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(Jsz a faiskolában. 
Irta : BERNEKKER BÉLA. 

Körül a kerités mentén már rozsdaszinüek az or
gonák s balkan hullatják lombjukat Kivül a tar!ók és 
tengeritáblák mozdulatlan 'csöndben állanak. Nagy 
nyugodtság halJgat a hervadó mezökön, messzi 
csak a határon mozdul lassan egy sziluett. Két fe
hér ökörrel szántogat ottan a magyar .. 

A faiskolai táblákon arany ló derü ömlik el ..• 
Ritkásak már a fasprok, soko60k csemetét vittek 
el innen és most olyan megfogyatkotl;va állnak a 
kertben, mint tanítványaim a padok köZÖtt. Kö
zülök is sokan mentek más községbe vagy más 
életpályára. Jövő nyárelőre aztán egy facsemete 
sem marad itten, mert másoknak készítik elö a 
földet, miotahogy oem lesz már akkor egy tanuló 
sem az iskolámban. Elviszik öket a szántók, ker
tek gazdái: a szülök, akik viszrk és ültetik a cse
metefát is kertjeikbe, szölödombra, szántóföldre. 
SZinte közös sors! A szegény ember fiáé meg a 
fáé. Kis iskolás, nagy iskolás, azután kikerül az 
élet viharábe. Ugy nevelődik a kis vadóc is a 
magiskolában, laiskolában s itt beléojtják a nemes 
hajlamot, az egyenes törekvést föl a magasságok 
felé. Ha sZél töri, sebét bekötjük, ha rossz irány
ba vezetné az ifjuság életvágya, visszanyessük 
szárnyait, vadhajtásait tőbő! kimetszük, a gyo
mot, dudvát elírtjuk körüle. Hogyha baj érné, tit
kos betegség, keserü mérgekkel megorvowljuk és 
ha gyönge, őrzö karót állitunk melléje. Megnézem 
mindennap, tekintetem végigsimogatja a faiskolát s 
gyönyörködöm növekedésében. Egy~gy ferdén ki
törö hajtást nem sajnálok idejekorán levágni, de a 
koronát féltem, óvom. KöZÖttük járok és beszél
getek velük. A fák is tudnak panaszkodni, ha zug 
a szél és örülnek a napsütésnek, zuzos hidegben 
sirnak és ki nem látta még vihar előtt, ahogyan 

-

a komoly vén fák fölkapják fejüket és izgatottan 
kezdenek susogni a lombok . . . Bennük is él az 
örök Eszme, bennük is van valami szoellemi, de 
az láthatatlan . . • Es ahány fa, annyi egyéniség. 
Az a magas, vékonytörzsü csemete, mint a Da:ró
ciék nyurga Pistája, ez a sötétlevelü, barll8héju a 
barnaarcu kis Kun Gyurkát juttatja esmmbe. Amott 
görbült dereku, félrenőtt fácska, van ilyen tanitvá
nyom is. Válla lecsüggedt, sápadt kis legény, titkos 
betegség évődik benne, pedig örül ö is a napfény
nek, szeret futkározni a szélben, de tudom, hogy 
nem él sokáig. Az ö élete csak az iskolavégezetig! 
tart, az élet munkáját, az átültetést nem birja ki 
majd ... 

Prentice Mulford, ez a komoly, ideelista 
amerikai bölcselő megtanit a fákban hinni. :.B~

dog, ki szereti a fákat, különösen a nagyokat, erő
seket. Erőt merithet egyéniségük ből •.. « Mind
egyik más jellem. Kinek a hatalmas tölgy, a zor. 
don fenyves, kinek az igénytelen, hasznos akác ft 
kedves fája. A férfias nagy fa: a hárs s az ég
retörö, büszke jegenye mind emberideáL Szeretem 
öket, de itt egy sincs belőlük. A laiskolában csak 
fiatal fák vannak. Mire megnönének, elviszik s el
ültetik apró házak udvarára, gazdaember szölöj6-
be. Nagy urakhoz nem kerül innen fa, parkokbao, 
diszkertekbe valót a városi kertészek nevelnek. Az 
én neveltjeim a falusi emberek, a munkás cselédek 
fiai s a fáim is odakerülnek. Három évi gondOzás 
után mind elmennek, pedig akkor már ugy szi· 
vernhez nőttek. Egyidejüteg üresnek érzem helyüklet 
a padban, amint itt is tudom a sarok között, hol 
voltak a sZép sudaru almák, merre a diósuhan:
cok, a halvány nyárfák . . . de már nem gondolok 
rájuk. Egy évforduló s másik apró sor kerül he-
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lyükre, és ugy n6nek, ésZre sem veszem. 
A multkor, hogy a várossZélen jé.rtam, a desz

kalrerités menett pipáTOtt a gazda. A palénkra le
hajló ágon mosolygó piros körték. Megbillentette 
kalapját s odamutat a fára: »Meg tetszik-e ismerni, 
onnan való !c Igen, innen a laiskolából került ki 
s a fiu is, meg az eladóleány: Gábor és Zsuzska. 
ott nevelódtek nálunk az iskolában. Ugym megis• 
merném-e még öket? S ök elfelejtették-e az isko-
1át? 

es vajjon megemlékeznek-e rólam a sudárba 
szökkenö fák láthlatatlan, benső lényegükben, ha 
visszaéreznek a multra, mikor a gondos istápolás
sal beléjük nevelt nemesség másnak ízes gyiiml.lll
möt terem? Gazdafiuk és lányok, akik ott dolgoz
tok most künn lll tanyán és falun a férfikorba 
serdülés vagy a .Ieendö anyaság komolyságávaG, 
gondoltok-e vissza egy-egy pUJanatra tanítóitokra 
és segit-e életrnunkátokban a gazdasági iskola em
léke? Ahol először próbáltátok a kenyérkereső mun
kát és előSZÖr ismertétek meg a titkokat a gaaiat: 
elaember örök fogLalkozásából. Ahol játsiva, jó
kedvvel véretekké vált a termelő munka, amelynek 
áldását most érZitek? Tudjátok-e most már, hogy 
hogy akik az élet küzdelmeire felkészitettek, bi
:ZIODY mllyen küzdelmesen éltek? S eszetekbe jut -!e, 
bogyan besZélt »a tanárc állataitok gondozásáról, 
takarékos ta.rtásáról, hasznos értékesitéséről, mint., 

ha a sajátjáról folyna szó, emlékeztek-e :mennyire 
magyarázta, hogyan vessétek, munkáljátok, ápoljá
tok lll földecskét, mintha csak a magáé lett volna, 
pedig a haszna im' a tiétek . • • S most amint dol
gozzátok, már ti is ugy szeretilek ezt a földet. O 
pedig magyarázza még mindig a gazdaofglialkozás 
sZépségét, sok csinját-binját, a földek gondos veté
sét . . . tvenkint neveli araszról-araszra a fácská
klllt, melyek végül is idegen gazdának hoznak 
gyümölcstermő gallyakat .•• 

Hogyan is mondja örök-tanitó G á r d o n y i hal
hatatlan Vas Imréje: »Az én gazdaságom az is
Ja. en csak vetek, de nem aratok. Mindig csak' 
vetek, sohasem aratok. Még a virág is másé, a 
mely BZ utamon terem.c 

• 
Nekem két iskolám van. Egyik ben a fehérre 

meszelt tanteremben, másik itt kint az ég alattJ 
Pirosarcu emberpalántákat, zöldlombu csentetéket 
nevelek. Itt.Ptt virág is nyilik a mesgyék szélén. 
Aszu fü között őszi rózsák, zsálya, ménta, meg 
szarka1áb. Almodozam velük a bágyadt napsütés
ben. Oh kápráztass csak, ragyogj drága verőfény 

s boldog magafeledkezve őszirózsát tüzök kabá~ 

tomra, hisz' az igazi iskolában nekünk ugysem 
nyilanak virágok ... 

A faiskolán elömlik a méla 6szi pompa .•• 

Hogyan tehetjük jövedelmezövé gyümölcstermesztésünket? 
(Gazdakiiriiltben oal6 el6addlra.) 

lrta1 MATuS ISTVAN. 
Mélyen tisztelt HaDgatóság! 

Orömmel üdvözlöm az 'ut egybegyült gazdatár
saimat és kérem szives figyelmüket. 

Jelen alkalommal rá akarok mutatni gatdatár
&Blmnak arra a sokszor felhangzó kérdésére, hogy 
miért nem jár baszonnal a mi gyümölcstermeszté
·sünk 's ml a legégetöbb teendőnk a gyümölcster
tnesztés terén, hogy azt jövedelmezövé tegyflk. 

Bár a jövedelmező gyümölcstermesztés alapja 
a helyesen megválasztott fajta, mégis a gyümölcs-
1el"'DD!SZté&t lll meglevő gyümölcsfák karbantartásá
val kell kezdenünk és csak az a gazda gondoljon 
a tovibbterjeszkedésre, vagyis ujabb fák ültetésére, 
aki a gyümölcsfitt rendbentartja, mert nem a gyü
mölcsfák sZáma hozza a hasznot, hanem azok kar
bantartása. 

Joggal mondhatom, hogy gazd.•tArsaim a leg· 
több muluzt6.st a faápolás terén követik el. Vall-

juk meg őszintén, tisztelet a kevés kivételnek, so
kan elültetik a gyümölcsfát és azután a jó Isten 
gondjaira bizzák, a termésért azonban minden év
ben nem felejtenek elmenni. Jaj a nemt!ermő fának, 
mert arra mindjirt készek vagyunk, hogy e tövét 
baltával fenyegessük meg. 

Sok g. ezdinak pedig a fa meszelésében merül 
ki minden faápolási tudománya. Ugy vagyunk ez<· 
lll!] is, mint az ünnepel6tti meszeléssel, az embef 
reknek csináljuk: »Okul j szomszéd, vakuJj fa. c A 
meslJI!léssel megakadályozzuk a fa őszi-téli Iélegzé
sét s nemhogy elpusztUanánk a kártevóket, de még 
egy jó védőtakaróval látjuk el öket, nehogy a hi· 
deg télen megfázzanak. A meszelésnek csak egy a 
haszna, hogy a fának kérgél simán tartja. HOgy 
mikép ápoljuk gyümölcsfálnkat, arról a jelen aJka· 
lommal csak nagy vonásokban szólhatok. Osuel, 
lombhullás után hernyózó ollóval az öSB1JeS ~ 
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nyófészkeket, a fán fennmaradt száraz leveleket és mint a szomszédos vidéken jól nézzen körül, ~ 
az aszott gyümölcsöket gondosan eltávolítjuk és lyek azok a gyümölcsfajták, amelyek ott jól terem'
kosárba ÖSSzeszedve, elégetjük. Az id&lebb fák- nek.nek. 
nál a törzsön és vastag: ágakon elöforduló kön~ Ne klsérleteuünk tehát fsmere1len, csak az eladó 
nyen leváló kéregrészeket fakéregtisztitóval ala~ faiskola 4J:tal negy reklámmal hil'detett és agyoJro 
posan lekaparjuk, mert ezek alatt telelnek át a káf- dicsért ujdo.nsAgoltkal. Ha jövedelmezően akarunk a 
ros rovarok, valamint a7JOk álcái éS bábjai is. Ugyan- gyümölcstermesztéssei foglalkozni, szabály legyen to
csak a törzset és ágakat ellepö mohát, zuzmót. vábbá, hogy ne sokféle fajtát, de néhány jóltermő 
melyek a levegötöl elzárják a fa kérgét, kéregtisz. fajtából sokat termeljünk. 
titóval, drót, vagy keményebb surolókefével eltá
volitjuk. A töböl nőtt vadsarjakat töben lemetszük. 
Majd a fa koronájának külsö széléig a földet 3-4 
évenként jó érett istállótrágyával és lehetőleg mü1 
trágyával is megtrágyázva, évenként ásónyomnyira 
hantosan felássuk. 

A permetezést gombakártevők (gyümölcspenész, 
varasodás, lisztbatrnat stb.) ellen 2•/o..os tordói lé és 
Suifarol kevert oldatával, rovarkártevők: (vértetü, 
levéltetü, paizstetü stb.) ellen pedig 10 százalékos 
gyümölcsfa karbólineummal, endával, vagy dendrin~ 

nel végezzük. Amennyiben mindkétféle permetezés 
szükségt>s volna, ugy előbb a bordói lé és suifarol 
keverékét s csak azután 5-6 napra a gyümölcsfa 
karbolineumot permetezzük ki. 

A nyári faápolásnál ki kell emelnem a nyári 
u. n. zöldmetszést és koronaritkitást, melyet a gyű

roölesfák jobban viselnek el és az ejtett seb a hideg 
idő beálltáig beforrad. A nyesési munkában járatlan 
ember már a téli, illetve tavaszi szokásos metszést
töl is irtózik, de valóságos hidegrázás fogja el, 
amikor lombos fát lát metszeni. Sok esetben pe!

dig ill gyümölcsfa terméketlenségének oka a termőre 
metsZés hiánya. A metszéssel ugyanis a fa növésiét 
gyöngitjük, a termöszervek képzését pedig elömoz• 
ditjult. A tulsürü koronát megritkitjuk, a száraz, k~ 
resztbenőtt letörött és beteg ágakat töben - csonk 
nélkül - visszametsszük s az ejtett sebeket kif<'ll
zött kátránnyal, vagy oltóviasszal bekenjük. 

Mint előbb is említettem, a jövedelmező 
gyümölcstermesztés alapja a helyesen megválasztott 
fajtlll. Ezt ki kell egészitenem azzal, hogy a helyi, 
éghajlati, talaj- és piaci viszonyoknak megfelelően 
helyesen kiválasztott fajta. 

A gyümölcsfajta megválasztása nagy körültekin
tést kiván, pedig éppen ilt követnek el nagy hi
bát ill termelők azzal, hogy százszámra vásárolják a 
különféle, sokszor csak divatos nevükről ismert faj· 
tákillt, azokat, amelyek lehet, hogy egy más vidéken 
kitünően termettek, de az ö viszonyai kÖZött, nem 
fognak beválni. Tehát az a gyümölcstermelő, aki 
a gyümölcsből jövedelmet is akar látni, ugy helyben 

.. 

A nem egyöntetü s csak garabolyszámra össa
gyülö gyümölcs nem fogja piacainkra csábitani a 
gyümölcskereskedöket Nem is kell e téren külföldi 
példára hivatkoznom, hazánkban is szép példát mu· 
tat Kecskemét baracktermesztése, ahol érés idején 
vagontételekben vásárolia öSsze a külföldi gyümölcs
kereskedelem az izében és illatában felülmulhatatlan 
magyar kajszit. 

Törekedjünk tehát a vidékenkénti egységes gyü· 
mölcstermesztésre. Nagy hibát követnek el a .gyü
mölcstermesztők akkor is, amikor oltványszükségle
tüket az olcsónak vélt, a piacon árult gyümölk:ll
fákból szerzik be. Pedig de sok esetben éppen az a 
gyümölcsfa lett a legdrágább, amelyet jó olcsón 
találtak megvenni. A gyümölcsfát el~zeretettel a 
piacon vásárlók sok-sok keserü tapasztalata bi7JOnyit
ezt az 61litásomat legjobban. Vajjon tudunk-e a Zllg

piaci gyümölcsárustól olyan fajtát kérni, amell~ 

az nem rendelkeznék? A legtöbb piaci faárusitó a 
meglepő olcsó árakkal viszi lép~ a gyümölcsfav*' 
sárlókat. AlOnban .legkönnyebb ilyen. olcsó faárakat 
szabni a faiskolAkMI kiselejtezett harmadrendü és 
sok esetben madárvetette, fajtanélküli fák után, a 
melyeknek értéke nem több a tüzre való rőzse ér
tékénél. 

Ha ehez hozzávesszük még, hogy ezek a fák 
piacról-piacra járnak; amig gazdára nem találnak, 
aki el is hiszi, hogy még életképesek, akkor tiszta 
képet alkothatunk a piaci faárusitáSról, Gyümölcs'· 
faoltványt mindig a legközelebbi faiskolából:~~aerezzük 
be. A faiskolakezelőnek érd~e, mert faiskolájltl. • .a 
termelők csak ugy keresik fl, vagy ejánlják a.at 
másoknak is, ha mindenben megfelelő fajta uonos 
fát szolgáltatott ki. A faiskolákban való vásárlásnál a 
törzs kellő vastagságán és a korona !\gak szabályos 
állásáll kivül legyünk tekintettel a gyökérzetre is. 
Azonban ne csak a vastag fő- és oldalgyökereket 
nézzük, mert csak az a fa lesz igazán első oszltá· 
Jyu, amelynek a hajsz61 gyökérzete is dus. Ily fákat 
kiszedve és azonnial elültetve, nem leszünk kitéve 
annak, hogy nem erednek meg, núnt az a piacon 
vett s kiültetett oltványnál igen gyakran me1,törtérúk. 

'' 
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Igen sok falskolában megtörténik, hogy a gyor'
sabb és szebb fejlődés, az oltások könnyebb meg!
eredése miatt nem megfelelő alanyokra oltanak s 
igy igen rövid életü fákat kapnak. Pl. a csere~Zi
nye nagyon jól ered a sajmeggyen, azonban tartos, 
hosszu életü fát csak a világosszinü vadcseres:t
nyén ad. Az oltványok beszerzésénél tehát az 
alanyra is tekintettel legyünk s azt az olt!ván~t 
becsüljük többre, ha kevésbbé is mutatós'., a~ely1k 
megfelelő ai.anyon van s igy tartósabb fa, lS ad. 

Nálun!~: igen gyakori rossz szokás a fáknak tul
sürü ültetése. A sürü ültetés nagy kárral jár, mert 
egyik fa a másikat ugy fejlödés~n, ~in~ a .. t.er:
mésadásban elnyomja. Sürü ültetésu gyumolcsosöki
ben a rovarok és gombák jobban elszaporodnak 

5 nagyobb kárt tesznek. A fák egymástól . ~aló tá
volsága magastörzsü fáknál 8-12 m. ~~1on~l 1_4 
-20 m.), alacsonytörzsüeknél 6-8 m., torpefaknal 
4-6 m. és bokroknál 1 é3 fél, 2 m. legyen. 

A gyümölcsfá'~ ültetését a kiszedés után azon
r.al, de mindenesetre a fagyok beállt<i előtt, össze! 
végezzük, csal~: ha az idö;árás nem engedné, hahsz
szuk az ültetési tavaszra. Előnye az idejében vég
zett őszi faültetésnek, hogy a gyökereken ejtett se
bek még az ősz folyamán behegedve, tavasszal 
előbb hajt ki s a szárazságot is jobban elbirj::~, mint 
a tavasszal üaetett fa. A kiültetendö gyümölcsfáknál 
a gödröt pár hétlel az ültetés előtt ássuk meg, ta
vaszi ültetésnél pedig az ősszel, hogy a kiásott föl" 
det kitéve az időjárásnak érleljük. Nagyon gyakori 
helytelen eljárás, hogy csak oly széles és mély göd
röt lá snak, hogy a kiültetendő csemete szarosan be
leférjen a gödörbe. A gödör legalább 100-120 cm. 
széles és 80 cm. mélységü legyen. A kiásott földnek 
ugy a felső jobb, mint az alsó rosszabb (nyers) ré-
tegét külön-külön tegyük. · 

A kiszedett csemetét legjobb azonnal helyére 
kiültetni, ha azonban bármily oknál fogva ezt nem 
tehetjük, ugy árnyékos helyen gyökérzetét jól el
vermeljük. A kiültetendö csemetéknek a kiszedésnél 
megsérült gyökérzetét a sérülés felett éles késsel 
leváagjuk, ugy, hogy a metszési lapok mindig le
felé nézzenek. ültetés előtt a fa megkurtított gyQ
kérzetét agyagból és ma:rhatrágyából. készitett ha
barcsba mártjuk. Ezután a g'MGr. aljAra a kiásott 
föld felső rétegéböl, vagy jó porhanyó érett föld
hö! egy kis halmot készitünk, amelyre arányosan 
széj(!lhelyezve, mintegy ráfekszik a gyökérzet. Olte
tetésnél a föld ülepedésére is számitanunk kell. 
Ogyeljünk tehát arra, hogy a gyökérzet sem fel
jebb, sem Iejebb ne kerüljön, mint ahogyan a ki-

• ..,. ....... Nipoklltll 

szedés előtt volt. Magát az ültetést két ember tö
kéletesen a amellett gyorsan vég.ezbeti. 
Amig az egyik a csemetét megfelelő helyzetben tart
ja, a másik jó érett porhanyó földet huz a gyö
kerekre. Időközönlként a csemetét gyengén megráz
zuk, hogy a gyök6l'ek közé is beszóró~jon a föld, 
amikor már a gyökereket elfedte a föld, körültapos
suk és a gödröt földdel kitöltjük. A földszinen 
megmaradt· nyersföldből tányért csinálunk és 1-2 
kanna v ízzel az igy kiültetett fát ·beiszapoljuk. 
Különösen szigoru télre való kilátásnál háládatos 
dolog a fa tányérjára arasznyi vastagon elhelye
zett félig érett istállótrágyát tenni. Bekeritett he
lyen, ahol állatok kártételétől • vagy á!landó erős 

szelel<töl nem kell tartanunk, a gyüm.ölcsfák karózása 
határozottan káros, mert mintegy hozzá sroktatjuk 
a támaszhoz s ennek hiányát késöbb is meg fogja 
érezni. Az ö.sszel kiültetett gyümölcsfák korona
ágait majd csak tavasszal, a hidegebb napok el
multá,•al vágjuk vissza. 

A gyümölcstermesztési jövedelmezően ·Csak ak
lwr üzhetjük, ha a szükséges szakismeretek birto~ 

kába jutunk. Ha felületes tudással végezzük azt a 
jövőben is, ugy továbbra is csak azt a silányértékü 
gyümölcsöt fogjuk termeszteni, mint most. A több
termelés nálunk csak a férges, penészes és hibás 
gyümölcsben mutatkozi 1~. Egészséges, jó gyümölcs
csel még hazai fogyasztásunk:Jt sem tudjuk ellátni. 
Vajjon ki tudná pontosan megmondani hány pen.
göt adun!~: ki évenként a külföldnek téli almáért, 
körtéért, ö.szibarackért, dióért, maoduláért stb. Pe
dig de jól esne, ha az a néhány millió pengő, dmi 
nagyon is üres magyar zsebcinkben maradna vissza. 

A szagd
als~k~zpanti 

m. kir. gazd. iskolánál erndeni-magyar 
keresztezésil ludak, kitüntetett anyáktól 
származó fajtiszta pekingi kacsák tisz· 
tavérü Rhode-Isiandok eladók és' törzs• 
könyvezett szülöktöl okt. szaporulatból 
származó jorkshirei malacok elöjegyez-

hetök. 
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HIREK. 
Mllliszterl látogatás. 

Gróf Klebelsberg Kunó, vallás- és közoktatás
ügyi miniszter ur f. é. okt. hó 12-én, titkárja, dr. 
Denhoff Antal miniszteri tanácsos és a város elő

kelőségének kiséretében meglátogatta a kiskunfélegy
házi áll. gazd. iskolát. Szép László igazgató üd
vözlése után az uj épületben megszemlélte az iskola 
berendezését, annak célszerüsége, szépsége teljes 
megelégedését, örömét váltotta ki. A felszerelés tel
jes kiegészitésére, vizellátásra, parkirozásra és ke
ritésanyagokra 15.000 P államsegély folyósítását he
lyezte kilátásba, mellyel az iskola méltó példát mu
tathat a Kiskunfélegyházán kiképzést nyerő jövő 

gazdasági szaktanárgenerációnal<. 

~vzáró vizsga. 

Az Uj-Somogy írja: 

Megtartotta évzáróvizsgáját a nagybajomi ön
álló gazdasági népiskola is. örömmel állapíthatjuk 
meg, hogy a vizsga az uj iskolákhoz füzött leg. 
magasabb foku kivánalmaknak is gyönyörüen meg
felelt. 

Kurdy Sándor kormánybiztos a legapróléko-
sabb részletekben felülvizsgálta -- a vizsgát meg
dőzö nap - az iskola gyakorlóterületét s az ott 
Játottak tárgyilagos és tőle megszokott szigoru el
bírálása után a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott 
az iskola eddigi müködéséröl. Mindent példás rend
ben és a szakszerüseg követelményeinek megfeltelő 

kezelésben talált. Dicséretét fejezte ki a tanerők és 
a növendékek példátlan szorgalma felett, mert az 
iskola, mely a mult év ösZén vette át 20 kh. 

gyakorlóterületét, bár még a legnagyobbfoku kez
deti nehézségekkel küzd s nélkülözi a legszüksé
gesebb eleven és holt leltárfelszereléseket, mégiS 
nemcsak a mezögazdasági területét munkálta meg 
a követelményeknek megfelelően, de beállitotta a 
faiskoláját, konyhakerttelepét, szőlő- és nemesfüz
telepét s megkezdette előmunkálatait az ősz folya
mán beültetendő párholdas gyümölcsöséhez. 

Kiemelendő és elismerésre méltó az a nagy 
munka, amit az iskola fiu- és leánynövendékei vé
geztek a fentemlitett különböző termelési irányu te
lrpek beállitásánál és gondozásánál, mert az iskola 
mindezideig alig használt fel fogadott, pénzes mun
kaerőt. Nagyon jól esett hallani Kurdy kormány
biztos ama kijelentését, hogy az iskola annyit pro
dukált e pár hónap alatt, hogy évek elmultával 
sem lehetett volna többet várni tőle. Leszögez~n
dö a ){ormánybiztos ama kijelentése, hogy e fia
tal iskola nemcsak a hivatása magaslatán áll, de 
mintául szolgálhat a jövőben szervezendö ilyen irá
nyu tanintézeteknek. A befejezés felé közeledő, je
lenleg építkezés alatt álló épü!etek, teljes mérték-_ 
bim megfognak felelni rendeltetéseikn~k. 

Az évzáróvizsga 43 fiu- és 67 leánynövendék
kel tartatott meg. A nagy és szorgos mezőgazdasági 
munkaidő dacára, rendkivül nagy volt az érdek
lődés a megyénk egyetlen ily tipusu iskolájának 
első vizsgája iránt, ugy annyira, hogy a tanterem 
és annak folyosója kicsinynek bizonyult a megjelent 
vendégek befogadására. A nagyszámu szülökön ki
vül ott láttuk az érdeklődök sokaságában az egy
házi és világi hatóságOk képviselőit és vezetőit. 

Az AlsódunAntuli Mezögazdasági Kamarát Rajczy 

Bármiféle tanszer, taneszköz 
, 
es laboratoriumi 

• felszerelés a legjobb minőségben és legméltányosabb áron 

Fill 
, 
es Bartus ka 

laboratoriumi felszerelési-, üvegtechnikai cikkek- és tanszergyárában 

• szerezhetö be! Budapest, 1., Bertalan-u. 26 
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Géza titkár, szakiró, a bajomi róm. kat. egyházat 
Ragats Kálmán plebános, a református egyházat 
Vál'IBdy Zoltán református lelkész, a Faluszövetséget 
Mikei Ferenc elnök, a Telkesgazdák Egyesületét 
Böjtös József elnök, a községi képviselötestületet 

. Fischer Lajos főjegyző és Horváth Czirják Ferenc 
lc:özségi biró képviselték, ott volt a helybeli isko
lák tante5tülete, söt a több kilóméterre fekvő felső• 
kakki és pálmajori iskolaszék és tantestület, nem 
sajnálva a drága időt és még még drágább fuvart, 
szintén a kedves érdeklődök sorába állott. 

A viZsga hálaadó istentiszteletteJ vette kezde
tét. A leánynövendékek magyar ruhában, a fiuk 
~~agy százaléka cserkészruhába öltözve jelent meg 
a saját felekezete templomában a tantestüJ.et fel
ügyelete melett. A vizsga ponlt fél 9 órakor vette 
kezdetét s rövid szünet közbeiktatásával délután 1 
óráig tartott. 

Elénkké és érdekessé tette a vizsgát az, hogy 
a 1·földmüves szülök és növendékek életkörébe 
vágó, . mindnyájunkat érdeklő tantárgyakból folyt a 
vizsgáztatás. Hogy mily szép eredménnyel zárták J.e 
az évet a kis gazda- és gazdasszony-növendékek, 
azt a minden oldalról megnyilvánuló tetszés és 
elismerés bizonyította. Ezen a vizsgán hiányzott a 
vizsgákat átható ünnepiesség, ezt felváltotta a nö
vendékek Jeikében az ismeretik bemutatásában örö
met Jelö kedves hangulat, mely átsugárzott a baU
gatóság lelkébe is a sZép feJ.eletek hallatára. 

._,.aldMIIIl Ntpotgt .. 

A vizsgát Kurdy Sándor kormánybiztos mun
kára és hazaszeretetre buzdító magasröptü beszéde 
zárta be. A bizonyítványok kiosztása előtt Mezey 
Imre igazgató szólt a növendékeihez~ szülök iránti 
szeretetre, nagyobbak iránti tiszteletre és becsülésre 
serkentette, becsületes - az iskolában tanult -
munkára intette öket és lelkükbe véste azt, hogy 
a szeretetszálakat, melyek az iskolához füzik öket, 
nem szabad eltépni, hanem az iskolát tekintsék "to
vábbra is ugy, mint a szülöházat és szeretettel 
párosult bizalommal keressék fel továbbra is. 

Külön emlékezzünk meg és számolunk be a 
vizsgával kapcsolatosan rendezett, magas nivóju női 

kézimunkakiállitásról. Itt nyert bemutatást a növen
dékek résZére az év folyamán rendezett kézimunka
fehérnemü-, felsöruhaszabás- és varrástanfolyam iga
zán szép és dic:.>éretre méltó produktuma. Legszebb 
elismerés Illy Irma tanárnőnek több szülö ama ké
résére, hogy jövőben az iskola falai közül kike
rült serdülő lánykákat is részesítsék ily irányu ki
képzésben. 

Kivánunk az iskola tantestületének kit:lrtást, ne
mes lelkesedéssel párosult munkájukra 11. mostanihoz 
hasonló sikert, hogy sok értelmes, müvelt kisgaz
dái és magyar gazdaasszonyt adjon az iskola cson
ka hazánknak, mert ezek fogják lerombolni az át
kozott Trianont. 

HIVATALOS KOZLEMÉNYEK . .............. 
M. Kir. Vallás· és Kömktatásügyi Miniszter. 

Budapest, 1930 julius 1. 
A gazdasági szaktanitók Orszigos Egyesü'ete Tekin· 

tetes Elnökségének 
Budapest. 

Legutóbbi kőZgyülésük alkalmából hozzám in
tézett jóleső üdvözlésüket nagyon köszönöm. 

Oszinte tisztelettel: 

61'61 Klebellberc *· 
M. Kir. VaUás- és Közoktatásügyi Politikali Allam-

lamtitkir. 
Budapest, 1980. s~Jept. 16. 

Nagyságos 
Schill János urnak, 

gazdasági szaktanltók országos egyesületének elnöke 
Makó. 

Közgyülésük alkalmából küldött szlves üdvöz-

letüket köszönöttel vettem. 
A gazdasági szaktanítók orsz. egyesületének, a 

gazd. népoktatás terén kifejtett eredményes mun
kásságát mindenkor kellően méltányoltam és Uy irá
nyu további munkálkodásukhoz teljes sikert kivá· 
nok. A gazdasági népoktatás országos fontossigára 
való tekintettel az egyesületnek ezen a téren meg
nyilvánuló önzetlen és nemes törekvéseit a ma
gam résZéről a legteljesebb mértékben támogatni 
fogom. 

Oszinte tisztelettel: 
Petri •. k. 

»Az 1928. évben friss gyümölcsben és déli gyü
mölcsben a behozatal értéke összesen 19 miOió P, 
mig a mi belföldi friss gyümölcsünk kiviteli össz.. 
értéke csak 11.6 mUlió pengöt tett ki.c 
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Kérelem és felhivás a G. Sz. O. E. tagjaihoz. 
Ez év folyamán tartott közgyülésünk óta reám 

hárult az a köteleSség, melynél fogva egyesületünk 
igen tisztelt tagjainak bizalmából az elnöki tisztet 
viselem. Tudatában vagyok annak, hogy minden 
áilás és tisztség erkölcsi felelőséggel és kötele$iégek<.l. 
kel jár, melyek a vezető állásra mindenkor foko
mtt mértékben nehezednek. Az ily feladatnak 
amoban bárki is csak akkor felelhet meg, ha ön
zetlen tisztviselői kar mellett, az egyesület min
den egyes tagja az előlegezett bizalomhoz a SZÜk
séges támogatást a munkában is megadja. 

Hiszem és tudom, hogy egyesületi tisztviselö
társaim oly őszinte és önzetlen munkatársaim, kik
kel együtt müködve, mindenkor csak az egye
sület javát fogjuk szolgálni. E közös mun
kát azonban eredményesen a tisztviselői kar velem 
együtt csak ugy fogja végezhetni, ha létért való 
nehéz harcokban zárt sorokban, egy vonatban küzd 
és közös egyetértésben munkálkodik az egyesület 
összessé~, annak minden tagja az utiörökkel együtt 
a fiatalsá[: is, mert igy tartható csak meg a ke
serves munka árán eddig elért fejlődés, mely meg
áilást nem ismer. 

ertsült meg, egyeztessük össjl:e a multat a je
lennel, becsüljük meg egymást és akkor megbecsü
lésben lesz részünk a jövőben is. 

A köZÖs munkára való felkérésem szól minden 
nö- és férfikartársamhoz, aki szivén viseli gazda
sági népoktatás ügyét, mert e sz.ent ügynek ellen
sége karunkban nem is lehet s a ki ezt valakiről 

csak feltételezné is, az ellen első sorban az egye
sület vez.etösége emelné fel tiltakozó szavát. 

Szükségesnek s üdvösnek vélem, hogy a férfi
kartársak eddigi nehéz rögtörö munkásságába Ie
ányoktatásunknak minél intenZivebbé tétele érdekll'!
ben a kellő formában és módon a kartársnők is 
fokomttabb mértékben bekapcsolódjanak B ugyanily 
arányban az egyesületi életben egyetértó hasznos 
munkásságukkal is tevékeny részt vegyenek. 

Igyekezzünk a jövőben egyesületünknek ugy er
kölcsi, mint anyagi alapjait biztositani, miért is 
.:gyesületi pénztárunk mindenkori felhivásait Inin
den egyesületi tagnak különös figyelmébe ajánlom, 
mert ebbeli kötelezettségeink is nélkülözhetetlen 
támasztó pillérjei erkölcsi alapunknak. 

Nem uj programmról van most szó, mert az 
az egyesiüet eddig is a gazdaségi népoktatás ér· 
elekében .6Idozllll fel minden erejét. De az idök int6 
sava, a szomoru jelen még erősebb kitartást, váll-

vetett közös munkát követel tőlünk. A jövő küz
delmében a megbecsülést és felettes hatós4gunk 
további támogatását pedig csak ugy biztosíthatjuk, 
ha a munkáról nem csak beszélünk, hanem vele 
élünk is. 

Hiszem és bizton remélem, hogy kérő szavaim 
megértö kartársi lelkekben és szivekben visszhang.. 
ra fognak találni B akkor a szavak tetlekké változ
nak, melyek révén a szomoru jelenből egy jobb 
jövö fog még reánk is virradni. Adja a jó eg, hogy 
ugy legyen ! Induljunk tehát erős akarattal és bi
zalommal a jövő utjaira! 

Makó, 1930 október havában. 
Seblll Já1101 s. k. , 

elnölc. 

A.. G. Sz. O. E. 
tisztikara és választmánya. 

Tisztikar: 

Elnök: Schill János, Makó. 
Alelnök: Györfy Géza, Cegléd. 
Titkár: Pigniczky Ferenc, Szekszárd. 
Jegyzö: Ferencz József, Cegléd. 
Pénztáros: Vrannay Kálmán, Turkeve. 
Könyvtáros: VitéZ Gyulay István, Székesfehérv4r, 
Szerkesztö: Molnár Sándor, Mez6tur. 

V6lasztm6Dy: 
Géber Lajos, Derecske. 
Farkas Gyula, Békés. 
Netz Ferenc, Lajosmizse. 
Lévay Irén, Debrecen I. 
Obingerné Czirmes Irén, Moson. 
Vásárhelyi Sándor, Kiskunhalas .. 
Pataky Sándor, Kisujszállás. 
Hareszthy József, Jászberény. 
Belle Lajös, Budapest. 
BelléRé Nagele Anna, Monor. 
Fedora Sándor, PápatesZér. 
Nagy Károly, Kunsz.entmárton. 
Csanády Katalin, Debrecen I. 
Balogh Mária, Békéscsaba. 
Vigh Franciska, Szeged-Szatymaz • 
JcJzet: Molnár Sándor szerkesztö a szerkesz

töségról lemondott. A lapot ideiglenesen Nagy J. 
IMia aeraszH KlaknbalaiOD. 

A könyvtárosságról vitéz Gyutay István a 
könyv- és gyüjteménytir székhelyéről Sákesfehér
várról való áthelyezése folytán lemondott. A könyv· 
tár keJJelését az elnökség ideiglenesen Bernekker. 
Bélára bizta. 

i ' 

:.: l\ 

l 

... 
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IRODÁLOM ÉS LAPSZEMLE. 

Az • tankönyv elé ... UJ 
Irta : BERNEKKER BÉLA. 

Gazdafiuk, g:azdalányok könyve köszöntelek! 
Evek munká;ából, hosszu várakozásból szü~ettél meg 
s egyszerü zöld köntösödben - mely a magyar 
mezőket mintázza - akkor érkeztél meg jóbarát
ként iskoláinkba, mikor bucsuznak fájUktól a fale
velek s az aranyesős ősztől a nyári napsugár. Ak
kor jöttél a mi fiainkkal és lányainkkal együtt, mi
kor odakint a kis tanyákon és _gazdaságokban fogyni 
kezd a munka, hogy folytatódjék ~nt az iskolák 
falai között s ennek a munkának leszel leghatalma
sabb segitöeszköze, eddig nehezen nélkülözött ta
nitó szerszáma. 

Az uj tankönyv megjelenése használati jelentő

ségén tul fontos, kedves és forró eseménye an1118:k 
a társaságnak, amely alig 30 éve rekrutálódott a 
mező és föld elhivatottjaiból, az egyszerü nép s 
a magyar vidék fanatikusaiból és amely az utóbbi 
években a célok és törekvések azonosságában verő
dött össze a szerkesztő személye körül, akinek ve
Zéri hivatoltságát a hivatalos elismerés is appro
bálta. Tapintatlanság, talán egyenesen sértés volna 
a szerkesztő és irókkal szemben a könyvben össze
gyüjtött tudásanyag alaposságára, kipróbált gyakor
Jatiasságára, pedagógiai értékeire a figyelmet felhivni. 

A gazdasági szaktanitóság tekintélyét, népsze· 
.rüségét mindenkor hihetetlen munkabirásából, 
fanatikus magabizásából adódó nélkülözhetet-
len voltának köszönhette. Hat Jusztrum fordult 
el már verejtékkel, vérrel, viharral fölötte és ma 
mégis fennáll, hivatást teljesit mindinkább széles
bedö munkate.rrénummal s viMJlásának talán leg
eklatánsabb bizonyitéka az uj könyv. 

Késő öszben, midön megfakolt minden .remény, 
amely a szaktanitóság tavaszán kedvesnek és érték· 
nek látszott, midön maga a csonka-ország aléltan 
dermed világraszölő válság sulya alatt 8 közelgő 

tél rémületében, akkor jelent meg a magyar földmi· 
vesek első és igazi tanulókönyve, mint a legyözhetet, 
len magyar kultura, a lebirhataUan ősi élniakarás 

"ujabb bizonyitéka s az öss:PJefogás, a közös munka 
diadalának szimbóluma. · 

Legismeretlenebb 1 ta1án legelhagyatottabb nép· 
oktatásügyi intéZményünk uj könyvének szárnyra
bocsájtá~r ugy érezzük, hogy kulturánk nagy ve· 
Zérét61 megénekelt jövO dalának egyik szimfóniája 

ez az első, igazi tankön,YV, melyböl messzire kicsen
dül a szegény népnek s barátainak, nevel~ 
crescendója: élni akarok. l::letre nevel ez a könyv 
s eleget tesz azon didakto-pedagógiai követelmény
nek, hogy csak kiforrott, kipróbált elveket és té
nyeket hirdet igazságnak. E tekintetben a tan
)(önyv konzervatív irányunak minösithetö. E kijelen
tést nem csak azzal magyarázom, hogy a gazda
ember s a magyar földmives nép általában mérsé
kelten ha:adó szellemü, de siEtek megjegy.ezni hogy 
az igazi tehetség is mindig konzervatív. A mai fiatal-
5ág lelki arculatán ugyis mindinkább elhatalmasod
nak az ugynevezett soffő.rtipus jellemzOi, a tanitás 
mü\·észetében pedig uj iskola támadt, melynek irá· 
nya, metódusa most van forrongó alakulásban -_, 
kár lett volna tehát e nagy jövőjü és alapos köny
vet -- mely reméljük, hosszu ideig megszabja mafd 
a tanítás munkáját - feláldozni vajudó eszmék ta
nácstalanságának, távolba ködlő célok bizonytalansá
gá~a~. Az írógárda lelkiismereres szorgossága, ki
probalt tapasztalatai s a szerkesztő kimagasló gya
korlati és elméleti szaktekintélye előleges bizonyí
ték, hogy a könyv megállja majd helyét az é~k 
teherpróbái alatt. Sokat, de nem sokfélét ad, szi.. 
goruan ragaszkodva az egyszerü nép s a hazai 
v~szo~yok igényeihez. A gazdasági népiskolák rö
VId es tulterhelt munkaideje alatt a feldolgoZJOtt 
tananyag éppen elvégezhető, a könyv és tanulója 
nem indul szellemi handicappel, viszont az előadó
nak alkalma van, ha akar, sajátjából is egyetmást 
bevinni az iskolába. Sokan irták e könyvet s e 
szarvezettség maga · is gyönyörü példája a közös 
munka eredményességének. »Timeo hominem unius 
libri« félek az egykönyvü embertől Aquinói szent 
Tamás örökérvényü mondása a gazdálkodás köny
veire ma kü!önösen alkalmazható. Olyannyira szöve
vényessé vált gazdasági tudásunk, hogy egy em
ber - mégha oly kiváló gazda s pedagógus is -
nem képes kellőleg elspecializálni magát egy-egy 
tananyag tanulmányozásában, amint azt a modern 
tankönyvirás megkívánja. A sok hosszu gyakorlat
lal biró munkatára k6Zremüködése biztosítja 8 könyv 
sokoldaluságát, az Illusztris szerkesztő s~ye 
pedig annak egységes voltát. 



A mi uj könyvünk a majd másfél 
ezer gazdasági népiskola életmüködésében uj 
korszakot nyit meg s éppen azért friss nekibuzdulás
sal" lelkesedő örömmel üdvöZÖljük! Adja az ég, 
hogy jó sorsra vezessen végzeted uj könyv ! Sze
ressen meg a kis csizmás és nagykendös sJereg" 
melynek korán kérges kezébe kerülsz, ismerjen meg 
a magyar lankák és síkok népe, becsüljön meg 
111 gazdasági népoktató, kinek törhetlen hitét, ide
alizmusát képviseled. Vidd szerte a gazdasági tu
dás bőségét a kis hazában s tanuljon belőled a-
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fehérfalu iskolák népe komoly, áldozatos hazasze
retetet, öntudatosságat a munké.ban, ügyességet a 
gazdAikodásban, légy segitségére a földmivelő nép· 

nek abban, hogy a gazdasági háborut győzelmesen 
vivja meg s l~ segítségére, hogy acélszemü bu
zát, acélinu lovat nevelbessen a badaknak akkorra, 
mikor a feltámadás hajnala derengeni kezd a min· 
den magyarok hazá; ában! 

Géber Lajos könyve, gazdagyermekek barátja 
köszöntelek! 

Brózik Dezső UJ.abb könvvei: . ~ 

Gazdasági Tanfolyam Jegyzetek 
III. rész. 

Nincs még könyv a magyar agrárpedagógiai 
irodalomban, amelyiknek a gazdasági továbbképző 

népiskolák sikeres tanításában olyan nagy része 
lett volna, mint e kiváló gazdapedagógus Gazdas~gi 
Tanfolyam Jegyzetek c. könyvének. A magyar tanl
lóság váva várta e munkának befejező - harmadik 
-- részét, meJy nagy örömére ez iskolai év elején 
megjelent. 

A két első részre vonatkozó birálatot meghozta 
a legszigorubb bíráló: az éle~, me ly e könyveket 
nélkülözhetetleneknek minösitette s több ezer pél· 
dányban hivta munkaté.rsául a kor szavát megér· 
tö magyar tanitóságnak. A harmadik résZ a mü 
koronáj.::~. és méltó befejezése. Egy iskola tanitói 
könyvtára sem teljes e kiváló munka nél·kül. · 

A jegyzetek rövid óraegységek szerint tár 
gyalják az előirt tanítási anyagot kOlönös suly 
helyezve a gyakorlati ismeretekre. 

A tov6bbkép7ó iskolák mellett kOlönösen nagy 
hasznát vehetik ezeknek a jegyzeteknek a téli gaz• 
dasági tanfolyamok, mert ezeknek a részére meg• 
felelö könyv eddig még nem jelent meg s az ilyen 
tanfolyamok csak akkor töltik be hivatásukat tel• 
jesen, ha hallgatóik kezébe bucsuzáskor olyan 
rövidre fogott könyvet adhatnak, amely alkalmat 
nyujtson nekik arra, l:logy a tanfolyamon szerzett is• 
mereteket olvasissal állandóan felujithassáklelkOkben. 

Gazdasagi Továbbképző Iskolai 
Ügyvitel. 

Csak aki a gazdasági irányu továbbképző is
kolák gazdaságkezelésének ellenörzésével, üzemter
veinek, költségvetéSének és számadásainak felülvizs
gálatával hivatásszerüen foglalkozik, a megmondha
tója annak, hogy Brózik Dezső ezzel a müvével 
mennyire megkönnyítette az iskolák vezetőin~k, el
lenőrZŐ közegeinek munkáját és mennyire helyes 
és egységes irányba terelte ez iskolák eddig teljesen 
össze-vissza kuszáit s jobbára csak egyéni felfogá
sok szerint bár jóhiszemüleg, de teljes tájékomtlan· 
sággal vezetett számvitelét 

E nélkül a munka nélkül ez iskolák gyakorlóte· 
rületének kezelése, üzemtervének elkészítése, költ-, 
ségvetésének és számadásainak összeállitása csak a 
sötében való tapogatódzás. Ezért e munkát egy is
kola, egy jegyz6i hivatal, iskolaláto,gató, tanfelügyelc5· 
ség s városi és megyei számvevőség sem nélkülöz· 
heti. 

A könyv foglalkozik a gyakorlóterületek megszer• 
Zésére, kezelésére vonatkozó rendelkezések alapos 
ismertetésével, az Ozemtervek elkészltésénél, szerp 
elölt tartandó elvekkel s a gyakorlati oktatásra néz
ve is tanácsokat ad. Részletesen, világosan és sza· 
hatosan tárgyalja az iskola költségvetési kérdéseit, 
példákkal megvilágítva és nyomtatvé.nymintákkal el· 
látva. 

A számadások elkészítését ismertető rész is 
példákkal és nyomtatványminté.kkal szemlélteti a 
helyes és szabáiyszerü számvitel módiozatait és 
egyes mozzanatait. 

Az ismertetett munkák a 
ujfaluban rendelhetők meg, 

szerzőnél Berettyó
kötetenkint 2 P-ért. 
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Hódmezövásárhelyi , 
Haszonbaromfitenyésztök Szövetségének Evkönyve. 

Könyvismertetés. 
Irta : KUBACSKA BÉLA 

A mindöSSZe csak két esztendőS szövetség a hód
mez6vásárhelyvidéki óriási tanyavilágbaan igen ál
dásos és eredményes munkásságot fejtett ki már 
eddigi rövid életében is, aminek egyik értékes ered
ménye volt az 1929. év öszén megrendezett hód
mez6vásárhelyi országos baromfikiállitás, amelyen 
főleg a helyi tanyá'( és gazd1ságolt magyar neme
sitett baromfiait mutatták be az egész országból 
odasereglett baromfitenyésztöknek. 

Hazánknak ezen a vidékén egészen egyéni irány-

nyábau helyesen szelektáló kisgazdatenyészetekben 
a legszebb és a legerőteljesebb tyukoka.t litjuk, a 
melyek a rájuk forditott kevesebb költSégeket még 
igen szép termelési haszonnal honorálják. 

Az évkönyben föl vannak sorolva azok a kis
gazdatenyészetek, amelyekben csak tisztavérben ne
mesiten·ek és amelyekben cseppvérkereszteZéssel né
mesitenel( az összes európai és amerikai kultlur
faitákkal amelyek a hazai éghajlati viszonyoknak 
li;ztavérben !enyésztve is, meglehetösen megfelel-

.. 

Nemesit~tt fehér m!gyar parlagi tyulc és kaku. 
A tisztavérben nemesitett tyuk és kakas tenyÉ'sztofe és tulajdonosa ifj. Kristó Sándor hódmezövásárhelyi kis
gazda. A bemutatott állatok az 1929. évi hódmezövásárhelyi országos baromfikiállitáson l. díjat. állami 
arany oklevelet, a gazdasági egyesület Champion vándorserlegdíját és Polónyi Manó tiszteletdiját nyerték. 

ban fejlődik a haszonbaromfitenyésztés. Itten min
den sportszerüségtöl mentesen, csakis a falun!lk, a 
tanyának és a kisgazdaságoknak mindenben meg
felelő hazai magyar fajták tisztavérben és keresz
tezéssei nemesitett egyedeit tartják. Az egysllerü kö
rülmények között tartott - mondhatnám - »rideg 
baromfic, a szakszerü és gondos tenyészkiválasztás 
(szelekció) mellett, itten még mindég jövedelmezö
leg tartható és bár a modern takarmányozási és 
ólazésl eljárásokat a tanyai nép baromfia mind mel
l~i, azért a külterjesen tartott, de az apa- és anya-
1Uatokat gondosan kiválasztó és a tenyészcél irá-

nek. 

E téren több gazdaságban már jelentős ered
ményeket értek el és különösen sZép sikerei vannak 
ifj. Kristó Sándornak, akinek a tiszta_ érben nemesi
tett fehér magyar tyukjait már nemcsak idehaza 
keresik, hanem Clevelandban, Amerikába is expor
tált már több törzset az ottani református magyar 
lelkésznek, aki a magyar hirlapok szakrovataiból 
értesült a kiváló hazai nemesitett mai~y8l' tyukokról. 
Ugyancsak ifj. Kristó Sándornak ezPk az állatai 
vonták magukra az általános figyelm~t az idén ju
liusban Londonban megtarto:t baro:nfitenyésztési 



világkongresszus kiállitAsán is. 

Szllmosan vannak azonban tenyésztők az intel· 
Jigencia köréből is, akik a magyar tyukok nemesi
tésén kiváló eredménnyel foglalkoznak. Itten ki:tü
nik a sok közül a szövetség érdemes ügyvezető el
nöke, Pákozdy László és neje, Pákozdy Lászlóné 
báró Chappon Lujza, akiknek az évtizedek óta ne
mesített és vérszilárddá lett törzstenyészetéből éven
kint többezer keltető tofást használnak fel a tanya
világ tenyésztői és gazdái s kiknek a magyar ne
mesített tyukjai már az 1910-i berlini nagy kiállitá
táson is teljes sikerrel szerepeltek. 

Az eredményes és áldásos munkálatokról maga 

Mayer János m. ldr. földmirelésügyi miniszte;, a 

sZÖ\'etség védnöke is elismerőleg emlél1ezik meg az 

évkönyvben irt bevezetőjében. 

Az évkönyvnek a második része a baromfiak 
fertőzö betegségeiről, a helyes ó'azásról és a tojás
ellenőrzésről szób amiknek az elo!vasását minden 
baromfitenyésztőnek és falupolitikusnak egyaránt 
nagyon a figyelmébe ajánlom, mert kiváló hazai 
baromfitenyésztönk irta ezeket a fejezeteket, a sok 
évtizedes tapasztalatai alapján és mesteri módon 
ismerteti azokat a gyakorl31i eljárásokat és fogása
kat, amelyekkel még az elhagyott és elmaradt ta
nyai népnél is eredményeket tudtak elérni a fertözö 
betegségek elleni védekezésben. 

Szakszerüen foglalkozik a legveszedelmesebb 

l l 

ll 

fertöZÖ betegségekkel és az ellenük való védeke· 
zéssel. A baromfikolera, a csibék fehérhasmenése és 
a tyuktifusz, a baromfinátha, diftéria, himlő, vala· 
mint a baromfigümőkór (baromfi tbc) betegségei ál
latorvos-szakember és gyakorlati tenyésztő tudásá
val vannak megírva. Hogy milyen legyen a baromfi 
ól, miért szükséges a kényelmes és világos férőhely 
baromfiak részére, hová építsük a baromfi ólat és 
a csibenevelő helyi'éget és hogy milyen anyagokból 
építsük ezeket, ezekről a kérdésekről szakszerű és 
jó Jeirásokat találunk az évkönyvben. 

Nagyon üdvös lenne, ha hazánk mindegyik vá· 

rosa, ahol hasonló irányu sz~rvezetek még nincse

nel{, követné Hódmezővásárhely példáját és az 

itten már megvalósitolt szép dolgokat és eredmé

n:veket mindenütt életrekeltenék. 

Az évkönyvet szerkeszt~tte: Pákozdy László, ny. 

törvényhatósági ál!atorvos, ügyv. elnök. Kapható a 

szövetségnél: Hódmezővásárhely, Bercsényi-u. 2. 

Milyen szép, kedves és hasznos fto1og lemte, 

ha a magyar gazdaifju a házasság elölt bizonyos 

mennyiségü gyümölcsfát ülteine el s ha minden 

családi örömünnep emlékét gyümö!csfák ültetésével 

tennénk felejthetellenné! 

G E R G E L y. FÉL E K o L u N\ B u 8 SZABADALMAZOTT 
KELTETŐ- ÉS NEVELŐGÉPEK 

LAMPANÉLKŰLI MELEGVIZfŰTÉSSEL, VALAMINT LAMPA· ÉS MELEGVIZfŰTÉSSEL 
50, 100, !200, 300, 400, 600 ~s 800 toj4s befoganóké· !1 1-n2 és IQJO évi modelll - A gyakorlatban fényesen 
pességgel. Sok sz4z ellsmeröle\"éll li bev41t. Sok sz4z elismerölevél 

ToJ•allonmrabaraadezatt fajbaromfi tany,azt••· 

LegJobb tolukból sz4rmazó febér amerikai leghorn• 
tyukok. Te~~ytuto)4s és naposcsibe elad4s· Csapó• 

fészek-ellenOrzés és tOrzskOnyvezés. 
Az 61lom4ny vérvtzsg41at alapj4q fehérhasmenés• 

mentca. 

G E R G E L Y B É L A BUDATÉTÉNY 
V AStiTI ÁLLOMÁS : BUDAFOK MA V. 

Ólall, baromfttear•••*· eezkiSsGII, 
enUallarm6nyoll. 

: Arnertkal boxes•termelésre berendezett méhészet. 
Fajrnéz és csemege lépesméz. 

Viliaszbélyeg ellenében di)ta,an szakoktstils. 

I!ZELÓTT: KAPOLNA•UTCA 85. SZ. (PEST MEGYE.) 
MOST Utco ••••n•k mag· SÁNDOR•UTCA 3. 

vdllOZIIIIII folylén 



A mezőgazdasági munkanélki\liség 
helyes leküzdése. 

A Magyarság egyik számában Acerbo olasz 
földmivelésügyi miniszter helyesen mutatott rá arra, 
hogy a köZmunkák csak ideiglenejen csökkenthetilt a 
munkanélküliséget. A munkanél·külíség komoly le
küzdése csak a földmívelés intenzíválása utján le
hetséges és épp ezért fordit Olaszország évről~· 

évre hatalmas összegeket telkesitési munkálatokra 
t's a többterm , :;~ előmozdítására. 

A napokban terjedt ei a birt a Parád mellett 
fekvő recski bérgyümölcsesnek szenzációs termés
eredményeiről. A Mátra délkeleti lejtőjén elterü!ő 

32 magyarho:das gyümölcsösben 18-20 éves tele
pilésü tiszlia almafajfákkal - jonathán, batu!, arany
parmen, ana.nász-ranet - tizennyolc éven át a tu
lajdonos keZében, legfeljebb hetven mázsa termés 
mu!atkozoU, aminek · több mint fele férg.es és beteg 
volt. Miután jövedelmet nem hajtott, a tulojdonos ki 
akarta vágatni a gyümölcsfákat és buzát akart a föld'• 
be vetni. 2 évvel ezelőtt a Chinoin gyógyszervegyé~: 
szetí gyár bérbevette a gyümölcsös!, hogy saját keze
lésében bizonyithassa be, hogy bármily drágáknak 
látszanak is a gyümölcsvédöszerek, azoknak inten
ziv használata igen n3gy hasznot eredményez. 

A smkszerü gondozá,, a megfelelő növényvédő
szer-használat mellett már az első évben - 1929. 
évben - ö:száz mázsára emelkedett az alm:ttermés 
öt százalék férgesedésset Ennek a termésnek az 
értéke harmincelJer pengő volt. Amikor a tulajdo
nos lá:ta ezt a hallatlan változást, azt gondolta, 
hogy csak valami véletlen sZJerencse folytán ál~ott 

elő ez a hihetetlenül nagy termés. A gyár azonban 
az idei évben még nagyobb gondot forditott a 
gyümölcsfa-ápolásra, megfelelöen mütrágyázb is a 
gyümölcsfákat. Az 1930. évi álmatermés több 1nint 
kétezer mázsára emelkedett és a férgesedés csupán 
0.2 százalék volt. Az almat~rmés 108.000 peng6ért 
kelt el. 

Ennek a hatalmas eredménynek a hire hamaro·.: 
•n országszerte elterjedt é.> ezért e. Felső Tiszajob
parti Mezögazdasági Kam3J'a sZJeptember 13-án a 
gyümö'cstermelö gazdákkal széleskörü hnulmányi ki
rándu'ást rendelJett a recski kisérleti gyümölcsöste.o~ 

lepre. A tanulmányi kiránduláson résztvevökre a 
dusan megrakott gyümö!csfá\c a legmélyebb benyo-

mást gyakorolták és megerő.>itette bennük azt a 
szakemberelt által már régóta hirdetett felfogást, 
hogy a ouza-dekonjunktura egyik fő ellenszere a 
világszerte erősödő gyümölcskonjunkturának mielöb
bí kihasználása. A recski gyümölcstermelés eredmé· 
nyének hire ei;u~ott az illetékes körökhöz is, Prónay 
György földmüvelésügyi álamtitkár maga ment ki 
a telep megtekintésére egy előltelő miniszteriálís bi· 
zottsággal, melynek flllgjai voltak Barcza Endre h. 
áJlamtitkár, a kertészeti osztály legfőbb irányitója 
és Jakab Oszká; pénzügyminiszteri államtitkár, a 
költségvetési osz'ály vezetője. 

A megézkezö bizottságot Friedl Gusztáv dr., a 
Chinoin-gyár igazgatója fogadta és kalauzolta vé
gig a gyönyörü gyümö!csösön. Prónay államtitkár 
nagy elismeréssel adózott Friedl Gusztár dr. szak
szerü vezetése alatt elért eredménynek és a tárgya
lások folyamán kikalkulálták, hogy ez e. harminckét 
magyarho!das gyümölcstelep egy 2800 magyarh~

das buzatermőterület jövt!delmezőségét produl(álta. 

A gyümölcstermelés jövedelmezőségének részle.
tes kalku!áció;ánál megállapítást nyert, hogy a ma 
annyira akut mezögazdasági munkanélküliség leve
.zetése szempont;á'Jól a gyümölcsösök megmunkálta
tása még a sz6lönél is több munkaalkalrnat nyujt. 
A harminckét hold gyümölcsösre forditott -egyévi 
munkabér kereken nyolcezer pengöt tesz ki, ami 
azt jelenti, hogy magyarholdanként 270, katasztré:
lis holdanként 360 pengő munkabér kerül kiiizetésre. 
Egy mezögazdasági munkás átlagos évi keresete 
700-800 pengő körül mozog, vagyis két katasztT~ 

liskunhalas Helyi ~rtasitlja Lap
vAIIalat-nyomda, MainAr-utca 2. sz. 

KÉSZIT: 

Könyveket, havi és heti folyóiratokat, hirla• 
pokat, Ozletí könyveket, közigazgatási nyom• 
to.tványokat, táblázatokat, lakodalmi és háli 
meghivókat, névjegyeket, gyászjelentéseket a 
legszebb kivitelben, a l e g o l cs ó b b árban. 



-
lis hold gyümölcsös egy mez6gazdasági munkás évi 
keresetét tudja biztositani. Ha tekintetbe vesszük, 
hogy egy katasztrális hold gyümÖlcsös a rajtalévő 
fákkal együtt, nem teljesen elhanyagolt állapotban, 
e7Jer pengő tőkét reprezentál, akkor alig található 
ma az országban helyesebb és több munkaalkalmat 
jelentő tökebefektetés és szakszerüen kezelt gyü
mölcsösök létesitésénél. 

A gyümölcsvédőszerek összes költsége kilenc
ezer pengőt, a mütrágyáknak és egyéb felszerelési 
cikkeknek, valamint az admin'sztrációnak költsége 
7000 pengöt tett ki. Az összes költség~k együttesen 
kereken 25.000 pengöre ruglak, amivel szemben az 
összbevétel 108.000 pengő, vagyis a harminckét ma
gyar hold tiszta jövedelme 83.000 pengö, katasztrális 
holdanként l~özd négyezer pengő. 

Még ha figyelembe vennö!{ azt a körülményt, 
hogy kedvezö~len időjárás eselén nem érhető el ek
kora jövedelmezőség, ez a négyezer pengő egyszeri 
jövedelem lehelövé test:i a gyümölcstermelőnek, 
hogy akár két-három éven át nyereség nélkül dol
gozhasson és akkor még mindig énnként ezer pen
gő jöv.:!dclmet számolhat el, szemben a buza kat. 
holdanként 130-140 pengő bruttó termelés(! :nel 
lett mutatkozó deficittel. 

T -sztában vagyunk azzal, hogy nem a buza-
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termelés helyett, hanem a buza·termelés tilellett leJ. 
Jene a ldválóan alkalmas magyar klimatikus viszo. 
nyok hasznositásával a rendkivül jövedelmező gyü
mölcstermelést országszerte megszervezni. AmikOI" 
nem átmeneti, hanem állandó munkaalkalom.·:te·· 
remtésről van sz6, félre kell tenni minden kicsinyes
séget és bárhonnan is, de elő kell teremteni azokat 
az anyagi eszközöket, amelyek a magyar gyümölcsio 
termelés nagystilü kifejlesztését előmozdítani alkaY
masak. Meg vagyunk győződve, hogy az illetékes 
kormánykörök most már be fogják látni, hogy a 
magyar gyümölcstermelés olyan szüz területe még a 
mezögazdasági jólét fejlesztési lehetőségének, hogy 
ezt a területet a mai kilátástalan mezögazdasági 
viszonyok közepetie kihasználatlanul hagyni a leg'
sulyosabb mulasztás volna. Amikor a magánválla1L 
kozás az uttörö munkát elvégezte és bebizonyította, 
hogy évröl-évre hatalmas értékek pusztultak el az 
egyre sulyosabb nehézségekkel küzdö mezőgazda

ság bevételi lehetöségeiből, minden áldoza~ot meg. 
kell hozni az előrelátó mezögazdasági politikának 
a mulasztottak mielöbbi ~ótlá>ára. Mlgyarság. 

>·A gyümölcstermelés jövedelmezösége minden 
más östermelési ágat tulszárnyal.« 

A gazdasági népiskolák szerepe 
az 

, 
orszag gyümölcstermesztésében. 

Jrta : BERNEKKER BÉLA. 

Németh József gazd. tanácsos, hazánk egyik legelsö 
ke,rtészeti szaktekintélye legutóbb a Nemzeti Ujság julius 
26-i számában ér~zett a gyümölcstermesztés fejlesz
tésének jelentöségéröl és módjáról. Minden sora komoly 
igazság, gyakorlati célkitüzés, amelyek fenntartása me!: 
lett engedtessék meg, hogy másik, pérhuzamos megoldiisi 
tervet ismertessek érdeldödő olvasóinkkal 

Altalános vélemény, hogy a mezögazdaság válsiaá· 
nak kivédésére bizonyos megfontolt értelemben a terrnoelés 
anyagát és technikáját a piaci célok irá~yz~tába kell 
beállitani. Minde~ konzervatív okoskodás e.~nere el kell 
ismerni azt hogy a fogyasztás a gazdasági versenyben 
nem fog alt~isztikusan a termelés pártjára áDni és azt is, 
hogy a fogyasztás rnegszervezése, megreformálása ~kkal 
kevésbbé keresztülvihető, mint a termelés racionállS N· 

formja. A termelés fel ke11, hogy emelje magát a háborus 

inség és az inflációs konjuktura mentalitásából, alkalmaz
kodjék az uj idők életstandardjához, mert a termelés nem 
öncél, hanem annak feladata - a klasszikus definíció sze
rint is - a szükségletek kielégitése. 

A módjával való termelési irányváltozások ltözül 
talán egy sem pértolható jogosabban, mint 11 gyümölcs
termesztés, mely a gazdálkodásnak nem megas foku 
intenzlvitást lgénylö üzemága, nem kiván mélyreható 
elöképzettséget, kis- és nagybirtolron egyaránt mcgvaló
sithat6 és közgazdasági, szociális, egészségügyi szem
pontokból fölötte áll minden más üzemágazatnak. Sze
reocsére l(!iyUmölcsből és melléktermékekből még nincs 
Magyarorsztgon tultermelés, a jobbtermelés pedig egye
nesen kivánatos. Egyes piacok tulterhelése (pl. Budapest, 
Szqed) nem a tulprodukcióra, hanem a kereskedelem 
bénultságéra, az et)'enlőden forplmi eloszlásra vezethető 
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vbsza. Dye~nképen a tyümölcsllermesztés országos meg
uervuése, IejJeszte nem kU6.tútalan s egy~e a leg
kindebbi megvalóslt4sra váró földmüvelésügyi problé
m6knak. -r 

A DJe,~VaJósltás utja Németh József szerillt kertészeti 
.ifelfll)'l!16k alkalmazása, uj és nagyobb területek beültetése 
.6sorban a közbfrtokon, továbbá a közép- és nagybfr· 
flokon. Ez a meaoldás fokozatos, kényelmes és biztos. A 
mlntqyümölcsösök példája s kioktatott személyzete er
e;szt6ként hatna és a környék közvéleményében a gyü
mölcstermesztést kedvezően inaugurálná. Valóban a ma
IYBr -.nbet' annak szeret hinni, amit lát s mintagyümöl
csösök nélkül - ha még oly miniatür kivitt!!~ben is - a 
példaadás megvalósithatatlan. Kertészeti felügyelök alk~l

mazását a gazd~ fe#ügyelöségek vagy a mezögaz~
sági kamarák ke,etében gondolom megvalósítandónak a 
bürokratizmus kerfllésére, A hivatalos apparátusnak e 
téren ugyanis az oktatás és propagálás a fószerepe a 
beJyi viszonyok, körülmények gondos figyelembevé!elével. 
»Végzetes hiba, hogy az országban népoktató kertészeti 
uakközeeek nincsenekc, írja Ném8th József, - annyiban 
módositandó ez a megállapítás, hogy kevesen vannak 
és ipn szük a müködési terrénumuk. Van ugyanis az 
országban_ 5!1 önálló gazdasági népiskola, mind gazdasági 
és kertészeti felszereléssel, faiskolával, anyagyümölcSÖssel 
ellátva. Ez iskolák szakszemélyzete kiválogatottja a ma
gyar • népoktatásnak és sok tapasztalata, alapos kép •.ett
sége, folytonos gyakorlata révén a _gyümölcstermesztésnek 
kiváló mestere. Sok iskola (pl. derecskei, berettyóujfalui) 
a fatenyésztés- és gyümölcstermesztésböl. tartja fenn ma
gát, amellett hogy tanulóinak, kisgazdáknak, közl>égnek 
allandóan kedvezményesen ad e1, söt oszt ki gyümölcsfa
csemetéket. Ezen iskolák kerületük gyümölcstermesztési 
gócpontjai, tanácsadó szel-vei, állandó mintapéldái. Ilyen 
iskola, sajnos, jeilenleg csak 68 van a csonka országbani 
azonball. megindult már a kisebbfoku, u. n. gazdasági to
vábbképző népillljol6k i &l:el'vezése is a falusi iskolák mel
lett, illetve fölött. Eme intézmények' főleg az önálló gaz
dasági népiskolák környékén, azok érintkezési körzetében 
mutatnak nagyobbarányu feilödést, mert a tanácsot, ve
zeltési utasltá.st innen kapják s ez annyiban országos je
lent&égü, hogy a továbbképző iskoláknak már 1300-on -
feltil van a siáma és itt is megindul a gyümö!csfate
nyésztés szakszerit felügyelet és rendszeres gondozás 

; mellett. A továbbképző iskolák legtöbb faluban átvették 
a községi faiskolát s azóta - mivel intelligens ember>~k: 
1anitók vidlalták a kezelést - szemmelláthatóan növek
szik 8 telnyésztés eredmén~ .. és jövedclmezösége. A 
gazda~gi továbbképző Iskolák fe-lügyelői pedig kezdettől 
fogva Igyekeztek körzetükben a tömeggyümölcs, a homo
gú. termesztés elérésére. Természetesen 8 -4 év alatt 
ugyszólván fillérnyi befektetés nélkül ez a töretlen uto~ 
haladó kulturmunka nehézkesen megy, még a magyar 
tanitó közismert lelkessép és ügybu~alma eDenére is 
Ha kerül 8 földmivelésügyl tárca be~házási költségve~ 
!éfböl mintagyümölcaö8ökre, kertészeti oktatásra ugy az 
vo na S7.erény javaslatom, h-ogy a kertészeti f~lügyelö-

séaek elsösorban ezen iskolák segitségével próbáltják 
megvalóaitAIRi ezt az életrevaló 1ervet, meUyel kis- és 
nagygazdán, külkereskedelmi mérlegünkön egyaránt se
gi.tbeblek, 8 város és faJu proletári~sát pedig olcsó, 
egészséges élelmiszerrel látják el. Ha a kultusztárca ke
retébe tartozó eme gazdasági népiskolák nagy tömeg-a 
csak annyi befektetést kap egy törzsgyümölcsös léte
sitéséhez, amennyibe a kerítés kerül, akkor hiszem és 
tudom, hogy a tanitóság a kellö szakfelügye!et támJga
tásával minden más segitség nélkül pár év alatt en minfa. 
ture olyan mintatiYümölcsösöket állit fel, ahová eljár 
nemcsak minden tanköteles iskolásgyerek, de az egész 
falu, ahol lllill a:ztán keletje a facsemetének, oftóvesszö
nelk, jó tanácsnak és szakkönyveknek. Van már erre 
példa. Több kis falusi iskola mellett találtam szegényes, 
fonott keritésü gyümölcsöst és faiskolát, ahol ősz végén, 
tavaszutőn nelm maradt egy eladatlan facsemete sem. 1350 
iskola kb. kétannyi ambiciózus tanerővel olyan tekintélyes 
szám, amilyeit a gyümölcstermesztés erdekéJJen szo!gálatba 
állitani a mai pénzügyi viszonyok közölt más hivatalas 
szervezettel nem lehetséges. 

Nem a tanitóság ujabb megterheléséről van szó. A 
gazdasági továbbképző iskolák vezetésé.vel ez a munka 
együttjár, szinte ügykörébe esik, az iskolá.k száma pedig 
folyton növekedni fog. A nép oktatása néptanítók nélkül 
ma még alig me;goldható feladat. Nem kell tehát félni 
sem a szakszerütlenségtől, sem a tanitóságot népszerü 
előadások tartásától eltiltani nem szabad, mert enn~k 
nemcsak az ügy, de az ország nagy érdekei vallják kárát, 
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Oktattissal p4ro.sult propaganda, gazdas4gl. népiskoltik 

és kertészeti felügyelőségek parallel müködésc, mintagyü
mölcsösök péld4ja, igeln, igy sikere le.'!z az akciónak! 
A 1ermelésnek ez az utja még nyitva 40, meg keU indulni 
rajta a szervezés elörmmk4latainak mielöbb, mert a világ
verseny mlndeD megélhetési lehetőség klhaazn614sára, ter
melő er6nk végsö fokozlisára készliet. A gazdastigi élet 
törvényei könyö~k. nem ismernek megalkuv4st, ba
r4ts4got, nem indulnak hangulatok s utópitik után, e 
!téren az érdekek hatóerejét csak a· tudlis és munka terem-
1ette tényekkel lehet befoly4solni. His218m, hogy amint a 
magyar népi pzcWkod4s fellendltése, primitiv voltán'lk 

Szerkesztöi 
V. B. A. BékéSCJaba. A beigért értekezést légy 

szives - ha lehet - november 20-ig beküldeni, 
hogy a decemberi sZámta belekerülhessen. Köszönet 
és üdvözlet! 

L. l. Debrecea. A küldeményt felhaszná'om, kö· 
sZÖnöm. Máskor is szivesen látnálak. 

M. L Tapasztalataim stb. c. ért<!kezésedet meg
kaptam, ellettem decemberre, most gyümölcséSl.eti 
mintaelöadásod került sorra. KösZÖnet buzgólkodá· 
sodért. 

K. ·JI. D6vaviaya. A küldött rövid, de tartalmas 
cikk a decemberi szimban napvilágot lát. Ugy 
érzem, hogy onnét m~g több is telik. Ugy-e nem 
csalódom? 

N. S. Badape.t. Eltalálta, hogy az októberi szám• 
hoz csatolt tananyagbeosztás a Géhel'-féle »Gazda· 
fiuk Könyve« alapján készült. Ezen az alapon ké
szül majd el a többi osztályok tananyagbeosztása 
is, mihelyt a könyv Il. és lll. résZe is étesik a 
hivatalos birála.ton. En is sokat gondolkoztam azon, 
hogy hogyan lesz ebböl •helyi tantarvc, mig végre 
rájöttem, hogy az nem is olyan fogas kérdés. Az 
üres rovatolalt a helyi viszonyoknak megfelelöen 
kell kitölteni. A tananyagbeosztásból nem szabad 
törölni, helyeaebben mondva kihuzni semmit, egy 
árva betüt sem. Ha valamely tárgy tanítását pél'
dául - hol B szölömüvelésröl, még beszélni sem 
lehet - a szölőmüveléS tanUAsát egészen el akar
iuk hagyni, akkor nem töltjük ki a heti óraszám 
rovatot. Ebb6l mindenki 16thatja, hogy ezzel a tárgy:.. 
gyal egy61talán nem akarunk foglalkozni 1 az e 
tirgy alatt felvett tanitási anyag magától elesik. 

lia pedig valamely t6rgyból csak egyes részeket 
kivánunk kihagyni, ezt B körülményt az óraterv 
alatt taJálható »Megjegyzések« rovatában tüntetjük 
fel. Igy például, ba az álla«enyésztésböl majd a 
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koruei11vé t6tele a népokta!úon muUIC, ugy a gytlmölca· 
termesztés mepzervezése ls nélküle orsz4gos visZOJD'lat· 
ban nem vihető keresztlll és itt az oktató proparanda, a 
min1auerü példaad4s vezérszerepe az &ltll6 pzlda ... l 
... ,..,.,.. rirl 

»Az orsz~ban, a statisztikai felvételek szelint 
30 millió gyümölcsfa van, de ezJek ma 6tlagosan 
egyenként 2-3 kilogram gyümölcsöt teremnek, mert 
a kirtevő férgek ellen a kellő védelemben nem ré· 
szesülnek.« 

üzenetek. 
III. osztályban a kecsketenyésztést, vagy selyernhert
nyótenyésztést stb. ki akarjuk hagyni, a »Megjegy·, 
Zések« roV\Btába ezt írjuk be: A lll. o. állattenyésZ
tési anyagából a kecsketenyésztés és a selyemhet.
nyótenyészté.s kimarad. - S. i. t. Mikor egyes ro
vatokat alapos átgondolás után kitöltöttük, B ki nem 
töltött üres helyeket vízszintes vonallal kihuzzuk, 
hogy a helyi tantervbe jóváhagyás után többé már 
bejegyezni semmit se lehessen. Ezzel az egységes 
tananyagbeosztás »helyi tantervc-vé válik. 

Olval61akboz. Miután utmutató füzetsorozatom 
ismerletése után tudomást szereztem arról, hogy 
Brózik Dezsö berettyóujfalui gudasigi iskolai igaz.. 
gató szerlesztésében a gazdasági továbbképző nép
iskolik költségvetését és számadásait tárgyaló ala
pos munka jelent meg, szeretettel közlöm, hogy ter'· 
vezett füzetsorozatomból a költségvetést és száma
dást tárgyaló fiiZetek elmaradnak. 

Mai számunkhoz a leányosztályok helyi tanter
vének boritéklapja és az elsö leányosztály tanítási 
anyaginak hónapokra és hetekre való beosztása van 
csatolva. 

A kiakunhala&i 
állami önálló gazdasági népiakolánál 

áprilisi kelé&ü 

RHODE 
ISLAND 

jércék é& kakasok darabonkint 7 
pengöért még kaphatók. 

l~ , ... 
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előkészítés után megjelent a gazdasági népiskolai szakpedagógusok uj tankönyvének • 

első két kötete : l 
Gazdaleányok könyve Gazdafiuk könyve 

ElslS rész ElslS rész • 
a gazdasági népiskolák 

I. leányosztálya számára 
Szerkesztette 

GÉHER LAJOS 

a gazdasági népiskolák 
I. fiuosztálya számára 

Szerkesztette 
GÉHER LAJOS 

gazd. népisk. Igazgató, szakfelügyelő gazd. néplsk· igazgató, szakfelnsyelő 

Engedélyezve 884-05-76-1930. VKM. sz rendelettel. 

Bors Ignác 
Deák Katalin 
Győrfy Géza 
Vitéz Gyulay István 

Idaetele •. hivatalo• 

Az el&őosztd/yos kötetek munkatársai: 
Kápolnay J6zsef 
Nasy Jőzsef Béla 
Nasv Kilroly 
Obinilemé Czlrmes Irén 

IDirAiatiD61 : 

Pápayné Fekete Julia 
P1Qnlc7.ky Ferenc 
Rácz S4ndor 
Sebők Sándor 

"A tanköny szelleme hazafias, a jöv6t meglapozó. Mély valláserkölcsi nevelést tüz kí 
célul, ennek szolgálatában áll és fontos hivatást teljesít." 

·"Tudomány, módszer, előadás és terjedelem tekintetében az iskola követelményeinek 
megfelel. A~ l~kola tantervét és utasítástlit betartja. Az eddig megjelent ily arányu tanköny• 
veknél sokl(alta jobb és megfelelőbb." 

"A könyv nemcsak alkalmas, hanem uttörö munka." 

&6ber Lajos 
klllyvsarazata tvral-6ve fokozatasan egnzOI kl; az 1930-31 tanévben tellit a 11. és lll. 
aazt61y v61tazatlaaul az alabb felsaralt Ontlio gudaaagl néplakalal Ilinyvellet lllantl)a : 
ABONYINÉ KERESZTURY MARGIT: Olvas6• és tankönyv a leányiskolák JI. és III. 

osztálya számára. - (Eng. sz. 63,986!1928.) 
UJLAKI VILMOS-VARGA 1\IÁRTO~: Olvas6• b tankönyv a fiuiskolák II. és HJ. 

osztálya számára. (Eng. sz. 61,438!1928.) 
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Tankönyvjegyzék, árjegyzék, bevezetés céliáb61 kivánt tiszteletpéldányok meg- l 
kUidését sziv~akedjék bizalonllui:i! tankönyv-osztályunktól Jevelez61apon kérni. 

FRANKLIN-TÁRSULAT• 
magyar irodalmi intézet 

B 11 d u p es t, IV., E g y e t e In -u t c a 4. 
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Téli félév. 
Tantárgy és tanitási anyag 

Hét 
l Talajművelés és l Állattenyésztés l H" t t, tan l Kézimunka l Olvasás l Csecsemóc l Törtélenem l Számtan 

Hónap k h k t • t • t · d · az ar as és helyesírás gondozás és földrajz 
ony a ·er esze es e)gaz aság 

l 
-- l Heti 

óraszám 

l l 

A talaj és Az állattenyésztés A gazdasszony Az egészség 
A hun és magyar Számkimondás. 

l megmüvelésc fontossága és kötelessége fontossága. A gyermek. nemzet A számok 

' 
célja. és erényei. származása. helyi értéke. 

f------ ---- -- l A hunok költöz• 

A talaj nemci Az állattenyésztés A lakás 

'"' 2 alapfogalmai. és berendez~se. 
Irás jelek. ködése 

~ 
és bejövetde. 

.D 
E -- --- ---------

A baba fürösztése A mértékekröl. 
~ 

és öltöztetése. 
;> A teny~szállatok 
o A trágya. Attila. 

z kiválasztása. Az egészséges 
3 Az istállótrágya A szoptatás A konyha. levegő. 

A hun birodalom 

l 
kezelése. és elv.ilasztás. 

felbomlása. 

--------------- -- Follozcis, be~zOvés, 
1-- --------- -- --

A mesterségcs A áll<llok 
szegMités, horgolcis, 

A nagy A magyarok 

4 \lclléhelyisé~ek. 
cslpke\·erés, fehér· Összeadás 

trágya. takarmányoz.ilia. hímzés, cakk és hur• kezdöbetü. vándorlása 
kol;is, mezllkovesdl és a honfoglalás. 

egész számokkal. 

munkák, kalotasze!!i Miért sir 

l 
l l 

munkák, irásos mun• a csecsemő? -
~ l 

l 
A m•t•dgy;k el• 1 A takann•nyo>ds l A tak•s A szeszcs italok 

A fejedelmek Ki vonás 

l 
hintése. , rendje. tisztántartása. korszaka. egész számokkal 

l 

l A konyhakert l \--------- --
l 

l ... 2 b ha".,a, A lehenek l A bulomk A- szavak 

CJ kert helyének takarmányozása. gondoz.isa. elválasztása. Szent István. 

..o mcgválasztás~:__ 1 ~ 
éj l Ismétlés. 

s t . 

:.J 

-- -- -----~ egés;z~z::okkal 
~ 

a 3 l s lll l~ t l é s. Ismétlés. l Szent László . 
. 

--

4 K 
, . 

ü a l' a c s o n y l s z n e t 

l l 

hHC~·- l ·-~ 

' Kerti l'szküzük. A tej gazd<1sil~i l A bb "'""dlato t 

l Kerti munk.:.k. idcntüségc. .\ lak~1s Könyves Kálmán J 
' 
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A k•·rt bc•·c6de• 7\ tej kl-pzó<k-;e 

.:~ <llkví ún:·szl"i . \'if.J/olif;IS. 

::; 
c 
re 

zé..,c l·s a vct~s::. 

forgó. 
-----1----

rnunku és pilwú.:·s.l r-- .... ,,.,.,~ 
l -·--- ,------ti -

.3 

4 

A vctómag . 

A melegágy ké• 
szitése. A melcg• 
ágy bevetése és 

,\ tehl:n 
tc iel•ikt:·pcsségc 

r\ fejés. 

Ismétlés. 

,'\ ruházat. 

A Vdl•vcl, vá•vé 
és a j•vcl kez• 

dódó rag. 

Az emésztés 
szervcí és azok 

müködésc. 
gondozása. 

, _ _.,_ .. l l l '· l A palántaágy ké• =JI 
'"' ·ro 
:l .... 
.o 

Q,l 

~ 

szitése. A palánták . _ . . . . 
l áttüzdelése A teJ hutcsc. Also• cs fclsuruha. T ápszcrcink. 

és kiültetése. 
' l ---

kiik, sárkOzi hímzés, 1- 1 buzá ki hlmzés, toron· ·------- · 
tá' i és más szOttesek 

2 

. Meglegágyi h<1j• 
tatás. A kerti 

. ágyak készítése, 
beültett':se (·s vetesel 

A tcjhibák. 

l l -- -- --1 

folttisztítás. lama, képessége ts 
anyagi tehetsége sze· 

A t .és tt 
használd ta. ~

- az esyes tanuJók haj• 

rint szabadon választvatl----

.3 
Kettó termelés. 
Éveló s mag• 

növények. 

A tej és tejter• 
mékck hamisítása. A mosás . 

l l l ~----- -----

4 Ismétlés. 
A mángorlás 

és vasalás. 

T ápszereink. 

Rövidítések. 

.._......, i A konyhakert 1-- l 
állati ellenségei. ~ • 

<ll 
:l 

1 
A selyemhernyó• 

tenyésztés 
kellékei. 

A szappan 
és keményitó 

készítése. 
l l ·- ---·-·1 - l l 

2 
A termé,tyek 

felszedése és 
eltartása. 

A selyemhernyó 
ellenségei Ruha kezelés. 

A tisztaság. 

Fogalmazás vázlat 
alapján. 

Ismétlés. 

A csecsemó 
mesterséges 
táplálása. 

A mesterséges 
táplálék 

elkészítés~. 

Ismétlést 

H<1zánk földje. 

Hazánk éghajlata. 

Hazánk területe 
és népessége . 

Hazánk telepü• 
lési viszonyai. 

Hazánk 
terményei. 

Hazánk állat• 
tenyésztése. . 

Hazánk hányá• 
sza ta. 

Hazánk ipara. 

Hazánk kereske• 
delme. Hazánk 
vasutja.i és vizi 

Tizedes törtek. 

Mértékek kifeje• 
zése tizedes 

törtekben. 

Összeadás ttzedes 
tórtekkel. 

Kivonás tizedes 
törtekkel. 

Szorzás tizedes 
törtekkel. 

Osztás 'tizedes 
törtekkel. 

·e 1---
l és betegségei. 
----- . l l utjai. 

J--------11- l l l 
~ 

3 

Ismétlés. 

4 

A test ápolása. 

'~ :.; J. 
'ot, ... <C,. 

Fogalmazás 
önállóan. 

Ismétlés. 
,_ 

Budapest. 

Csonka• 
Magyarország. 

Vegyes 
felada tok. 



Nyári félév. 
_.. __ 

Tanitási anyag - l -Hó- Hét Elmélet Gyakorlat Jegyzet 
nap - - -

l Beirások. .. 
~ l .D 2 e A tanuJók előképzct:ségének megállapítása. ldószP.rü gazdasági háztartási és kerti munkák ~ l--
ö. 3 bemutatáSil. Tanulmányi kirándulások. 
~ ------------------------------~ Kézimunka. N A növény és az állat teste. A levegő és cn 

"' 
a széndioxid. 

A nővényi " •nau 161 •~N" alkoló.."ei. l 
l • " • • szervetlen anyagai. 

r-- ··· · ·· - ldószerü gazdasági háztartási és kerti munkák l .. A növ;nyek tlelo. l bemulal.,.. T anulm.nyi kicindul.,ok . ~ 
.D 2 ___ _ _ _ ___ Kézimunka . •O -j;i A növények életfeltételei. o 3 A növény szervei. A bakteriumokróL _________ 

Szünl't. 
4 

l Az eJlész évben tanultak összefoglalása. r--
"' ldószerü gazdasági háztartási és kerlimunkák 

·;:: 2 - bemutatása. TanulmAnyi kirándulások. c. Kézimunka. ·<: 3 Az egész évben tanultak összefoglalása. 
l--

4 

l Az egész évben tanultak összefoglalása. --
:n 2 Idöszerü gazdasági háztartási és kerti munkák ::s :;;- -- ---- --- bemutatása. Tanulmányi kirándulások. 

;:;a 3 Az egész évben tanultak üsszcfogfalása. Kézimunka. 
-

4 

1 
Összefoglaló ismétlések. l ldciszerii gazdasági háztartási és kt•rti munkák 

:n r--- bemutatása. Tanulmányi kirándulások. 
::s 2 l Kézimunka. ·a -------------·--· -· ----:l 

3 ~ 

t\•záró vizsgák. --
4 -
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Tudnivalók. 
A gazdasági népiskolák helyi tantervét jóváhagyás végett junius hó 30. na~áig kell a 

kir. tanfelügyelőséghez beterjeszteni. . . . . . . . .. 
A már egyszer jóváhagyott helyi tanterv mmdaddtg ervenyes, mtg az takola tantestu-

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

hát jóváhagyás végett junius hó 30. napjáig ezt is be kell terjeszteni a. kir. t~n.fe_lügyelö~éghez 
Osztatlan gazdasági népiskoláknál évenkint c.;ak egy-egy osztaty tamtast anyagat kell 

feidolgozni olyan beosztással, hogy a három évig iskolába járó tanuló mind a három osztály 
tanítási anyagát elvégezhesse. . 

Ilyen iskoláknál az "Öraterv" alatt található "Megjegyzések" rovatában fel kell tüntetni 
azt, hogy az iskola ooltatlan s évenkint junius hó végéig a kir. tanfelügyelőséghez be l<ell 
jelenteni, hogy a jövő iskolai évben melyik osztály tanítási anyaga kerül feldolgozás alá. 
A heti 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 " 
" ,. " " " gazdas~gi " " 5 " 4 " 

-4 " 
6 

" 

jut. (Az első azám az önálló, a második a továbbképző gazdasági népiskolákra vonatkozilc) 
Ezeken az órákon felül a hitoktatásra ugy a nyári mint a téli félévben osztályonkint 

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

zésből hosszas keresgélés nélkül is meg lehessen állapítani, hogy az előirányozott tanítási anya
lOt hogyan és milyen mértékben sikerült feldolgozni. 

Az órarendben elegendő a tantárgyakat csak igy feltüntetni : a téli félévben : hit- és 
erkölcstan, gazdaságtan, háztartástan, kézimunka, közismeret, a nyári félévben pedig: elmélet, 
Jyakorlat. .. · 

A tantárgycsoportok keretén beliil az egyes tárgyak tanítására fordítandó heti óraszám 
megállapitásánál a helyi kivánairnak az irányadók. Ezek az óraszámok a tantárgyak és tanítási 
anyag részletezéaénél e célra hagyott rovatba jegyzendák be. 

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

Az iskol~knál rendezett háztartási vagy más tanfolyamok a fenti óraszámot nem csök
k~nthetik s igy a~o~ idő.tartama a tanítási idóbe sem egyes tanulókra sem egész osztályokra 
Ilezve be nem uamtth~to. 

-·-·················· .. ········-··· ............................ 19 ................. évi ................. . hó ·.· . . ...................... napJan 

.. 
P. H. iJ,!azgató. 



Mezltazdasátt' ftéPoktütdS 
XV. évfolyam, ll. szám. . (GAZD~SÁGI NÉPISKOLA) Kiskunhalas, 1930. december 

A GAZDASÁGI SZAK T ANITOK ORSZAGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE 

Előfizetési dij : egész évre 8 penl(c5. Az elO- · •zetéai és hirdetési dljak a Gazdasági Szak FELELŐS 5ZERKESZTÖ Megjelenik augurztus kivételé,·el havonta. 
tanitókOrazál(osEgyesUietepénztár6nakTúr• NAGY JÓZS , 5zerkesztc5&éR éa kiadóhivatal: Kiakunhalaö 
kevére az 54.135 csekkaz6ml6n kUidendc5k. EF BELA Ga7.daa6gi Hépi&ko!.a· -Az Egyesület tagjai 

A 1 k' dA 6é t f 1 l· H J . . a lapot tagd1.1uk fejében kapj61c. 
ap 1a a r e e · agy _ ózaef Béla K•akunhalaa. K1adótulajdonos, a Gazdasági Szaktanitók Oradgoa Egye&Uiete, Makó. 

Dr. Petri Pál. 
Nagy örömmel töltötte et a magyar népnevelö

ket s köztük a gazdasági szaktanítói kart dr. Petri 

Pál államtitkár urunknak a leg:nag3sabb helyről ka

pott kitünt.etése. 
Nincs a magyar pedagógiának egy tatpalat:nyi 

területe sem, amely ne érezte volna az ö nagy 

lelkének éltető melegét s amelynek megytermékenyi

tésében az ö megmérhetetlen nagy tudásának, szer
vez6képességének és akaraterejének rés~ n<! lett 

volna. 
Már a miniszterelnökségen való müködése ide

jén is foglalkozott iskolai ügyekkel, amennyiben az 
idegenbeszakadt magyar véreink i>:koláinak a Ju

Iián..egyesü!eli és Szent-László-lársulati iskoláknak 

szervezésében szerzett soha el nem évülő érdeme
ket s későbben ö lett a főnöke is ez iskolák ügy-

oszt41yának. 
Mint nemeslelkü, jóságos szivü igaz magyar 

ember, a háboru alatt a hadigondozásból is kivette a 

résZét. Sok fájdalmat enyhitett, sok könnyet törölt 

le, sok kialudt reményt gyujtott uj lángra és sok 
derékban tört életet velJetett vissza az önbizalom

mal telt élet utiira. 
A kultuszmlnisztériumban 1922-ben lett államtit-

kár, ahol az isteni gondviselés a többek között 

... 

egyik - a magyar gazdasági élet teUenditésében 
nagy szerepre váró ügyosztályának; a gazdasági 

népoktatási ügyosztálynak a legfőbb irányiiását biz
ta az ö széles látókörü, munkabiró, eröskezü egyé-

niségére. 
Ha vannak és vannak az életben, az emberiség 

és az egyes nemzetek életében gondviselésszerü 
intézmények és ez intézményed: meg:estesi:ésére, ha
tékonnyá való tételére gondviselésszerü emberek, a 
mi ügyünk - a gazdasági népoktatás ügye - a 
jelekből itélve ilyen intézmény s ál:amtitkár urunk 

személye ilyen egyéniség. 

A gazdasági népoktatás ügyét az ö államtitkár

sága óta nem a hivatalok zárt ajtói mögött, hanem 

a mind sürübbé és sürübbé, mondhatni szokássá 
váló iskolalátogatások során intéZik el. Mint apos· 
tol keresi fel ö is a gazdasági iskolákat és szive

sen fogadja ez iskolák munkásait, hogy bátoritsa, 
buzditsa öket kitartó munkára s a sa;át szemeivel 
gyöződjél;: meg e nagyfontosságu ügy állapotáról 

és fejlödéséröl. 
Adja Isten, hogy áldásos munkában eltöltött 

élete alkonyán majd boldogan állapithassa meg, 
hogy ean a téren végzett munkája is egyik ténye
zője volt a várva várt magyar feltámadásnak. 



-!-----------------------------------------~·~-~-~.._~-~~--·-~._k_ta_t•_ 
Gazdasági népiskolák a mezógazdasági kultura 

szolgálatában. 
Irta: vitéz BOCSKÓY ANDRÁS. 

Magyarország boldo~'ásának alapja a Jegrégibb 
id6 óta a föld volt. Ez a vérrel szer.zett föld, a ma
gyar őserő, élniakarás tette lehetövé, hogy ha
zánk a legsulyosabb csapásokat, az óriási vérvesz
teségeket minden időben kiheverte s itt Európa kö
llepén, a sok külsö-. és belső ellenségen gyözedel
meslredve, e2Jeréves multra tekinthet vissza. 

A lezajlott viágháboru s azt követő szomoru 
idők után ez a vérrel, könnyel és v.eritékkel öntö
zött magyar rög volt ·az, amely lehetövé tette ha
zánk gazdasági talpraáDitását 

Országunk megcsonkítása, a megváltozott köz
gi82Jdasági helyzet és a bekövetkezett sulyos gaz
dasági válság parancsolóan irja elő, hogy többé 
már ne mindent a földtől és az őserőtől vár
junk, hanem ezen hatalmas tényezö!(höz kapcso
lódni kell a kulturána·k is, náhmk az agrár Ml!gyar
országon a mezögazdasági kulturának. 

A mazögazdasági kultura terjesz!éséné. sok esz
köze van, de ezek közül legfontosabbak a gazda
sági iskolák s ezeknek az a típusa, amely a nagy 
tömegek résZére képes ismereteket nyujtani. 

Dyen iskola az önálló gazdasági népiskola. Há!a 
és köszönet mindazoknak, akik már több, mint har
minc évvel ezelőtt ezen iskolák szzrvezését az ag
rár Magyarország legfontosabb feladatának tartot
ták. 

Nagyjelentöségük, ór!ási hordere;ü·~ r.emc.>ak 
.azért van az önálló gazdasági népiskoláknak, m~t 
nagy tömegeket képesek tanitani és nevelni, ha
nem emellett még a vallásos és erkölcsös nevelés 
is biztositva van. 

Ezek az iskolák a kisgazdatársadalom gyermekei
nek mezögazdasági tanítását. továbbképzését lát
ják el. Azonkivül fontos tényező, hogy helyben 
nyujtja azokat az ismereteket, amelyekre népünk
nek okvetlenül szüksége van, hogy ezekben a ne
héz időkben boldogulhasson. Azért hangsulyozom, 
hogy helyben, mert a magyar ember nem szivesen 
kül~ gye~mek~t a városi iskolába, mivel nem igen 
tudJa nélkü1özm, továbbá szomoru tapa3z!alaiai van
ak, mert a városból visszakerült fiu igen gyakrat 
nem tudja magát beleélni a falusi munkakörbe. A 
helyben való tanitás aZért is fontos, mert ezzel 
elejét lehet venni a falu nagy vágyakozásának a 
város iránt. 

Ezek az iskolák ugy a multban, mint a jelen
ben sike~n végezték ~ végzik nehéz munkáju
kat" pedig elleknek az ISkoláknak nagy része ön
-erejéből,, nagyon sok .esetben csekély támogatással 
egész . VIdék gazdaság~. kulturájának iránYitója lett. 

Mmdazok, akik iskoláink szervezésének nehéz
ségeit ismerték a multban, nem sajntlták a fárad-

ságot s továbbra is figyelemmel kisérték az önálló 
gazdasági népisko:ák munkái!; azok ma is hangos 
szóval és igaz meggyőződéssel hirdetik, hogy a 
mezögazdasági népoktatásnak a legfontosabb be!Te 
az önálló gazdasági népiskola. 

Az elméleti éS gyakorlati gazdasági oktatáson 
kivül nagy jelentőséggel birnak minden iskolánál a 
tangazdaságokban elért eredmények. 

Országos állagnál minden isko'ánk legalább 50 
százalékkal többet termel, de 22 ta:1gazdas*gunkban 
már ötéves átlagban tOO százalékkal nagyobbak a 
terméseredmények az országos átlagnáL 

Al!ataink és terményein!~ nemcsak vidéki, hanem 
országos, söt számtalan esetben a külföldi kiállitá
sokon díjakat éS kitüntetéseket nyerrek. lgy több, 
mlnt 500 azoknak a kitüntetéseknek száma, amelye
ket iskoláink az utolsó 25 év alatt szereztek. 

A tiszta jövedelem iskoláin!mál az 1927-1928. 
évben 70--100 p.:ngő volt kat. holdanként, sőt en
nél magasabb tiszta jövedelemmel rendelkező isko
láink is voltak. 

Ezek oly magas á:lagszárr:ok, amelyeknek el
érésére emberileg mindent el kellett követ~, mert 
jelenleg a jó felszereJt gazdasá~ok jövedelme mini
málisra csökkent és kiváló gazdasági e:nbereink be
bizonyították, hogy ez idő szerint haswnnal gaz
dálkodni szinte a lehetetlenséggel határos. 

Nem óhajtok száraz statisztikai adatokat felso
rolni, hanem ahelyett felemlítem, hogy mik voltak 
azok a fontos gazdasági munkálatok, amelyek az 
önálló gazdasági népiskolák utján tért hódilottak és a 
kisgazdaságokban e]lerjedtek. 

örvendetesen lehet megállapitanunk, hogy iskolá
ink körzetében általánossá kezd válni a tarlóbuk
tatás idejében való végzése, továbbá az őszi mély
szántás és a tavaszi szántás mellözése. Ezzel ~
idejüleg kezdetét vette a Irágyának megbecsülése, a 
rendszeres trágyázás s az azt kiE:gészitő mütrágya 
használata. Fontos vívmánya iskoláinknak, hogy 
nem csak községeik területén, hanem a szomszé
dos vidékeken is mind:g szórványosabban fordul 
elő a Irágyának elégetése. Több iskolától nyert ér
tesülésem szerint az iskolába járó gyermekek nem 
engedték szüleiknek a trágyát tüzelési célokra fel
használni. 

A vetéshez a mag rendszeres elókészitése, va
lamint a csávázás megfelel6 keresztülvitele örven
detesen kezd terjedni, amiben nem kis része van 
iskoléinknak. Valamint a ve1ett takarmányok terme
lésének az Alfö!dön való elterjedéséhez nagym6rték
ben hozzájárultak. 

Nem hagyhatom sZó nélkül az iskolák-
}. nak azt a munkásságát, amit mindenült a le-
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ventéle és felnöttek gazd.lsági okta~ásáért tettek és 
manap8ság is tesznek. Egyetlenegy momentumot 
óhajtok felemliteniJ pl. 1927-28. év telén 24 is
kolának tanerői két héttől négy hétig terjedö gaz
dasági tanfolyamokat tarlottak felnöttek részére, a 
melyek az illetékes mezögazdasági kamarák meg
állapitása szerint kitünő eredménnyel végződtek. 

, - Meg kell emlékeznem a különféle ház:ipari, to
vábbá a leánynövendékek részére tartott háztartási, 
varró és kézimunka tanfolyamokról, amelyek egyes 
vidékek szegényebb népeinek a téli időben, ha szü
kösen is, de kenyeret biztositottak. 

Ezeken kivül fási~ások, erdösilések, parkírozá
sole hirdeti!( iskol:á"lknak e téren is kifejtett hasznos 
müködését. 

Ahhoz, hogy ezek az is:<o:ák ily nagy eredmé
r~yeket érnek el, sok munka, lanka1atlan kitartás, 
vasszorgalom kElllett és óriá;;i fanatizmus hinni és 
dolgozni Csonkahazánk szebb és jobb jövője érde
kében. 

Mindaz amit elmondottam, n<!m jelenti, hogy a 
gazdasági népiskolák fejlesztésében nincs tovább 
tennivaló. Azokat az eredményeket, melyekre büsz
kén tekinthetnek vissza ezek az iskolák, felszere
res nélkül érték ei. Mi mindent lehetett vo:na e~érni, 
ha ezek az iskolák alapításuk alkalmával a gazda
sági felszerelésekből a l'~gszükségcsebbeket megkap
hatták volna. 

Minden halad, fejlődik s a megváltozott gazda
sági viszonyok szigoruan követel;k a gazdaságok 
teljes felszerelését és a gazdasági rendszerek átala
kitását 

A sulyos gazdasági harcban, a termelési világ
versenyben a jól felszereli gazdaságoknak is nehéz 
közdelembe kerül helyt állani, a gyenge alapokQn 
álló, fejlődni nem akaró, töke nélküli gazdaságok 

elpu!>zlulnak, ebben az irtózatos nagy gazdasági harc
ban. 

A gazdasági kultura terjesztésének fontos esz
köze volt a multban a gazdasági népiskola, meny
nyivel fontosabb, hogy helyét megállja a jelen
ben s a jövőben. Ezt pedig csak ugy érhetjük el, 
ha ezek az iskolák megkapják a legszükségesebb 
felszereléseket, hogy továbbra is vezetöi, irányitói 
legyenek a kisgazdaságoknak Ez országos érdek, 
különösen manapság, amikor a földbirtok nagyobb 
százaléka kis emberek kezén van, akiknek gyerme
kei adják az önálló gazdasági népiskolák tanulói
nak legnagyobb hányadát. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy e nehéz időkben 
evenként szaporodik ezeknek az iskoláknak száma, 
de örömünk csak akkor lenne igazi, ha lehetősége 
nyiina annak is, hogy a meglevő iskolákat teljes 
mértékben felszerelhessük. Igy a szó igaz értelmé
ben eleget tudnának tenni azoknak a követelmények
nek, amiket minden intézményföl elvár megcsonki
tott országunk. 

Végül, ha felemlitem, hogy több, mint egy millió 
kisbirtokos család gazdasági kulturájának meg!erem
téséröl, fejleszléséröl, helyes mederbe tereléséről és 
ezzel együtt az ország nagyobbik feléről van szó, 
igy nyilvánvalóvá válik ez ügyért kitejtendő munka 
óriási hordereje és sürgőssége. 

Hazánk sorsának jobbrafordu!ása sok belső és 
külső körülménytől függ, de ezek közölt Jegfonto
sabb a nemzet többségél alkotó kisbirtokos osztály 
boldogulása. Ennek alapja pedig a gazdasági kul
tura, mert ez lehetövé teszi gazdasági megerősö
désünket s csak igy érhetjük el forró vágyunkat: 
az integer Magyarországot.*) 

*) Kivonat 1929. évi kÖzgyülés eikalmával tar
tott elöadásból. 

1·-·-·-·-·-.. ·-·-·-·
G E R G E L v. Fr: L E K O L U M B U 8 szABADALMAzoTT l l KEL TETÖ- É8 NEVELŐGÉPEK 
LÁMPANtLKŰLI MELEGVIZf0Tt88EL, VALAMINT LÁMPA· ts MELEGVIZf0Tt88EL l 
50, 100, 200, 300, 400, 600 és 800 tojás befoganóké·IIIQ22 l!s JqJO évi modell l - A gyakorlatban fényesen 
pességgel. Sok száz elismerölevél l bevált. Sok száz elismerölevl!l) 

ToJ•abozamra berendezett fajbaromfi tenyt!utfa· Ólall, baromfltenyt!azt. eazkGaGIII, 

LegJobb tojukból származó fehér amerikai leghom• 
tyukok. Tel:'yésztojás és naposcsibe eladás· Cllapó• 

er4takana•nyok· 

Amerikai boxes•termelésre berendezett méhészet, 
Fajrnéz l!s csemege lépesméz· 

Válaszbélyeg ellenl!ben dijlatan szakoktst4s. l Az 41Iomány vérvlzsg41at alapján fehérhasmené~· 
mentes. 

l ~ER GEL y BÉLA BUDATÉTÉNY !ZELÓT!: KÁPOLNA•UTCA85,SZ. (PEST MEGYE.I 

._::.=;;~=~=-=-=~. 



-!----------------------------------------~·~-.~md----~~-·~--k-~-·~ 
Gazdasági népiskolák a mezógazdasági kultura 

szolgálatában. 
Irta : vitéz BOCSKÓY ANDRÁS. 

Magyarország boldogu'ásának alapja lll Jegrégibb 
idő óta a föld volt. Ez a vérrel szerzett föld, a ma
gyar őserö, élniakarás tette lehetövé, hogy ha-
2ánk a loegsulyosabb csapásokat, az óriási vérvesz
teségeket minden időben kiheverte s itt Európa kö
~pén, a sok külsö-. és belső ellenségen győzedel
meslredve, ezeréves multra tekinthet vissza. 

A Iezaj!ott viágháboru s azt követő szomoru 
idők után ez a vérrel, könnyel és veritékkel öntö
zött magyar rög volt az, amely lehetövé tette ha
zánk gazdasági talpraáDitását 

Országunk megcsonkítása, a megváltozott köz
glll1Jdasági helyzet és a bekövetkezett sulyos gaz
dasági válság parancsolóan irja elő, hogy többé 
már ne mindent a földtől és az őserőtől vár
junk, hanem ezen hatalmas tényezö!{höz kapcso
lódni kell a kullurának is, nálunk az agrár M~gyar
országon a mezögazdasági kulturának. 

A mezögazdasági kultura terjesz!ésénoek sok esz
köze van, de ezek közül legfontosabbak a gazda
sági iskolák s e1leknek lllZ a tipusa, amely a nagy 
tömegek résZére képes ismereteket nyujtani. 

Ilyen iskola az önálló gazdasági népiskola. Há!a 
és köszönet mindazoknak, akik már több, mint har
minc évvel ezelőtt ezen ·iskolák szzrvezését az ag
rár Magyarország legfontosabb feladatának tartot
ták. 

Nagyjelentöségük, óriási hordere;ü·, r.emc.>ak 
azért van az önálló gazdasági népiskoláknak, mert 
nagy tömegeket képesek tanitani és nevelni, ha
nem emellett még a vallásos és erkölcsös nevelés 
is biztositva van. 

Ezek az isko!ák a kisgazdatársadalom gyermekei
nek mezögazdasági tanítását. továbbképzését lát
ják el. Azonkivül fontos tényező, hogy helyben 
nyujtja azokat az ismereteket, amelyekre népünk
nek okvetlenül szüksége van, hogy ezekben a ne
héz időkben boldogulhasson. Azért hangsulyozom, 
hogy helyben, mert a magyar ember nem szivesen 
kül~ gye~~k~t a városi iskolába, r.tivel nem igen 
tudJa nélkulözm, továbbá szomoru tapa3zlalalai van
Qk, mert a városból visszakerült fiu igen gyakrat 
ne.m tudja magát beleélni a falusi munkakörbe. A 
helyben való tanítás aZért is fontos mert ezzel 
elejét lehet venni a falu nagy vágy~zásának a 
város iránt. 

E~k az iskolák ugy a multban, mint a jelen
ben stkeresen végezték és végzik nehéz munkáju
kat" pedig elJeknek az iskoláknak nagy része ön
~jéböl,_ nagyon sok _esetben csekély támogatással 
egesz . vtdék gazdaságt kulturájának iránYitója lett. 

Mtnda.lOk, akik iskoláink szervezésének nehéz
ségeit ismerték a multban, nem satnilták a férad-

ságot s továbbra is figyelemmel kisérték az önálló 
gazdasági népisko!ák munkáit; azok ma is hangos 
szóval és igaz meggyőződéssel hirdetik, hogy a 
mezögazdasági népoktatásnak a legfontosabb he}Je 
az önálló gazdasági népiskola. 

Az elméleti és gyakorlati gazdasági oktatáson 
kivül nagy jelentőséggel birnak minden iskolánál a 
tangazdaságokban elért eredmén_yek. 

Országos átlagnál minden isko'ánk legalább 50 
százalékkal többet termel, de 22 ta:1gazdas*gunkban 
már ötéves átlagban 100 százalékkal nagyobbak a 
terméseredmények az országos átlagnáL 

Al!ataink és terményein!i: nemcsak vidéki, hanem 
országos, söt számtalan esetben a külföldi kiállitá
sokon dijakat és kitüntetéseket nyertek. Igy több, 
mlnt 500 azoknak a kitüntetéseMnek száma, amelye
ket iskaláink az utolsó 25 év alatt szereztek. 

A tiszta jövedelem iskoláin!mál az 1927-1928. 
évben 70--100 pengö volt kat. holdanként, sőt en
nél magasabb tiszta jövedelemmel rendelkező isko
Jáink is voltak. 

Ezek oly magas á:lagszámok, amelyeknek el
érésére emberileg mindent el kellett követni, mert 
jelenleg a jó felszereJt gazdasá~k jövedelme mini
málisra csökkent és kiváló gazdasági e:nbereink be
bizonyították, hogy ez idő szerint hasronnal gaz
dálkodni szinte a lehetetlenséggel határos. 

Nem óhajlok száraz statisztikai adatokat felso
rolni, hanem ahelyett felemlitem, hogy mik voltak 
azok a fontos gazdasági munkálatok, amelyek az 
önálló gazdasági népiskolák utján tért hódilottak és a 
kisgazdaságokban elterjedt.ek. 

örvendetesen lehet megé.llapitanunk, hogy iskolá
ink körzetében általánossá kezd válni a tarlóbuk
tatás idejében való végzése, továbbá az őszi mély
szántás és a tavaszi szántás mellözése. Ezzel ~
idejüleg kezdetét vette a írágyának megbecsülése, a 
rendszeres trágyázás s az azt kiegészítő mütrágya 
használata. Fontos vivmánya iskoláinknak, hogy 
nem csak községeik terilletén, hanem a szomszé
dos vidékeken is mind:g szórványosabban fordul 
elő a trágyAnak elégetése. Több iskolától nyert ér
tesülésem szerint lllZ iskolába járó gyermekek nem 
engedték szüleiknek a trágyát tüzelési. célokra fel
használni. 

A vetéshez a mag rendszeres elókészitése, va
Iamint a csávázás megfelelő keresztülvitele örven
detesen kezd terjedni, amiben nem kis része van 
iskoláinknak. Valamint lll vetett takarmányok terme
lésének az Alfö!dön való elterjedéséhez nagymArték
ben hozzájárultak. 

Nem hagyhatom SZÓ nélkül az iskolák
l nak azt a munkássé.gát, amit mindenütt a le-
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venték és felnöttek gazdasági okfa~ásáért tettek és 
manap8s6g is tesznek. Egyetlenegy momenturnot 
óbajlok felemliteni1 pl. 1927-28. év telén 24 is
kolának tanerői két héttől négy hétig terjedö gaz
dasági tanfolyamokat tarlo:tak felnöttek részére, a 
melyek az illetékes mezögazdasági kamarák meg
állapitása szerlnt kitünő eredménnyel végződtek. 

, - Meg kell emlékeznem a különféle ház:ipari, to
vábbá a leánynövendékek részére tartott háztartási, 
varró és kézimunka tanfolyamokról, amelyek egyes 
vidékek szegényebb népeinek a téli időben, ha szü
kösen is, de kenyeret biztosilottak. 

Ezeken kivül fáseások, erdösilések, parkirozá
sol< hirdeti!< iskol:árJknak e téren is kifejtett hasznos 
müködését. 

Ahhoz, hogy ezek az is',o'ák ily nagy eredme
nyeket érnek el, sok munka, lankadatlan kitartás, 
vassungalom kElllett és óriá•;i fanatizmus hinni és 
dolgozni Csonkahazánk szebb és jobb jövöje érde
kében. 

Mindaz amit elmondottam, nem jekn:i, hogy a 
f:&Zdasági népiskolák fejlesztésében nincs lovább 
tennivaló. Azokat az eredményeket, melyekre büsz
kén tekinthelnek vissza ezek az iskolák, felszere
iés nélkül érték ei. Mi mindent Iehetett vo:na e~émi, 
ha ezek az iskolák alapításuk al!{almával a gazda
sági felszerelésekből a I·~gszükségcsebbeket megkap
hatták volna. 

Minden halad, fejlődik s a megvállozott gazda
sági viszonyok szigoruan követeLk a gazdaságok 
teljes felszerelését és a gazdasági rendszerek átala
kitását. 

A sulyos gazdasági harcban, a termelési világ
versenyben a jól felszereJt gazdaságoknak is nehéz 
küzdelembe kerül helyt állani, a gyenge alapokon 
álló, fejlődni nem akaró, töke nélküli gazdaságok 

elpu~ztulnak, ebben az irtóza!os nagy gazdasági harc
ban. 

A gazdasAgi kultura terjeszlésének fonlos esz
köze volt a multban a gazdasági népiskola, meny
nyiv·el fontosabb, hogy helyét megállja a jelen
ben s a jövőben. Ezt pedig csak ugy érhetjük el, 
ha ezek az iskolák megkapják a legszükségesebb 
felszereléseket, hogy lovábbra is vezetöi, irányitói 
legyenek a kisgaulaságoknak. Ez országos érdek, 
különösen manapság, amikor a földbirtok nagyobb 
százaléka kis emberek kezén van, akiknek gyerme
kei adják az önálló gazdasági népiskolák tanulói
nak legnagyobb hányadát. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy e nehéz időkben 
évenként szaporodik ezeknek az iskoláknak száma, 
de örömünk csak akkor lenne igazi, ha lehetősége 
nyiina annak is, hogy a meglevő iskolákat teljes 
mérfékben felszerelhessük. Igy a szó igaz értelmé
ben eteget tudnának tenni azoknak a követelmények
nek, amiket minden intézménytől elvár megcsonki
tott országunk. 

Végül, ba felemlitem, hogy több, mint egy millió 
kisbirtokos család gazdasági kulturájának meg!erem
téséröl, fejleszléséről, helyes mederbe tereléséről és 
ezzel együtt az ország nagyobbik feléről van s.zó, 
igy nyilvánvalóvá válik ez ügyért kifejtendö munka 
óriási hordereje és sürgössége. 

Hazánk sorsának jobbrafordulása sok belső és 
külsö körülménytől függ, de ezek között legfonto
sabb a nemzet többségét alkotó kisbirtokos osztály 
boldogulás&. Ennek alapja pedig a gaZdasági kul
tura, mert ez lehetövé teszi gazdasági megerősö
désünket s csak igy érhetjük el forró vágyunkat: 
az integer Magyarországot.•) 

*) Kivonat 1929. évi kÖzgyülés eikalmával tar
tott elöadásból. 
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l :1 Tapasztalataim a gazdasági irányú 

l 

továbbképzö iskoláknál. 
Irta : MA TOS ISTVÁN. 

n. 
Lapunk egyik számában a gazd. irányu továbbképző 

iskolák eredményes munkáját legjobban bénitó okok közül 
az elöadói tiszte!etdijak egyöntetü rendezésér~ és a to
vábbképzöknek minden körülmények közölt gyakorlóterü
lettel való ellátására mutattam rá. 

A továbbképzök hivatásuknak csak akkor fognak az 
é!e\ben is rr.egfelelni, ha tanitójuk kellő elméleti tudással 
és gyakorlati jártassággal bir a falu népének föroglal_k?zá
sál képező mezö- és kertgazdálkodásban is. A tamtokat 
mezögazdasági és kertészeti ismeretekke: clsösorbl'l a 
tanítóképzök és a nyáron rendezett 4 hetes gazdlsági 
tanfolyamok látják el. Bár a tanitóképzökben a multhoz 
képest a gazd. tárgyak oktatásánál is nagy haladás ta
pasztalható, rr.ert ma már osztályonként erre a iárgyra 
heti 2 óra esik, azonban a gyakorlati kiképzés a legtöbb 
képzőnél nem fe:el meg awkn3k a kívánalmaknak, ame
lyeket a falu népe elvár tanítójátóL A gyakorlati kiképz~s 
je!enleg is csak eb~ áll, hogy a növendékek ösz és ta
vasz folyamán bizonyos idöszerü munkában a telepen 
résztvesznek. Hozzáfüzöm azonn3l, hogy ezen a hiányossá
gon a képzök nem is segithetnek addig, amig kclli:en 
felszereJt gyakorlóterülettel r.em bírnak. Szerény vélemé
nyem szerint a tanítóielölteknek igy a továbbképzöt illetö 
liiképzésük csak fé:kiképzés. Teljessé akkor lesz, ha az 
elemi gyakorlóiskolák mintájára a képzök mellé gazd. 
továbbképző gyakorló iskolák is egy kisebb mintagazdl
sággal állittatnának fel, ahol a tanitónövendékekJ nem
csak a gyakor!ati t:mitásban, de egy kisgazdaság okszerü 
veze:ésében, faiskola kezelésében is begyakorolhatnák md
gukat, illetőleg kellő kiképzésben részesülhetnének. 

Ennek a megoldása az állam részéről nem is kerülne 
nagy anyagi á!dozatokba, mert hiszen több olyan voiro
sunk van, ahol tanitóképzö és gazd. népiskola is v·,m. 
Igaz, hogy ezideig minden szorosabh kapcsolat !lélkül 
lnüköd:ek, di~ a jövőben éppen a továbbképzök érdekében 
az volna kivánatos, hogy a tanítójelöltek itt nyerjen~k a 
a gazd. tárgyakból gyakorlati kiképzést. Tudomásom ne
rint illetékes helyen is foglalkoznak ezzel a rr.eiQldással és 
már vannak is képzök, ahol a gazd. tárgyak előadását 
gazd. népiskolai igazgatók látják el, nagy javára az 
ügynek. Tény az, hogy ilyen helyen a ga.~:d. népiskolák 
fels:rerelt kisgazdaságaiban szakszerü irányitás mellett a 
tanítónövendékek töké:etesebben elökészülh~tnének másik, 
nem kevésbbé fontos élethivatásukra a továbbképzök ve
zetésére. De természetes az is, hogy ezt a szakszerü irá
nyítást azok adhatják meg legjobban, akik mag•Jk is 
intenzivebb módon ugyanazt a hivatást végzik. 

Nagy szükség van a nyári tanítói gazd. tanfolyar
mokrar is. Sajnos, - ugylátszik, kellő fedezet hiányában, 
- iskaláinknál rendezett ezen tanfolyamok száma évröl 
évre csökkenik. Pedig a közelmultban mennyi tanltó 
nyert itt - ha r~vid idö alatt is - gud. irányu kiképzést, 
de még menny1 azoknak a lmllégáknak a száma, akik 
szerelnének ily tanfolyamon résztvenni, de ezideig nem 
volt módjukban. 

Szembeszökö a tanfolyamot végzett tanitó és a nem 

végzett munkája közötti különbség. Nehogy félreértsenek, 
nem rovom fel bünükül a tanfolyamot nem végzett kar
társaknak munkájuk kevésbbé eredményességét, mert ma
gam is sok esetben szemtmuja voltam annak a jóak~at
nak, ügyszeretetnek, amellyel igyekeztek ennek a hiVa
tásuknak is teljes mértékben megfelelni. Azonban nem 
lettek annakidején erre a nem éppen könnyü fehdatra 
kellően elökészitve s amikor a falusi mostoha viszonyok 
közé kerültek, azt sem tudták, mit is kezdjenek a tovább
képző gyakor:ó területével, a községi faiskolával. De 
nem voltak teljesen tájékozottak a gazd. irányu tovább
képzök szervezetében, azok tananyagában stb. sem és 
ezen nincs is mit csodálkoznunk, mert a gazd. tárgyak 
szaktanára a legtöbb esetben ezt nem is adhatta elö. Igy 
áll elö azután, hogy nagyon sok község~n csak névleg 
\·an gazdnsági irányu továbbképzö iskola, d<! a valóság
ban megmaradt a régi ismét:öi~koh. 

Bizonyos, hogy jó néhány év eltelik még addig, amig 
ezek a nagy számban lévő isruétlö iskolák az életben is 
hivatásukat nagy mértékben betöltö gazd. irányu tovább
képző iskolákká fejlődhetnek át. Ennek a folyamatnak a 
meggyorsitását szolgálnák a nyári gazdasági irány•J tan
folyamok is, amelyeket tehát nem csökkenteni, hanem 
e!lenkezö'e~ évrőLévre szaporitani ke'lene m'ndaddig, amig 
legalább a kirivó nagy hiányokat nem pótoljuk s elenyésző 
csekély lesz azoknak a tan:tóknak a száma, akik ily tan
folyamon nem vettek részt. Természetes az is, hogy ezek 
a 1anfolyamok a legnagyobb sikerrel a gazd. népiskoláknál 
rendezhet ök meg. Minden személyi 'vonatkozás kikapcso
lásával, teljes tárgyilagossággal mondhatjuk ezt, mert az 
önálló gazd. népiskola áll a legköze'ebb a továbbképzöhöz, 
mondhatnánk ugyanaz, csak fej:ettebb alakban. Ugyanazzál 
a hivatással, ugyanazzal a növendéksereggel dolgozik ez 
is, az is, csak az előbbi valamivel nagyobb területen s 
tökéletesebben felszerelve. Bizonyos, hogy a továbbképzök 
életébe vágó elméleti és gyakorlati ismereteket itt sajá
tithatja el a tanító legjobban, mert a példa mindég a 
5zeme e!ött van, csak azt kell majd az ö szerényebb vL 
:;zonyai közé Iemásolnia. 

Befejezésül még a gazdasági ir6nyu továb'.Jképzók
nél észlelhető nagy tankönyvhiányról szerelnék meaem16-
kezni. Nagyon nehéz tanitani és megfe:elö eredményt 
is elérni az osztatlan gazdasági továbbképzökben, mert az 
elvégzendő anyag nagysága, a rende:kezésre álló idö 
rövidsége és az iskola osztatian volta háromszorosm su
Jyosbitják a tanító munkáját. A sikeres oktatást nsgyon 
elösegltené, a tanulők munk4j4t pedi& •egkönnyltené egy 
jó tankönyv. 

A gazdasági továbbképzök részére jó tankönyvet meg
irni nem könnyü feladat, mert megszerkesztésénél annyi 
körülménnyel kell számolni és különféle figyelembeve
endő szempontokat összeegyeztetni, ami más iskolai tan
könyv megirásánál nem áll utjában az irónak. Hiszen 
mAr maga az, hogy vannak teljesen osztatlan, részben 
oszlott s végül teljesen osztott gazdasági továbbképz6k, 
nagy feladat elé állitja a tankönyv iróját. Olyan jó tan-



könyvet pedig - amely az elősorolt összes tipusolalak 
megfelelne - megszerkeszteni talán nem is lehet, vagy 
oly költségessé tenné a könyvet, hogy a többnyire sze
gény szülök gyermekei azt be sem sze:-ezhztnék. 

A teijesen osztott továbbképzök részére már több 
tankönyv van haszná!atban s itt a hiány nem is érezhető 
annyira, mint a többi tipusoknál, amelyek rész:!re eddig 
tudomásom szerint nem is iródott. 

f:getöen szükséges a gazdasági irányu továbbképzök 
tantervének kiadása, különösen fontos az osztatlan tovább
képzöké, ame:y lényegesen meg fogja könnyi~e:1i a t~nitó, 
de a tankönyviróknak is a munkáját. Az osztatlan tovább
képzökben kevesebb óra esik egy-egy osztályra, ezért 
az anyagnak csak a Jegfon:osabb részét válog1Ssuk ki s 
ugy csoportosit~uk ezt az anyago!, hogy annak meghall-
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gatása a többi osztályra is hasznos legyen, mert ~záltal 
kevesebb lesz a csendes foglaBrozás s k~bb a fegyel
mezés. Az osztatlan továbbképzőkben az u. n. váltakozó 
tanmenettel kell dolgoznunk, tehát a tankönyv megirásánál 
ezt is figye!embe kell maJd venni. i 

Nem célom, hogy itt elősoroljam a tankönyvirásnál 
figyelembeveendő összes szempontokat, csak egy néhány 
fontosabbra kivántam ez alkalommal rámutatni. 

A legsürgősebb fe!adatok egyikének tartom, hogy a 
gazdasági irányu továbbképzök között tulsulyban lévö, 
csak némi:eg osztott iskolák - és pedig külön :~ fiuk, 
külön a ieányok részére irt -. jó és olcsó tankönyvet 
kapjanak. Ha ennek a kiadása mielöbb megvalósul, ugy a 
gazdasági irányu továbbképzök eredményes munkáss.lgát 
béniló okok közül egy igen fontos fog megszünni. 

N etnzetközi baromfikiállitás és 
gazdasági népiskolák. 

az önálló 

Amint fordul a vihígpiac kereke, amilyen mértékb·~n 

változnak a gazdasági viszonyok, oly::m mértúkb~n kell 
cset!cg rr.áról-tolnapra v<ÍtaztJtnia gazdasitgi rendszerét 
a termelíinek, különbcn ,, nagy kerék abtl marad és 
felmorzsolúdik. A nagy füld<ekén a fogyasztói< száma 
napról-napra nii, ct. a jc'cnség arra int, hogy fogyasztásra 
lcgalkalm:ts<:blJ termékek termelésére rendezkedjün:, be. 
a pént. nt.tgas karnala viszont arra fi~ycimeztet, hogy 
azok a !!iiZuas.!~i cÍJ.!ak n·nt.ibilisak, mclyck kis befektetés• 
sei jcirnak <'s rövid iuún belül jüvctlclmet is produkálnak. 
Ilyen gat.ll<~ ;úgi ;ig a baromfi•~nyészt.!s. lg!n jú példával 
jár clíil c téren a holland L'S dán kisg tzd :t, ki !<ell ö tu
dással és .sz,tkL·r:clcmmf!l ne:ncs:tl< \'ilághirüv:! e:n<!lte -..!Zt 
a termciési ágJt, dc évríil-,~vre naJy iis·;zegekke: folwzza 
i11lamhciztilrtásclnilk bevételcit baromfitermékek exportá 
Jásával s ezwl egyben alapozz:t s.1ját élete jólétét. 

Ehez hnsonló rends:-errel kell nekünk b megJlapoz
nunk kisgazdáink kezL·b~n jövii baromfi:enyésztésünl<et. 
Vitán fc:ül úll, hogy erre az :thpvetii rnunkúra IC~11kal
masabbak az önálló ga~dasttJi népiskolúk, melyek t6 -
20.000 klsgazd<t-ifjut nevelnek évenkint, tehát aránylag 
elég nagy tiimeget ruházn.tk fe: ke!lí) gazdasági szaktu
dással. 

Orvende:esen tapasztaljuk, hogy az önálló gazd 1sági 
népisko~ák ezen a téren igen szépen fejlödnek és évröl
évre nagyobb eredményt mutatnak fel. Ezt igazoljjk a 
nemze:közi baromfikiál:itások katalógusni. Az t929-ik év· 
ben résztvett a kiállitáson t5 iskola, elvill 23 dijat, a 
folyó évben résztvett 23 iskola és elvitt 48 dijat. 

Nemcsak buzditásképen, de főleg azokra az iskolákr:t 
nl6 teldnt~t·e', melyek vérfelfrissités, vagy éppen. uj 
tenyészanyag beállitása szempontjából a közelgö tenyesz 
idényre tenyésztojásra, napos csipére elöiegyzéseket ~kar
nak e5zközö:ni, tájékozásul alant közlöm azoknak az tsk~
láknak jegyzékét, amelyek dijat nyertek és egyben azt ts, 
hogy milyen fajta b:uomfival nyerték a díjakat: 

t. Fthér hghorn: 
Cegléd t ll. díjat, Csongrád t ll., Derecske 1 IV., 

Kaba t ll., Kunmadaras t ll .. t lll., Nádudvar t Ill., Szeg
ha!om 2 IL, Tiszaföldvár t lll. díjat. 

2. Magyar kendermagos: 
Tóváros t lll. díjat. 
3. Rhode isiand red: 
Ceg;éd t IL, 4 Jll., Kiskunhalas t U., M.1kó t 11., S7.e-

ged-Als6központ t lll. dijat. 
ll. Ptki11gi x m.JgyarkacsJ. 
Béké3 t Il., Debrecen ll-ik számu t 1., t ll. dijat. 
5. Pekingi kacsa. 
Abony t ll., Cegléd t ll., CsonArád t ll., lll., Szeged• 

.-\olsóközpont t r., 2 IL. 4 lll., Szeged-Szatymaz 3 III., Tó-
város t r. díjat. 

6. t:h~ld eampb~ll kacsa. 
Ccg:éd t IV. díjat. 
7. Magyar parlagi tud. 
Cwngrád t r., Fegyvernek t r., t ll., Nyírbátor 1 1., 

lll. dijat. 
8. Emdeni x magyar Jud. 
Abony t l. díjat. 
9~ Fehér magyar pulyka. 
Kiskunfé:egyháza t Il. dijat. 
tO. Fehér me:dkói pulyka. 
Nádudvar t Il., Tóváros 1 ll., Turkeve 1 111. dijat. 
összesen: 7 első, 20 második, t9 harmadik és 2 

·negyedik díjat. 
Nem mulaszthltom el befejezésképpen meg-

c:n:i!eni~ hogy isko:áink müködését nagy Miniszterünk 
áUandoon figyel~mmel kiséri s a mai nehéz pénzügyi vt
sZIOnyok me:lett is minden lehetöt elkövet, hogy fejlödésl 
Jehetöségük az iskoláknak ne csökkenjen. Ugy a mult, 
mint a mostani kiéllltás alkalmából juttatott anyagi tá
mogatása is ezt célozza, legyen ez a kishitüeknek erösltés, 
az erőseknek hit, a jövö munkát illetöleg. Gy. G. 



6 lleqa....... NApoktaiM 

A kormány szellerni adóssága. 
Irta : KRISTÓF ANDRÁS. 

Szálló igévé változott hazánkban az a m~n~á~, 
hogy »mez6ga.zdasági állam vagyunkc. A szállo Ige
nek llllapja van. Ma sokan tudják éS érzik, hogy 
bllzénkban az anyagi javak igazi forrása a mezö
gazdasig. Bányánk és erdönk nagyon kevé<>. Ha
lászatWlk a folyamr~ndszerünk szabályozása óta ha
nyatlik. Iparunk éS kereskedel~r.ünk á:alaki!ja és 
basznilhatóvá t-eszi azt, amit a föld, a bánya és 
a folyó ad. 

Trian_on elvitte az erdőt és bányát. Halunk még 
maradt, de legtöbb a szálltóföld. A gazda a földön 
termel. A gazdának és földnek kell adni azt az éle
tet, amit ha:tánk népe fogyaszt. Nyujtani kellene 
még azt az értéket kivitelre, a·nit behozatali c'kkekre 
költünk. Hazánk háztar:ása igy volna egyensulyo
zott. A nemzeti javaknak egy fö forrása van, a 
föld, a me.zőgazdaság. Igy van ez már régóta. 
Mit adtunk a magyaar földnek, amióta megszüle
tett Tr:anon '! 

Tr:anon után jött a földbirtok-reform. Az or
szág nagy o!lójával, a törvényhozással szabdalták 
a magyar földet. Darabolták. Kaptak a nincstele
nek. A tökésekföL A sZJeUemi és anyagi nincstele
nek földet, anyagot,. gazdas_ágot kaptak. A gazda-

s~gi szellem? Az elmaradt. Ottmaradt a megolló
zott nagybirtoknál. A kormány e nincsteleneknek 
adósa maradt. Szellemi adósság a kulturfölényben. A 
r.agy szellemi tultermelésben. So'k kama!ot fizet ez 
után a nemzet. Fizeti a tiz·ennegyedik be!fet gabo
natermésünkben a világpbcon. Mi magya·rok, akik 
klímák miatt termelünk gabanát, csak a tizennegye• 
dik buzát termeljük. Ennek oka szellemi nincste
lenségünk, a törpe és kisbirtok gazdaságok helyte
len kezelése. 

Ma a törpe- és kisbirtok az országban a leg
nagyobb töl{ét képviseli. Ezt a legnagyobb tökét 
jól kellene kamatoztatni. Nagy tö!te nagy ka·natta.I 
sol< jövedelmet hoz. A legnagyobb tökecsoportot 
kell az ország háztartásába1 jól kama!oztatni, mert 
igy h2lyes az államház!artás szervezé5e. 

· Mi gazdc:sági szakt.anilók régen várjuk azt az 
-- államháztzrtásban - aránylag csekély anyagi be
fektetést, ami a nemzetnek 1:-gkamatozóbb befekte
tésének igérl{ezik; az önálló gazdasági népiskolák 
épitését. A kormány leg~ürgösebh tar:ozásának, szel. 
lemi adósságának lerovása ez, amivel tartozik a 
földhöz juttatott nincst.:Ieneknd\ ,törpe-bir:oko~oknak 
rak és annak a tizennegyedik magyar buzának. 

HIREK. 
lslrolaavatis. 

F. hó 12-én volt az államsegélyböl épült nádudvari 
önálló gazdasági népiskolának a felavatási ünnepélye. Az 
ünnepélyen megje~entek: Dr. Petri Pál és dr. Tomwy 
Géza államtitkárok, Tormay Cecile irónö, dr. Tormay Gé· 
záné, Apponyi Antal gróf, Rásó István Hajdu vár:negye 
allspoinja, dr· Ludány Mlklós Hajdu vármegye felsőházi 
l.agj~. dr. Zserkó Pál min. osztálytanácsos, az iskolaszék 
tagjai, ·- a járás és község vezetöi és a község lakosai 
pl!Zámosan. lstentiszte:et után igazgató a tantestület és a 
növendékek élén fogadja a vendégeket. Odvözli dr. Petri 
Pál államtitkár urat -- mint az iskola megt.eremtöjét, is· 
merteti az iskola történeté!, fejlödését, melynek mai 
lll.rwló-létszáma 400 s fölkéri államtitkár urat az iskola 
felavatására. Dr. Petri Pál magas szinvonalu beszédében, 
1ovibbi erös munkára buzditja ugy a tantestületet, mint 
a lakoss4got s átadja az Iskolát - mlnt a aagyar a11r1• 
kultura. fejlődésének biz1ositékát - rendeltetésének. Msjd 
az épületek, gyakorló-terület és fölszerelés megtekintése 
következett. A tapasztalatok fölött államtitkár ur és dr. 
Zsarkó Pál mln. osztálytanácsos ur megelégedésüket fe
jezték ki. A jólsikerült ünnepély szinvonalát emelték az 
ünnepélyen és az ezt követő közebéden megjelent előkelö
ségek és gazdák magas szlnvonalu beszédei a magy·u 
agrlkultura fejlődésér&. Különösen Rásó István hajdu
megre a:tspán besz6de érdekel bennonket ki dr. Petri Pál 

áll.:u11tltkár urat arra kérle, hoRy <1 néptelen polgári 
isko!ák helyett minden községben gazd<~sági népiskolát 
áUitson. Táviratilag üdvözölték gróf Klebelsberg Kunó 
vallás· és kö:roklatásügyi miniszter urat. Az ünnepélyt 
községi képviselötestületi diszközgyülés előzte meg, hol 
Ungi Géza községi föjegyzö ismertette az épitkezés tör
ténetét s dr. Lersényl István föszolgabiró üdvöziilte dr. 
Petri Pált. 

POLÓNYIJH:.A.NÓ 
ny. máv. f6fe1Ugyel6 

érdekes és értékes müvét 

"A IDIIJir parlagi baromfi tédalmau 
cimü munkát az önálló gazdalSági népisko
láknak és azok taneröinek elöállitási áron 

4 peu1r6 50 flU~r~rt 
bérmentve küldi meg. - Megrendelhetö a 
azerzönél: Budapest V. Kossuth Lajos-tér 14: 



Kamarai lllrek. 
A Celldömölki Járási Mezögazdasági Kamarai Bi-

2l011ságának nagygyűlésén megállapítást ny~rt az, hogy 
hihetet:en nehézségekke~ küzd évek óta hazai mezögazda
ságunk, céitudatos, szivós munkával vissza nyerhetjük 
versenyképes~égünket, ha az egész gazda-társadalom egy
séges tábort alkotva a legkisebb falusi kunyhóig is be
visszük a töbl> tudást, a nagyobb felkészültséget, az 
erőteljesebb szervezettséget és a törhetetlen kitartást. 
Dr. Ormá_ndy János széleskörü beszámolója igen 
nagy hJtast keltett és lelkes elismerést, t~t-
szésl váltott ki. Dr. Gerlits Elek főszolgabiró u 
javu!ásának egyik nem lekicsinylendö utját abba, látná, 
hogy az évszázados várme;;yei közigazgatás a mezög.lz
daság gy. kor'ati és akt~ális érdekeire~ necsak összhan: b 1n 
!egyen, hanem azt kifejezette:t elő is segits~ és a hatÓság 
egész ~.uyával !e;;i'-'e M.t a gazdasági prob'émúk nehézsé
geinek 'eküzdé~e minden embert a gátr.1 szólit. Dr. 
Ostffy l. a j os ny. főispán, a járási mezögazdasági bizott
:.ág elnök.• a gazd. érdekvédelmi sze;vek fokozo t,1b:1 mun
kájának szükségességét bizonyitott:~. Ez biztosssithat;a .u 
összetartó, köziis munkát, me:ynck t<ivobbhi n~zöpontjail 
a kerü!eti kJmarák szabhatjál~ m~.~ élü!1iin :ll országo.-; 
érdekvédii szcrvckkel. Dr. Ormándy János bc;e'entette, 
hogy a Felsiídumintuli Gazdakamara a Vasvármegye többi 
clr.isaihan is hasonló ~<~zdagyoléseket foR renduni. 

Magyar bJI~ár gazdaifJu csereall:cló. 

A •Fa~u· országos földmivesszövetség vezetősége el
~atározta, hogy Buigária és Magyarország közölt gazda
Ifju csereakciót kezdeményez és ennek során lehetövé 
teszi, hogy az érdek!üdii m;1gyar gndaifjak kiizül néhá
nyan oiy.m tcrmelé:;i iigakkal ismerke:ljene'~ meg, am~lye
ket kisgazdaságainknak is erdemcs felkarolni. A magy'lr 
gazd.tifjnk a Kazanlik. Rila és Flovdiv rnellctti ál ami 
gazd;•s;i~okb:m nycrni·n~·k e'l.elv<>zés:, <1l10l ·t dohány, 
rózsa t's zi/dsi·g tcrm~H·st ! mulmányozlutnúk. :\ b:Jlgár 
gazdaifjak pedig az 'trra vállalkozó kisgazdaságokbiul 
nyernén<•k elhelyezést é~ részt ven•1ének mindazo:1 mun
kákban, <Jme:yck ott elöfordulnak. A magyar gazhirjak 
telj~s c:tát:ist kapnak odakint, l'supán utiköltségi.\krm, va 
lammt eS('feges !'ilját kiadás:tikról kell önmaguknak gon
doskodni. Fenliek al.tpján felhivjuk azo!tat, akik b:Jlgár 
gazd:tifjut ~aját tanulmónyutra kiküldcndü fiuk. vagy csa
ládtagjuk he y .:t t felfogJdnak, a Tiszántuli Meziigazdasági 
Kamara hivataláb:.t (Debrecen, llunyadi-u. 5. sz.) ezt 
jelentsi•k be. 

Felhiv ás. 
Elsörangu ipnrmüvészek tervezésd, er.::deli nép 

müv~széli kézimunltákról másoll iöbb ezer darab
ból álló mintagyüjlcn:énycm rajtaiból, a női kézi
munka ugysZálván összes ágait érintőleg szivesen 
küldök a kollegar.öimr.ek má;:ola:ot, ha ök is, a sa
ját gyüjteményükböl viszonzásul mintát kü'dene:, ne
kem. Amily nagyságu mintiit kapok, hasonlóv<:l vi
szonzom. Ha a cserélőnek a tölem kért minianagy
ságnak megfelelő nagyságu mintája nincs is, az 
nem baj, ugy több kisebbet küldhet, ugy, hogy azok 
üssznagyságuk megfelelj·en. Engem elsősorban az 
eredeti népmüvészeti minta-rajzok érdekelnek, csak 
másodsorban a modernek. 

K. Molnér R6zsa 
gazd. szaktanitónó Szekszárd, 

Munkácsi-u. 27 szám. 
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A szegecll MANSz. nagyszO!bisa mtivésze~i és bizlipari 
11:11\llitaa. 

Nagyszabásu kiállitást rendezett a szegedi MANSz. 
október 25-28-ig a szegedi ünnepségekkel kapcsolatosan 
az uj iparostanonciskolai helyiségekben. A kiállitást a 
Kormányzóné öföméltósága nyitotta mea és a látottakról 
nagy elismeréssel nyllatkozott. A nagys~abásu kiállitáson 
méltóan vette ki a részét Kiss Károly kormánytanácsos, 
kir. tanfelügyelö, büszkeségére a s2.eged--alsóközponti és 
szatymazi gazd. iskola, mely két intézet ugy a kiállitás 
anyagánál, mint azok ízléses és müvészies elrendezésénél 
fogva általános figyelmet és reltünést keltett. Mi sem 
tanuskodik jobban az elért sikerröl, mint az, hogy mind
két iskola az első díjat: az arany érmet és oklevelet 
nyerte. Ezt követö:eg pedig az igazgatók felsöbb helyről 
a következő elismerő sorokat kapták: 

»A Kormányzóné öföméltósága legföbo védnöksége és 
szemé:yes részvétc'e mellett rendezett MANSz. kiállilás 
fényes sikere érdekében Igazgató Ur és segitö társai ér
tékes munkát fejtetlek ki és ezá:ta' :1 legmagas:b'J helyről 
is kiérdemelték a mé:tó elismerést, mr~r tis a MANSz és 
magam nevébzn is hálás köszönetet mondok. Kérem, hogy 
hazafias munkájukért a kirejezett osztatlan tetszést és 
elismerést az önzet!en segitő kartársaknlk is tudomására 
hozni sziveskedjék. Hazafias üdvöz:ettel, Szegedalsóköz
pont, 19SO. november 4. Kiss Károly sk. kormányfő
tanácsOs, kir. tanfe:ügyelö.« 

Baromfidijazis. 
A makói önmló gamasági népiskola a Kelet

magyaTországi Baro.nf:- és Ga:ambtenyésztök Egye
sületének Debrzcenben f. é. n:>vember h6 30-tól de
cember h~1 2-:g tarto~t jubiláris kiállitásán bemu
tatott baromflaival ll. és lll. dijat nyert. 
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R. G. Sz. 0. E. viluztmiDya 
a f. hó 4. napján tartotta meg nagy érdeklödés mel

lett Budapesten ülését. A választmány tagjai majdnem 
"teljes számban megje!entek, hogy tanuságot tegyenek a 
ISZJikségességéröl annak a nagy összetartásnak és öss?Al
fogásnek, ami nélkül a gazdasági népoktatás ügyének 
mindennél fontosabb és sürgösebb rendezéséről szó sem 
tehet. A szokásos jelentések meghallgatása után a vá
lasztmány az egyesületi könyv- és gyüjteménytár ke~lé· 
séve! Bernekker Bélát, a lap további szerkesztésével 
pedig Nagy József Bélát bizta meg. Kiemelkedő pontja 
volt a gyülésnek Schill János elnöknek a gazdasági nép
oktatás egyes kérdéseinek, nagyobb nehézségek nélkül 
való megoldására . vonatkozó előterjesztése. Igy kérelmet 
terjeszt elö iaz egyesület a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz a szolgálati szabályzat rnielöbbi megal
kotása, a kor igényeinek megfe:elö tanterv és tantervi 
utasítás kiadása, isko!áink értesitöjének és tanfolyami bi
zonyttványainak egységes és rnegft::elö szerkeszt~s~. a 
szakianitói státusnak a tankönyvügyi bizottságban való 
képviselete, az iskolai segélykönyvtárak megalkotás3 és 
a már e:készült számviteli utasítás anyagának a szakianitói 
kar e!őtt legalább javaslat alakjában való megismertetése 

tárgyában, hogy a számadások vezetöi az utasilásban kl· 
fek:etett elveket minél előbb megismerhessék és szám
adásaik elkészltésében azokhoz alkalmazkodhassanak. KO.· 
!önös figyelmet érdeme! az elnök előterjesztésére hozott az 
a határozat, hogy az évi közgyüléseket a jövőben más és 
más városban tartja meg az egyesület, hogy az egész or
uág elött bizonyságot tegyen a gazdasági népoktatás 
ügyének rnellözhetetlen voltáról és fejlesztésének azük
ségességéröl. Az elsö ilyen gazdasági népoktatási kon~r
resszust 1931. év junius vagy S?Alptember havában Sze
geden óhajtja megtartani az egyesület, lehetőleg minél 
fényesebb kiállilás keretében. Az elökészitó munkálatok 
már megindultak. Készüljenek tehát már most jó előre az 
önálló gazdasági népiskolák és továbbképző népiskolák 
is arra, hogy ezen a kiállitáson minél nagyobb számban s 
gazdasági és gazdaságpedagógia értékekben •Inél gaz• 
dagabban jelenhessenek meg az ország szine előtt, mert 
Jll!gyon könnyen ez a megje:enés döntheti el a gazdasági 
népoktatás sorsát. Az ü!és után a választmány tisztel~tt 
dr. Petri Pál államtitkár umál és dr. Zsarkó Pál ügy
osztályfőnök umál, akiket kitüntetésük alkalmából hálás 
szivvel és meleg szeretettel köszöntött. 

HIVATALOS KOZLEMÉNYEK. 
Kedves dr. Petri! 

A magyar királyi vallás- és közoktatá~ügyi mi-
niszter előterjesztésére önnek kiváló és eredmé-
nyekben gazdag müködése elismeréseü! a Il.fize-
tési osztály jt!llegét adományozom. 

Kelt Budapesten, 1930. évi október hó 18. 
napján. 

Hor:hy sk. 
Gróf Khbelsberg Kuó sk. 
P. H. 

M. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztertö!. 
745-11. 73-1930. szám. 

»A m. kir. vaHás- és közoktatásügyi miniszter 
ur Kádár Kálmán fegyverneki önálló gaulasági nép
iskolai igazgatónak ugy az iskolai, mint iskolánkivüli 
tevékenységeért elismerését és köSZönetét nyilvání
totta.« 

Budapest, 1930. november hó 19-én. 
Gróf Klebellberf Kaaó s. k. 

M. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztertöl. 
745-11. 482-1930. szám 

»A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
~iró Antal kiskundorozsmai gazdasági népiskolai 
J:g8.Zgatót a S~Jed-röszkei önálló gazdasági nép
iskolához_ osztot_ta be t?,vábbi szolgálattéteire és egy
uttal az 1skola \gazgato1 teendőinek ellátásával meg-
bizta.« · 

Budapest, 1980. évi november hó 11-én. 
A miniszter helyett: 

Dr. Petri Pál s. k. 
ái.lamtitkár. 

M. kir. vallás- és közokt3tásügyi minisz:ertöl. 
745-11. 453-1930. szám. 

>.A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
~ro.ss Anna me.zöberényi gudasági sUiktanitónöt a 
tovarosi önálló gazda~á~i népiskolához álhe1yeztec. 

Budapest, 1930. ev1 november hó 14-én. 

140-1930. szám. 

A miniszter helyett : 
Dr. Nagy Arpád s. k. 

h. á:Jamtitkár. 

Meghivó. 
A . ~azdasági Sza~ tanítók Országos Egyesülete 

1930. ev1 december ho 4-én délelőtt 9 órakor Bu
dapestea a Ferenc József Tanitók Házában 

v61aaztmányi Wé:::t 
tart, meJyrc a válaszimányi tagot tisztelettel meg
hivom. 

Tárosorozat: 
1. Elnöki jelenlés és elöterjesztések. 
2. Pénztá~os- és szerkesztö jelentése. 
3. Szerkesztö- és könyvtáros meg'biza.fáSa. 
4. Az 1981. évi közgyü!és elökészilése. 

.. 5. Gazdasági népiskolai szervezeti ügyek re
form)amak fokozatos megoldása. 

6. Javaslatok, inditványok. 
Makó, 1930. november hó 16-án. 

ScbiJJ J6aos sk. 
elnök. 



Felblvio~~. 

A G. Sz. O. E. elnöksége felkéri az öSszes gaz

dasági népiskolákat, hogy az 1931. év junius vagy 
szeprember havában Szegeden rendezendő országos 
gazdasági népoktatási kongresszussal kapc~olatban 
te.rvezett kiállilás érdekében még e hóban jelentsék 

be, hogy a kiállitásOn milyen anyaggal vehetnek 
részt. 

Minél több és értékes anyag bejelentáét kéri 
és hozzászólásokat szivesen fogad. 

Makó, 1930. december havában. 
ScbiD Jia• 

elnök. 

IRODALOM ÉS LAPSZEMLE. 
--·--·-------------·----

Az én szülőföldem. 
Irta: DEZSÓ LIPÓT. 

A szülöföldhöz való gyermeki ragaszkodás és 
ezen keresztül a hazaszeretet érzelmét csak akkor 
tudjuk igazán felébresz:eni, ápolni, f~jleszteni a maj
dan emberré serdülő gyermek let,ében és abba ki
il'thatatlanul bevésni, ha már a fogékony gyermeld 
lélek előtt feltárjuk a szülöfö:d történoetét, természeti 
gazdasági és néprajzi életét, az ország és a vi
lág többi részeihez való viszonyát s meggyőzzük -
öt arról, hogy a szülöföld rögéhez való törhetetlen 
ragaszkodás olyan jutalm::~.t ad a hüségért, amilyent 
idegen földön nem ig·en találhat meg föld vándora. 
EZért felette fontos az, hogy községe, vármegyéje 
történeimét és helyzetét minden tanitó minél ala
posabban megismerje. 

A fenti eim alatt kiadott könyvben elóttünk 
fekszik hazánk egyik legszebb vármegyéjének Vas
vármegyének irodalmi és pedagógiai szempontból 

kiválóan sikerült történelme és leírása. A könyv 
nemcsak a vármegyei iskolákat érdekli, hanem érde
ke;heti hazánk valamennyi iskoláját azért, mert or
szágos érdekü közlemények és képek is vannak 
benne, de kiváltképen aZért, mert nagyon szép és 
jó ulmutalást nyujt arra nézve, hogy a szülöföld is
mestetésénél milyen uton kell járnia a helyes peda
góg:ának. 

A könyv 147 oldalon 17 elbeszélő, érdekes ol

vasmányban tárgyalja és 182 müvészi fényképben 
és 22 egyéb képben mu~atja be a vármegyét és 

annak eseményekben gazdag történelmét. A könyv 

külsö kiállitása is díszes és ízléses. Ara a portó
Avai együtt 2 P 70 fillér. Megrendelhető a szer

zönél: Dezsö Lipót vezető kir. tanfelügyelőnél Szom
bathelyen. 

Hogyan készítsünk házilag olcsón ólakat, nevelőket 

és baromfitenyészté5i eszközöket ? 
Irta : GERGEL Y BÉLA. 

Gergely Béla egy-egy baromfitenyésztési köny

vének megjelenése a baromUz~yésztés ügyének min

dig egy-egy fontos eseménye. 
Könyvei a baromfitenyésztő kisemberek önzetlen 

tanító rnesteri, amiért csak hála és köSZönet illeti 
azok fáradságot nem ismerő derék szerzöjét. Test

véreim! Magyar testvéreim! Tanító testvéreim! Hall
gassuk meg az ö tanitásait, kövessük utmutatásait 

miket magyar fajtája iránti szeretet fakasztott ki 
ielk~böl. Tanuljunii tőle öll2Jetlenséget is. Ne nézzünk 
irigykedve egymásra, hanem támogassuk egymást. 

Fenti eim alatt megjelent könyve - 224 oldalon 
XXIV. fejezetben tárgyal·ja a szükséges tudnivalókat 
s 228 ábrával uemlélteti az egyébként is világos és 
szabatos leírásokat. 

A könyv ára 6 P 50 fi:llér. Megrendelhető a 
szerzönél Budatétényben Sándor-u. S sz. a. 
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A modern szalmakaptár. 
Irta : ZOLLER ANT AL. 

Az okszerü nep;es méhészkedés terjedésének 
egyik nagy akadálya a sokféle deszkakaptár körüli 
tájékozatlanság, a deszkakaptár drága volta és az 
a körülmény, hogy a deszkakaptár nem tekinthető 
eszményi méh~llllkásnak. El-elgondolkodom azon, hogy 
miért is nem fogliallroznak az emberek oly nagy 
mértékben a méhtenyész!éssel, mint a milyeR mér
vü érdeklődés! ez a kevés befektetést igénylő ked
ves gazdasági ágazat megérdemelne s megtalálom 
rá a feleletet az első mondatban. Ezenkivül hiány
zik a kisemberek anyagi körülményeivel számolni 
tudó, lelkes propaganda. 

Ezt maga a földmüv.elésügyi kormányzat is be
látta s hivatalosan is kezdi elismerni a szalma:kap
táma..l< a népies méhészetben való e.Jsőbbséglét a 
többi kaptárak felett. 

A szalmaka:ptár legbuzgóbb és legszakavatot-
tabb apostola a »Méhés·zujság« szerkesztöje ZolJer 

Antal, aki ugy lapjában, min.t a :.Racionális méhész. 
kedés«, valamint a fenti cimü könyvében kimerítően, 
gyakorlati irányban foglalkozik a szalmakaptár kér
désével és a gyakorlati méhészkedés más kér
déseiveL 

A magyar gazdasági n~iskola egyik nagy fel
adata a méhészeti ismeretek népszerüsitése és a 
népies méhészet terén való apostolkodás, aminek 
meginditásához a Zo'ler-könyvek áttanulmányozás& és 
a Méhészujság szorgalmas olvasása feltétlenül szük
séges kellékek. Ezeknek a munkáknak az ismerteté
sére lapunk e rovata nagyon szük terület, de bő
vebb isme:rtetésre nincsen is szükség, mert szerzö 
a könyveket és a lapot megtekintésre is szivesen 
megküldi vételkénys~er nélkül. Ennél többet és na
gyobb előzékenységet pedig már igazán nem lehet 
várni ezekben a nehéz időkben. Cim: »Méhészuj. 
ság, Oroszvár, Moson vm.« 

A berettyóujfalu6i gazdasági népiskola faiskolájának árjegyzéke. 
Annak a szép hiva~ásnak, ami a gyümölcsfate

nyésztés körüi a gazdasági népisko:ákra vár, egyik 
.megtestesitöjz a berehyóujfalui önálló gazdasá~i nép
iako1a, ~ynek ~egyZékéböl büszke önérzettel 61-
lapithatjuk meg, hogy faskiolája 14 faj a almát, 13 
fajta körtét, 3 fajta kajszinbarackot, 2 fajta ö:.z:
ba:rackot, 12 fajta szilvát, 5 fajta cseresznyét, 3 

fajta meggyet, 1 fajta diót, 1 fajta ribizkét és 1 fajta 
málnát, hoz forgalomba. Ezenkivül 18 féle gazdasági 
és diszfát, 21 féle diszbokrot, 6 féle évelő növényt 
és többféle gyümölcsfavadcsemetéket nevel. 

A faiskolából a f. év ős.zén kbelül 4000 P volt 
az iskola bevétele, ami ékesebben beszél mindennél. 

GAZDÁLKODAS. 

A hazai tanitóság szerepe a magyar parlagi 
baromfi védelmében. 
lrla: POLÓNYI MANÓ ny. máv. főfelügyelő. 

Hazafias aggodalmaktól telitett Ielkiism2retem 
suggalJatát követem, amidön indíttatva érzem maga
mat jelen soraimmal a hazafias érzelmü magyar ta
nítói kar n. é. Testületéhez, valamint a kiképzése 
alatt álló nagyreményü mindkét nembeli ifjusághoz 
fordUlni, hogy ezu!on érdeklődésüket egy olyan igaz 
magyar ügy iránt felkeltsem, amely ezer esztendő 
óta vár megoldásra s csak aZért nem jutott mai 
napig kibontakozásra, mivel ugy öseink, mint utód
jaik nem tulajdonitották a mezögazllaság emez ága-

za ánal' azt a fontosságot, amelynek megismerésére 
csak mostani századunk eleje óta ébred!ünk, de saj
nos ennek a felismerésére is csak akkor riyilt meg 
szemünk, amidön más élelmesebb államok népe eb
ben minket messze tulszárnyalt 

~zerete!~ .. felebru:~ta}m! Arról van szó, hogy 
?.zereves bununket )ova kell tennünk egy nemzeti 
u.ID'.• a nemzet egy sajátos ősi ügyében! Bár mate
rJáhs gazdasági vonatkozásu de nemzeti kincs ha
zai rögünk termél{e, amely ' Arpád apánk vezérelte 
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magyarjaink nyomábsan jött be a vereckei szoroson 
s azóta Trianonon át, mindmai napig köztünk él s 
olyan kipusztithatatlannak bizonyult, mint e. száza
dokon át üldözÖtt magyar. 

A második évezred hajnalhasaadásán nem néz
hetjük közömbösen ama nemzeti kincsünk térvesz
tését, a mai világkrizis szülte hazai gazdasági vál
ságunk eme nehéz óráiban legszegényebb néposz
tályunk majdnem egyedüli szük kereseti forrásá
nak elsorvadását, amelyet hazai szárnyasaink ré
szükre jelentenek. Idegen, nem honos jjvatfajták
kal a távoli nyugat drága importjaival árasztják 
el haZánkat azzal a leplezetlen célzattal, hogy velük 
a magyar parlagi baromfit kiszoritsák, illetve he
lyettesítsék. A Darányi éra idegen importja csa•k 
eszköz volt a célhoz, az idegen fajták bimeit a 
magyar tojásállomány nemesitésére használták fel 
vérfelfrissités, illetve cseppvérkeresz.ezés céljából, 
szóval csak vendégjogot élvezhetlek, de polgárjo
got, átvitt értelemben nem. Most fordítva óhajta
nák a konjunktura kihasználói ezt nyélbeülni. 

Elvitázhatatlan tény, hogy egykor minden kul
turfajta parlagi volt, mint a ma itt élö különfélc 
divatmadarak ugyancsal{ más államo!{ népének házi 
szárnyasaiból alakultak ki. 

A régi arabok pl. a pusztaság gyöngyét, a lo
vat a tökélelességig fejlesztették, ma;dnem emberi 
ésszel biró élettárssá nevelték. A svájci hegylakók 
egy csenevész havasi marhából, a t~jelö állatok 
remekeit alkották, a kinaiak a borzas kinai vadser
tésböl a yorkshirei óriást, a kis dzsungelmadárból 
megcsinálták az óriás bráhmát, cochint, s langshánt, 
ezek is intelligens népek voltak s ma is azok, pe
dig civillizációjuk és kulturájuk messze eltér egy
mástól. 

Civilizáció, Irultura és intelligencia nem azonos 
értékek. Egy · népnek magas civilizációja lehet, de 
kulturája és intelligenciája hiányozha:ik. Civilizáció, 
a technikai vívmányok áldása, az életmód meg!töny
nyitése. Kultura, a jó és szép iránt megnyilvánuló 
érzés fejlettsége. Intelligencia az lsten adta ész és 
leleményesség. 

A civilizált ember s:et, halad, keresi a készet 
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s kész dologban a kényelmet. A kulturált nép gyö
nyörködik, élvez, a szépet és jót gyarapitja é8 
'ápolja. Az intelligens ember kutat, keres, gondolkozik 
s a jövőre is biztosítja munkájának gyümölcsét .. 

Azok a népek, amelyek a készet idegen kul
turfajtát vásárolnak s megint felhagynak amint 
valami jobbat, tökéletesebbet látnak, ~ivilizAlta:k 
ugyan, de nem teremtenek, nem alkotnak, csak 
i~egenböl veszik át a készet s azt forgatják üzleti 
celzattal, vagy kedvtelésből. Azok, akik egy idegen 
f~jtát felkarolnak, azt itthon javítják, gyarapi'tják, 
tokéietesitik ,hogy bennük örömük legyen és má
soknak örömet <~zerezzenek, kulturáltak, itt már az 
alkotási és érvényesülési vágy társul a fentebbi 
üzleti öncéluság és kedvtelésse!. Azok, akik egy 
vadfajiából parlagiakat, a parlag:akból pedig kul
turfajtát teremtenek, az igazi intelligencia uttöröi. 
Ez a réteg az illető népnek egyben igazi értékméröje, 
mert a saját talajából kikeit magot ápolja, s gon
dozza, értéket teremt és állandósit s a jövöre is 
bizlosHja munká;ának gyümölcsét. Ez nem fut ide
gen bálványok után, nem dézsmálja a nem:reti va
gyoni állagát azzal, hogy azok importjával az ide
gen államét szaporítsa, amidön saját intelligenciá
jának a latbavetésével, itthon is olyan értéket te
remthet, amellyel ezt a helyzetet megfordíthatja. 
Ugyancsak maraliter szegénységi bironyitványt ál
lit lü magáról az a nép, amely nem érzi szüksé
gé[ annak, hogy más kevésbbé civilizált vagy kul
turált népnek ezen a téren elért nemesitési ered
ményét megkisérelje utolérni s felülmulni, hanem e 
helyett inkább kivülröl hozza be a készet, csak 
veszi mint árut, kereskedik vele s nyomban tulad 
rajta, ha más idegen, szerinte jobb kínálkozik, cse
re-berét üz, nem tenyészt, csak szaporít, utánoz
za a külföldet, amely ugyanott értéket teremtett 
s a tenyésztést természetrajzilag kioktatva üzi, egy
szóval, teremt, alkot, s azzal nemzeti hivatásának 
él. Aki pedig azt itthon minden elökészités nélkül 
átnszl, megfizeti, s itthon felhasználja, értéket 
rombol és semmisit meg. 

A parlagi fajta nemzeti kincs s mint ilyen, csal-
hatatlan indexe az illetö nemzet civilizációjának, 

Bármiféle tanszer, taneszköz laboratoriumi 1
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kulturájánalt és intelligenciájának. Ezen hármas er
kölcsi és ~emzeti érték akkor éri el kulminációja 
legfőbb fokát, ha pl. az illető nemzet fiai, akik 
baromfitenyésztéssei foglalkoznak, képesek saját ősi 
eredetü parlagi fajta állományukat annyira tökéle
tesíteni, hogy azokból kialakult vagy kitenyésziett 
u. n. kulturfajta a fajtajelleg megtartása mell!ett, 
termelőképességének optimumát hordja magában. 
Köztudomásu, hogy a magyar kisgazda intelligenci
ája és !l'.eleményesség·e vetekedik a világ bármely 
más kisgazdájával. Ezt az intelligenciát, lel~ményes
séget csak alá kell támasztani, irányilani, kiok
tatni, ráfereini a követendő utra, a többit nyugodtan 
rá lehet bízni. Apolnunk kell hazai inteLigenciánk 
eme szunnyadó magját, hogy belöle kinőhessen ba
romfitenyésztésünk fájának az a terebélyes koro
nája, amelynek árnyékában otthonát lelh<sse az 
egységes tipusu önálló kettős hozamu hezai kul
turfajtánk, amely mellett el kell törpülnie minden 
idegen fajtának. 

Hogy ezt a hazafias célt rövid néhány éven 
belül valóra válthassuk, megirtam »A magyar par
lagi baromii védelme« cimü szakmunkát, a magyar 
gazdálkodó közönség egyenes használatára s ha 
az ott ismertetett egyszerü kezelési utasilásokat 
akár egy maga közvetienül végrehajtja, vagy pedig 
a kiképzés alatt álló ifjuság a tantestület apostolai 
utján abból kioktatást nyer s idövel sa;át szárnya
ira bocsáj!va, visszatér gazdasági o!th0~1ába, vagy 
máasutt folytatja gazdasági tevékenységét, a gond
jaiba vett hazai rög eme kincse jobban fog kama
tozni, mint a mezögazdaság bármely más tenyész
tési vagy termelési ágazata. 

Testvéreim! Munkatársaim! A baromfi, enyész-
lés az a tér, amelyen a legeredményesebb :cvélteny
séget lehet ldfejteni, amely fo!;:ozatosan mind több és 
több jövedelmet biztosit s ha ebbeli munkálkodását 

mindt!n érdekelt tényeZ6, a magyar parlagi baromfi 
nemesitésére forditja, s idegen kulturfajta bimeit 
csupán a szükséges cseppvérkeresztezés, továbbá a 
testsuly gyarapítása és börszm kitenyésztés céljá
ból veszi igénybe, tehát csupán kisegítő eszközként 
kezeli, ugy ezzel egyben megvethetik saját vagyo
nosodhatásuk alapját, megszabadulhatnak mai nehéz 
és terhes anyagi gondjaiktól s egy szebb és nyu
godtabb jövönek néznek eiébe! Testvérek! Négy év
tizede foglalkozam a magyar parlagiak biztos révbe 
juttatásán. Előrehaladott koromnál fogva nem odáz
hattam el továbbra eme nemzeti kincsünk érvénye
sülhetésének utjait. Nem materiális öncéluság irá
nyitotta abbeli mültödésemet, hisz évek ó;a nem 
foglalkozom már gyakorlatban sem baromfitenyész
téssel, nem vagyok senkinek sem konkurrense, sem 
más nekem. Egyellen öncélom minden tudásomat 
tapasztalataimat a hazai báromritenyésztés kultu
szának áldozni, azt sajtó utján a tantestületek apos
to:ainak szolgá!atába állitani, hogy az ott lefektetett 
alapeszmék, igék, test1é váljanak, hogy ezZ~k révén 
a hazai gazda!ársadalom a riehai Dárányi Ignác 
miniszter, a magyar mezögazdaság legérdemdu3abb 
volt vezéregyénisége meginditott magyar parlagisk 
nemesité~e akcióját, amelyet a világháboru meg
akasztott s amelyet ujból fel nem veLtek s annak 
idegen kulturfajtá;; veszedelme utját állja, ismét fel
vegye és érvényre juttassa. Emlékezetükbe idézem 
az önök szakminisztere dr. Klebelsberg Kunó gróf 
a kulturfölény tántoríthatatlan s legszívósabb har
casánalt erre alkalmazható jelmonda:át: A megkez
dett szükségest minden áron folyta:ni kell a befe
jezésig, nehogy az ingadozó kisérietek jellegzetes
sége váltsa fel a tervszerüség és a következetes 
cselehés eddig oly fény·esen bevált módszerét, a 
mely utóbbit •esprit de suile« jelszavával oly ta
lálóan jellemez. 

A Felsódunántuli Gazdakamara 5000 gyümölcsfája. 
Nemcsak Európának, de talán az cg~.;z füldke;·ek

ségénelt ízben, zamatban legpompásabb gyü;nö!cse a ma
gyar alma, körte, őszibarack, c.;er·esznye, szilva, dinnye 
stb. 

Mégis évente 2 millió p~ngöért importálunk cs..1k 
almát, körtét a várnkülföldről közel 500 vagon mennyiség
ben. Ide jutott az a Magyarország, mely a középk.:Jri 
történeti felejgyzések szerint: Európa gyümölcske1·(e 
volt valaha. 

Máramarosi, Erdélyt megszálló hatalmak vetlék .;)), 
tehát az Alföldre és Dunántulra vár a feladat, hogy 
a magyar gyümölcsexportot megtcremtse. 

A földmive16sllgyl kormány 6s a kamarák évek óta 
mindent elkövetnek, hogy az okszerü gyümölcsfavédelem 
tennivalói! a gazdák ugy megtanu!ják, mint pid. a szölö
ápolást. Ma már a filoxera és peronospóra ellen mindenl(i 
vonakodás nélkül védekezik, csak a gyümölcsösök tcr-

mésének 90 százaléka esik áldozatul a sokféle gomb!! és 
rovarkár:evö zavartalan pusztitásának. Itt is a kézzel
fogható példaadás terére kellett végre lépni a mezö
gazjasági érdekképviseleteknek, hogy ez a szégyenieles 
ál!apot megszünjék! 

Jónevü hazai gyárak hosszu évek óta készítik az 
összes modern és okszerü gyümölcsfa védelmi szerek~t. 
de ezek az óriási propaganda áldozatok dacára St"!m 
terejdnek a kivánatos mértékben és gyorsaságban. Pedig 
a gazdasági válság olyan mére!eket ölt, hogy gazdáink
nak minden létező üzemágat fel kell karolniok, minden 
bevételi lehetőséget meg kell próbálniok. Egyik hatJlmas 
hazai vegyipari vállalat végre megtalálta a módját annák, 
hogy a két dunántuli kamara kertészeti szakembereinek 
felügyelete alatt többezer gyümölcsfa kerüljön modem 
~ezelé~ alá vasvármegyében - annak kézzelfogható be
rgazolasára, hogy igenis majdnem 100 szzázalékban fé-
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regmentes exportbyümölcsöt lehet produkálni, csak a 
gyümölcsfüat is éppen ugy kell védeni, kezelni, ápolni, 
mint akir a sz6löt. 

Az llslermelö és az ipar összefogása mindjárt az 
első félévben olyan szép és szembeszökö eredményt 
pm4Ukált, hogy a györi gazdakamara a közérdeknek 
rilt smlgálatot tenni, amidön az általa ápolás alá vett 
mlntegy 5000 gyümölcsfájának egyik kertjét: a Győr
vár-Pácsonyi káptalani gyümölcsöst a nyilvánosság elött 
Jeuedés előtt most bemutatta. 

A mintegy 250 jelenlévö, aki az ujmajori S-400 gyü
mölcsfát megtekintette - egyhlingulag elismerte, hogy 
a rengeteg munka és költség tényleg a szószoros értel
mében megtermette gyümölcsét a györi Gazdakamara és 
a tulajdonos részére. 

A kamarai gyümölcsfabemutatón a földmivelési mi
nisztériumot Titsch Sándor min. tan., Vasvármegye fö
ispánját és alispánját Tulok Jenő fösz-olgabiró képviselte, 
aki a vasvári járás minden jegyzöségének, elöljáróságának 
kiküldetéséről gondoskodott. Az összes Vármegyei Gaz
dasági Felügyelőségek hivatalból való részvételét pedig 
a földmivelésügyi minlsztérium rend~lte el. A budapesti 
M. Kir. Kertészeti Tanintézet: Okály István tanár, az 
Országos Mezőgazdasági Exportintézet: Elttler Sándor 
felügyelő, az Országos Mezőgazdasági Kamara: €b ner 
Jenő titkár, az Orsz. M. Kir. Növénybiokémiai Intézet: 
Terényi Sándor vegyészmérnök, a Vasvármegyei Gazda
sági Egyesület: Masát Ernő igazgató-titkár által, a Mos
kovits-vegyészeti gyár: Grünenwaldti Haas Béla igazgltó 
által volt képviselve. Szép napos őszi idő kedvezett az él
vezetes és tanulságos gyümölcsfabemutatónak. 

Dr. Ormándy János kamarai igazgató üdvözlő be
szédében vázolta a kamara közérdekü célját, szerves 
elgondolását és több éves munka-tcrvét a győrvári, pá
csonyi, péterfai és zarkaházai bérgyümölcsösök több <!zer 
gyümölcsfájának szakszerü kezelésbe vételéveL Hat év 
alatt egész Nyugatmagyarország meggyőzödhetik ezekben 
a gyümölcsösekben arról, hogy a gyümölcsfa a keUö 
munkát és a megfelelő költséget sokkal jobban meg
hálálja, mint bármi más mezőgazdasági üzemág. Igenis 
100 százalékban féregmentes, exportgyümölcs állitható 
elö. Az értékesilés pedig korlátlannak mondható, mert 
a gyümölcsfogyasztás, - a busfogyasztás rovására -
hibetetlen mértékben terjed. A S - 400 drb. ujmajori öreg fa 
roskadásig tele ágainak 8 va_ggont megközelitő almater
mése több mint az egész környék 8-10 községének összes 
idei termése együttvéve. Ez pedig kizárólag a munkát és 
költséget nem klmélö szakszerü favédelemnek az ered
ménye. Azt az országos kárt és pusztulást nem lehet 
tovább ölbetett kezekkel nézni és türni, hogy millió pen
gökkel adózunk külföldi gyümöLlskért. 

Dr. Gróf Béla magyaróvári akadémiai tanár a nö
vényvédelem és favédelem modem alapelveit és köz
Pzdasági horderejét ismertettle a kamarai tanulmányi 
s:aemlén és élesen szembeszállott a maradi gazd6k amn 
káros felfog6sával, hogy a gyümölcSÖSkert nem igényel 
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és nem érdemel ke:aelést. A kamara fél év alatt csodú 
eredményt ért el és mutat>tt fel a védekező szerek alkal
mazásával s a mechanikai faápolási mullk4k pontos ke
resztülvttelével. Müvelni lleU a gyümölcsös kert talaját ts, 
söt teljes trágyázásban is kell azt réuasiteni. Csak igy 
lehet almát, és körtét vaggonszámra szüre1eJai. Az alma
moly és a bimbólikasztó bogár, további a tusiklAdium 
a legveszélyesebb gyiim6lcsfakártevö. De ugy a gomba, 
~t a rovark6rtevllk ellen egész Sing hazai, jól lJevált 
irtószer áll m·ár rendelkezésre. Igaz hogy ezt a munkát 
is é~ ugy érteni és tudni kell ~ meg keU végre ta
nulni, mint a szölőmüvelés sokféle csinját-binját. 

Kriimer Ernö kamarai kertészeti intéző mondotta el 
és mutatta be pontról-pontra a tanulmányi kiránduláson 
megjelenteknek azt a rends1Jeres munkát, me~yet a kamara 
hat hónap alatt az ujmajori és a többi gyümölcsfákkal is 
véghezvitt. E munkák téli, tavaszi és nyári teendökre 
tagolhatók, továbbá mechanikai munkákra és permetezé
sekre. 

Sorrend szerint a kamara munkái ez évben igy követ
keztek: 

A legelső teendő volt a fák erélyes megtisztogatása, 
a galyak alapos megritkltása, a száraz felesleges ágak 
kegyetlen lenyesése. A fák kérgél kaparóval lekaparta, 
drótkefével Jekefélte, hogy az ott tanyázó és szaporodó 
összes kártevöket kiirtsa. Ez a mechanikai ritkítás és 
nagytakarítás levegőt és napfényt vitt be a fák sürü 
koronájába, ami az alvó rügyeket termőrügyekké alaki
totta át és egyben halála lett a betegség okozó gombák 
és rovarok millióinak. 

Ezután jön a három tavaszi és a három nyári per
metezés. 

Rügyfakadás előtt 2 százalékos bordói lé é& 2 száza
lékos kénoldat: Amonil permetezés szükséges, melyet 
1-2 nap mulva 15 százalékos Dendrin permetezés követ 
ugy, hogy a fa csurogjon és szin:e teljesen megfürödjék 
a Dendrin levében. A cél itt részben a kártevők elpusz
títása, részben a fák kérgének a megfiatalitása. Virágz4s 
alatt nem szabad nedvesen permetezni, mert az a virágot 
tönkreteszi, de lehet száraz porral porozni, aminek ugyan
ez a védekező hatása. Virágzás után fél százslékos bordói 
lé, negyed százalékos Amonil (kén) és 100 liter per
metlére 25 dgr. Darsin (Arzén) permetezése következik, 
fölegaz almarnoly és az arasmlók ellen. Ezt követi 7-10 
nap mulva a harmadik permetezés, az elóbb leirt anya
RQkkal. Az els~ nyári permetezést junius e~ején már 
erősebb oldatokkal végzik: 1 és fél százalékos bordói U, t 
kg. mész, fél kg. Amonil, negyed kg. Dersinnal keverve. 
Ezt követi a hernyófogó en,yvesgyürük, vag/ a szalma
köteleknek a f4k törzsére való e~. ami a hernyók, 
bábok, bimböllkasztó almarnoly és egyéb rovarok ösz
szefogását teszi lehetövé. A szalma olcsó, a szalmakötél 
10 naponként caerélbetö. A megfogott rovarkártevők szá
ma l)'(lrllnként 10-50 drb. között váltakozik, tehát a 
zsákntány dus és gazdag. Közben az elsö permetezést 
követi a fák alj6nak gondos felásás&, egészen a korona 
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csurgójáig. A harmadik permetezés után ezt a tányért 
mepapáljuk. Julius n. felében következik egy ujabb 
ay6ri permetezés a juniusival azonos permetlé-keverékkel: 
l szizalékos bordói lé, negyed százalék AmonU, negyed 
uázalék Darsin. Ha a levéltetvek fellépnek, a megtáma
dott ágrészeket 2 százalékos Poksin oldattal permetezzük. 
Az esetleg mutatkoz6 vértetü ellen a Pomrio és Dendrin 
ecsetelése hasmál. Augusztus II. felében jön a 8-ik nyári 
permetezés, már erasebb uerekkel: l százalékos bordói 
16, fél száz!Uék Amonil (kén), Degyed százalék Darsin 
(arzén méreg). A 20-ID éves fák permetezéséhez a 
Fels6dunántul1 Gazda Kamara 12 drb. magas nyomásu 
bátoDbordozható Calimax permetező gépet használ. 8 
lllétleres bambuszcsa segélyével a Jegmagasabb fák teteje 
is megpermetezhet6. 

A 1él folyamán a Jutmara a vasvári járásban és esetleg 
a többi érdeldödö és jelentkező járásokban megszervezi 
a IlYakorlati gyümölcsfaápolási körzeteket: képzett fa
ápoló uaJrmnnkúokat és _gépeket ad ki hasmálatra mi
nimális Öliköltségért a jelentkező gazdáknak. Lassu, foko
zatos és szivós munkával keD visszaszeremi a magyar 
1Yiimölcs európai piacait. E cél érdekében a kamara Kra
mer Ern6 kertészJeti intéz6t Sárvár székhellyel áUandó 
külszolgilatra oszflotta be s alája minden gyümölcsösben 
uakszeriien képzett faápoló munkavelll!tőt rendelt. Ezen
kivül Rlpka Lajos m. kir. kertészeti föintézö és Somogyi 
Ferenc kamara! növény· és kertvédelmi osztályvezető, 
sDikség eselén pedig Erd6ss Imre sz6léslll!ti felügyelő is 

rendelkezésére áll aJ ez irányban érdekl6d6 gazdaköziön-
ségnek. l 

A gyakorlati. szake16adások és a gyümölcsösben vég
zett hely57$ni alapos szemJe megtörténte után Tulok 
Jenő f6s2'J01gabliró a Vasvár-Hegyhát-Sárvár vidéket lel
kes beszédében az lsten által is gyümölcstermelésre te
remtett vidéknek nyUváni~tta. Vasvánnegye kö.zigazga. 
tása elrendelte, hogy az összes közutakat a vármegyében 
a községek közköltségén mielöbb befásitsák. Vasvár 40 
holdas faiskolát és mintagyümölcsöst szervezett épen a 
kamara szakemberének tervei szerint, ra szomszédos Oszkó 
községben pedig mintegy 5000 nemes, teljes termöben 
lévő gyümölcsfa várja az okszerü kezelést és ápolást. A 
föbir6 a vármegye föispánja és alispánja nevében hálá.s 
elismerését feejzte ki a FelsődunántuU Mezögazdasági. 
Kamarának ezen áldásos, példaadó és utiörö kezdem6. 
nyezéséért. 

Az ujmajori gyümölcsfák az uradalmi utak mentén 
V8!lll8k ül:~tve. tehát semmi területet nem vonnak el egyéb 
mezögazdasági hasznositás elöl. Egészséges, dus, szines és 
mosolygó almatemésükkel igazán a legszebb látványt 
nyujtották a kamara által összehivott kömyékbeli gazds
közönségnek. A tanulmányi kirándulásról mindenki azzal 
a meggyözödéssel utazott el, hogy ime kézzelfoghatól~~C 
és szemmel láthatólag be van bizonyítva, miszerint a gyü
mölcsfa ige,!1 bőséges kamattal fizeti meg gazdájának 
költséget és fáradságot nem kimélő munkáját. 

Bánkuti búza minóségvizsgálata. 
Irta : LAKATOS ISTVAN. 

Dr. Adorján József főügyész, az ismert malom
~i kémikus 4 éve vizsgélja a debreceni II. sz. 
Jllzdasági iskola által, részint a debreceni Gazda
sági EgyesüJet kisérleti telepén, majd a saját t~lepén 
termelt buzékat. 

Az évek során legjobb minöségüneh találta a 
bánkuüt. Ugy, hogy az iskola az elmult gazdasági 
évben kizérőlag bánirutit termelt. Dr. Adorján József 
fövegyész a következő véleményt adta a betakarított 
tlermésr6l: »MaJom- és sütőipari tekintetben első
rendü és elterjesztésre kiválóan alkalmas.« A rak
tárorott készlet utolsó szemig vetőmagnak kelt el. 

E buza nyerte meg a Pesti Napló idei kalász
-verse:nyén a 300 peng6s »TisZaic érd~mdijat. E 
kitüntetés a szép kalásznak, a tetszetős külsőnek 
azól. Azonban e buza. értékes bels6 tulajdons4gokat 
ia rejteget, ami a min6ségvizsgálatból tünik ki. 

Dr. Adorjin Jóaef f6vegyész a Molnárok Lap
ja szept. 6-i számában alapos tanulmányt szenrel 

a debreceni ll. sz. gazdaségi iskola bánkuti bu
zájának, meJy több éven keresztül a többi helyi 
buzál( közül mindenkor kivált és tennésbozamban 
böségesen fizetett. Véleménye szerint e buza ér
demes arra, hogy igazi nemzetség alapító család
főnek kiválasztva, ivadékai tovább terjesztessenek. 

Vizsgilati adatait, mint irja, e buza »nemes
ség-levelétc a következőkben ismerteti: 

»Hektólitersuly: 82 kg. (de ezen számnak nincs 
semmi mim5ségi értéke, csak teljesség okiból emli· 
tem meg). 

Acélosság: 71 ~1o (ugyancsak nem min6ségdönM, 
csal( malmi szempontból értékes), Ezen szám igeD 
magas, mivel az idei buzák országos acéloSBági 
átlillga 55 o,to körül van. 

Hamut.artak>m: l.80~fo, jóval az itlag aJatt, te
hát ezen buza finom, vékony héju, amit a mlkrosz. 
kópiai vizsgilat is bizonyitott 

Absrolutsuly: 37 gramm, a nemesitett&éget és 
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e :nagy terméshom.mot bimnyitja és iskolapéldája 
8Jll18k, hogy a kövér nagy szem még nem zárja 
ki 18 beJ:sö kitünő tulia:jdonságokat, bár kivána:to-• 
sabb volna, ha ez abszolutsuly kisebb lenne, akár
esek a Manitoba buzáké, melyek abszolutsulya a 
30 grammot ritkán haJadja tul s amely 30 gram~ 
nál a régi tiszavidéki ősi magyar buzák sem vol
tak ;nagyobbak. 

A buzából 1abol'llltóriumi hengerszékeken nagy-
malmi módra kiörölt 65"/o-OS liszt: · 

Vizfelvétele: 620/o volt, 20fo-kal több, min•t az 
. országo3 átlag, mely az idén a tavalyi 58o/o'-kal 
S1Jemben 600/o, 12o/o nedvesség-tartalom alaap mel
Iett. 

Nedves sikér: 28o;o, az idén sajnálatosan rend
kivül alacsony országos átlagnál lényeg~n maga
sabb. 

Sikérminöség (Adorján-féle lapuJási szám): 31 
mm., mely szám közel jár az amerikai lisztek 30 
alatti sikérminöségi számához s lényegesen jobb 
a 38-40 körüli országos átlagnáL 

A fenti liszt 500 grammjából sütött normál-
kenyér (800 gramm tésztasulyból.) 

tésztamagassága 92 mm., 
cipómagassága 95 mm., 
cipó-diamétere 167 mm., 
férőjo! (volumene) 1900 köbcenliméter volt. 

Ezen adatoknak megfelelöen sütési nagysági érték
száma: 180, sütési alaki értékszáma (dr. Rosenthal
féle szám) : 64 volt. 

A kisütött cipó sulya közvetlen a kisütés után 

Szerkesztöi 
P. ll. Budapest. A kedves vendéglátást és ta

nulságokban gazdag órákat s a lapunk szellemi tá
mogatására vonatkozó szives igéretet meleg szere
tettel köszönöm. 

K. B. Budapest. A kiállitáson való szakszerü 
kaJauzolásért nem mulaszthatom el e helyen is kö
SZÖnetet mondani. Alkalmilag kérem szépen velem 
néhány komolyabb baromfitenyésztési, házinyulte
nyésztési és esetleg galambtenyésziési lap eimét kö
ZÖlni csereviszony létrehozása céljából. 

G. B. 8udatétéay. A hamburgi csibenevelést 
Peics Antal haJasi kötélgyártó mester, baromfite· 
nyésztö társunk megpróbálta. Eredmény várakozá· 
son felüli. Szereret:el éS érdeklődéssei várom az ok
tató füzet folytatását okulás éS ismertetés vé~tt. 

z. :A. Oroszvár. A csereviszonyt a legnagyobb 
örömmel vesszük fel a Mébészuj~al, mert ve
lünk egy cél felé töreksZik s mivel a kisebb gazda
ségi ágak nébszerüsitéséért és a gazdasági termelés• 
ben méltó helyre való felemeléséért küzd. Adja lsten, 
hogy minél fényesebb eredmény kisérje ezt az ön: 
zetien nemes törekvését. A hirdetéS dolgában m1 

is a vÍSJJOnosság etve alapján áliWlk. 
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720 gramm volt s igy a kenyérsraporitAs: 144, ami 
kiváló értékesitést jelent.c 

A moln4rságnak - irja - eminens érdeke, bogJ 
a gatdák jobb buzát termelje:nek. Orömmel vebet~ , 
nek minden akciót; meiy a leromlott belföldi buzik 
megjavitását célozza. 

Kivánatosnak tartja, hogy inkAbb szemverseny
ben nyilvánuljon meg a jobb buza iráDiti törek~ 
vés, mert csak a benne rejlő jó tulajdonságok amir, 
amelyek a tésztában életre kelve a kenyér- és pék
sütemények jóságát biztositani tudják . 

Kitünik ebből, hogy a ka1ászverseny bár tet
szetős, de nem egyéb, mint »minden a szemneke 

. ha nem egésziti ki a buza belsö értékének: a sikir
tartalornnak, a sikérjóságnak a süthelOségnek mi
nőségi vizsgálata. A hektólitersuly, az acélassági 
százalélt stb. sem döntő tényezők. A modern ala
pokon nyugvó maliOm- és sütőipari vizsgálat ed
hat megnyugtató tájékoztatást a buza egyéni érté
kéről. 

»Ha tudjuk azt, hogy a gyümölcsfák term6ké
pességét rendes ápolással és a kártev6k elleni vé
delemmel legalább 30-35 kilóra lehet országos át
lagban felemelni, akkor a mai gyümölcsfaállományunk 
alapján is, kilónként 20 fillérrel számítva, évenként 
nem 10, hanem 200 millió pengő értékü gyümöl
csöt kellene termelnünk, vagyis nagyobb bevételt 
kellene elérnünk, mint amekkorát egész évi buza
exportunk értéke kitesz.c 

üzenetek. 
P. O. OUay. Tartalmas cikkét megkaptam. Mi

nél előbb sort keritek közlésére. HáláSan köszönöm, 
hogy a Magyar Iparosnevelés meUett reánk is gon
dol Biharországban. Március 15-i hazafias ürme
pélyre szóló szinmüvét kérem ismertetés és hir
detés végett megküldeni, hogy el ne késsünk vele, 
mint a mult évben - sajnos - megtörtént. 

v. B. A. Békéscsaba. Szives meghívásodat kö
sZÖilöm. Alkalom adtán utba ejtem Csabát is. 

l n g y e n és bérmentesilYe 
küldjük meg b á r k i n e k Z O L L E R : 

"A modern s z a l m a k a p t á r"' 
cimű könyvét 3 napos tanulmányozáara. 

Megtartása eaetén a könyv ára : Z.- JIDII 

Aki tc5kebefektetéa nélkül akar méhészetre 
berendezkedni, annak e könyv 

nélkülözhetetlen. 
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.A..z önálló aazdasági népiskolák az idei tanévtől kezdve már 
saját különleges tankönyvüket adhatják fiu• és leánytanulóik kezébe. Gondos 
előkészítés után megjelent a gazdasági népiskolai szakpedagógusok uj tankönyvének 

első liet kötete : 

Gazdaleányok könyve Gazdafiuk könyve 
ElslS r~sz 

a gazdasági népiskolák 
I. leányosztálya számára 

· Szerkesztette 
GÉHER LAJOS 

ElslS rész 
a gazdasági népiskolák 
I. fiuosztálya számára 

Szerkesztette 
GÉHER LAJOS 

gazd. népfsk. igazgató, szakfelí1gyel6 gazd. népisk· igazgató, szakfelúgyelö 

Engedélyezve 884-05-76-1930. VK.M. sz rendelettel. 

Bors Ignác 
Deák katalin 
GyOrfy Géza 
Vitéz Gyutay latván 

ld6zelek • hlv•lalos 

Az cls6osztdlyos kötetek munkatdrsai: 
Kápolnay József 
Nagy József Béla 
Nagy Károly 
Obingerné Czírmes Irén 

blrllalb61 : 

Pápayné Fekete Ju1ia 
Pignlcz:ky Ferenc 
Rácz Sándor 
Sebők Sándor 

,.A tanköny szelleme hazafias, a jövőt meglapozó. Mély valláserkölcsi nevelést tűz ki 
célul, ennek szalgátatában áll és fontos hivatást teljesít." 

"Tudomány, módszer, előadás és terjedelem tekintetében az iskola követelményeíenk 
megfelel. Az iskola tantervét és utasításait betartja. Az eddig megjelent ily arányu tanköny• 
veknél sokkalta jobb és megfelelőbb." 

"A könyv nemcsak alkalmas, hanem uttörő munka." 

-----
&éber Lajos 

klnyvaorozata évrt11 éve fokozatasan egiazül kl ; az 1930-31 tanévbeR tehit a ll. 61 lll. 
osztily viltozatlanul az al*bb felaorolt önilllt gudaaigl a6plekolal klayveket haazn*l)a : 
ABONYINÉ KERESZTURY MARGIT : Oloas6• ú tankönyv a leányiskolák II. és III.) 

osztálya számára. (Eng. sz. 63,98611928. 
UJLAKI VILMOS-VARGA MÁRTON : Olvas6• ls tankönyv a fiuiskolák ll. és II J. 

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

TankUnyvjegyzék, árjegyzék, bevezetés céljából kivánt tiszteletpéldányok meg
kUidését sziveskedjék bizalommal tankönyv-osztályunktól levelezc~napon kérni. 

FRANKLIN-TÁRSULAT 
magyar irodalmi intézet 

B u d a p es t, IV., Egy e t e In -u t c a 4. 

" 
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