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Az egységes gazclaf1·ont és a magyar tar1itóság. 
Irta : NAGY JÖZSEF BÉLA. 

A magyar élniakarás kivánja, kéri, l<öveteli és 
sürgeti az egységes gazddfront kiépítését, mert min
denki érzi és ösztönös~n sejti, hogy a gazdasági 
élet megbénulásával öss7.eomlik minden: ipar, ke
reskedelem és évszázadok kulturá;a egyar<int. Az 
cllenünk inditott gudasági háboruban könnyen csa
tavesztök lehetünk, ha idejében meg nem a'akiljuk az 
egységes gazdafrontot a magyar Föld védelmére. 
Ennek a nagy munkának az orosz'ánr~sz;! a nép kö
zött élö s annak minden buját-baját, örömét és 
szomoruságát a leg;obban ismerő magyar n~ptanitó
ságé. Ha az ebben a munl<ában való közremükö
d~:,l foníosnal1 nem tartjuk és könnyedén clmu· 
lasztjuk, söt mitöl Isten őrizzen - megtagadjuk, 
a történelem igazságszo'gáltatásának sujtó karját el 
nem kerülhetjük s ha a kizsarolt gazdasági élet 
nem tudja majd a magyar Föld mind'-?n gyermeké
nek megadni a mindenn<Ipi kenyeret, aúrt a fele
lősség nagy része a milgyar tanilóságot iileti. Ha 
a magyar földmivelő lw!dusbotra jut, nem lesz egy 
cseppet sem jobb a sorsa a magyar iparosnak sem 
és koldustarisznyát akaszthat a nyakába a magyar 
tisztviselő, tudós és müvész is. 

Hogy a magyar tanitóság a szerv:!zö munkából 
a részét kivehesse, feltétlenül szükséges ismernie a 
magyar gazdasági érdekképviselet mai rendszerét és 
tájékozódva kell lennie Jegalább nagy vonásokban a 
gazdatársadalmi szervezkedés mai á'lapotáról. 

Nincsen talán még egy o:-szág a fö~d kereksé
gén, hol a gazdasági érd<!kek l<épviseletére és vé
!(lelmére annyi liga, szövetség, egyesület és kör ala
kult vo~na, mint minálunk, de nyugodlan állithatjuk 
azt is, hogy ezek a gazdatársadalmi szervezetek 
együttvéve sem tudtak o~yan és annyi erőt kifejteni, 
milyent alapszabályainkban beigértek s mint ameny
nyire a magyar gazdasági élet védelmére feltétle
nül szüks~g volt. Ez nagyon természetes do:og, hi
sze-n a sokféle szervezetnek egy célra irányuló, de 
külön utakon haladó müködése mégis csak kizár~ 
ta az erőknek egy táborba való szükséges tömöri
Jését. 

Ezt a dolgot és tarthatat'an voltát kiváló nem
zetgazdáink is belátták s a tizenkettedik órában 

törvénnyel hivták é!etre a mezögazdasági Kamarák 
intézményét, de elfe:ej·eaék vagy ta:án csupa tapin
tatosságból nem akarták behatóan szabályozni a 
Kamaráknak a korábbi gazdatársadalmi szervezetek
hez való viszonyát. 

Bátran m2gállapithatjul1, hogy a mezögazdasági 
Kamarák a tüzpróbát fennállásuknak aránylag rövid 
ideje alatt is oly szépen kiállották, l)ogy a jövő 
egészséges és egységes gazdasági érdekképviseleti6-
nek csak a mezögazdasági Kamara intézménye alap
ján lehet és kell kialakulnia. 

Nem azt jelenti azonban ez, hogy a mezögazda
sági Kamarák ma már tökéletes, mindentadó ér
dekképviseleti szervek, de ennek nem a Kamarák 
az okai, hanem azok a kü!sö körülmények, melyel4 
közölt ma élünk s az<>k az anyagi nehézségek, me:· 
lyekkel a Kamaráknak ma már küzködniök kell s 
az a harc, amelyet azoknak egyéb érdekképvisele· 
tek felvilágosítása és meggyőzés'-? körül meg kell 
vivniok. 

A mezögazdasági Kamarák gyülésein három pa
nasz szokott felmerü~ni: nem állanak a Kamarák 
mögött nagy tömegek, nagyon szerény anyagi esz
közök állanak a sokfelé elágazó és aránylag nagy 
müködési körzetre kiterjedő kamarai müködéshez 
rendelkezésre s nincsen megfe'elö erósségü agrár· 
sajtónk. 

Ha ezeket a panaszokat jól szemügyre vesszük 
és alaposan megvizsgáljuk, nincs okunk az aggoda
lomra. A magyar gazdatársada'om már hajlik az 
egy táborba való tömörülésre, mert megértette az 
i<iök intő szózatát, csak zászlót kell bontani s ezt a 
zászlót erős kezeknek kell tartani és mindhalálig 
támoagtni. Ne legyen más gazdatársadalmi és gaz
dasági érdekképviseleti intézmény, mint az orszá
gos mezőgazdasági Kamara a legkülönbözőbb gáz
dasági ágak és irányok szakosztályaival, vánnegyei, 
járási és községi tagozataival. A ma még fennálló 
egyéb gazdatársadalmi szerve.zetek helyezkedjelljek az 
önmegtagadás és a magyar gazdasági élet minden
nél sürgősebb és fontosabb védelmének az álláspont
jára s igyekezzenek a Kamarákkal o'yan belső össz-
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hangba kerülni, mely azok míiködését Jótékonyan 
mozditja elö, mert ha ezt megtenni nem tudják, 
akkor a magyar gazdasági élet egységre vág'yó szer
ve2letében idegen testté válnak, melytöl az meg~ 
smbaduini igyekszik s ha ehhez ereje nincsen, el
pusztu·!. Ezt pedig egy jó magyar sem kívánhatja. 

Ha a magyar gazdatársadalom egy, megbont
hatatlan táborba tömörül, nem kell félteni a magyar 
gazdasági életet, mert a gazdasági érdekek védel-

mére megteremnek majd az anyagi eszközök a 
vannak és l-esznek magyar napilapok, melyek 8 ko
moly időkben hathatós szószólói lesznek a magyar 
mezögazdasági kérdéseknek. 

Ha voltak idők és tettek, amikor és amelyelekfel 
a magyar tanitóság megmutatta munkájával az élet
re is kiható erejét, a mai icMk bőséges a1kalmat 
nyujtanak erre s reméljük, hihetjük, hogy a juta
lom, a nemzetnek örökké tartó há'ája nem marad ef. 

A magyar ember földszeretete. 
Irta: BRE!"\NER JÓZSEF. 

Azt szokták mondani, hogy a magyar gazda 
éhes a földre. Rossz meghatározás ez. Szerelmes a 
magya·r ember a földbe. Változatos, jó termőföld
jéért foglaJta el Arpád hada, mint igéret földjét, 
ezt az országot, d'us mezeje adta meg a nomád nép
nek a szükséges legelőt, dobogó paripán szágul
dotta be tágas sfkjait, itt járta át és ed2leUJ meg 
a szel-lő harci diadalra s ápolta benne az ősi hazá
ból hozott szabadSág érzetét S .hogy szereti a 
szántó-vetőember az· ö kis földjét! Ismer minden 
barázdát, azon tölti élete javát, nem fárad ki föld;e 
munkájában soha, hisz még ha idegen földjén dol
gozik is, akkor sem sokalja a magyar paraszt ill 
naponkinti 16 órai munkát. 

Legföbb vágya egy kis rész a termőföldből, 
ebből a legbiztosabb tökéből, mely kenyerét öreg 
napjaira, nyugalmát és utódai fennmaradását biz
tositja, mely közfelfogás szelint vagyonméröje, büsz
kesége, melyen mint pátriárka ura!kodik. Szerelmes 
a magyar ember a földbe, áhitattal lesi termését 
foháura kelti 8 pacsirta hajna'i dala, hálaádó imár~ 
B termő rügy fakadása. Neki a buza: élet s a 
föld: anyaföld. 

Egész lényével a röghöz van növe, ez az c5 
éltető eleme. 

A világverseny nyomása a'att a földmivelés is 
mindinkább kénytelen igénybe venni B tudomány 
vívmányait, mert látja, hogy csak ugy boldogul, 
ha l rnunka me.Uett tanul is. 

Az alföldi magyar tele van panasszal. Munkája 
nem ·hozza meg a várt eredményt, mert ha földje 
többet terem is, az 6rak •cssonyak, a közterhek 
~ ~léggé solyosak. Midón e panasz igazságát el· 
ismerjük, ennek kutfejét a panaszkodóban is keres
silk és meg ls leljük. Maradi irány jellemzi. BizaJm.atr 
lan minden ujitás irút. V'JSSmriad még attól is ami 
hasznéra válnék. ' 

_Az ellenszenv és a bizalmatlanság veleszületett 
tulaJdonsága s a csal4di körben belenevelődött lelki 
sajátsága. A bizalmatlanságot meg kell törni s a 
~s - anyagi er&Jböc:l&üket elc5mozditó - uji-
·- irént fogékonnyá ltell őket tenni. • 

E cél megval6slt4s6t szalgAlják a gazdasAgi és 

továbbképző iskolák, valamint gazdasági irányu téli 
népies előadások. 

Nem becsülöm tul erőnket, de nem vitatják el 
tőlem, hogy a legszélesebb körü népismeret a mi
enk. 

Már a gyermekkorban is együtt élünk a nép
pel. Ez az együttélés etnografiai fogékonyságot éb
reszt bennünk. Szemünk láttára já!szódnak le azok 
az életkörülmények, hogy egyes· családok tönkre
mennek, mások anyagilag fellendülnek Látjuk, hogy 
annak a népnek, amelynek közötte élünk, boldOgu
lása apad-e vagy növekedik. Ezt a tudatunkat a 
népnevelés érdekében közkinccsé kell tennünk, m.ert 
ez mutatja meg nekünk, hogy a magyar nép bi
zalmához miként lehet hozzájutni. 

Iparkodjunk a kérges tenyerü, természetes gon
~lkodásu parasztnak segi'ségére lenni, hálás és jó 
u~yet szolgá!·~ vele. Hiszen a népünknek . boldog
saga, . szelle'?u es anyagi előrehaladása a mi ~yu
~d.~agun~ '!5· El~rehaladó, . békés, megelégedett nép 
k~~tt ta?Itonak 1s sokkal JObb lenni. Az ilyen nép 
kozo.tt palyánk terhét sem érezzük annyira, hisz 
~egertettek, munkánkat megbecsülik, ezt pedig az 
ISkola négy fala közé bezárkózva nem érhetjük ef. 
:oNe az iskolának, hanem az életnek tanitsunk !c -
régi, de örökigazságu mondás. 

---·-l liskunhalas Halyi ~rtasitGja Lap-
villalat-nyomda, Molnér-utca· 2. sz. 

KÉSZIT: 
Könyve_ket, . ha~i és heti folyóiratokat, hirla• 
pokat, uzleh konyveket, közigazgatási nyom• 
tatvá~y?kat, táblázatokat, lakodalmi és háli 
meghivokat, névjegyeket, gyászjelentéseket a 
legszebb kivitelben, a l e g o l c s ó b b árban. 
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A tanitók gazdasági kiképzése. 
Irta : 'NAGY JÓZSEF BÉLA. 

A gazdasági irányu népoktatás eredményes vagy 
kevésbbé eredményes voltát nagy mértékben befo
lyásolja a gazdasági népoktatást a magasabb nem
zeti érdekek szolgálatába állitani hivatott okta~ói 
kar kiképzése. A gyakorlati élet kivánalmának rneg
feielöen kiképzett tanítónak a gazdaságtani oktatás 
6 legkedvesebb és a haza sorsára is hasznos be
folyást gyakor!ó foglalkozása, mig a hiányosan és 
6 kellő gyakorlati érzék nélkül képezett gazdasági 
oktatónak a munká;a folytonos küzködés, terhes ki
sérletezés és meddö szélmalomharc, mert nem tudta 
megszeorezni az önképzéshez annyira sz'iikséges alap
ismereteket s ezért nem tudta megkedvelni a ter
mészet titkainak keresését s nem találja meg a 
természeti erők és a hibunk előtt fekvő természeti 
kincsek gazdasági életben va'ó felhasználásának esz
közeit. 

JI tanítónövendékek gazdasill kiképzése .. 

A tanitók gazdasági kiképzését nem lehet elég 
korán elkezdeni. Ennélfogva már a tanitóképzőinté· 
zetben is kiváló, a mainál is nagyobb gondot kellene 
forditani a tanítónövendékek alapos elméleti és gya
korlati gazdasági kiképzésére, mert hiszen a nép 
legszélesebb rétegeinek gazdasági nevelése, okta
tása, süt gazdasági vezetése is első sorban a nép 
közölt élö tanitóság kezeibe van letéve. Ne féljünk 
attól, hogy: »a gazdaságtani oktatásnak a tanító· 
képzőintézetekben való mélyitésével ezeket az inté
zeteket földmivesiskolákká devalváljukc, aktkor, mi· 
kor a tanitól az életre minél alaposabban elö ·akar· 
juk késziteni 

A tanitóképzöintézetekben 8 többek között talán 
épen a gazdaságtan az a tárgy, melynek alapos 
tudása ébreszti fel a nép bizalmát a tanító iránt, 
öregbili a tanító tekintélyét s megkönnyiti a falura 
vagy tanyára került tanító munká!át s teszi elv:selhe· 
lövé, sőt sokszor kellernessé annak életét. 

Már régebbi, de eddig még meg nem valósult 
elvi álláspont az, hogy az önálló gazdasági nép· 
iskolákat elsősorban tanítóképzés helyeken állitják 
fel s e két intézményt olyan kapcsolatba hozzák 
egymással, hogy a tanítónövendékek gazdasági ki· 
képzése minél tökéletesebb, alaposabb és gyakor
latibb lehessen. Szép elgondolás, helyes elv, meg· 
érdemli a minél előbbi gyakorl-ati megoldást. Ma 
még nem késő, de holnap megkéshetünk vele. 

Tanitól gazdaügl taalolyamok. 

.. Azt 8 felkéoszü~sé.gi minuszt, ami a tanitóság ta· 
mtoképz6intézeti gazdaségi kiképzésében eddig mu· 
tatko&k, az egyes gazdasági ágakkal foglalkozó rö· 
Videbb különieges és 8 gazdálkodás összes ágaira 
kiterjeelO négybetes gazAllaági tanfolyamokkal igye· 

keznek pótolni. Ezeknek a tanfolyamoknak már elég 
hosszu multjuk van ahhoz, hogy abból a jövőre 
való hasznos tanu1ságokat levonhassuk. A gazdiasági 
továbbképző népiskolák isko~aaátogatóinak állitása 
szerint is megállapitható az a magától is könnyen 
érthető tény, hogy a tanfolyamokat végzett tanítók 
iskolájában sokkal nagyobb a gazdaságtani tanítás 
eredménye, rnint a tanfolyamot nem végzett ta:ni
tók iskolájában. Az is megállapítható, hogy a ré
gebben földmivesiskoláknak nevezett s ma mezö
ga;zdasági szakiskoláknak hivott intézetek tanítói 
tanfolyamainak hallgatói főképen az elméleti, az ön~ 
álló gazdasági népiskoláknál rendezett tanítói tan
folyamok volt hallgatói pedig a gyakorlati irányt 
képviselik tanításukban. Ez is érthető, mert hiszen 
az előbbi tanfolyamokon különősen nagyobb gaz
daságokban képzett és müködö gazdák .az utóbbi
akon pedig a néppel állandóan foglalkozó és a nép 
közölt élő gazdasági szaktanítók adják elő a ta
nitóságnak a gazdaságtani ismereteket. Tagadhatat
lan és az igazság érdekében is megállapítandó tény. 
az, hogy a mezögazdasági szakiskoláknál rendezett 
és helyes érzékkel vezetett tanitói tanfolyamon ez 
iskolák tökéletesebb felszerelése következtében több 
tárgyi tudásra tehetnek szert a hallgatók, de az 
is bizonyos, hogy ezt a tudást kellő agrárpedagó
giai ismeretek nélkül az életben kallöképen alkalmazni 
és felhasználni igen kevesen tudják, mert az emberi 
és igy a tanítói lélek nem egyformán selectiv s 
nem egyformán tudja szélválasztani a lényegest a 
mellékestöl, a feltétlenül szükségeset 8 feleslegl!Stöl, 
amely körülmény bizonyos zavart és bizonytaLan· 
ságot idéz elö, ez pedig nagyban gátolja az is
meretek mindenben kritikaálló közlését és terjesz
tését. A gazdaságpedagógiai tudás nélkül össze
gyüjtött sok gazdasági ismeret hasonlit a magas 
feszültségü elektromos áramhoz, mely melegítö, vi
lágító, hajtó· és egyéb hasznos erőt termelő ener· 
giává csak transformálás után válik. A tanfolyamon 
szerzett magasabb gazdasági tudásnak is csak ugy, 
lesz igazán gyakorlati értéke, ha azt a tanító isko
lája és a kisgazda igényeinek megfelelöen tra~
formálni tudja. · Ezért felette sZükségés és hasznos 
lenne, ha a mezögazdasági szakisko'áknál rendezett 
tanítói tanfolyamok hallgatóinak is módot és alkal
mat nyujtanának valahogyan arra, hogy a s'ZOro
san vett gazdaségi tárgyakon kivüi szert tehetné
nek azokra a 'különleges pedagógiai ismeretekre is, 
melyelmek segitségével 8 tanfolyamon tanul1akat az 
iskolán és az isko~ánkivüli népmüvelésen keresztül si· 
keresen át tudnák üttetni 8 gyakorlati élet talajába. 
Amennyiben e tárgy előadására a mezög.azdasági 
szakiskolák tanitói tanfolyamaira külön előadókat 
küldenének ki, igen cé1S2lerü lenne. ezeket 8 tanfo
lyamok megkezdése előtt egy-két napi értekezle~ 
ősSzehivni, hogy el&ldásaik egységes és a mai 
szene.zeti áTlapotoknak megfelelő elvek és ne egyéni 
felfogások al'Bpján történjenek, mert u utóbbiakkal 
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a továbbképző gazdasági népiskolák egységes el· 
vek alapján való müködését csak megnehezitenék. 

Ha a szóban levő tanfo~yamokhoz a gazdaság
pedagógia tárgyak előadására esetleg gazdasági szak· 
tanitókat hivnának meg, annak a gazdasági irányu 
népoktatásra nézve o1yan á!dásos következményei 
lehetnének, melyeknek erkölcsi és gazdasági értéke 
ma még szinte kiszámithatatlan. 

Ez az intézkedés ·módot nyujtana a gazdasági 
szaktanítóságnak arra, hogy évröl-évre más és 
más mezögazdasági szakisko'ár.ál meg"ordulva, időn
ként felfrissitené gazdasági ismeN!teit s olyan ta
pasztalatokat szerezhetne, melyeket a maga isko· 
tájánál is hasznosithatna, módöt nyujtana továbbá 
arra, hogy munká!át és annak fontosságát a mezö
gazdasági szakisko1ák tanárai előtt is megismerbet· 
hesse, alkalmat adna arra, hogy a két intézmény 
egymást megismerve, megértve, megbecsülve és 
megszeretve együttes erővel do!gozzék közös kin· 
csü·nknek, a magyar Földnek bo!dogulásáért. Volt 
.idö, mikor a teljes megértéshez már nagyon közel 
áPottunk, de időközben - sajnos - elhidegültünk 
egymástól. A magyar gazdasági élet szebb jövőjéért 

való harc azonban ujra egy táborba hiv bennün
ket, hogy mint hüséges, önzetlen és önfeláld~zó 
szövets2gesek együtt küzdjünk a magyar hol~·apert. 
Ennek a szebb jövőnek a hajnalhasadását telJes re
ménnyel várhatjuk akkor, midőn a fö!dmivelé~ügyi 
miniszter egyes gazdagyüléseken, melyeken bt:rony 
néha-néha meggondo'at'an felszólalások is tör:énnek 
a népoktatás fejles;Ztése . ellen ·-.. sz.~~ kér és azz~l 
igazo'ja minisztertarsa tSkolapo;thkaJan:ak ~elyesse: 
gét, hogy sok évtizedes mulasztast megfelelő anyag~ 
eszközök és áldozatok nélkül pótolni nem lehet s 
hogy a népoktatás egészséges fejlesztése hozott ál· 
dozat nem felesleges beruházás, hanem a leghasz
nosabb befektetés. 

A leg;obban sikerült tanfolyamoknak is csak ak· 
kor lesz azonban igazán felbecsülhetetlen nagy ér· 
tékfl.k, ha a tanitók gazdasági oktató munká;át helyes 
és korszerü szakfelügyelet irányitja s megfelelő ag
rárpedagógiai s~j:ó támoga ja, mely egyfe'öl ál'Landó 
és kellő hitelességgel tájékoztatja a tanitóságot a 
napi fonto~abb gazdasági kérdésekről és szósZólója 
minden vonatkozásban a gyakorlati irányu népne
velésnek. 

A gazdasági továbbképzö népiskola. 
Ha szemlét tartunk az 1868. évi XXXVIII. tc.-ben 

népoktatási intézeteknek nevezett isko'ák felett, mé'ly 
sajná!attal kell megállapítanunk, hogy a valamikor 
vasárnapi, majd ismétlő, késöbb kisebbfokozalu gaz. 
dasági s 1921-óta általános vagy pedig gazdasági 
irányu továbbképző népiskolának hivott jobb sorsa 
trdemes iskola valamiképen mostoha gyermeke volt 
B népoktatásnak. Nálunk, hol a hatosztályu elemi 
iskola évtizedekig jóformán csak papiron volt meg 
- különösen nagy hivatása lett volna a szóban levő 
iskolának, mert hiszen az isko'la - és a·z élet -
B gyermek- és az ifjukor közötti szakadékol ennek 
kel!ett vo!na áthidalni, a mindennapi iskolában szer. 
zett ismereteket, enn-ek az iskolának kellett volna 
kiegés2:iteni és megrögziteni s végül az isko!ából 
végleg kikerülö, értelmileg már fejlettebb s a tár· 
sadalmi élet iránt már érdeklődni kezdő gyermek·et 
ennek az iskolának kellett volna az élet nehéz küz
delmeire végső fokon elökészitenie. A jó tovább
képző népiskola né'kül 8 rnindennapi iskolában szer
zeit szellemi és erkölcsi javak nagy része ves21en· 
döbe megy s a tanitó hatévi nehéz munkája csak 
félértéküvé vá'ik. Nem az 8 jó tanitó, kinek núnden· 
napi :iskolájában szép eredményt ta~álunk, hanem 
az, akinek a továbbk~zö népiskolá;a összhangban 
van jó mindennapi iskolájával. Hiába épitek házam
.atmnak erős alapot, hiába huzok jó fa'akat, ha a• 
tető ·rossz és azon állandóan becsurog az eső. Tar-

tósságot, viharállóságot ilyen épülettől nem igen 
várhatok. 

Ezek elgondolása után önként is az a kérdés 
ötlik az ember eszébe, hogy ha már ilyen fontos 
tagozata ez az iskola a népiskolának, miért nem 
tu<iott hat évtized alatt népszerüvé válni és a fej
lődésnek arra a fokára emelkedni, amelyen ma állani 
kellene. Mert valljuk meg őszintén, nem népszerü 
s eddig még nem oldotta meg az Eötvös-féle nép· 
oktat~i törvényben megkivánt célt és feladatot. 

Nem szereti ezt az iskolát sem a gyermek, sem 
a szülő, sem a közigazgatás és - tisztelet a kivé
teleknek, mert hála Istennek ily•enek is vannak -
maga a tanitó sem. 

Az okokat kutatva. megál~apitha!juk elsősorban 
azt, hogy a törvény végrehajtási utasitásai nem vá· 
lasz~ották meg a legszerencsésebben a tani'ás idejét. 
A vasárnapi istentisztelet előtt beállitott néhány 
óra, majd késöbb az esti órák nem bizonyultak és 
nem is bizonyulhattak alkalmasnak ilyen feladatok 
komoly megoldására s ennélfogva ezt az is· 
kolát komolyan nem vették, mit a tan· 
ügyi hatóságok is kénytelenek voltak tudomásul ven
ni s eUJel az isko~a sorsa jó pár évtizedig csak ten
gődés, kínlódás és nehéz robot volt. 

A szerda és szombat délutánokra vagy a hétnek 
egy egész napjára áthelyezett tanítási idő már javi· 
tott valamit a helyzeten, de egyéb - köztük gaz:-



-
dasági okok - még mindig erős kerékkötői marad
tak az ügynek. Hiányzott a tanítók alapos gazda
sági kiképzése, a gazdasági tanításért megál'lapitott 
tiszteletdíjak megá'lapitása körüli méltányosság s a 
helyi nehézségek elhárítása és 8 gyakorlóterület ne
héz kérdéseinek elintézése körü'i jóindulat, a kivá
natos és gyakorlaWag is ideális szakfelügyelet, meg• 
felelő sajtóirányitás és a jó tankönyv. Ennyi nehéz
séggel és hiánnyal való küzdelem semmiképen sem 
lehetett alkalmas az ügy fejlődésére. 

De hagyjuk a sötét multat s levonva abból a 
hasznos tanulságokat, á~lapitsuk meg, hogy mik a 
közel jövő legsürgős~bb feladatai. 

1. A tanítók alapos gazdasági kiképzése, mely 
kérdéssel lapunk mai száma bővebben foglalkozik. 

2. A gazdasági iskolai tanításért megállapitott 
tiszteletdíjaknak az ipartanoncisko'ai tanítókéhez ha
sűnló, méltányosabb rendezése. 

3. A gazdasági irányu továbbképző népiskola 
fiu- és leánytanulóinak egymástól elkülönített okta
tása, mit a férfi és nő élethivatása közölti külömb
ség sürget és indokol. 

5. A tanilási időnek az egyes helyi viszonyokhoz 
mért legalkalmasabb megállapítása. 

5. A gyakorlóterii'etek kérdésének megfelelő ren
dezése. Nem lehet és nincs:!n hazánkban olyan köz
ség, amelyik kellő jóakarattal ne tudna, vagy ne 
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akarna megfelelő gyakorlóterületet biztositani és 
fennta!l'tani, ha annak közvetren vagy közvetett 
hasznáról meg lenne győződve. 

6. A szakfelügyelet kérdésének végleges és kor· 
szerü rendezése, lehetőleg egyes önálló gazdasági 
népiskolákhoz - mint anyaintézetekhez való csato
lással. 

7. A »Néptanitók Lapjac mellékleteként - mint 
régebben volt - egy havonkint megjelenő és min
den isko'ának megkü'dött agrárpedagógiai lap meg
inditása. . 

8. Legszélesebb körü és tárgyilagos szigoru bi
rálat után az iskolák igényeit mindEmben teljesen 
kielégitő tankönyvsorozat kibocsájtása. 

Ha ezekben a kér~kben minden. más miel· 
léktekintet nélkül, egyedül csak a továbbképző nép· 
iskola érdekeit tartjuk szem előtt, akkor majd meg
látjuk, hogy az isko'a népszerü lesz s nem fogja az~ 
kerülni senkisem s valóra válik azoknak álma, kik 
egy egész életen át ennek az iskolának felvirágoz~ 

tatása körül munká'kodtak fanatikus hittel, bízó re
ménységgel és megmérhetetlen ügyszeretettel. 

Az lesz a legnagyobb miniszter s a Jegnagyobb 
megértője és jótevője a magyar népoktatásnak s az 
ezen nyugvó nemzeti boldogu'ásnak, aki a magyar 
népisko'át s annak minden tagoza~át visszaadja igazi 
céljának, az életre való nevelésnek. 

Egyszerü számvitel. 
Irta : KURDY SÁNDOR. 

Köztudomásu, hogy ma már a kisgazd3 sem 
dolgozbatik behunyt szemmel, hanem neki is látnia 
kell a gazdaságát papiroson is, tehát gazdaságáról 
számviteit vezetnie. 

Mivel 8 gazdaságok ugy nagyság, valamint üze
mi berendezkedésük szerint különbözö t!pusuak, ~gy 
a számvitelük sem lehet egyforma. Másnak kell len
ni egy gyárral ellá!ott többezer holdas birtok szám· 
vitelének, mint egy 20 holdas kisgazdáénak. A 
cél azonban mindegyiknél az, hogy abban minden 
elszámo~ást nyerhessen, de a feleslegesektől mentés 
iegyen, szóval világos, de azért lehetőleg egyszerü. 

Az önálló gazdasági népisko!ák részére meg van 
már 8 helyesen összeá'li'ott számvitel, de az: a ma
gyar kisgazdának még nagyon részletes. Ezért be
mutatok egy egyszerübb s igy ma még a kisgazdák· 
nak inkább megfelelő szárnvitelt. 

E számvitel 7 fejezetből á'l, u. m.: 

1) Pénztári számadás ból. 

2) Telek, épület számadásbóL 

3) Allatszámadásból. 

4) Terményszámadásból. . 
5) Leltári számadásbóL 

6) Anyagszámadásból. 
Mindenesetre ki lehetne még egésziteni az árak 

lerögzithetősége végett: á'lat-, tennény- és eszköz 
leltári naplóval. De én azt hiszem, hogy a kisgazdák 
sok dolgaik rnellett, elég munkának tartják a fenti 
formában ve2letett számviteit is. 

Mindenesetre há1ás köszönettel veszem Kartársaim· 
nak a hozzészólésát, mert csak erós és tárgyilagos 
kritika teheti azt életképessé. 

A fentiekben felvetett érdekes kérdésben a vitát 
szives örömmel nyitom meg és szereteUel váram a 
llozzészólásokat. Szerlresztő. 

l 
i 

! l 
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Tanulóink 

bizonyi.tványáról. 
Irta : KURDY SÁNDOR. 

Mivel tanulóink· érdemjegyeit még mindezideig 
csak az elemi népiskola és a vele kapcsolatos rég· 
mult ismétlő iskola számára készitett »értesitö köny

vecské«·be lehet kiigazitásokkal bevezetni, ezért azt 
hiszem, már nem idösz<!rütlen tanulóink bizonyit
ványának ügyével is foglalkozni. 

Hozzászólás végett közre is adom a bizonyit· 
vány tervezetet. 

Bizonyitváay. 

Félévi értesitö. 

áll. gazd. népiskola 
osztályában, 19 . ./19 • • tanévben 

Magaviselet 
Szorgalma 
Hit- és erkölcstan 
Olvasás, irás, fogalmazás 
Földrajz, természettan 
Történelem 
Polgári jogok, kötelességek 
Számtan, mértan 
Egészségtan 
Földmivetés és növénytermelés 
Konyhakertészet 
Gyümölcstermelés 
Srolészet és borászat 
l:fáztartástan 
Altalános állattenyésztés 
Szarvasmarha tenyésztés 
Ló tenyésztés 
SertéstenJésztés 

.. Juhtenyésztés 
Baromfitenyésztés 
Méhészet, selyemhernyó t. 
Gazdasági háziipar, nöikézim. 
Mulasztott félnapot, igazoltan 
Mulasztott félna.,Ot, igazolatlanul 
Debrecen, 19 • • • • • • 

1 P.H. 
igazgató. osztályfönök. 

Erezzük és tudjuk valamennyien, hogy milyen 
körülményes és nem egységes ma tanulóink érte· 
silOjének kiáHitása s nincs is neki az életben semmi 
fontossága, semmi jelentősége, amiért isko'áinkat . .
bár a magyar népiskola koronAjának nevezhetnénk 
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azokat - komolyan venni nem akarják. Ennek az 
állapotnak a megszüntetésére már igazán a legna
gyobb sziikség lenne, ezért lapunkban az értesitökre 
és bizonyitvényokra s azok valarru1éle minösitö, meg·· 
különböztetö erejére vonatkozó észrevételek, hozzá-. 
szóJ.ások és javaslatok számára mindenkor szivesen 
hagyunk helyet. Szerkesztö. 

Iskolai bélyegzők. 
Akinek alkalma van több gazdasági iskolával 

leve!ezni, az érdekes taniUlmányt . folytathat abban ~ 
irányban is, hogy - bár jogilag ggyik iskolán~ 

olyan, mint a másik - mégis mi'yen különbözó le~ 
hetetlen iskolai bélyegzők vamiak forgalomban, söt 
néha ugyanannak az iskolának többféle alaku, nagy
ságu és szövegü bélyegzöi vannak. 

Az iskolák külső egysége pedig megkivánná, 
egyforma bélyegzőt haszná'jon valamennyi önálló 
gazdasági népiskola. 

A leggyakrabban használt és használható bélyeg· 
~ök a következök: 

1. Hosszu· bélyegző az isko'a nevével és a ma
gyar címerrel. Ez használható levél· és boritékfe· 

jekre. 

2. Igazgatósági 35 mm. átmérüjü hivatalos kör· 
pecsét magyar címerrel és az iskola szervezési év· 

számával. 
3. lktatóbélyegzö. 

4. »Hivatalból« felirási bélyegző boritékok bé· 

lyegzésére. 
5. Az iskola helyének nevét feltüntető __ b~yegzö 

különféle haszná~atra. 

6. • • • • • szám. bélyegző 

19 • • • 

Ennyi bélyegző untig elég s miután valamennyiR 

gyakran használhatók és az ügydaraboknak tetsze· 
tös külsöt kölcsönöznek szép és esyöntetü alak

ban való beszerzésük kivánt. 

Az ismertetett bélyegzök lapunkra való hivatko·. 
zás mellett csinos kivitelben és olcsón Bienenstok 
Vilmosnál Budaepsten, Rákóczi ut 64. sz. a. ~rez
hetök be és pedig: az 1. sz. 2.40, a 2. sz. 3.00, a 

3. sz. 4.00, a 4. sz. 1.00, az 5. SZ'. 1.00, a 6. sZ'. 1.30,. 

festékpárna 1.50, és bélyegzőfesték 1 üveg 0.70 P·ért. 
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H I R E K. 
Hal6!ozás. 

Megdöbbenéssel vettük a szomoru birt, hogr 
MUDarik György békéscsabai kartársunk husszu, k•· 
nos szenvedés után f. é. május hó 18-án meghalt. 

Tudtuk, hogy testét már régebben kikezdte a 
gyilkos kór, de nem s~j:ettük, hogy a vég i:yen kö
zel volt. 

Ismét kevesebben vagyunk eggyel a magyar 
ugar nagy célokért küzdö munkásai. 

Ha máskor nem, hát ilyen megrenditö eset al
kalmával véssük mélyen szivünkbe az intelmet: »Fi
acskáim szeressélek egymást!« Mert hiába a világ 
mi:nden gazdagsága, a tudomány minden bös~ge és 
a szépség minden pompája, ha szeretetem mncsen: 
semmi vagyok és semmim sincsen. Ez az egyedüli 
kincs, rnit magammal vihetek s csak az adhat örök 
életet és boldogságo!. 

Tanfolyamok. 
A kiskunhalasi öná~ló gazdasági népiskola a f. 

év tavaszán nagyon jól sikerült háromhónapos gép
himzö és szövötanfolyamot rendezett. A himzötan
folyamot a :.Singer« varrógépgyár rt. helyi képvi
seletének, a szövőtanfo~yamot pedig a földmüvelés
ügyi miniszterium háziipari felügyelőségének előzé
keny és szives támogatása tette lehetövé. A gép
bimzőtanfolyamon részt vett az isko'ának 66 leány
növendéke 20 géppel, a szövötanfolyamon pedig 20 
tanuló 2 géppel. Mindkét tanfolyam május hó 17. 
napján nyert befejezést. E tanfolyamokon készült szép 
munkákat az iskola junius hó 16. napján tartandó 
egyébként is értékes és magas szinvonalu kézimunka· 
kiállitása alkalmával fogják bemu'atni. 

Klllevezés. 
Gróf Zichy Gyula kalocsai érsek Deák Imre 

elhunyta folytán megüresede:t rokkanttelepi felügye
leti bizottsági taggá s a telep igazgatójává Smbó 
Sándor áll. gazdasági iskolai igazgatót nevezte ki. 
Szabó Sándor eddigi müködése és közismert tiszta 
jelleme biztositék arra nézve, hogy ezen uj megbizá
sát is közmegelégedésre fogja betölteni. 

A gazdasági szaktanitóságnak Szabó Sándor kar
társunk személyében e magas helyről történt meg
tisztelése és megbecsü1ése őszinte örömmel tölti el 
lelkünket s kedves kartársunknak erőt, és egészséget 
kivánunk uj munkakörének az eddigihez hasonló 
buzgósággal való betöltéséhez. 

Kamarai szakotslll1yi llá. 
A Felsödunántu'i Mezőgazdasági Kamara mun

kásügyi szakosztálya április hó 29. napjiín ülést 
tartott, mely alkalommal behatóan foglalkozott a 
mezőgazdasági munkások, cselédek aggkori- és rok· 
kantsági biztositAsának - a mezőgazdasági munká
sok toborzásának és elszáUásolásának, a mezőgaz
daságl cseléci'!k taVIBszi költözködésének, a sokgyer
mekes családok segitésének', a készpénzfizetés vlto
rizá'Asának és a munkanélkülis.t.B' elleni küzdielemnek 
időszeTil kérdéseivel és beszámolt a mezögazdasági 

munkások lábbelivel és ruhával való ellátása körül 
eddig elért sikerekrőL 

Egyesillell é!et. 
Kiskunhalason az ott.ani gazdasági népiskola tan

testü~etének buzgo!kodására megalakult »A Kiskun
halasi Fajbaromfi-, Galamb- és· Házinyultenyésztök 
Egyesü~etec, me'ynek elnökévé egyhangu lelkesedés
sel Vásárhelyi Sándor gazdasági népiskolai igazgatót, 
pénztárosává pedig vitéz Vadnay Károly gazdasági 
szaktanitól választották meg. 

Gazdagyil'és B~rettyóujfa:ubaa. 
A berettyóujfalui gazdagyü'ésen a mezögazdasági 

terményértékesitési válság mego~dását, a kartelek 
megrendszabályozását, a vámreviziót, a mezőgazda
sági hitel megoldását és az adóreformokat sürgette 
Biharvármegye közönsége. 
SrRsités. 

A Felsődunánlu'i Mezögazdasági Kamarától kap· 
tuk az alábbi értesitési: 

A naprlapokban közlernény joelent meg, amely 
szerint Franciaország az árvizsujtotta vidékekre az 
~rvédelmi munká'atok végzésére magyar kubikuso
kat alkalmaz. Több kubikus munkás ezen ujság köz
leményeket o~vasva, kérdést intézett a Mezögazdasági 
Kamarához. A Felsödunántu'i Kamara az Országos 
Mezögazdasági Kamarához fordult felvi!ágositásért, 
onnét azt az értesiéstt kapta, hogy a magyar föld
munkásoknak Franciaorslágba való e:helyezésére vo
natkozólag a tárgya'ások még folyamatbari vannak. 
Ezen tárgyalások nem ki'átástalanok. Ez idő sze
rint azonban korai volna· arra gondolni, hogy na
gyobb számu földmunkás Franciaországban kere
setet találjon. Amint erre a lehetőség megnyilik, az 
érdekeltek a kerü'e'i mezögazdasági kamarák utján 
megkapják a szükséges tájékoztatást. 

Buzakalász-verseny. 
A Pesti Napló abból az alkalomból, hogy mint 

legrégibb és legelterjedtebb magyar ujság megérte 
a 80-ik esztendőt, pályadijakat tüz ki a legszebb és 
legjobb buzaka'ászok jutalmazására. Es pedig: 

Egy 300 pengös első dijat a legjobb tiszavidéki 
buza termelöjének, i'yen elnevezés alatt értvén azt a 
terü1etet, amely Szolnok és Szeged közé esik a 
Tiszamentén. Ezzel a dijjal az a cél, hogy serkentse 
a tiszavidéki gazdákat a legnagyobb hektó!itersulyu 
és sikérta.rtalmu, tehát a legexportképesebb magyar 
buza termelésére. Exportképes lisztünknek is ez a 
biztositéka ! 

Második, 200 pengös dij az ország legjobb bu· 
zájának terme!öjét illeti, s erre az ország összes bu· 
zaterületeiröl lehet pályázni. 

Ezenkivül még öt, egyenként 100-100 pengös 
dijat tüz ki azoknak a legszebb buzakaláS7.oknalC a 
jutalmazására, amelyeket az ország bármely részé
WI beküldenek. 

Ezen a hét pályadi;on kivül mindazok, akik be• 
küldö~t kalAszaik tanulsága szerint arra rászolgáltak, 
megkapják a Pesti Napló kitüntető dlplomáját, a 
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mely országszerte már annyira népszerü a gazdák 
körében. 

Pályázhat bármely 100 holdon aluli területen gaz
dálkodó birtokos vagy bérlő. Elsősorban tehát a 
kisgazdákat akarják a jutalommal, elismeréssel és 
dicsérettel további munkára serkenteni. 

A pályázatok a Pesti Napló szerkesztöségéhez 
:(Budapest, Rákóczi ut 54) julius 6-ig küldendök be 
a következő felszereléssel: 

1. Csatolandó 50-100 szálból álló buzakalász
csokor a pályázó saját idei terméséből. 

2. Bizonyítvány csatolandó a községi elöljáróság
tól, a körzeti mezögazdasági kamarától, a gazda
sági egyesületektől vagy a körzeti járási mezőgaz
dasági bizottságtól, amely hitelesen igazolja, hogy a 
pályázat résztvevője érdemes mezögazdasági munkát 
fejt ki, földjét okszerüen müveli, trágyakezelése min
taSZJerü, gaboná:át rostálja, vetőmagját megválasztja 
és hogy a beküldött kalászcsokor a pályázó saját 
buzatáblájáról származik. Egy termelő több buza-
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csokorral is pályázhat. 
A beküldött csokor mindegyike tenyérnyi fel

k~tözött .papirlappal látandó el, amelyre feljegyzen
dök a következő adatok: A beküldö neve és pontos 
lakáscime. A község vagy tanya neve, a vetömag 
milyensége (ere®ti kitermelés-(! vagy nemesitélt 
magból való utántermelés ?). Végül a holdanként vár· 
ható termésmennyiség, valamint a hektó!itersuly. 

3. Beküldendö továbbá egy kis papír- vagy vá
szonzacskóba öntve és szintén felirással ellátva egy 
negyed1ite·rnyi kicsépelt szem a versenyző buzából. 

A beérkezett küldeményeket a Pesti Napló birá
ló-bizottsága megvizsgá'ja, sZÜkség szerint az állami 
intézményekkel kü!ön is megvizsgáltatja, a buza ér
tékessége (keménysége, sikértartalma) szempontjá
ból, s a döntést ezen az alapon julius 13-20-ika 
között fogja meghozni. 

Az eredményről, a dijnyertesekröl, valamint a 
kitüntetést érdemlők munkájáról julius 20-án részle
tes tudósításban fog beszámolni a Pesti Naplóban. 

HIVATALOS KOZLEMÉNYEK. 
M. kir. valllis- és k6zoktatalsllgyl mialsztert61. 

i42 o 2-1930. szám. 
Pallylizatl birdetmény. 

Ok!evl!les gazdiilknak a klskunfélegybalzal lillami tanltó· 
képzö intézet V. osztá!Yába való felvétele tárgyá!:>:m. 
(Közzététetik a m. ~ir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ternek 742-0-2-1930. számu rendoe'e·e all!pján.) 
A kiskunfé'egyházai állami tanítóképző intézet 1930 

-31. tanévének V. évfolyamára 10 helyre pályázat hír• 
dettetik. "" • 

Ezen he'yek közül 5 ösztöndíjas, 5 pedig fizoet~ses 
hely. """' · "'' 

Pályázhatnak 24-ik életévüket még be nem :öltött 
o!y nőtlen okleveles gazdák, akiknek reálgimnáziumi, gim
náziumi vagy reáliskolai érettségi bizonyltványuk és leg
alább jó gazdasági akadémiai oklevelük van. 

f:p, erős, egészséges szervezet annál is inkább meg· 
kívántatik, mivel a gyakorlati munkákban való részvétel 
alól felmentésnek helye nincsen. 

A kérvényeket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez címezve azon .gazdasági akadémia igazga
tóságához kelJ benyujtani, amely akadémián folyamodó 
oklevelét nyerte. 

Pályázati határidő: 1930. évi junius hó 1. 
A beérkezett pályázati kérvényeket a gazdasági alta· 

dérnia igazgatósága átvizsgálja és részletes jeloentés kap
csán azokat összesítve folyó évi junius hó 5-ig a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez terjeszti fel. 

A pályázók közül a felvételt a m. kir. vallás· és 
köZIDktatásügyi miniszter eszközlú. 

A szabályszerüen bélyegeit kérvényhez a következő 
okmányok csatolandók: 

a) Szü!etésl anyakönyvi kivonat, 
b) Csonka-Mal)'arorszalg teril'etén szerzett vagy ho· 

nositott gazdaségi akadémiai oklevél, továbbá reálgimná
zj.umi, gimnalzlumi vagy reá!iskollf.i érettségi bi;zonyltviny, 

c) erkölcsi bizonyítvány, 
d) erlls és teJ1es egészséges uervezetről, valamint 

testi és sllellemi épségröl sa6ló hatósági tisztiorv"'i bizo· 
nyitvány, 

e) magyar áltampolgárságot igazoló hatósági bizo
nyítvány, 

f) eset"eges szolgálati bizonyítvány. . 
A pályázati kérvényben feltüntetendő az, hogy a 

kérelmező ösztöndíjas, vagy fize!éses helyre kéri-e a 
felvételét. 

Az ÖSztöndíjas he'yekre pályázók tartoznak a fen
tebb em'itett okmányokon kivül vagyontaiam águkat iga· 
roló községi bizonyitványt, továbbá egy a község elöl
járósága e'őtt kiállitott olyan szülői vagy gyámi nyilat
kozatot csatolni, amely nyilatkozatban a szülő vagy gyám 
köte'ezettséget vállal arra, misz.erint a szóbanforgó inté
zetet végzett haltgató valamely önálló gazdasági nép
iskolánál vagy más iskolánál (intézménynél) alkalmaást 
köte'es vállalni, abban az esetben, amennyiben' a képző 
szabályszerü elvégzésétől számított három hónapon belül 
az alkalmazás megkezdésére felhivást kap. 

Az em'i!ett nyilatkozatban a szülönek vagy gyám
nak köte'ezettséget kell vállalnia továbbá arra, hogy az 
intézetben e:töltött idő alatt a képzést illetéen febnerült 
költségeket félév alatt megtériti az alábbi esetekben is: 

A) Amennyiben az intézet szabá~yszerü e:vé_gzéisétöl 
számított 3 hónap alatt a felmerülő szük.Sé_ghez képest 
IQbocsátandó felhivásra a v~gzett hallgiÚÓ valamely ön· 
álló gazdasági népiskolánál vagy más• isiolalnál (intéz
ménynél) alkalmazást nem valllal; 

B) Ha a hallgató tanulmányalt bármely saját hibájá· 
ból felmerülő ok mlatt kénytelen félbeszakítani; 

C) Ha a hallgató a képzőben eltöltött tanulmányi 
idő alatt nem tanusit je!es, illetve legalább jó tanulmányi 
eredményt. 

A felvétel véglegessé csakis akkor válik, ha a kér
vényező az - illetö tanitóképzö intézet igazgatósága által 
kitüzendő határidön belül sikeres különbözeti vizs1álatot 
tesz a tanltóképzö intézet I-IV. osztályának test- és 
é'ettan, nevelés· és taDitástan tárgyaiból, ugyszintén' a 
földrajz IV. osztálybeli anyagaiból. 

Annak e!érése cé!iáb61, hogy a tanftóképzö intéaet v. 
osztályába v~n felve:t halleatók az intézet tanul
mányi rendjének metrfe'elnl képesek leeyenek, a talitó· 
képzö intézet ének, Jlt!lle, kézimunka és rajz tantárJYalbói 

·:. 



10 

nevezettek köte'esek oly isrnereuekré szért ténni, hogy 
az V. osztály ezen tantárgyaiban a többi növendéke!drel 
fennakadás nélkül együtt haladhassan~ .. 

A vtglegesen felvett hallgatók tanulmányaikat pon-
1osan és szorgalmasan elvégezni és a tanév miltden' hó
napjában két félnapon át a tanitóképző hitézet székhe
lyén lévő önálló gazdasági népiskola tanitásában és ügy
keze~sében részt venni tartoznak. 

Az ö&ztöndijas helyre felvett hallgatók a tanitóképző 
intézet 10 hónapi tanulmányi ideje alatt a tanitóképző 
intézet igazgatóságához utalványozott havi 80 (nyolc
van) pengő ö&ztöndijban .részesülnek abban az esetben, 
amennyiben a tanitóképző intézet elöirt tantárgyai~ól 
legalább jól megfelelnek, továbbá, ha a kij.elölt gazda~ 
népisko1a tanitásában és ügykezelésében kiváló ere:lményt 
érnek el. A hallgatók az emlite'tt ösztöndijból köteles'lk 
tanulmányaikkal kapcsolatos összes kiadásalkat (tehát a 
tanulmányi kiadásokat, továbbá az éJelmezés, lakás stb. 
költségeit) fedezni, mert az emlitett ösztöndijon kivül ré
szükre más kedvezmény nem fog engedélyeztetni. 

Budapest, 1980. évi április hó 16-án. 
A miniszter helyett: 

Dr. Pebi Pal s. k. 
államtitkár. 

·M, kir. vallas- és kholl:taüdgyi minisztertcll. 
742-5-9-1980. szám. 

Plllyizati lllrdetméuy. 
(Közzététetik a m. kir. vallás- és közoktatásügyi mm•sz
•J!ternek 742-5-9-1980. számu rende'ete alapján.) 

A kecskeméti m. kir. állami gazdasági szaktanitónö
liíapző intézetnek az 1980-31. tanév fo~yamán ujból meg
nyitandó 1-sö évfolyamára való felvételre pályázatot hir
df.llek. A gazdasági szaktanitónöképző intézet f. évi okt. 
h6 1~n kezdődik és két évre terje~l. A tanfoly:~mra 
ösuesen 10 hallgató vé:etik fel, akik közül 5 az intézetben 
ingyenes lakásban és teljes ellátásban részesül, mig 5 hall
ptó a lakással és az ellátással kapcsolatos költségeket 
is tartozik megtériteni. 

Pályázhatnak 22-ik életévüket még be nem töltött 
oly hajadon e~mi népiskolai tanitónök, akiknek jólles 
e!emi népiskolai tanitónői oldevelük van. 

A pályázóktól ép, teljesen egészséges szervezet annál 
is inkább megkivántatik, mivel a tanfolyamra felvett hall
l&tók részére a gyakorlati munkákban való részvétel alól 
felmentés nem adható. 

A szabályszerü, ezidöszerint 1.60 pengő okmánybé
lyeggel ellátott kérvényhez a követkazö okmányok csa
tolandók: 

a) szü!etési anyakönyvi kivonat, 
b) e'emi iskol.ai tanitónői oklevél, 
c) magyar állampolgárságot tanusiló hatósági bizo

nyítvány, 
d) erős és teljes egészséaes szervezetröl, valamint 

1esti és smilemi épségről szóló hatósági tisztiorvosi bl
mnyitvány, 

e) a szülők foglalkozását és vagyoni állapotát, a 
kiskoru gyermekek számát feltüntető ujabb keletü hiteles 
községi bizonyítvány, 

f) erkölcsi bizonyitv6ny, 
g) esetleges szolgálati bizonyítvány. 
"A pályázali kérvényben feltüntetendő az, hogy a 

kérelmező ingyenes vagy fiatéses helyre kéri a fc!l
vételét? 
. Az l1J1yenea helyre pilyiz6k tartoznak a fentebb 

emlibett okmányokon kivül kérvényükhöz vagyontalanto 
sigukat igazoló községl bizonyítványt, ugyszintén a köz
ségi elöljáróság előtt kiálittott olyan szülöi vagy gyámi 

nyi!atkozatot csatolni, amely nyilatkozatban a szülő vagy 
gyám köte'ezettséget vállal arra, miszerint az intér.etbe 
felvett hallgató az intézet elrvégzése után valamely ön
álló gazdasági népiskolánál vagy més iskolánál alkalma
zást köte'es vállalni abban az esetben, amennyiben az 
intézet szabályszerü elvégzésétől szániitott 8 hónapon 
belül az alkalmazás megkezdésére felhivást kap. 

Az em'itett nyilatkozatban a szülönek vagy gyámnak 
ugyancsak köte'ezettséget kell vállalnia továbbá arra, 
hogy az intézetben eltöltött idő alatt a képzést illetően 
fe'merült költségek•et megtériti !IZ alábbi esetekben is: 

a) Amennyiben az intézet szabály51JI!rü elvégzését51 
számított 3 hónap alatt a felmerülő szükséghez ~~~st 
kibocsátandó felhivásra a végzett hallgató valamely ön
álló gazdasági népiskolánál vagy más iskolánál (intéz
ménynél) alkalmazást nem vállal; 

b) Ha a hallgató tanulmányait bármely saját .• !bá
jából felmerülő ok miatt kényt~len félbeszakítani; 

c) Ha a ha1Jgató a képzőben eltöltött tanulmányi idő 
,alatt nem tanusit jeles, illetve legalább jó tanulmányi ered
ményt. 

A felvéte!eknél vidéken nevelkedint a falusi gazdasági 
életet ismerö s igy a gyakorlati mezögazdaság iránt több 
crzékkel biró pályázók előnyben részesülnek. 

A pályázati kérvényeket a m. kir. vallás- és köz
oktatásügyi miniszterhez címezve azon tanítóképző inté
zet igazgatóságához keli benyujtani, amely intézetnél a 
pályázók e!emi népiskolai tanitónői oklevelüket szerezték. 

Már müködésben lévö elemi népiskolai tanítónők 
kérvényeiket a müködésük helyére illetékes kir. tan!el
ügye!őhöz tartoznak benyujhni. 

A beérkezett pályázati kérvényeket a tanitónöké:>zö 
intézet iga~gatója és ~z intézethez beos-ztott gazdasági 
szaktanár, Ilietve a kll'. hnfelügyelő átvizsgálják és a 
lelvételre csak azokat hozzák jav,slatba, akik a tanitönö
képző intézet öt évfolyama alatt a háztartási teendők és 
a kézimunka iránt a legnagyobb hajlamot és kedvet mu
tatták, illetőleg a gazdasági szaktanítónői pályára való 
rátermettségüknek tanitónöi szelgálatuk alatt is tanuj,!lét 
adták. 

~z egyes igazgatóságok illetve kir. hnfelügyelösé'gék 
a kervényeket je'tlntéSiik kiséretében a vallás- és köz
oktatásügyi miniszterhez terjesztik fel. 

A gazdasági szaktanitónök~ozö intézetbe a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter javaslatára a m. kir. 
FöldmiveléSÜgyi Miniszter veszi fel. 

A fe~vett hallgatók a jelentkezéskor gazdasági irányu 
f~lvételi vizsgálatot tesznek, s ezenfelül orvosilag meg
Vlzsgáltatnak, mivel az intézet kötelékébe történt felvétel 
vég!egessé csak akkor válik, ha a pályázó a vizsgálaton 
is minden tekintetben alkalmBSJJak találtatÓ!:. 

Pályázati határidő: 1980. évi julius 15. 
Budapest, 1930. évi április hó 16-án. 

A miniszter he1yett: 
Dr. Petri Pti s. !(. 

államtitkár. 

M. kir. vallis· és k6zoldatisligyl mlalaztertöl. 
745--11-21-1930. szám. 

A m. kir· vallás• és közoktatásogyi miniszter Sembery 
Imre okleveles gazdát és okleveles elemi iskolai tanitót 
~z 1927. évi 9000 .. M. E. számu rende'et alapján járó 
Illetményekkel állarnt gaztksági szak~itóvá kinevezte. 

Budap.:lst, 1980. évi április hó 30-án. 

:. ..,.. . . . . .~ 

A miniszter he~ye:t: 
Dr. Petri Pill s. k. 

államtitkár. 



Mezö&azdadll Népoktatil 

Him.ut;a;td.&. 

az 1930. évi május 20-ig tagdijjal, vagy 
pal hátralékos tagokról és iskolákról: 

Alexy Pál 
Balogh Mária 
Bátor Margit 
Beke András 
Belléné-Nágele Anna 
BernádY Margit 
Biró Antal 
Bors Ignác Béla 
Borsos Mária 
Czakó József 
Csajdia Ferenc 
Csanády Katalin 
Péterffyné-Cseresznyés E. 
Csongor Teréz 
Deák Katalin 
Domján Etei 
O'Egán Aloizia 
V. Faragóné-Cseresznyés l. 
Fábián J. Miklós 
Földesyné-Kaszap P. 
özv. Györkösné-Péterffy R. 
Helyes Pál 
Horváthné-Major Irén 
Horváth Ferenc 
Igonda János 
lgondáné-Juhász Julia 
Juhász József 
Kalmár Margit 
Kamrnel Ferenc 
Kádár Kálmán 
Kápolnai József 
Károlyi László 
Koblencz Teréz 
Kottlerné-Nagy Irén 
László Béla Dénes 
Lévay Ilona 
Marczy Tivadar 
Márton Lajos 
Mlinárik György 
Moncsák Etelka 
Nagy Bel:a 
Netzné-Horváth Erzsébet 
Novák György 
Paár Miklós 
Papi Pál 
Patay Ferenc 
Pápayné-Fekete Julia 
Cseresznyés Margit 
Porkoláb József 
Pozsár Julia 

Rádli ..alap-

.. 
79.61 p. 
1.07P 

86.33 P. 
53.32 p 
62.71 P. 
18.08 P. 

0.16 P. 
71.87 P. 
62.79 p 
18.31 P. 
27.31 p 
4.64 p 
5.06 p. 

75.13 p 
6.03 p 

12.82 p 
2.42 p 

18.73 p 
140.28 P. 

31.45 p 
27.12 p. 

0.99 p 
36.02 P. 
28.88 p 
81.47 P. 
85.70 p 
35.58 p 
13.44 p 
22.00 .. P 
93.93 p 
33.48 p 
U1P 
1.06 p 
6.49 p 

38.87 P. 
60.49 P. 
80.08 p 
17.10 p 
13.60 p 
J~9.19 p 
96.73 P. 
14.- p 

108.90 p 
16.54 p 
UOP 

40.-- p 
6.65 p 

25.72 p 
14.46 p 
32.18 p, 

Prezsnyák Mária 
Rácz Sándor 
Sebőkné-Koncsek Krisztina 
Dr. Sóhámé-Mészáros Matild 
Somlyay Kálmán 
S2Bbó Sándor 
Szalay Róza 
SZilthmáry Erzsébet 
SJJegedyné-TauHel Margit 
Szi16gyJ.né..Hampó Erzsébet 
Dr. Szücsné-Gróf Jolán 
Szte_pankó fona 
Ticska Izabella 
Timár István 
Tuboly Jenő 
V. Vadnay Károly 
Varga Edith 
Vass János 
Vályi Imre 
Vestsik Gyula 
Dr. Wintemé-Varga Margit 
V. Zentay Rezső 
önálló .,gazd. Dunaföldvár 
Onál:ló gazd. Jászladány 
önálló gazd. Monor 

összesen: 

ll 

28.45 p 
35.99 P. 
7.- P. 

13.83 P. 
9.77 P. 
7.46 p, 

25.48 P. 
43.- P. 
27.46 P. 
11.21 P! 
47.87 P! 
60.52 p 
85.79 p, 
23.72 P. 
80.12 P. 

1.76 p. 
27.46 P. 
0.44 p, 
0.50 P. 

15.46 Pl 
8.32 p 
1.61 P. 

18.- p 
57.31 P. 

44.66 p 
2500.29 p 

Vrauay Kilmá 
főpénztáros. . 
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MEGHIV Ú . 
.l Gudaságl Szaktanttdt Orsztgos EgyesDlate 

folyó évi junius 28•án, délelőtt 9 órai l<ezdettel, Budapesten a Közgazdasági Egyetem épüle
tében (Szerb utca 23 szám) 

rendas évi közgyülást tart, 
melyre az egyesület minden tagját s a gazdasági népoktatás iránt érdeklődöket tisztelettel 
meghivom. Egyben kérem az egyesület azon rendes tagjait, akik a közgyülésen való meg
jelenésben akadályozva lennének, sziveskedjenek ezt irásban közölni, mert a szóbeli és 
utólagosan érkező igazolások figyelembe nem vehetők. 

Az esetleges indítványokat kérem 8 nappal a gyülés előtt irásban közölni. 

Tárgysorozat : 
1. Elnök előterjesztései. 
2. Mult évi számadások felülvizsgálatáról jelentés, jövő évi költségvetés tárgyalása. 
3. Titkár jelentése. 
4. lnditványok tárgyalása. 
5. Tisztujitás. 

Szünet. 

6. Dr. Becker Jenő vegyészmérnök ur előadása "A l\isérletezés szerepe a gazdasági 
népoktatásban" c. tételröl. 

MEGHIV Ú . 
.l Gazdasági Szaktanltdk Orsztgos Egyasülat4nek Yálasztm4nya 

folyó év junius 27-én, délután 3 órakor Budapesten a Közgazdasági Egyetem épületében 
(Szerb utca 23 szám) 

gyUiást 
tart, melyre a választmány tisztelt tagjait meghivom. 

TárgJsorozat: 
1. Elnök előterjesztései. 
2. Közgyülés előkészítése. 
3. Titkár, szerkesztö jelentése. 
4. Számadások feJülviz.sgálata 
5. Költségvetés tárgyalása. 
6. lnditványok tárgyalása. 
Kunszentmárton, 1930. május 21. 

Nagy Károly s. k. 
elnök. 
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IRODALOM ÉS LAPSZEMLE. 
llaoar kisebbaég. A trianoni békeparancs hozta 

ránk azt a csapást, amely a történelmi Magyarország 
megszállott területein az elnyomott magyar kisebb
ségeket termelte ki. 

A magyar irodalom is bekapcsolódott e »ma
gyar kisebbségek« védelmébe s nap-nap után ujság
cikkek és időnként könyvek hivják fel a figyelmet 
idegen rabságban szenvedö véreinkre s azok tömén
telen szenvedésére. 

Az ilyen könyvek közölt kiváló sikert ért el 
Mesterházy Ambrus ujságiró két könyve a: »R a b ok 
v a g y u n k m o s t a n á i g« és az :oU j m ó z e se k 
és a z a b i z o n y os v ö r ös t e n g e r« cimüek, 
amelyekről nemcsak a magyar sa.jtó, de a tekinté
lyesebb angol és olasz ujságok is a legnagyobb elis
merés hangján írtak. 

Szerzö a két könyvet személyes adatgyüjtései 
alapján irta s igy azok a kisebbségi kérdés való
ságos forrásmunkái. 

A két könyv a sz~rzönél Kiskunha!ason rendel
hető meg. Az elsönek ára 3, a másodiknak 2 pengö. 

• 
.. Fogoly orosz·áaok ts egyéb állatmesék« eim 

alatt nagyon értékes, nevelő hatásu könyv jelent 
meg a magyar könyvpiacon, melyet az Országos Ifju• 
sági IrodalmiTanácsis besorozott azifjuságí könyvtárak 
VI. és Vtl. csoportjába beszerezhető müvek )(özé. 
A könyv 178 olda!on 37 allegórikus mcsében mutatja 
be a mai kor ferde szokásait, egyéni és társadalmi 
hibáit és félszegségeit, ösztönözve azok elhagyására. 
A mesék nagy részében megkapó és kedves irre
denta gondola'okat ta'álunk. Hangja kellemes, és le
bilincselő szépirói hang, lelke a hazát és az em
beriséget mélyen szeretö és nemesen érző tanítói 
lélek. lskoláink könyvtárainak dísze s nagyobb ta
nulóinknak értékes vizsgai juta'omkönyve lehetne. 
A könyv ára 4 pengö. Kapható a szerzönél dr. 
Mauks Ernö kir. tanfelügye!önél Szikszón. 

• 
»A Duna-TlSz3közl M~zögazdasági K!mara evi 

Jelentése ... Aki a Mezögazdasági Kamarák tevéreny· 
sége iránt melegebben érdeklődik és bepillantást akar 
nyerni abba a nagy munkába, melyet a Kamarák a 
magyar gazdasági élet talpraállitása körül kifejte
nek, annak mindenkor érdekes és hasznos olvas
mánya a Kamarák évröl-évre kiadni szokott össze
foglaló jelentése. Elöltünk fekszik dr. Gesztelyi Nagy 
László kecskeméti kamarai igazgató, ilyen munkája, 
mely 120 oldalon, hat fejezetben ismerteti a Ka
mara egy évi müködésének történetét 

Megállapithatjuk ebböl a jelentésböl, hogy éle
se~ l·átó szemek figyelik a magyar rónát és anna·k 
mmden munkását s minden munkásának örömét, 
buját-baját és szenvedését, nemesen érző lelkek só
h~jtanak fel a szebb és jobb magyar jövőért és 
b~~s kezek irányitják a Duna-Tiszaközének gazda
~gt életét. De megállapithatjuk - sajnos --- azt 
1s, hogy lélekben még nem vagyunk egyek. No de, 
mi késik, nem mulik. összeforraszt bennünket a ma-

gyar szenvedés tüze s akkor ráismerünk egymásra, 
megtaláljuk és megbecsüljük egymást. 

Vegyük fel e könyvet és olvassuk! 

* 
Zoter Antal a •Méhészulság« főszerkesztölének 

»Racion~lis méhészkedés« c. szakmunkája érkezett 
b~ hozzank, mely a murt évben jelent meg a könyv
ptacon. Elsö ezre elfogyott, most füzik a másodikat. 
Emlitett ujság és könyv egyéb értékes közlemények 
mel'ett a szalmakaptárok leírásával és terjesztésével 
igyekszik a méhészetet megkedvetetni és okszerüv:! 
tenni. 

A deszkából készü~t k3p~á~ok drágasága a méhé
szet jövedelmezöségét a befektetett töke nagysága 
folytán érzékenyen lecsökkentik s a méhcsalád ál
lományának számbeli szaporítását megnehezítik. A 
préselt szalmakaptárak ellen&en a méhlakást tar
tósságuk és alkalma'osságuk mellett elesóvá s a mé
hek életigényeinek megfe!elöbbé teszi~ amiből ön
ként következik, hogy a préselt szalmakaptárak ál
talánosabbá tétele a méhészet fejlődését és a több-
termelés érdekeit szo~gálja. · 

A györi méhészeti egyesület kebeléből válasz
tott szakbizottság közismert és tekintéllyel biró ne
ves tagjai, mint Niedermann Antal, Páder Ferenc 
stb. megállapilo!ták, hogy a kétkockás modern ra
kodó kaptár összes anyaga - az elhasznált szal
ma árát is felszámítva - 6 pengöbe kerül. Mig 
pénzügyi szempontból ez a kaptártipus rendkivül 
előnyös, tartósság és célszerüség szempontjából 
egyenlő eséllyel versenyez a deszkakaptárral 

A szalmakaptárakat a hivata!os állami szervek 
és vidéki méhészeli egyesületek egyaránt felkarolták, 
meghíván a »Méhészujság« föszerkesztö;ét ily szal
makaptár készitö tanfolyamok tartására. 

A szalmakaptárak készítése a gazdasági iskola 
'háziipari tanfolyamának keretébe könnyen bei:Ieszt
hetö, amennyiben egyszerü, meghatározott méretre 
beállitható szalmaprés ára 40 P, melynek beszer
zésével a legrr.odernebb kaptárak szalmából, kákából, 
gyékényböJ házilag igen olcsón elöállithatók. 

Zoller »Racionális méhészkedés« c. könyvét be
tekintésre, mindenkinek megküldi. Megte:szés eselén 
a vételárat, azaz 4 epngőt, ellenesetben a könyvet 
küldi vissza az illetö 8 nap mulva. 

f:rdeklödőknek mindenben készséggel nyujt fel
világosilást a :oMéhészujság« szerkeszt~sége Orosz
vár, Mosonmegye. 

• 
Ne ölj! 

lrta: ZOLLER ANTAL. 

Az ég peremén meghasadt az éjszaka sötét se
lyem függönye, e'oltotta lámpását az égi országutak 
kóbor lovagja: a szomoru mosolyu hold... - pirkad. 

ll:bredez a nagy természet, csak a kis kert moz
dulatlan, mintha még mirldig szerelmes, tavaszi álom
ban szenderegnént!k a kj.s virágok. Füszál se rezzen, 
szellő se rebben ... s nem simogatja meg játszi kedv-
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vel a távoli hegyek ormán könyöklö szépsége~ ~aj
nal biborvörös orcáját, aki bánatában zápor mód]ára 
hullatja harmatkönnyeit a virá.$Ok nyitott kelyhébe. 

Csend honol mindenütt, de ez korántsem a nyu
galom mozdulatlansága, hanem a nagy tört~nések 
előtti várakozás izgalOmmalteli csendje. A vuágok 
visszafojtott lélegzettel né:Qtek az almafa. lo!D~sátrá
nak árnyába helyezett m~bes felé, honnet 1don~ént 
halk zümmögés monoton muzsikája szü~ődi~ ki, • a 
kora reggeli illatos levegőben. Pedig meg nmcs .1tt 
a munka ideje, hogy dongva virágról-virágra szan
janak, de a szorgos kis had már talpon va~. ~agy 
események jöttét várják: ma látja meg elos~or a 
lelkelő napot pár száz testvérkéjük. A dolgozo pol
gárok száma megnő, amitől az lálam 1éte függ, hogy 
glmlag, erős, munkaképes legyen. A_z öreg, tapasz
otalt méhek a nevelési irányt ismertetik a nevelokkel, 
akikre ezuttal nagy gond, felelősség hárul. A ki
rályné: parancsait osztogatja, hogy a ~end, f~gy~
lem meg ne bomoljon. De csakhamar h~lk, dön.~l
cselö hangocskára lesmek figyelmeszik, m1ntb'i ezust 
hárfát pengetnének lát!hatatlan tündérujjak: ... az 
első kis honpolgár felnyitotta selymes, hosszu szem
pilláktól árnyékolt barna szemecskéjét, s a szakatlan 
.napfényben megrebbentette szivárványos szárnyacs
káját. Kicsi szive hevesen dobog az arannyal át
szőtt bársony mellénykéje alatt s eldalolja első nagy 
Hozsannáját a nagy természethez: az élethez, amely
nek imádsta a léttel együtt támadt ra;ongó lelkében. 

Az elsöszü'öttségi:og kiváltságai dacára mindenki 
szereti, mert szép és kedves s a szépség nagy ha
talom, még a méhek higgadt puritán társad.aimá
ban is a kedvére nagy keresztelőt csapnak. Eitérve 
a többi, utánajövő kis testvérkéktől - kik névtelenül 
helyezkedtek bele a mindennapos munkáséletbe -
Babának nevezik el, mert ez illett hozzá legjobban 
s ünnepi örömben uszik a kert (Ugy suttogja a 
fáma, hogy még a vén-bölcs méhek is a. reggeli 
harmattól mámoros fővel, félrevágott csápokkal dü
löngéltek a Up-utcán véges-végig.) 

A kis kertivirágok Babucinak tartogatják az első 
édes csókot, de az ö csapongó, szines lelke messze 
tul a virágos kerten idegen mezökre vágyik. 

Pereg 8 napok egymásutánja s az illatterhes 
naplementéken addig meséltek a munkából haza
tér6 té.rsak Baba előtt ismeretlen dolgokat: fehér
fürtü aké.cerdők mámoritó illatáról, napsütött~ me
zök végtelenbevesző viré.gtengeréröl: mig szük, el
viselhetetlenné nem vé.lt részére a méhkas biztos 
börtöne. Egy ovatetlan pillanatban elosont, vissza
hagyva az ovatosságot, a bölcs intéseket s csak az 
ártatlan, veszedelmet nem ismerő lélek naiv rnerész
ségével nekündult az ismeretlennek: az életnek, a 
mely szép volt... Legalé.bb ö ugy hitte, s repült .. 
repült... vig dané.ja messze elhaDatszott a tavaszi 
légben. . 

Még nem ismerte az embert, a természet felett 
kegyetlenül uralkodni akaró zsarnokot, mert társai 
elballgatták, hogy vannak durva, halált osztogató ke
zek, kik ba}á'lal fizetnek munkásságu~rt, elhallgattMq 
hogy vannak játékos, életpusztitó gyermekujjacské.k 
s bimny vannak tépettszámyu, tragédiás méhsorsok. 

Alkonyodott ... Elóször érezte elhagyatottságé.t, 
hiányzott testvérkéinek á'ombaringató zümmögése, 

pu~ kicsi ágye. Sirvafakadt. Elsö bánatkönnyét 
rózsaszirom keszkenőjének selymébe temette, eköz· 
ben hallja, hogy a közeli faoduból egy hasonsorsu 
méhtársa szólitgatja, hogy térfen be hozzá, hisz oly 
hideg, sötét az éjszaka s reszketve bujt egyrnishoz a 
két szökevény. A reggeli napfény visszaadta önbizal
mukat s mire az erdő szélén elha~gzott a hajnali 
harangszó: hazafelé készülód tek. 

Napsugaras mezökön visz az utjok. Közben meg
cibennek ery ringó orgonaqon, ~ ll kertból h!Y~ 
lott ki az utra, csalogalva lila szemeivel a fáradt 
vándorokat. A kis bogarak kéjes~n ringatództak a 
virághintán, egyszerre ropog, megtörik az ág s a 
rázkódtatásra a gyeng·e Baba a földre hu!l, utitár
sát pedig a virággal együtt hófehér leánykéz szo
rongatja, a fiu felé nyujtva mosolyog - d~ e pil
lanatban rémülten felsikolt: »Ja j egy ·csunya méh !c: 
- A virágot a földre ejti s a hóditó illattól elalélt 
kis méhecskét finom cipöje keskeny sarkával elti
porja... Az elüzött mosoly visszatér arcára s nem 
érzi a felelősség tudatát, hogy kioltott egy ártatlan, 
szorgos munkáséletet, kinek joga volt az élethez, 
a léthez, mert dolgozó paránya, szerves része a 
nagy Univerzumnak. 

Baba egyedül folytatja utját egy tapasztalattal 
gazdagabban, hogy a magasban hajládm:ó kácér vi
rágok veszedelmethozók - Egy szerény ibolya kely
héből ma a gyöngyharmatot s megpihent, kis szár.. 
nyait összetéve. Igy messziről megpillan:otta .a mé· 
hes piros tetejét s nini! az öreg almafa mintha 
hivogatná, mintha intege!ne feléje; honvágy fogta el 
s nem vette észre merengései közben, hogy két 
férfi közeledik feléje. Az egyik lehajol... valami fé
nyes tárgy van a kezében ... Egyszerre éles fájdalom 
nyilallik szivt! körül, mintha éles tört döfnének be
léje... Ugy érzi, rögtön meg kell halnia s könnytöl 
elhomályosult szemecskéjéböl egy bucsutekintettet 
haidokló lelkébe zárja a ringó vadvirágos rétet, a 
tavaszi ég azurját, amitől ugy fé.j elszakadnia... Az 
éles tőr szivéig ér, a bohó-gondtalan rriéhecske le
zárta barna szemecskéjét á'omt.a'an sötétségre, ami 
után nem jő tavaszi ébredés... meghalt... Szegényke 

hisz még nem is élt! s nem hallotta már, amint 
az egyik ember mondja: »Ritk'i szép példány, az 
én természetbuvár bará!om örülni fog, ha megle
pern vele!«... s tovább haladtak életet rabolni a 
természetimádás szent nevében. 

Leszállt az alkony, a szentjános bogárkák már 
világitanak a viráglevelek között, megjő az éjszaka 
:is és sötét sejtések, féltő aggod~·lmak nehezednek 
a testvérkék szivére. Baba nevelője tudja, hogy 
szil'aj, nagyravágyó lelke, tapasz!alatlan szive vitte el 
öt a nagyvi'ágba s onnét már nem jö vissza. 

. Az .. almafa ~usan hu'latja sziromkönnyeit, a vi
r~gok oss.~csukJák kelyhüket s szomoruan csüggesz
h~ le . fe1uket. Megkondul a bánatszinü harangvi
rag SZJ.~etrepeszt~ hangja s hirdeti a gyászt ugy, 
hogy meg a nap 18 megátlitja aranyszekerét az égen, 
elfedi mosolygó arcát fekete gyászos eflhővel. Sir 
a kék ég is, megered 8 könnyje a teremtés koro
nája: az ember gonoszsága felett, aki visszaélt ki
vált~ágos helyzetével, erejével, amely azért adatott 
néki, hogy a. gyengét védje s nem azért hogy 
veszlére törjön. "Racioat:ts Mébázkedél.• 
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Szerkesztői üzenetek. 
Maall:atársalakboz. Lapunk szerkesztését minden 

hó 20. napján zárjuk. Az ennél későbben beérkezett 
közleményeket csak sürgös és fontos esetekben tud· 
juk a munkában levő számban közölni. Képeket la
punkban rendszerint levelezőlap nagyságban köz· 
!ünk. Egy ilyen nagyságu klisé - mely levelezölll· 
pok nyomására is kiválóan alkalmas - 15 pengöbe 
kerül és az a beküldö tulajdona marad. A fény· 
képeket vagy más képeket a s?Jerkesztöséghez, a 
klisé árát pedig az egyesület pénztárába kérem be· 
lküldeni. Az igazgató urakat különösen kérem, hogy 
lapunkat iskoláiknál történt fontos eseményekről 
hacsak röviden is - értesiteni sziveskedjenek. 
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á'deklödökaek. Leve!eiteket IlodonAba kellett 
volna cime.zni, nem 'fta1asl'8.. Hogyan ·tudja azt egy, 
s?Jegény s?Jerkesztö, hogy mi lesz a eimkérdésset 
Hogy azonban a szerkesztöi tekintély csorbát ne 
szenvedjen, jósolok. Halljátok: »Ha a kérdés a pol· 
gári iskolai tanároknál oly szépen beváll természe
tes mód szerint rendeződik: valamennyien tanárok 
lehettek. Ha azonban a cimelret valami kitalálóbi· 
zottsag véleményezi, akkor A. B. C. és D. betük: 
8llá sorozott vagy legnagyobb-, nagyobb·, kisebb- és 
legkisebb képesitésü önáUó gazdasági népiskolai szak· 
vagy szak· neiküa ta,nitók lesztek.« 

Sokak1lak. Azt gondoljátok, hogy itt a Kis-Kun
ságban ezrivel teremnek az eszmék, meg a gondO~a
tok. Tévedés! Erre is nagy a szárazság. Nem bánom 
ha a támogató cikkeknek csak a eimét, meg né
hány mondatban a vázlatát külditek is el, csak már 
küldjetek valamit. A többi a srerkesztö dolga. Mit 
szólnátok ahhoz, ha egys?Jer minden köz~emény cime 
a:lá ez keriilne: »Irta: a s~rkesztö.c: Ugye ez szerény
telenség lenne, pedig ebbe a bünbe nem szerelnék 
beleesni. Ne kisértsetek! 

Többekllek. A kiadóhivatal azt üzeni, hogy köny
nyü a szerkesztönek, mert szerkesz:eni még lehet va
lahogyan bevétel nélkül is, de kiadni bajosan. Ke
ressük fel ezért sürgasen az egyesület föpénztárát, 
Turkevén. Közelebbi eim a lapfejen. 

L. B. Misko:c . Eiödömtöl átvett szellemi tarta· 
lék leltározásakor akadtam a »Hangok az életbölc. 
eimUrtékes irásodra. Hogy valamiképen veszen
dőbe ne menjen, nyomdába adtam még akkor . is, ha 
nem irtad alá a nevedet. Láthatod hogy: »Igaz jó
szág nem vész el.c Terem-e még néhány ilyen szép 
prózában irt vers - mint ez volt - az Avas alján? 

11. S. MeZölar. Bodnár Szücsné még nem nyi· 
latkozott a gazdasági szaktanitó cimkérdésról? Pedig 
mlnt láthatod, nagy iránta az érdeklődés. 

Bármiféle tanszer, taneszköz 
, 
es laboratoriumi 

l • 

• felszerelés a legjobb minöségben és legméltányosabb áron 

Fill 
F es Bartus ka 

cikkek- és tanszergyárában laboratoriumi felszerelési-, üvegtechnikai 

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



16 MezögazdaSági Népoktatás 

,.--·-·-·-·-·-·-·-·~" e A naarmélt. vallls• •• ktizoktaSi•Ugrl mlnl•zter Clr lllal engedAlrezelt e 

l gazdasági tankönyvek l 
l az 1930-31. tanévre. l 
• • l l\liníszterí engedélyezé~ l 

száma: 

• ABONYINÉ KERESZTURY MAR<11T: Önálló gazdasági népiskola • 
és osztott gazdasági továbbképzó iskolai Olvas6 és tankönyv l leányiskolák I., Il., III. osztálya szám,ira 63.98619~8-llla l 
Osztályonként külón•kúlön kótetben, avagy mindhJrorn osztály számJra 
egyetlen kötetbc fúzH szállit j uk. • • l UJ LAKI VILMOS-VARGA MÁinON : Önálló gazdasági népiskolai l 
és osztott gazdasági tovd.bbképzö iskolai Olvas6 és tankönyv 
fiuiskolák 1., ll., III. osztálya számára 61.43Sjl928-IIIa 

• Osztályonként külön•kúlön kiltctbcn. avagy mindl•ilrom osztály szJm.ira • l egyetlen kötetbc füzve szállitjuk. l 
HÜBNER JÓZSEF: A kisgazda könyve. Tankönyv gazdasági tov,1bb• 44.111/1927-IIIa 

• képzó iskolák 1., Il., III. osztillya számára 53.256/1928-IIIa • 

l 884·05! l 76· l 929· VIII e l 
Osztályonként külön•kúlön kötetben, •1\'d!lY mindhárom osztály szám~ ra 

l • l • l 
l 
l 

egyetlen kötetbe füzve szJIIitjuk. Tájélwzlató t's tu11me11et minden 
kötethez ki\•ánságra díjtalanul kapható. 

TÓTH MIHÁL Y: Blizakaldsz. Gazd~!lkoJó ifjak, lcanyok könyve 
1., II., III. oszti'>ly számóra 

l Jsztályonként külön-külón k(•tctbeJ, a\'d!lY mindhcirum o~zlcily szám.ira 
Cl-(yctlen kötethe füzve Slcillitjuk. Ta/IUllVIII:IJt:osztás dZ J--IIJ. e~ztendil• 
ról kivcinsá!!ra díjtalanul kaphat<i. 

5.'i.255jl928-IIIa 
84.501/1928--llla 
884·0."i 106-1929-VIII c 

Tankönyvjegyzék, árjegyzék, bevezetés céljából kivánttiszteletpéldányok meg
kUidését sziveskedjék bizalommal tankönyv•osztályunktól levelezőlapon kérni. 

FRANKLIN TÁRSULAT 
magyar irodalmi intézet 

Budapest, IV., Egyetem:u. 4 

Kiskunhalas Helyi Ertesitője LapváDalat-nyomda 
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