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Magyar jövönk. 
Irta : SEBÖK SÁNDOR. 

Külkereskedelmi forgalmunk kimutatásának ta
nu:lmányozásakor örömmel tapasztalhatjuk, hogy ke
reskedelmi mér!egünk multévi pisszivuma megszünt 
s az aktivum az év elsö negyedében közel 40 millió 
felesleggel zárult. H3 ez a kiviteli többletünk to
vábbra is megmarad, ugy az évvégi statisztika kül
sö kereskedelmünk egészséges 'iejlödéséröl és az 
irányítók céltudatos és gondos körü t~kintéséről szá
mo':hat be. Az elért eredményt mezögazdas*gi ter
melésünk fejlődésének és a termelvények minöségi 
feljavításának köszönhetjük. 

Mezögazdasági vá'ságunkat ·sokan tehetet!en és 
céliné küii politikának óhajtják elkönyvelni. Ez pedig 
téves beállítás, mert a válságot Amer:ika olcsó ter
melése. az ipari á!Iarr.ok 'önellátási termelésre irá
nyuló tevékenysége és a hazai fogyasztóképes~ég 
csökkenése idézte elö. Ezen 'kivül nálunk ugyanakkor 
a termelési költségek száz százalékkal emelkedte·k 
és a termelés fo!ytatólagos biz1ositásához igénybe 
vett hitel o!yan drága kamattal nyomja gam..sál
gunkat, hogy a legkiválóbb üzleti érzék·kel biró gya
korlati gazda is sok esetben minden hasZ?~ né.~ül 
csak tovább adta áruját. Ezek nemzetköZi baJOk 
ugyan, de azért a mostani szegénységünkben min~ 
ket sujtottak a legérzékenyebben. 

A számok rideg valósága azonban mégis mintha 
a remény fénylő sugarát bocsátaná felén·k, mely 
után haladva, a mai nehéz álapotnak jobbra for
du1ásában bizakodhatunk. 

A magyar föld legfőbb terményének a buzá
nak a süthetöségi értéke egyenlő, de legtöbbször 
Mgyobb, mint versenytársáé, az amerikai Manitóba 
buzáé. A debreceni akadémia igazgatója az egy
séges pártban a magyar buzáról tartott ~löa~~á
ban annak eddig még nem hangoztatott ktválo er
tékéröl, arómájáról emlékezik meg. . 

Tiszavidéki buzánk is állja a versenyt, felveszt 
a küzdelmet az idegen buzafajokkal, ha gazdáink to
~bbra is kitartással, kettőzött szorgalommal, he
lyes talajmiveléssel, a vetőmag célirányos kiyá'asz
tásával igyekeznek több és sikerdusabb b~zat te~
memi. Akkor buzánk mindenkor megtalálJa a kl
vezető utat a külföldi piacokra, olyan áron, amely 

a mai terme!ési költségek mellett is szerény, de 
jövedelemnek nevezhető haszonnal fog járni. 

Az utóbbi két esztendő bár nagy próbára tette 
gazdáink terme1ési készségét, azok rerr.ényteljes buz
gólkodá5s31 folytatták a többtermelésnek eddig ered
ményesen taposott utját. A Statisztikai Hivatal meg
állapitása szerint hazánk termelése az utóbbi 10 
esztendö alatt többet fejlődött, minb a háborut 
mege!öző bo!dog békeévek 20 esztendeje alatt A 
termelési átlag hazánkban, buzából hektáronként 9.6 
q.-ról 16.1 q.-ra emelkedett. Magyarország valami
kor a buzatermő országok közt a 24. hclyen állt, 
t 928-ban pedig a 14. helyre küzdötte fel magát. S 
azt sem szabad lebecsülni, hogy kicsinységünkhöz 
képest hazánk egyike Európa legtöbb buzát expor
táló államainak. 

Tanitásunkban, előadásainkban odairányu·joiJi cé· 
!unk, hogy ez a tudat gyökeret verjen tanül'óink és 
gazdáink szivében. Büszke önérzet fogja öket el, 
hogy az ö buzájuk a világ legjobb gabonája, mely 
annál jobban birja, állja a nagy kinálat közben a ver
senyt, minél több akarással, jóindulattal igyekeznek 
követni, megszivlelni azokat a tanításokat, melyek az 
arra hiva1ottak ajkáról hangzanak el. 

Szép siker az is, hogy borkivite~ünk az utóbbi 
három esztendő alatt meghatszorozódott. Orvende
tes ja'\-ulást mutat a vajkivite!ünk is. Fél esztendő 
alatt 63 vagon vajat exportá!!tunk, még pedig az 
átlagos árnál magasabban, ami annak köszönhető, 
hogy tejtermelésünk eme'kedett s a magyar vaj mi
nősége egyenlő a dán vajévaL 

Fokozódott áilatkivitelün'k és értékével az is ]ft)
nyegesen hozzájárult kereskedelmi mérlegünk meg
javitásához. 

összegezve az elmondottakat, legyen bár sivár 
gazdasági helyzetünk, de erős élniakarással, kitar
sal, földünk okos kihaszná'ásával, a termelés minö
ségének feljavitásávaJ, önbiza-'ommaJ, Istenbe vetett 
erős hittel remélhetjük, hogy a sok megpróbáltatás 
után majd örvendetes feltámadás és megujhodás kö
vetkezik. 
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A gazdasági népoktatás szakfelügyelete. 
Irta : NAGY JÓZSEF BÉLA. 

A gazdasági népoktatásnak az ország magasabb 
gazdasági érdekeivel re:jesen összhangzásban, kellő 
köriihekintéssel, alapos átgondolással és a mult ered
ményeinek figyelembevételével megszervezrett sza~
felügyelete és e szakfelügyeletnek állandósi'ása e~1~ 
legnagyobb biztosítéka a gazdasági népoktatá>. k_Iva· 
natos módon való müködésének és helyes Irany
ban vaJ.ó fejlödésének. A sr.akfeJ.ügyelet legelső és 
legkiválóbb feladata a gazdasági szakirányu n~
oktatásnak irányitása, a közigazgatás más ágaza~7 
val való helyes összekapcsolása s a mezőgazdasag1 
téren előrehaladottabb államok gazdasági iránylll nép
pktatásával egy vagy, mtnt ez mezőgazd~~gi, ál
htmban még fontosabb, annál magasabb szmvo;n!alra 
vmó emelése. másodsorban pedig ellenőrzése an
nak, hogy e ~éiok e!érésére hozott törvtényeket,_ ki
adott utasitásokat és rendelkezéseket hogyan haJtoil
ták végre az arra illeték~s és hivatott közegek. 

Ebből az elgondolásból önként következik, h~~ 
a szakfelügye~tet jól és tökéletesen csa•k egy koz
ponti s egy kerü1eti 82Jfrvezet láthatja el. Ezt a más 
iskoláknál már jól bevált rendszJert kellene a gaz
dasági népoktatás kü'önleges szemp~:mtj~inak . f~gye
lembevételével átdolgozva, rneghonos1:aru a mi ISko
láinknál is. 

A központi igazgatást a Budapesten székelő gaz
dasági népoktatáSi főigazgatóság láthatná el, mely
nek hivatása lenne a kapcso'a!ot fenntartani a mi
minisztérium és az isko'ák között, az össreköttetést 
felvenni és megtartani mindazokkal a közigazgatási 
és társadalmi tényezőkkel, melyek csak a legcse
kélyebb mértékben is érdekelve vannak e kérdésben, 
továbbá törvény-, ren~t- és utasitástervezeteke* 
készíteni, az isko"ak tankönyv- és tanszerkérdéseibel,n 
és tanulmányi ü~eiben véleményt mondani, végül 
figyelemmel kisérni más á'lamok gazdasági irányu 
népoktatásának minden mozzanatát és elhárítani az 
utból minden o'yan akadályt, amely az ügy egész
séges fejlödését gáto'ja. Ilyen irányu tevékeny~gl 
né!kiil e gazdasági népoktatás ügyének helyes utra 
való terelése és ezen az uton való megtartása el 
sem képzelhető. 

A kerii'eti szervezet á"lliatna a szakfelügyelő igaz
gatókból és az isko!"alátogatókból. Az előbbiek az 
önfrloló gazdasági népiskolák szakfe1ügyeletét lát
nák el, az utóbbilak pedig a gazdlasági irányu to
vábbképző népisko~ákét. 

Az önálló gazdasági népisko'ákat 8 szakfelügye
let szempontjá;ból annyi kerületre kellene fe!osztani, 
hogy egy-egy szakfeijjgyelö-igazgatóra tiz iskola jus
son. Szakfelügyelö-igazgató csak valamely önálló 
gazdasági népisko~anál tényleges igazgatói minő· 
ségben levő igazgató lehet, aki a saját isko!ájának 
igazgatása me4lett tiz más isko'a szakfelügyelői te
endőit: költségvetéseinek, számadásainak., jelentései
nek szakszerü felüMzsgálatát s az iskolák megláto
gatúét, azok ügykezelését, rendtartását és mükö-

dését el!enőrizhetné s összefoglaló jelentését évenkint 
egyszer megtehetné. 

Az csak természetes, hogy a szakfelügyelö-igaz
gatói megbizatásnak nem egy-egy évre,. hanem bi· 
zonytalan és minél hosszabb időre kellene szóllarua, 
mert a szakfelügye!et sikerének egyik fő kelléke az, 
hogy a szakfelügyelő-igazgató minél hossmbb ideig 
áiljon összeköttetésben a szakfelügyelete alá tartoZó 
iskolákkal, mert csak igy ismerheti meg azokat a 
keUö alapossággal s követ'kezésképen csak igy moz
di:thatja elő :azok he~yes irányu müködését és ~lő
dését. 

A gazdasági továbbképző népisko!ák látogatásá
nak és szakfelügyeletének kérdését pedig ugy le
hetne a legsikeresebben mego'dani, ha e gazdasági: 
népisko!ákat a felrügyeJ.et szempontjából k()zigazga
tási járásonként a járásbeli valamelyik, vagy ha 
ilyen ott nincsen, a legköze'lebbi járásban levő ön:álló 
gazdasági népisko'a körzetébe osztanak be s a lá
togatást az illető isko~a taneröi közül megbizott tan
erő vagy tanerők látná, fletve látnák el. 

Itt is módot kel'ene a lehetőségig nyujtani arra, 
hogy egy-egy iskolalá!ogató minél több éven keresz
tül lehessen látogatója a látogatása alá beosztotU 
gazdasági továbbképző népiskoláknak. 

Nem lenne töké'etes ez a~ eszmefuttatás, ha fi
gyelmen kivül h3gynánk a szakfeli,igyelet kérdésével; 
kapcso'atos anyagi szempontokat A szakfe'.ügyelet 
akár tökéletes, akár hiányos, egyformán pénzbe ke
rül. A hiányos szakfelügyelet kevesebbe kerül ugyan, 
mint a tökéletes, de távo'ról sem ér annyit, A hiá
nyos szakielügyeleten való megl'akaritás nem jó be
fektetés. Azért ha bárhonnan is, de elő kell terem
teni a lehető legtökéletesebb szakfelügyelethez szük
séges anyagi eszközöket, mert e nélkül a gazdasági 
irányu népoktatás ügye könnyen rossz vágányokra 
juthat s o~yan mélységbe zuhanhat, honnét CSillk 
igen nagy bajj-al lehet kiemelni. 

Ennél a kérdésnél figyelembz kell venni azt a 
körülményt, hogy az öná~ló gazdasági népiskolák 
és a gazdasági továbbképző népiskolák helyes smk
felügyeletének elsősorban is a meglátoga:ott iskolák 
látják nemcsak az erkölcsi és a közvetett .gazdasági 
hanem közvetlen anyagi hasznát is. Ezért a szak
felügyeletnek az isko:ák meglátogatásával járó költ
ségeit át lehetne hárítani valamiképen az egyes 
iskolákra, de viszont a szakfe~ügyeletnek olyan érté· 
ket kellene képviselnie, mely anyagilag is kárpó
tolja az egyes iskolákat a szakfelügyelet érdeké
ben hozott áldozatért. 

Legegyszerubb lenne ugyan, ha 8 szakfelügyelet 
összes költségeit a minisztérium viselné, de ameny
nyiben ez lehetséges nem vo'na, az előbb emlitett 
megoldás még mindig jobb lenne, mint a. szakfelü· 
gyeletillek az anyagi eszközök hiánya miatti besziln· 



tetése vagy ~kk~~tt. m~rtékben való gyakof:ása. 
A vizsgabiziOSt mtezmenyt - természetesen a 

jövőben is fenn kellene tartani - sőt áll~ósitan,i 
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kellene, m~~t .. anna~ az önálló gazldasági népiskolák 
belső és külso életere gyakorol jótékony hatása el-
vitázhatatlan. · 

Gazdasági szaktanitó-és szaktanitónöképzés. 
Lapunk mult számában a tanítók gazdaságtani 

kiképzéséről elmélkedtünk. Ennek kiegjészitéseképen 
nem lenne érdektelen fogtalkotni egy kissé az önálló 
gazdasági népiskolák tanerői s esetleg a népies 
irányu gazdasági oktatás egyéb intézeteinél tanitani 
hivatett tanerOk korszerü kiképzésének je!en1·eg még 
kisérierezés alatt álló s igy még teljesen ki nem 
forrott, alkalomszerü kérdéséről. 

Az önálló gazdasági népiskolák tanerői kiképzé
sénél a régebbi időkben a tanítói képesitjés volt az 
alap, melyhez eleinte négyhetes gazdasági tanfolya
mon, majd későbben a fö'dmivesisko~áknál ösztön
díjas népianitói minőségben eltöltött két év alatt, 
ismét későbben a komáromi gazdasági szaktanitó
képző rendes-, a legujabb időben pedig a debre
ceni gazdasági akadémiának rendkivüli hallgatói 
minőségben való e!veégzésével kellett és lehetett 
megszerezni a szükséges gazdaságtani ismereteket. 

Egy é\· óta a rendszert teljesen megforditollták: 
s igy a legeslegujabb képzésnél a gazdasági akadé
mia elvégzés:! az alap s ehhez kell megszerezmí 
bizonyos külömbözeti vizsgával és a kiskunfélegyhár 
zai tanítóképző intézet ötödik évfolyamának eivég
zese után tett szabályszerü tanitóképesitő vizsgával 
a szükséges pedagógiai ismereteket és a tanítói ok
levelet. 

Ezzel az intézkedéssei elértük a kezdettől kezdve 
óhajtott célt, a lehető legmagasabb elméleti és gya
korlati gazdasági kiképzést és a föisko~ai végre~
get, amiért háLa és elismerés azoknak, akik en
nek a multban még csak á'omna•k tetsző do!ognak 
a megtestesülését elősegitetlék. 

A kérdé:> megoldásának ez a módja sociális 
s2l!mpontból is értékes, mert alkalmat nyujt és te
ret enged a gazdasági akadémiát végzett törekvő, 
és magában a szakoktatási pályára hivatást érző 
fiatalság elhelyezkedésére és a nemzetmentő mun
kában megfelelő helyre való állitására. 

A képzésnek ez az ala'kja az áaamh6.$rtásr1a. 
nézve is előnyös, mert az 6"1amnak csak ~Y évig 
kerül pénzébe, mig az okleveles tanítöknak a gaz
dasági akadémián való gazdasági kiképeztetése há· 
rom évig tart. · 

Ha az áUam szorosan ragasikodik a papirosfor.. 
mákhoz és a gazdasági népiskolákban való tanit
hatás elengedhetetlen kelJékévé kivánja tenni a sza
báiyszerü tanítói oklevelet, akkor ehhez a kér{lés
hez több szawnk nem lehet s megnyugvással lcell 
a mai ál-lapotot és annak állandósítását tudomásul 
venni még akkor is, ha a pedagógiai kiképzés 
nem is · teljesen oiyan, amilyennel az életnek az 
élet delén már tul levő alapos ismerői és a gaZidlaro 
sági népoktatás ügyének rajongó híve~ azt 1átni 
s~retnék. 

. ~ aronban az . illet~kes tényezök a képzés mai 
modtat csak kutato 'lusérletezésnek tekinlfiki s az 
alakiság feláldozásával a képzés tartalmát és értl6-
kt emelni akarják s azt a gyakorlati élettel teljesen 
megfelelő kapcsolatiba hajlandók hozni, mulasztást 
~s ?ünt ~öve~ el, aki tapasztalatait el nem mondja 
es eszrevetelelt a legnagyobb tárgyUagoosággal megt 
nem teszi. · 

Tanítóképzőintézeti igazgatók, tanárok s a gaz". 
dasági szaktanítóképzésben résztvevő gazdasági nép
iskolai igazgatók és az ügy iránt érdek'ődök nyi
latkozataiból megállapitható tény az, hogy a taní
tóképzőintézetben tanuló okleveles gazdák - bár 
srorgalrnuk elismerésre méltó, rnunkabirásuk bá
mulatos - a tanítóképzőben eitöltött egy év a~ 
nem tudják töké!etesen e'sajátitani a jövő élethivatái
sukhoz szükséges elméleti és gyalkorlati pedagógiai 
ismereteket s az egy év elvégzése után nincs akkora 
pedagógiai fe!készültségük, amekkora arányban i"la.
na az az év alatt végzett majdnem embe;rfeltetllf 
munkával, mert a képzőben sok o~yan dologgal lrell 
foglalkozniok, ami csad!: a papirosforma szempont
iából bir értékkel s igy nincs fizilkai idejük a leg
közvetlenebb é'ethivatásukt.oz oly szükséges agiar
pedagógiába és szociá!pedagóg!ába való alapos el
mélyedésre s nem tudják megszerezni azt a ra;on
gásig rnenö hivata:s7leretetet, amire a mai törteneJ:.. 
mi nagy idó~ben elengedhetetlenül szükség van, ha 
azt akarjuk, hogy tanit-unk a lelkek gudlag és 
há1ás televényébe vetett nemes és sulyos és ne ter
méketlen, sivár, száraz ta'ajba hintett könnyü m:ae 
k~. . . . 

Az egyéves pedagógiai képzés csak akkor lesz 
igazán értékes és áldásthozó,- ha annak minden 
óráját és minden percét a jövő élethivatásra való 
alapos pedagógiai előkészület foglalja el. 

A ga!7dasigi népoktatás tanerőinek pedagógliilli 
kiképzésénél el kellene tekinteni a tanítói o~ 
alaki megszerzésétöl, hanem azoknak a ~ 
népoktatásban szükséges különleges pedagógiai és 
társaada1omtudományi kikép·zésére lrellene szivvel-lé
lekkel törekedni. Ezt bármelyik olyan helyen, hol 
tanitóképzőintézet, továbbá jól berendezett és min
itaszerüen müködő öná~ló gazdlasági népisko"a vum, 
egy éves különleges tanfolyammal a legsilreresebben 
meg lehetne o~dani. Ugyanitt lehetne megoldani -
ha helyben téli gazdasági iskola is van - a téli 
gazdasági isko'lai ta·nárok kiképzését. Mindkét 119-
zésnél megfelelő szerephez kellJene juttatni az önálló 
gazdasági népiskola iHetöleg a téli gazdasági is
ko~ taneröit, mert csak ök érzik, ök tudják, hogy 
mi vár az életben isko1áik tanerőire s igy megfelelő 
képzésiiket ök irányithatják a legjobban. 
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A gazdaÁgi szaktanitónóknek a kecskeméti 

szaktanitónöképzőben va 'ó képzése ellen lényegesebb 
kifogás nem tehető, csak több módot kell!ene nekik 
valamiképen nyujtani arra, hogy jövő é~tbivatásuk
kat már szak~anitónönövendék korukban megismerked>
hessenek. 

A képzés kérdésiével va·Lahogyan összefüggés
ben van a eimkérdés is, melyet mo:;t már előbb
utóbb ugyis végleg,zs::m rendezni ke:I, ezért röviden 
azza·l is indoko:tnak tarlom foglalkozni . 

A eimkérdésnek több ízben fe1-fe:vetődött ugye 
Legbölcsebben lélektani- és jogi alapon oldható meg. 
Nincs szebb szó a magyar nyelvben a (tanitó) el• 
nevezésnél, azért erre 'bünkének kell lennünk, mert 
a :.tanitó« név mindan köriihnények között magába.'lt 
fog:.tlja nemcsak a tanitás, hanem az ennél fon:to
sabb nevelés fogalmát is, Ezz~l slJemben a »tanár« 
elnevezés -- bár eléggé meghonosodott szó -- id·e
genszerü és igen sok esetben csak az :o-előadás« fo
galmát meriti ki. A kis fiu az el,emi isko'ába »ta
nulni« jár, e po~gári iskolai és köiépiskolai tanuló 
igen gyakran az »elöadásrac megy, az egyetemi 
po:gár pedig »e'őadást hallgat«. No de itt ninc~n 
rnost helye a ny~l'vészeti fejteg::!tésnek, ezért tér
jünk csak át a lélektani - s mivel jogá5z nemzet 
is vagyunk -- a jogi alapra. 

A magyar embar, ha va'akit nagyon meg akar 
tisztelni, egy fokkal mindig magasabban szokta ci
mezni. A mi esetünkben is valahogyan érzi, hogy 
tanitásunk és nehezebb munkánlk va'amiképen meg-

...................... 
kü'önbőztető tiszteletet érdemel s nagyon sok he
lyen egyenes tiltakozásunk dacára is, :.tanárc-nak 
cimez bennünket, mint tette rég·en ugyanilyen: lélek
tani okokból a po'gari iskolai tanitókkal. 

A gazdasági akadémiát végzett gazdasági szak
tanitókat pedig jogi alapon is megilleti a tanári eim, 
mert biszen föisko'át végeztek, akárcsak ujabb idő
ben 8 polgári iskolai tanárok, akik ezen az aLapon 
meg is kapták a tanári cimet. A fö!dmüvelésügyi 
mtnisztérium is minden akadály né!kül tanárokká ne
veZii ki az akadémiát végzett és pedagógiai viZIS
gát tett tanerőit szakoktaqási intéZEV;eihez, nem pedig 
tanitókká vagy suiktanitókká. Ez lll b~yes iogi a:!rap, 
tehát az akadémiát végzett gazdasági szakti8Ditók-
118k a tanári eimhez való joguk vitán fe!ül állhat. 
Tisztázandó kérdés Ienne az, hogy abban az eset
ben, ha az akadémiát végzett gazdasági szakt!ani
tók valamikor tanári cimet kapnak, milyen eim il
leti meg a nem akadémiát végzett gazdasági szak
tanitókat. Ennek eldöntésénél a méltá:nyosság, lll he
lyes jogérzék és az egyen1ő elb~ná:> elve a leg
okos8'bb irányadó. A főiskolát nem végzett polgári 
iskolai tanítók és az akadémiát nem végzett gazdia
sági tanárok is tanári cimet kapta'k akkor, ami·kor a 
főiskolát végzettek, mert igy kivánta ezt a méltá
nyosság és az ál'lásnak a közönség és a tanul& 
előtt való tekintélye. Ennek a megvalósitása akkor. 
mikor az az ál'lamnak áldozatba nem kerül, igazán 
nem ütközik nehézség'b~. mert hiszen a tanári eim 
egymagában magasabb filetésrc még nem jogosit 

··----·--------

Gazdaságpedagogiai sajtó. 
Lelkem az emlékezés sz:árnyain visszaszá~l a 

multba s negyedszázad meg rövid néhány évecske 
távlatában elmerü:ve elmélkedik afel::!tt, qogy szük
sége van-e a magyar népisko'ának gazdrasá~pooagó· 
giai irányitásra s h3 ig::!n, mit kiván és mit várhat 
a magyar népisko'a ettől az irányitástóL 

Amikor a magyar iskola komo'yan kezdett fog
lalkozni az Eötvös-féle törvényban gyökerező gaz
dasági irányu oktatással, nyomban akadtaik meleg
sz.ivü emberek, akik to~!at fogtak s a betü erejével 
igydreztek e~ő:nozditani a gazdasági népoktatás nagy
fontosságu ügyét. Igy szii!P.tett meg a régi jó »Gaz
dasági Tanitóc c. lap, amely &!O:tban ra kellő támo
gatás hiányában csak rövid életet élt. Ezután maga 
8 vallás- és közoktatá:>ügyi minisztérium is b~látta az 
irányitás szükséges voltát és a »Néptanitók Lapjac 
mel'ékleteképen megjelentette a »Gazdasági Ismétlö
iskolac c. lapot. A jó lsten és a belső emberek a-zon
ban a megmondhatói, hogy ez a Iap miért szünt 
meg. Ezelőtt tizenöt évvel néhai jó dr. Remek Mi
hály é!etrehivta lapunk ősét a »Gazdasá.Ji Népiskolac 
c. 1apot, mely az ö és Götz BéLa s1.1erkesztésébeln 
Hosszufaluban jelent meg, honnét Brózik Dezső szer
kesztésébe Berettyóujfaluba, majd Netz Ferenc slJer
k·esztésébe Békéscsalára nte11t át, hogy on~t »Me
zőgazdasági Népoktatásc-sá átal8ku.Jva, ismét to-

vábbvándoroljon. Ez a Iap tizenöt éves fennállása 
alatt a sokszor majdnem leküzdhetetlen nehézségek 
dacára is megbecsülehtetlen nagy szolgálatot tett 
a gazdasági népoktatás ügyének. Nagy baj volt 
azonban, hogy a lap távol volt a központtól s igy 
szavai igen gyakran csak a pusztába kiálto:t vissz
hangné:küli elhaló, gyeng<C" szavak vollak. 

Arrl kellett volna már kezdettől fogva töre
kedni, hogy a Iap a népoktatási ügyek<!t intéző 

központban jelen;ék meg, hogy igy mindenkor kel
lően és he!yes~n tá:ékozódv3, és a szükséges össze
köttetéseket !kiép:tve a kellő álü~ö erövel szolgálta~ 
volna a gazdasági népoktatás ügyét. 

A magyar tanitóság ma teljes~n tá:ékozatlan a 
gazdasági népoktatás alapvető kérdéseiben s ha 
valamikor szükség volt e téren az irányitásra, hatvá
nyozottab mértékbzn van szükség arra ma a magyar 
gazdasági él•et ujraépilésének sorsdöntő nehéz nap· 
jaiban. Elengedhetetlenül szükség van olyan folyó
iratra, amelyi!( ebbzn a kérdésben határozo:t irányt 
mutasson, mert e né"kül a mai ldök oepiskolája csak 
iránytünélkü!i ide.oja tévelygő hajó, mely. hol egy 
szirthez vágódik, ho' meg zá~onyra fut. Elenged
hetetlenül szükséges, hogy ez a folyóirat időnként a 
legkisebb falu vagy tanya isko:á;ál)a is eljuthasson, 



mint akárcsak a :.Néptanitók Lapjac, amely nélkül 
egésZ&éges és egységes tanitói közszenem ~ohasem 
fejlődött vo~na ki. A ml.irYar gaasági élet helyre
állitását a magyar tanitóság munkája nélkül elkép
zelni lehetetlenség. A magyar tanitóság lelkes tá· 
oora készen is áll erre a nagy munkára, csak meg 
kell mutatni neki a helyes utat, Erre nézve pedig a 
rendeletek és utasítások tömkelegénél sokkal nagyobb 
és jobb szolgálatot tesz a jól irányított, kellőle~ 
tájékozódott, eleven gazdaságpedagógiai felyóirat. 

A gazdasági néJ:Ok'a~ási fo'yóiratnak foglalkozni 
kell állandóan az iskolaszervezeti, ügykezelési, rend
tartási, költségvetési és számviteli kérdiésekkel, de 
e mellett nagy sulyt kell helyeznie az egyes tantár
gyak módszeres feldo'gozásának ismertetésére is. 
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Számon kell tartania az idöröl-id&e fel-fel:vetódö 
gazdasági kérdéseket és a gazdasági irányu nép
oktatás terén történő összes mozzaoatokat s nem sza
bad megfeledkeznie a tanitóság érdemeinek megfí!-
lelö méltánylásról sem. · 

Azt mondják, hogy a sajtó erő és hatalom. Bár 
ugy lenne ez a gazdasági népoktatást irányitaiD 
hivatott lapnál is! Akkor a magyar népiskola ;g. 
zán hamarosan az élet kiforrott iskolája lenne, nem 
pedig a bizonytalanság és tájékozat!anság ködében 
tapogatódzó kísérlet. Az 1868 óta eltelf hatvankét 
esztendő s a közben reánk szakadt na~ry tragédia, 
bőséges tanulságokkal szolgált arra riézve, ·hogy ho
gyan és mily·en irányban kell megoldani a magyar 
népiskola függö kérdéseit. 

Iskoláink tankönyvkérdése. 
Ha iskoláink három évtizedes multjának törté

nelmét behaló tanulmány tárgyává tesszük, igen ér
dekes dolgokat tudhatunk meg és értékes tanulságo
kat vonhatunk le abból a többe'k között a tankönyv
és taneszközeink kérdésében is. Kezdettől fogva 
éreztük s tudtuk, hogy a jó tankönyv a leghüség~
sebb segitőtársunk és nélkÜ'lözhetetlen eszköze az 
eredményes tanításnak. Lélekben ta'án valamt:mty
nyien irtunk tankönyvet s meg vagyok győzöd:ve 
arról, hogy alig van köztünk valaki, aki a tankönyv
irás szép, de nehéz mesterségét legalább a saját 
íróasztala fiókja számára vagy házi haszná'atra pa
piron is meg ne kisérelte volna. S mégis azt látjuk. 
hogy a nagyjában összeszámolt tizenhét eddjg nap
világot látott továbbképző- és önálló gazdasági nép
iskolai olvasókönyv szerzői között alig akad, mint 
szerzőtárs is gazdasági szaktanitó, önálló, teljes tan· 
rtönyvvel pedig eddgielé még egyetlenegy sem szere
pelt. Lássuk a névsort: Bárány--Péterffy, Benedek 

-Földes, (rrem a mi volt Földesünk !) Dreisziger
Számord, Róvó; Vaday-Dénes- -Pacséry, Kun
Csath-Fülöp-Rád'i, Stegmüller-Scossa, Borbély 
Sándor, Alvinczy Mihály---Alvinczy Mihályné, Al
vinczy-Nagy, öveges-Greinér, Ligárt Mihály, Al
vinczy-Ujlaki-- Varga, Alvinczy-Abonyiné, Hübner 
Tóth Mihály. Egyesü e! ünk is inditott IIJIOZ'Balmat egy 
időben megfelelő olvasó- és tankönyvnek pályázat 
utján való megírására, de az is hajótörést szenve
dett. 

Ennek egyik oka az, hogy a szaktanítói kar a 
tankönyvirást nem mükedvelö foglalkozásnak. va~y 
üzleti ügynek, hanem mélyen lelkiismeretbeh ~er
késnek tekintette és tekinti s mivel az egész világ 
előtt ismeretes soko!dalu elfoglaltsága mellett nem 
tudott magának időt szakitani -:gy valóban érték~ 
és a kor igényeinek minden tekintetben megfelelő 
tankönyv irására -- az élet pedig sürgette a köny
vet - jöttek mások, idegenek, kiknek leLkében ta
lán sohasem merült fel az a kérdés, hogy köny
vük megfeloe-l-e .a gazdesági népoktatás c~ljainak vagy 
nem és irtak, írtak, irtak könyvet, könyveket ne-

künk és helyettünk. Mi pedig, akik állásunknál és 
lelkiségünknél fogva hivatva lennénk a ga.zdasági 
népoktatás szellemi irányitására, fájó szivvel kel
lett nézzünk ezeknek a könyveknek iskolánkban 
való sokszor erőszakos térhódítását. 

A ltankönyvkérdés ügyének rendezése ujabban 
ismét annyira előtérbe került, hogy azzal a közel
multban a gazdasági szaktanltók országos egyesűle
tének választmánya is foglalkozott, hol az a véle
mény a·lakult ki. hollY a 1azdasági továbbk~pző és 
önál·ló gazdasági népiskolák tankönyvkérdésének 
ügyében, ha az magától megfelelő megoldást nem 
nyer, miniszteri intézkedést keH kérni. 

A ga'Zdasági népisko~ák országos szakfelügyelője 
a multak tapasztalatain okulva, h~zegynéhái
nyad magával megvalósitorta a tanitók álmát s 
megszerkesztlette a :.Gazdafiuk Könyvec és :.o..
dalányok Könyvec c. gazdasági népiskolai olvasó
könyveket. A könyvekről csak annyit, hogy azok 
egyes fejezeteit a gazdasági népoktatás hivatotlit 
munkásai irták, a birálat szerint: nagy szerietet:tel. 
jóakarattal, széleskörü tudással s a magyar gyell
mek lelkéhez szöló modorban és szép nyelvezettel s 
hogy a Franklio Társulat áldozatot nem kimélve a 
belső tartaomnak megfelelő kiállilásban adja azt a 
tanulni vágyó magyar ldsga·zda kezébe. 

Többet ildomtalannak tartanék imi. Bírálja meg. 
majd a könyveket a legszigorubb bíráló: a tanitó
ság, az iskola és az élet. 

Hogy e birálatot megkönnyitsem,_ elmondom, 
hogy milyennek gondolom én - ak1 a . gudasig'i 
népoktatásnak minden ~ét-zugát megismerhet1*!m 

- a jó tankönyvet. 
A jó tankönyv tárgyi tekintetben szabatos, rend

szeres és eléggé rész:etes, de nem terjengős, megfe»l 
a tanulők értelmi fokának, meggyőzö és· adataiban 
megbizható; nyelvi tekintJetben világos, . magyaros 
és jó hangzásu, külsejében ízléses, cslJlOS, tartó& 
és lehetőleg olcsó. • 

A szóban forgó könyvsorozat hat köretből: áU. 
Három kötet a három fiu-, három kötet ped1g a 
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hároim leányosztály anyagát tárgyalja osztályonkinti 
beosztással. 

Kár, hogy szerző a könyvet csak az önáHó g~
daségi. népiskolák részére szánta. A magyar kis
gmxlának egyforma gazdasági és életismeretre van 
sziiksége akár továbbképző, akár önál!Ió gazdasági 
népiskolát végez. Lehet, hogy sok magyar kisgaz
dának egyedüli könyve lesz a kalendáriumon és a 
katona- meg az adókönyvön !kivül, az iskoláhilill 
forgatott, talán meg is kedvelt és gondtalan gyer
mekkorának emlékeképen megőrzött tankönyve. Ezért 
arra keü törekedni1 hogy a:z értékes tanácsadója, h\i
séges utmutatója legyen a:z életben bármikor. Ezt 
e célt pedig csak évközi és vizs_gai betanitásra a:ka}
mas dióhéjba tömöritett könyvvel elérni nem lehet. 
Részletes, de nem terjengős könyvből mégis csak 
allaposabban lehet tani!ani és tanulni, mint hig lére 
eresztett tarta1omjegyzékből. A három kö!etEs könyv
nek a hátránya az egy kötetessel szemben egyedül, 
csak a drágább volta. 

· Mielött 117J0nban ebben a kérdésben döntenö, 
szabad legyen feltennem egy kérdést. Sziikségem 
Vllll hektóliteres zsákra, melynek ertéke mond;uk két 
pengő s Idnálnak Jte!yette 10 literes zacskót 50 fil-

Mezlirudadli Népoktatill 

lérért. Melyilret veszem meg? 
Hogy a három kötetes könyvnek az ára mi

lyen nagy lesz, az függ attól is, hogy milyen lesz a< 
kelendősége. Ha csak az önálló gazdasági népiskolák 
használhatják, ak'kor drágább lesz, mert kevesebb 
fogy belőle, ha azonban a továbbképzőben js ezt 
Jtasználják, akkor jóval olcsóbban lehet adni, mert 
az elöá:litás alapköltségei - mik a költségek legna
gyobb részét teszik ki - nagyobb példányszám kö
zött oszlanak meg. 

Bucsuzásul még egyet! Emberi munka tökéle
tes nem lehet. Ezért ezeknek R könyvelalek is lehet
nek hibái, fogyatékosságai, miket majd a haszná
lat közben lehet legjobban észrevenni. Aki ilyeneket 
talál, igen helyesen cselekszik, ha azokra pár sor
ban felhívja a s·zerkesztő figyelmét, hogy a hibák 
BIZ esetleges második kiadásból kiküszöbölhetök s 
a fogyatkozások abban pótolhatók legyenek. 

Igy leszünk valamennyien s:zerkesztöi az igazán 
jó és emberileg lehetőleg tökéletes tankönyvnek, a 
miből csak haszna lehet mindnyájunk szeretve ápol
gatott kincsének és hüséges táplálójának a magyar 
hazának. 

Az iskolai büntetésekróL 
Irt a : BRENNER JÚZSFF. 

Az ember társasé~ti rendeltetésénél fogva szu
letésétöl haláláig bizonyos szabályok megtartására 
v81Jl szoritva. Ezek a szabályok ez ember életének 
irányítói. Aki ezeket meg nem tartja, e társada'om
ban lenézés, megvetés vagy törvényes büntetés éri. 
A csa!ádnak és isko'ának legszebb feladata az, hogy 
a gyermeket e neve!éssel, ezeknek megtartására rá
vezesse és tiszteletére megtanitsa. Ezt a nehéz fel:
edll:ot, mely nagy k6ril tekintést kiván, B csa!éd és 
iskole ereje szerint 8 szoktatú, példaadás és tu-
1almazás rnellett szigoru fegyelmezésseJ: ~üntetés
set is igyekszik mego~dani. 

A büntetés mértéke, módja változó és igen el
térő. A büntetés javitó eszköz. Egyedüli célja az, 
bogy annak, aki rosszat tesz, intést, okulást nyu;t
sunk arra, hogy a jövőben niiképen cselekedjék. 
•Gyógyítani akarunk vele, mint az orvos a gyógy
szerret. 

A büntetés amnban céljainak csak akkor felel 
meg igazén, ha jawlást idéz elő. A büntetésset 
ez érzelmek, vágyak, indulato'k kormányzóját: a 
fószAndéku akaratot óhajtjuk az egyénben éberségre 
serenteni és müködésbe bomi. Erzékenyebb termé
szetü gyermeknek és o'yannak, akiben érzékenység 
nincsen, még ha egykoNak is, ugyanazon hibirilét 
sem lehet egyenlő vagy ugyanaz a büntetése. Több 
esetben más 8 fiu és m4s R leánygyermekek bün
tetése. A büntetés kimondásallor mérlegelni kell azt 
is, hogy annál a tanu'lónál, aki rosszat tett, ism~
lödö hiba..e az, vagy nem. Szóval minden hibinal 
minden esetben kereeni kell a rossz cselekedet inditó 

okát, hogy arra gyakoroljunk hatást. A büntetés 
csak igy lehet lélektanilag helyes. 

Megfigyelések alapján Allithatjuk, hogy ugyan
annak a cselekedetnek véghezvitetére az egyéniség 
szerint más és más érzelmek inditják a gyermeket. 
Az egyik gyermek figyelmetlen lehet azért, mert ab
ból, amit tanitója előtte elmond, egy gondolat ra
gadja meg a figyeimét s azután azzal foglallrozik 
még akkor is, mikor a többi már jóval tulhaladt 
azon. Más gyermeknél a figyelmetlenség oka lehet 
8 játékkedv. 

A büntetésnek kétfélenemét különböztetünk meg: 
a természetes és mesterséges büntatést. Ha a tanuló 
hamdik s ezért a szavti)an nem bizunk és nem 
hiszünk neki, akkor természetes büntetést alkal
maztunk, ba pedig a hazugság miatt bezárjuk, kop
laltatjuk, akkor a büntetés mesterséges. A termé
szetes büntetés a hiba sajátsága szerint sok~éle. Az 
üres fecsegőt nem akarjuk meg'hal'lgatni mindaddig, 
mig ezt a smkást el nem hagyja va'amennyire. 
Aki tanítás al·att mozgolódik, nagyobb szigorral el
lenőrizzük. Aki felelőnek sugdos, nem engedjük fe
Je1ni, a dicsekvöt, hiut, gögöst;, tolvajt tapin18111osan 
megs~gyenitjük. A piszkost, civakodót, verekedöt 
társaitól elkülönitjük s igy tovább. 

Hogy az iskolai büntetésben tévedések fordul
nak elő, ismeretes. Mikor például a gyermek tani· 
tásra későn érkezik, R tanító hosszabb ideig áUva 
maradásra kényszeríti. Ez a büntetés egészségi 
szempontból sem helyes. Ennek e hibának a be
ayes büntetése, ha az a tanuló hibájából történik, 



.,,., <··:."·\'.'''-:·.' 
az C)ttmarasztalás lehet. 

Hátra van még az, hogy a büntetést mikor al
kalmazzuk. Rövid reá a felelet. A bün után azon
nal. Sem elhamarkodni, sem a hiba elkövetése után 
hoSSZU idő mulva büntetni nem helyes. 

A mondottak alapján az iskolai büntetésnél a 
következő elveket á'lithatjuk fel. 

1) Büntetésünk azonnal, mihelyt a hibának okát 

7 

és összes körülményeit ismerjük. 
2) A büntetés feleljen meg a hiba nagyságának. 

. 3) ~ bü?tetés a gyermek egyéniségét, kedélyét, 
~gazságerzetet és önérzettét ne sértse. 

4) Az egészségnek Artalmára ne legyen. 
.. 5) Legy~n .. o'yan, ~gy a gyermek azt lehetőleg! 

elkovetett hibifJa terrneszetes következményének 1Je. 
kintse. 

A katholikus pedagógiai kongresszus programmja. 
A Szent Imre-ünnepségeknek legkimagaslöbb s egyik 

legértékesebb, a jövőre leginkább kiható eseménye lesz 
a világ kath. pedagógusainak tanácskozása. A nevelés, az 
oktatás minden ágát magáb:m foglaló, minden kis rész
letére kiterjedő kérdések kerülnek megvihtásra a kath. 
pedagógusok kongresszusán. Az alábbi programm min
denkit meggyőzhet arról, hogy ilyen magas szinvonalu 
pedAgógiai kongresszusi eddig még sehol sem t!lrtottak. 

Amikor a katholikus pedagógiai kongresszus telj'I'!S 
programmját ~:ább telies egészében közölfük, itt is fel
hivjuk a kath. tanitóság figye'mét, hogy azon minél na
gyobb számmal vegyen részt. Egy egész életre szóló, 
gyönyörü szép eszméket, gondolatokat, utmutatást, irá
nyitási kapnak, amelyek az Egyház és nemzet ujjá
szü·Ietését, a lelkek boldogságát mozdithatják elő. 

A kongresszus részletes programmja a köv'l'!tkező: 
1930 julius t-én ismerkedö-est a Szent Ge:Iért-szálló 

hall jában. Az idegeneket üdvözli: Hanauer A. István 
váci megyéspüspök. • 

1930 julius 2-án d. e. fél 9 órakor ünnepélyes Veni 
Sancte az Egyetemi-tempiomban. 

1930 julius 2-án és 3-án d. e. a szakosztályok eliíf. 
adásai. 

1. Altalános szakosztály. Elnök: Horváth Győzö püs· 
pök, Ka!ocsa. · 

Előadások: Einöki megnyitó. t. Stuhlmann Patrik 
főig. (Gödöl!ö): Katholikus ifjusági irodalom. 2. Vucs
kics Jenő ig. (Miskolc): A család és az iskola. 3. Simon 
Károly dr. ig.: A katholikus autonómia. 33. Marschall 
Rafael dr.: A kongregáció mint nevelötényezö. 4. Erdey 
Ferenc dr. tanitóképz.-int. ig. (Kalocsa): Theológuslink 
pedagógiai képzése. 5. Deg.mfe'd egy. tanár (Wien). 
Die Aussichten der katholiseben Akademiker. 6. Petrich 
Béla dr. szakfelügy.: A külföldi katholilws iskiolák hely-
21Cte. 7. Széchenyi György gróf: A katholikus egyetem. 
8. Mll.!liSOn Izabella polg. isk. ig.: A nönevelés korszerü 
követe!ményei. 

Il. Elemi iskolák szakosztálya. Elnök: Fi,ntlta Sándor, 
Orsz. Kath. Tan. Szöv. e'nök, püspöki isk.-ig, Sr.ombdt· 
hely. Főtitkár: Kocsán Károly orsz.-gyül. képv. 

Előadások : Elnöki megnyitó. t. Finta Sándor: Mo· 
rális eltolódások a mai ifjuság lelkében. 2. Tóth Ferenc 
ig. (Orosháza): Samtek é'ete a katholikus nevelésben. 
3. BarabAs András ig. (Pári, Tolna vm.): Katho:ikus 
népiskoláink és az ujabb pedagógiai irányzatok. 

lll. A polgári sikolák szakoszt41ya. Flnök: Martos 
Agostné, szfőv. polg. isk. ig. Alelnök: Melha Endre rk. 
polg. fiuiSkolai ig. Vác. Titkár: Strobl Irén polg. isk. 
tanár. 

Előadások: Elnöki megnyitó. t. a) A leányiskolák 
.számára : Martos Agostné : Mit kell tennünk a polggári 
iskolai tanulők jeUemfejlesztése érdekében? b) A fiulsk. 
számára: Schmiedt Ferenc dr. rk. polg. isk. ig. (Soroki
sár): Ugyanarról a tárgyról. 2. a) A leányiskolák részélrie: 
Relkovics Dernetria föv. polg. isk. ig.: A polgári iskola 
me'y formája jogosult napJainkban. b) A fiuiskolák tekin· 

teté~en: Deák Gyula rk. polg. isk. ig. (Pestujhely): Ugyan-
arrot a kérdésről. r 

IV. Tanítóképzök szakosztálya. Elnök: Becker Ven
del dr. pápai kamarás, tanitóképz.-int. ig. Szeged. Titkár: 
Staub Ferenc tanítóképző-int. tanár. 

Előadások: Elnöki megnyitó. 1. Oswald József ta· 
n!t~képzö-int. i~. (Kalocsa): A katholikus iskolák jelea· 
tosege a katholikus nevelés szempontjábóL 2. Frank An· 
tal dr. tanitóképzö-int. ig.: Tanítóképzésünk ralapgondolatlail 
3. Staub Ferenc tanítóképző-int. tanár (Szeged): Tanitó
képzésünk belső szervezetének fokozatos továbbfejleszté._ 

V. Iskolánkivüli népmüvelés, továbbképző tanfolay
mok szakosztá'ya. Elnök: Szekeres Bonis szentbenedek
rendi plébános, Csanakfalu, Győr vm. Főtitkár: Novágh 
GyuJa ~kolánkivüli népmüv. felügyelő . 

. _Elöadások: Elnöki megnyitó. t. Erdösi Károly: A 
n~plfOdalom a népmüvelés .swlgálatában. 2. Smkeres Bo
ros: A katholikus népmüvelés megs21Crvezesének főbb kér· 
dései. S. Pintér József: A kath. munkásnevelés. 4. VáradYi 
József: A katholikus ifjusági- és gyermekvédelmi moz· 
ga:Om. 5. Fekete József: A falusi népmüvelés. 6. Stadler. 
Frtda : A Ieányifjusági vezetök kérdése. 7. Stumpf Ká
~lyné: A k~th .. ~épmüvelés intézmiénye és eszközei, 1&
kintettel a varost es falusi munkásasszonyokra. 8. Schlacb· 
ta Margit: Hogyan neve~i Amerika a nagy néptömegeket? 

VI. Szakiskolák: Elnök: Nemes Czike Gábor, áll. fa
és fémip. isk. ig. Szeged. 

Előadások: Elnöki megnyitó. 1. P. Csávossy Elemér 
S. J.: A redukció, mint vallási alapon szervezett nem
zetgudaság, egyben mint a szakoktatás leggyakorlatibb 
megoldása. 2. Nemes Czike Glibor: A természettan, nünt 
a. sz&koktatás elmé:eti részének középpontja a katholijWs 
v~ágkép keretében. S. Eltrida nővér: A magyarországi 
noszerzetek szerepe a szakoktatásban. 4. Gabriel Antal 
~!Oktató: !'z iparostanonchitoktatás hathatós segédesz
ko21C. 6. Pintér József ig.: A kath. legényegyle1ek sze
repe az iparosképzésben. 

VU. Középlskolai szakosztály. Elnök: Kisparti J4nos 
dr. kegyesrendi gimn. lg. Budapest. A'elnök: Petrichi 
Béla dr. szakfelügyelő. Főtitkár: Kopp Tibor dr. igazs.~ 
helyettes. Titkár: Gruber Miklós dr. 40. reálgimn. tlllll4f 
Budapest. . 

Előadások: Elnöki megnyitó. 1. Kisparti János dr.: 
Erkölcsi koncentráció. 2. Kemenes Illés dr. bencés reál
gimn. ig.: A katholikus középiskola Magyarorázágon. S. 
Jámbor György dr. ál!. középisk. ig.: A katholikus ta
nárképzés Magyarországon. 

VIII. A nönevelési szakosztály. Elnök: Zadubánszky 
Irén szfőv. nöip. isk. ig. Alelnök: Pr~oai Mária szkföv. 
polg. isk. tanár. • 

Előadások: Elnöki megnyitó. t. Tordai Graill Erzsi 
nyug. Erzsébet-nőisk. tanár: A családi szellem fejlesztéSI!!. 
2. Relkovics Neda dr. főv. Jeánygimn. tan.: A katholikus 
öntudatra nevelés. S. Prágai Mária: A leányifjus/ág szo
ciális nevelése. 4. Dr. Pétergál Henrikné leánygimn. tan:. 
Divat és erkölcs. 5. Kohajda Margit dr. polg. tan. (Rá-



• 
trosszentmihály): Szórakozás és erkölcs. 

IX A kollégiumok szakosztálya. Elnök: Kiss János 
dr. nyÚv. egy. tanár. ügyvezető: Marcell Mihály dr. egy., 
m.-tanár, troli. ig. . 

Elöadésok: Elnöki megnyitó. 1. vitéz HIWZ _Aladar 
dr · Az egyetemek és a kollégiumok. 2. Koszterszitl Jó
~ dr. ig. (Sopron\: A lrafholikus magyar kollég!u~k 
je'enlegi helyzete. s. Thiefenthaler Józsfef dr. Jroll. Ig .. A 
lrollé ·umok belső élete. 4. Varga János tanár (Szom
bethe~): A kollégiumok a katholikus társadalom .s~o!gá
latában. 5. Fitz Aritur dr. orsz. képv.: A jövö kollegiUma. 

X. A •; riminálpedagógiai szakosztály. Elnök: R.otten
biller Fülöp dr. államtitkár. Főtitkár: Fogel Zoltan dr. 
kir. törv. biró. 1 

Előadások: Elnöki megnyitó. 1. Rottenbille! .F~ö~ 
dr. államtitkár: Az erkölcsi fogyatékosok nevelése! mtez~ 
azervek és intézmények. 2. Koleszár József neveloottbom 
csaáldfö: Az igazságügyi nevelö-otthonokban elhely~zett 
gyermekek. 3. SchneiJ János dr. főorvos: Az erkol~ 
fogyatékosok gyógyitóneve!ése. 4. Irk Albert dr. egyetem~ 
tanár előadása. , . ·. 

XI. Tstneve'ési szakosztály. Elnök: Di!mény Ka~ly 
nyug. államtitkár, az Orsz. Testnevelési Tanác~. alel~oke. 
ügyvezető: Szukováthy Imre dr., a Testn. Fmsk. Igaz· 
gatófa. ~ 

Előadások: Elnöki megnyitó. t. Frank Antal dr.: A 
cserkészet pedagógiai értéke. 2. Sik Sándor dr.: Mit .'\c:iott 
a cserkészet a katholikus nevelilisnek és mit kapott tőle·, 
3. Temesi Győzö dr.: A cserkészet és a nemzeti géniusz. 
4. Bemutató a cserkészé'etből. 5. Kmetykó János: Test
IYakorlás és a katholikus család. 6. Szukováthy Imre dr.: 
Testneve:őtanárképzés és a valláserkölcs .. 7. Misángyi 
Ottó: Sport és vallás. 8. Frank Antal dr.: .A testnevelés 
a ielkinevelés szolgálatában. 9. Jellenz Marg1t; A sportotó 

katholikus nö. to. A levente-intézmény a testnevelés 
és a valláserkölcs szolgálatában. 11. Levenbe bemutató. 
t--4. Előadások helye a Cserkészház. 5-7. Előadások 
helye a· Testnevelési Főiskola. 8--11. Előadások helye 
a csalogány-uccai tanitóképzö-intézet. 

XII. Ifjuság! pasztoráció. Elnök: Strommer Viktorin 
dr. szentbenedekrendi föisk. ig. Titkár: Strecke Ernő 
hittanár. 

Előadások: Elnöki megnyitó. t. P. Mager Alajos dr. 
salzbu~gi bencés egy. tanár (német): Lelkipászt:>ri fel. 
adatok a föiáskolai ifjuság körében. 2. Strecke f!mö: 
Mi történt eddig Magyarországon az egyetemi és föisk. 
ifjuság lelkigondozása terén? 3. Szandllter Pál dr. egy. 
tanár: A főiSkolai ifjuság lelki gondozása és a magyar 
j öv ö. 

XIII. Müvészeti szakosztály. Titkár: Holló Károly 
gimn. rajztanár. : 

Előadások: Elnöki megnyitó. t. Harmat Artur: Ének
tanítás katho~ikus szempontból iskoláinkban. 2. Holló Ká
roly gimn. rajztanár: A rajztamtás modern problémái. 3. 
Zadubánszky Irén szkföv. nöip. isk. ig.: A női kézimunka 
neve!öértéke. 

1930 julius 2-án és 3-án d. u. 6 órakor nyilvánOii 
ü!ések. , 

Előadások: t. Apponyi Albert gróf: A katholieizmus 
neve~öértékei. 2. Gróf Zichy Ráfaelné. 3. Alfred Lemaire, 

prefel (Char:eroi). 4. Mikes János gr.: A katholieizmus és 
népmüve'és. 5. Az egyes szakosztályok határozati javas-
latai. · 

A szakosztályok előadásainak helye Pázmány Péter 
tud. egy. (IV., Egyetem-tér tanterme', a nyilvános gyülések 
helye a régi képviselöház (VIII., Főherceg Sándor-ucca). 

193:1 julias 4~n d. e. fél 9 órakor ünnepélyes Te 
Deum az Egyetemi-templomban. 

A továbbképzök leányoktatásáról. 
Irta : OBINGERNÉ CZIRMES IRÉN. 

Lapunk volt szerkesztöje mindenre kiterjedő figyel
mével azt is tervbevette, hogy a továbbképziiket hozzuk 
köze'ebb a mi iskoláinkhoz. Gondolatát :::zzal aka,. 
megvalósítani hogy lapunkban állandóan cikkeket akart 
róluk közölnl Engem is kért pár sor megírására, amit 
akkor, safná~atomra, nem tudtam megtenni. 
· Most, hogy közzélették a nyári tanfolyamokra vo
natkozó pá'yázatokat, idÖSzerü a továbbképzőkkel is fog-
lalkozni. l 

Mint kezdő tanítónő, el)' kedves kis erdélyi falub1n 
iSmerkedtem meg az akkori ismétlöiskolávcll. A helyzet 
azóta sokat jawlt ezeknél az iskoláknál azzal, hogy a 
szaktanítói kar egyes tagjai időnkint látogatják és ta
náccsal, segitséggel szalgálnak ort, ahol szükséges. Ez~l 
.a tanfe~ügyelöség munkáját is megkönnyítik. 

Azonban az ott müködö hnitónők és leánynJöven~é
kek munká{'áról nem sokat hallunk, söt a szaklapokban 
ban sem o vasunk. Pedig ott is folyik a munka b~csü
lettel és csendes nagy t:irelemmel. 

A tanítónő, mikor a továbbképzőhöz kerül, legelő
ször is az intézmény ellen megnyilvánuló ellenszenvvel 
ke!I, hogy megküzdjön. Nem szivesen küldfk oda a szülök 
gyermekeiket, mert az otthoni munkától, söt legtöbbször a 
kenyérkeresettől vonja el öket. A nagyobb leányok nem 
akarnak menni azért, mert »röstellik igen.« Fogalmaik 
szerint a 1lldat'anság :nem olyan szégyen, mint az iskolába 
járás. A tanitónök nem szlvesen válJalják a nehéz muukl6t. 
Hozzá vannak szokva a lds :nebu.18.thoz s kinosnak találják 
a nagy leányokkal való foglalkozást. Természetesen :nem 

ok né'kül. Pedig meg lebet szokni. Hisz mi azt csináljuJt 
évek hosszu során át... 

liyen kölcsönös rokonszenv után fölvetődik a kér· 
dés, mit ke'Iene csinálni, hogy enyhüljön a helyzet? 
Nem af[arom ezzel azt mondani, hogy vihar zug az iskolák 
fe'ett, · -· mert a legtöbb heyen csend van. Néma csend ... 
A csend pedig sokszor közönyt jelent. Igazi tanító pedig 
nem ~ehet közönyös, VJI(Y ha az, 3kkor alapos oka van rá. 

A továbbképzőket csak ugy lehet megszerettetni, ha 
köze'ebb visszük a néphez! A régi iskolai módszer, ahogy 
én megismertem, erre nem alkalmas. A növ.andékek 
hetenként kétszer abbahagyták munkájukat vagy kedv· 
re'éseiket és bejöt~ek az iskolába, mert •muszáj volt.o« 
Kezdődte!( az órák: számtan, irás, o!vas'ás st!). Kezük 
nehéz, fejük még nehezebb, kin!ódnak, küzködnelt és 
végül boldogan veszik tudomásul, hogy távozhatnak. 

A régi módszerü nye'vtsnnal teljes német- és francia
órák jutnak eszembe. Igy s:~hasem fogjuk megkedvaJ.tetni 
a továbbképzöket. Elme:etre igenis nagy szükség van, de 
a sulyt a gyakorlati bemutatásokra kell helyezni. Ha ez 
látszólag az elméleti órál( számának rovására megy is, 
az sem nagy baj. Hisz a gyakorlat vezet rá az igaZi 
elmé:eti tudásra is. Gyakorlat közben adott magyarázatok 
férnek legjobban a gyermek érte:méhez. Egy letépett 
virág, vagy egy drb. ásóval megrorditott föld több tudást 
tudást nyujthat, mi.nt 20 betanut sor. f:s mennyi lehetőség 
van erre a leányoknál és milyen óriási szükség! 

Aki megfigyelte a falu asszonyait, látta, hogy kétféLe 
asszonytipus van: aki »n:Jgyon jól főz« - akkor jaj~.! és 



.aki nem: 1ud főzni« -- akkor még nagyobb jaj ... ! -
Hogy melyik pazarol jobban, nehéz eldönteni. Egy pár: 
eg)'S:IBÜ dolog bemkltatása, megmagyarázása maradandó 
einlék lehet a jövendő háziasszony lelkében. Néhány 
krumpli meghámozásakor például megmagyarázom, hogy 
a legértékesebb tápanyag, közvet:en a héj alatt van. Vas
tag hámozással a disznókat boldogitom vele, mig ma
g\lnknak kevésbbé értékes r(ész jut belőle. Hámozás után 
vizben nemi áztatom, mert... stb. stb. A tarhonyakészités 
kevés he:yen ismert. Egy-két kgr. liszt~el bemutatom és 
megmagyaráZlOm tápértékét, célsmrü voltát. MikJr sok 
és olcsó a tojás, elkészitjük, télen csak leakaszt;~ a 
.sze gr öl. 

Attól még messze vagyunk, hogy a továbbképzőnél a 
rendszeres háztartási gyakorlat be legyen vezetve és 
azért igy segitünk mag~on. Söt a kapcsolatot az iskola 
~ szülök közölt igy vélem megoldani, mert ha a gyer
mek a gyakairlat utján smrzett ismereteket otthon elme
sé!i, lassan be fogják látni annak célsmrüségét. 

Ha a továbbképzőhöz kerülő tanitönö körülnéz, leg
többször észreveszi, hqgy mljhez mutat tehetséget u la
kosság, vagy ismeretköre miben hiányos és ö hol kap
c.solódhatik be!e a munkába? Egyes falvakban például a 
s1.bvés kedvelt és sokszor mesterien üzött háziipari fog
lalkozás. Máshol a keresztszemes varrásban, esetl<!g 
csipkeverésben, vagy a kézimunka másféle ágáb3n meg
fe'elö ügyességet mutatnak a falu leányai. Brassómegyei. 
fa'usi iskolánknál a kézimunka oktatás alig adott dolgot, 
mert még szünetekben is a nagos faltövekhez bt,~jtak 
a lányok dolgozni. Bezzeg nem igy, irt a városon! 

Csakhogy a tanitónök ritkán ismerkednek meg a 
képzökben a szővés szövevényes titkaival, söt a kézimunka 
többi ágával sem annyira, hogy abban mintaszerüleg 
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irányithatnák a népet. Ilyenkor van mgy fontossága a 
későbbi tanfolyamolmak. A tanltónö kérésére ~ az igaz
gató javaslatára a miniszteriwn meg kellene engedje, hogy, 
akár iSkolai év közben is, elmenjen a tanitönö megfelelő 
ipariskolába, hol elsajátithatja a neki szükséges ismere
leket. Ez nem lehet tömegek tanfolyama, mert miért 
fizessen az állam például olyan tanitóért, kinek müködési 
helyén nem is ismerik a szövöszéket és bevezetése 
teljesen meddő kisér!et volna. 

A hazatérő tanitönö tarsolyába geész csomó magyaros 
mintát ke'lene becsomagolni, melyet IMgismertetne fa
lujáva!. Igy a. sok panasz is megszünne, h9gy például 
a matyó eredetiség kiveszöben és igazi müvész-ember rá 
sem néz a mostani tömegáru kézimunkákra. 

Nehéz pénZJekkel kisérleteznek, pedig milyen egyszerü 
volna a megoldás a tanitönök segitségével. 

Csakhogy a tanítánöket is segiteni ketene fárasztó 
rnunkájukban és megszüntetni azokat a viszásságokat, 
ame!yek ma sok helyen előfordulnak. Itt van az a pont, 
ahol a felügyelettel megbizott szaktanitóknak és a tan
fe'ügyelöségeknek támaszként kell melléjök ál1ni, mert 
semmiképen sem mé1tányos például az a hoi!lyzet, hogy 
többtanerős iskolánál a továbbképzős fiuk közismeretei 
óráit is nök kell, hogy megtartsák, ellenben az ip3ros
tanonc iskolában a leányoknak itt-ott még a szabás rajzo
kat is férfiak tanítják. Az e!őbbi ingyen megy, az utóbb'!. 
javadalmazással jár. Helyet kell adni a nőknek ott is, ahol 
fizetnek a munkáért. Nincs is megengedve, hogy a leányok 
<Jktatását te"jesen férfiak lássák el és nem is való. Hogy 
ebben a lanitónök igen gyakran maguk is hibásak, 
vitán fe'ül áll. 

Lapunk mindig nyitva ál! a továbbképzök tanitónöiniclt 
részére, foglalkozzunk hát iskaláink közös ügyeivel és 
igyekezzünk a megtárgyaltakat javunkra fordítani. 

Racionalizálás. 
Társadalmi és gazdasági életünk minden meg

nyilvánulásában egy uj fogalomba, egy uj jelszóba 
ütközünk: racionalizá'ás. Prágában, Brüssrelben, Ró
mában, Párisban egymásután tartják a racionalizá
lási kongresszusokat Mi a célja ennek a mindig 
erősödő mozgalomnak? Mit értünk racionalizálás 
alatt? 

Racionalizálás alatt azt az észszerü gazdálko
dást értjük, mely a mai modem tudomány és tech
nika tökéletes felhasználásával a lehető legolcsób-

ban, a legrövidebb idő a'att és a legkisebb munká
val igyekszik az életszükségleteket előállitani és a 
fogyasztókhoz juttatni. A gyáraknak, a kereskedelem
nek és az egész gazdasági életnek ez a tudományo
san célszerü és tervszarü beá~li!ottsága - ameddig 
természetesen a ker. erkölcstan alapján áll - di
csérhető. Hisz a racinalizált gazdasági élet köny
nyebbé, olcsóbbá teheti az egész vona'on a meg
é-lhetést. 

De csak teheti, t. i. akkor, ha ez a racionalizá-

l 
l 

Bármiféle tanszer, taneszköz 
, 
es laboratoriumi 

• 

• felszerelés a legjobb minöségben és legméltányosabb áron 

Fill és Bartuska 
laboratoriumi felszerelési-, üvegtechnikai cikkek- és laoszergvárában l 
szereziletö be! Budapest, l., Bertalan-u. 26 l 
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fú nemcsak egyes köröknek jelent eUSnyt, hanem az 
egész :nei117A!tgazdaságnak, ha nemcsak a kartellt:k
nek, trösztöknek és gyáraknak c&izerü, hanem 8 
sze:rvelJet:nek, 8 népnek, a munkásnak is javára vá
Wc. Mert, amint a magánga7daságnak tagadjuk az 
öncé:lus6gát, amint annak a gyárvezetőségnek tekin
~ttel keJl lenni a munkások embe'ri jogaira és az 
egész nemzetgazdaság érdekeire, ugy a racionali
zá:!únak is vannak természeti és isteni jogon alapuló 
korlátai. 

Sajnos, a modern gazdasági élet raciona'izá'ásá
nál nem egy oylan jelenséggel találkorunk, mely e21e
lret · ez erkölcsi korlátokat áthágja. 

Az Egyesü:lt-Allamokhan a balesetbiztosító tár· 
sulatokban 1923-tól 1926-ig a balesetek szaporo· 
dása folytán '44 millió dollár ment veszendőbe. Va
gyis a biztosítótársulatok az előirányzott összeget 
44 . millió dollárral lépték tul. Természetesen a tár
sulatokat érdekelte ennek a nagy veszteségnek az 
o.lia. Az ügy tanulmányozására kiküldött bizottság 
megállapitot!a, hogy a balesetek megdöbbeRtő emel
kedése csak a tudományosan racionaiizált üzemve
zetésre vezethető vissza. A munkát annyira gyor
sitották, annyira mechanizálták, hogy a munkások 
nem vigyázhatnak magukra. ' 

Mikor ilyen hireket olvasunk a racionalizálás 
eredményeiről, egy pillanatra megáll a léleg~tünk. 
Nem éppen 8 44 millió dollár miatt. Hanem a miatt 
a s:ze:nvedés-óceán miatt, melyet azzal a 44 millió 
dollárral akartak felitatni, annak az ezer es ezer 
amerikai családnak, 8 szomorusága miatt, amelyek
ben 8 »tudományosan racionalizáft üzemvezetése be
teggé vagy egész életére szerencsétlenné tette 8 csa· 
iédapát. Es az üzemvezetők mentali!ása miatt, akild 
ugy látszik, már csak gépet, tudományosan mechani· 
zált rabsm~gát látnak a munkászubbony alatt. 

De jó leD!Ile, ha a: tudományosan racionaliz61ói 
üzemvezetők is :meghail!lanák és jól az emléke,._ 
tükbe vésnék egys1Je'l' 8 nagy szociális pápának, 
XIII. Leó páápnak dörgő szavát: 

»A munkásokat nem szabad rabszolgáknak te
kinteni és rabszolgákként Ire.zelni. Személyi méltó
ságuklllt, melyet keresztény méltóságuk megszentelt, 
mindig tisZteletben kelil tartani. A munka és a meg
élbetésért való küzdelem nem alacsonyHja le őket. 
Ellenkezőleg. A józan ész {:s keresztény ·feHogás sZie
rint csak becsületükre válik, hogy fáradSágos és 
tisztességes munkával tartják fenn az életüket. Becs· 
telenség azonben a munkásokat önző nyereségvágy 
miatt közönséges termelőjavakként tekinteni s öket 
csak annyira becsülni, amennyi erejük van a mun
kára.« 

A munkás s~mélyj. méltóságának a megbecsü
lése követelné, hogy 8 racionalizálási mozgalom ve
ret·öi gazdasági életünk egyik általános problémájára 
is legyenek tekintettel: a munkanélkilliségre. 

Statisztikai kimutatás szerint a német autóipar
ban racionalizá'ás következtében a munkások száma 
egy év alatt 2720-al csökkent. Ugyancsak raci01-
nalizá1ás következtében egy évvel erelőtt 73.300 hajó
gyári munkást kÉsztettek sztrájkba. 

Mint már előbb leszögez:ük, megengedjük, hogy 
a racionalizálásnak N?,Ppant előnyei lehetnek. De 
csak addig, mig nem ellenkezik a közjón:ak, egy 
egész országnak az érdekével. Mert azt már a leg
elemibb emberi érzés is beláthatja, hogy gyorsabb 
és olcsóbb munka miatt sem szabad tízezreket 
máról-holnapra az utcára tenni és a racionalizáló 
tudomány iránti lelkesedÉsben 44 millió dollárral too. 
bet fizettelni az előforduló balesellekre. 

·A Szivc . at& 

HIREK. 
A _azekaz6rdi ön6116 gazdasági népiskola 
~iállitáaa. 

· Május 29-én nyi'ott meg a szekszárdi gazdasági nép
iskola 28 éves fennáDása alkalmából rendeze~ ugy külsö
ségeiben, mint be!sö tartalomra nézve impozáns nagy
s.zabásu kézimunka és háziipari kiálGtis!l. • 
.. , Az ünne~lyes megnyitásan ott láttuk a vár!Iklgyei 
ga~ fe.ügyelöség képviseletében Legény Oszkár 
gazd. felügyelőt, a Tolnamegyel Gazdasági Egyesüléttől 
Jóhn Sándor tlitkárt, Boross Zo'ltánt, Kramer Jáno$t, a 
kereskedelmi osztály részéről Ulrich Ferencet, az lp&r>
lleSlil'et részéről André István kormánytanácsos elnököt 
a Sllekszárdi kisgazdák egyesü!etétöl Taksonyi József tit: 
kárt.. A polgári leányiskolát Tileiszen Jainos igazgató, az 
e«oi iskolákat Jártass Róza képviselték, nemkülönbl:m 
a n,agyszám~n megje!ent vendégek és gazdaszülök zsufo. 
lásie megtöltötték az erre a célra arnugy is szüknek bi· 
.zon~t tu;I~iségeket. Jankó Agoston, Tolnamegye főis
pán)& más1ranyu elfoglaltaága miaftt nem jelenhetett meg 
a megnyitó ünnepé1yen. : 

A megje'enteket Taba MariSka lll. B) o. növendék 
üdvözölte, kérve a vendégeke~. hogy ezen munkásságuk 
eredményét jóakaratuiag biráiják felül, majd csokorral 

kedveskedett dr. Halmos Andor kir. tanfelügyelönek. 
A megnyitó beszédet dr. Halmos Andor mondotts, 

felhíva a megjelentek figyebnét ennek a csendben és 
évröl-évre nagyobb eredményt felmutató, hasznos és a 
gyakorlati életet szolgáló intézménynek a müködésére. 
üdvözölte az intézet vezetőjét Pigniczky Ferenc igazgatót 
és a tan'l.eStittetet s a kiáUitást megnyitor'ta. 

Ezután a djjak kiosztása következett. A Tolnamegyei 
Gazdasági Egyesü'et által díjul adományomtt 2 ezüst 
érmet: Eszterbauer Julia lll. A) o. és Prantner József JI, 
p., a 2 brqnzérmet: Molnár Anna lll. A) o. és Szabój 
Gábor ll. o. tanÚlők nyerték. A smgedi cmuskátli:o kézi· 
munka nagykereskedés által adományozott 2 díjat: Szücs 
Mária és Csötönyi Julia nyerte el. · 

A gazd. iskola igazgatősiiga által adományozott 12 
drb. értékes kézimunka anyagot; Perc Rózsi, Kovác9 
Er~i, Hausknecht Róza l. o., Buzás Mariska, Sipos 
Ten, Matus Anna ll. o., Baka Juliska, Geiszauer Rózsi • 
Steiner RózSi, Fuksz Gizi, Taba Mariska és KJs Er~ 
III. A-B) oszt. tanu'lók nyerték el. 

Kezdetét vette a két termet megtöltö, 1200 darabOt 
számláló kiállitlás megtekintése. Az egyik teremben lát· 
1Uk a nöi kézírnunkának minden faját, minifen szlnpompa
ban és méretben. A 12-16 éves !eányok korukat meg-
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cáfoló ügyességgel, csinnal, ízléssel sajátitották el a leg
nehezebb munkákat. Kü'önös figyelmet érdemel az, hogy 
a kézimunkákhoz szükséges szövött anyagot is a nö~n
dékek állitották elő. Kiemelendők a »buzsáki« himzések, 
melyekkel az isirola a f. év márciusában 4Budapesten ren
dezett országos kiállitáson oklevetet nyert. 

A második teremben leány és fiu házi ipari munk!ákat 
mlá11llnk a legváltozatosabb szinekben és formákban. A 
fiuk fö'eg kefe, seprü és llamunkákkal tün~ ki. A leány 
növendékek sokirányu diszmunkákk'al szerepelnek, meg
számlálhatatlan mennyiségben. Külön ki kell emelni a 
csinos blllbagamituráka't. A megnyitó ünnepély nagyon 
kedves mozzanata volt, hogy magyar ruhás növendékek 
bemutatták a szövés, különfé:e géphimzések és kefekö
tést gyakorlatilag is. 

A nöi kézimunkák ízléses, minden krilikát megálló 
szakérte emmel való előáliitásáért és elrendezéltéért özv. 
Pau1ics Gézánét illeiti a legnagyobb elismerés. 

A kiá'llitást a társadalom minden rétegéből több mint 
1501Hln látogatták meg. 

A tervezett 4 napi kiállilás idejét a közönség óhajára 
meg ketett hosszabbitani. 

A debre(eni JI. számu gazduági iskola 6vzár6 
vizsgija. 

'Mindig eseménys•ámba ment a debreceni IL szá
mu gazdasági isko}a évzáró vizsgá;a, de a tegnapi 
még azo·k közül is kierne!lredett. Ugy látszik, ez 
az isko'a nem veszít a nivójából, hanem évröl-évre 
tovább emelkedik, mert mindig tud valami ujat, szé
pet, jót és addig nem látott hasznosat felmutlaitni. 
Igy volt ez a tegnapi vizsgán is. Már a belépésnél 
feltünik a csín, a rend, a tisztaság, a növendékek 
fegyelme2Jettsége és tisztelettudása, a sok virág és 
ami nagyon jellemző a mai világban a tanító és 
tanitvány közötti viszonyra: a szeretö ragaszkodás. 
Talán éppen a sze:temnek köszönhető az eredmény, 
ami ugy a szóbeli vizsgán, mint a gyakorlati kézi
munka-kiállításon is szembetünő volt: ~ komoly el
méleti tudás párosu~va a komoly gyakorlati murl.iá~ 
val. A vizsga istentisztelettel kezdődött, mely UliJin 
megkezdődött a szóbeli vizsgá!at Baja Mihály ref. 
lelkész, gondooksági tag és Károlyi László kor
mánybiztos elnöklele alatt. - Egymásután vizsgáz
tak a Ill., II., és I. osztályos leányok, komoly, ér
telmes feleleteikkel adván bizonyságát a komoly, 
lelkiismeretes és gondos elökészitésnek. Mindjárt fel
tünt a 111. osztályosok egyenMJházata, mit amk sa
ját maguk készitettek el az iS'ko'a által nekik adott 
anyagból igazi ügyességgel és kellö ráterrnet1sé5-
gel. Ez osztá!y szép sikere Smmo!ányi Mária ta
nárnő kiváló érdeme, kinek tudását csak jó szlve 
mulja felül, a mit hálás könnyek között köszöntek 
meg bucsuzc> tanítványai A II. osz: á y fehémemü ki· 
áHitása viszont Péterffy Kató tanámö érdeme, mig 
a magyaros kézimunkaosztály vezetése Nagy Mariska 
tanárnőt dicséri. 

Dé!után volt a fiuk vizsgája. Ami szellemet Kurdy 
Sándor igazgató az egész iskolában meghonosi~, 
ugy8illazt teszi a saját fiuisko'áiban: az elméleti kl
képZést, a gyakorilati kivitellel párositja. - Való
ságos kisga.zdésMtot nevel a gazdá!kodás minden 
ágában, hüséges társa Lakatos István ta.nárral együtt, 
- sainos a liegtöbb esetben olyanokból, akiknek még 
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egy hold fö'd örökség sem jut osztályrészül. - A 
vizsgálatot az elnöklő lelkész és kormánybiztos el
ismerő szavai és a juta~omkönyvek kiosztása zárták 
be, biztositván az intézetet te'jes és osztatl·an e1ís
rnerésük: felől. 

A vizsga befejeztével Z. Szabó László ok). 
gazda, Végh József és Braun Agoston gud. akad. 
ha.Hgatók, kik ez iskolához vannak beosztva, tartot
tak sikeres gyakor~ati tanitást. 

Suta Gyula testnevelési föoktató _ ren4gyak0rllll~ 
kat mutatott be, mely a tanuJók fegyelmezettségéről 
tett tanuságot. 

Dr. Beeker Károly Németorazte v. kultazmlnisztlere 
Szegedea. 

Dr. Becker Károly NémetorsZág volt kultusz
rninisztere, ki gróf Klebelsberg Kunó vallás- és 
közoktatásügyi miniszterünk látogatására Magyaror
országba jött és Szegeden is járt, a f. hó 6-án a 
Szeged..al'sóközponti gazdasági isko!át is meglisztelte 
látogatásáva-l. Kiséretében voltak gróf Klebelsberg 
Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter, dr. Aig
ner Károly főispán, dr. Somogyi Szilveszter polgár
~:er, a szegedi egyetem tanári kara és töb!J v6rosi 
el'őkelóség. 

Az elöke'ö vendégeket az igazgató először is az 
iskola munkatermébe ve?.ette, ahol a másnapi vizs
gára két tanfolyam - tárgyai voltak bemutatásra ki
állitva. A növénygyüjteményböl különösen felkel~ 
te a vendégek figyeimét az isko'a terméséből be
mutatott 201 cm-es rozs-kéve szembe á.Hitva a kö
zeli szomszéd földjén termett 104 cm-es rozs-ké
vévet 

Az állatállomány megtekintésénél személyesen 
mutatta be Kultuszrniniszter unmk német ko~légá
jának az iskola szép kü~mü, fajtiszta bonyhádi tehe
nét, mint külfö~dön is ismert magyar tájfajtát A 
yorksbirei és berkshirei tenyészáUomány után meg
tekintették még a vendégek az iskolai épüle~ 
és jó háromnegyed órai látogatás után autóvab in
dultak Királybalmára a szegedi tanyavilág tanul· 
mányozására. 

Kamarai bir. 
A FelsődWJántu~i Mezögazdasági Kamara 1930. 

junius hó 12-én tar!ott XV. közgyülése az Orszá
gos Mezögazdasági Kamara utján egyhangu hatá
rozattal 12 pontból álló kérést és kívánságot· ter
jeszt az összkorrnány elé. E pontok közül ~nntl!n
ltet a 11. pont érdalilel klllön6sképen. me\' Igy ~
zik: »Kívánjuk a rnezögazdasági szakoktalés oly
módon való fejlesztését, hogy az az általános .. :mü
veltség elterjedésével mi:ndenkor arányban legyen; 
és kérjük a mintagazdaságolkn:ak, kisérleti telepek
nek minél nagyobb számban való létesitésétc. 

Ezekkel a kérdésekkel Iapunk következO számá
ban majd teljes tárgyilagossággal és bövebben fog
IalkoZIWlk. Az idO halad, feltétlenill revízió alá ke.l!l 
venni a gazdasági népoktatás kérdését s a birom 
évtizedes mult tapaszt:alJatamak értékeit minél na
gyobb százalékban át kell menteni a legközelebb 
jÖVőbein teljes· rendszerességgel kialakulni készülö Pi 
irány számára. 
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HIVATALOS KOZLEMÉNYEK . ............ 
M. kir. val:ts- ú közoktatálityi mialsztértum. 
746--11. 145--1980. ~. 

»A m. kir. vallás- és kö20ktatásügyi miniszter 
Péterffy Katalin helyettes gazdasági szaktani~őt 
az 1927. évi 9000 M. E. számu rendelet alapJán 
járó illetményekkel állami gazdasági szaktanítónővé 

kinevezte.« 
Budapest, 1930. évi majus hó 22-én. 

A miniszter helyett: 
Dr. Petri p,iJ 1111:. 

-államtitkár. 

IRODALOM ÉS LAPSZEMLE. 
Per cruc:!m ad Jacem. 

Me.o;terházy Ambrus ujságirónak fenti eim alatt m.:!g
je'ent könyvét olvasom. 

Huszonhét e'mélkedés. Nem tudhatni, melyikben van 
több é'etbölcsesség, nehéz eldönteni, hogy melyikben 
rePfk mélyebb hit s lehetetJen kiválasztani, hogy me
lyiknek olvasása nyujt nagyobb lelki gyönyörüségei. 

:oSok vívódás, sok baj és rengeteg válságtól« m~
tépe'tt és a világosság után sóvárgó lélekböJ felszakadt 
zokogó bünbánat és az öröm hangján zengö hisr.elt~gy 
bámulatos összhangja került ebben a könyvben hangue
re~és alá. Elolvasása után a lélekben valami titokzatos 
zsongás támad, mintha a Szentlélek hárfájának hurjai 
inditanák rezgésre a tépelődö és megnyugvást ker.esö 
lelket. A zsongásban a biztatás hangja szóJ hozzánk. »~n 
vagyok az ut, az igazság és az é~et.« A sötétség eloszlJ(, 
a lé!ekben világosság támad s az emelkedik fel, fel az 
örök igazság trónja elé, hogy elmondja a confileort és 
a credot, mert őszinte bánat és hit nélkül csak vergődés 
és kinos tépe~ödés az ember élete. 

Ridi6a Gazdaúgi El68'disok. 
A m. kir. földmüvelésiigyi miniszterium a rádión 

elhangZIOtt gazdasági előadások szövegét olcsó füzetek 
aJakjában terjeSzti s ezzel megbecsülhetetlen nagy hasz
nára van a nép gazdasági okta1ásli1Jik. Akik az elöadáso
ket a rádión meghal12atták szivesen, megszerzik ~~t 
a füzetekét, hogy a haflottak feledé~ ne menjenek, akik
nek pedig az e!őadásokat nincsen módjukban hallgatni, 
1821Dk a füzetek gondos átolvasása után juthatnak az élet
ben oly hasznos gazdasági ismeretek birtokába. 

A füzetek ÖS!IIII!gyiljtve és bek(itve minden iskola, 
llépkönyvtár és kisgazda könyvtérának értékes darabjai. 
A félévenkint megjeleDet filzeteket egybekötvé is még
lebet rendelni a földmüvelésügyi minisztérium könyvtá
rából (Budapest, V., Kossuth Lajos-~ér 11., földszint) 
OSÜIOS és •ös kötésben 2 pengőért kötetenkint Nagyon 
ajánljuk az iskolák könyvtárainak is beszerzésre. 

8vk6ayv. 
A fővárosi pedagógiai könyvtár 1929. évről szerkesz

tett évkönyve és uj szerzeményelnek jegyzéke rneltó 
1811Ubimnysága annak, hogy fövárosunk mily ríemes ál
dozatkészséggel gondoskodik a magyar pedagóR'usok lés 
a pedagógia iránt érdeld6dö más egyének pe:lagóliai
önképzésének lehet~öl. Ha valamikor nemes gondolat 
~t e könyvtár megalrotésa, fokozdttabb mértékben nél
külözhetetlen ma annak fenntartésa és fejlesztése, amikor 
a már-már e'viselhete'llenné váló gazdasági helyzet teljesen 
lehetetlenné teszi a pedagógusok legnagyobb rés~ 
a szük.séges pedagógiai munkák 'beszerzését és folyóiratok 
megrende'ését. 

A je'entésbö! megáiJapithatjuk, hogy a könyvtiÍr ·iz 
1929. évben 9.749 darabbal gyarapodott s igy annak .1929. 
évi december hó 31-i állománya 45.457 kötet volt. 

A könyvtár az elmult évben 56.544 pengőt forditott 
könyvvásárlásra s ezenkivül a több példányban meglevö 
müvek kicseré~ése folytán is 5.217 drb. könyvvel nörelte 
állomány át. 

A könyvtárnak 253 folyóirat járt. Ebböl: magyar 103, 
német 117, francia 13, angol 16, olasz 3, latin 1. Folyó
iratokra a könyvtár 1929. évben 7.008 pengöt költött. 

A könyvtár forgalma az 1928. évihez kép.est <!3 szá
zalékkal emelkedett. 

Az olvasótermet 14.664 órán át 10.670 esetben, a 
házi kölesönzést 4707 esetben vette igénybe a közönség. 

Az olvasóteremben használt kötetek száma 3>.378, a 
házi kölcsönzésekre kiadotlaké 9751, összesen 45.129 kötet 
volt. A napi átlagforgalom 56 látogató és 166 kötet volt. 

A legnagyobb érdeklődés a folyóiratok iránt mutat
kozott. Az egész forgalom 44 százaléka folyóiratokra 
esett. ' 

A könyvtár olvasóközönségének legnagyobb része hi
vatásos pszichologus, orvos, pedagógiai szakiró s tanító 
és tanárképzéssel foglalkozó profess210r volt. 

Igen szorgalma.san látogatta a könyvtárat az elemi 
iskolai tanitóság. A középiskolai tanérságat a pedagó!Pai 
kérdések általában kevésbbé érdekelték, ök inkább a 
saját speeiélis szakjukhoz keresték az anyagot. A polgári 
iskolák tanszemélyzete aránylag gyenge könyvtárllítogató 
volt. Az óvónők szaldelügyelőiket és néhány magánintéze
kivéve - ·· a könyvtárat egyáltalában nem látogatták. 

A szakok szerinti csoportosításban sorolja fel az év 
folyamán beszerzett uj müveket és külön csoportban, Ile
tnrendben Ismerteli a kurrens folyótratok clmelt. 

A könyvtár hivatalos cime: :.Fővárosi Pedagógiai 
Könyvtárc (Budapest, VIII., Mária Terézia-tér 8.) 

Használata teljesen díjtalan, felvilágositást megkere
sésre szivesen ad a könyvtár igazgatósága. 

A MIIIJU bRzak6rdéS mecoldiaa. 
Kilmsy Jea6, ay. gazdasAgi talair klayvillelr ismerteH~e. 

E választékos, magyaros és igen élvezetes stílusban 
megirt, vasiros könyv a buzakérdés minden részletét és 
vonatkozását feltárja s a buzaválsiig biztos és gyökeres 
megoldására nézve a legalkalmasabb eszközöket, módokat 
és intézkedéseket javasolj.a. 

Szerzö végigvezet bennünket a buzavá'ság keletkezé
&6nek történelén; előada j az okokat, amelyek miatt buzánit 
minösége ellanyhult. E történelmi visszatekintés után a 
~za s buzaliszt tudományos minöségvizsgálatának összes 
fizikai módszereit ismerte~i. Ez a rész mind frodalmi; min~ 
gyakorlati 1ekintetben egészen uj, eredeti s ismeretlén,. 
sem a hazai, sem a külföldi szakkönyvekben meg nem 



talá'ható. Az. idevonatkozó legelSő ~zsgálatok, felfedezések, 
találmányok magyar <&gyból pattan'lak kl s az eredeti mü
szerek is magyar szerki!szlésüek, amelyek alapelvét l'l
lesve, ugyanezeket a müszereket némiJeg módositott ·tlak
ban a külföld államaiban megalkották, más elnevezést 
adtak nekik és már több mint egy évtized óta hasznüják. 

szerzö leiraj, hogy a buzasikér szakszerü kimosása 
5 mennyiségének pontos megálJapitása, valamint a buza
sikér minöségének he'yes elbírálása s jellemzése miképen 
történik. Elmondja, hogy a buzaSikér kimosását Ameri
kában és Angliában hogyan végzik. 

Rendszerezi szerzö azokat a fe~adatokat, amelyek a 
minÖSégbuza tennesztésével kapcsolatban további tudo
mányos kuta:tásra s végleges kinyomozásra várnak. Ezzel 
a növénynemesitök és a gyakorlati gazdák előtt uj iátó
kört nyit meg. Bebizonyítja, hogy a magyar gazdáknak 
igenis módjukban van sikérben dus, acélos buzát elöálli
taniok és ezze\ összefüggésben a növénynemesilés helyes 
keresztü:vite!ére nézve bizbs alapokon nyugvó· irányi!l
veket szab. A tudományos minöségvizsgálat szám~~rü 
adataival meggyözöen kimutatja, hogy az okszerü s rno
dern szabá!yok, e!járások és módszerek következetes dl
kalmf.zásával a magyar gazdák is tudnak a ManitoM
buzákkal egyenlő értékü s minöségü, sö: m~g j:>bb buzát 
is termelni. 

eriDH Kákosy azokal a teaaivalókal is, amely!kkel a 
mez(igazdaség ohzerilvé létele s tudományos alapokra 
való le'lde~se érd-akében a uépku.turát m!Ztigazdaságl 

vonatkozásbau kelJ6 szillv-aualra kell f~l~mela11u'k. Itt 
Jegaagy'lbb sz~rep2t szill az önálló gazdasági uépisko
lékaak és szól a könéei gazd1úgi felilgy!l6k és köz,égi 
gazdalllkár!lk iatézméuyéuek terveftteir61. 

A münek :.Standard-buza« cimü föfe~jzetében először 
is a külföldi állam:>k, főkép Amerika és Németország 
törekvéseit és intézkedéSi!it ismerteti szerző, azután pedig 
rátér a hazai tervezetekre s inditványokra. Kanada és 
Kanzas-állam buzaminöségi térképeit, továbbá a Manitoba
buzák amerikai vizsgá'ómódok szerint való minösitését is 
közzéleszi; hozza Nérnerországnak a stlndard-gabonákra 
vonatkozólag összeállitott értékcsoportositását. Ismert.eli 
Jugoszlávia s Románia terveit, valamint a bécsi gab:ma
tözsdének Magyarországról készitett buzaminőségi tér
képét. A magyar törekvések közül a Magyar Közraktáradd 
Egyesü'etének a földmiv~lésügyi minisztériumhoz intézett 
emlékiratával, Gláser Gézának, az export-agrál1államok ki
vite'ének centralizálására tett javaslatával és az Országos 
Molnárszövetségnek a földmivelésügyi minisztériumhoz be
nyujtott fe'terjesztésével bövebben foglalkozik. Mi!gbirálfa 
a »Pesti Naplóc ujságvállalat buzakalász-versenyeit. Majd 
mé'yrehatóan rnegindokolja, hogy figyelmen kivül kell 
hagynunk azt a gondolatot, hogy hazánkban külö111 kitünő 

13 

minöségü exportbuzát és mellette külön gyengeminöségíl, 
bőventermő belföldi buzákat próbáljunk termeszteni. Bu
zánk min6ségének hanyatlásáért erköldstleg a maJmokat 
és gabonakereskedöki!t is fe'elóssé teszi. 

Hoaszu fófe)ezetet szentel a könyv írója a Uszt-stan
dard, liSztrnárka s lisztegalizálás kérdésének, melyre nérlll 
a he!yes irányelveket megjelöli. Majd a M. Kir. Gabona
és Lis~tkisérleti Allomás célkitüzéseivel és munkaprog· 
ramjával foglalkozik. . ., 't 

A könyvnek nagyon érdekes és a gazdák, gaboná~ 
kereskedők és mainárok szempontjából egyaránt fon* 
részei: a gabona nedvességtartalmáról, utánérésröl, r ... 
tározásról, majd a gabonának, malmi fél- és végterm~ 
nek nedvességtartaima megállapításáról, továbbá a tll.tW 
megrom1ásáról, a lisztek nedvességtartalmáról és a lisztek 
süthetöségéről külön-külön irott föfejezetei. ., 

Külön föfejezetekben tárgyalja szerzö a körzeti kisér
!eti ~erek életrehivásának fontosságát, céljait, azután ·a 
nemesitett buzák minőségének tudományos felülbirálásjt 
s ál!andó ellenőrzését, továbbá a M. Kir. Gabona- Lis·· 
kisér!eti ADomás reformját és nagyvonaluvé fejlesztésé~ 
majd pedig az állami gabonagyüjtést, raktározást és kifil! 
föld i értékesitést. 

Kákosy Jenő e nagy anyag részlelles, kimeritö i:J; 
szakszerü szétbonco!ása, minden oldalról való tüzetes 
megvilágitása s rendszerbe foglalása után 15 föpontbtjl 
ös.c;zegezi mindazokat a tennivalókat, intézkedéseket, ame
lyek megvalósitása eselén a buzaválságot aránylag rövid 
idő alan, bizt:>san, gyökeresen és véglegesan meg le~ 
oldani. Végül a :o jövő távlata« eimen emelkedett hani' .. 
szárnya'ó befe<!jzést ir, melyben Jugoszlávia, Bulgária · · 
Románia országos, szakszerü termelői akciójára hiv· · 
kozva, inte'met intéz a kormányzathoz, hogy a minös -
buza termesztésére, valamint a buza és buzaliszt magyar 
eredetü, speciá'is tudományágának továbbfejlesztéséra s 
legmagasabb fokra leendő fi!lemelésére vonatkozólag még 
idejében hozza meg a szükséges anyagi átdozatokat és 
tegye meg a kivánatos és sürgős intézkedéseket. 

Ez a· mü igazán megérdemli, hogy ott legyen minden 
buzát termesztő gazda, t3nügyi személy, molnár, gabona
kereskedő és az ország sorsát intézö minden fe"elős té
nyező asztalán, nemcsak diszül, hanem az élő lelkiisme
retre nehezedö em'ékeztetöül és intöjelül, hogy megtanul
ják e könyvből a minöségbuza termesztését, világpiaci 
értékesitését és megismerjék a régen, igen kinosan vajudó 
nuz&vá'ság megoldásának csalhatatlanul biztos módsz~reit 
és eszközeit ! 

A 214 nagy oldalt, buzaminöség-vizsgálati táblázatokat 
tartalmazó és 19 ábrával díszített könyv megrendel!tető 
»A Kisgazda« kiadóhivatalától (Budapest, VIII., Rökk Szi
lárd-ucca 31.) Ara füzve 10, te:jes vásmnkötésben 11 P. 

GAZDÁLKODÁS. 

Időszerü teendők a baromfitenyésztés körül. 
Irta : MAGA JÁNOS. 

A tavaszi és nyári hónapokban mindenfelé van
nak apró csirkék, amelyeket mindenben féltve dé
delget a gondos gazda, de bármennyire igyekszik is 
azokat megtartani, az 100 százalékban s~hogysem 
sikerül. 

A kis csirkéket kikeltetni nem o"yan nehéz, mint 
megtartani, felnevelni. 

BallOmfiaink e hónapokban sok veszélyn<!k van-

nak kitéve és sokszor garmadával tünnek 
hullanak el belőlük. .. 

t:yen időtájban a kis csirkék legnagyobb enifi
ségei a szarkák, szürke varjuk és héják, a nagy~ 
baromfiakat pedig a róka kerülgeti és hordja· ·ei 
nagy elŐS'ZieretetteL :4 

A ragadoZÓ madarak ellen a legjobb védekeals 
az, ha a csibék kifutójában, lrertben, gyümölc~-
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ben, hol kis csibéink tart6zkodnak, szines, fénylő 
uwggömböket helyezünk el olyan magasan, hogy 
BJZOk a fák vagy bokrok közül kiemelkedjenek. Ezek
tól a fénylő gömböktől a ragadozó madarak irt~ 
mtosan félnek. Vannak ugyan közöttük o!yanok ls, 
melyek a terep megszokása után mégis le-lecsap
nak Ezeken ugy foghatunk ki, ha az üveggömbök 
'helyét gyakran változtatgatjuk. · 
' Ahol ráérünk a kis csibékre vigyázni, ott egy 

felforditott ládát helyeziink el a csibék tartózkodási 
helyén s mikor a ragaoozót keringeni látjuk, jó 
:nagyot ütünk a láda fenekér~. Ettől a zajtól az 
:nwgriad s egy- két napi ilyen eljárás után elmarad. 

· Ugyancsak ilyenkor küzködik sok baromfite-
nyésztő a kis csibék felnevelésével is. Nagyon se>k 
builik el a kis csibék köiül a helytelen itatás követ
ikeztében. A legtöbb helyen vagy kevés az itató-
edény vagy pedig már az első ttatás alkalmával 
a kis csibék előtt hagyjuk az itatóedényeket s na
gyon sokszor m~, llogy: il ldl csibe - nem 
tudván mennyi az elég - annyit iszik, hogy a 
helyszinén felfordul. Az ilyen kis esihét ne dobjuk 
el, ha:nem tegyük egy összehaj!o:t zsák közé, ugy 
N>gy el ne tudjon dőlni se jobbra, se baUr.a. Két
három óra mulva talpon lesz a kis telhetetlen. Vi
~i kell, hogy a kis csibék mohón ne igyanak s 
hogy az ivóviz tulságos hideg ne legyen. 

Ha azt látjuk, hogy a kis csibék mohón neki· 
esnek a viznek, tegyük az itatót vaLamivel odább 
s ekkor meg!átjuk, hogy azok, amelyek már eleget 
ittak, a régi helyükön maradnak s o'yan mozd.ula
tot tesznek, mintha innának. Az itatóedényhez o~yan 
csibék mennek ezután, amelyek még nem ittak ele
get. Itatás után az itatókat elvesszük előlük. 

Az ivóvizet csak egy hét eiteitével hagyjuk ál
a&ndóan előttük. 

Az is gyakran megtörténik" hogy a kis csibék 
este - mikor a sarokban huzódnitk össze, egy
mást eltapossák, mert egyik a másikon keresztül 
igyekszik a melegebbnek érzett helyet elfoglalni. 

· Ennek azzal vehetjük e"ejét, ha a hálóhelyiség 
BUkát legömbö!yitjük. 

A kis csibék tömegesebb e\hullását a felfázás 
okozhatja. Ez Mgyon sok áldozatot követel s a 
csibe !DBgYObb korában is erősen megsinyli a fel
~· Az a nagyon sok száz mag száz kedvetlen, 
gúbbasztó és néhány nap mulva elhu\ló kis jószág 
:dlind ennek a bajnak az áldozata. Nem szabad fe. 
~ azt sem, hogy a későbbi, 3-4 hetes kor
lffl fellépő bélhurut, nátha, majd diftéria és még 
• más baj mind-mind a felhü'!ésre vezethető visz* Ezt 18 nagy károkat okozó bajt ugy kerülhetjük 
C ha nem cementtel, téglával vagy más hideg, l m deszka padiÓVI81 vagy más meleg anyaggal 

zzuk le kis csibéink tartózkodási- és bálóhe
geit. A fapadlóra természetesen jó vastlllgon 
az homokot kell szórni, s azt minél gyak1'18bban 
el felcserélni. 

!
~~ .. A :nagyobb baromfi ülörudalron alszik. Ame

Mgyobb baromfi nem megy fel az ülörudra, 
nem egészséges. Az ilyen állatnak rendszerint 
atkás vagy mint mondani szokták, meszes a 

lilla. Ez sulyos betegség, de mivel könnyen gyó-

gyith&tó, seholsem szabadna előfordulnia. 
A meszes lábra nagyon jó szer. az egy evőkanál 

dismózsirból, egy kávéskanál kénvirágporból, egy 
késhegynyi hamuzsirból és egy gramm chánozolból 
készült évekig is el1arthat6 kenőcs, de szükség ese
tén hatásos a meszes lábnak a kátránnyal néhány
szor való bekenése is. 

A kis csibék egészséges fejlődésére nagy befo
lyással van azok okszerü etetése is. Mikor B kis 
csibék a keltetés után jól felszáraadtak, elég moz
gékonyak és éhségüket csipegetéssei kezdik elárulni, 
mosott, durva homokot és tört faszenet szórunk 
eléjük, amit sZépen el-elcsipegetnek. 

Három-négy óra mulva bárnomtlan sárga kölest 
kapnak s ujabb három-négy óra elteltével kemény
re fött tojást apróra vagdalva, melyböl 20 csir
kére egy darabot számíthatunk Az első napon inni 
nem kapnak. 

A második etetési napon tekintet:el arra, hogy 
hogy mosott homokban járnak, amelyből az emész
téshez szükséges kovaszemecskéket tetszéS szerint 
szedegethetik, két naponkint váltogatva hámozatlan 
kölest és keményrefölt tojást k~pnak. 

A harmadik napon ugy etetünk, mint a máso
dikon. 

A második napon felforralt, de lebütött vizet 
is kapnak, amelyb:! igen cé"szerü kevés vörös törött
paprikát tenni. 

A negyedik napon először köe"st kapnak, másod
swr kemény to;ást tellgeri clarába keverve, harmad
szor törött buzát, negyedszer megint kevert tojástl, 
ötödször pedig tengeriszemet apróra összetörve, szó
va1 szemes e eséget lágy eleséggel felváltva. 

Igy etetünk a hetedik-nyo~cadik napig, mikor is 
a tojás etetése elmarad és áttérünk az u. n. automate 
keverék etetésére. 

Ilyen keveréknek nagyon alkalmas a dr. Schnei-
der Lajos-féle keverék, amely: 

4.0 kg. buzakorpából, 
1.5 kg. árpadarából, 
1.5 kg. tengeridarából, 

s.rr. 

3.0 kg. megszitált zabdarából, 
4.0 kg. bus- vagy halHsztböl, 
0.7 kg. szénsavas takarmánymészböl, 
0.05 kg. konyhasóból 

Ezt a keveréket önetetökben állandóan előttük 
hagyjuk s ezt tetszés szerinti mennyiségben fo
gyuztják, csupán csak reggel, dé!ben és este kap
nak kevés szemes eleséget: buzát és tengerit vál
togatva, eleinte törve, később egészben. 

Ezeken kivül igen jó hatással van fejlődésükre 
a csirázott zab, melyből állandóan kaphatnak. 

Ha kedveskedni is akarunk nekik, aludttejet Ire· 
verünk zab-, árpa- és tengeri-da·ra közé, de ez 
után az eleség után nem itatunk, majd csak a s.zemes 
eleség után. 

Talán mondani is felesleges, hogy ezeken ki· 
vül a jó levegő, világosság, napsugár és tisz118ság 
azok a tényezők, melyek a kis csibék fej-lödését, a 
gazda örömét és hazánk gazdasági haladását biz
tosítják. 
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A legyek irtása. 
Az ember és az ál!at nyug'talanitója s a fertöző 

betegségek terjesztője a légy. 
A fertözés konnyú elterjesztését életmódja magya

rázza. A légy rothadó anyagokba, szmeétbe, trágyába 
rakja petéi:t éS a l.égyálcák ebben a szennye5 környeze~en 
ke!nek ki. A kifejlett legyek azután hol a OA:Iamétdombon, 
hol a konyhában, hol az árnyékszéken, hol meg a tej
kamrában tartózkodnak, odarepü~nek az ember ételébe, 
8 kiSgyermek szájára, sZJemére és mindenüvé elviszik a 
lábukra tapadt szennyes, undorító an_yagban a fertöző 
esirák tömegeit. 
, Hogy a legyek e:Ieni védekezés hatásos legyen, leg
fontosabb teendő megakadályozni a legyek elszaporodását. 
másodsorban pedig a meg"evö legyeket pusZtitani kell. 

Az e'szaporodás ellen tisztasággal védekezünk. Laká.; 
$!nk, kamránk, udvarunk, istáltónk mindig tiszta JegyeJt 
A szemét- és árnyékszék-gödör fede~t ~gyen, trágyatele
pünk megfe"elö berendezésü. Nil türjük a szétszórt SlJe· 

metet és bomlásnal< kitett anyagok'lt. 
· A sZJemétgödrö~ben és emésztőgödrökben a !egyek 
elszaporodását olcsó kémiai szerekkel is meglehet akadá
lyozni. llyenek a porrátört bórax, melyböl 1 köbméterre 1 
kg. kell, továbbá a vasgálic, oltatlan mész és karbolmész. 
Petró!eum az árnyékszékek szagtalanitására és a l~gyek 
elszaporodása ellen igen hatásos. 

Szerkesztöi 
Elöflzetöiakhez. Szeretettel kérem azokat az 

előfizetöinket, akik az előriretési di;.at még nem kül
dötték be, hogy azt a nyár fo:yamán bekü"derii szi
veskedjenek, mert e né!·kül nincs módunkba:n a la
pot megfelelő példányszámban elöállittatni és szét
küldeni. 

Olvasóinkhoz. Ha szerkesztöutódom egy véle• 
ményen lesz velem, a f. évi szeptemberi számtól 
kezdve havonkint könyvalakba összehajtogatható és 
össregyüjtve majd beköttelhető módszertani mellék
letet adunk, amely rendsreresen foglalkozik a gaz
dasági népisko'a tantárgyai feldolgozásának a gya
korlati életben legiobban bevált módszereivel. Ha
vonkint egy-egy tantárgy kerül fe'do'gozás alá s igy 
mire a Géber-féle hatkötetes tankönyvsorozat m~
jelenik, teljesen készen lesz a ~azdasági népiskolai 
oktatás módszertana is. · 

M. T. Szabadlzál:ál. Bocsáss meg, hogy a be
küldött jegyzőkönyvet nem közöltem le, mert attól 
~tartottam, hogy országos Irulturbotrány keletkezik 
~löle. Pedig tudod ugy-e, hogy: ,.Jaj a megbotrán
kozónak, de százszor jaj a megbotránkozt:atónak«. 
Az emberek lelketlensége pedig ne bántson. Lesz 
még jobban is! Isten Veled! · 

M. J. Ktlespaula. A baromfitenyésztésről bekül
dött idősrerü értekezésért hálás köszönet. Kérem 
máskor is gyakorll8ti hozzászólásait Legközelebb a 
b~romfibetegségekról és azok gyógyításáról szeret• 
nenk valamit gyakorlati oktatást hallani. Odvözlet! 

Milldeaklllek. Srer'kesz!öi megbizatásomnak sze
retettel tettem eleget. Atsdom a tolla1 másnak s e~ 
alkalommal is bél• kösZÖnetet mondok azok.uakJ 

A legyeknek a falon való megtapadását azzal ne
hezitjük meg, ha a mesZJelésre hasznáh mészhez 20 
százalék rézgálicot vagy timsót keVerünk. Ezt a légy 
nedves tapadókorongja fe'oldja s ezzel annyira tönkre
megy, hogy a légy képte!en lesz a kapaszkodásra. 
• Légymentessé tehetjük he'yiségeinket, ha az.okat sö

téten, szellösen és hüvösen tartjuk, ajtóra ablakra pedig 
szunyoghálót alkalmazunk. ' 

Nem elégséges azonban csak a legyek elszaporodását 
gátolni, hanem szükséges a:rok irtása is. Ezt általanoslan 
ismert légyfogókkal és mérgekkel végezzük. 

Ezek közül megemlítjük a Fly-Tox légymérget, amely 
elporlaldva, azonnal elöli a legyeket. Ez különösen ott 
ajánlatos, ahol gyorsan és biztosan akarunk tlégymentó· 
siteni rv alamely helyiséget. 

A mérgekkel általában elővigyázatosak legyünk, r.e
hogy ve'ük emberben vagy állatban kárt te~k. Ke
vésbé veszedelmes a kvassia-forgács föze:e cukorral ke
vervre. Vagy még jobb 5-8-szoros - s kevés tej~l -
higított formalinoldat, amit lapos tányérokon helyezünk el. 

Minden ember köte'essége, hogy ezt az undorító és 
veszede'mes állatot mindig és mindenütt pusztítsa, annál 
is inkább, mert ez semmi kü!önös nehézségbe nem üt
közik. 

üzenetek. 
akik nehéz munkámban jó tanácsaikkal, irásaikkal, 
~irálataikakl vagy bármiféle•képen támogattak és lel
kemet megérteni igyekeztek. 

Szebb jövőt! Adjon Isten! ··-·-··--1 .9f;z ~ élel6en Jut~~ l 
~· 

l SINGER\ l VARRÓGÉP. 
~.f!/ZŐ fouié.si, fol.tételeJc,. 
~ haAJi. rázlelelt.. • 1 UNGER VARRÓGÉP RÉSZ\l TÁR. s.J 

fl6kD•Iet •• arna• 111ln• 
en •••Jallll varaaalllan ·-·-· 
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. . ·--·-·-·~~~ .. a. 111• kir. •••••s· •• k6aokt•tlsD8JI lillnisater Cir 11114-os~72!181ó. sa. ·1, 
renclelet6vel, CHIV818Ios K6al6nJ 1810 Jun. 1, •z 1810-11. t8n6vre 

klalr61•Bos•n en•ed6tJ•~•H 

ÖNÁLLÓ GAZDASÁGI NEPISIOLAl TANKÖNYVEK l 
- IIAr ujt6 olt k~~ ~~~~ ...,..•ok kiUiilllt - 611 rirjik l 
6I tOrgetlll az OaAII6 gazdatAgi népltkol6k. - A TalkGnyvOgyl BizotttAg llltal elgtdélyazétre 
tjialatt kotttek IUIUIZtut havAban jel1111k meg. - Bevezetél céljall61 kivint mutatviiJ· 

példtnyokra el6jegyz61aket mlr mast 11 elfag11d11nk. • 

Gazdalányok könyve 
Ela6 rllz. A gazdasági népiskolák l. leányosztálya számára. 

Szerkesztette : 

GÉHER LAJOS 
Razd. népisk. igazgató, szakfelügyeló. 

A 1 ankönyvügyi Bizotlsdg dltal engedélyezésre ajdnlva. 

Gazdafiuk könyve 
Elat'J rllz. A gazdasági népiskolák l. fiuosztálya számára. 

Szerkesztette , 

GÉHER LAJOS 
gaz. népisk. igazgató, szakfelügyeló. 

A 7 ankönyvügyi Bizotlsdg dltal engedélyr.zúre ajtfnlva. 

CYber LaJos 
Uayv--ta ivril·évl fakouttan •a•zal kl; az 1930-31 tu6vb• tellit a 11. 6I 111. 
DIZ1tly 1iltozattual u altllb feiMralt OltliO audaugl Hpllkolal klarvaklt lla1Z1161Ja : 
ABONYINÉ KERESZTURY MARGIT : Olva$6• ú tankönyv a leányiskolák II. és III. 

osztálya számára. (Eng. sz. 63,98611928.) 
UJLAKI VILM05-VARGA MÁRTON: Olvas6• ú tanköngv a fiuiskolák 11. és IIJ. 

osztálya számára. (Eng. sz. 61,43811928.) 

Tank6nyvjegyzék, árjegyzék, bevezeté& cél iá ból kivánt tiszteletpéldányok meg
kDidúét azlveakedjék bizalommal tankönyv-osztályunktól levelezlilapon kérni. 

l • l 
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