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,,ÖT HALLGASSÁTOK" 
Megnyiltak ujból az iskolák kapui. A küzdelem

reljes, de rózsaszinü reményekkel biztató és csalódá
sokban gazdag évek után uj bizakodással, csüggedést 
nem ismerve fogunk az uj isko1aév m'Unkájához. 

A magyar gamasági szaktanító nehéz küzde
lemben elfáradt lelkének egyedüli, de kimerithetet
len erőforrása az ll hit volt és az mai is, hogy 18Z 

isteni gondviselés a magyar nemzet történelmében 
másra át nem hántható hivatást, mással be nem 
töltheló munkakört jelölt ki számára. 

Ha ez a hít nem élt volna a lelkekben, a vi• 
lágháboru és az azt követö nagy lelki megrázkód
tatás eltörölte volna vagy átalakitoUa volna a ga,z
dasági népisko'ák.at egy talán nagyobb kényelmet, 
kevesebb gondot és nagyobb tekintélyt biztosító 
más iskolafajtává, de a magyar gazdasági szak· 
tanító étete végéig tartó hüséget fogadott a sze
gényes, de szenvedéseiben is felség~ magyar nép
oktatásnak, mert érezte, hogy a magyar te:táma
dás dicsőséges husvétjéhez hozzátartozik a fáj
dalmas nagypéntek is s tudta, hogy a gyötrölt hom
lokon terem az igazi babér. 

Aki a magyar gazdasági szaktanítót ahelyett, 
flbgy e hitében erősiteni igyekeznék - e hitben meg
ingatni törekszik vagy lelkéből ezt a hitet kit~ 

rölni iparkodik, elvágja a boldogabb magyar jövő

nek az isko~án keresztül vezető utját s megbocsát
hatatJan bünt követ el a nemzet ellen. 

Ennek a mé'ységes hitnek az ápo.ása és a gaz
dasági népoktatás irányitása - nem pedig a külső 
parádé végett volt szükség a multban és van szük
ség a jelenben olyan irányitó szervezetre, mely ál
landó összeköttetésben állva a gazdasági népoktatás 
munkásaival, a gazdasági népoktatás szellemi irá-

nyitása meUett egységes és egészséges szaktamtói 
közszellemet a}akitson kis képviselje lefelé és felfelé, 
kifelé és befelé ll magyar gazdasági szaktanitóság 
egységének erejét, tekinté~yét és érdekeit. 

Félre kell tenni minden egyéni törekvést, érde
ket, hiuságot és érzékenykedést s az egy mindnyá
jáért éS mindnyájan egyért elv szilárd álláspontjára 
helyezkedve kezet kézbe véve, vállat vállhoz vetve 
kell munkálni a magyar gazdasági népokta~ámak 
előttünk mindennél előbbrevaló ügyét. 

E nélkül, mint a harmat után hiába epedő növény 
elfonnyad, elszárad a harminc év viharai között 
is megőrzött virág s oldott kéveként hullik szét 
a magyar rónát, hegyet és völgyet többszörös ter
mésre serkenteni hivatott erő és akarat 

Igaz, hogy az önálló gazdasági népiskola bar
év alatt nem tudta megtalálni a maga igazi helyét 
a népoktatási intézmények között, mert nem: kap11a. 
meg annak idején a kivánt helyre való megérke
Zéshez szüksége.> utikö'tséget s kénytelen volt közbe 
eső áiJomásokon soká:g vesztegelni. 

Most már azonban helyre talált s hozzáfoghat 
igazi nagy munkájához a magyar népiskola gazdial
sági okta~ásának irányitásához s az lesz a trianoni 
Magyarországnak legbölcsebb és legnagyobb kultur
po'itikusa, aki ezt az iskolát ebben a munkában hat
hatósan, lelkének minden erejével s hatalmának 
minden eszközével támogatja. 

A »Mezögazdiasági Népoktatás« ezeket a gon
diotatokat szeretné tüzes betükkel, kitörülhetetlenlil 
be1eégetni a magyar gazdaségi szaktanítóknak és 
tanitóknak a lelkébe és önze:len munkájával hüséges 
munkatársa kiván lenni mínden isko!t\nl!k: ,.()t bd
rauét~l· 
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A természeti és gazdasági ismeretek 
tanitása. 

lrta és a sátoraljaujhelyi tanítói szemináriumi gyülésen elöadta : 
KNEISZL EMIL. 

Kedves Kartársaim ! 

A természeti és gazdasági ismeretek: természet
tan, vegytan, természetrajz, gazdaságtan, háztartás
tan, egészségtan tanitásának cé'ját és módját fogolY! 
ismertetni. 

Hatalmas tárgykör! 
Először a célt ismertetem, mert ha a célt egyes 

részleteiben tisztán látni fogjuk, ez mint hatalmas 
reflektor fog rávilágitani tanitói munkákra és köny
nyü lesz eligazodni abban, hogy mit és hogyan 
tanítsunk. 

A természeti és gazdasági ismeretek tanitásá
nak, mint mindan más népisko'ai tárgykörnek meg
van a nevelői és értelemfejlesztő gyakorlati célja, 
azaz e tárgyak tanításánál is a tanitási egység
nek az egész embert kell képeznie: értelmét, . érze
lemvilágát és akaratát. Azonban e tárgyaknál a 
vezető szempont mindig a gazdasági érdek, mely 
alatt a földmüvelés, ipar, kereskedelem értendők. 
Azt kell mindig e tárgyak tanitásánál kérdeznem, 
.mire van szüksége az én fa~umnak, városomnak s 
az országnak. Az uj tanterv egyik sarkalatos elve 
az, hogy a helybeli viszonyokat mindig figyelem
be kell vennünk. E szempontból vizsgálva, csonka 
hazánk határozottan földmives jellegü, azaz lakos
sága tulnyomó részben ·földmivelö s mezögazdd
sági munkás és csak kis százalékban iparos, k~res
k~dö s egyéb. 

Ezért amidön a termész-eti és gazdasági tár
gyak tanitásának kö~pontjába a gazdasági érdeket 
állitjuk, ezalatt elsősorban a földmivelő lalwsság 
érdel1eil kell érteniink. Az ipari és kereskedelmi 
érdekek ná:unk liisebb fontosságuak, miért ezekre 
a jelen alkalommal ki nem terjeszkedem. E tárgyak 
tanitásával segitségére akarunk lenni a népnek a 
fölqdcl, a talajjal, a növénnyel és állattal folyó 
küzdelmében. Népünk nagy részében a többtermelő 
agrikuhura t~rén ma is · analfabéta. A világtermelés 
sorrendjében Magyarország messze hátul, a 16-ik 
helyen áll. Végtelenü! szomoru valóság ez, mert 
hazánkban a nemzeti fejlődés egyedül biztos alap
ját a föld és egyik leghatalmasabb, legegész.sé~ 
sebb, fej'ödésre legalkalmasabb népréregét a föld-

mivelő nép adja. Elvitathatatlan kötelességünk az 
őt megillető több és jobb kulturát megadni a ma~ 

. gyar földnek és magyar népnek. 
Vannak, akik mégis azt mondják, hogy ez nem 

a népiskola, hanem a gazdasági szakoktatás fel
(adata s tutajdonképen a fö'dmivelésügyi mintszterium 
körébe tartozik. Ezt a vitát gróf Klebelsberg Kunó 
val'lás- és kö2'loktatásügyi miniszter ur ŰIU!gyméltó

ságának a Küzdelmek Könyvében (276. old.) meg
jelent következő soraival végleg lezárhatjuk: :oAI
sélfokon, a népmüvelés világában a szakoktatási 
gondo1atot az általános népiskolától elszakítani nem 
lehet. Hiszen a munka tul~yomó részét a népiskola 
tantermeiben és· a népiskolJai tanitók u_tján kell ei
Négezni. A népiskola mzllett és azzal párbuZiamo
san a nemzet szé~es rétegeinek befogadására külön 
alsótoku gazdasági sz1kiskolai hálózatot kifejleszteni 
pénzügyi lehetetlenség.« 

A népiskolát tehát meg kell tölteni konkrét 
gazdasági tartalommal, mert a népiskola a n~pnek 

egyetlen iskolája, egyet~me. Ha ezt a mullban elmu
lasztottul\, ebből nem következik, hogy a jövőben 

meg ne adjuk. Az uj tanterv a való élet iskolája. 
Nem kell félni e· téren a tulzástól. Bátorítson 

bennünket a meddő mu't:al való SZ3kitás terén mi
nisztr:rünk kulturpo~ilikai hitvallása, aki a Neona/
ciona!izmus c. munkájában követ:!li :oa magyar nem
zet szent és örök eljegyzését a magyar földdel a 
munka, müvek és alkotások révén.« ... különben a 
világháboru keze mint dudvát gyomlál ki benn.ün
ket Közép-Európának abból a kerti földjéből, me
lyet a Gondviselés finom kerti kulturák számára 
j-elölt ki.« Ujévi körtevelében is - amelyben a 
neonaciona'izmus eszméit a legtömörebben fejezi ki, 
azt fejtegeti, hogy a magyar tanHónak egyik 2eg
szebb feladata az, hogy a magyar embert a rnunka 
fanatikusává nevelje. 

Nem folytatom az idézés~ket. Ezekkel is eléggé 
igazoltam, hogy a népiskolát gazdasági tartalorn
mal kell megtölteni. E cél szalgálatára a legalknl:
masabbak és az uj tanterv által teljesen e .célra ll"en· 
deltetlek a természeti és gazdasági ismeretek. 

Mit tanitsunk? 
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Erre világos feleletet kell adnunk, mert az uj 

tantervben megadott kererek között az aqyag meg
válogatása a tanitó feladata. Felelősségteljes s1Ja
badság ez! Azt feleljük: az anyagat a gyermek 
környezetéből gazdasági szempontok szerint válo
gassuk. E vá1ogatásnál te-hát folyton arra kell gon
dolnun~, hogy a tanításra felvett anyag kapcso
latban van-e községern népének _ gazdas~gi életével? 
A tananyagbeosztásba csak a gazdasági életbeni 
jelentős kérdések vehetők fel, amelyekhez a ter
mészeti ismeret mint járulék, mint kisérő magya
rázat, indoko1ás kapcsolódik. A11attani, növény- és 
ásványtani, természettani, vegytani, háztartá;;tani is
meret csal< addig jogosult, amig a gazdasági célt 
szolgálja. A természet~udománynak önmagáért való 
müvelését a tudósoknak hagyjuk, mi a tudományo
kat hasznukért terjesztjük. 

Hogyéln tanitsuk e tárgyakat? Elörebocsátom, 
hogy itt a módszer a multtal szemben valóságos 
forradalmat jelent. Ha munkaiskola az uj tanterv 
iskolája, amint hogy az is, ha még az erkölcsöt 
is cselekvéssel, erkölcsi érzületük átélésével neveli, 
akkor a természeti és gazdasági ismeretek tani
tásának az igazi módszerz kétségtelenül az, P,ogy 
>>csináld meg«, illetőleg »csináltassuk meg«. E tár
gyaknál a tanulási mód s az egy-etlen igazi lecke
tudás: a megcsinál ás, az analógia fonalán való ta
nulás. 

Nagyon régi elv ez! 
Még Comenius állapitot:a meg az adaequat tör

vényt, hogy uszni csak uszás>al, járni csak járá>sal 
lehet megtanulni. Comeniusnak ezen elve az uj tan
tervnek is sarka'atos elve maradt. 

A természeti és gazdasági ismeretek, amint 
már hangsulyoztam, a gazdasági érdek swlgálatJ 
!törül csoportosulnak, tehát tulajdonképen gazda
sági irányu oktatást jelentenek. Ennek folytán két
séget kizáróan megállapitjuk, hogy e tárgyak ta
nításának elengedheteaen fundamentuma a megfelelő 
gyakorlóterület Enélkül népiskolai fokon gazdasági 
irányu gyakorlati ismereteket tanitani ncn lehet. E 
tárgyaknál az elméleti tanítás, a padban ülve, be
sZéltetve tanitás, amely ma - sajnos - a legtöbb 
iskolában ugyszólván kizárólagosan gyakorlatban 
van, meddő idötecsérelés. A gazdasági irányu ta
nitás gyakorlóterület nélkül olyan, mint uszás viz 
nélkül. A legkitünőbb uszómester sem tanit meg 
egyetlenegy tanítványt sem uszni, ba nem áll ren
delkezésére tó, vagy folyóvíz, vagy legalább is 
egy uszómedence. Napnál világosabb dolgok és mi 
mégis a padban ülve s ettöl-Eddig feJadott Ject. 

kékkel akarjuk a gyermeket a többtermelő munkára 
megtanitani? Igy csak ülni és emlékezetből beszél
ni tanulnak meg. Seholsem oly kirivó a verbial~ 
mus, mint a természeti és gazdasági irányu tárgyak 
tanitásánál. 

Tehát elengedhetetlen a jó gyakorló kert, to
vábbá a jól megszervezett tanulmányi kirándulá
sok. 

A kirándulásoktól és a gyakorlókert munkájá
tól ne ijedjünk meg. Igaz, csorba esik ezzel ké
nyelmünkön. Kétségtelenül sokkal könnyebb és tisz
tább munka a tanteremben szótanitást végezni. 
De aki minden renlényünk: a jövő nemzedék ne
velését, azaz feltámadásunkat csak »kényelmesenc 
akarja szoigálni, az ne vegye ajkára a hazaszere
tet áldozatosságat jelentő szent s!avát. A kirándulás 
azonban ne legyen puszta séta, levegőzés, hanem 
előre megfontolt tanulmányut, alkalomadás arra, 
hogy a gyermek figyeljen, tapasztaljon, anyagot 
gyüjtsön. Ne oktrojáljunk semmit, de mint sugal
mawk, figyelem ráirányitók éberen, tudatosan min
dig ott legyünk! Egy kiránduláson több tanítási óra 
anyagát is egybegyüjthetjük szerenesés körülmé· 
nye~ között és más tárgyak szemiéieli anyagát is 
megszerezhetjük, ame~yet aztán a rávezető módszer
rel való okoskodtatásnál elöhivónak, magnak, jege
cesedő pontnak haszná'unk fel. 

»Mekkora boldogság az, ha azt mondhatja e~ 
amit maga látott a gyermek!« - mondja Quin t. 
En folytatom: Hát még milyen fokozott boldogság 
az; ha a gyermek sikeresen meg is csiná.LJ:i ~ 
erejét meg nem haladó munkát, kisérletet és ezt 
mondhatja el! Ez az igazi felelés! Ennél nem akad 
meg, legfeljebb egy-két kifejezését javitjuk; ennél 
nem kell sugni, nem kell a felelet gyanánt várt 
sze) első szótagját a gyermeknek elömondani, hogy 
abból találja ki az általunk kivánt szót. Ezt.Íton le
kerül a gyermek szájáról a lakat; kész, logikus, 
formailag is remek fogalmazás a felelete, véget 
érni alig akaró helyes besZéd. Gyakorlati munka 
a!att nem értek én órákon át folytatJtt nehéz me
zögazdasági munkát, hanem a munka kikezdéseit; 
l;ezdöfokon játékos munkát, késóbb mind hatúo
zottabb s gazdaságilag mind konkrétebb értékkel 
biró munkát. Itt aztán velem ne vitatkazzék senki! 
Látom naponként vincellérünk 6-8 éves gyermekei~, 
akik lakásuk udvarán folyton, minden szabad ide
jökben már február vége óta kertészkednek s al
kotnak vá~tozatosabbnál-vátozatosabb kis kerteket 
a leromboltak helyébe; láttam nyugalmarot t főispá
nunk 8 éves, uri nevelésü unokáját, aki amint Bu· 
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karestből - ahol édesatyja a követségnél van, -
nagyapjáboz, nagymamájAhoz hazajött, aronnal a 
kis kapáját, ásóját, gereblyéjét, öntözőkannáját, 
mult évi vetőmag gyüjteményét kérte és környe
.zetének a kérdések özönével klostromolt utmutatása 
meliett egy-két napon belül kész volt 8 kis .kertje 
2-3 négy.zetölön huszféle magvetéssei és palántá· 
val. S amikor 8 magvak kikeltek, öröme leil'ba.tat., 
lan volt. A siker örömérzése, a munkának ez a 
tel'méUetes jutalma, az alkotásnak ez a semmivel 
oem p6tolható gyönyöre, amely arraemlékeztet, hogy 
mi is a nagy Alkotónak egy..egy kipattant szikrája. 
vagyunk, ez az a pedagógiai univerzális hatás, a 
me]Jyel egyesegyedül letlet munkára nevelni. S 8 

szorgalom 8 Irultura legszebb vivmánya, ez külön· 
böztet meg bennünket elsc5sorban r-en_yhe barJanglakó 
Osünkt61, 8 munkill map a kultura, a munka er
kölcsi kötelesség, a munk.a élő hazafiság, ~ mun
kaueretet 8 szociá'is béke egyedüli biztos alapJa, a 
munka az ország talpköve, a muWka a legnagyobb 
idealiZmUS. 

Es mi sz6áradattal éS legfeljebb mésok mun
kaeredményeioek mu~ogatáSával akarunk munkwa, 
munkaszeretetre nevelni? 

Voltam én is 16 évig gyakorlótanitó és ez. 
alatt állandóan kezeltem az iskolai gyakorlókertet 
és IYakorlatilag tanitottam a gazdaségtant. Ezért 
uent pedag6giilli hittel hársányan kiAitom: Ki a 
gyakorlóteriiletre! Férfi kartársaim az ősz és ta
vasz természeti és gazdasági óráin a vasalt nad
rqot cseré]flk fel munkarubival, lrartArsnőim a kö· 
römcipőt vastag~a~pu ker:i cipővel 8 ha manikörö
zött ujjaikban kárt okoz Íl föld röge: gondo!jmak 
arra, bogy ez a föld az, mely ápol 8 eltakar, gon• 
do'Janak arra, hogy a magyar tanitó a hazát nem 
uolg6Jbatja kényelmesen. Amig megvolt a nagy 
Magyarország, megelégedhettünk Ullin egy kis tes· 

sik:Jas6k blol6gl4valJ ma nemY Ma a Haza tG.~ 
Jünk és minden · fiától verejtéket követel. Verejté
ltezéSre csak verejtékezéssei tanilbahmk. Ma a ve
reJték a legnemesebb áldoZIIlt a haza oltárán. 

Ezen a téren aztán ugy dolgozzunk, hogy pesti 
kartársaink, akikre egyébként mindenkor tisztelettel, 
büszke tenitói öntudattal tekintünk fel - tölünk 
lássanak, tőlünk tanuljanak a vidéki lskoláknak meg
felelő módszert. A kis ládikákban való csirúta
tást, IB szertári experimentá'ást hagyjuk nekik; Ini 
a kertben vessünk, csiráztaSsunk s az ekét, gőz· 
gépet, traktort, Calimax gépet, csávázAst stb. 1:111-

nitsuk. ök tanilsák, hol éS hogyan kell előnyösen 
megvenni az a'lmát s eltenni. az éléskemrába, mi ~. 
llogyan kell a gyümölcsöt megtennelni. S termeljük 
is meg a valóságban, iskolai kertünkben és kiiW
jük a városiaknak; ne adóZzunk a külföldoek évente 
csupán csak a gyümö'csért 42 milliótl 

Kétségtelen, hogy az uj tanteTv s a kiadott 
vezérkönyvek módszerét e tárgyaknál tudatosan a 
m.i vidéki nyelvünkre kell transzponálni. rre Etet• 
jes szabiac:b;ágot ad az uj tanterv, sőt elvárja, to
vábbmegyek: kötelességünkké teszi, hogy 8 köz
ponti vezetök által megjelölt ulakat szebbekké, job
bakká, járhatóbbakká tegyük, hogy a megadott ut
mutatást a mi helyi viszonyainknak ~felelöen a& 
kitsuk ki. 

Tanitásunk tehát mindig a valóságból induljon 
ki, &ZIIlz a munkából, vagy legalibb. közvetlen szem· 
lélésből. A kép s a rajz feltételezi, hQiy a gyer
mekek 8 valóSágot már csinAIWr, látták. A'rl
tán és közben jöhet 8 szó, az okoskodás, összeiP 
bason'itis, szembei1itás, következ:etés, az eredmé· 
nyek megi'lapitása és végül rögzitése. A tankönyv 
háttérbe szorul; a III.-IV. osztilyban bánni tan· 
könyvet tilos használni. Ezt a tanulási módot a 
régivel szemben ismeretszel"Zésnek nevezzük. ~ 

Bármiféle tanszer, taneszköz és laboratoriumi 
• f ., f' e szere es a legjobb minö&égben é& legméltányoaabb áron 

Fill és Bai-tuska 
laboratoriumi felazereléai-, üvegtechnikai cikkek- é& tanazergyárában 
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ismeretet nem lehet készen kapni, azt örökölni sem 
lehet, azt önerönkből, öntevékenységgel szerezni kell. 
Ehhez szertárunk a való élet természeti és gazdasági 
vonatkozásu dolgai: a faiskola, a konyh:.kert, a 
mezőgazdaság, a gyümölcsös, méhes, az udvar, a 
s1J()msiéd istállója, a szőlőhegy, a présház, a fo
lyópart, a rét, erdő, a petróleumlámpa, a kenyér
dagasztás, a tüzifecskendő, a tizedes mérleg, a gőz

gép, a traktor stb:, stb. - A legszebb szertár, ny~ 
tott könyv a termész~t s abban az ember munkája[: 
gazdasági, fizikai, kémiai, egészségügyi alkotásai, al
kalmazásuk, használhatóságuk, k'áros hatásaik elleni 
védekezés stb. Nagy kár, hogy egyes kartársaink 
e nyitott könyvből való olvasásra a tanitóképzókböl 
régebben hozott verba:izmus hatása miatt alig ké
pesek. Pedig ez a szertár a helyes módszert is 
magában rejti. A tej, törzs, végtagok unalmas ter
mészetrajza megha't. Archímedes törvénye sincs, 
hanem az uszás, melyet meg kell magyarázni. He
ron-lapda sincs, hanem van pl. m:agasnyomásu gyü
mölcsfapermetező gép, amelynél alkalmazása köz
ben az összenyomott levegő feszitő erejét vétetem 
észre s hasznát. Az állatokat, növényeket, ásvá
nyokat mint gazdasági tényezöket kell szemügyre 
venni s csakis azon szervezetbeli sajátságaikat és 
tulajdonságaikat kell ismn'e'ni, amelyekkel hasznot 
hajtanak, vagy kárt okoznak. Ezzel kapcsolatblan 
önként fi!lvetödik az a kérdés, hogy melyek az 
ember teendői, hogy hasznukat minél fokozottabban 
biztosítsa, kártevésük ellen védekezzék. Az egész
ségtan sem más, mint az egészségre káros, vagy 
hasznos ismeretek gyakor!ati esetekből való leve-
1letése. E t$,rgynál a helyes életmódra való 82lOk
tatásnak is nagy szerep jut. Az egészségtan tani
tását ke kelJ emelnünk eddigi elhanyagoltságábór 
mert »az egészség az a számjegy, amely az élet 
nullája elé téve, annak értéket ad.« Az egés1JSég 
alapfeltétele a morális fellendülésnek. Csak egész
séges emberektől várhatunk tartós munkaakaratot. 
A honvédelem is egészséges e:nbereket követ~I. Az 
egyéni boldogulás is az egészségen alapszik. Nincsen 
·•.semmije, akinek nincs egészsége. Utját kell áll
nunk az alkohol s a tuberkulózis pusztitásainak, a 
nagy csecsemőhalandóSágnak stb., stb. 

Látjuk tehát, hogy a természeti és gazdasági 
ismeretek tanítási módja teljesen gyakorlati, amely 
- és ezt hangsulyozva kifejel.em - a .:zyermekek 
cselekvő munkáját nem nélkülözheti. Az uj tan
terv világosan kifejezi a cél meghatározásánál, hogy 
a cél: ,. . . • .ama eljárások, fogások és ügyessegek 
elsajátítása, amelyekkel az ember a gazdasági élet 
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körében a reá kedvező termész=ti jelenségeket fel
használhatja« stb.; továbbá: ,. ..• becsü!je meg -a 
tisztes~es, becsü'etes munkát és ked~elje meg a 
gazdálkodást« stb. Ogyesség·eket, fogásokat nem le
het máskép elsajátítani, mint az illető tárgykörben 
való minél többszöri próbálkozással, azaz gyakorlati 
munkával. 

Az uj tantervben sehol nem nyer oly világos 
kifejezést a cselekvés fontosságga, mint itt, vagyis 
az, hogy nem elég az értelem és érzelem, hanem 
a kettőnek az akarat lelki folyamatában való egy
bekapcsolása éS cselekvésre való felhasználása, be
gyakorlúa is szükséges, Kétségtelen, hogy B m1 ta
nitásunkban, nevelésünkben hiányzik a transzmisz
szió, az erőátvitel. Adunk értelmet, nev·elünk ér
zelmeket, de azokat a cselekvéssel nem hasznosi.t 
juk. Ez olyasféle hiábavaló munka, mintha valaki 
gőzt fejleszt a kazánban, de a feszitö erőt nem 
hozza kapcso1atba a munkate)jesilő szerkezettel. Kár
ba vész a gőz. Az érzelem is kárba vés7J; 1t3. illlll 
érzelem és cselekvés szoros kapcsolatát szokássá 
nem acélositjuk, mert a tette"kre hajtó energiát nem 
tudjuk érdeklődés alakjában elraktározni a jövő szá
mára. Nagy mu'asztást követ el a nevelő, lia ezt !ll 
cselekvéssel rögzitést a gyermekkorban elmulasztja. 
Igy nevelünk cselekvésképtelen, szószátyár rajongó
kat, ábrándoZÓkat és munkakerü!őket. Pesta!ozziiliak 
ezen szavai: »A korszak géniuszának rettenetes 
ajándéka ismeretek megrelelő ügyességek nélkül és 
belátás azon erők nélkül, melyek létünk és életünk' 
megegyeZését megkönnyitik és lehetségessé teszik« 
- a mi mai müvelségiinkre szóról-szóra ráillenek. A 
festett katonákhoz hasonlitunk, aldl< kardjukat örö
kösen felemelve tartják, de sohasem sujtanak vele 
le. Ne felejtsük, hogy cselekvésre születtünk s hogy 
a nép kulturája elsősorban a gyakorlati munka. 

Nehéz isko1ai feladat ez! De meg kell tenni, mert 
egyedül helyes és természetes. Az emberiség fej
lödése az alkotó munka utján vált lehetségessé, a 
mely kezdetben kétségtelenül a kéz munkájának kö
rére szoritkozott. Az uj tanterv elemi iskolája nem 
lehet más, mint munkaiskola, ahol a cselekvésnek 
jut a főszerep. A faj évezredes fejlödését kell sietve, 
koncentrá!tan leutánoznunk a rövid iskolai nevelés. 
ben, azaz eleinte csupa cselekvés, mégpedig tulnyo
móan a kéz cselekvése. Az agynak és a szivnek ll 

munkája eközben s ezen az alapon fokoza:osan fej
lődik. A termész·eti és gazdasági ismeretek mód
szere tehát tipikusan mutatja be az uj tanterv cse
Iekedtető módsl.erét. Aki ezt e tárgynál elsajátí
totta, az jól fogja tudni alkalmazni e módszert az 
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összes tárgyaknál akkor is, amikor mértékkel nem 
rnérhető, kézzel nem fogható nevelési ér:ékekről van 
szó s az erkölcsöt is erkölcsi cselekvésekkel, átélés 
alapján fogja nevelni. Eddig főleg a gazdasági ér
tékeket hangsu'yoztuk. Ezt tettük meg központnak 
Most fo!ytató'ag vizsgáljuk meg e tárgykör tanitá:át 
főleg a nevelés szempontjábóL 

ErrOl könyvet irhatnék. A legteljesebb hittel, 
tán1orithat8tlan meggyőződéssel kijelentem, hogy 
nincs még egy tárgykör, amelyből több nevelő érté
téket hozhatnánk ld, mint éppen 8 természeti és 
gazdasági ismeretek tani:á';ából ! 

MAr puszté.n azzal, hogy kifejezetten és köz• 
vetlenül a gazdasaági érdeket szolgáljuk, hatalmas 
nemzetnevelő munkát teljesUünk. Ne ijedjünk meg 
a gyakorlati értékektől, a vagyon sZ6tól! Ne higy
jük, hogy ez ellentéte, vagy eJiensége az idealiz-

musnak. Sőt! Nélkülözhetetlen eszköze. Min-
den idea!izmus alapja a reálizmus. Ezt hirdeti gróf 
Széchenyi, 8 legnagyobb magyar: ezt hirdeti a val
láserkölcsi lelkiség legnagyobb magyar képvisel~ : 
Prohászka Ottokár, stb., stb. Prohászka, aki a lel
kiség, az idea'izmus, a valláserkölcs terén feltétle
nül hires tekinté!f, ·napnál világosabban hirdeti, hogy 
a cselekvő lelkiség alapja a gazdasági teUendülés. 
A »Kultura és terror« cimü könyvében azt irja, hogy : 
~Feltünő, ~gy a szentek átl.ag jómódu, nemes és 
előkelő családokból származnak s proletárokból szen
tek nem igen lesznek.«... »Először levest, azután 
törvényeket« ... »Igy tett az irgalmas szamaritánus is 
8 mblók kezei közé esett s kifosztott, halálrasebzett 
utassal. Nem tartott neki előadást sem Plátóból, 
;M!m a bib'iából, hanem a sebeket kimo~t1 s elvitte őt 
a szállodába, végül két dinárt adott .. a korcsmáros· 
nak, hogy gondozza a beteget.« Vagyis e~öbb a 
testéről gondoskodOtt, ellátta anyagl!Jkkal. »Később, 
ba esetleg találkozott vele, akkor rámutathatott a 
lelki higiénia kellékeire s dénárok helyett jótanA
esot adhatott neki aziránt, mint kell kiváltania az 
élet ünnepi érzéseit.« - S Prohászka Ottokár azt 
tanácso'ja, hogy igy, miként az irgalmas szamari
tánus tett, keH bánnunk az emberiséggel is, ha lel
kiséget: valláserkölcsöt, hazaszeretetet várunk tőle. 
Mint ö mondja: »Teremtsük meg számárá az em
beri lét feltételeit, csináljunk belöle először embert, 
hogy aztán csináihassunk szentet is.« Ez szósze
rinti idézés l 

Lehet-e meggyőzőbben hirdetni az anyagi és 
lelki kul:ura egyensulyAnak szükségét? S e gyönyörü 
szavakból nem ismertek-e rá a mi - szei.encsétlen, 
kirabolt, ezer sebből vérző hazánkra? Kifosztották, 

llezlicuclal6cl Népoktatlll 

megakadá'yozták a haladás u.tjában, a gazdasá_gi élet 
r-'!tt~ne'es szivattyuival ki akarják szivni uto!só csepp 
vérét, életerejét s a háboru pusztitásait is reáke
belezték! S nem látnátok meg mindezek alapján a 
természeti és gazdasági ismeretek tanitása terén a 
nevelés helyes utját? Nem vonnátok le azt a ta
pulságot, hogy nevelői törekvéseinkben s ezek sor
rendjében az irgalmas szamaritánust kell utánoznunk, 
hogy részt kell vennünk az iskolában adott kere
tek, lehetőségek szerint a rémi:ő arányokban ~jl~ 
általános elszegényedés szanálási munk~ában, hogy 
a tudatos természeti és gazdasági oktatással meg 
nteg kell ragadnunk gazdasági életünknek legalább 
egy küHőjét? Ellenfeleink, akik az európai hmguJat 
megváltozása következtében mindig gondterheseb
bek lesznek, amint ezt nagy miniszterünk mondja, 
ma már minden reménységüket fc5~eg abba vetik:. 
hogy a gazdasági krizis telőrli enei;'Kiáinkat. Csa
lódjanak ebben is! Magyar tanító! Lépj ki az ABC
mester gyermekcipö!éből, érdemeld ki az igazi nép
tanító n·evet, ugy tanítsd a gazdasági ismereteket, 
hogy nemcsak a hivatásos pedagógusok szükebb 
köre, de a nép, a lerongyolódott, a több kenyeret 
váró nép is hasznosnak, nélkü!özhetetlennek lássa 

Gazdasági irányu továbbképz6 l 
iskolai tanitókl 

Me~jelent Brózik Dez18 gazdasági népis• 
kolai i~azgató féle 
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munkádat. Ne f.eledd, hogy a szentek átlag jó
módu családokból származnak. Tanítsd meg gaz
dálkodni a magyar népet, segítsd elő vagyonoso
dását. Ezuton teremtsünk meg millió és millió fó
módu magyar családot, ezekből fognak támadni a 
lángoló hazaszeretet szentjei. Igy szerezz.ük meg a 
tanitól foglalkozásnak az annyira óharott tekin
télyt is és nem az érettségivet 

Prohászka tanitott erre a gondo~atsorra: aki
ről senki sem mondhatja, hogy nem ideálista. 

Igen ám, de mit mond a mi hivata!os fóru
munk. Lássuk, rnit mond nagynevü miniszterünk, 
aki munkánk szervezője, irányitója, Iegföab ö·re, bi
rilója, érték·elője, jutalmaz~ja és bün'e:ő;e? ö is azt 
mondja, amit Széchenyi, amit Prohászka. Idérek 
tőle: " . A ~~több p~dagógusnak az a baja, hogy 
az ISkolapolttlkát légures térben akarja csinálni.« 
(K. K. 269. old.) »A pedagógia terén tulsokáig vol
tunk módfelett konzervatívok, azonositottuk az im
praktikust :az ideálissal.« (254. lap.) »Ma a kultura 
k~nyér és hatalmi kérdése és igy tovább. Két nagy 
k~nyvének . (Küzdelmek Könyve, Neonacionalizmus) 
nunden lapJán a gyakorlati idealizmust hirdeti. De 
olvassátok ei legalább Ujévi körlevelét. 

Most lássuk ·e témáról gyakorló pedagógus vé· 
lernényét. Weszely Odön »Modern pedagógia« ci
mü könyvében »Uj reformiskolákc eim alatt azt a 
modern irányzatot tárgyalja, amelyen a. mi uj tan
tervünk is telépül. Ez az irányzat természetesen a 
gyakorlati Angliából indult ki, amely világrekord
ját, hogy ma a föld egyötödének ura, gy~rlat1 

irányu nevelésének köszönheti. Dr. Reddie Cecdl, 
dr. Lietz Hermann, Demo1ins nem törődve a költ
ségekkel, olyan ideális iskolákat létesítettek, ame
lyek munkájáról a szemtanu Weszely ezt irja: ... »ez 
a lehető legjobb nevelés, mert leginkább alkal~ 
kodik a való élet szükségleteihez.c Hát ugyan mi
lyenek ezek az isko~ák? Weszely azt mondja: ... •az 
iskola itt nem tantermet jelent«, ... hanem az is
kola itt egy 20-SO holdas mezei gazdjaság. •A 
tanulás gyakorlati teendők karesztülvÜelével áll kap
csolatban, a kert, a rét, burgonyaföld, az építke
Zések, az aszlla'osmühely mind niunkát adnak, még 
pedig valóságos munkátc stb. - »AZ . intézalnek 
állatai is vannak. Ezek gondozása a tanulők f·el
adata. Mennyi hpasztal·atot szerez igy a tanuló, 
amit a könyvből tanulható természetrajz sohasem 
pótolhat. Ez az iskola nem az elmélkedés és a 
SZÓ iskolája, ez a cselekvés iskolája. Az ilyen is
kolB olyan faj iskolája, minő az angol. Itt van •z 
angolszász faj fölénye« . . • stb·., stb. Igy jellemzi 

Weszely ezen ·iskolát. Láthatjuk ezen jellemzésből 
is, hogy ez az iskola célját és módszerét tekintive, 
a mi uj tantervünk ideá!is megvalósitása. Ez az 
iskola a testi munkát beá:Ii:ja a testi és lelki neve• 
lés eszközei közé a maga kimondhatatlan erkölcsi 
előnyeivel. ~ 

Most már fennhangon kérdezem, hogy ha a 
nyugati ipari államok pedagógusai akkor, arnidlSI:i 
az ideális nevelési célokat akarják biztositani, or
szágaik ipari jellege dacára a legjobb nevelési mi· 
liőnak a gazdasági környezetet, a mezőgaz.dasági 

munkát tartják, akkor mi, földmives jellegü állam, 
ahol egyben egész nemz·eti létünk anyagi forrá• 
a föld hozadéka, elzárközzunk a gazdasági miliő!öl? 
Nálunk kettőS érdek követeli a gazdasági irányza
tot: a nevelési érdek és ezenkivül a közvetlen ke
nyér érdek is. Tehát ki a tantermekből a gypldor
lókertbe, a mezőre! 

Szociális szempontok is követelik a népiskolá
nak gazdasági irányu munkaiskolává való kifejlesz
tését. Kétségtelen ugyanis, hogy az általános kul
turfok emelésével az igényeket is növeljük. Pl. mi
dőn megismerte1em. a néppel a higienikus élet sza
bályait, ezáltal sok tekintetben magasabb igényövé 
teszem. Ezért az általános kolturfok emelésével egoj
idejüleg a kereső munkaképességet, a munka gaz
dasági. együttbatóját is fokomunk kell, hogv a 
megnövekedett igényeknek becsületes munkával va
ló kielégítését biztositsuk. Ezt a földmivelő népn61 
a többtermelésre való· tanítással érhetjük el. Ha ezt 
nem tesszük, az igények egyoldalu nevelésével elé
gedetlen, lázongásra hajló embereket fogunk ne. 
velni. 

A munkAra tanitásnak azonban a legnagyobb 
fontosságot az adja, hogy föltétlen biztos sikerrel 
tudjuk ezuton s csakis ezuton az emberekbe a 
munkaszeretetet beoltani, a munkaszeretet pedigt 
araprettétele a szociális békének. Mert például a 
bolsevizmus főmozgatója a munkától való irtózás 
volt; azok csinálták elsősorban, akik tehernek, ldn· 
nak, gyötrelemnek, érezték a munkit, a kötelessél
teljesltést. Viligos tehát, hogy a munkaszeretet, a 
munkaszenvedély egyetemes kinevelése megszilnteti 
a munka gyötrelmes voltát, sőt a munkát öröm
mé, gyönyörré fejleszti. A munka megszeretésére 
biztos pedagógiai eljárásunk van, ez a szoktatás, 
a gyakorlás nagyszerü törvényén alapszik. Aki fel
ismeri a népisko~a ily irányu jelentöSégét s munka· 
iskolává tejlesz.li ki, amelyben gyakorlati oktatás
sal mindenkit kivétel nélkül beolthassunk a pro
duktiv munkaszeretet szérumát, az lesz a haza 
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szociális békéjének a megteremtője. Itt eszembe jut
nak miniszterünknek 1925-ben, az uj tan:en· elsö 
iSmertetésekor, a tante~ügyelök budapesti gyülésén 
mondott beSzéde, ame~yben a többek között azt fej
tegette, hogy a szegény embereket a községeikhez 
keU kötni, mert ezeknek a városokba özönlése te
remti a proletáriátust, a rnely kimondbatafan szo
ciális bajok hordozója. En a gazdasági irányu ne
velésben e beözönlés megakadályozásának egyik biz
tos orvosszerét látom, mert én pl. a gyümölcster
melés megkedveltetésével, gyakorlati megtanitásával 
egy-két holdon is meg tudom adni egy egyszerü 
családnak a biztos megélhetés anyagi alapját. 

S most kérdezem: Gyakorlatilag tanitunk-e? 
Nem! Tanítványaink a padban ü'nek s vagy a mi 
beszédünket hallgatják, vagy ők beszélnek. Lehet, 
hogy igy okosabbak lesznek, lehet, hogy rajongó 
lelkück lesznek, de hogy szorgalmasabbak lenné
nek e tanítástói s ettől a tanítástól szeretnék meg 
a gyakorlati munkát, azt tagadom. 

A tanitó verbalizmusának egyik fö oka a ta• 
nítóképzésnek a természeti és gatdasági tárgyak ta-
nitásánál is folytatott v~rbaliZmu>a. . . 

Csak egy példát mondok: Néhány évvel ez-
e1ört, pünkösd táján ped. kiállitás vo!t Budapesten. 
Mi iS készültünk erre s gyüjtöttük az anyago!. A 
kir. tanfelügyelőség több tanítót arra is felkért, 
hogy míntatanitást küldjön be. Egy ilyen mintata
nitást mutatok most be. Tárgy: gazdaságt3n az V. 
VI. osztá!yban. Tananyag: az ·o!tás, a szemzés fon
tossága. E tárgy lényegél fiatal kartársunk szósze
rint igy tanítja: »Mi most a párositást fogjuk 
megtanu~ni. Ugy az alanyt, mint a vesszőt igy elvág
juk, (ezt egy rajzzal szemlélteti) mindkettőt beken
jük oltóviaszkkal, pontosan egymáshoz fektetjük, 
természetesen mind a két résznek egyforma vastag
nak kell lenni. Raffiával szépen befács!izzuk.« 

Kartársaim! Ez nem nevetni, de sirnivaló! Ol
tás! Kézzelfogható dolog s ezt nem tudja! Ha ez 
11 kartársunk igy oltogatja a nevelési ideálokat is, 
ennyi hozzáértéssel, akkor várhatunk-e fogamzást? 
Ez a kartárs o'yat tanit, amihez ö sem ért. Ez az 
ö fejében is borzalmasan üres szótudás; mi lesz 
belöle azok fejében, akiknek ö ezt igy átadja? 
Semmi. Legjobb esetben egy lé!egzetvétel nélkül, is· 
kolai éneklő hangon elszajkázott vizsgai felelet, 
de tárgyi tudás, cselekvés soha! S ez az ember vas
kos természetrajzi és gazdaságtani tankönyveket h
nult végig. Növényélettant is tanult. Ha nála cny
nyit eredményezett a sok-sok elmélet, mit érhet a 
népiskolában átadható csektly elmélet a 10-12 éves 

gyermeknél? 
Semmit! Ez Potemkin-pedagógia, ostobaság, 

nem élet, de halál. S ez nem egyedülálló eset! Mint 
tanfelügyelöségi iskolalátogató éS faisko1afelügyelő 
tapasztalatból számos h3~onló, hihetetlenül hangzó 
esetet tudok a tanitóképzés gazdasági irányu gya
korlatiságának igazolására. Ezért szent meggyőző
déssel hirdetem, hogy ha az uj tantervet a termé4 
szeti és gazdasági ismeretek tekintetében nem akar_ 
juk a papiron hagyni, akkor a tanitóképzés terén 
gyökeres reformot kell végrehajtani. En tudom, 
hogy az iskolákból nem lehet »kosárfonó tanfolya
mokat« s a tanitóképZÖ intézetekből »földmives is
kolákat« csinálni, de hogy az itt előadotthoz hason
ló gazdasági és termész~traj !i a nalfabe !izmus türése 
népoktatásunk, földmivelő népünk érdekei ellen való 
égbekiáltó mulasztás, ezt a legközvetlenebbül érde
kelteknek is el kell ismerniök. 

Quintet idézem! Csodálatos véletlen! Mintha 
csak megrende:tem voltam a györi tanfolyamon el
mondott egyik tanitásának idevágó következő rész
letét: »A gazdasági tudás némely részét nem kér
dezném ki soha szóval. I:yen például az oltás. Nem 
kérdezném, hogy mi a párosi:ás. Csiná:ja meg !c 

Kérdezem, tanithat-e a Quint József ált31 ajánlott 
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ezen módszerrel az a tanító, aki maga ezt soha 
nem csinálta meg, csak hallotta ezt a tanárjától s 
ennek a szótudásnak elmosódott emléke alapján ta
nit? Lehet, hogy a tanár sem oltott soha. Verba
lizmus láncolata ez. Ezt a rákfenét ki k~ll irtani Ji 
magyar népoktatás gyal{or'a:ából! 

Mit tegyünk? 
Mindenesetre ne helyezkedjünk semmitt.evö ké

nyelembe azzal, hogy mindennek a tanitóképzölt az 
okai. Ennek a szerencsé!len hazának olyan tanitókra 
van szüksége, akik nem abban látják az emberi 
bölcsesség kvintesszenciáját, hogy e!öszerete:t"l ma
gyará~zák meg, hogy valamit miért nem lehet 
megcsinálni. A »nem lehet« legtöbbször kényelmet 
restséget takar. Ezért elő hát azzal a szent akarat
tal, amelyet a h~zaszeretet lángja füt. Az erős aka
l'at a kitüzött célhoz az eszközöket is mindenkor 
megszerzi. Csak a pipogya mondja mindenre, hogy 
»nem lehet.« 

Hirdetem a természeti és gazdasági tál•gyak ta
nításának gyakor'ati irányát. Nem félek attól, h:>gy 
hogy valaki tulzott realizmussal vádolhatna meg. 
Meggyőzödésem helyességél Széchenyi, Prohászka 
Ottokár, Payot Gyu'a, Pesta'ozzi, Comenius, Quint 
József, dr. Frank Antal, Drozdy, Weszely elveivel, 
az uj tanterv~! s annak alapelveivel igazo!om. Tanum 
az élet, amelynek ma legfőbb problémája a kenyér. 
A világhát:oru gazdasági okok miatt tört ki. A világ 
par!amentjei s Trianon, Hága gazdasági kérdéseket 
intéztek el... vesztünkre! Miről van szó parlamen
tünl<ben és minden magyar családban? A kenyérről 
és ismét csak a kenyérről. A mai korszak a kenyér
ért való küzdelem korszaka. Tanum a legszebb 
imánk: a Miatyánk, amelynek rövid néhány monda
tában ott van a kenyér! S ha a te~t?p'omban minden
ban mindenn~p imádkozunk a mi mindenn}pi ke~ye
rünkérl, bizonyára nem fogunk tévedni, ha az isko
lában a kenyérszerző munkát tanítjuk. Hirde:em, hogy 
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minden idea'izmus alapja e fö'dön ·a realizmus. A leg
szentebb idea: Krisztus, hogy e földön megváltó 
munkát végezb:!ssen s feltámadhasson , .. estet öl
tött. A mi nevelő ideáink is csak akkor fogják 
szolgálni hazánk megváltását és fe}támadásat, ha 
realitást vesznek fel, ha a még mindig divó szó.. 
zagyvalékat nem azonositjuk az idealizmus szent fo. 
galmával. Nekem nem kell levegőben lógó, testetlen 
idea'izmus, nekem az élő valóság kell; az idea ne 
vi'ágitson elérhetellen messzes~gl:en, az id~;a éljen, 
test~t öltsön emberi alkotásokban, intézményekben 
milliól{ munkájával realizálV'a. ' 

Nekem az kell, amit Klebelsberg Kuno gróf igy 
fejez ki: »Ismétlem, az írnpraktikus korántsem ide
á'is. A magyar templommal és a magyar iskolával 
hatalmas idealizmus! kell kifejleszteni, de annak a 
hajtóerönek, mely az idealizmusból táplálkozik, ol 
fejlődést kell elömozditani, mely a születések SZJl~ 
porodásához, a magyar mezök benépesedéséhez, a 
gyárkémények és gépek sokasodásához, bel'.ozafa. 
Junk csökkenéséhez, a hazai piac fogyasztásának 
emeléséhez vezete:... »Ez a magyar kulturpolitika 
iövö utja.« · 

A mai kornak kétségtetenül gazdasági irányzata 
van. Legyen tehát tanitásunk korszerü. Neveljünk 
a munka e kaszapengéstől, kalapácsütésektől csen.gö, 
dübörgő himnuszához do!gozni akaró és jobb gaz
dasági együtthatóval dolgozni tud) uj m3gyar neni
zedélret. Igy érjük el a természeti és gazdasági is
meretek tanilásának azon cé'ki.üzését is, ~gy 
» ... erősítse meg (a tanuló) vallásos érzületét, szi• 
lárditsa meg lelkében mindazon tulajdonságokat, me
lyek az erkö!csös jellem kialakulásához szükségesek.c 

Ez az én pedagógiai idealizmusom, ez az én 
irredentizmusom. 

S ba van egyéni érdek akarásomban, ez abban 
csucsosodik ki, hogy atyám sirhalmára szabad föl
dön akarnék rátorulni! 

Gazdaságtani oktatás a polgári fiuiskolában. 
Irta : NAGY JÓZSEF BÉLA. 

Ha valamikor fontos és nagyje!entöségü dolog volt 
a polgári fiuiskolákban a gazdasági tárgyaknak minél ala
posabb és gyakorlati alapon nyugvó tanltása, százswrosan 
kivánatos az ma és ezerszeresen szükséps lesz az a 
iövöben, mert a polgári iskolát végzett egyének nagy 
résa rá van és a jövöben még nagyobb része rá lesr. 
utalva arra, hogy gazdálkodással, különösen a kiseb~ 

gazdasági ágak felkarolásával enyhitsen nehéz helyzetén 
vagy éppen azzal biztosítson magának megélhetést. 

A polgári fiuiskolai 1azdasági oktatás mai állapota 
csak 1engödés s tehernek tekinti azt a tanár, tanuló éa 
iskolafenn1Brt6 egyaránt. 1\:rthetö. A tanéroknak nincsen 
gazdasqi képzettsétük, megfelelő elméleti és IlYakorlati 
gazdasáll tudásuk s ennélfogva a tanitás eredményeslé-
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szociális békéjének a megteremtője. Itt eszembe jut
nak miniszterünknek 1925-ben, az uj tan:erv első 
ismertetésekor, a tanfelügyelők budapesti gyülésén 
mondott beSzéde, amelyben B többek között azt fej
tegette, hogy a szegény embereket a községeikhez 
keU kötni, mert ezeknek a városokba özönlése te
remti a pro1etáriátust, B mely kimondhatat!an szo
ciális bajok hordozója. En a gazdasági irányu ne
velésben e beözönlés megakadályozásán18k egyik biz
tos orvosszerét látom.- mert én pl. a gyümölcster
melés megkedveltetésével, gyakorlati megtanításával 
egy-két holdon is meg tudom adni egy egyszerü 
családnak a biztos megélhetés anyagi alapját. 

S most kérdezem: Gya·korlatilag tanitunk~? 

Nem! Tanítványaink a padban ü'nek s vagy a mi 
beszédünket hallgatják, vagy ők beszélnek. Lehet, 
hogy igy okosabbak leszn·ek, lehet, hogy rajongó 
lelkilek lesznek, de hogy szorgalmasabbak lenné
nek e tanítástól s ettől a tanítástól szeretnék meg 
a gyakorlati munkát, azt tagadom. 

A tanító verbalizmusának egyik fő oka a ta• 
nitóképzésnek a természeti és _gatdas~gi tárgyak ta
nitásánál is folytatott verb8J.izmusa. 

Csak egy példát mondok: Néhány évvel ez-
előtt, pünkösd táján ped. kiállítás volt Budapesten. 
Mi is készültünk erre s gyUjtöttük az anyagot. A 
kir. tanfelügyelőség több tanítót arra is felkért, 
hogy mintatanitást küldjön be. Egy ilyen mintata
.nitást mutatok most be. Tárgy: gazdaságtan az V. 
VI. osztályban. Tananyag: az ·oltás, a szemzés fon
tossága. E tárgy lényegét fiatal kartársunk szásze
rint igy tanitja: »Mi most a párositást fogjuk 
megtanulni. Ugy az alanyt, mint a vesszőt igy elvág
juk, (ezt egy rajzzal szemlélteti) mindkettöt beken
jük oltóviaszkkal, pontosan egymáshoz fektetjük, 
természetesen mind a két résznek egyforma vastag. 
nak kell lenni. Raffiával szépen befács!izzuk.« 

Kartársaim! Ez nem nevetni, de sirnivaló! Ol
tás! Kézzelfogható dolog s ezt nem tudja! Ha ez 
a kartársunk igy oltogatja a nevelési ideálokat is, 
~nnyi hozzáértéSsel, akkor várhatunk-e fogamzást? 
Ez a kartárs o1yat tanit, amihez ő sem ért. Ez az 
ö fejében is borzalmasan üres szótudás; mi lesz 
belöle azok fejében, akiknek ő ezt igy átadja? 
Semmi. Legjobb esetben egy lé~egzetvétel nélkül, is
kolai éneklő hangon elszajkázott vizsgai felelet 
de tárgyi tudás, cselekvés soha! S ez az ember vas~ 
kos természetrajzi és gazdaságtani tankönyveket h.
nult végig. Növényélettant is tanult. Ha nála cny
nyit eredményezett a sok-sok elmélet, mit érhet a 
népiskolában átadható csekély elmélet a 10-12 éves 

Meqazdallilf Népoktala 

gyermeknél? 
Semmit! Ez Potemkin-pedagógia, ostobaság, 

nem élet, de halál. S ez nem egyedülálló eset! Mint 
tanfelügyelóségi iskolalátogató éS faiskolafelügyelő 
tapasztalatból számos hasonló, hihetetlenül hangzó 
esetet tudok a tanítóképzés gazdasági irányu gya
korlatiságának igazolásira. Ezért szent meggyőző
déssel hirdetem, hogy ha az uj tantervet a termé~ 

szeti es gazdasági ismeretek tekintetében nem akar_ 
juk a papiron hagyni, akkor a tanítóképzés terén 
gyökeres reformot kell végrehajtani. En tudom, 
hogy az iskolákból nem lehet »kosárfonó tanfolya
mokat« s a tanitóképzö intézetekből »földmíves is
kolákat« csinálni, de hogy az itt előadotthoz hason. 
ló gazdasági és természetrajli analfabetizmus türése 
népoktatásunk, földmivelő népünk érdekei ellen való 
égbekiáltó mulasztás, ezt a legközvellenebbül érde
kelteknek is el kell ismerniök. 

Quintet idézem! Csodálatos véletlen! Mintha 
csak megrendeltem voltam a györi tanfolyamon el
mondott egyik tanitásának idevágó következő rész. 
letét: »A gazdasági tudás némely részét nem kér
dezném ki soha szóval. Ilyen például az oltás. Nem 
kérdezném, hogy mi a párosítás. Csiná:ja meg!« 

Kérdezem, tanithat-e a Quint József által ajánlott 
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ezen módszerrel az a tanító, aki maga ezt soha 
nem csinálta meg, csak hallotta ezt a tanárjától s 
ennek a szótudásnak elmosódott emléke alapján ta
nit? Lehet, hogy a tanár sem oltott soha. Veroo
lizmus láncolata ez. Ezt a rákfenét ki kell irtani JI. 
magyar népoktatás gyal1or'a:ából! 

Mit tegyünk? 
Mindenesetre ne helyezkedjünk semmittevő ké

nyelembe azzal, hogy mindennek a tanítóképzök az 
oi1ai. Ennek a szerencsétlen hazának olyan tanitókra 
van szüksége, akik nem abban látják az emberi 
bölcsesség kvintesszenciáját, hogy e:ösz:erete: t: l ma. 
gyarázzák meg, hogy valamit miért nem lehet 
megcsinálni. A »nem lehet« legtöbbször kényelmet 
restséget takar. Ezért elő hát azzal a szent akarat
tal, amelyet a hazaszeretet lángja füt. Az erős aka
l'at a kitüzött céihoz az eszközöket is mindenkor 
megszerzi. Csak a pipogya mondj3 mindenre, hogy 
:,nem lehet.« 

Hirdetem a természeti és gazdasági tárgyak ta
nilásának gyakor'ati irányát. Nem félek attól, h:>gy 
hogy valaki tulzott realizmussal vádolhatna meg. 
Meggyőzödésem helyességét Széchenyi, Prohászka 
Ottokár, Payot Gyu'a, Pesta~ozzi, Comenius, Quint 
József, dr. Frank Antal, Drozdy, Weszely elveivel, 
az uj tanterv::!l s annak alapelveivel igazo!om. Tanum 
az élet, amelynek ma legfőbb problémája a kenyér. 
A világhátoru gazdasági okok miatt tört ki. A vilá~ 
par:amentjei s Trianon, Hága gazdasági kérdéseket 
intéztek cl... vesztünkre! Miröl van szó parlamen
tünl\ben és minden magyar családban? A kenyérről 
és ismét csak a kenyérről. A mai korszak a kenyér
ért való küzdelem korszaka. Tanum a Jegszebb 
imAnk: a Miatyánk, amelynek rövid néhAily mnnda
tában ott van a kenyér! S ha a te~J?p'omban minden
ban mindenn~p imádkozunk a mi mindenn~pi ke~ye
rünkért, bizonyára nem fogunk tévedni, ha az isko
lában a kenyérszerzö munkát tanítjuk. Hirde:em, hogy 
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minden idea'izmus alapja e fö'dön a realizmus. A Jeg. 
szentebb idea: Krisztus, hogy e földön megváltó 
munkát végezhessen s feltámadhasson , ... estet öl
tött. A mi nevelő ideáink is csak akkor fogják 
szolgálni hazánk megváltását és feltámadásat, ha 
r~alitást vesznek fel, ha a még mindig dívó szó
zagyvalékot nem azonositjuk az idealizmus szent fo. 
ga1mával. Nekem nem kell levegőben lógó, testetlen 
idea'izmus, nekem az élö valóság kell; az idea ne 
vi'ágitson elérhetetlen messzes~gten, az idoa éljen 
test~t öltsön emberi atkotásokban, intézményekben' 
milliól( munkájával realizálva. ' 

Nekem az kell, amit Klebelsberg Kuno gróf igy 
fejez ki: »Ismétlem, az írnpraktikus korAntsem ide
á'is. A magyar templommal és a magyar iskolával 
hatalmas idealizmust kell kifejleszteni, de annak 8 

hajlóerönek, mely az idealizmusból táplálkozik ol 
fejlödést kell előmozdítani, mely a születések' sza~ 
porodásához, a magyar mezök benépesedéséhez, a 
gyárkémények és gépek sokasodásához, bet.ozafa. 
Junk csökkenéséhez, a hazai piac fogyasztásának 
emeléséhez vezete... »Ez a magyar kulturpoJitika 
iövő utja.« · 

A mai kornak kétségtelenül gazdasági irányzata 
van. Legyen tehát tanitásunk korszerü. Neveljünk 
a munka e kaszapengéstöl, kalapácsütésektől csei!B'ő, 
dübörgő himnuszához do~gozni akaró és jobb gaz
dasági együtthatóval dolgozni tud) uj m3gyar nem
zedéket. Igy érjük el a természeti és gazdasági is
meretek tanilásának azon cé'ki.üzését is, ~gy 
,, ... erősítse meg (a tanuló) vallásos érzületét, szi· 
lárditsa meg lelkében mindazon tulajdonságokat, me
lyek az erkö~csös jellem kialakulásához szükségesek.c 

Ez az én pedagógiai idealizmusom, ez az én 
irredentizmusom. 

S ha van egyéni érdek akarásomban, ez abban 
csucsosodik ki, hogy atyám sirhalmára szabad föl
dön akarnék rál:orulni! 

Gazdaságtani oktatás a polgári fiuiskolában. 
Irta : NAGY JÓZSEF BÉLA. 

Ha valamikor fontos és nagyje!entöségü dolog volt 
a polgári fiuiskolákban a gazdasági tárgyaknak minél ala
posabb és gyakorlati alapon nyugvó tanitása, százs:rorosan 
kivánatos az ma és ezersllera.sen szükséges lesz az a 
jövöben, mert a polgári iskollit végzett egyének nagy 
résa rá van és a jövőben még nagyobb része rá leslf 
utalva arra, hogy gazdlilkodlissal, különösen a kisebl:l 

gazdasági ágak felkarolásával enyhitsen nehéz helyzelén 
vagy éppen azzal biztositsan magának megélhetést. 

A polg6ri fiuiskolai &"BZdas6gi oktatlis mai állapota 
csak 1engödés s tehemek tekinti azt a tanú, tanuló 4!a 
iskolafenn1Brt6 egyaránt. f:rthetö. A tanéroknak nillesen 
gazdasági képzettségük, megfelelő elméleti és IYakorlati 
gazdasiJI tudásuk s ennélfogva a taDitás eft!dmén,elllé-
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gt!rlll beszélni sem lehel· Arra meg mt!g csak gondolni sem 
gondolhatunk, hogy a tanár, aki a gazdálkodást csak 
ugy messztröl ismeri különösebb érdeklődési és kedvet 
ébresszen tanltványai lelkében a gazdálkodás egyes ágai
val való foglalkozás iránt. A gyakorlóterület - h3 vé!
letlenül ilyen is van - sem leh~t a szakavatott kezelés 
hiányában olyan, hogy az a tanulők érdeklődését kiváltsa, 
a gyakorlati oktatás követelményeinek megfe:eljen s visz
szatt!rltse az Iskolafenntartónak reá forditott koltst!geit, 

A polgári fiuiskola legtöbb tantárgyát tanithatja már 
az általános müveltsége alapján is akármelyik idegen 
szakos polgáriiskolai tanár is, de a gyakorlati tárgyak -
1821ek között a gazdasági tárgyak tanítását is csak a kellő 
elméleti és gyakorlati tudással leh~t eredményesen ellátni. 

A gazdasági tudomány ugyanis oly3n .sokfe!é elágazó 
terület, hogy annak rengetegeiben könnyen e:tévedhet 
és hamar elfáradhat az, aki oda cslk ugy, a terep kellő 

ismerete nélkül belekerül. 
Nagyon helyesen és bölcs~n cse'eke:le:t tehát a kul

tuszkormány akkor, midön elhatározta, bJgy a szegedi 
polgári iskolai tanárképző főiskolán gazdaságtani tanszéket 
ls szervez, hogy a leeodO polgári Iskolai tanároknak alkal• 
mat adjon a gazdssági tanításhoz való e!méleti és gya•• 
korlati ismeretek megszerzésére s ezzel megszüntesse a 
polgári fiuisko:ák g1zdasági oktatásában mutatkozó leg
szembetünöbb hiányossáokat 

Minc!en uj ügy apostolokat kiván. Valamely kezde-

IlezifadalAit Népoktaiti 

ményezésnek csak akkor van igazi sikere, ha annak mer
alapozói aposiDli lélekkel, lángoló hivatásszeretettel és 
kellő életismerettel, gyakorlati érzéssel fognak hozzá az 
ige megtestesitéséhez. 

A polgári iskoláknak ebben is szerancséjük van. A 
mintapolgári iskola gazdasági tanításával és a tanárképző 
főiskolai gazdasági tanszék megszervezésével vitéz Török 
Imre!, a békésecsabai felső mezőgazdasági iskola jónevü 
tanárát bizták meg, akinek a gazdasági szakoktatás terén 
eltöltött eddigi multja arra enged következtetni, hogy 
jez az ügy jó kezekb~ van letéve. Illetékes helyen azt; 
mondották, hogy a polgári iskolai gazdasl\gi oktatlia 
Ovöje O "rátermettségétOI függ. • 

Mi hissZÜk, hogy ez a jövő szép lesz, mi hisszük, 
hogy ez a fontos lépés közeleb? viszi a polgári iskolát 
az élethez s mi hisszük, hogy a polgári iskola ezek után 
áldás lesz, mert annak elvégzése ne:n a szellemi prol~ 
tárok számát, nem a félinüvelt elemek törnegél szaporitja, 
hanem a magyar földből élö, a magyar földért verejté'
kezö, a magyar gazdasági életet feltámasztó, müvelt 
népesség munkás életre nevelő iskolája lesz. 

A :oMezögazdasági Népoktatás« ezeknek a törekvé
~eknek mindenkor a legönze:lenebb munkása lesz s sze
rencsének Jartja, ha a polgári i>kolai tanárkéliZŐ főiskola 
gazdasági tanszékével szellemi kapcsolatot lét~sittet és 
tarthat fenn, mert célunk egy: a boldog és erös Agrál"
magyarország. 

HIREK. 
KOrDsl Henrik 

A magyar népneve'és büszkesége, a 16.000 ma
gyar tanitó szellemi irányitója, buzditója és hnác~ 
adója Körösi Henrik a Néptanítók Lapjának 17 év 
óta felelős szerkesztöje hosszas szenvedéS után az 
örök béke honába költözött. Emlékét egé.3zen a ha
láltusáig kézben tar!ott toll és a sok könnyet fel
száritó és bánatot, szomoruságot e'oszlató meleg 
szeretet időtlen időkig megőrzi a magyar pedagó... 
gia történelme számára. Erenél maradandöbb em
léket állitott magának azzal a hőSi munkával, a 
·mellyel B hitben megl.ngott, szeretetben meglazulll 
korban irányitotlia a magyar jövőnek az iskolán 
keresztül való kialakítását. Legyen áldott emléke, 
nyugalmB csendes l - i : 

I_D_r. _Ya_ss_J_dza_er_.l 
Alig csendesedett le a magyar tanitóság lel

kének egyik veZére elhunyta feletti . fájdalma, ujra 
fekete lobogót Jeupt az elmulist hirdető Osz szel-

Iöje. Dr. Vass József Magyarország volt kultusz
minisztere és népjó'éti minisztere, a ka'ocsai érseki 
egyházmegye nagyprépo.3tja tért vissza váratlanul a 
jó lstenért és a magyar Hazáért végzett áldásdus 
munka után Teremtőjéhez. Lelkének kincseit pro
hászkai bökezüséggel szórta az elárvult magyarok 
közé enyhítő balzsamul, de lélekben mégis dos
gazdagként távozott közü'ünk. Jövedelmét szélosz
totta a nyomorgók, a né!kü!özök és szenvedök kö
zött, de mégis jól gazdálkodott, mert felbecsülhetet4 

len kincset és értéket szerzett az örökkévalóság 
utiára magénak és forrón sz~retett nemzetének. 
Emléke alkotásaiban, követésre méltó példájában él
ni fog a magyar lelkekben. Nyugodjék . békében, 
imádkozzék érettünk, s mi is imádkozunk érette! 

lagy lároJJDI 
Ismét koporsónál állunk. Szeretett volt elnö

künk és hüséges kedves kartársunk Nagy Károly 
kunuentmértoni önálló gazdaségi népiSkolai igazgató 
korén elhunyt hitvestársa koporsóján61. A kedves 
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Heti 
óraszám 
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Talajmüvelés és 
növényápolás 

A talajmüvelés 
célja. 
A talaj. 

A talaj nemei. 

Állattenyésztés 

Az állattenyésztés 
fontossága. 
A háziállatok 
mazása. 

A háziállatok tu• 
lajdoriságai. 
Átörökítés. 

Téli félév. 
Tantárgy és tanitási an y ag 

Fatenyés:?.tés 

A fatenyésztés 
jelentősége. 

A fa szervei és 
életmüködése. 

Szólómüvelés 

A .szőlő eredete 
és elterjedése. 

A szőlőtermelés 
fontossága és 
haszna. 

A konyhakert 
haszna. 

Olvasás 
és hel yesirás 

Az egészség fon• 
tossága. 
A levegő. 

lrásjelek. 

Törtélenem 
és földrajz 

Számtan 
és mértan 

A római biroda•l Számkimondás. 
lom. A számok helyi 
A hun birodalom. értéke. 

A honfoglalás. 
A pogany ma• 

A mértékekról. 

l-- . : -~-- ~ : ___ , 
A konyhakert be· l l gyarok müvelt• 
rendezése és tala• __ sege. 
jának elOkészitése. • --

3 T elkesités. 
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1---~::----1 A szántás. 

2 

3 

4 

A boronálás. 
A porhanyítás, 
kapálás. 

A hengerezés. 
Ismétlés. 

A tenyészállatok 
kiválasztása. 
Tenyésztési eljá• 
rások. 

A fák és cserjék 
osztályozása. 

Párosítás, vemhes, l Az almatermésü 
állatok gondozása, gyümölcsfák. 
ellés. 

Ismétlés. 

A takarmány al• 
kotórészei. 
A takarmányok 
Prtéke. 

Csonthéjas te 
sü gyümölcsfák. 

HéjastE"rmésü 
gyümöcsfák. 

z,·;Idtakarmány~k. l Bogyótermésück. 
Legelő, legeltetes, 

----------------

A szölünövény 
leírása. 

A szólöfajták 
osztályozása. 

Ismétlés. 

A szőlö talaja és 
fekvése. 

A szőlö szapori• 
tása magról és 
dugványokróL 

A jó ruházat. 
T estünk tisztán• 
tartása. 

A kerti növények l A nagy kezdő• 
öntözése. betü. 

Kapálás, gyomlá• 
lás, egyezés. A lakás. 

. . . . .. -- -·--. -

A kalandozások 
kora. 

Szent István 
király. 

Szent László 
király. 

Ismétlés. A szavak elvá• 1 Könyves Kálmán 
lasztása. 

A konyhakerti 
vetésforgó. 

. 

A táplálkozás. 
II. Endre és az 
aranybulla. 

Összeadás és ki• 
vonás egész szá• 
mokkal. 

Szorzás egész 
számokkal. 

Osztás egész szá• 
mokkal. 

Tizedes törtek. 
Mértékek kifeje• 
zése tizedes tör• 
tekbe.1. 

Összeadá és ki• 
vonás tizedes tör• 
tekkel. 

K a r á c s o n y 1 s z ü n e t 

A SZCIJd. 
A Ismétlés. 

A szölli szapori• 
tás magról és ~\. bb. használata 

IV. Béla és a la• J Szorzás fizedes 
tárjárás. törtekkel. 
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~zcnu·s takarmtí• 
nyok. 

A fák szaporil.isa 
magról. 

A szölö szapori• 
tása bujtással o.>s 
dönto.>ssel. 

ICI"'D• 

1 lsmétl(>s. 

.. A val • vel • \'á·~·-------
·' l \'agy mlitrágyák. l mÓs takarmányok., e~yéb. módjai. l Jsmeues. l v~ ~s 'a j•v~l ke~• Hazánk földje. 

dodo rag. 

l 

Osztás tízeds tör• 
tekkel. 

híntést'. Gy an hulladekok. velése. kcrtbr n. l Hazánk éghajlata. l Vegyes feladatok. 
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Ismétlés. 

A vetés. 

A vl't6mag clü• 
készítése. 

Állati eredctü ta• 
karmányok. 
A só és ivóvíz. 

A csemeték ki• 
ültetése. 

. . . ... . ----

A takarmányok 
clökészitése. 

Háziállataink gon• 
Jozása. · 

Ismétlés. 
A talaj elökészí· 
tése a betelepítés• 
hez. 

. ------------------- -

Gyümölcsfák ne• 
mesítése. Az ültetés múdja. 

Palánta nevelés. 

míszerek. Hazánk területe l 
_ és népessége. A pont és vonal. 

------;.--

A. t, és tt hasz·~· ~a~~nk települési l A. s~ög,. ~-sz~g 
nalat. viszonyai. merese es a szog 

fajai. 

A szeszcs italok. l Hazánk állat• Négyszögek ke• 
tcnyés.1.tésc. rülett>. 

-·- _____ .__ ---

-~a~-án~-:rmény:~l-~~gyszögek. 
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A vetések ápolása.l Ismétlés. Az oltás módja. Ismétlés. 
A palánták kiül• 
tetése. Rövidítések. 

Hazánk hányá• 
sza ta. 
Hazánk ípara. 

T erúletmértékek. 
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A szálas laka r• l m~nynövények 
betakaritása. 

l A termények e:-
tartása és étékesi• 
tése. 

Az állati test bel• 
só szE"rvei. 

A nemesítések 
gondozása. 

, ______ -----1 

A fák törzs• és 
koronanevelése. 

Ismétlés. 

1
\•métlé•. 

I s m é t l é s. 

Fogalmazás vázlat 1 Budapest. 
alapján. 

A háromszög. 
A háromszög ke• 
rülete. 

l ~ ! l 

Fogalmazás 
önállóan. 

• 
Csonka· Magyar• 
ország 

A háromszög 
területe. 
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Tanitási anyag 

Hó• Hét Elmélet l Gyakorlat Jegyzet 
nap . - -

t! 
l Beirások. 

~ 2_ A tanuJók elilip.ett"'t!'nek meg.>llaptt~ " ldöszerü gazdasági munkák bemutatása. -o. 3 ti A növény és az állat teste. A levegő és Tanulmányi kirándulások. 
tJ) 

4 szénsav. 

A nö ... yi .. oltatt test sze.-ve s alkotóúszei. l 
l • • • • szervetlen anyagai. · 

.. -- - ldöszerü gazdasági munkák bemutatAsa . 
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Szünet. 
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l Az egész évben tanultak összefoglalása. - Az állam és az állampolgárság . • ;!l 2 ldöszerü gazdasági munkák bemutatása. 1: -
Q. Tanulmányi kirándulások. 

-< ~ Az egész évben tanultak összefoglalása. 
l A király. l 

4 

l ~ egész évben tanultak összefoglalása. - Az országgyűlés. 
"" 2 ldöszerü gazdasági munkák bemutatása. .a 

•IQ Tanulmányi kirándulások. ;:e 
~ Az egész évben tanultak ilsszefoj:llalása. 

A miniszteriumok. 
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1 Összefoglaló ismétlések. l 
ldószerii gazdasági munkák bemutatása. 

"" 
~ Tanulmányi kirándulások. = ~-·a ---------------------

= 3 - Évzáró vizsgák. - ----
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Tudnivalók. 
A gazdasági népiskolák helyi tantervét jóváhagyás végett junius hó 30. napjáig kell a 

kir. tanfelügyelőséghez beterjeszteni. 
A már egyszer jóváhagyott helyi tanterv mindaddig érvényes, mig az iskola tan~esUi-

lete azon változtatni nem akar. 
A megváltoztatott helyi tanterv olyan elbirálás alá esik mint az uj helyi tanterv. te-

hát jóváhagyás végett junius hó 30. napjáig ezt is be kell terjezteni a kir. tanfelügy előséghez 
Osztatlan gazdasági népiskoláknál évenkint c5ak egy-egy osztály tanitási anyagát kell 

feldolgozni olyan beosztással, hogy a három évig iskolába járó tanuló mind a három osztály 
tanitási anyagát elvégezhesse. 

Ilyen iskoláknál az ,.Óraterv" alatt található ,.Megjegyzések" rovatában fel kell tüntetni 
azt, hogy az iskola os:datlan s évenkint junus hó végéig a kir. tanfelügyelőséghez be kell 
jelenteni hogy a jövő iskolai évben melyik osztály tanitási anyaga kerül feldolgozás alá. 

A he!i óraszám a nyári félévben az önálló gazdasági népiskoláknál osztályonkint legalább - 4 óra 

" • " a téli " " " " .. " - 8 " 

" " 
" a nyári ,. a továbbképző ,. " " " 

• .. téli " " .. " .. " 
Ebből a nyári félévben az elméleti oktatásra osztályonként 2 illetve 2 óra 

" .. 
., " " " a gyakorlati ,. " 2 " 2 .. 
" " téli " " közismereti tárgyakra " 3 " 2 .. 

" " " " " gazdasági " " 5 " 4 " 

-4 
6 

.. 
" 

jut. (Az elsö szám az önálló, a második a továbbképző gazdasági népiskolákra vonatkozik.) 
Ezeken az órákon felül a hitoktatásra ugy a nyári mint a téli félévben osztályonkint 

heti l óra fordítandó. 
A feldolgozott tanitási anyagot a haladási naplóba ugy kell bevezetni, hogy a bejegy• 

ziaból hosszas keresgélés nélkül is meg lehessen állapitani, hogy az előirányozott tanitási anya
got hogyan és milyen mértékben sikerült feldolgozni. 

Az órarendben elegendő a tantárgyakat csak igy feltüntetni : a téli félévben : hit- és 
erkölcstan, gazdaságtan, köziameret, a nyári félévben pedig: elmélet, gyakorlat. 

A tantárgycsoportok keretén belül az egyes tárgyak tanitására forditandó heti óraszám 
megállapitásánál a helyi kivánatrnak az irányadók. Ezek az óraszámok a tantárgyak és tanitási 
anyag részletezédnél e célra hagyott rovatba jegyzendák be. 

A tanitás ugy az önálló mint a továbbképző gazdasági népiskolákban a hitoktatást 
kivéve caak hétktiznapokon tartható és este hat óra utánra nem terjedhet. 

Az iskoláknál rendezett háziipari vagy más tanfolyamok a fenti óraszámot nem csök
kenthetik a igy azok ideStartama a tanitási idóbe sem egyes tanulókra sem egéaz osztályokra 
aizve be nem 6zámitható. 

_ ... _.-... q ............................................ 19 ................. ~vi ................................. hó ....................... napján 

P. H. iJP;azgató. 



MeZligazdasAgl 'Népokla' á 

családot lesujtó csapás fáj valamennyiünknek, de 
különösen mélységes fájdalommal tölti el azokat, 
akik az · ö meghitt családi körükben megfordulva 
tanui lehettek egy manapság olyan ritka, boldog, 
harmonikus családi életnek. Angyalszivü leányai és 
derék ·fia legyenek vigasztaló i a megtört szivü, szo. 
moru apának, mig csak fel nem virrad örök vi
szontlátás reggele, melynel' reménye csep~gtessen 

gyógyirt a sajgó lelki sebekre. A megholtnak pe
dig adjon az irgalom Atyja nyugalmat és boldog 
feltámadást! 

Bánwárth Sándor 
Elszomoro<!ott szivvel vettük a hirt Bánvárth 

Sándor gazd. főtanácsos, magyaróvári gazdasági 
akadémiai igazgató szeptember 11-én történt el
hunytáról. Már a haláleset elölt mintegy héttel, ha
mis hirek jelezték halálát. A hamis hireket ·csak
hamar megcáfolták, aminek alap;án babonás hittel 
hosszu életet jósoltunk neki. 

A gondviselés azonban másképpen ha~ározott. 
Férfilioránal' legszebb, munkás>~gának legértékesebb 
id.;jén kellett i,t hagynia, azo~\at, ak;ket szeret~tt és 
akik pt szerették. 

Ertékes munkásságát, tudását, érdemeit gazda
~ági lapjaink bőven ismertették. Hatalmas virágcso
lwr gyült össze a megboldogult érdemeibőL Mél
tat:anok lennénk mi gazdasági sz:tktanitók nevimk· 
höz, hogyha ehhez a csokorhoz egy virággal hoz
zá nem járulnánk. 

Mint a Gazdasági Szakoktatási Tanács tagja 
hathatósan támogatta ügyünket. Nem kevés érde
me van a megboldogultnak abban, hogy ma már a 
tanítókat is felveszik a gazdasági akadémiákra hall· 
gatóknak. 

Amikor pedig az elemi népisko1ai tanítók kép· 
z.éséröl volt szó a szakosztályi gyü!ésen, kifejtette, 
miért tartaná fontosnak az elemi népiskolai tanitó
ság gamaságl képzését a gazd. akadémiákon egy 
éves tanfolyarr.on lefolytatni. Látt:l azt, hogy aminő 
száraz elméleti tudást a tanitóképzö nyujt, azzal 
nem lehet sikeresen gazdaságtant tanitani. 

Számtalanszor volt alkalmunk irántunk érzett jó· 
indulatát tapasztalnunk. Szelleme és eszméi 1ovább 
élnek köztünk. Lelkét az Ur annyi jóval érasszil' 
el, mint amennyi jót . e földön tett. Porhüvelyének 
adjon a Mindenbató örök nyugodalmat. 
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Faragó Maralt 
Virág hullott Ie a gazdasági népoktatás fájá· 

ról. Faragó Margit gazdasági szaktanitónójelölt, vitéz 
Faragóné Cseresznyés Ilona csongrádi kar:ársunk 
kedves leánykája adta vissza ~rta!lan, kedves lel
két az élet és halál Urának. Egy fájdalommal 
többje lett a megsebbzett szülói szivnek és egy 
reménységgel kevesebbje a gazdasági népoktatás· 
nak, amely intézmény lelki örökségben gazdag le
endő munkását vesztetile el az ö elmulásával. De 
nyugodjunk meg - bármilyen nehezünkre esik is 

az· Isten akaratán, mert az ö utjai kifürkész. 
hetetlenek. ű tudja legjobban, hogy a SZÜlöi sziv 
fájdalmával nem-e mentefte meg a fájdalmak hosz
szu-hosszu sorától azt, akit elhivott magához. Alud
jék békével, legyen csendes, síri álma! 

Megbizás. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter 
Ur önagyméltósága a Néptanítók Lapja szerkesz
tésével Petróczi István kir. tanfelügyelót bizta meg, 
aki egy izben már két évig - 1910. január hó 
1-töl 1911. december hó 31-ig - vo~t a lap szer. 
ltesztöje. A nehéz, de szép munkára Isten á!dását 
!;éri a magyar gazdasági szaktanitóság. 

Tanitól tanfolyam Turkevén. 
A szokásos szünidei tanítói gazdasági tanfolya

rr.o!t egyikét a vallás- és közoktatásügyi miniszté
rium a turkevei gazdasági népisko'ánál rendeztette 
meg. A tanfo~yam julius 7-én kezdődött és au-z
tus 2-án szabá'yszerü záróvizsgával végzödött. 

A záróvizsgán megjelent a vallás- és közok· 
tatásügyi miniszter ur képviseletében Vadász Ká
roly vármegyei főjegyző és Bene Lajos kir. tan
felügyelő. A földmivelésügyi miniszter ur képvise
letében Tar Gyula gazd. főtanácsos földmives fs. 
ko!ai igazgató, a Tiszántuli Mezögazdasági Kamara 
képviseletében pedig Varga László titkár, a város 
képviseletében Györffy Kálmán dr. polgármester, 
Györffy Lajos kulturtanácsos és László Gyula fő
ügyész voltak jelen, továbbá az egyház:a:k és Isko
lák képviselői. 

A záróvizsga valamennyi tárgyból szép ered
ménnyel sikerült Tar Gyula főtanácsos közbeve
tett gyakor!ati kérdései nagyban emelték a vtzsga 
értékét. A felmuta10tt eredményt ügy ő, mint a kul· 
tuszminlszter ur képviselói teljes ~égedéssel s 
örömmel állapitották mer. 

• 



• 
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A tanfo'yamot vége felé megláfogatti és egy 
napi foglalkozását végig ellenőrizte Géber Lajos szak
felügyelőnk, ki a végzett munkával szintén teljesen 
meg volt elégedve. 

Az ország különböza részéből felvett hallgatók 
Ja következök voltak: Bod:ay Imre Tapolca, B alko· 
vics István Felsőszentmárton, Csincsura Sándor 
Zsámbok, Csinsák Jár.os Kistengelic, Csürös Zoltán 
Cegléd, Dombay János Tinnye, Golhovits Pál Sze
ged-Kissor, Harroth József Domony, Hábán József 
Battonya, Kiss József Gyöngyös-Solymos, Kozáry 

György ~rtény, Nacsády Józseef Veszprém, Németh 
.lenő Fertöszentmiklós, Oroszváry János Kötelek, 
Péntek Kálmán Szárföld, Prováznik Tivadar Kálló, 
Rinkó István Tiszakarád, Sáfár György Nagysza• 
){ácsi, Siketh Mihály Hodász, Turi Lajos Turkeve, 
vitéz Vértes Kálmán Jobbágyi, Vigh András okl. 
po~gári iskolai tanár Polgár, Szücs Jenő igazgató 
ócsa, Zarándy B~rta'an Borsodgent, Zsiga Mihály 
Szeged• Vivóerdö. 

A tanfo'yam előadói Vrannay Kálmán tanfolyam
vezető, Fáth Imre es Molnár Sándor voltak. 

HIVATALOS KOZLEMÉNYEK . 

745-1. 25-1930. szám. 
M. kir. vallás.. és közoktatásügyi minisiterium 

>A m. kir. vaHás- és közoktatásügyi miniszter 
az álliami gazdasági szaklllnitók (nők) létszámában 

Gaál Terézt Kisujszállásról Békésre, Lévay Ilo
nát Békésről Debrecenbe, Szomolányi Máriát Deb
recenből Kisujszállásra, Kohlenz Terézt Abonyból 
Monorra áthelyezte. 

Budaepst, 1930 szeptember hó 5-én. 
A miniszter helyett: 

Dr. Nagy Árpád sk. 
h. áiiamtitkár. 

EgJesllall Illet. 
Folyó évi augusztus hó 13-án meg;e!ent a bru

dapesti közlönyben azon örömhír, hogy a vallás• 
és közoktatásügyi miniszter ur előterjesztésére a 
Kormányzó Ur öföméltósága dr. Zsar~ó Pál ügy
osztályfőnökünket miniszteri osztálytanácsossá lép
tette elő, mely alkalomból a távollévő elnök he
lyett egyesületünk alelnöke, a vidéki körök elnö
keik utján a következő táviratokat intézték űmél
t~gához: 

:.Dr. Zsarkó Pá'l osztálytanácsos urnak, Buda
pest. Kul tuszminisztérium. 

A Gazd. Szakt. Orsz. Egyesülete nevében· ki· 
tüntető előléptetése alkalméiból ragaszkodó szerete
tünknek és nagyroku örömünknek ez uton · adok 
kifejeZést és a gazdasági szakoktatás terén kifejtett 
munk4sságára lsten áldását kérem. 

Elnök helyett Gy6rfy Géza a!elnök.c 
A debreceni kör a következő táviratot küldte: 

»Dr. Zsarkó Pál osztálytanácsos urnak, Buda
pt'st. Kultuszminisztérium. 

A Gazd. Szakt. Orsz. Egyesü!etének Debreceni 
Köre .. részéről fogadja Méltóságod a legmagasabb 
helyrol. ~yert elismerés jeléül történt elöléptellése 
alkalmabol, meleg szeretetünk tolmácsolását. Mint 
nagy veZérünkre sok Istenáldást kérünk. 

Gy6rfy Géza elnök.« 
E rendkivüli örömteljes eseményról az egyesü

let elnöke is értesülvén, f. é. augusztus 16-án bér
ces Erdélyből a következő rövid sürgönyben üd-
vözölte osztályfőnökünket: · 

»Dr. Zsarkó PáJ osztálytanácsos urnak, Buda
pest. Kultuszminisztérium. 

»Kineveztetése alkalmából a távolból is tiszte
letteljesen köszönti az összesség és maga nevében. 

ScbBI JúG'J.• 
E rövid szükszavu táviratot az egyesületi el

nök azonnal kiegészitet:e az egyesület nevében 
ugyancsak a távolból küldött feliratban, melyben a 
jó Isten áldását kérte ügyosztályfőnökünk további 
müködésére s ama kivánságnak is kifejezést adott, 
hogy szeretett ügyosztályfőnökünk még soká jó 
egészséggel, tetterövei irányitsa 8 gazdasági szak
tanitóságot s ezzel 8 gazdasági népoktatást; me
lyet továbbra is nagybecsü támogatásában része
siteni kért. 

Végül :az egyesület ismételt üdvözletét az el
nök azzal fejezte be, hogy az önzetlen munka tény
leges gyakorlása s a felettes ellenőrző· timogatáSa le
het csak egy jobb jövő. 

Osztá1yfönökünk Omélt.ósága az üdvözlésekre a 
kövletkezökben válaszolt: 

»Elöléptetésem alkalmából a gazdasági szakt. 
ors·z. egyesülete nevében küldött szives jókivánataik
ért fogadja há'ás köszönetemet 

Egyben felkérem, hogy hálás köszönetemet az 
orsz. egyesületnek is tolmácsoini méltóztassék 

Dr. Zsark6 PAt• 
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Az önálló gazdasági népiskolák tanerőinek névsora 
és szolgálati ·helye az 1930. évi október hó 20. napján. 

1. Kamrnel Ferenc gazd. szaktanító Kalo·csa, 
2. K. Molnár Jenö gazd. szaktanító Szekszárd, 

3. Géher Lajos szakfelügyelő Derecske, 
4. Alexy Pál igazgató Gyöngyös, 
5. Schill János igazgató Makó, 
6. Haraszthy József igazgató Jászberény, 
7. Helyes Pál igazgató Moson, 
8. Kápo1nay József igazgató Dunaföldvár, 
9. Pataky Sándor igazgató Kisujszállás, 
10. Márton · Lajos igazgató Tiszaföldvár, 

11. Rácz Sándor igazgató Kaba, 
12. Krafcsik Gál:or igazgató Mezöberény, 
13. Nagy Károly igazgató Kunszentmárton, 
14. Beke András gazd. szaktanitó Derecske, 
15. Brózik Dezső igazgató Berettyóujfa'u, 
16. Juhász József igazgató ebrecen, 
17. Nagy J. Bé'a gazd. szaktanító Kiskunhialas, 
18. Csajda Ferenc gazdasági sz3ktanitó Cegléd, 
19. Vásárhelyi Sándor igazgató Kiskunhalas, 
20. Vrannay Kálmán igazgató Turkeve, 
21. Török Bé'a gazd. szaktan. Békés, 
22. Igonda János igazgató Heves, 
23. Györfy Géza igazgató Cegléd, 
24. Timár István igazgató Kunmadaras, 
25. Kalmár Géza gazd. szaktan, Békéscsaba, 
26. Netz Ferenc igazgató Lajosmizse, 
27. Kurdy Sándor igazgató Debrecen Il., 
28. Tuboly Jenö igazgató Jászladány, 
29. Paár Miklós igazgató Abony, 
30. László Béla Dénes igazgató Hatvan, 
31. Biró Antal igazgató Szeged-Röszke, 
32. Pigniczky Ferenc igazgató Szekszárd, 
33. Bors Ignác gazd. szaktan. Székesfehérvár, 
34. Porkoláb József igazgató Dévaványa, 
35. Kádár Kálmán igazgató Fegyvernek, " ____ .. " 

l 
KERESEK ö.sz} szállításra, elisko•l 

lazasra alkalmas 300 

drb. aaJm•••• - vadoncoL 

l Helyes Pál Moson l 

--·--" 

36. Király Ferenc igazgató Nagykörü, 
37. Döme Sándor, igazgató Szolnok, 
38. Siba József igazgató Tóváros, 

39. Benke Ferenc igazgató Szeged•Alsóközpont 
40. Gáspár János igazgató Eger, 

41. Somlyai Kálmán gazd. szaktan. Debrecen I., 

42. Mo!nár Sándor igazgató Mezötur, 
43. Fábián J. Miklós gazd. szaktan. Makó, 
44. Vas János igazgató Kiskundorozsma, 
45. Mihalik Kálmán gazd. szaktan. Jászberény, 
46. Brenner József igazgató Csanádpa.'ota, 
47. Szabó Sándor igazgató Kalocsa, 

48. Riredelmeyer János igazgató Hajduszoboszló 

49. Fedora Dénes gazd. szaktan. Pápateszér, 
50. Vitéz Gyutay István gazd. szak:tan. Gyöngyös, 
51. Vitéz Bocskóy András igazgató Békéscsaba, 
52. Szép László igazgató Kiskunfélegyházia, 
53. Matós István gazd. szaktan. Eger, 
54. Netzné Horváth Erzsébet gazd. szaktan. La

josmizse, 

55. Szilágyiné Hampó Erzsébet gazd. sza.ktan. 
Derecske, 

56. Katries Mária gazd. szakhn. }bjduszoboszló, 
57. Horváth Ferenc gazd. szaktan. bunafö~dvár, 
58. Kalmár Margit gazd. szakhn. Monor, 
59. Westsik Gyula gazd. szaktan. Moson, 
60. Nagy Sándor igazgató Szegha1om, 
61. Oross Anna gazd. szaktan. Mezöberény, 
62. Szenbratovics János igazgató Nyirbá:or, 
63. Mihalik József gazd. szaktan. Csongrád, 
64. Novák György gazd. szaktan. Jászladány, 

Kiskunhalas Helyi trtasitlja Lap
vállalat-nyomda, ~olnár-utca 2. sz. 

KÉSZIT: 

Künyvekct, havi és heti folyóiratokat, hirla• 
pokat, üzleti könyveket, közigazgatá.si . nyoi?~ 
tatványokat, táblázatokat, lakodalmi es hah 
meghívókat, névjegyeket, gyászje~entése~et a 
legszebb kí vitelben, a l e g o l c s o b b arban. 
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66. Obingerné Czirmes Irén gazd. szaktan. Mo-
I'OJl, 

66. Lévai I!ona gazd. szaktaan. Debrecen II., 
67. Máyherr Mária gazd. szaktan. Szeged-Al-

&óközpont, 
68. Ticska Izabella gazd. szaktan. Békés, 
69. Moncsák Etelka gazd. szaktan. Makó, • 
70. Sirnek Irén gazd. szaktan. Ceg1éd, 

. 71. Szurmó Gizella gazd. szaktan. Nyírbátor, 
72. Patay Ferenc igazgató Nádudvar, 
73. Dr. Szücsné Gróf Jolán gazd. szaldan. Tó-

város, 
74. Belléné Nagele Anna gazd. szaktan. Monor, 
75. Kiss Anna gazd. szaktan. Makó, 
76. Horváthné Hreblay I. gazd. szaktan. Monor, 
77. Dr. Winterné Varga M. gazd. szak tan. Szol

nok, 
78. Csapóné Wagner Paula gazd. szaktan. Szé-

lresfehérvár, 
79. Padala Jolán gazd. szaktan. Eger, 
80. Vitéz Zentai Rudolf igazgató Csongrád, 
81. Vitéz Mártha GAbor gazd. szaktan. Mezőtur, 
82. Németh Béla igazgató Székesfehérvár, 
83. Nikel János Igazgató Mosonszolnok, 
84. Nagyné Pausch Elvira gazd. szaktan. Szek-

szárd, 
85. KamenszkY Béla igazgató Szeged-Szatymaz, 
86. Belle Lajos gazd. szaktan. Budapest, 
87. Czakó József igazgató Köröstarcsa, 
88. Károlyi Uszló igazgató Monor, 
89. Vitéz Márthán~ Paulik l. gazd. szaktan. Me· 

.z6tur, 
90. Báthor Margit gazd. szaktan. Kunszentm4r-

ton, 
91. V. Pajor Gyula igazgató Gyoma, 
92. Sebők Sándor igazgató Komédi, 
93. Klenner Blanka gazd. szakt!)n. Mosonszol

nok, 
94. Brennerné Gebe Ilona gazd. szaktan. Csa

nAdpalota, 
t. 9!:__~aárné Fazekas Piroska gazd. szaktan. 
Abony, 

96. Lévay Irén gazd. szaktan. Debrecen 1., 
97. Vigh Franciska gazd. szakhn. Szegi!d-Szaty-

maz, 
98. Várad)' Katalin gazd. szaktan. Kisujszállás, 
99. Sztepankó l'ona gazd. szaktan. Nagykörü, 
100 Ruber Katalin gazd. szaktan. Gicz, 
101. Sebökné Kontsek Krisztina gazd. szak

tan. Komádi, 
102. Ferencz József gazd, szakl:a.n. Cegléd, 

103. Pápayné Fekete Julia gazd. szaktan -~· 
recen n., 

104. Szomolányi ·MAria gazd. szaktan. Kisuj· 
szállás, 

105. Csanády Katalin gazd. szaktan. Debrecen I., 
106. Illy Irma gazd. szaktan. Nagybajom, 
107. Dr. Horváthné Kovács Flóra gazd. szaktan. 

Kiskunfélegyháza, 
108. Deák Kat3.lin gazd. szaktan. Székesfehérvár, 

109. Ba'ogh Mária gazd. szaktan. Békéscsaba, 
110. Szalay Jolán gazd. szaktan. Eger, 
111. Szabó fona gazd. szaktan. Gyöngyös, 
112. Fedoráné Bertalan M. gazd. szaktan. Pá

pateszér, 
113. Bernády Margit gazd. szaktan. Székesfe-

hérvár, 
114. Lehóczky Magda gazd. szaktan. Szolnok, 
115. Paulinyi Margit gazd. szaktan. Békéscsaba, 
116. Szalay Róza gazd. szakban. Cegléd, 
117. Gál TeréZ gazd. szaktan. Békés, 
118. Csongor Teréz gazd. szaktan. Sátoralja· 

ujhely, 
119. Zilahi Erzsébet gazd. szaktan. Kiskunfé

legyháza, 
120. Vargha Edith gazd. szaktan. Eger, 
121. Kottlemé Nagy Irén gazd. szaktan. Duna

földvár, 
122. Sz.egediné Teufel M. gazd. szaktan. Tisza· 

földvár, 
123. Mezey Imre igazgató Nagybajom, 
124. Szatmári Erzsébet gazd. szaktan. Mezőtur, 
125. Holvayn~ Schmotzer Nargit gazd. szaktan. 

Dévaványa, 
126. Koblencz Teréz gazd. szaktan. ·Abony, 
127. Fáth Imre gazd. szak tan. Turkeve, 
128. 0' Égan Aloiz gazd. szaktan. Kiskunhalas, 
129. Bernekker Béla gazd. szaktan. Székesfehér

vár, 
130. Buday Gusztáv gazd. szaktan. Kisujszállás, 
131. Vitéz Vadnay Károly gazd. szaktan. Kis-

kunhalas, 
132. Domján Etelka gazd. szaktan. Derecske, 
133. Helyes Erzsébet gazd. szaktan. Szegha!C$J1, 
134. Boros Mihály gazd. szaktan. Mezöberény, 
135. Péterffy Ka~lin gazd. szaktan. Debrecen II., 
136. Sembery Imre gazd. szaktan. Nagybaj~, 
137. Reodros Ilona h. gazd. szaktan. Jászladány, 
138. Juhász rona h. gazd. szaktan. Berettyó

ujfalu, 
139. 
140. 

Nagy Aranka h. gazd. szaktan. Csongrád, 
Simó Anna h. gazd. szaktan. Dévaványa, 



141. Szijjné Neubauer Mária h. gazd. sza.kta". 
Debrecen I. 

t. Farkas Gyula igazgató Békés, 
2. Cseresnyés Korné~ia gazd. szaktan. HatVI8\Il, 
s. Horváthné Major l. c. igazgatónő Makó, 
4. Györkösné Péterffy R. gazd. szaktan. Du

naföldvár, 
5. Nagy Izabella gazd. szaktan. Jászberény, 
6. Vitéz Faragóné Cseresnyés I'ona gazd. szak

tan. Csongrád, 
7. lgondá.né Juhász Julia gazd. szaktan. Heves, 
8. Dr. Sohárné Mészáros M. gazd. szaktan. Bu· 

dapest, 
9. Pozsár Julia gazd. szaktan. Kiskunhails, 
10. Kociánné Bacsó A. gazd. szaktan. Gyöngyös, 
t l. Főldesné Kaszap Piroska gazd. szaktan, Turp 

keve. 
órad1Jato'k: 

t. Lakatos István ny. gazd szaktan. Debrecen ll., 
2. Uzonyi Mária óradíjas gazd. szaktan. Mező

berény, 
3. Zádor Margit óradíjas gazd. szaktan. Kun-

madaras, 
4. Rácz ELemér óradíjas gazd. szaktan. Nád-

udvar, 
5. Rácz Frigyes óradíjas gazd. szaktan. Monor, 
6. Fucsek Mária óradíjas gazd. szaktan. Hatvan, 
7. Gámá.n Róza óradíjas gazd. szaktan. Kiskun

dorozsma, 
8. Gyulai Julia óradíjas gazd. szaktan. Nád· 

udvar, 
9. Molnár Katalin óradíjas gazd. szaktan. Ka-

locsa, 
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10. K. Molnár Róza óradifas gazd. szaktan. 
Szekszárd, 

11. Kovács Ilona óraditas gazd. szakllan. Fegy
vern~k. 

12. Kissné GrazeiU Etei óradíjas gazd. szaktlan. 
Fegyvernek, 

13. Nagy l'ona óradíjas gazd. szaktan. K&'ös
tarcs!8, 

14. Wéber I'ona óradíjas gazd. szaktan. Sze
ged-Röszke, 

15. Zádori Anna óradíjas gazd. szaktan. Jász. 
berény, 

16. László Alice óradíjas gazd. szaktan. Kalocsa, 
17. Pap y Pál óradíjas gazd. szaktan. Kiskun

félegyháza, 
18. Szabó Sarolta óradíjas gazd. szaktan. Kaba, 
19. Csuzik Kornél óradíjas gazd. szaktan. Sze. 

deg-Szatymaz, 
20. Weiland Piroska óradíjas gazd. szaktan. 

Nyírbátor, 
21. Biró TeréZ óradíjas gazd. szaktan. Gyoma, 
22. Kristóf András óradíjas gazd. szaktan. Dé

vaványa, 
23. Végh József óradíjas gazd. szaktan. Berety. 

tyóujfalu, 
24. Bialowszky Félix óradíjas gazd. szaktan. 

Kunszentmárton, 
25. Andor Ferenc óradíjas gazd. szaktan. Ka

locsa, 
26. Cseke Zoltán óradíjas gazd. szaktan. De

recska, 
27. Laki István óradíjas gazd. szaktan. Szek

szárd. 

IRODALOM ÉS. LAPSZEMLE. 
Az .. QrsziiOI llez61azda[ill Kamara• évl 

Jeieatése. 

Aki Magyarország mezőgazdasági he'yzetéröl s 
az ezzel szorosan összefüggö közgazdasági és gaz
daságpolitikai kérdésekről tiszta és világos képet 
akar magának alkotni, tanulságosabb könyvet ke
resve sem találhatna, mint a szóban levő évi je
lentés. 

Terményeink világpiaci helyzete, vám· és ke
reskedelempolitlka, a mezögazdasági termények szál-

litása, egyes terményeink áralakolása 1929-ben, a 
mezögazdaság hitelviszonyai, közteherviselés és adó
zás, ipari szül(ségletek szerepe a termelés költsé
geiben, a mezögazdasági termelés, föld.refonn és 
birtokpolitika, mezögazdasági munkásügyek, az idő
járás, a mezőgazdasági termelés 1929. évi adataiJ 
a mezógazdasagi kamarák t 929. évi muukássága ci• 
m~k alatt elhelyezett fényszórók világosságot vetnek 
meZÖgazdaságunk sötét ábrázatára s egyuttal meg
világitják azt az utat is, amelyen haladva bOldo
gulhatunk. 
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Ez a: felen'és c::ak ~rösit bennünket abban 
a régi hitünkben, hogy a mezógazdaságí karnarákra 
Hazánk gazdasági életének talpraállitásában másra 
át nem hárítható kötelesség, másnak át nem enged
hető nehéz, de szép feladat vár. 

A jelentésból fájdalmas hangként ü tik meg a fület 
az »anyagi nehézségeke, :.a gazdatársadalom kedvet
lensége«, »8 kamarák erőfeszítései« alcimek. Nem 
csodáljuk! A gazdatársadalmat annyira igénybe veszi 
és szinte tájékozatlanná, mondjuk kétkedövé teszi 
a sokféle gazdatársadalmi szervezkedés agyonbol
dogító törekvése és a napróLnapra ·fokozódó gaz
dasági válság, hogy elfásultságában nem ismer ma
gára, nem bizik erejében s nem tud a gazdasági 
kamarák köré megbonthatatlan szervezetbe tömörül• 
ve kikristálypsodni. A tömprülés folyamatának a 
minél sürgősebb meginditása vár a gazdasági 
karnarákra. A szónokló és az irodalmi agrárpoliti
ka végnapjait éli, helyét a cselekvó agrcirpolitika 
késZÜl elfoglalni. Ennek pedig okos, bölcs és , erős 
vezetökre van szüksége. Ezek a vezetök ma nem 
lehetnek mások, rnint a tízéves müködésük alatt 
évszázados mulasztást helyrehozó s a ,,a gazeta
társada1om kedvtelensége« és »az anyagi nehézsé
gek« dacára sem kishitü, nem elkedvetlenedö de 
»eröfeszitö"' gazdasági kamarák. 

Az ifjasáli v6röskere1ztes esapa!o"( munka· 
könyve. 

A helyes pedagógia minden időben az egész 
embernevelést tüzte ki feladatául. e.p testben ép 
lelket kivánt nevelni, vagyis olyan embert igy~l(ezett 

kialakítani, akinél az értelem éS a tudás, nemes 
érzelmekkel, akaraterövei és a cselekvések végre
hajtátsAhoz szükséges testi erővei párosuljon. Vala
hányszor engedett ebből a célkitüzésből s az egyol
dalu nevelésre tért át vagy egyik elemnek a másik 
rovására való tulfejlödését megengedte, csődbe ju
tott s kénytelen vo!t az ember örök rendeltetésének 
megfelelő utra visszatérni. Ez a kényszerüség szülte 
meg az ifjusági vöröskereszt mozgahnat, amelynek 
megismerése nélkül a tanitóság tökéletes emberne
velő munkát nem végezhet s a melynek az isko
lákba való bevezetése nélkül az iskola csak félig 
oldhatja meg feladatát. Az ifjusági vöröskereszt 
mozgalom intézménye f~lbecsülhetetlen pedagógiai 
értéket képvisel s bátran elmondh:atjuk, hogy nagy 
nevelőhatása igen megkönnyiti a tanító nevelő és 
oktató munkáját s megerősiti az isko'át a szü!ői 

házat összekötő kapcso1atot. 
Nagy szerencse, hogy ennek a mozgalomnak 

akkora irodalma van, hogy abból a tanitóság teljes 
tájékozódást nyerhet ezzel a mozgalommal kapc~ola
tos minden kérdésről. 

Ezek között a munkák közölt legujabb, legbő

vebb az a gyakorlati kiviteli is legalaposabban és 
rendszerben megismertetö, képekkel gazdagon ellá
tott 176 oldalas könyv, Benkő András kir. tanfel
ügyelő, Benkö György és Zsoldos Ferenc elemi is
kolai tanítók értékes munkája, amely könyvnek egy 
iskola könyvtárából sem szabadna hiányoznia. 

A könyv Benkó András kir. tanfelügyelónél 
Nyiregyhá'zán rendelhető meg. Ara 10 P, mely ösz
szeg két részletben is fizethető. 

GAZDÁLKODAS. 

"A rr,agyar parlagi baromfi ·védelme" 
(KÖ:"JYVISMERTETÉS) 

Irta : KUBACSKA BÉLA közgazd. egyetemi assistens. 

Amilyen hatalmas lendülettel baladt előre Al utób!Ji 
években a hazai baromfitenyésztés, olyan mértékben fej
llidött ennek a tenyésztési ágn!lk a szakirodJim!l is. Az' 
utabb szakkönyveknek a legnagyobb része azonban tel
jesen egyoldaJuan s leginkább az eltérő külföldi szakmü
~ _a nyomán nem egészen helytálló alapon, nem ~lég 
gyakorlati irányban és a hazai viszonyoknak sokszor· 
éppen meg nem f~lelö b:!állitásokban foglalkozik a ba
romfitenyésztéssel, ugyhogy az olvasó inkább ü"yesen 

szerkesztett magán reklám-füzeteknek nézi azokat sem
mint a meggyőződéses szakemb~r komoly irányu ~ropa
ganda-könyvének. Ebben a nagy könyvtermésben _ 
különböztetett hely illeti meg Polónyi Manó legu~b 
hatalmas szakmunkáját, ame!y az egész eddigi hazai 
baromfiszakirodalomnak az egyik legkiválóbb alkotása és 
a szaktudományokb3Jl s a gyakorlati tenyésztésben egy
formán olyannyira jártas szerzöjének örökbecsü nevet 
foi biztositani. Polónyi Manó szakmunkái mindég nagy 
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és széleskörü figyelmet k3ltenek és irójuk sok évtill&des 
tapasztalatai, a hazai baromfiügy szolgálátában kifejtett 
hosszu, lelkes munkálatal és önzetlen ügyszeretete mlatt 
mé).tán megérdemelt általános és osztatlan elismerést arat· 
aak. Me,állapitásait ~~ észrevételeit mlndenbJol, még a 
vele ellentétes nézetet valló kórökben ls helyeseknék és 
igazaknak ismerik el és hogyha a végkövetkeztetéseiben 
-tannak is vele eUen~tes véleményen lévök is, annak 
csupán az az oka, hogy nem értik meg öt teljes igazában, 
5 hogy az ö megállapitisai men.nyire helytállók és azok 
igazát a gyakorlati é"et mily teljes mértékb~n Igazolja, 
arra a Jegnagyobb bizonyitéka az, hogy mindegyre csök
ken azoknak a száma, akik még vele polérniába bocs&-.. 
.koznak és elörelátásai beteljesedését kétségbe vonják. 

Polónyi a több mint három évtlze:ies tenyésztésil 
tapasztalatal alapján a hazai viszonyok legmegfelelöbb 
iés a legnagyobb jövedelmet biztositó baromfifajtájának 
a magyar parlagit, l:Jetöleg annak a tisztavérben kite·
nyésztett kulturalakját tartja. A mu"t század végén behoz· 
ták hazánkba 11 magyar parlagi korrektoriinak a brjhmjt, 
de ez a mi éghajlatunk alatt nem vá~t b~. miért is utána. 
a coehinnal klsérle'eztek, majd a mégjobbat: a IBDfShilut 
importálták, de rövidesen e helyett is a plymo11t.11, sélt 
még az ennél is job~, fehér husu és fehér börü orplap 
tonok jöttek be kül!öldröl és ny·ert~k a földmivelési kor· 
mányzat részéröl is hathatós támogatást, mig a legutóbbi 
idöben már a btbom, söt már e helyett is más. 111 

rllode lslmd Nil kerillt a hazai népi-as baromfiállomány 
nemesi!ésénél, a köztenyésztés cé"jalra elötérbe. Amig ezt 
a kapkodást látjuk az idegen fajtákkal a tenyésztés terén, 
s látjuk, hogy a hazai nemes és parlagi barGmfiállomá!· 
Ilyunk á világháboru a:att és után, 1914-töl 1923-i,g szinte 
semmivé lett ugyannyira, hogy 1920, 1921, 1922, 1923. 
években a baromfi és baromfi:ermékek kiviteli mérlege 
is egyenlö volt a semmivel, söt passziv is volt, - addigi 
az ezután! években már azt látjuk, hogy a fa!u és a tanya· 
világ parlagi baromfia a benne rejlő kipusztithatatlan 
ŐB'Ö megnyilvánulása folytán már 19U·b~n 50 m!Uió, 
1925-ben 68 millió, 1926-ban 86 millió és 1927-ben pedig 
87.5 millió pengö várnkülföldi b2vételt eredményezett a 
Csonkaországnak, holott Nagymagyarország 1913. évi, 
utolsó háboru e:ötti évének a külkereskedelml bevétele is 
csak 96.5 mil!ló korona volt! Ekkor vált csak igal:án 
ismere~essé az, hogy nút j~lent az országnak a parlagi 
baromfi! 

Teh't Pol6nyi Manó meggy6z6désse1 vaUja - n .. 
gyon helyesen - a2'Jt, hogy D;Ma a faJlia maUir a alter. 
titka, ballfiD u tmberdlea l Mert abban az esetben, 
ha a baromfitartó és a baromfitenyésztö rosszul gazdái· 
kodlk, U:e!ve rosszul tenyészt és n'3m adja meg a barom,
finak a kel:IS fölételeket (takarmányozás, ólazás, tenyész· 
kiválas?.tás), akkor nem csoda, hogy terméscsökkenés 
áll et ö s ekkor hiába vál!oztat fajtit! Pedig arnint ~átjuk, 
legtöbbször i!yenkor azoktak a tenyésztök - teljesen 
helytelenal, ak4r szQkségea, akár nem, a falta villtoztat4shoz 
fordulni, Da"t azt hiszik, hogy ezzel normális ered~ 
nyekhez fognak jutni s DD..m látják, hogy a saját tenyész.. 
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téésl elJárásukban van a hiba. Pedig ha a tenyészt6 ért& 
kesebb nemesitett (kultur) fajtát hozat, akkor a behozott 
nemesitett állatoknak még nagyobb igényük van mindermel 
szemben, mint a gazdasági állatoknak, ha pedig a te
nyészt6 nem adJa meg azokat a föltételeket, amelyeket 
megktvánnak, akkor jótulajdonságaikat azok az állatok 
rövidesen elvesztik. Polóayl m~l6se uerbd Aaclli· 
b61 aem61yeeea buoit, t6bb IIOJ6veneayt (Colchester 
1925., Wembley 1926.) ayert eoedek ut6dal ldelaaa. lia· 
IJBrOnzicoa, pzdAk keúa, 11161 nt 10 darabot aem 
tojtak, viiZOlit u limerdlea laelyrc~ll IZÚIIIaz6 b6dmez6-
v6sárbelyl 110Jilb61 Jla«llib61 keltetett tyakok lvadü:ai 
belyes tartAs és takarmiayods meD,~tt mqk6zelitették 
'BZ tvl 201» darab IIOJástl S már az 1910-ben BerliDhien 
kiállitott Pllkozdy·NJe tisztavérben nemesitett magyar par· 
laglak szépen S21erepeltek az évi 140 darab 58 grammos 
tojással és 2.ó kg. sulyu tojókkal. Továbbá, a nagykörösi 
iés a kecskeméti exportörök az ottani tanyák baromfiából 
a multban 10 wagón 10-16 hetes él6 csirkét szállitottak 
Amerikába, ahol azokat részben továbbtenyésztették, rész
ben kihlzlalva v4aott illlapotban Liverpoolba sz41lltott4k 
mint csemegeánlt, de bizonyára már nem mint magyar 
lárut; s ha a magyar parlagi nem volD.a olyan jó, miJ(I! 
amilyen, lehetne-e azzal ilyen excursiót csinálni? Ezért 
nem kell tehát feltenni azt a kérdést, hogy melyik a 
legjobb tyukfajta, hanem azt, hogy melyik felel meft 
legjobban a mi viszonyainknak a prononcirozott export 
államban, mert nem az a döntö, hogy ki milyen fajt~ 
tart, hanem az, hogy ki mlként tartja azt! 

Ennek k övetkertében teliát Polónyi határozottan kö
veteli azt, hogy biztositani kpll a szabadversenyt minden 
fajta részére, legyen az parlagi, vagy kulturfajta! Hiszen 
a fajtakérdések az egész világon minden állatenyésztési 
ágban a legvitatottabb, :;;,kszor szenvedélyes tenyésztöl 
harcokat kiváltó prob:émák, amelyeket végül is sohasem 
az elmélet és a magas pártfogók támogatása, hanem 
mindég a gyakorlaU é:et dönt el és old meg! Kormány: 
és társadalom ne bocsátkozzon Időt rabló és pénzt fe. 
csérlö fajta-vitatkozásokba - mert a fajta az lrre1eváns, 
hanem csak arra törebdjünk, hogy kl tud 60 grammos 
s azon fölüU tojásokat termelni és kettös hozamu tof. 
jókkal évi 160-200 darab tojást és 3 kgr. átlagsulyt 
elérni a legfinomabb rostozatu, nedvdus, pohanyós izü, 
lehetöleg fehér husu és b6rü, aránylagos zsireloszlásu 
s emel:ett kor411 klfeJiödő, gyors növésü és gyorsan 
tollasodó baromftfajtávaJ, mert ezt klváJlja a _piac, a ma
gyar baromfi és baromfi!ermékek placa: Anglia, tszak. 
Németorsz6g, Svájc és az Amerikai Egyesült Allamok! 
~ ha idehaza erre nem leszünk 1ekintettel, ha a tol._. 
termeléa egyoldalu fokozása mellett a husanyagot foko
zatosan lerontjuk, elveszltjük eddigi külföldl piacainkat 
is, tönkJetesszük államháztartásuDk igen jelen!é!«!ny ez. 
irányu bevételeit, mivel a baromfi és baromfitermékekillek 
összes bevételeiből a busra 50 százalék es:k és csak 
30 százalék esik a 1oJásra, a fönnmaradó 20 százalék 
toll mel1ett, ami nyBván arra fog vez~tnl, hogy :okaelt 
dörzsöli a tqlúkereskedö, káromkodik a baromfikeres-

~-
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kedő és jajveszékelni fog a tanyavilág!« 
",_ De magának a ~jástermelésnek a fokozása sem 
jelent még egymagában nyereséget, ha nincsen jól meg
szervezve a tojásértékesitésiink, mint ahogyan nincs meg
szervezve mostan, mert amig a tojásfölöslegünknek 1913-
ban a 64 százalékát tudtuk exportálni, addig 1926-ban 
már csak 43 százalékát és mostan már nem többet, min~ 
csupán 30 százalékát! Az értékesítés megszerv~zésének 
a termelés megszervezésével karöltve kell haladnia, ha 
eredményt akarunk látni és jólétet elérni! 

A rhode isiand red fajtát sárga b5rszine és sötét 
husa mtatt nem tartja teljesen megfe:elö ke~esztezö és 
javító fajtának, a leghomt pedig egyo!dalusága miatt a 
tömegtenyé!lztés szempontjából teljesen alkalmationnak 
tartja. A tojóképesség gyakorlatilag lehetséges megfe!el'ö 
javítását ne:n a fajtától, hanem az ezirányu céltudatos 
tenyészkiválasztástól (szelekció) ·reméli. 

Szerzö azonban tárgyilagos marad, s rámutat a ma
gyar parlagi baromfi hibáira is. Kis testsulya és tojásainak 
is a világstandardon alul maradó sulya a két lényeges 
lúbáaj. Ezek azonban m~gváLoztathaló termész2t:.i hibák. 
gondos szelektálással, okszerü óhzássJl és ak:ir tis:i:ta 
vérben történő n~m3sitéss3l, akár kereszt:!zÖ n~mesitéssel 
aránylag rövid időn be:ül megj::tvithatók, mint azt a 
könyvben fölsorolt több haz1i tenyészetben már igen 
szépen be is bizonyították. Csak foglalkozni kell a ma; 
gyar parlagi baromfival is olyan mértékbcn, mint az 
importált küllöldi k•Jlturfajtákkal. me rt az inl·!nli" tart-.ís 
és gondos tenyésztés mind;m álbtniil. igy a m:Igrar 
parlagi baromiinál is bő termelést er~dmcny;!z' 

Polónyi Manó ezekután megjelöli a tov<ib':Ji tc(!ndök 
céljából a helyes utat is és pedig abban :~z irányban, hogy 
a helyes tenyésztési eljárásoltk'll és az okszerii tartási 
módokkal meg kell ismertetni a kisgazdálwt, nt a 3 
millió magyar parlagi baromfitartót, akine't :1 k~zén 3) 
mil!ió baromfi van. Ezt pejig csak tanítással és élő péld1 
nyujtásával lehet elérni. A hibl tehát megint nem az 
állatokban van, hanem az ember~kll~n, akik n2:n értenek 
a baromfiakhoz és nem foglalkoznak k(!IIÖ snlté'rd~mmel 
wlük és ezért »ah~ly~tt, hogy k•1!brfajtákkal igyekeztek 
nemesiteni szárnyasainkat, inkáb~ a k:.~ltur.1 hroltásával 
nemesitették volna a t~nyésztéssel fog!alk'lzók'lt amint 
azt tették a dánok, a hollandok, a b.~lgá!t és minden 
kulturá!is népnek a kormányzata.« Ha a tanyavilá.got id<!é
jében kitanították volna, a baromfitenyésztésrc, akkor 
már vagy önálló kulturfajtává nőtte volna ki magát a 
parlagi iállományunk, mint a németek nemesitett p!!rlagi 
baromfia, a »landhuhn és a. »Zwiehuhn< s az anaoJok 
belgák és franciák :ocampaigne« n~vii n~mesitett 1nr:agija: 
vag:r pedig Mrmely kul;urfajta az Alföld rónáin éppen r.Jgy 
otthon é1ezhetné magát, mint a mi parlagiain1t. A baromfi· 
tenyészté" föl~enditését és előbbrevitelét tehát Polónvi 
Manó l[i<erint nagyon helyesen csak a fa:usi és tanyai iök;
lAkon, .az öna!ló gazjasági népiskolákon, a földmlves
iskolákon, a mezőgazdasági szakisltolákon és mezögaz· 
dasági középiskolákon, a téli tanfolyamokon és a falusi 
gazdakörökön lehet mego!dani, mert amig a he'yes b1-

romfitenyésztésben iskolázatlan a nép, addig hiábavaló 
minden fillér, ami a nyugati kulturfajták hímjeiért megy 
ki az országból, vagy amit a naposcsibe-akcióra és a 
tenyésztojáskiosztásra forditanak a köztenyésztés céljaira, 
P~ert a mi népün'k csak az ö józan esze után megy, eZ! 
pedig avatasságra inti. Konzervatlvságil.ban megelégszik 
a kevéssel, ha ezt biztosan elérheti, de lem·ond a sokról, 
ha felöle ké!ielyei támadnak. Ott pedig, ahol a néphez 
oktatólag hozzá lehetett férni, minden oldalon a haladás
nak vagyunk a szemtanui, amire a legszebb példát a 
mütrágyázás és a traktorok terejdése szolgáltatják. 

A könyvnek nagy elönye még, hogy nemcsak meg
győzni, hanem tanitani is akar és e célb()l a magyar pal"
lagi baromfi nemes_itésére vonatkozó tanácsait, a tartási 
és takarmányozás! eljárások megjavitására széles körben 
alkalmazhatónak elismert nézeteit is előadja s eközben 
olyan gyakorlati kérdésekkel és tenyésztöi eljárásokkal 
ismertet meg, . amelyek megirva sehol a hazai szakiroda
lomban még nincsenek s amelyekre szerzó maga jött 
rá az országos lúrüvé lett »Kecskeméti hófehér« nevü 
tájf~jtának a kitenyésztése kapcsán. A kö~yvnek ez a 
!l'éésze teljesen ~j és eddig még meg nem irt dolgokav 
tárgyal, amivel nagy swlgálatára lesz ugy a gyakorlati 
tenyésztöknek, mint a szlkiroadlomnak. 

A nagy gondd:il megirt könyvnek talán le,gszebb 
fejezetei azok a fejezetek, ahol ugy a szakember tár~ 
szeretete és tudása, mint tüzes m~gyar szzive is olyan 
szép és nemesan érző mondatokb1n ömlik oldalakon 
keresztül az olvasó előtt, hogy azt bárki, még aki nem; 
is szakember, de a hazai rögöt és annak a lakóit szere~ 
igazi élvezettel olvassa. Ezek a fejezetek: »A magyar 
kisgazdára kell épiteni gazdasági jövőnket!«, A, magyar 
kisgazda szerepe a köztenyésztésben«, :.Otthon, magunk 
között«, »Apostolainkhozc és a :oZárszó.c 

Külön ki ke:l emelnem még azt a tudományos szak
könyvekben igen ritkán tapasztalható, de fölötte jelentős 
és már magáb3n is fél sikert biztosiló közvetlen, köny., 
nyej, ig:m temperamentumos és szines elbeszélő stilus
ké~zséget és zamatos magyar nyelvet, amellyel Polónyi 
Manómtk min:1en munkája és cikke lebilincseli az olvasót 
és külön köszönet illeti az illusztris szerzőt az egész 
magyar b!lromfi:enyésztö világ részéről azért, hogy oly 
magas kora ellenér~ is nem szünik meg eddigi hosszu 
közéleti önzetlen munkálkodását ·még továb'Ji értékes és 

nagy fáradságot s gondot igénylő könyvirásokkal elYre 
tovább folytatni. 

A magyar parhgl buomfl védelme. lrta·: Polónyi 
Manó, ny. mb. fllfelllgyelll. - Három részben, 880 
olda~on, .sz4mos képekkel és rajzzal. A magyar gc1zdák 
részere 1rva. Ara az egybekötött három résmek 6 p 
-gaz~a~ági is~olák tanárai, tanitól és növendékei, gaz: 
dasagi egyesuietek s tagjai, valamint gazdakörök részére 
6 P. Az I. rész külön kötve a második kiadásban csa)lr 
~ P s a második-harmadik rész együtt szintén 3 P-ér,l; 
kapható a sze•zönél: Budapest, V., Kossuth Lajos-tér 14. 



Szerkesztöi 

Értesités. 
A Mezögazdasági Népoktatás szerkesztösége 

eleget ekar renni a több oldalról felmerült kivánság
nak s közelebb akarja vinni a gazdasági népisko~á

kat az élethez és a továbbképző gazdasági népis· 
kolákat az önálló gazdasági népiskolákhoz, ezért el• 
határozta, hogy a lap októberi számától kezdve a 
laphoz mellékletként adja havonként a továbbképző 

gazdasági népis~lai eredményes oktatás és az is
kola vezetésének megkönnyítésére szolgáló ulmuta
tókat 

A mai számhoz van csatolva a gazdasági nép-
iskolák fiuosztályai helyi tantervének boritéklapja 
és az elsö fiuosztály tanítási anyagának hónapokra 
és hetekre való felosztása. 

Folytatása hónaponkint következik. 
A tervezett utmutató sorozatban a következő 

füzetek fognak megjelenni: 
1. Helyi tanterv a gazdasági népiskola fiuosz-

tályai számára. 
2. Ugyanaz a leányosztályok számára. 
3. Tanítási vázlatok a gazdasági népiskola fiu• 

osztályai számára. 
4. Ugyanaz a leányosztályok számára. 
5. Oktatási módszertan a _gazdasági népisko'Ja 

fiuosztályai számára. 
6. Ugyanaz a leányosztá\yok számára. 
7. Szemléltetöképek, vetitöl(épek és szeml.éitelö 

eszközök jegyzéke a gazdasági népisko'a fiuosztá
lyai számára. 

8. Ugyanaz a leányosz1ályok számára. 
9. A gazdasági népisko"ák ügykezelése, rend

tartása és házirendje. 
10. A gazdasági népiskola költségvetése, 

számvitele és üzemterve. 
A füzetek o'yan sorrendben és· olyan ütemben 

jelennek meg, a milyen sorrendben azok használat
ba vehetök éS a mi:yen ütemben azt a lap anyagi 
helyzete megengedi. 

Sz2rkesztö. 

•••• Elöfizetölakbez. Szeretettel közlöm, hogy la-
punk novemberi számát csak azoknak az előfizetö
inknek küldhetem meg, akik a f. évi előfizetési díjat 
eddig beküldötték vagy október hó 31. napjáig 
egyesületünk föpénztárának Turkevére postautalvá
nyon vagy a 54,136 csekkszámlára bianco-esekken 

.· .~ ;'·· 
···~~---....... ...,.;·;;.,;;o:,,;;.;;IJI 

üzenetek. 
beküldik. Mivel lapunkat novombertól kezdve csak 
a beérkezett elöfizetéseknek megfelelő példányszám
ban állitjuk elő, a későbben jelentkező előfizetök
nek a közben esetleg elmaradó számokat a legjobb 
akarat mellett sem lesz módunkban utánpóto!ni. 

Olvaa61Dkhoz. A kivánt mellékletet meginditottuk. 
Ha olvasóink ré~zéröl megfelelő támogatást nyerün}{, 
hamarosan befeJezzük a tervezett sorozatot; . ha 
azonban olvasóink elmaradoznak, akkor csak las
sabban haladhatunk előre. Reméljük a legjobbat! 

K. E. Sáloraljaujbely. Szines, kedves, tartalmas 
értekezése a mult havi anyagioriódás miatt - bár 
ki is vo!t szedve már - áttolódott az októberi szám
ra. Nem baj ugy-e? Most is alkalomszerü. Bár ide
jét multa volna már! Mint szintén lapsze:rkesztö, 
meg tud engem érteni. Igy is tulszaladtam a vakációi 
pihenés után négy oldallal a tizenhaton. Tudom, 
hogy pénztárosunk haragszik is ezért, de édes Is
tenem, nem lehet az embernek örökké jókedve. 

K. B. Budapé!st. A beigért szives munkakész
séget nagyon szépen köszönöm. Megtiszteltetésnek 
vesszük, ha mély tudásra valló és jó tollal megirt 
sorai\·ai máskor is felkeresni, tanitani és buzdit~ 
méltóztatik bennünket. 

P. M. Budap!St. Hálás szivvel köszönöm a meteg 
wrok kiséretében megküldött könyveket. Régen volt 
a kezemben o'yan szakkönyv, amelyik a tanítás rnel
lett igy tudott volna gyönyörködtetni és lelkesíteni. 
Hiába! MelE;_3éget csak a szeretet adhat még ha 
hivatás-, természet-, faj -vagy hazaszeretetnek hiv
ják is azt. 

B. B. Székesfehérvár. A novemberi számot fö
képpi!n gyümölcstermelési propagandának szántam. 
Abban méltó helyet talál majd az: »űsz a faisko'lá· 
ban,, c. elmefuttatásod és: »A gyümölcstermesztés 
megszervezése« c. közgazdasági értekezésed. Hogy 
érzed magadat az öskoronázó, kedves, nemes Al
bában? 

H. P. Mosoa. Iskolák hirdetése díjmentes. üd
vözlet! 

B. J. Oaaádpao~a- A szalmaetetésröl szóló cikk 
a nagy taltarmányhiány miatt annakidején majd elő~ 
kerül a »jégszekrénybök Addig azonban kérek va
lami ió pedagógiai dolgot. 

M. l. Eger. A cikket lapzárta után vettem, no
vemberben még idöszerü lévén, akkor közlöm. Kö· 
szönet. 

Többekaek. Ne ni köZÖlhe tök, még. erős átdol
gozásban serri: »Az elemi iskolai uj tanterv és az 
önálló gazdasági népiskolákc, :o"Kapunyi1ásc, ,.A gaz
dasági népoktatás hibái«, »Gaz a faiskolábanc, 
,.szükséges-e a téli gazdasági iskola c, »A gazda
titkároltc c. küldemények. 

l' 
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saját különleges tankönyvüket adhatják fiu• és leánytanulóik kezébe. Gondos 
előkészítés után megjelent a gazdasági népiskolai szakpedagógusok uj tankönyvének 

első két kötete : 

Gazdaleányok könyve 
EJalS r~u 

Gazdafiuk könyve 
ElalS r~u 

a gazdasági népiskolák a gazdasági népiskolák 
I. leányosztálya számára I, fiuosztálya számára 

· Szerkesztette Szerkesztette l GÉHER LAJOS GÉHER LAJOS 
gazd. néplsk. Igazgató, szakfelogyel6 gazd. néplsk· igazgató, szakfeiOgyeiO 

Engedélyezve 88~5-76-1930. VKM. sz rendelettel. 
Az e/8öolztdlyos kötetek munkatdrsai: l Bors Jgn4c Kápolnay József 

Dellk Katalin Nagy József Béla 
Gyorfy Géza Nagy Károly 
Vitéz Gyutay latv4n Oblngemé Czlrmes Irén .......... . .......... ..., ........ : Pápayné Fekete Julia 

Plgnlc:r.ky Ferenc 
Rácz Sándor 
Sebok Sándor 

l "A tanköny szelleme hazafias, a jövőt meglapozó. Mély valláserkölcsi nevelést tüz ki 
célul, ennek szolgálatában áll és fontos hivatást teljesít." 
'- •• "Tudomány, módszer, előadás és terjedelem tekintetében az iskola követelményeinek 
megfelel. Az iskola tantervét és utasításait betartja. Az eddig megjelent ily arányu tanköny• 
veknél sokkalta jobb és megfelelőbb." 

"A könyv nemcsak alkalmas, hanem uttöró munka." 

1611er Lajos 
kllyvaaruata lm11·6vl flku1t1111 egiizGI lll; u 1130-31 taalvb• tellit a ll. te 111. 
IIIIAiy vAitozatlalal u lltbb fel-.lt 116116 gud1ugl 16pllkltlal lllayYIIclt llallllil)1 : 
ABONYINÉ KERESZTURY MARGIT : Olr~as6- ll tanköngr1 a leányiskolAk II. és III. 

oszt61ya számára. (Eng. sz. 63,986j 1928.) 
UJLAK! VILMOS-VARGA MÁRTON: Olr~u6• ll tankön11r1 a fiuiskolAk II. és IIJ. 

osztAtya számAra. . (Eng. sz. 61,43811928.) 

TanklnyvJeiYZéll, 6rJeayz61l, bevezetés céli6b611tiv6nt tlszteletp61c16nyolt mea
. lllidéait ~zlvealledjék bizalommal tanllönyv-oszt61yunllt61 levelezc~Jiapon kérni. 

I FRANKL.IN-TÁRSULAT 
. magyar irodalmi intézet 

B 11 d a p es t, IV., E g y e t e 1n- u t c a 4. 
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