diitdld.ntll ~C!p!ldt•··· 

:'i.,.25:'i, l cm;--flld 
8-1..501 it 928---Illa 
88-l.-· 0:'i 100-- 1020-llla 

Tankönyvjegyzék, árjegyzék, bevezetés céljából kivánt tiszteletpéldányok meg
küldését aziveskedjék bizalommal tankönyv=osztályunktól levelezőlapon kérni. 

FRANK LIN TÁRSULAT 
magyar irodalmi intézet 

Budapest, IV., Egyetem-u. 4 

Kis·kunhalas Helyi Értesilője Lapvállalat-nyomda 

l • l 
l 
l • l • l • l • l • l • l • l • 
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