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~.lllfizeté&i dij : egész évre 8 penget Az elő- FELELŐS SZERKESZTÖ :\Iegjelenik augu•ztus kivéteh!\·el havonta. 
i izetési és hirdetési dijak a Gazdasági Szak Szerkesztőség és kiadóhivata l: Kiskunhala& 
tanitókOr&zágosEgye&ületepénztárfmak Til r• NAGY JÓZ.)EF BÉLA Ga1da&igi Népiskola·- Az Egyesület tagjai 
kevére az 54.135 csekkszimllln küldendök. a lapot tagdijuk feiében kapják. 
,\lap kiadlisiért felel: Nagy József Béla Kiskunhalas. K iadótulajdiJnos, a Gazdasági Szakianilók Or sz~ gos Egyesülete, Kunszentmfarton. 

Dr. ZSARI(Ö P ÁL. 
A gazdasági népol<tatás hosszu hétköznapjai magyarázhatatlan fátyolozottság látszik.. A 

mellett alig van egy•egy rövidl<e ünnepe a jövőbe néző, a jövőbe tekintő a jövőbe látó 
gazdasági szaktanitóságnak, a gazdasági nép szemek ezek, amelyek azt bizonyitják, hogy 
oktatás napját eitakaró ködön keresztül, csak a Jegnagyobb öröm születésének is lehetnek 
nagy ritkán tör át egy-egy derüsebb, m~le- fájdalP.tai. Ilyen szem a magyar gazdasági 
gebb ragyogó fénysugár, a nehéz viharokat szaktanitóságnal{ most örömkönnyekben uszó 
megelőzni szokott néma csend= r------------. szeme is. Három rövid évtized 
ben pedig csak alig-alig hallatszik hosszu tapasztalata s tanuja 
egy-egy jobb reményt keltő szó anna!{, hogy a mostanihoz ha-
és biztató vigasztalás. ~;onlú liitüntetéskor veszitette 

Ebben a hangulatban érte a tnindig el a gazdasági szaktani-
gazdasági .szaktanitó.ságot az az ·" tóság azollat, akik az élet kérdé• 
örvendetes hir, hogy a gazda= seiben öt megértették. 
sági népol<tatási iigyosztálynai' Nehéz - tudjuk -- nagyon 
a gazdasagi népoktatás minden nehéz, a gazda.sági népoktatás 
kérdé.sét alaposan i.smerö és még kiforrásban levő kérdései· 
nemes elhatározásol<ban gazdag, nok irányitása, de érdemes érette 
a tervek l<ere.sztülvitelében ha- egy egé.sz életet felálaozni. 
tározott é.s akaraterős főnökét Azt hiszem, velünk érez min-
Magyarország ·kormányzója mi• denl'i amikor e helyen is 
niszteri osztálytanácso.ssá lép• l<érjiik osztálytanácsos urun-
tette elő. Amikor a magyar l<at, ne hagyjon el bennün-
gazda.sági népoktatás munká.sai ket se:n mo~t sem további 
a legmagasabb helyről jövő kitiintetésrc előléptetései alkalmával, mert számára az 
a jóságos Isten áldását kérik, egy .szebb lehet a legnagyobb és legszebb kitüntetés, 
jövő reménycsillaga tűnik fel a gazda.sági ha évtizedei' áldásos munkája után nti
népoktatás tágas mezejének láthatárán. vekedni és viruini látja a magyar gaz-

Vannak s1.emek, melyekből a legnagyobb dasági népoktatás életet jelentő terebélyes 
öröm csillogása mellett is valdmi csodás meg• fáját. 

------
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Gazdasági szaktanitó- és szaktanitónöképzés. 
lrta : RÓNAI SÁNDOR 6.11. tanitóképző•intézeti igazgató. 

Mindenkor rneleg érdeklődéssei és sok tanui
~ olvasom B Mez6gazdasági Népok~atás-nak kü
lönösen a tanitók (tanitójelöltek) glzd'asági kikép
Zésére és a gazdasági szaktanítók képzlésére vonat
kozó értékes cikkeit. A gazdasági okta :ás terén mü
ködő kartársak elsö:orban érzik a szükségleteket, s 
igy neincsik illiő dolog, de kötelessége is tudomást 
szerezni a képzés résztvevőinek, Iniben látják a 
gyakorlat hiva1ott szakképviselöi a tökéletesedés ut
jait. 

A Mezögazdasági Népoktatás 1930. ju'iusi szá
mébána fenti eim a'att megjelent cikkböJ kétség
Jelenül megállapitbató, hogy a gazdasági szakianitök 
lr4emes testiilete teljes elismeréssel adózik • kultu3z
kormány ama intézkedésének, hogy B gazdasá,5i aka
démiát végzett okleveles gazdák soraiból rekrutá!lja 
a SZIIlktJanitójelölteket akik a jelenleg lehetséges leg, 
m&ga91bb elméleti és gyakorlati gazdasági kiképzés 
alepján jutnak majdan gazdasági szaktanLói kated
;ához. Azonban nem találja idaálisnak a képzés to
vábbi menetét, azt, hogy az ok!eveles gazdákat a 
tanítóképző-intézet SÖk oly tantárgyával terheljék 
meg, melynek jövö hivatásuk betöltése közben alig 
veszik hasznát, vagy éppenséggel semmi hasznát 
nem látják, viszont ennek érdekében fel~étlenül szük
séges agrárpedagógiával, szociá!pedagógiával alig 
foglalkoznak, mert fizikaU'lg képtelenek reá. Azt sze
retné a cikkiró, hogy »a kiképzés minden óráját, 
percét a jövő élethivatásra való alapos pedagógiai 
előkészülettel« töltse el B szaktJan:tój•elö:t s ne r: gasz
kodjék a kiképZés a »papirformához«: a népianitói 
oklevél megszerzéséhez. 

Miután Miniszter Ur a kiskunfélegyházi állami 
tanitóképz6 in&ézetet je!ölte ki a gauli3Sági sza·k .. 
tanítók ez uj képzése szinteréül, engedtessék meg, 
hogy nehány szóval reflektálhas,ak cikkiró teljes el
ismerést él'demlö okfejté~ére. Ugy érzem, B cikk 
baDgf4ból, hogy annak taltlima a sz&k·ani:ól stttus 
'felfogását tükrözi vis-sza, B gyakorlat mes :erei pon-
1osan ismerik a szakségletelret a képzés érdemét D
letóleg megállapitott kívánságok bizonyára helytál
~k. A ,.»papirformáhozc: a tanítói oklevél megszer
Zés.!bez azonban volna nehány szavam. 

Az elmult tani.tási év folyamán - még mielótt 
megjelent volna a MeZ(Igazdasági Népoktatás vo
natkozó cikke - sokszor gondo1koztam azon magam 
is, vaJjon a gazdasági szaktanitójelöltek képzése nem 
lenne-e tökéletesebb, ha a tanítóképZŐ-intézetben csak 
a pedagógiai és nemzeti tárgyakat hallgatnák a Je-

löltek s össZJCS ~nnma.radó i~Qket jövő élethivati
sukhoz szükségcs elsőrendü ismeretik elmélyítésére, a 
gazdasági népiskolai. gyakorlatokra forditanák ahe
lyett, hogy a tanítóképzés sokoldaluságánál fogva 
a tantárgyak oly tömegével foglal~oznának (kü:önö
sen ének, zene, rajz, kézimunka, testgyakorlás!, já
ték, stb.) melyeknek gyakorlati hasznát jövő hiva
tásukban tényleg nem látják. S ha elméletileg ez 
a megoldás látszanék is ideálisabbnak, éppen a 
szaktanitójelöltek gyakorlati érdeke ut kivánj'8,hogy 
mégis a .néptanítói képesilés megszeriése mellett 
foglaljunk állást. Ha a m'lgas Kultuszkormány apo
diktikus bizonyossággal biztosi.ha:ná a jelölteket ar
ról, hogy gazdasági népisko:áknál ny<!rhetnek azon
nal elhelyeZést, a cikkiró tel:ogása azonnal érvé
nyesü:betne: csak a kiképiés konkrét tervezetét kel
lene egybeá litani. A mai szo:noru Allamgaii:lasági vi
szonyok közölt azonban ezt az igérillet aligha vál
lalhatná vahki. Teljes meggyőződéssel ál itha~om. 
hogy bár a Kultuszkormány részéröl minden jóaka
rat, nemes törekvés megvan, hogy a folyó iskolai 
évben végzett okl. szaktanítókat gazdasági népis
koláknál elhelyezze, mégis anyagi okok Iniatt e21 
szá-százalékban al'gha sil(erül. Mit kezdj~n az »em
berfölöth munkávat« végzett gazdasági szaktanitó
j.elölt a mai nehéz elhelyezkedési viszonyok közep::t:e, 
ha népianitói oklevele nincsen, hiszen gazdasági aka
,démiai oklevelének bir:okában e:ninens s~rep::t ját
szott e pályára való lépésénél éppen az, hogy el
helyezkedéshez fog jutni! Néptani.ói á]ást pedig -
átmenetileg - biz~osi.hat minden körümények kö
zött a Kultuszkormány a j~löltekne-k addig is, amig 
önálló gazdasági népiskoláknál elhelyezheti öket. 
Emiatt a pusztára anyagias gyakorlati szempont mi
att egyelőre meg kell nyu50dnunk a képzés jelenlegi 
rendszere melteit. 

Ne kivánjuk tehát, hogy a gazdasági szaktailitó
jelöltek főiskolai végzet'ségük mellett hátrányban le
gyenek azon középiskolai érettségi bizonyítvány 
alapján tanitóképz<S-intézetbe lépő társaikkal szem
ben, akik egy év a!att - a megtelelő kü!önböZIE!Iti: 
'vizsgálat előfelté!ele meUett - néptanítói oklevé.hez 
s igy valószinü, elhelyezkedéshez juthatnak. Másfe
lől tudományos szakképzet:ségük mellett a tanitó
képzői tanitás minden óráján népisko1ai pedagógiai 
vonatkozásokról hallanak a jelöltek, ami jövenc16 
hivatásukra való ránevelés szempontjából is elsO
rendü szakértéket képvisel. 

De eszmélteM a gazdasági szakianitói státusra 



egy -· talán jelentéktelennek látszó -- mellékkörül
mény is. 1929-SO. évi gazdasági szaktanitó-jelölt
jeink közül többen jeles érettségi bizonyitvány és 
kitüntetéses gazdasági akadémiai oklevél alapján 
végezték tanfóképzőin:ére1i tanu~mányaikat. E nyilt" 
helyen teljes elismeréS hangján srolhatok a jelöltek 
munka-teJj,esitményéről, szorgalmáról, vi:zont a nyil
vánosság elé kivánkozik a bucsuzásuk alkalmával 
előttem tett ez a kijelentésUk is: :.Nem vo!tunk utol
sók az érettségi vizsgálaton, szép eredménnyel vé
geztük főisko1ai tanulmányainka t, de. oly ha almas é3 
sulyos munkát, amit a nép!anitói oklevél meg3zer
zéSe kivánt tö:ünk, eddig nem ismertük.« Az ilyen 
kijelentések után gazdasági szaktanitóvá lett ifju 
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~rtékelni fo~ja rr.indenkor a néptaDitói oklevelet 11 aa 
tly szaktamtó becsülni fogja régi kiképzésü jöven
~ő kartérsait is! (E körülményt termésr.etesen csak 
.;per ta~gentem emlitem, korántsem kiván ellenérvet 
)elen tem.) 

Ujra is hangoztatni kívánom, ba javulnak cson
ka hazánk gazdasági viszonyai s Miniszt.er Ur Jd
tüntetne bizalmával, .hogy réSzt vehetnék a gazda
sági szaktanirok végleges képzési szabá\yzatának ki
d~lgozás~ban, nagyvonásokban a Mezőgazdaságl 1 
.Nepoktatas vezérgondo!a~ait képvise.ném ma.,...,.,.. is 

~ -- ' egyen vre azonban elégedjünk meg ezzel a különösen 
ért,ékes kezdet'el, mely :.meg'estesit~tte« az ma:pgon·. 
do a!ot: a fóisko!ai végzettségen alapuló szaktanitó
képzést 

Tapasztalataim 
a gazdasági • 

Irányu továbbképző iskoláknál. 
lrta: MATÓS ISTVÁN. 

Nógrád és Hont egyesitett vármegyék területén 
a mult iskolai évben 20 gazd. továbbképzöt láto
gattam meg. Lá 06a'ásaim a~kalmáv,l bpaszt:Ilt né
hány fontosabb, ezeknek az isko'á~mik eredményes 
;unkáit lzgjobban bénító o!ua kivánnék rá~u atni, 
amelyeket valószinüleg isl<olalátogató klr:ársaim is 
tapaszta"hattak a s~ját körz:!tükben. 

Elsö~orban az előadói ti>zt~le:dijlk egyöntetil 
... rendezése vo'ria nagyon kivánatos, mert azt hi~zem, 

hogy ezen a téren nemcsak Nográd-Hont, de az 
egész csonkaország, terü"etén áldalan állapo·o:{ van
nak. Az óradíjakról az 5311•925. sz. min. rendelet 
intézkedik, mely szerint gazdasági tanfo~yamot vég
zett és az t 924. j ul. t. napja előtt végleges jogo.
sitványt nyerteknek 40 aranykorona jár he:i egy 
gazdaságtani óra után, mig az ideiglenesen alkal
mazott és tan~o'yarrot n~m végzett t3nitók SO arany
koronát kapnak heti egy óráért. De vajjon hány 
t.anitó nem kapja ezt a rendeletben megálla8pito.,. 
s munkájával kiérdemelt tiszteletdíjat? A tisztele't
dijat a község tartozik fizetni, azonban, ha a köz
ségi pótadó, az áHami adó 50 o/o..át megha!adné, 
ugy a község erre államsegélyt kérhet. A közsé
gek nagyobbrészt be is állitjAk költségvetésükbe 8 
tiszteletdijakat, azonban a megterhe!t községi ház
t.artásoktan, ami'kor a llakarékosségot a vérmegyei 
számvevöségek végzik, ezek is klsebb-JIII!KYObb mér
tékben áldozatul esnek. Igy történik meg azutén az.; 
hogy ugyanannyi heti óraszámért már egy vánne-

gye t~tén is a legkülönbözőbb tiszteletdíjakat 
uta"ják ki, sőt ta'ál'am olyan esetet is, hol 5 !évig! 
nem részesült tisz~eletdijba.n a tanító. Azt hiszem 
nem tévedek, amikor azt álli:om, hogy a közsé
gek nem igen szeretik kérelmezni az államsegélyt 
annak igen körü'ményes vo!ta mi:IL A sok meÚék~ 
let, melyekkel a kérvények felszerel~ndök, senuni
esetre sem inditják az egyéb közigazgatási mun
l•á:;kal tu!halmo2ott ji!gyzöi kart ann3k elkészilésére• 
A ltg!obb megoldás az lenne, ha a községi költ
ségvetés igen csekély terét képviselö ilyen tisztelet
diju!{ egyáltalán nem lennének törölhetök. 

Meg vagyok arról győződve, hogy ba ezt a 
viszonyítva cseké'y, méltányos és jogos tisztele1xli
jat legalább biztosan kézhez kapja a tanitó, akkor 
a kötelességteljesi'ésen fö~ül nagyobb ambicióval fog 
munkálkodni a gazdasági népoktatás göröngyöS pá-
lyáján. \ 

Másik igen rontos kellék, különösen a gyakor
Iali okta'ás szempon:jából, hogy e. gaz~ tréiiY"u 
továbbképzőket minden körülmények közölt gakor
lóterü!ettel lássák el. Ha nem biztosittatik valameby
nyi terület minden iskolának, akkor ezek megm118d· 
nak a régi ismét!ö iskoláknak. ·· 

A iaz<f. irányu továbbképző gyakorlóterületéül 
a köZSégi faisko1ák vannak magjelölve, A községi 
faiskolák az 1894. évi XII. tc. alapján szép elgon- ; 
dolással létes(lltek: az ottani éghaJLati, fekvés és 
talajviszoDyok között Ieejbban disz16 gyümölcsfajok 
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szaporitása s kiü'tetésre alkalmas cseme:ék hely-es 
felnevelése; hogy 18. község lakói azokkal ellá!tals~ 
sanak. Ha ez megvalósult volna, hol lenne ma a 
magyar tömeggyümölcstermelés?! Hanninchat évvel 
a törvény meg.a'kotása u~án mindgyakrabban merül 
tel s már illetékes helyen is komolyan foglarko~nak 
.azzal, hogy a községi faisko~ákat beszünte(ik. s he
iyükbe szakemberek vezetése mellett a járási fais
ko,ákat szerv·ez~k meg. Nagyon eltérnék azonban a 
tárgytól, ha most pro és kontra terveket ::orakoz
tllttnék fe}. Tény, hogy az eszme felvetődött, söt 
van már o'yan község is Nógrád megyében, ahol 
testet öltött, mert a. községi faisko!át közigazg!l·tási 
bizottsági r<!ndelettel beszüntették, ebből ki:olyólag 
a romhányi gazd. továbbképzőnek gyakorlóterü!ete 

nincs. .• 
Ez precedens és fé'ős, hogy majd követö~re 

talál, mert ez igen könnyü megoldása anna·k, hogy 

nem kell az :amugy is szükre szabott községi költ
ségvetésb~ leg.aiább beállitani a Jegtöbb eseten ugyis 
kihuzott vagy redukált téf!elt a faiskola fenntartásá
hoz szükséges ÖSSzeget. Másrészt azoknak a kar
társakna·k a részére pedig megkönnyebbü'ést joelent 
ez, akik hozzáértés hiányában nem szivesen vátlal
ják ezt a gondot, de annál kevesebb hasznot és el
ismerést .adó megbízatást. 

Azonban a gazdasági továbbképzőkben a gya
kor!ati oktatás érdeke feltétlenül megkívánja, hogy 
ezeket a terü'eteket még abban az esetben is, ha 
mint községi raisko'ák meg is szünnének a gazd!asági 
irányu továbbképzök részére gyakorlóterületill en
gedjék át. 

A tanítóknak gazd. ismeretekkel való ellátásá
ról és gyakorlati kiképZéséról s ugyancsak a gazda
dasági továbbképzőknél észlelhető tankönyvhiányról 
a jövő számban irok. 

Az ózdi iskola. 
Irta BERNEKKER EÉLA. 

Soldalé irtak már róla, a magyar Ruhr fövárosáról. 
gyönyörit vidékéröl, vasgyáráról, fej'e:t kulturális életé
r61. Nyolcosztályu népiskoláját - ~ egyike a legelsök
aek MaJD'BI"'rszágon - itt-ott nagyon s:aerénye:t ismer
tette már igazgatója is. 

Midön iskola14110gatásaim során arrafelé vitt utam, 
6 fogadott. Hófehér h::tj, életvldám kék tekintet, n~ven
n6hány é~ tanitól mult mögötte, ez: Hanuszik Antal, 
ez ózd-tládasdi kerillet nép- és iparostanonciskoláinak 
Jpzptója. 1928-ban fejezi be a VIli. osztily elsö tan
lévét s ekkor a Magyar Tudományos Akadémia a Wo
diaDer-jutaJommal Uinlleti ki, 1929-ben már továbbfej
leszti az é!et megkövetelte uton az iskolai képzést és 
Kolumbán Lajossal, Borsod-Gömör kirá:yi tanfelügyelö
jével meguervezi a háztartási tanfo!yamot. Ilyen tan
folyamot eddig csak az önáUó gazdaségi népiskolák ren
dealek· tukötelesek számára. Az. ózdi iskolában, a mun
kúok igazi. IIIUDka-iskoléjában ·eJt a hnfolyamot, mlnt 
-e népiskola VJI-VIU. osztályát ls, az élet szükségessége, 
illetve annak felismerése taremwtte meg. Ipartelépeken 
ua:y&~~is a VI. elemi Iskolát vépett növendékeket Iparos
tanoncnak nem s:eerzöd1etik, egy-két évig tehát rends:aeres 
foglelkOZás né'kill, épen az élet válaszutján, kl vannak téve 
• lftllllkAIIanság százfé:e kl.aértö és rontó behatásának. 
Ez!t .a két évet hidalja át mlnllegy a népiskola két felsö 

' osztálfa, melyet a Bz:ülllk örömére, söt kérésére nyitottak 
rnee- \ , •. 

A tanitás anyagát ISZinte kötelezöen a gyakorlati ki
k6pzés célja lrja elö, 11ehát számtan. mértan, ábrázoló 
mértan, fiziO. vegytan, könyvvillel, közgazdaságtan, némi 
áJoctolória, egészsépln, kézlmuDka stb. A leánytanulóknál 
pedig ml volna más a tanltis célja Itt, mlnt a It. ... ndö 

élethivatásra való elökészités gyakorlata. Az elemi, theó
nai alapot megadta a tökélete3ell beiskolázott hat osztály, 
melyben a tanterv maximá:is anyagát végzik el, - a VII
VIli. osztályban tehát életfogl·alkozásukra készülnek el6, 
ámbár társadalmi klmüvelödésük sem hanyagolódik el, 
his:aen fogllmazás, költészet- és irá\vtan, irodalomtörté
net jelentős óraszimmal ~ tantárgyak. 

A leánytanu.!ók jövendő élethivatása a háztartás ve
z.e:.ése, elsösorban a löZés s itt. ebben az .jparl centrum
ban, ahol minden a célirányosság, a raclonalisnws jelle
gével bir, &ZOJUlal fellsmerlék, hogy a fözés-tan*cy csak 
föiögyakorlaton, fözötanfolyamon lesz elsajátitható. Az 
1929-SO. tanévben veJJették be a föJli'Stanfolyamot, eg~ 
löre kisér!e:képen, mert itt mlnden elvet et:özöleg-eiairt 
kisérle:tel próbálnak ki, itt a gyári lndusztrialLr.mus jó
zansága dominál. E f6zötanfo:yam, mely nyolcosztályu 
s kimondottan ipari népiskolával kapcsolatos, legelső él> 
példanélküli az országban. Jelenleg több ls áll már szer
vezés alsitt a borsodi tankerü:etben, mert Kolumbán tan· 
felügyelő, · ·- kinek több ~j eszmét köszönhet a magyar 
népmüvelés ... felkarolja ezt a specialltist és ujabt.l 
Miskolcon nagyobb e!emi iskolákkal kapcsolatban rend
szeresi.enek fözési gyakorlatokat. 

A nöi képzés serdülő fok0l1 elképzelhe:etlen fözéa
lanitás nélkül. Ez a lepajáto&abb, legflsibb nöi foglalkozás. 
a· nöhivatás egyik tudom6nya, amelynek tudása diplomtit 
kiván s nincs c.sod6lnivaló azon, ho.JY a chikáaói 181)'l!!tem 
tanszékének feláUit6sával foglalkozik, mely tudori f.okokat 
is osztana. Kryk dr. a háZtartási gazdálkodás egyetemi 
tanára szerfnt a lenézett házimunka tekintélyét Ilyen m6-
don bll emelni a tanult leányok el6ti. 

Az ózdi f6zési tanfolyamot egyetöre az iskola kisebb 



helyiségeiben tartották, jövőre azonban külön háztartási 
konyha és kamra épül. Aki itt pazar, drága feM..erelést 
keresne, ilyen gazdag iskolánál, az csalódnék, me~ a tiln
folyam rendkivül egyszerüen, a munkás igényeknek meg
felelóen tv an megrendezve. Egyéb~{ér!t el is vesztené jo
gosultságát. MegtanUja a növendéklánydtat arra, miként 
osszák be a havi keresebet Kétszler főznek hetenként 
Schmollné SzabD Magda óraadó tanitönö vezJetésé\e!, 
aki ilyenkor férjévoel egyült ott fogyasztja el u eMdet. 
A tanulők kettesével napos szolgálatra vannak b;!Osztva, 
reggel mindent előkészitenek s 10 órakor l eulik a főzést. 
Az anyagot a tanuJók szivesen összehozzák, ami marad, 
a szegény gyerme'teimek jut, akik részére egyzbként az 
üzemveze~őség tart fenn a hét többi napjain ingytm kony
hát. A legtöbb háztartási tanfo:yamon dlcgekszenek a 
sokféle sülttoel, tortával és gasztrol1ómiai külön~egesség

geJ. Itt a napi menü: gulyáS:eves, palacsinta, vagy: rántott 
tésztaleves, töltött káposzt?, máskor bab~ves, borjusült 
garnierozva. Csak ú vasárnapi ebéd bőségesebb. Sapienti 
sat! l 

Az iskolafenntartó részvénytársaság, a lelke> tanitó
lestillet s a .szülők egyaránt közremüködn:ek e tanfo
lyam megrenc!ezésében és általában az iskola magas 
szintre en:elésében. A gyárüzem érdeke, hogy alkalma
rottalnak gyermekei helyben, mege:ége:lésre és olcsón 
mindenirányu képzést megszerezhessenek, belőlük egész
séges testü és világnézetü, értelmes, mun'.{a.szeretö gen.e. 
ráció nevelödjék. A gyár minden iskolából kikerülö gyer~ 
meket a:kalmaz, de csak 16 éves kora után. (Ez ép olyan 
magasabb üzempolilikai és .szociá:is elgondolás, mintahog,y 
a társulati tanitónö sem maradhat tovább állás4\>an. ha 
férjhez m<mt.) 14 ~-16 éve; gyerm~keket csak kifutónak, 
irodai szolgálatoknál a'kalmaznak. A felvételn~l !atra te
szik a tanuló értelmi képló!ttségét, valamint iskohi minö
sitését. A Rimamurány"S81gótarjáni vasmü részvénytár
saság amily á!dozatkész, épenolyan öntudatos iskolafenn
tartó is. Saját iskoláiban neveli fe! munká.sai, alkalmazott1i 
jövendő elitjét s fezért már az elemi iskolák felsö fokozar 
tában, ha ne:n is szakirányu, de kre:n~lk:!döen speciális 
képzést nyujt. A rajz és a kézimunka olyan tan-'r:gy,' 
amel:yel a tanuJók - nem kö~l~zöleg -- foglalkozhatnak 
a tanitási időn kivül is, szab:ld bejárásuk lévén az iskolai 
mühelyekbe. E mühelyek meg:ekintése e!egendö perspek
tivát mu1at egy rendkivül n:1gyszabásu e:gondolásra és 
oly igazi, ideá:ts tanitómunkára, amellyel eddig csak az 
ózdi népiskola dicsekedhe ik hazánkb!ln. Természetes, hol)' 
belátó, bőkezil, me35zenézö, kulturpo:ltilrus iskolafenntartó 
nélkül ilyen iskola fel ne.n állitható. Külön gyalu.- és 
esztergapadok, kis mühelyasztalok külön szerszámokkal, 
mosdó-, fürdőhelyiség, égetökemence, a .sout~rralnben fel
halmoro:t kész namk.UC ezrei a gyerek·es tervezgetésektől 
kezdve iparmüvészi rem.ekekig, -- mindezeknEú pus~a 
felsorolása számos hasábot igényeine. A .slöjdnek eme 
kiterj.edt oktatisa a gyerekek legnagyobb öröme s 1ar, 
mészetesen kiilön .szakemb3rt is kiván. NaiY Arplicl kézi
lllllnka.Jtanitó látja el e feladatot, aki valób~n büszkeséF 
a kiváló gárd6nak. ' 

Sokat lehetne beszélni az ózdi Iskoláról s még többet 
aondolkozhatnék rajt' az ember, amint elbalilii a zöldbe-

borult kertváros utain, ahol fürdő, sportpálya, kulturpa~ 
Iota, szfnhá1, kaszinó váltJák! egymást az likácalleé mentén, 
miközben a füstös, tüzokádó gyári sromszédságból csak 
a titáni nwnka zümmögése és az él·esebb jelzések hangja 
szürödik ide, ahol üde a levegö, megelégedettek az 
emberok s boldogok az iskolás gyerekek is! A gyárind-' 
usztria komoly reálpolitikával gene:ációt nevel magának, 
jólét11el szegi utját a marxismus terjes%kedésén.ek és nem. 
fél válság'tól, sztrájktól, nem vár állami segítséget. Mun
kásai öntuda'llo.s, értelmes embeNk, akik tudJák, hogy, 
saját érdekükben álló az üze:n rentabilitáS&. Elmélázhat 
itt az ember - amint a gondosan öntözött salakulion 
halad - Aereboe professror, a kiváló mezögazdasági 
szaktekintély megá:lapitásán, mely .szerint a termelés nö
vekedéséslek kérdése: népiskolai kérdés. Vajjon mikor 
jutnak a mi nagy gazdasági üzemeink annak· belátására, 
hogy saját iskoláikban érdemes volna alkalmazottaik 
gyermekeit speciális népisk·olai képzéssel nevelni eljö
vendő élethivatásukra és megértöbb ü~mvezetéssel utját 
vágni a szervezeJ földmunkásság társadalombontó tö
rekvéseinek? Vajjon mekkora válság v-ezeti a mi bi.rtCJit 
kosainkat oda, ahova a :oRimac válságok elkeriilére végett 
már régen ~ljutott? Lesz-e valaha mezögazda.sági érde
keltségnek csak megközelitően fölszerelt népiskolája, gya
korlati kézieszközökkel, higiénikus berendezéssel, kenyér
keref:eire jogositó képesi téssei? Mikor lesz megbecsültté 
az agrárkultura Agrár-Magyarországon? 

Itt áll- íróasztalom sarkán egy komoly törpe. Az 
ózdi gyerekek mintázták, sajátkezüleg_ égették ki és fes
lették meg müvészi emb!émává. Kedves emlék, -
mégis különös gondo'atok1t Ébreszt, ahányszor rá~kintek. 
Ez a törpe legyözi a magyar agrárizmust. ··-·-··--1 !11:;- sgé.mélelluv. Jut luzrt!i l 

Q 
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Gazdasági Szakoktatási Tanács. 
Irta 1 NAGY J. BÉLA. 

Amikor az Országos Gazdasági Szakoktatási Ta
nács szervezéséNíl szóló birt négy évvel ezelőtt 
olvastam, nagy öröm szállotta meg lelkemet, hogy 
végre majd mégis csak lesz valami - az egyes 
tárcáktól telj-esen független - »véleményező és ta
nácsadó szaktestü'et«, amely áthidalja a Ho~d 
utca éS a Kossuth Lajos tér közötti helyszinriajzito 
tag ugyan csekély, de egyébként még mindig elég 
nagy táVQlságot s öSszhangosHja a mazőgazdasági 

népoktatás nagy koncer:jének mo~ivumait. 
., E helyett azonban sajnálattal kellett tapaszlla.l
nunk, hogy a négy év a'att ke-mény és nehéz, ~t

törö munkát erös és biztos kezekkel és jól á~gondolt 
-tervszerüséggel végző Tanács majdnem csak kizá
ró'ag a fö~dmiv~lésügy háti tanác:>adó t~stüle:e lett, 
61{)t egyes kérdésekben - mi'yen pl. a »falugazda.«'ti 
és »gazdatitkárc-i intézmény kérdése- - még egyes 
kebli ügyosztá'yokkal sem jutott egységes álláspontra 
~s sajná!atosan nélkü:öztük a Tanác3 irányi:ó, ha:é
kony munkáját a többek között a továbbképZő gaz
dasági népisko~ák tökéletesi ése körüli törekvésekben 
is. 

MagyarorsZágon a fö!dmivelésügyi- és közokta
tásügyi minisztérium egymástól eisz;ge!elten a. gaz
dasági irányu népoktatás kérdését sohasem tudja 
megoldani, mert hiszen a »termés növekedésének 

· kérdése: népiskolai kérdése s mind-ennél tisztább és 
világosabb az is, hogy: »8 termelési politikának a 
földmivelésügyi kormány ez ill·etékes irányitója«, 
eZért keresni kell és m4?g is kell találni - lannyi
val is inkább, mert könnyen meg lehet találni -
e. m~ját a látszó~g ellentétes, de, a v:aióságban 
egymás mellett igen szépen meg:érö két állá:;pont 
kiegyen ~itésének. 

sem egymagában, sem azzal válvetve megoldlani, 
mert az agrárpediagógia olyan különle-ges termé
szetü dolog, hogy kérdéseinek a mego:dásához gaz
dalélekkel erósen átita~ott pedagógusok és pedagó
giai érzékkel telitett gazdák egymást megérteni akaró 
es tudó közös munkája szükséges. 

Ezeket a gondo'ato~{at az Orsz. Gazdasági Szlk
oktatási Tanács Tanulmányi Bizottságának e.z 1928. 
évi január 1., 1929. évi junius 3(). terj·edlö idő !Blatt 
kifejtett munká.sságáról szóló jelentése ujitotta fel 
lelkemben. E jelen!és mélta:ása kikivánko2'ott az iro
dalom és lapszemle. rovatból, mert bennünket ér
deklő egyes kérdésekkel is behatóan, elfogultság 
nélkül és kü~önös meg>zivlzlésre méLóan fogLa:kozik: 

A 78 oldalas könyv részletes ismerte!ése tulha
ladná Lapunk szük kereteit s ennélfogva a tanit~ 
képtőintézetzknek az önálló gazdasági népiskoláknak 
a legmelegebben ajánlha!om ez értékes beszámolót 
alapos. tanulmányozásra, mert lehet, sokat lehe-t ta
nulni belőle. 

A j~len!ésból különösképen megál~ap:tható, hogy 
a Tanács helyes célkitüzé:::ekkel biztos lép:ekkel viszi 
előre a gazdasági oktatás intézményeit a haladás 
és tökéletesedés u!ján s az alsófoku szakokllatá$i 
intézményeinél o'yan dolgokat valósi o: t meg és ké
szül megvalósitani, amilyeneknek a mi iskoláinknál 
való tervezéséért engem néhány évvel ezelőtt még 
sajná'attal mosolyogtak meg s ma is álmadozónak 
tartanak. Osszernérve a je:en:ést a mult évi jelen
téssel, azt is lá.ha:juk, hogy a Tanács nem kicsi· 
nyesked've, nem ide-oda kapkodva, hanem maga
sabb szempontok a'apjára helyezkedve, tervszerü;ég. 
gel ~s kellő lendü:ettei foly:a ja munkáját, amelynek 
- hiszem ·- meg is le3z a kivánt hatása lés erelrl-
ménye. Erre való lenne elsősorban a tárcaközi orSzá

gos gazdasági szakoktatási tanács, melynek meg
uervezése, illetiöleg a l !lenlegi tanácsnak ilyen aliak- l 
ba való SÜrgős átszervezése a két minisztérium -
&!Ot bátran hozzátehetjük a harmadikat: a pénzügy
minisztériumot ts - közös cél érdekében kü'ön uta
kon kifejtett munkáját lll teljes siker biztositása ér
dekében közös eredőre hozná. 

liskunhalas Helyi ~rtesitGja Lap
véllalat-nyomda, Malnér-utca 2. sz. 

Ez nem csak az én megállapitásom, hanem ez 
az Orsz. Gazdasági Szakoktatási Tanác3 Tanulményi 
Bizottoágának minden elfogultság nélküli 6.)Iáspon'ja. 
is. Az országos közoktatási tanács ezt a kér~st meg 
a jelen!egi országos gazda96.gi szakoktatási tanács
csal való legnagyobb egyetértés mellett sem 1udná 

KÉSZIT: 
Könyveket, havi és heti folyóiratokat, hirla• 
pokat, üzleti könyveket, közigazgat.isi nyom• 
tatv4nyokat, táblázatokat, lakodalmi és háli 
meghivókat, névjegyeket, gyászjelentéseket a 
legszebb kivitelben, a l e g o l cs ó b b árban. 
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HIREK. 
Elöléptetél. 

A Kormányzó Ur ű föméltóslig'a a vallás- és 
közoktatásügyi miniszte.r e!ő:erjeszté.>ére Zsarkó Pál 
dr. miniszteri tilkárnak a miniszteri osztá ytanácsosi 
cimet és jelleget adományozta. 

Kitüntetés. 

A m. kir. földmivelésügyi min'szter ur Pigniczky 
Ferenc szekszárdi gazdasági népiskolai igazg:itót a 
mezőgazdasági hirszolgá'at t~rén 20 éven át kife(ett 
buzgó és eredményes müködéséért elismerő oklevél
Jel tüntette ki. Midön e szép kitüntetést . örömmel 
hozzuk nyilvánosságra, köszönjük kedves karlá:r
sunknak, hogy ismét egy értékes levelet szerzett a 
magyar gazdasági szaktanitóság munkájá:tak hervad
batafan babérkoszorujába. ls'.en é]:ess~ so'·.á:g, hogy 
hasonló kitüntetéssel még sokszor megörvendeztet
hessen bennünket. 

A G. Sz. O. E. 

f. évi közgyü'ésél nagy érdeklődés mellett junius 
hó 28. napján tartotta m~g Budapesten. A közgyü
lés és az ezt m3gelöző választ:nányi gyülés jegy-
zőkönyvének lapunk jövő számában való közlésO! 
mellett majd bövebben foglalkozunk a közgyülés 
munkájával. 

A Székesfebérvá:l Nap!ó b.!lD olvas~ak: 

,.Jlz: öaáUó &'8Zdasági iskola kiáJllti -Aról és zá· 
róvizsgájáról. Onkénytclenül is a régi magyar vég
~árak jutnak eszembe, ahogy belépek a gazdasági 
ISkola kapuján. Ugy áll itt, a falusiassá3 földszin
tessé fogyó városvégi házak között, mint B város 
~lturájának védővára. Az is. Körülbelül négyszáz 
leanykát oktatnak itt kertészetre, állat:enyész~, 
föZésre, kézimunkára. 

Egyik emeleti teremben van elheJyezve a kézi
munkakiállitás. Alig győzi nézni a szem B sok ISzebb
nel szebb mintát. ~s ami a fő: mind magyar. Kalo
taszegi kisirásos teritök mellett buzsáki himzés or
mánsági párnák, erdélyi invarrásos futók, so~ogy
megyei magyaros dolgok. Miridenütt fel lehet is
merni a magyar parasztsliJus kissé nehézkes és töl
~ött, de bájos, naiv és piros-kék-fehér-fekete szin
arnyalataiban an:nyira otthonos és megnyuetató mo
tivumait, Csipkét verni is tanulnak itt a kis leányok1 
gyönyörü csipkéket állitottak ki, amellett szépen hlm
zett ingeket, sOt szönyege'ket ls. 

A kiillitást megtekintette dr. Shvoy Lalos me-

~éspüspök is, kit a terem ajtajában fehérruház le
anyka üdvözölt, szép csokrot nyujtva át neki. A 
megyéspüspök is tetszését fejezte ki a kézimunkák 
fölött, különösen a terem hátterében álló kis szin
padon bájosan berendezett szoba ragadta meg fi
gyelmét dbs kéZS.munk8dfszével. , '7JÍ1 \ 1 •• 

A kiállitás megtekintése után a megyéspüspök 
résztvett a főzőiskola záróvizsgaebédjén, hol az iz
Iésesen megteritett asztal mellett ragout levest, vd;(S~. 
somlettet, rán:ott csirkét, borjufricandeaut, dohos és 
egyéb tortákat és süteményeket szo!gá:tak fel ctuS 
körítésekkeL Meg Iehetett állapítani, hogy minden 
főzőnövendék egyest érdemel. · 

Az. ebéden a megyéspüspökön kivül résztvettek: 
Bi'kei Ferenc esper2s, Brozik Dezső gazdasági iskoil!li 
igazgató, miniszteri vizsgabiztos, Nevelös LaJos kii-~ 
tanre:ügyelö, dr. Paulovits Béla gazdasági tanácsnok 
Robrioger R:chárd városi főszámvevő, ·Horvá:h De~ 
zsö káplán, B. Szabó István, Rakáts "Laajos és Uj.· 
Nevelös Lajos szerkesz~ők. 

Igazán szép munkát végeznek ebben a város 
szivétöl oly távoli iskolában a tanári kar tagjai. 
SZép és hazafias munkát. Mert jó háziasszonyokat, 
dolgos leányokat nevelni, megszereeetni a magyar 
kézimunkát, a magyar ízlést családjainkkal most 
Magyarországb~n annyit jdznt, mint visszavivni, ha 
csak egy ta\>alatnyit is a Trianonban elsztakitott 
vérző anyaföldbőL ' 

A kiváló eredmény egy hosszu tanév fáradha
tatlan munkájának gyümö'cse, amelyben a tanári kar. 
minden tudását és törekvését belevitte. Németh Bé!a 
igazgató irányitása mellett dr. Sohár Endréné, vi
téz Csapó Zoltánné, Bernády Margit, Deák Katalin, 
Bors Ignác és vitéz Gyulay István tanárok munkájá
nak eredménye az, amit a növendékektől hallottunk 
és láttunk.c 

A kiállitást meg_:ekin:ette .gróf Széchen_yi Viktor 
főispán és felesége is s mindketten a :Legnagyobb 
elismerésüket nyilvánították, 

A kézimunkák értékére Ilizve legjobb ajánló-. 
levél az, hogy a püspök ur nagyobb rendelést [leü 
különféle kézimunkákból. 

A háztartási tanfolyam egész éven át tartott 
be.t-hat heti turnusokban 12-12 leánynövendéklrel .. 

SRb61-varralsl taalo~)'aal. 

A tóvárosi állami önélló gazd. népiskolánAI f •. , 
évi ápriUs hó 1-töl junjus tS-ig fehémémü smbás
!Varrúi tanfolyamot tartottak, melyre tS gazda~ 
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iSkolai leánytanuló iratkozott be. A hn!ólyam hat
féle nói fehémemünek a szabását és varrását -
texttlanyagismere!ekkel kibövitve - karolta fel. A 
tanuJók negy igyekezettel és fáradtságot nem is
mero Jelkesedés3el dolgoztak és elkészítettek 81 drb. 
fehérnemüt. A vizsgálaton - melyet 8 helybeli ál
lami iskolai gondnokság képviseletében méltóságos 
Moys Dezsóné urasszony elnökletével, számos láto
gató jelenlétében jun. hó tS-án tartottak meg, ügye
sen számoltak be a tanullakróL A tanfo!ya:rot Oro•s 
Anna gazdasági szaktanitónó vezette, Az iskola tu
lajdonában lévő varrógépekhez - a taDfolyam aka
dálytalan megtartásának biztosi'á5ára - a Singar. 
cég_ tatai megbizottjá kö'csönzött egy drb. varró
gépet az iskolának. 

Bazaka'ász verteay. 

A legszebb buzakalászok versenyének első dí
ját a »Sebestyén Amo'd emlékseriegetc, amely az 

-oktató jellegü gzda érdemeknek jár ki, ebben az 
évben a fegyverneki á'lami önálló gazdasági népis
ko'a nyerte. A díszes ezü3tserlegnek ez 8 felírása: 
»A magyar buzáért, a magyar népért, a m3gyut> 
fö~dértc. Ez az intézet 8 nagy termésátlagot a kitün<Y 
minőséggel igyekezett összeegyeztetni s ilyen irány
ban környékére hatni. Már is elterjedőben van az 
intézet munká;a folytán egy uj tiszavidéld nemesitett 
buzatipus, ami a legszebb reményeket keteti. 

A második dijnak - a 300 pengös »Tiszai« ér
demdijnak - nyertese a debreceni Il. sz. állami 
dult ki, s nagy sikértartalmu 80 kilós sulyminöségü 
dult ki, s nagy sikertartalmu 80 kilós sulyminőségü 

buzából 18 mázsás átlagról számol be a hivablOE 
bizonylatok szerint. Erre a mag~ermelö és m::tgter-
jesztö misszióra vár a!, hogy megta'álju'{ az alföldi 
minóségi bum többtermelésének u:ját. 

Buzakalász emlékgyürüvel Rácz Sándor kabai 
igazgatót tüntették ki. 

Elismerö oklevelet kapott a csongrádi, békési 

.jés a gyomai önálló gazdaségi népi>kola. Amikor eze
ket teljegyezzük, nemes önérzettel állapíthatjuk meg, 
hogy az önálló gazdasági népiskolák a magyar bu
záért, a magyar népért, a magyar földért és la mat
gyar jövőért való nagy harcban is ott vann::tk, hol 
Jenniök kell: a küzdök legeslege:lső soraiban. 

A •Szeaedt UJ1il• lrJa: 
A Khb!Liberv azatym.azl ca•d ,_.. aéplakola. 

Az ldal 6vdr6 VIZilia ú kli1 .. t6.;oa 800 lllto.lat6Ja 
-wtcr't. Az eddigi gyakorlat azt igazolja, hoiY a 
.IU'U'ltlek U4mára az az igazi érték, amit 

Nnlc ... •fll ........ 

az isko'ában 8 tanítójától sajá:ithat el és nem pedig 
olthon a sZÜ:eitől. Ezért nagy a jelentő3égük a gaz. 
dasági népisko'áknak kü'önö~ a külterületen, ahol 
a gazdasági szaktanítótól már nemcsak az ugyneve. 
zett :oismétlöiskolábac járó gyermek, hanem 8 az016 
is tanulni igyekszik a gazdálkodást. Multheti szá
munkban fu:ólag már meg:!m'ékeztünk gróf KJebeiJs. 
berg Kunó kultuszminiszterünk nevét vise16 szaty
mazi gazdasági népisko"áról é3 annak kiváló igazga
tójáról Kemenszky Bé'áról, most érin~eni kivánjuk 
röviden, hogy alig három éves tenná lása óta mllyen 
lá:ogatottságnak örvend Mbalá">an. 

Szóljunk csak az idei évzáró vizsgáról, melyet 
püllköSd két nap;án tar~ottak meg. A hal,gatók Jét. 
száma 126 volt és pedig 62 l~ány és 64 fiu. E:özö~{et 
•Vigh Franciska gazdasági szaktanítónő oktatta. Mig 
a fiuk az elméleti és az iskola körül .\llégezbetó 
gyakorlati oklla'áson kivül kosárfonó tanfolyamot vé
geztek, addig a leányok a gyakor!ati élet minden 
fontosabb ágával megismerkedtek. Az idén pé!dául 
megtanitották a kelengyekészitést. A :oSingerc varró
gép üzlet 18 gépet bocsátott ingyen rendelkezésre 
müszerésszel együtt, aki a szabászalot is oktatta. 
A hathetes háztartási tanfo'yamon pedig a fözésen 
kivül megtanulták a szappankészi!ést, gyümö!cs-e]. 
tevést, mely u'óbbi Sza'ymazon és a környékén nem 
lehet éppen utolsó jelentőségü. 

Az isko!a az idén adott először végbizonyitványt 
azoknak, akik a három éves kurzust sikerrel elvégez
ték, mely évente szeptember 30-tól jun:us 15-2()-ig 
tart. A vizsgával kapcsolatosan a hallgatóság kiál
lítást is rendezett, Ugy mo.it, mint a tanfo!yam tar
tama alatt az iskola a kiválóbbakat jutalmllkba.n 
is részesitette. A ju:a'omtárgy kü.önbözö szokott len
ni: baromfi tojás, kosár, facsemete, stb. Erdekes, 
hogy a gyermekek e!ömenetele iránt pünkÖSd két 

nap;án nemcsak a szatymaz:&k, hanem a felsőtanyai

ak és sándorfalviak is melagen érdeklődtek. A szá
muk legalább nyolcszáz lehetett. Hemzsegett is a 
nép az isko'a elötti parkban, amelynek díszes mü
kőedényé'.ö. még a tizenkét darab aranyhalacska ls 
kere~et oldott, hogy a Jegközelebbi évzáróra meg
szaporodva térjen vissza. 

Egyébként az isko'a fontos kapcso!atot jelent 
hallgatói révén a mezőgazdálkodó szü ö:{ és a Me
zögazdasági Kamara és egyéb gazdasági szervue
tek közt. Igy pl. végzi a nemesitett vetőmag tJJJét
osztás6t és több hasonló ügyet. 



Csak · örü'ni lehet annak, hogy Felsőközponton 
is hill.mllJ'Os&n gazdlasági iskola épül. Ezzel kell Sze
ged határát minden.telé teJ.erakni. Akkor 8 termés
átlag n~mcsak, hogy emelkedik, hanem még 8 ha
s21(mbér fizetésére is te:ik a terméstöbbletböl. 

Pedagóala konferencia. 
A Szent Imre jubileummai kapcsolatban 1930. 

augusztus 21. es 22-én tartott nemzetkÖZi katolikus 
pedagógiai konferencia rendje. 

't\Ugusztus 21-én dé!:zlött 9 órakor 8 ·M~ar·Tu

dományos Akadémia (V., Akadémh-u. 2.) heti ü'és
termében: 

1. KLebelsberg Kunó gr. dr. m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi minisz:er: Megnyi.ó be5zéd. 

2. Van den Wfdenberg egy. tanár, az Alber
tinum igazgatója (Frei~ur~ü: A neve:és, mint a kat. 
egyház feladata. 

3. Rotta Pál dr. egy. tanár (Milánó): Miért van 
szükség kat. isko'ára? 

4. Münch Ferenc Xavér dr. pre'átus (Köln): 
A kat. intelligencia feladatai napj1inkban. 
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5. Kindermann A. dr., az ausztriai német Ifju
ság Orsz!gos Szövetségének ügyveze«S;e (Wien): A 
kat. ifjuság jövő szerepe a kÖzé!etben. 

6. Szabó Szádok dr. egy. tanár (Freiburg): A 
szüzies tisztaság thzo'ógiai megokolása. 

7. Abbé de la Vacques a Foyer International des 
Btudiants Catoliqu~s igazgatója (Páris)': KorszerU 
egyházrnövészet és nevelés. 

Augusztus 22-én délelőtt 9 órakor a Magyar 
Tudományos Akadémia (V., Akadémia-u. 2.) heti ü és
termében: 

1. Kelioer R. A. dr. igazgató (DüsseldorJ): Az 
uto~só évtized pedagógiai mozgalmai. 

2. Azpaizu Joachim S. J. dr. (Madrid): A spa
nyol ifjuság nevelése. 

3. Fischer Cyrill dr. (Wien): Az iskolánkivüli 
nevelés káros hatása a gyermekre. 

.4. Walz A. 0. P. (Róma): Szent Domonkos és 
na korszerü pedagógiai' fe!adatok. 

5. Mikes János gr. szombathelyi megyéspüspük: 
Záró besZéd. 

HIVATALOS KűZLEMÉNYEK. 
M. kir. vallás· és közoktatásügyi minisztertöl. 

745- 1---18-1930. szám. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszlil!r az 

állami gazdasági szaktanítók (nök) státusában áthelyezte 
a köve'kezö gazdasági szaktanítókat (nőket): 

Balogh Máriát Budapestről a békéscsabai, vitéz Bocs
kóy Andrást Komádiból a békéscsabai, Csajd! Ferencet 
Hatvanból a ce1lédi, Holvayné Schmotzer Margitot Ma
kóról a dévaványai, K. Molnár Jenöt Sz.!kszárdról a 
kiskunfélegyházai, Kalmár Gézl\t Szege:lröl a békéscsabai, 
László Bé:át Miskolcról a hatvani, Lévay Ilonát Kabáról 
a békési, Netz Ferencet és Netzné Horváth Erzsébetet 
Békéscsabáról a komádi-i, Oross Annát Tóvárosról a 
~. Sembel)' Imrét Békéscsabáról a DBIYbBiOJDi, 
Slllllk lrfllt Tdtafról a ceglédi, Stepankó Ilonát Ceglédr61 
• nlfD'k6rösi, dr. Szücsné Gróf Jolánt Gy6rböl. a tóvá
l'QOJi önálló gazclaaé8l népi.skoláboz, dr. Schimé Mészá· 
ros Matildot Székesfehérvárról a budapesti Máv. aéP
I)'ári munkaiskolához áthelyez1e. 

Egyben vitiz Bocskóy Andrást a békéscsabai, Lásdó 
BéUt a hetvmi és Netz Ferencet a kom6di4 önálló gaz
dasági népiskol6k taa'«at6i teend6lnek eUát6sával metr· 
bizta. 

Bladapest, t810. ~~ hó te. 
, , A mlntaller NDCieletéböl: 

or.Z...WNsk. 

mtn151'$ri ~-· 

M. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter:öl. 
745-1. 22-1930. szám. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter. 
Bernekker Bé'a berettyóujfalusi állami gazdasági 
szaktanítót a székesfehérvári, vitéz Gyutay Istvén 
székesfehérvári áll, gazd. smktanitót a gyöngyösi és 
Ferencz József kunszentmártoni álla.mi gazdasági. 
szaktanítót a ceg'édi önálló gazdasági népiskolához 
áthelyezte. 

Budapest, 1930. évi augusztus hó 8-án. 
A miniszter rendele~bM:· 
Dr. Zsarkó Pál iiJ. k. 

mtniszteri 1Ut6r. 

M. kir. vallás. és közoktatásügyi minisztertöl. 
780-02. szám. 32-1930. szám. 

Valamennyi öná'ló gazdasági népiskola Igazgató
ságának. 

A :.Virágos Budapest - Virágos Magyal'Ol'-
szágc cimü folyóiratot, valamint a virigkultura ter-
jesztése érdekében népszerüen megirt :.Utmutlltásc 
füzetet az Ipzgatóság veJJetéBe alatt 4116 Iskola 1'6-
szére amennyiben az iskolák ~zt6r6ban e c6lrlt 
megfelelő fecle•t rendelllez6are 611 beuérJJésré 

ajtnlom. 



iskolai leánytanuló iratkozott be. A tmfólya:m hat
féle nói febérDemünek a szabását és varrását -
textilanyagisme.re~ekkel kibóvitve - karolta fel A 
tanuJók nagy igyekezetteJ éS fáradtságot nem is-
1Del'6 Jelkesedéssel dolgo!'l8k és elkészítettek 81 drb. 
fehérnemüt. A vizsgála11on - mel:yet a helybéli ál
IB.mi isko!ai gondnoksig képviseletében méltóságos 
Moys Dezsőné u.r&!szony elnökletével, számo:> Játo .. 
gató jelen}étében jun. hó tS-án tartottak meg, ügye
sen számoltak be a tanullakról. A tanfo.!ya:rot Oro;s 
Anna galldasági szaktanitónó vezette. Az iskola tu
~;ctonában lévö varrógépekhez - a taDfolyam aka
dá1ytalan megtartásának biztosi"áöára - a Singar
cég_ tatai megbizottjá kö'csönzött egy drb. ,-arró
gépet az isko1ának. 

Bazaka'uz verteay. 

A legszebb buzakalászok versenyének első dí
ját a »Sebestyén Amo'd emlékserJegetc, a:nely az 

oktató jellegü gzda érdemeknek jár ki, ebben az 
é\·ben a tegyverneki á'Jami önálló gazd3Sági népis
l!o1a nyerte. A díszes ezü>tserJegnek ez a felirása: 
»A magyar buzáért, a magyar népért, a m3gyc., 
fö'dértc. Ez az intéut a nagy termésátl::~got a kitünc7 
minöséggeJ igyekezett összeegyeztetni s ilyen irány
ban környékére hatni. Már is elterjedő!Jen van az; 

intézet munká;a fo~y~án egy uj tiszavidé~i ne:noesitett 
buzatipus, ami a Jegszebb reményeket kel:et:. 

A másodilt díjnak - a 300 pengös ~Tiszai.: ér
demdijnak - nyertese a debreceni Il. sz. állami 
dult ki, s nagy sikértar:almu 80 kilós sulymin6ségü 

dult ki, s nagy sikertartalmu 80 kilós sulyminőségü 

buzából 18 mázsás átlagróJ számol be a hivabl06 

bizonylatok sz~rint. Erre a mag'ermelő és m3gter. 
jesztö misszióra vár a!, ho;n' megta'á'ju'-t az alföldi 
minöségi buza többtermelésének u:ját. 

Buzaka1ász emlékgyürüve) Rácz Sándo: kabai 
igazgatót tüntették ki. 

E:ism.?rő okleveJet kapott a csongrádi, béké:.i 

es a g}"Omai önálló ga7.das6gi népi>kola. Ami~or eze
ket teljegyezzük, ne~ önérzettet állapíthatjuk meg, 
hogy az önálló gazdasági népiskolá~ a magyar bu
záért, a magyar népért, a magyar fö:dért és 18 ~ 
gyar jövőért való nagy harcban is ott vanD3k. hol 
lenniök ke11: a küzdök legeslegelsö soraiban. 

A •Szetedi UJ Jác• lrja: 

A IO:bi!Lberr azatym.all ra~d'Ati aéplakola. 
Az ldzl 6vdr6 viZilill & kiUN:oa 100 16keat6J• 
"tW"t. Az eddigi gyakorlat azt iguolja, holY a 
&rermek U6mára az az igazi érték, amit 

Y s'l «stat •ault Ur 

az isko1ában a tanitójától sajá:ithat el és nem pedig 
otthon a SZÜ~eitöl. Ezért nagy a jelentö:;égük a p:z
diasági népisko'á\mak kü'önö>en a killterületen, ahol 
a gazdasági szaktanitótól már nemcsak az ugyneve. 
ZJett :oismétlóiskolábac járó gyermek, hanem a IIZOI6 
is tanulni igyekszik a gazdálkodást. Multheti szá. 
munkban fu:ólag már meg~'ékeztünk gróf KJebets. 
berg Kunó kultuszminiszterünk nevét viseJö szaty. 
mazi gazdasági népisko"áról és annak kiváló igaga
tójáról Kemenszky Bé'áról, rnost él'in'eni kivánjuk 
röviden, hogy alig három éves Jenná lása óta milyen 
lá:ogatottságnak örvend ál!alá:>an. 

Szóljunk csak az id~i évzáró vizsgáról, melyet 

pübköSd két nap:án tar:o:tak meg. A ha~gatók Jét. 

száma 126 volt és pedig 62 l~ány és 64 fiu. E:öziúet 

Vigh Franciska gazdEsági szaktanitónó oktat1a. Mig 
a fiuk az elméleti és az isko1a körül WgezhetO 

gyakorlati okta· áson kivül kosárfonó tanfolyamot vé
geztek, addig a leányok a gyakor'!ati élet minden 

fontosabb ágával megismerkedtek. Az idén pé:dáuJ 

megtanitották a kelengyekészitést. A :oSingerc varró

gép üzlet 18 gépet bocsátott ingyen rendelkezésre 
müszerésszel együtt, aki a szabászalot is oktatta. 

A hathetes ház1artási tanfo'yamon pedig a fözésen 
kivül megtanulták a szappankészi~ést, gyümö:cs-el
tevést, mely u'óbbi Sza·ymazon és a környékén nem 
'lehet éppen utolsó jeJentöségü. 

Az isko~a az idén ado:t elöször végbizon)itványt 

azoknak, akik a három éves kurzust sikerrel elvégez. 
ték, mely évente szeptember 30-tól jun:us 15-2J-ig 
tart. A vizsgával kapcsolatosan a halJgatóság kiál

litást is rendezett. Ugy mo.st, mint a tanfo'yam tar
tama alatt az iskola a kivélőbbakat jutalmakban 
is része5itette. A ju:a·omtárgy kü.önbözö szokott len

ni: baromfi tojás, kosár, facsemete, stb. E:rdekes, 
hogy a gyermekek e:ömenetele iránt pünkösd két 

nap;ár. nemcsak a szatymaz:ak, hanem a telsőtanyai

ak és sándorta!viak is melegen érdeklód:ek, A szá

muk legalább nyolcszáz lehetett. He.nzsegett is a 
nép az isko'a elötti parkban, amelynek díszes mü

köedényé'.ö még a tizenkét darab aranyha!acska ls 
kere~et oldott, hogy a Jegközelebbi évzáróra meg
szaporodva térjen vissza. 

Egyébként az isko'a fontos kapcso!atot jelent 
hallgatói révén a meZÓgazdálkodó szü 6:( és a Me
Z6gazdasági Kamara és egyéb gazdasági s.z:ervae
tek közt. Igy pl. végzi a nemesitett vetómag •.lét
osztását és több hasonló ügyet. 



........... liipoklaiti 

Csak · örü'ni lehet annak, hogy Felsőközponton 
iS hamaJ'Os&n gazdlasági iskola épül. Ezzel kell sa. 
ged határát mindenfelé teierakni. Akkor a termés
átlag nemcsak, hogy emelkedik, hanem még a ba
sZICmbér fizetésére is te:ik a terméstöbblelböl. 

Pedagóala konferencia. 
A Szent Imre jubileummal kapcsolatben 1930. 

augusztus 21. es 22-én tartott nemzetkÖZi katolikus 
pedagógiai konferencia rendje. 

·_.wgusztus 21-én dék~Iött 9 órakor a ·MlWYar ·Tu
dományos Akadémia (V., Akadémh-u. 2.) heti ü'és

termében: 
1. Klebelsberg Kunó gr. dr. m. kir. vallás- és 

közoktatásügyi minisz:er: Megnyi.ó be.>zéd. 
2. Van den Wfdenberg egy. tanár, az Alber

tinum igazgatója (Frei~ur1ü: A neve:és, mint a kat. 
egyház feladata. 

3. Rotta Pál dr. egy. tanár (Milánó): Miért van 
szükség kat. isko'ára? 

4. Münch Ferenc Xavér dr. pre'álus (Köln): 
A kat. intelligenc!a feladatai napj:dnkban. 
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6. Kindermann A. dr., az ausztriai német ifju
ság Orszigos Szövetségének ügyveze«Sje (Wien): A 
kat. ifjuság jövö szerepe a kÖzé!etben. 

6. Sza.bó Szádok dr. egy. tanár (Freiburg): A 
szüzies tisztaság theo~ógiai megokolása. 

7. Abbé de la Vacques a Foyer International des 
Etudiants Catoliques igazgatója (Páris): Korszerü 
egyházmüvészet és nevelés. 

Augusztus 22-én délelőtt 9 órakor a Magyar 
Tudományos Akadémia (V., Akadémia-u. 2.) heti ü és
termében: 

1. Keller R. A. dr. igazgató (DüsseldorJ): Az 
uto!só évtiZed pedagógiai mozgalmai. 

2. Azpaizu Joachim S. J. dr. (Madrid): A spa
nyol ifjuság nevelése. 

3. Fischer Cyrill dr. (Wien): Az iskolánkivüli 
nevelés káros hatása a gyermekre. 

4. Walz A. O. P. (Róma): Szent Domonkos és 
na korszerü pedagógiai" fe!adatok. 

5. Mikes János gr. szombathelyi megyéspüspük: 
Záró besZéd. 

HIVATALOS KOZLEMÉNYEK. 
M. kir. valiás- és közoktatásügyi minisztertöl. 

745- t---18-t!!Sil. szám. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 

•illami gazdasági szaktanítók (nök) státusában áthelyezte 
a köve'kezö gazdasági szaktanítókat (nőket): 

Balogh Máriát Budapestről 8 békéscsabai, vitéz Bocs
kóy Andrást Komádiból a békéscsabai, Csajds Ferencet 
Hatvanból a ceelédi, Holvayné Schmotzer Margitot Ma· 
kóról a dévaványai, K. Molnár Jenőt Sz.!kszárdról a 
kiskunfélegyházai, Kalmár Gézaij Szep:lröl 8 békéscsabai, 
László B~:át Miskolcról a hatvani, Lévay Ilonát Kabáról 
a békési, Ne!z Ferencet és Netzné Horváth Erzsébetet 
Békéscsabéról 8 komádi-i, Oross Annát Tóvárosról a 
IIINllberlnyi, SembeJ:y Imrét Békéscsab6ról a 1181Ybaio~i, 
Sll'lllk lrált Telkatról a cetlédi, Stepankó Ilonát Ceglédröl 
e nqyk6rösi, dr. S&ilcsné Gróf Jolánt Gy6rböl a tóvá
rocwi öoélló ea7.daaáll népiskoláboz, dr. Schimé Mészi
ros Matildot Szélaesfehérvárról a badapasli Máv. gép· 
gyári munkaisko16hoz áthelyezte. 

Egyben vit& Bocskóy Andrást a békéscsabai, Lásdó 
BéUt a hetvelll és Netz Perellcet a kom6di4 önáll6 gaz
dasági nép1skol6k ipzgatól teead6inek ellátisival meor· 
bizta. 

IIMapest, 1810. julius h6 tél. 
A lllintader ._..téböl: 

Dr ......... N sk. 
mfnis$1. •• r. 

M. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter:öl. 
745-1. 22-1930. szám. 

A rn. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter. 
Bernekker Bé'a berettyóujfalusi állami gazdasági 
szakianitót a székesfehérvári, vitéz Gyu•tay István 
székesfehérvári áll. gazd. szakianitót a gyöngyösi és 
Ferencz József kunszentmártoni állami gazdasági. 
szaktamtót a ceg'"édi önálló gazdasági népiskolához 
áthelyezte. 

Budapest, 1930. évi augusztus hó 8-án. 
A miniszter rendeletéb~Jh. 
Dr. Zsarkó Pál JS. k. 

mtniszteri tUt6r. 

M. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztertOl. 
780-02. szám. 32-1980. szám. 

Valamennyi öná'ló gazdasági népiskola Igazgató
ság6nak. 

A :.Vir6gos Budapest - Virigos ~ror-
szágc cimü folyóiratot, Villlamfnt a virágkultura ter
jesztése érdekében népszertlen megirt :.Uimutaltásc 
fezetet az Ipzgató~g veatése alatt Alló Iskola ri
szére amennyiben az iskolik ~zt6r6ban e ~Ira 
megfelelő ledeaet rendellleBre Ali beuérllésré 
aj6nlom. 
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A fo'yóirat elö!izetési éra félévenként .t pengó. 
Az ~utmu.tóc füzetet az isko'ák 40 fillér önköltségi 
áron kapják. Mind a kettö 8 ~virágos ~udapest -: 
Virágos Magyarországc végrehajtó b1zottságánal 
(Budapest, VII., Dohány-u. 20. sz.) a'att rendelhető-
meg. 

Egyben .felhivom az Igazgatóságot, hogy ~ 
mozgalmat, amelyet a megrendeléSl'a aján'ott lap és 
folyóirat szolgil s amelynek célja a virágszere~ 
kifeJ'·lesztése a virágnevelés megkedv.;Itetése és ál-- ' talá.nositása támogassa. 

Budapest, 1930. évi junius hó 25-én. 
A miniszter rendeletéből : 
·or .. Zsarkó Pál ~. It. 

miniszteri titkir. 

M. kir. vallás- és közoktatá.sügyi minisztérium. 
745-11. 
24-1930. szám. 

A m. kir. vallás- és közoktatisügyi miniszter az 
á'lami gazdasági szaktanítók .(nők) lé.szá:rában Netz 
Ferencet Békéscsabiról La:o31Ilizsére, Beke Andrást 
Lajosmizséröl Derec;kére, Sebő:< Sándort Der~ské
röl 'Komádiba, N-etzné Horváth Erzsébe~et ~ékés
csabáról La"osmiziére, Moncsá.k Etdt l..ajOS!TlZ:é~ől 
Makóra SeMkné Koncsek Krisztinát Dereesk é. ö! Ko
mádiba' és Domján E telt Gyomáról Derecskére át
he1yezte és egyben Netz .Fer~ncet a la:os~zsei,. Se
bölc Sándort a komádi-i önálló gazdaság~ népisko
·m igazgatói teendöinek ellátásával további intéz-
keelésig megbízta. . . . 1 

Ezzel egyedijüleg Netz Ferenc es Netzne HUI-
váth Erzsébet Kornádiba történt áthelyezése hatá
lyon kivül helyeztetett. 

Budapest, 1930. augusztus hó 26-án. 
· A miniszter he!yett: 

Dr. Gtvay Wblff Nilldor sk. 
államtitkár. 

Titkári jelentés. 
A G. Sz. O. E. 1930. évi junius hó 28. napján tarttut 
evi rendes közgyü ésén elOterjesztette: Pigniczky Fe-
"' rene orSz. egyesü'eti titkár. 

Mé'yen Tisztelt Közgyülés! 
Azt hisz~ ll M. T. Közgyü és minden fenntartás 

nélkül elölegezi és elfogadja azt a megál~pitásun
kat, hogy az elmult egyesületi évünket 8 mindeD't 
összeroppanással fenyegető gazdasági helyzet mü
ködésében eredmények elérésében - mint minden 
más egyesü'et - eddig soha n•em tapasztalt módon 
gi!o''la, va!óSággal megil'ásra késztette. 

Ennek elurebocsijtásá:val legyen szabad a le
pergett esztendő eseményeit fö:,b vonirokban 8 kö-
vetkezőkben ismertetni. · 

Egyesüfetünk. ts megraradta az alkalmat és ked
ves kötelesSéget teJ)'esi!ett, amidön nagybé.nyai vitéz 

Horthy Miklós öfőméltóságának uj honfoglialási ál
disos tevékenySégének 10 éves évfordu'ója alkalmá
bOI. szerencsekivénatainkat fejeitük ki és reá lsten 
áldását kértük; 

Sorainkat ez évben nem kimé!te meg 8 sors. 
Elragadta közü~ünk Mlinarik György kartársunlrat. 
Pihenj nagy munkád után kedves munkatársunk! Em-
lékedet kegyelettel őriZzük. ( 

örömmel állapitjuk meg, hogy tagjaink számla 
az elmult évben közéletünk két illusztris, mgynevü 
szereplöjével gyarapod(>tt, amennyiben dr. Czettler 
Jenő ömeltósé.gát örökös diszelnökként, dr. Lau
rentzy Vilmost pedig disztagként lehet s.zerencsénk 
ezentul sorainkban szeretetteijesen tiszt~lhetnl. Két 
uj tagunknak adjon erőt és kitar:é.st a Mind·enható, 
hogy még sokat tehessenek azért 8 nemes ügyért, 
melynek eddigi mellőzesénél c~ak a fontossága na:. 
gyobb. 

Sajná'attal k<H megemlékeznünk a tisz f{arból ez 
évben kivált két értékes tagjáról K. MolniÍ'l' Jenő 

főpénztárnok és Neh Ferenc lapszerkesz ö;ől. Nincs 
módunkban megé..lapitani azo~at az indokokat, me
lyek épen a legsulyo~abb időben ké3z~et'ék öket 8rJ'I!, 
hogy értékes munkájuktól épen most fosszé.k meg! 

egyesü'e:ünket. Sajnos, Országos Egyesü1e~ünk mé.st 
nem adhat, inint meghajtja az elismerés zászlóját 
és e helyről is a legöuintébb köszönetét fej·ezi ki 
hervadha~atlan érdemeiknek ju'almé.ul. Uj pénztár
r.okká V rannay Kálmán vá aszt: to t t meg, Iapszerkesz
tönek pedig ideigenesen Nagy J. Bé'a kartársunk 
bizatott meg. 

Tagjaink száma jzbn'eg 154. 
Tiszteletbell tagok száma 16. 
Pértolóké pedig 5. 
Müködésben lévő isko'áink száma pedig 58. 
Az elnöki hatáskörön tu!esö nagyszámban fel

merült ügyeinket 1 közgyülés és 2 válaszltminyi 
ü~és ker~tében intéztük el, mig az egyesület védő
szárnyai a'att mül!.ödni hivatolt 5 kör közül a su;
iyos anyagiakra való hivatkozással egy sem tartott 
ü'ést. Ezzel kapcsolatosan kell arról 8 szomoru tény
ről is beszámolnunk, hogy 8 mindannyionk közös 
érdekeit szolgálni hivatott ~tagdljak« befizetésénél 
2500 P. hátralék mutatkozik. 

Az egyesü~et :.könyv- és gyüjteménytárac a mult 
évi 722 drb. 924.76 P. értékkel szemben 1405 drb. 
2018.78 P-vel sze.repel, tehé.t 688 drb. és 1094.02 
P értékbeni gyarapodást mu'at. 

S:átus ügyeinirel rnely karunk egyik ·legnagyobb 
és ilegkirlvóbb sérelmet közé tartozik, ez ézben sem 
sikerült a jogos megoldáshoz jut!a:ni. Söt mlnthlll 
ellen a téren bizonyos stagnátió mu'atkozott volnp.. 



Ez onnan származott, mert a.,; előzö évben a ve2Je. 
töség mondhatni elment az emberi teljesilóképesség 
legvégső · fokáig, hogy ebben a nagyhorderejü kér
déSben végérvényes döntést és sikert érhessen el. 
Részünkről minden megtétetett, most már csak az 
igéretek bevá:tása követk·ezhetik. 

Azonban köte~ességünknek tar.juk ismé:elten han
goztatni, leszögemi, llle~ékesek figyeimét fe·h:vni, mi
szerint a legsulyosabb aggodalommal látjuk státu
sunk érthetetJen mellözését illetmény le~o\kozását. 

Fé~ö, hogy pályánk, mely csak sokszorosan több 
munkát jut:at, más státusakkal szamben, e:önyt pe
dig semmit nem biztosit, elnéptelenedik, a meglévő 
ambitiókat, apostoli munkát pedig teljesen letöri. 

Mint üditö forrásvizet kell üdvözölnünk, hogy 

a régen vajudó tankönyv kérdésünk ügye végre 
a megvalósulás stádiumába jutott. Végre lzsz egy 

vérünkből származó a pra'dikus élet által kicsiszolt 

kézikönyvünk, melyet megnyugvással adhatunk a 

jövő gazdaifjak és leányok kezébe. 

Egyesületünk kezdeményezésére isko!áink a de
cember havában Budapesten rendezett nemzetközi 
baromfi kiállitá..c:on vett részt különösen kiemelendő 
eredménnyel amennyiben 20 díjat könyvelhet.ünk el. 

Ezt követ:e a március hóban rendezett t~nyész
állat kiállitás és vá>árral kapcsolatban rendezett 
csoportos kiállításunk, mzly ugy a szakkörök, mint 
magánosok részéről a legnagyobb elismerést hozta 
meg iskoláinknak. 

Ebben az évben va'ósult meg hosszu szünetelés, 

ki.sérletezés után az uj alapokra fek:e:ett szaktanitó~ 

képzés is. örömte'i vé.rakozással t~kintünk a fris.~~ 

vért hoZá, munkakedvvel telfett ifju munkatársaink 

bevonu'ása elé. Adja Isten, hogy ne csalódhassunk\ 

ll 

Aggodalommal vettük tudomásul az iskolánknál 
rendezett tanítói tanfo'yamok rru~jdnem teljes meg. 
szüntetéséröl. Nem is merünk másra, mint a ro~ 
gazdasági helyzetre gondolni, amely parancsoló mó
don avatkozott bele ebbe B nagy~ontosságu ügyünk• 
be is. 

l 

Sulyosan érintet:e iskoláinkat az óraadók hirte. 

len - ugyancsak gazdgs~gi okokra vissza vezethető. 
-- elbocs!jtása~ mert a leg_több ese:ben azok ..Pótlá
sáról gondoskodás nem történvén, B szaktani'ói kar 
munkaköre növekedett csak jelentösen. 

Nem tartanánk ez évi je~entésünket teljesnek, 
ha most, amidön ·mandátumunk lejár, pár szóval 
ujó~ag meg ne köszönnénk az annak idején elölege. 
zett bizalmat. , 

Feielösségünk teljes tudatával álli:juk, hogy meg. 

tet~ünk mindent, hogy amit a M. T. Közgyü'és tö
Iünk remélt, beválthassuk. Más kérdés az, hogyha a 

megfeszi~ett munkával szembeni eredményeket mér

legeljük. Ezt vizsgálva, mi. vagyunk az elsök, a·kik 

az elért eredményekket a legkevésbbé vagyunk meg
elégedve. 

Ezeknek biz~os tuda!ában, szégyenkezés nélkül 
felemelt fejjel - bár rezignáltan - hagyjuk el he
lyünket, vigaszt és uj reményt csak az a tudat önt 
belénk, hogy jön egy reménnyel teli uj vezetiöség, 
melynek nagyobb szerencséje és föleg megvál:ozott 
viszonyai lesznek egyesü!etünk szekerének rudját ugy 
irányítani, hogy egy év elmultával kedveliÖbb je

len!ést hallhassunk, mely a jelenlegi csüggedökbe uj 
reményt, friss ei'Öt fog tudni önteni. 

Ennek reményében kérem titkári jelentésünk el
fogadását. 

Bármiféle tanszer, taneszköz 
, 
es laboratoriumi 

• 

• felszerelés a legjobb minöségben és legméltányosabb áron 

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

1
1 

szerezhetö ber Budapest, 1., Bertalan-u. 26 



12 

1 Bazdasitt Szaktanttdt Oraagas Egyesalatenek 1930-31. evt kDiaegelllnnyzata 
--!!!!. 

Kiadások 

Közgyűlési tanulmányi kirándulásra és 
napdijakra 1930. 

Közgyfllési tanulmányi kirándulásra és 
napdíjakra 1931. 

Választmányi ülésekre 
Egyesületi hivatalos lap kiadási költsége 
Szerkesztőí tiszteletdíj hátralék 1929. 

II. félévre 
Szerkertői tiszteletdíj hátralék 1930•31. 
évre 

Lapszerkesztés ügyviteli költsége 
Elnök ügyviteli kiadásaira 
Körzetek kiadásaira 
Küriyvtárfejlesztésre és könytári ügy• 
viteire 

Valorizácíós kölcsön vísszafjzetése 
Pályamunkák jutalmazására 
V alorizációs alap kiegészítésére 
Más egyesületek tagdíjaira 
Különfélékre 
Készpénzmaradvány előirányzat, mint 
egyenleg 

100-

500-
Összesen : j3;jO ~ 

A Gazdasiti Szaktanlt6k Orsztaos EgyasOiattnak 1929-30. éti pénzttri ztrlsztmadtsa 

T á r g y 

Pénztári maradvány az 1928-29. évról 
Közgyűlési tanulmányi kirándulás allam• 
segélye 

T agságí díjakb61 
Lapelófizetésekból 
V alorizácíós alapból kölcsön 
Valorízációs alap kamata 1929. ll. félévére 
Rádli•alapra 
Rádli•alap kamata 1929. II. félévre 
Postatakartkbetét kam.ata 
Postatakarékbetét utalvanyosásí célra 
Különféle bevétel 

Bevéte 
~ o o=: 

T á r g y 

Közgyűlés költségeire 
V álasztmányí ülés költségeire 
Körzeteknek kiadásokra 
Tis?.telg.>.sekre statusrendezés ügyében 
Elnök ügyviteli kiadásaira 
Könyt.irfeJleszésre 
Lapelőállításra 
Szerkesztőí ügyviteire 
Pénztárnoki ügyviteire 
Pénztárétadáli utlszáml6ja 
Netz főszerkesztő tiszteletdíja 1929. 
I. felére 
Rádli alap kamatának tőkésitése 
V alorízációs kölcsön részbeni vissza• 
fizetésére 

" alap kamatának tőkésitése 
Postatakaréki kezelési dlj 

" kiutalványozásl célokra 
Nyomtatvoinyakra 
Postai portó utalványok kiváltásánál '- l Diszoklevelek költsége 

"'- _ Készpénzmaradv6.ny, mlnt egyenleg 
ÖSszes bevétel : ~O Kiadás osszen 1 

Turkeve, 1930 junuius hó. VRANNAY KALMÁN s. k. főpénztáros. 

Kiadás 

P'f. 
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AIIZRIIII SzütanH6k Orsúgas EgyesOlaitnik 1929-30. nl IIIJankllullltSI. 

~ M e g n e v e z é s Egyenként J_;Osszesen 

~ 
L-~-----------------------·----------------r-~P--~!f~ill~ér~--~P--~!~ft~ll=ér.1 

I. 1. Készpénz a fópénztárban 291 51 
II. 2. Halász•alap (Eötvös, 4000 P., szaba a.) 

3. br. Wlasits•alap (Eötvös, 8000 P., szaba a.) 
4. gr. Majláth•alap (Eötvös, 6000 P., özv. árv.) 

4 
225 
213 

6621 

48 
57 
54 
99 5. Rádli•alap (8000 P., Eötvös) 

III. 6. A 2., 3., 4., tétel valorizációs alapja 
IV. 7. Könyv• és gyüjteménytár 
V. 8. Ta. Orsz. Szöv. házrészvenye 
VI. 9. Tisztségek hivatalainak leltári értéke 

7065 
1160 
924 
100 
300 

58 
72 
76 

VII. 10. Követelések: Tagdíjakból 2397"79 
lapelófiz.•ból 1492· 4~ 
hirdetésekból 150"-
klisséból 30'--- 4070 

---~------11--------1·---~-~~~---~ 
Összesen : 13\H 2 84 

!VIII. Le tartozások : T a gs. díj tulfiz. 
szerk. tiszt. díj 
vál. gyül. utisz. 
szerk. ügyvitel 
régi utiszámlák 
val. alap kölcsön 

67' 50 
100'-
300• - -
45"-
73"64 

1160'7::! 

T~~----~~~--~-~-----1,--~zta vaf;!yon t 930. jun. vé~. 
1746 86 

12165 ""98 
Turkeve 1930. junius. VRANNA Y KÁLMÁN s. k. fópénzt4ros. 

IRODALOM ÉS LAPSZEMLE. 
Magyarország mezlSgazdasági szakoktatása. 

Ez a cime a földmivelésügyi miniszter ez évi 
4. számu kiadványaként megje:ent munkának. 

Az országos mezőga.zda:áJi szakoktatá.á::a':t ké
pét ad;a ez a munka; de nemcsak váz:1a.llos, Jtanem 
niinden ízében, kidolgozott, egységes képét. 

Az egy·es gazdasági szakOktatási intézményeket 
kü'ön·kü:ön, a maguk életmüködésében á!litia elénk 
nagy részletességben, amely részletegységek össze
foglalása, fokozza és bizto:itja a mü magas ériékét. 

Mezögazdasági szakOktatásunk ál'apo'áról, ha 
tiszta képünk nem is, de tájékozódásunk időnkint 

mégis volt. A :.hivatali eleJlök néha hosszabb, né
.ha rövidebb időközben kiadolt évkönyvben számol
tak be r6Lac - Il1IO'J1dja Mayer János minisztel" 
a könyv előszavában - s »8 legutóbbi évkönyv 
1909-ben adatott kic. 

»Azóta sok minden történte - o'vassuk tov'ább 
az előszóban - »lsten eké;e végig szántott raj
tunk s az ekevas mély barázdát hagyott Magyar
ország térképén, a magyar mezőgazdasagban és a 
magyar szivekben egyaránt. A térképvá:hojlással 
együtt járt a mezögazdaSág egész he!yz.etén·ek vál
tozása, aminek a mezőgazdasági birtokok uj és he
•yesebb megoszlása is a velejárója volt«. 

»E változá.sókhoz kellett szakaklatési rendsze
rünknek is átidomulnia s idomult is, amiből folyóan 
egyes intézmények eltüntek s viszont t~I:esen ujak 
keletkeztek.« 

»Amennyire fontos a régi és hosszu multra visz
szatekintő intézményekre s azok mükö:lé:é.re vonat
kozó adatokat - papirra vetve - az enyé/ll.zettől 

megmenteni, éppen annylra fontos az id6közben lé-



;': 

l~ .. ~ ': ··:. 

14. 

1eSitett ul intézményekre vonatkozó adat~kat -~ meg. 
örizni az utókor részére. Ez az egyik cella Jn
nek a könyvnek. A másik pedig; a magyar me~
gazdaságí szakoktatásra vonatkozó jogszabá!lyok Ji 

mu1tban nem vo~tak ugy összegyüjtve, hogy az ér
dek~ödő az ada~okn3k könnyen birtokába jusson. Ez 
a nagy körü!tekintéSsel összeállitott munka az o~
mánytári gazdag anyagkész:et feltárásával seg1t 

ezlen.c 
Az eddig - 21 év előtt - meg;e:ent évkönyvek

ből s azóta a kormányjelentésekből ju~ott az érdek
lődő a gazda:::ágl szako'üatá-ra von!llko:ó ;ada o:d:oz; 
·most azonban egész teriték, tárul e!énk a könyv-
ben. l 

A jelen állapo!ot ismerteti és rögziti meg, a 
jelen és közel jövő igényeihez és szempa:1tjaihoz 
igazodva, de szól a távolabbi jövőne!<, amikor nagy-
becsü örökhagyásra gondol. • 

Kiváló szolgálatot tett Mayer János miniszter 
ennek a munkának a közreadásával. Az ö érdeme 
mellett dicsérettel kell felemliteni Czvztkovits Fl~
renc miÍÍiszteri osztá'y:anácsos munkásságát. aki az 
összeállitás nehéz föladatát oldotta meg sikerrel. 

E könyvkalauz vezet bennünket; vezet a föld
mivelüsi miniszter fennhatósága ahtt levő intézmé
nyek hosszu, értékes sorai között és ismerteti azo
kat fokozat szerint; elmondja keletkezésüle körül
ményeit, megismerteti a tanszemé'yzetet, ha'lgató
ságot, tanulókat, tájéltozt3t pénzügyi viszonyairól, 
a belső él.e!oflyamatról, a szervezeli, rendi]rtá>i, 
vizSgá'ati és mindenféle szabályzatokról, táj(•l;ozód
hatunk az elméleti tanítás és gyakorlati képzt:·' sok
féle elágazásairól; kijutunk a gazdaságoltba, ker
tekbe, szőlőkbe, gyakorló és kisérletezö telrp~kre, 

termekbe, em:tt a górcsO és lOmbik, amott a szántó 
és istálló kisérleti tevékenységei folynak a haszrono6t 
Jegyében. Haszoncél az anyagiak körében, a bevétel
és kiadási rovatokban, haszoncél az agrártudás gyüj~ 
tése és közhaszná'atra bocsátása; a tudomány 'Viv-
1nányainak áram'ása az uradalmak és nagybirto1rok 
felé s ugyanezek szivárgása, csörgedezéSe a keskeny 
mesgyékre, tanyahatá.ro-kra. _ 

Eljutunk Budapesten az állalorvosi főiskolál:oz, eh
hez a egyetemi rangban levő legrégibb intézmé~· 
nyünkhöz, el Debrecenbe, Keszthe!yre és Magyar
óvárra a gazdasági akadémiához s u'óbbi helyen az 
:u;onnan létesü:t fzlső tejgazdasági és tejipari szaktan
fo'vamhoz. 

• A felső fok után a középfokon levőK következ
nek: Kccskemé:en a gazdasági sz:Jktani:ónőképzö in
tézet, Szarvason a középfoku gazdasági tanintézet 
(uj), Putnolmn a gazdasági felső leánynevelő inté
zet (uj) és Csermajorban a mezögazdasági tejipari 
szakisho'n (uj.) 

Az alsó fok következik ezután; zömét a föld
müvesisko'ákból átalakitott mezögazdasági s~akisko

lák alkotják: Békéscsa bán, Cser.na;orban (uj), Fü
t€leken (ui), Hódmezövásárhelyt Jászberény...,en Kar
cagon, Kehidán (uj), Nagyká:Ión, Somogyszentim
rén és Sz~kszárdon (uj). Itt vonul fel a Vitézi Rend 
gazdaképző isko'á;a örkényben (uj), a Tejmunkás
,képzö isko1a Kisbérzn. Itt talá)juk a ki>g:lZdaképzés 
uj r~ndszerü, sokat igérö intézményeit, a téli gaz
dasági islm~ákat: Berzt:yóu;ra:un, Csongrádon, Haj
dudorogon, Mátészalkán, Mo~ác>on, Nagykőrö>Ön', 

,Székesfehérvárott, Szeritlőrincen és Szombalhelyen; 
a ~ort a tejipari tanfo'yam zárja be Pestenrzsébeten 
~va'amennyi uj.) Ertékes tanu'mány e könyv mindeln·. 
kine!{, dc kü'önösen a gazdasági oktatás munkásaillak 

-11111101111111111-

A magyar munka védelme. 
A nöegyletek magyar munkát védő szövl'tsége 

a fenti eim alatt életrevaló könyvsorozatot ad ki, 
melynek 1. számát teljesen dijmentesen küldi la
punk e számához mellékelten olvasóinknak. A köz
vetlen hat;lgu kedves kis füzetet ,.,melynek minden 

~rát a m~gyar föld és magyar nép szeretete mondta 
tollba, figyelmébe ajánljuk olvasóinknak s arra kér
jük öket, hogy - amennyiben azt elolvasás után 
nem kivánják megőrizni - legyenek szivesek át· 
adni olyanoknak, akik annak hasznát vehetik. 

~lill-

Oktató füzetsorozat a baromfitenyésztés köréb61. 
Gergely Béla tanitó, fajbaromfitenyésztő és kel

tetőgépgyáros kartársunk fáradságot és költséget 
nem sajnálva, ujabb tanujeiét adta tanitói mivoltá-

nak. Közkedveltségnek örvendő oktató árjegyzéke 
után, most 1-2 hónapi idOközökben megjelen6 tiz 
oktatófüzetének közrebocsájlásáról kapunk hlrt. Az 



elsö füzet 92 oldallal, fzléses kivitelben, képekkel 
ga;Aagon diszitve, már el ls hagyta a saJtót. 

Az egyes füzetekről csak annyit, hogy azok a 
baromfitenyésztés ügyének szelitelt élet önzetlen meg-

nyilatkozásiai. 
Szerkesztő a fiizeteket fajbaromfi telepén Bu-

datétény, Sándor-utca S. ingyen adja a telep látoga
tóinak, egyebekben pedig terjedelmükhöz mérten da-

=-= 
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rabonként t pengő, t peng6 50 fillérért árulják 
majd azokat. 

Akik azonban közvetlenül a szerZÖnél rendelik 
meg ~ füzeteket, azok 40 fillér kész,pénz ~gy, 
ugyanilyen értékü postabélyeg beküldése ellenében 
ingyen és portómentesen kaphatják meg azokat. Elő 
lehet fizetni 5 vagy tO füzetre egyszerre is 2 illetve 
4 pengöve l. Igy kényelmesebb és olcsóbb. azeUntézés. 

GAZDÁLKODÁS. 
A mezögazdasági termelés megszervezése. 

lrta : Dr. KELEMEN IMRE. 

A mezögardaság jelenleg az egész világon .sulyos 
válséggal kürd. Ez a válság, amely miltió és millió em!-. 
bernek szájától napról-napra nagyobb darab kenyeret 
von el, lassan. mint a ragály, áthuzódik az ip arra és 
kereskedelemre is. A fogyasztók, a vásárlók, minden 
órában kevesebben, a munkanélkü:iek pedig töb· 
ben lesznek. A normális mértékü termelésből is eladhatat· 
lan fe:eslegek maradnak vissza. Tultermelés áll elö ott is, 
ahol hiánynak kelene lenni. 

A válság tagadhatatlanul a na_gy világháboru követ-
kezménye. Az ál:amok e~szegényedésével együtt járt a 
togya$ztó rétegek elszegényedése, a kereseti lehetöségk 
csökkenése és az ipari, maJd mezögazdasági tultermelés. 

A mezögazdasági termelés jövedelmezöségének nagy 
eltolódását a ·tengerentuli államok váratlan tult~rmelése és 
ll feles:egeknek az európai piacokra való özönlése okozta. 
VégiDtetözte a bajt, hogy a békeszerzödések évtizedek 
és évszázadok óta kialalru!t olyan termelö- és fogyasztó· 
területeket szakitottak széjjel, amelyeknek egyrriásrautalt· 
ságét nagyrészben a természetnek örök rendje teremtette 

meg. 
Reánk, mint szélsöségesen gabonát termelö és ~xp.-.•r· 

táló országra, a válság te"jes sulyával nehezedik. Mil 
mezögardasági tJermelésünk szinvona~át a gabonate~lé· 
-sen, annak jövedelmezöségén át tudjuk eme!ni, avagy 
sillyeszteni. Az általéllos v61ság hatásai alól, a mezögaz· 
dasági érdekek nagy véde~mi harcából pedig hiába igyek· 
szünk kihuzni magunkat. SaJát létfenntartásunk érdekében 
kénytelenek vagyunk be:ekapcsolódni a mezögardasági 
termelés nemzetközi he:yzetébe és számolni azokkal ll 

nehézségekkel, melyek az egész világon érvényesülndt. 
A cukorrépa'ermelésünket és cukorértékesítésünket pl. a 
kubai és Jávai nádcukor:ermelés teszi válságossá. A len· 
olaj:erme!éstlnket a laptatai lenmagtömegek nyomJák. A 
buzánkat a kitünö minöségre kltenyésziett kanadai buzák 
igyekeznek Jelronkurrálnl. 1 Tengerinket, árpánkat, lisz· 
tü.nket, z sininkat a loegköze'!ebbi piacokon alig tildjuk az 
amerikai 6ru beözönlése miatt elhelyezni. A tojás és 
baromfi árát az orosz termelök és részben a szakatlan 

meleg tavaszi idöjárás nyomja Ie. Gyümölcsünkkel pedig 
szégyenszenue, a nemzetközi szerve7.ettséggel ideszállitott 
kaliforniai, dé:&frikai, palesztinai alma öszibarack da
tolya, szö:ö, baún, narancs itt benn az ~rszágban ü~özik 
meg. 2s ~ tárgyilagosak, csomagolás, kikészítés, 
kereskedelmt szerveze;tség, hitelnyuJ:ás szempontjaiból el
~re·eink egy .. része megelöZÖ.t és megszégyenitett ban
nünket. Ezekbal a példákból egyuttal arról is meggyözöd
he~ünk. hogy a távolság, a romlandóság ma már nem 
akadálya a mezógardasági exportnak. A földgolyó tulsó 
felérin szebben és jobb karban érkezik h-ozzánk a déF" 
vidéknek sokféle gyümölcse, mint a szomszédos közsé
gekböl. Az egész csak szervezeti kérdés és a képzelt 
akadályok eltünnek az utból. 

Az egész világ mezöeazdasági államal sulyosan szen
vednek a mezögazdasági válságtól és lázas:m keresik a 
kibontakozás utját, több-kevesebb eredménnyel, de min
denütt óriási agitációval és nem minden siker nélkül. 

A világ:ermelés megszervezésének végső cé:ja az 
volna, hogy a fontosabb mezógardasági terményekböl 
csak a világ sziikségle:ének megfeUö mennyiséget termel~ 
~ünk és a különbözö piacok igényének megfe'elö mennyi
séget hozzunk forgalomba. Végsö cé:ként mindenütt oda 
törekszenek, hogy az ország belsö termelését, az öne!látást 
fokozzák, a mezögardaságl»a fek:etett tökék jövedelmező· 
ségét . emeljék, a mezögazdasági lakosság megleJelö fog
lalkoztatását és kereseti lehetÖliégit biztosítsák. 

Ezt a célt a közgardasági jelentöségü intézkedéseken 
kivül az egész kul_turvilágon egyformán a termelésnek, 
a termelöknek és .az értékesítésnek a gondos, minden 
részletre kiterjedö megszervezésével óhajtják elérni. 

A termelés megszervezése a mu:~ is a mezögazdd· 
sági politikának egyik igen fontos ágazata volt. Oe a 
jelen kritlkus idökben _jelentösége fokozottan emelkoadett. 
A mezögazdaságbo fektetett tölték jövedelme a békebeli 
5-6 szúalékról általánoaSágban, egés.l'. Európában, -1-
0.5 százaiékra esett Je. De mint az országos magyar gaz-. 
dasági etrYesület Jegutóbbi adatfelvéte~i igazo!ják, Ma· 
gyarországon a különbözö gazdasigoknak 20-25 száza· 
léka nemcsak ·hogy Jövedelmet nem produkált, de v.-esz-
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111s6gel do]&ozott és igy részben •lát tökéjét emésztettle 
t!aL Ez is azt mutatja tehát, hogy ma a mezögazdaság a 
Wil: és nemlét tilfokán 6II és filléres haszonra, filléres 
~tásokra is kOlönös allyt kel vetni. Ezért a 
1ermll6snak megszervézésében igen nagy ,anddal és 
6valossáaal kel eljámi. Körültekbitö elörelátással kell 
megválasztani hogy miböl" mit és mennyit 
OK-meljiink. Mindig elöre gondoskodva és g:ondolkodva 
az lelbelyezésnek, az értékesitésnek lehetöség~röl. A lég
lqecfie&'!etöbbnek látszó termelési ápk fefesztésébe sem 
szabad belemennünk addig, mig az értékesítésnek meg
flelelö blmsitására támpontjalnk, a gazdaérdekeket védő 
és támogató sarvezeteink nincsenek. 

Egyrninöségü tömiegtennelésre és együttes értékesi
·táre kell törekednü,nk. Minde~ he!yen, vidéken az arra 
legjobban megfe:elö és k'próbál-t .terményt, állatfajtát keD 
beveze::nünk. rendszeresitenünk. 

Az egész világ haladó mezögazdasági államai, még 
a szomszédos délvidéki 411amokat sem véve ki, klvétel 
nélkül ezt az utat követik a termelés magszervezésében. 
Kaliforniában 1000 és 1000 hektáron csak Jon3thán- és 
C:alvil-almát termelnek. De ne menjünk olyan messzire. A 
lds Hollandiában és Dániában, ahol a mezögazdasági ter· 
melés és értékesítés a szövelkezeti rendszer alapján a 
legtöké!etesebben van kiépitve és az értékesítés mindenütt 
a 1ermelés nyomában halad, söt azt sokszor megelözi, azt 
látjuk, hogy a mezögazdaság nagy fejlödését, többek 
közö;t a vid~int kialakult egységes tömegt~rmelésnek 
is a lelkiismere:es szöv~ezeti értékesítésnek köszönheti. 
Ezekben az országokban pl. az egyik falu telj~s erővel 
az üvegházi szölöterme:ésre feküdt rá. Van vidék, ahol 
a tojás, máshol a hizlalt baromfi, avagy a tenyészállat:>k 
eladása ·a fö bevé:eli forrás. Külön termelő könete van 
a sajtnak, vajnak, kiilönféle gyümölcsféléknek. Hollandia 
az ulolsó 10 év alatt ezzel a rendszerrel megtizszenezte 
termelését és exportjának értékét is. De a jugoszlávok 
is, a mult év deoemberében rende!eti.leg gondoskodtak a 
termelés meg- és átszervezésére vonatkozó intézkedések 
keresztülvite'éröl. ts ugyanugy a körzeti b2osztiis és 
tömegtermelés, minöségl termelés meeett törnrú pálcát. 

A. ~ermelés megszervezésének kiegészítő rés;·e a ter
mények értékesitésének, összegyüjtésén;!k, megiirzésének, 
tlsztltásának, konzerválásának, a megfe:elö szállító es~
közökoek, csomagolás! rendszereJma~, a mindehhez szük
séaes olcsó hitelnek a biztositása és elök.észitése. 

Nem szabad soha sem uem elöl téveszteni, hogy 
az értékesitési mindenütt a termeléssei egyidejüen szer· 
vezlk meg. ts éppen azért, amig az érték·esités s~rvezetl 
kérdése nincs tisztázva, a termelés átszervezésében kü
lönös óvatossággal és gondossággal kell eljárni. A ter
melésnek megszervezése Igen széles látókörü, minden 
részletkérdésre ktlierl·ed6, messzlre tekintö, nagyvon31u, 
de óvatos ter~! és értékesitési politikát ig~nyel. 

Szervezeti kérdés továbbá még a tipusok kitenyész
tése, megállapitása után azok megjelöése; a termény ek 
márkázása. A nyugati államok egymásután veze:ik be a 
killönbözö 11erményekre vonatkozó, igen szlgoruan szabá
lyozott márkázási intézkedéseket Zsir, vaj, burgonya, 
tojás, baromfi, konzerv, i)'iimölcs, bor, hus stb. elóbb· 

utóbb mind csak márkázva kerülbet eredméllyesen a 
piacra. Ez az akció nálunk is folyamatban vat. 

Fonlos J'lésze még a termelés meg:uervezésének a 
termelés 1echnikájának helyes keresztülvltelie, az ugyne
vezett racionalizálás. A termelési költségeknek szükség
szerü ·csökkentését a termelés technikájának szakszerii 
keresztülvite:ével érhetjük el. A mep!elö ló vetö~ 
biztosítása, a trágyateiepek megfelelő kezelésének beve
ze!ése, a termeléshez szükséges ~yers!IJIYagok, gyártmá
nyok megfelelö idöben és szükséges mennyiséi]Jen vclló 
beszerzése, az elavult gépek, eszközök kicserélése, a 111111g'~ 
felelö kézlszwszámok klválogatása, a gépek, eszközök 
gondos ke~Jelése, a gépi munka bevezetése, a meabizható 
munkásság kiválogatás&, kiképzése, célsllerü és helyes 
munkaszerzödések készité...-e, a gazdasági hulladékanyagok 
hasznosítási!, a SlJlrvezésnek mind fontosabb részét teszik. 
Az üzemi szervez.és fontos résile még az épületek jókal"
bantartása, célszerü épilkezés, a he:y okos kihasználása, a 
gépek üzemi te:jesitményének állandó vizsgálása. Nagyon 
szükséges és he.lyes intézméey nálunk is például dZ ugy
neveze:t járási motorörségekn:!k az intézméf!Ye. A IU!BY 
oyugati kulturállarDokban a mezQg&zdasq ipar{)Sltás;a az 
utóbbi évtizedben igen nagy haladást mutatott. A villamos
sággal, gázzal, szesszel, olajfélékkel hajtott gépeket, esz
közöket a mezögazdaságb!ln is mind szélesebb területen 
veszik. használatba. A csoportos munkásházaknak központi 
fütése, a villany- és gáztüzhelyek bevezetése igen sok gaz
dasági központban is előnnyel járt. De az épitkezés és 
berendezések terén a legnagyobb haladást a baromfiüze
mek mutatják. Amerikában van már olyan ke:tetö és 
nevelö farm. ahol például egyidöben hárommllió darab 
tojást tudnak kikeltetni és hasznositani. A nem értékesitf. 
hetö kis csirkéket takarmánnyá dolgozzák fel és részben 
baromfiakkal, részben más á:latokkal etetik fel. E téren 
Magyarországon is igen nagy fejlődés tapasztalható és 
a technikailag modemül megépitett farmok száma hétröl
hétre emelkedik. 1 

~gutoljára hagytam a termelés megszervezésének 
legfontosabb és lege:maradottabb részét: a termdök n;g
i2;J!rvezé~t. Hiába vannak a !~szebb tarvek, gondolatok, 
hiába a vezetö hatóságoknak intézke:lései, rábeszélés, fel
világositás, ha nincs, aki a gondolatokat magáévá tegye, 
az intézkedéseket, tanácsokat, kövesse, ha nincs érdeklő
dés, ha nincs fogékonyság és a gazdák bizonyos pesszi
misztikus letargiával várják az ld6k jobbrafordulását és 
csak a házuk tetejét nyaldosó tüzilármára eszmélnek fel. 
A kis· és nagytermelök, a mezögazdasági társadalom 
megszervezése, csatasorba ál:ltása, a termelés átszervezé· 
sének, a válság enyhitésének, megoldásának .az alapfel
tétele. Enélkül a gazdasági Sí:ervezkedés, az akciók mind 
csak olyanok, mint a kökemény, begyepesedett, elvadult 
ugarra szórt drága vetőmag, melynek nagy része célta
lanul elpusztul, egy kis része pedig, ha a szél jobb fö&lre 
is viszi, magában állván, elhagyottan és v~hetetlenül, 

kitéve a vlarnak, eUroresosul és semmivé lesz. Tehát 
minden mUinkánál elöbb az ugart kell vetésre alkalmassá 
tennünk. 1 

Különös Je!entöséget kell ma tulajdonitanunk a kis· 
gazdák és a kisgazdaságok megszervezésének. A nal)' 



pnezőgazdasági üzemek lassu szélhullása folyamatban van. 
Ezek nyomán mind nagyobb számban kiwazdaságok, ön
.álló birtokosok keletkeznek és lass!lll a kisgazdaságok 
1ermékei a termelési mérlegben: az exportmédegben is a 
többséget jelentik. Tehát a kisgazdagazdálkodás eredmé
nyessége, az országos gazdálkodés irányára és mér:e. 
·gére igen nagy fontossággal bir. Ennek tudatában a rszer>
·vezés keresztülvitelére össJJe kell fogni a társadalmn min
den gazdasági irányu rétegének és minden erre il:etékes 
férfiának. A szenrezkedést mindenütt egyidtjüen alul is, 
felül is meg ke'l ~ezdeni. A falusi szerveze.ek kiépitésében 
döntő jelentősége van a helyi intelligenciámk, a falu 
.Jelkészének, umitónak, ·orvosnak, leven,eoktatóknak és 
mindenekelött a közigazgatási hatóság képviselöJének, 
jegyzőknek. A helyi sZÖvetkezetek vez.etöi a gondolatok 
gyakorlati kelesztülvite~ben timogathatják a gazdákat 
Meg kell tehát minden községben kivétel nélkül szervezni, 
vagy ahol megvan, életre keltani a gazdaköröket, ahol 
8 gazdasággal kapcsolaros gondolatok kicserélődhetnek. 
Minden községben fel kell állitani a pzdák és földmivelök 
wmelö és értékesitö szöveikezetét, ahol a gazdálkodás 
üzleti részét lehet lebonyolitani. Azonkivül minden köz
:;égnek meglegyen a maga önsegélyére alaplllott hitelszö
vetkezete, meJy a többi falusi sZÖveike2J't.ekkel együtt egy 
felsöbb szövetkezeU, u. n. országos szervezetbe legyen 
belekapcso16dva. Gondoskodni kell, hogy a község gaz
dáinak minden termelési, értékesttési kérdése bimnyos 
egységes irányzat szerint olda.ssék mee. A közös értéke
sitésnek és a közö& beszerzésnek ezenkivül is rendkivül 
nagy elflnye van. A nagytökének elönyeit csak megfelelö 
szervezettséggel 1ehet a mezögaz.daságlok részére bizto
sitani. Gcmdoskodni kell, hogy )egalább hetenkint egy~ 
hozzáértö szakember bevonásával a gazdakörben a fon-
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tosabb társadalmi és gazdasági kérdések megtárgyaltas
sanak. Igen céiszerü, ha a templomi istentisztelet után az. 
idösmrü ügyek a fahJ. lakosságával kihirde~ utján meg
ismertetnek. Gondoskodni kell, hogy a mez.ögazdasági 
kamarák helyi szervei a község mlnden mozgalmába 
belekapcsoltassanak és az országos - vagy Járási köz· 
központtal I8Z összeköttetést fenntartsák. Le keD épitieni 
a haldokló sZÖvetkezeteket gazdaköröket, a fölösleges 
egyesüléseket, kevés egyesülés ~gyen egy-egy faluban, 
de azokban folyJon a munka és Jól m.egválasztott, lelkes 
és önzeJen vezetőség áUJon a munka élén. A szervezke
dés, szövetkezés rendkivüli eredményeket tud produkálni, 
melyeket nú még Magyarországon, ahol a sZÖvetkezés 
gyermekkorát éli,• nem is ismerilnk. Azonban minden 
ag:ltáció, munka csak akkor ér célt, h!! a ~tök mögött 
lelkes, harcra, munkára, összetartásra és áldozatokra kész, 
egymásban megbizó közkaronák és hadseregek vannak. 

Ne feledjük el, hogy a világ óriási léptekkel halad 
~lőre minden téren, igy a termelés, értékesilés terén i.s. 
Magunk alatt vágjuk a fit, megfogyatkozo~ nemzeti 
erőinket pazarolJuk el, ha nem hallaptunk a Jó szóra és 
nem igyekszünk az. össmtartás, az összefogás előnyeit 
és erejét mi i.s Javunkra forditani. Csak köz.ö& összelot 
gással lehet ebböl a váJsá&Ml kiemeUtedn.i. A gazda~ 
sadalom, az. ipari és kereskedelmi érdekeltségek, a kor
mányzat, a közlgazptás minden szervének össze kell 
müködrue, ha ere:lményt akarunk elémi. S!lját nemzeti 
erőnkbe ve'ett törhetetlen hit, önbizalo111 és a munka a 
majdnem egyedüli támaszunk. Minden más csak .. feltevés 
és lellet6ség. Akarat, bizalom, kitartás, sok lemond6s, 
tudás, összefogás és megfelelő alap· és forgótöke azok a 
kövek, amelyekre épithetünk. Erös várat, biztos várat 
pedig csak kövekre lehet épiteni! 

tidi6 Gndastat El6adill8ok lllill. ---
A gazdanyomor hié~ái. 

A Tiszántu'i Mezögazdasági Kamn4hoz nap-nap 
után érkeznek kerü'ete mindan leszéról a megszo
rult és kiuzsorázott gazdák pana3Szal, m~lyek bevi
fágitanak abba a SÖtét dsungeibe, ahol az éltalánoS· 
sá vlló gazdanyomor hién6i végzik egyre. ~ré
szebben· ú .egyre . nyiltAbban . undoritó munkájukat. 
'A gazdasági élet nagy ragádozói mind több és több 
áldozatot szedn1!k a magyar gazdik soraiból s eze
ket a SZJerencsétlenné te:t embereket marcangölják 
tovább a gazdanyomor hiénái; a zö'dhltal uzsorúok. 

A gazdik érdekeit v~dö Tiszántu'i Mezögazdasági 
Kamara ellt!kkel a fosz:ogatókkal s•mben, alc:k mln
den emberi érzésbOI ldvetk6zten z.sarO'jik ki a kis
gazcllkat: Jl8gyon nehezen tud védelmet nyujtani. 
Ravasz fondorlattal, ugy végz:k ugyanis üzelm.eilret, 
hogy nem lehet a mal törVények alapjin ellenük 
fellépni blZIDnyitékot elszúnOlást rendszerint nem 
.adnak 'a szorul~ mlnden teltételt elfogadni 

kényszeril'ó gazd.Aknak. Anút irásban kiadnak, ab
ban a tiszt~sségesség litható és bkarja azt a SOk 
bünt, amit elkövetnek. 

A Tiszintuli Mezögazdasági Kamttra ezuton hivja 
fel tehlt nyomatékosan a gazdaközönséget, hogy 
óvakodjék . mott a 11enfl'rire · ajá!ott . Z6klhitelekd, 
amelyek napjainkban gyakran a bibliai til lencséért 
eladott elS!ÖSzülöttségi jogot jelentik.. Ne kössenek 
burkölt szerzöilést, ne irjanak al&.. hamis ~tokat 
tartalmazó kötkveleket, kivánjanak ll'AIIos eUámo
lisokat üzleteikkel k.apcso'a:os mlnden tétell'6l. For
duljanak zöldhitelelk megkötéSe e'k5tt községekben 
ve•t.ó szerepü tisztességeS, tanult emberakhez, aldk 
felvilágositják, hogy núlyen kölelellt!ttségeket vlllal
nak az elibük tárt kötleveleken. Ha pedig IliDcs 
ne1yí:Jen, ak) Jártas volna ilyen kérdésekben: fQr
duljanak a Tiszintuli Mezögazdasáii Kamaráboz, a 
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hOnnan kéSzséggal adnak telJesen díjtalanul tanácsot 
és utbaigazitést mtnden gazdának. 
. Ezuton kéri a Kamara az intelligens magyar 
uri osztályt, a birtokosomt, a falvak papJait, jegy· 
~it tanitóit, de magukat a tisztességes keresked6-
Jret 'is, ~kik szintén károsulnak és elvéreznek a bü
nöS konkurenc·a miatt és ár:atlanul szenvedi a gaz
öakÖZÖnség körében mindinkább tapasztalha!ó bizal
matlanságot és a lelk:tsme.retlen ügynökök munká· 
jának ódiumát, hogy segitsék tanácsaikkal a. baj-

ban lévő kisgazdákat, a sulyos gazdaségi IM!lyzet 
hajótöröttjeit és ne engec:IJék, hogy nyomorukat ki
uzsorázzák, hogy tapasztalatlanságukból teJjes tönk
retételükkel egyesek vagyonokat gyüjtsenek. A tár
sadla~om ezen erkölcstelen elemeit ~8 gazdanyomo&': 
hiénáit kiirtani, végzetes és bünöS munkáikat lehe
'tefenné tenni : minden jó érzésü magyar embel"JJIek 
célja ._k!IL h_2~t _!:~n, __ ezért bizalommal kéri q 
Tiszéntuli Mezögazdasági Kamara önzetlen segitsé
güket 

-11111~ 

N övendékeink magánfaiskolája. 
Irta : BAKÓ BÉLA. 

Földmüvelö országuniknak egyik legnagyobb 
horderejü kérdése a gyümölcster,melés és vele pár· 
huzamban ha~adó favédelmi kérdés fontossága. En
nek dacára szomoru jelenség széldarabolt es for
rada'om hu!lámaiban hánya:ott .hazánk testén szem. 
Iélni IIIZt, hogy népünk tényleg milyen cs~kély és 
selejtes termö-gyümö!csfával rendelkezik és e meg
levólt ápolására, védelmére is mily kevés gondot 
fbrdit. .Nem oknélküli tehát, hogy társadalmi elő
kelőségeink ugyanezektől az aggodalmaktól indít
tatva, a favédelem és a ki nem elégitö gyümölcs!a
tenyésztési ügy mego'dáá.t nlp-nap után l'Wrgal· 
mazzák. Ugy szintén az se, hogy ideá'is lelkű kir. 
~felügyelönk, Kolumbán Lajos a napokban az is
ko'ánk iga.zgatóinak, tanítóinak a figye!mét 94'i -930. 
szám alatt a favédelmi teendökre irányitot:a. Va
lóban nem ok nélküli, mert földmüvelö országunk 
ezen 8 téren nemhogy virágzást mutatna fel, dt> 
a háborus állapotokból is alig kép<!s telocsudni. 

Termőerőben lévő gyümö"csöseink egyre fogy
nak és ujakkal a gyümö!cs~akészlet hiánya miatt rit
kán pótolják azokat. All ez kiüönösen a falura, ahol 

Szerkesztöi 

a flliskolák kellő támogatásának hiánya, a faisko.La 
keze!ö lelkesedését is lebolasztja és igy nem képe
sek hivatásuknak megfe~e:ni. Komoran igazolj· ezt 
föl(!g az uj építkezések fá!a'an környéke is. 

A tanitóságon a sor, hogy ez a hiány soká ne 
maradjon elintézetlenül. 

Pedagógiai szemináriumi körzetünk ebben a te· 
kintetben is latba vetette magát és a következő ha· 
tározatot tette magáévá: A gyümö,csfatenyésztés és 
favédelem behatóbb munká;át szükségesnek tartja. 
Az uj tanterven kivül isk():'ás növendékeinknek saját 
kerteeskéiben történő gyümölcsfatenyésztést (magve
tést, oltást, fanevelést, stb.) vezetése m~llett végez
telni óhajtja. Kiváló növendékeink magánfaisko~á
jukért jutalomban részesitendők. 

Elismerem, hogy mindez 8 néptanítói munka 
szaporodását jelenti. De mi ad nagyobb nyugalmat 
számunkra, mint az, ha lelkiismeretesen elvégzett 
munkánk tudata lesz a mi nyugodalmunk: A nemes 
cél érdekében kivánatos vo:na a magánfaiSkola rend· 
szerét általánositani. 

iizenetek. 

B U CS U Z Ó. 
Kedves munkatársaimat szereleltel kérem, ne 

veseenek követ reám, amiért meg nem érdemelt ki· 
!!intető bizalmukkal igy visszaéle~, hogy a lüktető, 

pezsgő kari élet és forró szakmunkásságot felölelő 

programm helyett szerkesztöi bucsuzót irok. 
MegbPatAsomról szives engedelmökkel lemond-

tam. Meg kellett tennem saját érdekünkben, mert a 
munkakör, amit kedves kartársaim bizalma reám 
rótt, o'y sulyos lett volna, aminek egyedül megfelelini 
nem lettem volna képes. - Munkatársak igérkez· 
tek ugyan, de az igéret után nagyokat gondolva, 
elhallgattak s hallgatnak tovább. 



Szerény véleményem szerint ahhoz a munká
káhoZ gondtalanabb élet, nyugodt kedély kell; nem 
ilyen magamfajta »pár bajos« ernbernek va!ó, aki 
kilenced megával nyul a napi kenyérhez. Kinosan 
csengő rimben kifejezve, igy fest a he1yzet: Fá

radt elmével ne járj futlatni gebével, meT1: gebe 

meg ha szakad, kitörik bele a nyakad! 
Ezt elkerü'endő, elnökünkhöz intézett levelemben 

lemondva, helyettem kedvelt kartársunkat Ktirdy 
Sándort aján1ottam. 
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Ezek után kedves kartársaimat Isten áldásával 
köszöntöm! Kérem, tartsanak meg szeretetökben, a 
mi reám nézve legbecsesebb, amit az emberi társ~ 
da!omtól remélhetek küzdelmes pályánkon. . 

Ezt a szeretetet hatványozottan érzem én is 
az én lelkemben kedves karlársaim iránt. Magasra 
tOrö lángolását nem fojtom el, ha önök is elfo
gadják lemondásomat 

llo:air Sáclor. 

• ••• 
E'öfisetöblkb!z. Ujból kérem azokat az élőfize

ket, akik az előfizetési dijat még nem küldötték be, 

hogy azt minél előbb szivesk~jenek beküldeni, mert 
e né~kül nincs módunkban a lapot megrelelő példány

számban elöálli~ani és szétküldeni. 

Olvas61Dkboz. örömmel értesitjük az érdeklődő· 
ket, hogy lapunk a jövő számtól kezdve közkivá:. 

natra a leg l prób b részletekig ki 'erjedöen foglalkozik 
a gazdasági továbbképző népiskol·ák tananyagbe.
osztásával, tanitá>i váz'ataival és az egyes bntár
gyak tanításánál eddig leg;obban bevélt módszerek 
ismertetésével, továbbá a gazdlasági továbbképző 
népisko'ák ügykezelési-, rendtartási-, klll'ségve:é3i- és 

számadási-, va'amint üzemtervi kérdé!eivel, Az egyes 

közlemények ugy lesznek a lapban elhelyezve, hogy 
a lap megcsonkitása nélkül kivehetők, öSszegyüjt
hetök és rendszerbe fog!aiva, beköttetbelök legye
nek. Igy a gazdasági továbbképző népisko'ák leg

fe!jebb két év alatt teljes birtokába jutnak az lsko!a 

fiu- és leány növendékeinek sikeres oktatásához és 
az isko'a vezetéséhez {elté!lenül szükséges rendszer
be foglalt ismereteknek s megszünik az a naa')'l 

tájékozafenság, ami e téren eddig uralkodott. 

K. E. SAtora~Jaajb·~ly. Ertékes . előadását, mivel 
az abban lefektetett általános elvek hatványozott 

mértékben érvényesek a gazdasági továbbképző nép
isko~ai oktatásnál is, szives engedelmével szóról
szóra átveszem, hogy azokat minél szélesebb kör

ben megismertessék. Igen jó e!öszó és bevezetés ez 
ahhoz a nagy munkához, amit lapunk jövő szám• 
ban megkezdeni akarunk. KésZen van-e már b. le
velében emUtett két nagyfontosságu értekezé J? Nem
sokára rá ·kerül a.do'og az azokban érintett kérdések 
rendezésére. Nagyon szeretném, ha egy-egy pél-

dányban megkaphetnám én is azoluit. Ha esetlegi 
lapunknak közlés végett áten~i sziveskednék; 
megfelelő kü!önlenyomatot szivesen kéSzittetek be
lőlük. 

R. S. Kl-:lmafé '<gybha. Hálás szivv·el kőSzönöm 
az értékes hozzászó ás t, mely a kérdést azokról az 
oldalakról ls megvilágit.ja, melyeket mi nem lát
tunk és nem láthattunk. Fe~tétlenül módját ejtem 
rövidesen annak, hogy a szives meghivásnak ele
get tegyek, mikor is magammal viszek néhány kis 
irást is, ami fe].ett hasznos do!og lesz eszmét cseL 

rélni. 

M. l. El!r. Gyakor~ati értékekben gazda . irá
sodért ezer köszönet. A kilátá;ba helyezett két cikk
nek minél előbb és ha lehet egyszerre való bekül
dését kérem, mert a do'og nagyon sürgőS és szeret
ném, ha hozzászólásod még a kérdésés ügyek ren
dezése előtt megtörténnék s igy ne lenne eső utáni 

köpenyeg. 

B. B. Szfkesf!bérvir. Sok szép dolgot láthat

tál Bélácskám Ozdon. Ha irigy ember lennék, irigy
leném is talán Tőled, de mivel ez a betegség nem 
bánt, csak örü'ni tudok irásodnak éS gyönyörködni 
abban. l l 

Maakatirsafakhoz. Lapunk szerkesztését minden 
hó 20. napján zárjuk. Az ennél késóbben beérkezett 
birások csak e következő számban berü:nek be, ha 
addig idöszerUSégüket el nem vesztik. Kéziratoket 
nem adunk vissza. Beküldött képeket csak abban 
az esetben köz!ünk, ha a klisék elöállitási dijit vagy 
a kész kliséket megkapjuk. A levelezőlap nagyságu 
klisé ára 15 pengő. Az ennél kisebb klisé o1csóbb 

a nagyobb pedig drágább. 
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,endalattval, CHivatalos K6zl6nv 1830 Jun. 1) az 1830-31. tan6vra 1 lclzlr61altosan engedélye~ell 

l ÖNÁLLÓ GAZDASÁGI NEPISKOLAI TANKÖNYVEK • 
l · Géber Lajos l 
l azerkeazt6a6ban m6r sajtó ali karültek azok a tankönyvek, melyel nek kiadélit évek óta virjAk 1· 

61 aOraetlk az öal\116 gazdaal\gl neplakol~k. - A Tanktnyvügyl Bizottség Bitai engedélyazaara 
a.linlott kötetek augulitua havéban jt~lonnek mPg. -- Bev~tzetáa céljaból kivint mu•atvl\n! 

• példén}okra elöjegyzeseket mr.r most la elfogmdunll. • 

l Gazdalányok könyve l 
• Első rész. A gazJu~<~gi Bl'piskoUk l. k.inyosztill}'u szá.milru. • l Szerkcsztcllc : l 

GÉHER LAJOS 
gazd. nepisk. igazdató, szakfelügyelö. l Eng. sz. 88~ ·05!76-19.10. 

l 

l 
Gazdafiuk könyve 

Szerkcsztctll:, 

(;ö JER LAIOS 
gaz. IH··pi~k. igilzgutú, szakfclügyelö. 

Eny. sz. 881-Uj 76-1930. 

Géber Lajos 
könyvsorozata évről éva fokozatos.&n egészül kl; az 1930-31 tanévben tehit a ll. él lll. 
oazlály '1\ltozatlanul az atabb fülsorolt ön1U1o gazdasagi n~pfakolal 116nyvaket használja : 
ABONYINt KERESZTUI~Y ~IAI~CiiT: Olvasó· és tankönyv a l~ányiskol.ik Il. és III. 

osztálya szá.má.ra. (Eng. sz. 63,986!1928.) 
UJLAKI VILMOS--VARGA \!A tn o:"-: : Olvasó• és tankönyv a fíuiskolá.k Il. és Il J. 

osztálya szá.mára. (Eng. sz. 61,43811928.) l l Tankötfyvjegyzék, árjegyzék, be\' ~zet és c éJiából kivánt tiszteletpéldányok meg-
. kUidé&ét aziveskedjék bizalommal tankönyv-osztályunktól levelezőlapon kérni. 

FRANKLIN-TÁRSULAT 
magyar irodalmi intézet 

B 11 d a p e s t, IV., E g y e t e In - u t c a 4. 
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