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A gazdasági népiskola a falu szolgálatában. 
A képviselőház plénuma előtt korszakal

kotó törvényjavaslatok feküsznek. Az egyik a 
hitbizományi reform, mely már talán törvénnyé 
is lett, a másik a telepítésről szóló javaslat. 
Mindkét törvény célja: a földmiveléssel foglal
kozó kisemberek boldogulását elősegiteni, sza
poritani az önálló bisbirtokosok számát. 

A törvényjavaslatok képviselőházi tárgya
Iása során nem egy tekintélyes szónok e nagy 
horderejű reformokhoz csak úgy járult hozzá, 
ha egyidejüteg a földhözjuttatottak magasabb 
gazdasági képzéséről is történik intézkedés. 
A most beterjesztett (avagy már tárgyalás alatt 
lévő) telepitési javaslatban intézkedést is talá
lunk arra nézve, hogy a földhöz juttatásnál 
előnyben kell részesiteni a gazdasági szak
iskolát végzett földmíveseket 

A legnagyobb örömmel vesszük tudomásul 
ezt a paragrafust, mert ebben első csiráit lát
juk annak, hogy a mezőgazdálkodást képesités
hez kötött foglalkozásnak minősitik. Ha talán 
még sok viz folyik is le a Dunán addig, amig 
ez valóra válik, de elindult a görgeteg, melyet 
nem lehet feltartóztatni. 

Hogy miért olyan fontos hazánkban a 
mezőgazdasági foglalkozást szakképesítéshez 
kötni, arra a válasz kézenfekvő: azért, mert 
hazánk elsősorban mezőgazdasági állam. Sem 
az egyes, sem az állam szempontjából nem 
közömbös, hogy az ország mezőgazdaságilag 
müvelhető területe kinek a kezében van és azt 
milyen eredménnyel hasznositják. A mai nehéz 
termelési és értékesitési viszonyok között na
gyon fontos, hogy a gazda kevés költséggel 
minél jobban kihasználja a rendelkezésére álló 
földet. Ugyan.csak riem utolsó feladat az sem, 

hogy a kicsiny föld minél több munkás kéz
nek adjon kenyeret és megélhetést. Nem lehet 
ma már a megszokott jó-rossz mesgyéken 
ballagni, hanem kellő hozzáértéssel, a tudomány 
teljes felkészültségével a földből a lehető leg
nagyobb értéket kiparancsolni. Ezt csakis a 
kellő szakmüveltség biztosíthatja, amit az arra 
illetékes intézmények nyujtanak. Sajnos 
azonban mi a helyzet? Kezdenek szaporodni . 
ugyan a mezőgazdasági szakiskoláink, de azok 
a legnagyobb nehézségekkel küzdenek a be
népesítés terén. Egy-egy szépen felszerelt nagy 
apparátussal rendelkező mezőgazdasági isko
lának alig van tanulója. Nem célunk ezzel 
pálcát törni ez iskolák müködése felett, 
hanem reá akarunk mutatni arra, hogy mi 
lehet az oka ez iskolák iránti ellenszenvnek? 
Miért nem küldi a kisgazda fiát ezekbe az is
kolákba? Rövid a válaszunk. A kisgazda nem 
hisz a mezőgazdasági tudománynak. A tulmé
retezett iskola nem fedi az ő kisebb igényeit, 
szükségleteit. Az ott látottakat nem tudja le
kopirozni, a maga kis gazdaságában utánozni. 
A fia ott igényesebbé válik; traktor, nagyobb 
gépek, eszközökhöz szokik, lekicsinyli a hazai 
kis üzemet, ezért talán szerencsétlenné is válik 
egész életére. 

A falu kisbirtokosainak, bérlőinek nem 
ilyen nagyobb iskola kell. Olyan intézmény 
után vágyik, amely alkalmazkodik az ő szeré
nyebb viszonyaihoz, körülményeihez. Egyelőre 
olyan iskolára van szüksége, ahol szemeivel 
meggyőződik a több és jobb termelésrőL Ahol 
szemeláttára tesznek-vesznek ·és cselekszenek 
a többtermelés jegyében. Ezek az eredmények 
eloszlatják a gazdasági iskolák iránti kételyeit, 
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hinni, bizni fog bennük. Végre elhiszi, hogy 
eredményesebben gazdálkodnak, mint ő. 

A falu népe mezőgazdasági ismereteit 
vajmi csekélyke mértékben jelenleg az elemi 
iskolában kapja. A legtöbb gazdának ez az 
iskola adja az egész életre szóló tudományt. 
Folytatódik - habár szerényebb viszonyok kö
zött is - a mezőg~zdasági oktatás a gazdasági 
irányu továbbképző iskolákban. Főképen elmé
leti oktatás keretében történik itt a tanitás, 
melyet a gyakorlat alig támaszt alá. Az adott 
helyzetben ez is több, mint semmi, de csak 
sajnálattal állapíthatjuk meg, hogy ezek az 
iskolák, melyeknek a mult iskolai évben 140,000 
tanulójuk volt, olyan mostoha elbánásban ré
szesülnek. Több figyelmet, gondot érdemelné
nek. Meg kellene adni nekik a fejlődési lehető
ségeket. ( 1j szervezet, új tanterv, de különösen 
intenzivebb felügyelet, irányitás után kiáltanak 
ezek az iskolák! 

Eredményeiben, kihatásaiban fontosabb 
tömegoktatást végez az ország 52 önálló gáz
dasági népiskolája. A mult tanévben ez isko
lAkba 24,000 tanuló iratkozott be. Évente tehát 
közel 8,000 tanuló hagyja el ez iskolát és lép 
ki az életbe. 

Az önálló gazdasági népiskolák a kisgazda 
igényekhez alkalmazkodó gyakorlóterületekkel 
rendelkeznek. Országos átlagban egy-egy isko
lának 31·5 kat. hold gyakorlóterülete van. Az 
52 önálló gazdasági népiskolának összterülete 
1668 kat. hold. Ezen történik a példátadó gaz
dálkodás. E területnek megoszlása az egyes 
üzemágak szerint 61 kat. hold belsőség, 26 kat. 
hold konyhakert, 42 kat. hold faiskola, 30 kat. 
hold szőlő, 50 kat. hold gyümölcsös, 1116 kat. 
hold szántóföld, 287 kat. hold rét és legelő és 
végül 59 kat. hold egyéb hasznositásu terület. 
E területek állatállománya: 124 darab ló, 267 
drb szarvasmarha. 610 drb sertés, 85 drb juh, 
47 drb nyúl, il5 drb méhcsalád, és mintegy 
3600 drb különböz(j baromfi. 

Olyan számok ezek, melyek mellett érde
mes egy pillanatra megállani. Vizsgálni azt, 
hogy. megfelelnek-e a gazdasági népiskolák a 
kisgazda igényeinek. 

Mindenekelőtt szembetűnik, hogy akkor, 
amikor az ország mezőgazdasági területének 
művelési ágak szerinti megoszlása: szántóterü
let 60·1 %, kert 1·1 °/ o, szőlö 2'3°/o, rét és legelő 
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18·1 °/o, erdő 11·7%, nádas 0·30fo, földadó alá nem 
eső terület 6·40fo, addig az· önálló gazdasági 
népiskolák területének művelési ágak szerinti 
megoszlása: szántóterület 66·9%, kert 7·2°'n, 
szőlő 1·7%, rét és legelő 17·2%, földadó alá nem 
eső terület 7%. 

Amint látjuk, az önálló gazdasági népis
kolai üzemek művelési ágak szerinti megosz
lása körülbelül egyezik az országos átlaggal, 
csupán a szántóföldnél találunk 6·8% eltérést, 
de szembetünő az eltérés a kertnél (értve alatta 
konyhakertet, faiskolát, gyümölcsöst), ahol az 
országos átlagnál ez 6·1 Ofo-al nagyobb. Ez utóbbi 
viszonylagosan nagyobb kiterjedés világosan 
mutatja, hogy az önálló gazdasági népiskolák 
még a kisbirtok országos átlagánál is nagyobb 
mértékben foglalkoznak kertészettel. Igen sok 
iskolának ez a legfőbb jövedelmi forrása, ebb61 
fedezi az iskola kiadásait 

Ami az önálló gazdasági népiskola állat
állományának nagyságát, megoszlását illeti. e 
tekintetben az iskolák 1116 kat. hold szántó
földjén 452 számosállatot tartanak. Átlagban 
2·7 kat. hold esik egy drb számosállatra. Ami 
az igaerőt illeti, ebből egy kettős igásfogatra 
18 kat. hold szántóföld jut. E számok világosan 
mutatják azt, hogy az önálló gazdasági népisko
lAinknak úgy igás, mint haszonállat tartása erös. 

Az önálló gazdasági népiskolák gyakorló
területei a belterjesség és a mezőgazdasági 

haladás jegyében folytatják működésüket. Jel
lemzi ezt, egyrészt az állattartás, másrészt az 
intenzivebb, több munkát igénylő kerti kultura. 
Jövedelmezőség tekintetében mind-megannyi 
példátadó eredményt mutat fel. Az aránylag 
kisebb területekről nagy kat. holdankénti hasz
not érnek el, ami a községük lakosságára elsö
rendű fontosságú. A legtöbb iskola teljesen 
saját jövedelméből tartja fenn magát. Bevételei 
teljesen fedezik az iskola összes dologi kiadá
sait, ami egy-egy iskolánál évi 2000-3000 pen
gőt tesz ki. Az a körülmény pedig, hogy az 
iskola fenntartása a közületeknek nem kerill 
pénzbe, igen jó szinben tünteti fel az iskola 
működését. Nem is szólva arról, hogy az isko
lában a tanulók nem fizetnek sem tandijar. 
sem beiratási, sem egyéb dijat. 

A jól berendezett önálló gazdasági nép
iskola gazdálkodásátafalu lakossága allandóan 
szemmel tartja. Az iskola minden munkáját 
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megfigyelik, nincs az a tett, amit figyelmen 
kivül bagynának. Megkritizálnak és szóval illet
nek mindent. Az iskola terményei, művelési 
módjai, szép állatjai, gondozott gyümölcsfái 
úgy a helybeli, mint a vidéki kisgazdák állandó 
beszédtárgyát képezik. Ha az iskola egyéb 
hasznot nem tudna felmutatni mint ezt, már 
akkor is nem felesleges, de nélkülözbetetlen 
lenne. A falu népe a jót észreveszi, de csak 
idiivel vesz róla tudomást, illetve utánozza. 
Annál inkább meglátja a rosszat, a negativu
mot, melyet évek multán sem felejt el. Ez a 
körülmény végtelenü! fontos az iskolavezető 
szempontjábóL Azért óvakodjék a kétes ki
menetelü kisérletektőL A hivatása magaslatán 
álló vezető nem is kisérli meg a falu mező
gazdasági kolturáját máról-holnapramegváltoz
tatni, hanem fokról-fokra halad az újítások. A 
biztos siker mindenkor követőkre talál. Ezzel 
szerezhető meg a megbecsülés, a tekintély. 

Az ilyen iskolának meg van a nevelő 
hatása. A falu gazdái bizalommal viseltetnek 
iránta. A vezető népművelési előadásait komo
lyan veszik, mert azok 100%-os eredményekre, 
tapasztalatokra támaszkodnak. Az ilyen vezető 
ázsiója megnő, tekintélye, tisztelete lesz. Úgy a 
községi, mint társadalmi téren becsületet, meg
becsülést szerez intézményének. 

Az iskola ezzel eléri nevelő hatását. Meg
törik az iránta tanusitott gyűlölet, ellenszenv, 
közöny, mely születésétlH kisérte. A felnőttek, 
a sz ülők bizalommal viseltetnek az iskola iránt, 
gyermekeiket szivesen - nem szidalmakkal -:
kiildik iskolába. A tanulők nem tehernek, 
nyügnek tekintik az iskolát, maguk is megér
zik, felfogják, hogy ez az iskola nekik sokat 
nyújt az élethez. Az e korban lévő gyermekek 
már megértik, hogy ő nekik többet kell tudniok, 
mint szüleiknek. 

Az iskola igy megtette kötelességét. Fel
keltette a mezőgazdasági tudomány iránti ér
deklödést. A kisgazda-tömegeket érdekeloi 
kezdi saját mestersége, annak tudománya. A 
népünknél igy formálódik ki egy új gondol
kodás és világnézet. Amikor a tömegek szel
lemi élete már erre a szintre emelkedik, akkor 
kezdődik meg az igazi népies szakoktatás. Ak
kor már nem kényszeriiségből, hanem belső 
lelki szükségből, a tudás vágyától hajtva kere-

sik fel a mezőgazdasági szakiskolákat Nem 
lesznek üresek, néptelenek, nem kell az ille
tékeseknek a beiskolázásoD törni a fejüket. Az 
alsófoku, jelenleg talán még lekicsinyelt, gaz
dasági irányu továbbképző és fi)képen az ön
álló gazdasági népiskolák igy végzik fontos 
uttörő munkájukat. Felkeltik a mezögazdaság 
iránti érdeklődést, bebizonyítják, hogy a gaz-

. dálkodás tudomány és ma csak az boldogul, aki 
ennel;: teljes birtokában van. Példát mutatnak 
arra, hogy a tanult gazda jobban boldogul, 
mint a tanulatlan. 

A gazdasági népiskolák fentebb vázolt 
eredményes munkája azonban els<Ssorban az 
iskolák arra hivatott. kellő készültségü oktatói
tól függ. Nem lehet eléggé és elégszer hang
súlyozni az~. hogy ezeken a legkülső őrhelye
ken álló embereknek minden kritikát kiálló, 
százszázalékos jó agropedagogusoknak kell 
lenniök. Nem lehet ezeket holmi alacsonyabb 
rendű iskolákban, kisebb tanfolyamokon kiké
pezni. A falu vezetöknek ma igen alapos ké
szültségre van szükségük. Ha ezt megértik az 
arra illetékesek, úgy a falu haladása és meg
erősödése biztositva lesz. A birtokpolitikai tör
vények nem irott malasztok maradnak, hanem 
egy új élet, boldogabb jövendő korszakalkotó 
törvényeivé válnak. Áldás, megelégedés jár 
nyomukban, melyeknek következménye orszá
gunk hőn óhajtott feltámadása. 

Brózik Dezsü. 

Tanulóink vallási adatai. Az önálló gazdasági 
népiskolák ba tényleg feljáró 207' 46 tanuló köz ül : róm. 
kath. 1107'3, vagyis 53'4 %. gör. kath. 194 tanuló, 
0'9 Ofo, református 8423, azaz 40.6 %, evangélikus 
856 tanuló, vagyis 4'1 Ofo, egyéb vallásu 200 
növendék, a tanuJók l 0/o-ka. Oly iskolánk, mclynck 
tanutói tiszta katholikusok 6, hol a 90 °/0•ot meghaladják 
16, hol többségben vannak 6, összesen 29 iskolánk 
van. Gör. kath. többségü iskolánk nincs. 90 Ofo•ban 
ref. vallásuak a tanuJók 9, többségben vannak 12, 
összesen 21 iskolánkban. Az ág. ev. vallásu tanuJók 
két iskolánkban vannak többségben. Ha az adatokat 
összegezzük, megállapitható, hogy vallás szerint róm. 
ha th. iskola 29, 55'8%, ref. iskola 21, 40' 4% ág. ev. 
iskola 2, 3'8°/0• 
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HOZZÁSZOLAS 
a szttkesztóhöz intézett levélre. 

Lapunk mult számában szerkeszfőnkhöz intézeff 
levél írója azt a gondolafol veti fel, hogy iskaláink te
kintélyét igen emelné, ha növendékei sorából.az oda 
nem való t,mulókat, a nincsteleneket, kifutó• és ujság• 
árusokat stb. kivonnák és az iskola csakís a földmi• 
velő és kisgazda gyermekek tanítását végezné. 

Levélíró ezeket a tanulókat az általános tovább• · 
képző iskolába utalná, hol rés1.ükre a nekik inkább 
megfelelő közismereti, mintsem gazdasági tanítást ad• 
nának. Azt kivánja tehát, hogy a mezőgazdasági ÍS.r 

kolák mellett, az egyes községekben és városokban 
ái.Jitsák vissza a továbbképző iskolát és igy reformálják 
meg a középiskolákba nem járó 12-15 éves fankö• 
telesek oktatását. 

Iskaláink egyedülálló, demokratikus jellege fer• 
mészefszerüleg e reformmal alaposan megváltozna, igy 
bizonyos tetszetöség látszata is előtérbe kerülhet a kö• 
zött clgondolással. 

A reformok és újítások mosfani korszakában min• 
den jóravaló gondolat és eszme figyelemreméltó, ha 
az haladást, előnyt, avagy csak könnyebbséget és fa• 
karékosságot jelent. A tanítványok megrostálása, a 
nemfelszök távoltartása azonban kevésbé látszik olyan• 
nak, hogy ezzel az iskola tekintélyét emeljük, avagy 
a közérdek szolgálatát előmozditsuk. 

Tudjuk, hogy mezögazdasági helyen az általános 
továbbképző helyébe azért szerveztek gazdasági irányú 
továbbképző iskolát, hogy a serdülő ifjuságnak jobb 
nevelést és gazdaságilag némi alapot adjanak. A. gazd. 
irányú továbbképző iskolák helyébe pedig azért állifolfák 
fel az önálló gazdasági népiskolákat, hogy még nagyobb 
gazdasági tudás kötelező elsajátítását tegyék lehetövé. 
A községeket és városokat az önálló gazd. iskola fel• 
állitásakor még az is vezeffe, áldozatkészségüket pedig 
fokozta, hogy a továbbképző iskolák helyeff minden 
tanulónak 3 éven át már figyelemreméltó gazdasági 
kiképzést biztosítsanak, ezzel a lakosság általános agrár 
müveltségéf emeljék. 

Erdekes volna tehát, ha ez iskola csak a kiválasztot• 
taknak adná meg a követelt ingyenes tudnivalókat, a 
földnélküliek pedig abból kizáratnának. Mezőgazdasági 
iskola felállitása és fenntartása melleff továbbképző is 
müködnc, az iskoldfenntarfók ezzel járó kiadásai, tan• 
erőinek régebbi tanítási többlete és kötelezeHsége ismét 
visszaállitatnának. Ilynemű megoldás azonban érthető 
ellenszenvel váltana ki, mert a közvélemény látná, hogy 
az iskolaszcrvezéssel a régi állapotok csak megmaradtak, 
az új terhekkel pedig az egyes kh·álas~totf szülők gyer• 

mekeinek, nem pedig az összes érdekelteknek iskoláz~ 

tatását oldották meg. 
A. szülöknek szabad választásuk van gyermekcik 

iskoláztatására. E jog alapján az elgondolás esetéhen 
is tetszés szerinf irathatnák be fanköteles gyermekeiket 
az általános továbbképzőbe, az önálló gazd. népisko .. 
lába, ha pedig 8 osztályos iskola is van, annak VII ... VIII. 
évfolyamára. A. szülőknek e törvényadta válogalási 
jogát nem lehet a vagyoni, telekkönyvi, avagy foglal: 
kozásbeli körülményekre szabni. Senki sem volna 
kényszerithető arra, hogy gyermekél az általános, másik 
az önálló gazdasági iskolába írassa. Elöfordulna, hogy 
nagy részük az általánost választaná, merf ilf heti há: 
rom órával kevesebbel kell az iskolában eltölteni, gya-
korló terület nincs, gazdasági gyakorlalokat végezni 
nem kell, tehát ez könnyebb iskola. Egy fuvaros, 
vagy földmunkás ennek ellenére a mezögazdasági 
iskolát választaná, de miután óhajál telekkönyvi kivo: 
natfal nem fámogatha~a, gyermeke ide felvehető nem 
lenne. Megbontatnék tehát az egység, bekövetkeznc 
minden tanév elején a tanulókkal való zavar ezzel sok, 
nagyon sok kellemetlenség, ami manapság kikerülhctő. 

Mily egyszerűen és bölcsen, mily előrelátóan 

van tehát megoldva törvényes kerelek között a moslani 
iskoláztatás, mikor az önálló gazdasági iskola működésc 
eselén 5 km. sugaru körben minden általános és gazd. 
irányú továbbképző iskola, fenntartási kötelezettsé~c 

megszünik, tanítóiknak terhe leszáll, a fanulók pedig 
núnden válogatás nélkül egy iskolába, egységes szar: 
galmi idővel fesznek elegel kötelezetfségüknek. A.z 
ország számtalan községében követelik ez iskola fel• 
állitásáf, nemhogy a továbbképző iskolák további mú: 
ködését meghagyni terveznék. A. szülők iskolaválasz: 
tási lehetőségének kiszélesítése kedvéért igazán nem 
érdemes a "reformot" bevezetni és megvalósifani. 

Ha végigtekintünk az iskola tanulóin és a szülők 
foglalkozásán, tagadhatatlanul megállapitha~uk, hogy 
azok jelentékeny százaléka szerény anyagi viszonyok 
között él. T ény az is, hogy a módosabb szülők nagy: 
része gyermekeikel polgári• és középiskolákba adjcÍk, 
igy a tanulóanyag nálunk már is kiválogatoff, talán 
némileg seiejtezeit is. Ezzel szemben áll az elemi is• 
kola VI. osztályának az elvégzése, tehát az előkép: 
zetfség figyelemreméltó volta. Nálunk a tanuJók nem 
kapnak egyensapkát, nem tűznek fel fácántollat, gomb" 
lyukba sem hordanak aranyozott jelvényeket, de meg• 
maradnak a maguk egyszerű, házias, offhoni viseletük• 
ben. Célkitűzésünk mellett tehát kitartunk, nem a lát• 
szafra, a nagyzolásra és divafra, de a magyar munkás.r 
élet, az egyszerű, de komoly földmivelő élethivatásra 
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nevelünk és tanítunk. Lehet mutafós látvány az egyen• rülhct az élre, ha ugyanis jó biciklista lesz, vagyis alul 
ruha és sapka, emelheti az iskola tekintélyét és meg• tapos, felül kellőképen görnyed. 
becsülését is ezek viselése, de mégis, mikor a l'hi Mégis mindnek az a törekvése, hogy házhoz, 
iskolás lánykáinkat egyszerü, sajátlezüleg varrt és di• telekhez, egy kis kerthez, szőlö és gyümölcsöshöz jusson, 
szitctf kötényükben a fejési gyakorlatoknál szemlélem, végeredményben, hogy mezőgazdálkodással is foglal• 
mikor ftainkat kapával a vállukon nófaszó mellett a kozzon; pihenést, felüdülést, nyugdiját saját portájcin 
~v akorlatokról bevonulni látom -tudja Isten - szebb• élvezze. Ez határozottan igy van hivatalnok, vasutas, 
nek tartom a jelvényes és tollas csapatnáL iparos, kereskedő stbnéL Nálunk nagyon sokan van• 

Az is lehet, hogy iskoláinkban olyan gyermekek• nak, kik fiatal korukban nem tanulták, sőt lenézték 
nek tanitjuk a gazdasági, háztartási stb. ismereteket, a mezőgazdálkodást, hogy őszült és kopaszodó fejjel 
akikből nem lesznek gazdák és földmívesek, igy vitat• később megtanulják és meg is szeressék azt. Ez eset• 
ható a nyujtott ismeret szükségessége és hasznossága is. ben miért volna fájdalmas és megreformálandó, ha 

Agrár államban élünk, tehát nem árt, sőt szük• egy fuvarosnak a fia, avagy egy ujságárusnak a leánya 
séges mindenkinek egy kis mezőgazdasági tudás és heti 2 órai gazdasági tanítás helyett 4 órában részesül 
ismeret. Ha az iskolavégzettek mindegyikéből nem is és gazdasági, valamint háztartási ismereteket tanul mond• 
lesz kisgazda és földmívelő, egyike, másika az ipari, juk: irodalomtörténetet, esetleg csillagászat helyett. 
,·asuti stb, pályára sodródik, avagy élete végéig ujság• Az is tudnivaló, hogy ujságárus, kifutófiu és 
.írus lesz, akkor sem felesleges a gazdasági ismeret, "hasonló elemek" csak a városokban vannak, tehát 
mcrt mindennemü foglalkozási ág kapcsolatot tart fenn néhány helyen levő iskoláink tanulóinak "értékét" csök• 
ezzel. A mi iskoláinkba járó leányokról sem a szülő, kentik. Ezek szeríni csak e néhány helyen lehetne az 
dc senki más sem tudja, hogy habár földje nincs is, elgondolás szerint is visszaállitani ezek számára az általá• 
férjhezmenésévél hova kerül. S legyen iparos, talán nos továbbképző iskolát, s lehetne talán benépesíteni 
tiszt\'isclő felesége, a főzőkanál és a varrótű gyakorlata is ilyen tanulókkal azokat. Legtöbb helyen majdnem 
cs.1k boldogabb életet és sorsot biztosithat számára. 100°/0Jrban a tanuJók földmivelő és gazdaszülők gyer• 

Ma már mindgyakrabban hangoztatják, hogy mekei, e fiatalok szülőik foglalkozási körében is marad• 
minden foglalkozási ágban, különösen tisztviselőknek nak, igy alig 8-10 iskola megreformálásáról lehetne 
szükséges némi gazdasági képzés is. Különösen azok szó. Ugy tudjuk, hogy Nagykörüben, avagy a meg• 
számára követelik, kik a földmivelő néppel érintkeznek, szüntetetf mindszenti iskolákban sem volt és nincs is 
.1zok ügyes-bajos dolgait intézik. Gazdaságilag képzett egyetlen-egy ujságárus tanuló sem. 
jegyzők, közigazgatási tisztviselők, papok, sőt ügyvédek Nem az ujságárus és kifutófiúk roniják le tehát 
sth. kezében nagyobb megértéssel és kedvezőbben egy iskola vagy intézmény tekintélyét, de egészen más 
is folyna az ország sorsa is. De mi jogász állam is körülmények játszhatnak közbe a nivó süllyedésében. 
,·agyunk, igy a jogiképzettség a legfontosabb a magyar Maradjunk meg a mi demokratikus, egységes 
boldoguláshoz. A jogászok állitólag mindenhez értenek. szervezetünkben és ha már mindenáron reformokat 
Egy mezógazda vagy földrajzi szakos csak elvélve ke• akarunk, ne ezekkel a szegénysorsu tanulókkal kezdjük. 

========= (-) 
Rétek és legelők növényzete és ápolása. 

Irta: Matós István. 
I. 

A réteken és legelökön többféle növényt találunk, 
m clyek pázsitfélékre, pillangósviráguakra s leveles nö• 
,·ényekre csoportosithatók. Pázsitfélék képezik úgy a rét
nek, mint a legelöknek főnövényzetéf, amelyeket két 
csoportba osztunk, úgymint szál• és aljfüvekre. Szál• 
fü\'cknek nevezzük azokat, melyeknek szálai magasra 
nőnek, nagy tömeget adnak, de kevésbé bokrosodó 
természetüknél fogva zárt gyepet alkotni nem képesek. 
S~álfüvek pl. a francia perje, csomós ebír, réti komó
csm stb. Az aljfüvek alacsonyabb növésüek, de tömött 
~yö.kértörzseikkel zárt gyepet alkotnak, ilyenek: a réti 
cs Juhcsenkesz, borjúpázsit réti perje stb. E!ityébként 
at.t, hogy valamely pázsitféle aljfü vagy szálfü lesz•e, 

a talaj és éghajlat is befolyásolhaija. A rét növényze• 
tének nagyobb része szálfüvekből áll, míg a legelókön 
többnyire az aljfüvek uralkodnak. Fontos szerepet ját• 
szanak az aljfüvek, mert sürü fejlődésükkel megakadá• 
lyozzák a gyomok elszaporodását, azonkivül erős sar• 
jadzóképességük által a takarmány mennyiségét és 
minőségét jelentékenyen fokozzák. 

Minőség tekintetében a pázsitfélék lehetnek édes
és savanyufüvek. Utóbbiak nedves és vizenyős terü• 
leteken teremnek és kevésb~ tápláló szénát adnak. 
Ilyenek a sásfélék, nád, káka, stb. A savanyúfüves 
szénát csak a ló eszi meg, az ilyen legelőt pedig sertések• 
kel értékesithe~ük, de ezekkel sem legeltethető minden 
veszély nélkül, mert a szőrférget itt szedik fel. A pil• 
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langósvir.igú növények közül a herefélék: baltacim, 
nyúlszapuka, szarvaskerep különösen értékesek, már 
kevesebbet érők a koronafürt, somkóró stb. Előbbiek 
a széna minöségét jelentékenyen javiiják és a kérődző 
állatok táplálására különösen alkalmassá teszik. A leveles 
növények közül értékesek: a kakukfű, pitypang, egér• 
farkú cickóró, útifű, zsályafélék stb. míg kevésbé 
a papsajt. lósóska, cickóró, gólyaorr stb. A leveles 
növények táplálóértéken kivül illatot, zamatot adnak a 
takarmánynak. V é~ül a legelő és rét növényzete között 
előfordulnak olyan gyomok, mclyeket az állatok nem 
esznek me~. tehát elfoglalják a helyet a hasznos növé• 
nyek elöl. Hogy minö növények teremnek a réten és 
a legelőn, az leginkább a fekvéstől, a talaj minöségé• 
től és nedvességétől függ, pl. hegyilegelőn és réteken 
más a növényzet, mint lapályokon, meszes talajokon 
más, mint agyagos vagy homokos talajokon, száraz 
talajon más, mint vizesen. Legjobb fű a havasokon és 
a hegyilegelök és réteken szokott teremni, mert ezek• 
nek füve, bár kevés, de finom szálú, igen zamatos, 
tápanyagban gazdag és könnyen emészthető. A mély• 
fekvésü s az öntözött rétek több, dc durvább s így 
kevesebbet érő füvet teremnek, legrosszabb pedig az 
a fű, mely nedves talajú legelökön és réteken fordul 
elő, mert itt a savanyúfüvek szaporodnak el. 

Il. 
Állataink legtermészetesebb tápláléka a zöldtakar• 

mány, ezért arra törekedjünk, hogy állatainknak kora 
t.wasztól késő őszig legyen zöldtakarmánya, ezt pedig 
azáltal érheijük el, ha gondoskodunk jó rétekről és 
legelőkröl. Legelőtartás azonban nemcsak azért fontos, 
mert a legelő füve értékes zöldtakarmányt ad, hanem 
azért is, mert az állat a fris levegőn, napfényben sza• 
badon mozog, arányosan fejlődik, folyton edződik, izom• 
zata gyarapodik, csontozala és idegzete megerősödik. 
A jó levegön felnőtt állat edzett és munkabiró lesz, 
betegségekre pedig nem hajlamos. Mindezt azonban 
csak úgy érhetjük el, ha a réteket és legelöket kellő 
gondozásban részesiijük. 

Az emelkedéseket, vakondturásokat elegyengeijük, 
a delelökön összegyűlt trágyát szétszórjuk. Az elegyen• 
jletést rétgyaluval, láncboronával, vagy csuklósboroná• 
val végezhetjük. Minden rétet és legelőt legalább egy• 
szer, ősszel fogasoljuk meg. Ezen fogasolásnak célja 
a ).!Yomirtás, a kiszórt Irágyának belekeverése a talajba, 
a talajnak kisebb méretü szellőztetése s vé!lül a növény• 
zetnek bujább fejlődésre való indítása. Mindig szikkadt 
réten és legelőn fogasoljunk s a fogasolást keresztben 
és hosszában végezzük. Meredek domboldalakat a lejlö 
irányával keresztban fogasoljunk. A. láncborona a földet 
csak 2-3 cm. mélyen munkálja meg. 

A nagyon elhanyagolt mohás és tömött talajú 
réteken és legelökön mélyebb munka válik szükségessé, 
ehez a munkához késszerű, éles lábakkal felszerelt 
gyephasogatót, skarifikátort használunk, mely 6-12 
cm. mélyen szeletekre vágja a gyepet. Ezt is hosszá• 
han és keresztben kell járatni, így a gyepet négyszögű 
kockákra haso~Zatjuk, amelyek között a levegő és ned• 
vesség szabadon behatolhat az eddig zárt talajba. A 
J,.ryephasogatást ősszel \'égezzük s 4 ökörrel naponként 
kb. l 1/2-2 kat. holdat munkálhatunk meg. 

A. rét és legelö trágyázása történhetik porhanyós 
istállótrágyával, jól citérett komposzttrágyával és emberi 
ürülékkel oly módon, hogy ősszel vagy télen a trágy,ít 
egyenletesen elteregeijük, annak tápláló anyagait a téli 
és tavaszi nedvesség a földbe mossa, tavasszal azután 
a felszínen maradt szalmásrészt lefogásoljuk. Jól fel ... 
hasznáható a rét és legelő trágyázására a trágyalé is, 
melyet télen a hóra, vagy kora tavasszal vízzel felhí· 
gítva egyenletesen öntözzük ki. A réten többnyire 
teljes műtrágyázásnak, vagyis foszfor•, káli• és nitrogén, 
trágya együttes alkalmazásának lesz csakigazán jó hatása. 
Mielött műtrágyákat alkalmaznánk, pontos rétműtrágyázi 
kisérleteket végezzünk. A. rétek, legelök trágyázásánál 
elsősorban figyelembe jönnek azok a műtrágyafélék, 
amelyekben a táplálóanyagoklassan oldható alakban van= 
nak, (pl. Thomas salak, kénsavas ammoniák.) A. mÜ• 
trágyázásnál úgy járjunk el, hogy minden három•négy é\' 
öszén meghintünk egy•eJlY táblát foszfor• és kálitrágyá• 
val, utána beboronáljuk, tavasszal pedig minden eszten= 
dőben kat holdanként 50·60 kg. ammoniák trágyát szó• 
runk ki. Utóbbit helyettesithetjük trágyalével is. 

A. réteket öntözés által jövedelmezőbbé tehetjük. 
Ontözésre használhatjuk valamely folyónak vagy tónak 
a vizét. Ontözhetö rétek berendezésére tanácsok.11 
nyerhetünk az illetékes l<ulturmérnöki hivataloktóL 

A gondozás szemponijából még igen fontos a 
réteknek használása, illetőleg a legelöknek miként való 
legeltetése. A rét rendesen két kaszálástad (anya és 
sarjszéna) öntözött rétek 4-5 kaszálást is adhatnak. 
Egyes vidékeken szokás a sarjú lekaszalása után a 
réteket legeltetni. Nedves, sáros rétre állatokat sohase 
bocsássunk. A legeltetés ne a pásztor kénye•kedvc 
szerint történjék, hanem a legelöt osszuk fel szakaszok r a 
s ezeket egymás után legeltessük, amig egy szakaszt Ic 
nem legeltek addig ne hajtsuk a következő szakaszra 
az állatokat. Ilyen eljárás mellett miután az utolsó szakaszi 
is lelegeltettük, az első már ismét legeltethető lesz. A 
pásztoroknak tegyük kötelességükké a gyomok irtását. 

Tanácsos, a legelöket ritkásan befásítani, főkép 
az itatóhelyek környékén, hogy az egyszersmint delelő• 
helyül szolgáljon. Alföldi viszonyaink között erre a célra 
igen alkalmas az akácfa. A. legelőre ültetett fákat az 
első években, hogy az állatok ki ne törhessék, korláttal 
láijuk el, a nyulak ellen pedig náddal kötözzük be, vagy 
drótfonattal vesszük körül, száraz nyarakon pedig ön ... 
tözzésükről is gondoskodjunk. 

Ha a rét és legelő növényzete foltonként kipusz• 
tulna, a foltokat ősszel mélyen felásva, következő ta• 
vassal, főleg aljfűmag keverékkel veijük be. Helytelen 
szokás a szénapolyvával való beszórás, mert vele in• 
kább gyommagvakat viszünk a talaiba s elgazosiijuk 
réijeinket és legelöinket. 

Áthelyezések és beosztások. 
V. K. M. ur Buday Gusztáv kisujszállási karz 

társunkat Szolnokra, Kövesdyné Kovács Ilonát Tiszaz 
földvárról Abonyba, Gadácsi Margitot Abonyból 
Tiszaföldvárra helyezte ál; Bihari Lajos okl. gazd. 
szaklanitól a kisujszállási, Nagy Erzsébetet pedig J 

dunaföldvári önálló gazd. népiskolához osztolla be 
szolgálallételre. 
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ISKOI~ÁINH ISMF~HT~~T~~~E. 
13. EGER. 

E nagy történelmi multra visszatekintő 
níros a Nagy-Alföld és a Bükk találkozásánál 
fekszik. Délre nyitott, katlanszerü völgy, észak
ról pedig gazdag erdökkel boritott hegyek kör
n~'ezik. Eger, mint magyar Athén, nagy iskola
város. Nagyszámu műkincsének és igen szép 
vidékének bámulói a világ minden részéből 
felkeresik. Határa 10742 k. hold, melyböl 2600 
hold szölö, 3800 hold szántó, 450 hold kert, a 
tiibbi erdő, rét és legelő. Lakosainak száma 
:10000. Föfoglalkozásuk szölömüvelés, kertészet 

állomás közelében, a Kerecsendi utcában fek
szik. Könnyen megközelithetö, mert a város 
legszebb és gazdagon parkirozott Deák Ferenc 
utcájának a folytatása vezet ki az iskolához. 
E Lillafüredre is haladó út 8 m. szélességben 
bitumenes makadám burkolattal van ellátva. 
Az országúttól 70 m. távolságra fel épült 31 m. 
hosszú emeletes épület, az előtte elterülő vi
rágoskert, a csinos külsejü gazdasági épületek 
csoportja kellemes hatást tesz a szemlélöre. 

A főépület két tantermet, munkatermet, 

~z Iskola lötl-piilete. 

(ls földmivelés, amit nagy szorgalommal és ki
tartással űznek. 

Ennek a derék és földművelő foglalkozá
~át szeretö munkásnép gyermekeit van hivatva 
nevelni és az életre előkésziteni: az önálló 
g-azdasági népiskola, vagyis mezögazdasági 
iskola. 

Az iskola a város áldozatkészségéből 
1 !J07 -évben nyilt meg, igy egyike a régebbi 
h•koláinknak. 1907-töl 1928-ig a Kertész utcá
ban működött, 1927-ben épült fel gyakorló
területén a külsőjével is ható főépülete, és 
rnezögazdaságának megkivánt helyiségei. Az 
{•pitkezésekhez 50,000 P államsegélyt kapott. 

Az iskola a város déli részén, a vasuti 

háztartasi konyhát, irodát, szertárt, pincét és 
az igazgatói lakást foglalja magában. Az ok
tatási célt szolgáló helyiségek kifogástalanok, 
a célnak teljesen megfelelők. Felszerelésük jó, 
szemiéitető képek és eszközök hűségesen ál
lanak a rendelkezésre. A főépület vizvezeték
kel van ellátva, mely lehetövé teszi a közeli 
diszkert és a konyhakertészet öntözését is. 

Gazdasági épületei közül az egyikben 
magtár, istálló szerszámkamra és cselédlakás 
nyert elhelyezést, mig a másikban a sertés- és 
baromfiólak vannak. Ezenfelül még 3 kisebb 
melléképülete és trágyatelepe is van kifutóval 

Az iskola három évfolyamos. Növendékei 
6 fiú és 6 leány osztályba csoportositva tanit-
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tatnak. A fiúk a leányoktól elkülönitve nyer
nek oktatást. A nyári félévben heti egyszeri 
iskolábajárással 5, a téli félevben pedig két 
félnapon át heti 10 órai oktatásban részesül
nek csoportonkint Ezenfelül a leány növen
dékek külön-külön csoportokban még heti há
rom félnapon járnak a nőikézimunka, - külö
nösen a szabás és varrás - elsajátitására, a 
fiúk pedig a téli hónapokban háziipari kikép
zést nyernek. 

A tanmenetben felvett anyag teljesen a 
helyi viszonyoknak megfelelő. Különösen rész
letesen adja a konyhakertészeti anyagot úgy 
a leányoknak, mint a fiúknak, valamint a gyü-

egész iskolasorozattal oldotta meg. Ennek jövd
beni hatása Eger hfrneves zöldség-, gyümölcs
és bortermelésére igen nagyjelentőségü és 
döntő befolyásu lesz. 

A tanuJók létszáma: 
tanév: 1931.'2. 1932,'3. 1933.'4. 1934/5. 1!!35 li. 

beiratkozott fiú: 243 266 242 361 369 
" leány: 252 288 285 341 884 

összesen 495 554 527 702 753 

A növendékek létszáma évről-évre emel
kedik. Az iskolábajárásuk rendes. A növendé
kek néhány kivételével róm. kath. vallásnak. 

Klállltásl részlet. 

mölcstermesztési és szőlészeti alapismereteket. 
Az iskola sikeres működését támogatja ked

vező elhelyezése. Közvetlenszomszédja: aszőlé
szeti- és borászati iskola, hol a tanuJók gya
korlati oktatásra sokszor megjelenhetnek. A 
folyó tanévben megnyilt iskolával kapcsolatos 
az a városi 2 éves kertmunkásképző tonfolyam 
is, mellynek 50 k. holdas gyakorlóterülete, 
nagy gyümölcsöse, szőlőtelepe és faiskolája, 
kimerithetetlen anyagot nyujt a gyakorlati és 
szemléleti oktatáshoz. 

A város vezetősége tehát földmivelő lako
sainak mezőgazdasági kiképzését páratlan ál
dozatkészséggel, felette ügyes megoldásban és 

Az iskola gyakorlóterülete részben lejtős 
terület, melyet keletről az országút, belsőré

szén pedig közlegelő határol. 

Területi beosztása: 

Beltelek - kat. hold 650 O-öl. 
Kerti telepek 
Szántó 

1 " 
7 " 

" 250 
" 700 

,, 
.. 

össesen 9 kat. hold - O-öl. 

A szántóföld négyes vetésforgó szerint 
van kezeive. A talajerő fenntartását az iskola 
állatállománya biztositja. 
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Terméseredmények az utóbbi években a 
következök: 

év 1933. 1934. 1935. 

Üszi búza 1002 kg. 1000 kg. 1692 kg. 
Tavaszi árpa 964 " 1040 " 1657 " 
Tengeri 2167 " 1600 " 1328 " 
Zabos bükköny 3040 " 3500 " 2560 " 

A konyhakert vetésforgója hármas, éve
lők forgónkfvül marad. Konyhakertészet nem
csak a leányok, hanem a fiúk kiképzését is 
szolgálja, mert Egernek igen fejlett konyha
kertészete van és azzal a férfiak is foglalkoz
nak. 

~~ ""' •• ,. ·•... . i '· •• ·-------- ~-
~ . 
t ·; 

f \ 
i 

Az iskola állattenyésztése évröl-évre fej
lődést mutat úgy számban, mint minöségben 
és eredményekben is. Jelenlegi állomány 3 
drb hazai pirostarka tehén, 2 drb üsző, 2 drb 
maogalica sertés és megfelelő baromfiállomány. 

Az iskola vagyonából 
tanügyi érték: 81,893 P 29 fillér. 
gazdasági érték: 27,853 P 42 fillér. 

összesen: 109,692 P 71 fillér. 

Az iskola négy tanerős. Igazgatója 1927-
töl Gáspár János, munkatársai Nagy János, 
Nádaskayné Padala Jolán és dr. Somosné Sza
lay Jolán, kik szorgos munkálkodással fejlesz-

Készülaek a kosarak. 

A faiskola 400 O-öl, mely állandó fejlesz
tés alatt áll és a helyi viszonyoknak megfelelő 
csemeték szaporítására szolgál. Különös gond 
van fordítva a város területén és környékén 
termett, kiváló minőségü csonthéjasok szapo
J·itására és nemesftésére. 

A fiatal törzsgyümölcsös szépen fejlődik, 
nagyobbitása folyamatban van. Itt gyakorolják 
a növendékek a korona további nevelését, 
kezelését, valamint a gyümölcsfák ellenségei 
ellen való védekezési eljárásokat. Szép fásítás 
··an az iskolai udvaron, a főépület környékén és 
az országút mentén. A gyakorlóterületet a kár
tevök ellen ujabb telepitésü élősövény védi. 

tik a nehéz anyagi körülmények között lévő 
iskolát egyben iparkodnak annak nemes cél
kitűzéseit megvalósi taní. Különös gondjuk, hogy 
a városnak és a hazának vallásos és munka
szeretö, az életben boldogúlnitudó polgárokat 
neveljenek. 

A tanerők heti 25-33 órai tanítással, ez
zel együtt 45-50 órai elfoglaltsággal munkál
kodnak. • 

Igazgató ezenfelül az érseki r. kat. tanitó-
képzőintézetben ellátja a mezőgazdaságtan és 
közgazdaságtan tanítását, kezeli a képző gya
korló területét, vezeti a város 2 éves kertmun
kásképzö tanfolyamát, tanfelügyelői iskolaláto-
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gatója gazdaságiirányú továbbképző iskoláknak 
és tagja több gazdasági és tanügyi bizottságnak. 

Az egri önálló gazdasági népiskolánál 
működtek a multban : Gajda Gyula és neje, 
Benke Ferenc, Király Ferenc, Helyes Endre, 
továbbá: Karnakker Ella és Varga Edit kar
társaink. 

A "Makói Ujság" egyik februári számából 
vettük a következöket: 

A. makói gazdasági iskola 
a "Zöldkereszt mozgalom" 

szolgálatában. 
·A makói Zöldkereszt•mozgalommal kapcsolato• 

san megírtuk, hogy a nép gyermekeinek g~ akorlati 
főzésrc v.aló kiképzését nálunk a gazdasági iskola eddig 
nagyszerüen oldotta meg. A makói gazdasági iskola 
a helyes népélelmezés érdekében már évek hosszú sora 
óta al.1pvctő munkát végez. Dc gazdasági iskoláink 
ily irányu müködésüket már akkor megkezdték, amikor 
ezelőtt 25 évvel a háztartási főzőtanfolyamokJt heve• 
zették. Itt, Makón azonban a gazdasági iskola ennél 
már sokkalta többet tett, mert e téren a gyakorlati oktatág. 
bc1n a helyes élelmezés szociális alapfeltételcit is lcfck• 
tette, illch·e biztositani igyekezett. Ebbeli alapmunkája 
pedi~ abban nyilvánul meg, hogy növendékeit azon 
honyhakerti növények termelésébe is bevezeti, melyck 
JZ egészségesebb .és változatosabb táplálkozást előmoz• 
ditvJ a szcrvczct cllenállóképcsségét is növelik: 

.:\ gazdasági iskola még a helyi minőségtcrme• 
lésnek is szelgálatot tett azzal, hogy a kerti növénvek 
fajtaösszehasonlító kisérleti termdésével mcgállapit~tta 
azon konyhakerti növényfJjtákal, mdyck JZ élelmezést, 
táplálkozást helycsen befolyásolják s a m.tkói t.alajviszo= 
nyok mcllctt legelőnyösebben tcrmelhctök. ~Il·rt a makói 
nép gazdaságosan csak azon növényeket és termésüket 
használhaija fel okszerü táplálkozására, mclyeket maga 
olcsón és kellő mcnnyisé~ mdlctt minéiségbcn is meg= 
fcleléien képes cléiállitani. 

Ez első és alap,·ctö munka ut.in a gazdasá~i 
iskola logikus sorrendben folyt.11ta fl',·ékrnységét azon 
cl téren' is, ho~· a rt'nddkl·zésre ,illó élelmiszereket 
miként khQ g,lZdaságos.m, jól, az cmhcri szef\·czct 
részérc me)o!fcldöcn clkészitcni, illcl\·c mcgfözni. Ezt 
a munkát végzi az iskola háztartási tanfokamain mch·ck 
~lakón már közismertek. Új ir.innv.1i .lZ.:>nl~.m r~cm 
khct célunk, az évsz.izadok óta hir,·~ magv,u korl\'ha 
és a ma~ar g,tzdasszony fözési míívészct~t is, i-s'ság 

dolgában birálat tárgyává tenni. Dc okszerüen, válto• 
zatossággal étkczésünkbe, táplálkozásunkba olyan he= 
lyesebb irányt vezethetünk be, amely a magyar nép• 
élelmezésnek csak javára lehet. 

A gazdasági iskola a népélelmezésnek szociális 
részét is igyekszik megoldani. Ez az a takarékos főzés. 
mcly a mai viszonyok közt különösen indokolt. Ennek 
megvalósítására bevezette az iskola a régen ismert f0z0= 
ládával való főzést. Vagyis, hogy rövid idő alatt {kl
háromnegyed órai előkészitéssel) kevés munkával, ke= 
vés tüzelőanyaggal, közben más munka végzésének 
lchetöségével, sok esetben a különleges foglalkoz.lsok 
akadályoztatása nélkül a családnak hogy lehet jó ché= 
det főzni. Az ily főzés tényleg nemcsak az étel izességét 
befolyásolja, hanem a tartalmát, a tápanyag értékét is 
előmozdítja, illetve megőrzi, ami a takaréktűzhelyen való 
főzéssei nem mindig érhető el annyira. A főzölád.ív,JI 
való főzés gyakorlati hasznáról a gazdasági iskd,ín.íl 
már a mult télen igen sokan meggyőződtek. Bcwze= 
tése és használata a legkisebb és legnagyobb háztart.ísi 
igényeket kielégíti, tehát a legegyszerűbb munkás és a 
legjobb urak háztartásában is beválik. Erről a gazda= 
sági iskolánál mindenki meggyőződhet. 

A helyes táplálkozást szolgáló főzésröl, mcly .1 

gazdasági iskola háztartási tanfolyamain tápérték= és 
kiviteli szempontból folyik. alkalomadtán még vissza= 
térünk. 

Mindezek azt igazolják, hogy a gazdasági iskola 
ebbeli munkája a "Zöldkereszt mozgalom" ... nak n.:rn= 
csak előhírnöke volt, hanem nagyrészben már alap,·ctő 
pionírja. E tényt megnyugvással állapithafjuk meg, mcrl 
erről a makkói "Zöldkereszt mozgalom" bizottságában 
a legilletékesebb szakember, e mozgalom főszakirányi= 
tója is elismeréssel nyilatkozott. 

Az Országos Mezögazdasági kiállitáson iskoláir1k 
a multak szokásaihoz híven az idén is tevékeny részt 
vesznek. Egyesületi elnökünk buzgósága folytán sik.:= 
rült saját csarnokunkat kétszeresérc böviteni, igy több 
hely jut az anyag ízléses elrendezésére. A jclentk.:z0 
iskolák szép száma és gondosan kiválasztott anyaga teli.:~ 
biztosítékot nyujt arra, hogy kiállitási csarnokunk t.tnul= 
ságos, ízléses voltával igen nagy érdeklődési és látogatc-11= 
ság központja lesz. Egyben találkozási helye is les,z isko• 
láink tanerőinek. A kiállitásra több iskola között a békési. 
csanádpalotai, csongrádi, Debrecen l. sz., a derecsk:i, 
dévaványai, kiskunfélegyházai, köröstarcsai, kúnszent: 
mártoni, makói, nádudvari, nyírbátori, Szeged•felsőköz• 
ponti,szckszárdi,szolnoki,tiszaföldvári és a turkevei isko= 
lák jelentették be részvételüket és küldik fel tanulóik 
készítményeit Több iskola tcnyészállatokkal, s fajbaron>= 
fiakkJt fog szcrcpclni. Látnivalókban· tehát bőven les: 
részünk, egyben alkalmunk nyilik arra is, hogy a kiál!it,í= 
son tanuljunk és okuljunk is. 
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A Makói Gazdasági Népiskola 
gyapot és szójabab termelési kisérletei. 

A növénytermelés fejlődésében és előbb
rejutásában mindenkor nagy szolgálatot tettek 
a termelési kisértetek. Ugyancsak hosszas ki
~E'>rletek eredményei eszközlik az idegen nö
nények megbonositását. 

A fejlödések és találmányok jelentik a 
mezögazdaság terén is a haladást. E célt szol
gálja a makói gazdasági iskola is, mikor kü
lönbözö gazdasági növények termelési kisér
letét folytatja gyakorlóterületén ugy a ma
gunk, mint az élénk figyelemmel kisérő kis
gazdáink okulására. 

Mult évi kisérleteink közül a "Bánkúti 
búzák" termelési kisérletéről már beszámol
tunk. A következökben pedig a gyapot és 
~zójabab termelésével kapcsolatos megfigye
léseinket és kisér~eti eredményeinket közölj ük. 

I. 

A gyapot 1935. evi termelési kisértete. 

"A világ iparát és kereskedelmét a szén, 
a vas és gyapot uralják. Nincs olyan ország, 
mely ezek bármelyikét is nélkülözni tudná. 
A szén a legnagyobb energiaforrás, a vas a 
legföbb nyersanyag, a gyapot a ruházkodás 
fő tényezője." Irja Vass János dr. ny. minisz
ter "Kulturtermelés" c. munkájában. Az előző 
kettőt ezuttal ·hagyjuk figyelmen kivül és fog
lalkozzunk röviden magával a gyapottaL Ter
melésével az egész világon 15 millió, feldol
gozásával 5 millió ember foglalkozik. Hazánk
han is jelentékeny szerep jut; a gyapotnak a 
ruházkodás és egyéb cél szolgálatában 18-28 
millió pengő értékü gyapotot hozunk be az 
országba évenkint, amely lényegesen terbeli 
külkereskedelmi mérlegünket. Igy megokolt, 
ha a gyapot termelésével kisérletezünk. 

A gyapot termelésével kisérletezés Ma
~yarországon még gyermekeipökben jár, mert 
még ma is megoldatlan probléma nálunk való 
~ikeres termesztése. A multból e téren leg
feljebb néhány sovány tapasztalatot merithe
tünk, mely azonban irányt mutat, hogy merre 
kell haladnunk. Cseppet sem biztatók az ed
üigi kisérletek eredményei, de az itt-ott fel
csillanó szép terméseredmények serkentenek 

bennünket arra, hogy tovább is kisérletezzünk 
termeléséveL 

Az alábbiakban a makói gazdasági nép
iskolánál 12 éve folytatott kisérletünk változa
tos és ezen 12 év alatt legjobban sikerült 1985. 
évi gyapottermelésünk részletes ismertetését 
olvasóink elé tárjuk. Előbb azonban néhány 
fontosabb tényezőt ragadjunk ki a gyapot 
természetrajzából, melyek a továbbiak meg
értéséhez feltétlen szükségesek. 

A "napfény gyermeke" mint szokták ne
vezni, a mérsékelt meleg klimát kedveli, ter
melési határvonala a 45. szélességi fok, mely 
hazánk déli határa alatt vonul el. Tenyész
ideje 6-7 hónap, melynek feltétlen fagymen
tesnek kell lennie. Fejlödése első harmadá
ban - a virágzás előtt - bőséges és meleg 
csapadékot kiván. A nagyobb höingadozások 
fejlödését megakadályozzák. Éréséhez, mely 
hazánkban szeptember és október hónapokra 
esik, 20 fokos középhömérséklet kell. Ameri
kában 20 évi termésátlag holdanként 130 kg 
tiszta gyapot; legmagasabb évi termésátlag 
150 kg, nagyritkán 200 kg, a legkisebb 105 kg. 
Indiában kat. holdankén rossztermés átlag 50 
kg, a legmagasabb 11 O, a legkisebb 25 kg. A 
tiszta gyapot mellett feltétlen figyelembe kell 
vennünk ennek 2-3-szorosát kitevő magho
zamát is, mely 15-30 °/ •. -os olajtartalmánál 
fogva olajütésre és az ebből visszamaradt 
pogácsa takarmányozásra kiválóan alkalmas. 

Ezzel szemben lássuk most már mit hoz
tak hazánkban eddig lefolytatott kisértetek. 
Másfél évszázadra visszanyuló és szórványo
san végzett kisérletek csaknem mindég a tel
jes sikertelenséggel végzödtek és igy a ki
sérletezök egy-két évi próbálgatás után fel
hagytak vele. Pontosabb adatokat nyújthat 
azonban már a földmivelésügyi minisztérium 
közbejöttével 1924-ben 40 önként vállalkozó 
termelő kisértete. Ebbe kapcsolódott bele is
kolánk is és azóta folytatja ezirányú megfi
gyeléseit A 40 kisérletből adatszolgáltatásra 
csak 20 termelő volt képes, de termésered
ményt ebből is csak 13 tudott felmutatni. (Ki
sérletügyi Közlemények XXIX. kötet 2. füzet.) 
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A 20 adatszolgáltató termelő átlaga együttvéve 
kat. holdanként 10 kg tiszta gyapot és 25·5 kg 
mag. Az összes között legkiemelkedőbb ter
méseredményt iskolánk mutatta ki, mely az 
együttes és egyes termelök átlagait jóval meg
haladja 102 kg-os tiszta gyapot és 221 kg-os 
mag termésátlagávaL Ha most még számításba 
vesszük az 1924. évben a gyapottermelés szem
pontjából kedvező időjárást, mely a tenyész
idő elején meleg esőzésekkel és tokérés ide
jén hosszú, száraz, meleg-ősszel, nagyban hoz
zájárult a sikerhez, a legtöbb termelő a ki
sérletezést gazdasági szempontból céltalannak 
látva, azzal felhagyott. A következő évben a 
Textilgyárosok Országos Egyesülete próbál
kozott meg egy több gazdaságra kiterjedő ki
sérlet beállitásával, mely azonban a kedve
zőtlen időjárás következtében teljes sikerte
lenséggel végződött. 

Mindezektől függetlenül iskolánk foly
tatta kisérletét és ma már 12 évre visszame
nőleg vannak tapasztalatai a gyapottermelés 
terén. Az első év sikeréhez hasonlót csak az 
1927. és az 1935. évi hozott, sőt ez utóbbi az 
1924. évit lényegesen felül is multa. Elfogad
ható eredményt csak e három évben produ
kált gyapotunk, mig 3 évben tokját beérlelni 
egyáltalán nem tudta s a többi hat évben pe
dig hol több, hol kevesebb termést hozott, 
melyet azonban külön megjegyezni nem tar
tunk érdemesnek. 

A legjobb három év terméseredménye 
kat. holdankénti átlagban a következő : 

tiszta .gyapot mag 

102·- kg 221·- kg 
72•48 " 150•50 .. 

1935-ben mag~·. szár. mag 131"39 .. 308·76 " 
boigir ., 155'96 " 366"40 " 

1924-ben 
1927-ben 

1935-ben kisérletünket már két helyről 
származó maggal folytattuk. Az egyik, mellyel 
még 1924-ben megkezdődött a kisérlet, erede
tileg Albániából származott és folytatólagos 
termelésünkből ered, ezért a továbbiakban, 

mint magyar eredetüt ernlitjük; a másik Bul
gáriából származik, melyhez a Duna-Tisza
közi Mezőgazdasági Kamara iutján jutottunk 
hozzá. Bulgáriában a gyapottermelés már 
eléggé meghonosodott. Ezen utolsó évi párhu
zamba állitott kisérletünk lefolyását röviden 
az alábbiakban adjuk. 

A vetés szántóföldi kisérleti telepünkön 
április 30-án 60 x 60 sor és növénytávolságra 
kevés komposzttal kevert fészkekbe történt. 
A talajelőkészítési munkákat éppen ugy vé
geztük, mint más kapások alá szoktuk. Bár a 
gyapot a friss trágyázást nem kedveli, tapasz
talatunk szerint a fejlődés első szakában, mig 
a gyökerek nem hatofnak le mélyebbre, arra 
gyorsitólag hat, tehát a fészeknek kevés kom
poszttal való keverése jó hatásu volt. Fész
kenként 3-4 magot vetettünk, melyet azonban 
megerősö~és után egy növényre kiritkitottunk. 
A mag csirázása tulajdonképen csak 6-7 na
pot vesz igénybe, de a kelés mégis csak máj. 
15-én kezdődött, mivel a kozbejött 4 napos 
fagy a csirázást meggátolta. A virágzás julius 
18-án indult meg, ezideig a gyapot 120 mm 
csapadékot kapott, elég jó eloszlásban, amel~· 
első feltétele tulajdonképen a termés sikeré
nek, Ettől kezdve száraz meleg idő követke
zett, mely a. november elején beállott első fa
gyos éjszakával ért véget. Tehát a második 
időjárásbeli főtényező az érést előmozdító szá
raz meleg sem hiányzott. Az első érett tok már 
szeptember 9-én kipattant a magyar eredetű 
parcellán. A bolgár származásun csak szept. 
26-án értek be az első tokok, mégis jobb ter
méseredményt ért el az előzőnél, mert az érés 
ettől kezdve ezen sokkal tömegesebb volt. A 
magyar tövek 8 és a bolgár tövek 10 tokot ér
leltek meg átlag. A tenyészidő alatt három ka
pálásban részesült a növényzet. Kisérletünket 
40 négyszögöles területen folytatjuk, mely si
kertelenség esetén nem nagy áldozat, de min
denkor elég ahoz, hogy az eredményt megle
hetős pontossággal megfigyelhessük. 

KIIDatatáN a makól a-azd. aéplskola 1935. #od ~ryapott~rmelésl kisérletének erediDéuyéréil. 

Fajta Jegyzet 
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Ha most ár összehasonlitást teszünk az 
indiai és amerikai gyapottermések átlagaival, 
láthatjuk. hogy mult évi termésünk azokat is 
l'léri. Ezen szép siker korántsem ér annyit, 
alint amennyinek az első pillanatban látszik. 
Túvol áll tőlünk, hogy ezen hihetetlenül ~ed
yező időjárás következtében előállott szép 
eredmény hatása alatt utópisztikus álmokba 
ringassuk magunkat és buzdítsuk gazdatár
~ainkat a gyapot termelésére. Hol vagyunk 
mi még ettől ? A távolság még nagyon bizony
talan, de hogy eljutunk odáig, az nincs kizárva. 
Hár az éghajlat és időjárás szeszélyeit nincs 
módunkban megváltoztatni, de meg-van a re
mény arra, hogy magát a gyapot növényt ala
kítsuk át hosszú évtizedek munkájával kli
mánkhoz. E téren első volna a tenyészidő· 
megrövidítése. Ezt célozza lapunk mult évi 
t:!. számában ismertetett gyürüzés és metszés 
is. mely azonban nem valószínű, hogy végle
ges eredményhez vezet. Célunk elérésében 
segítségünkre lehet a kezdettől végzett szelek
ció is, midőn vetésre mindenkor a legkoráb
ban érő tokok magvait használjuk feL A te
nyészidő megrövidítésére vonatkozólag Lys
.senko odessa.i professzor dolgozott ki egy el
júrást, ami .,jarowizacia" néven kezd elter
jedni a világon s mint már több kisérlet is 
igazolja szép eredményekkel kecsegtet. Igy 
pl. Oroszországban már sikerült egyes búza
fajták tenyészidejét 3 héttel megrövidíteni Ez 
az eljárás alkalmazható más növényekre is. 

Ehez hasonlóan számtalan nehézséggel 
kell még megküzdeni és sok átalakuláson kell 
keresztülmenni magának a gyapotnövénynek, 
hogy hazánkban sikeresen termeszthető legyen. 
Könnyen látszhat szélmalomharcnak azok 
munkája, kik ezzel foglalkoznak, de reméljük 
igazolni fogja a jövő, mint ahogy ezt már meg
tette számtalan esetben, mikor más világré
szek növényeit és állatait sikerült hazánkban 
meghonosítani. 

II. 
A szójabab 1935. évi termelési kisérlete. 

A szójababnak, mint kulturnövényeink 
egyik legértékesebbikének meghonositását 
már többször megkisérelték. Teljes biztonság
gal és jövedelmezőséggel még ma sem ter
melhető. A mult század hetvenes éveiben 
Haberlandt Frigyes bécsi főiskolai tanár bo-

tanikuskertjében kezdte meg először Közép
európában a szója termelését és azóta mind 
szélesebb köröket foglalkoztat, mivel rendki
vül értékes kulturnövény. Mint ismeretes, a 
szójabab fehérjében és zsírban gazdag s táp
lálóértékét a többi mezőgazdasági termé
nyeinkével összehasonlttva, azokat jóval felül
mulja (hatékonysági hányadosa 98). Felhasz
nálhatóságára nézve az emberi táplálékon és 
állati takarmányozásoD kivül nagyon széles 
köre nyilik a szójababnak, mint ipari nyers
anyagnak is. 

Mindemellett hazánkban még mindig na
gyon kevés gazdaság foglalkozik termeléséveL 
Ennek okát abban tatálhatjuk meg, hogy hosz
szú tenyészideje következtében nálunk csak 
a rendkívül korai fajták érnek be teljes biz
tonsággal, melyek viszont keveset teremnek 
ahoz, hogy termelése jövedelmezőnek volna 
mondható. A kínai és mandzsuriai szójabab 
kb. búzaáron tudja elárasztani a világ piacát, 
addig nálunk termelési költsége a búzánál 
mindenkor magasabb, de terméshozama azé 
alatt marad. A szója termelését előmozdító 

mozgalmak tehát inkább ott akadtak el, hogy 
a termésmennyiség a forgalmi árhoz viszo
nyitva nem látszott jövedelmezönek. 

Pedig olyan olcsón fehérjét semmiben 
sem termelhetünk, mirit a szójababban. Állat
tenyésztésünk sorsa a febérjéken fordul meg. 
Ezenkivül a szójáról Haberlandt, Fruhwirth 
és Fáber megállapitották, hogy a talajhoz és 
klimához rendkivül alkalmazkodóképességgel 
rendelkezik. Tehát a szójabab termelés indo
kolt és annak megvannak a lehetőségeL 

A szója értékelése ma még nem jutott 
el arra a fokra, amit méltán megérdemeL Ér
tékéhez képest aránylag alacsony forgalmi ára 
nagyrészt keresetlenségének is következmé
nye, ami tulajdonképen onnét ered, hogy nagy 
fontosságát még nem ismerjük kellően. A szója 
minél szélesebb rétegekben való megismerte
tésére nincs más mód, mint hogy az arra hi
vatott itézmények - s velük együtt iskaláink 
is - karolják fel, ismertessék meg gazdatár
sadalmunkkal; termelésében, ahol ezt a talaj 
és klimatikus viszonyok csak megengedik, jár
janak előL Nyujtsanak segitőkezet nekik a 
fajta helyes megválasztásában, mert hisz ehez 
idő, szaktudás, kitartás nagyobb mértékben 

~ 
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kell, mint amennyit erre gazdáink fordfthat
nak. 

Ezen cél szolgálatában a makói gazda
sági népiskola a multban termesztett két szója
bab fajtát 15 új féleséggel kiegészftve, egy 
összehasonlftó kisérletet állitott be, hogy több 
évi kisérletezés után módjában legyen egy
két olyan fajtát kiemelni, mely helyi viszo
nyok között kielégitő sikerrel termeszthető. 

A terméseredmények 6-14 q között szoktak 
nálunk ingadozni. Legáltalánosabbak a 6-8 
q-s átlagok, de gy'akran leesik ez alá is. Az 
elmult esztendő eredményeit mértékadóul még 
el nem fogadhatjuk, részben. mert abnormis 
volt az időjárás, másrészt mert ,.egy kisérlet, 
nem kisér let". Egyelőre tehát gyűjtjük az ada
tokat a ;jövőre nézve és néhány év mulva 
talán módunkban lesz az 1935-ben megindi
tott és az alábbiakban közölt kisérletünk ered
ményeire lapunk hasábjain visszatérünk. 

Ezuttal csak az elmult évi kisérletünk 
ismertetésére szoritkozunk, mert bár már ré
gebb idő óta foglalkozunk a szója tormelésé
vel, de a multban végzett kisérleteinkben 
megszakitás állott elő s csak két fajtával folyt, 
igy ezekre nem térünk ki. Megemlfthetjük 
azért, hogy az egyik legsikerültebb esztendő
ben 14 q-ás átlagot is elértünk már. 1985. ~vi 
kisérletünket 1-2 négyszögöles parcellákon 
állftottuk be, aszerint ahogy azt a rendelke
zésünkre álló vetőmag mennyisége megen
gedte. 'I'fllaja középkötött vályog, mely mivel 
három évvel ezelőtt feltört lucernás volt, trá
gyát már évek óta nem kapott. Előveteménye 
burgonya. Talajelőkészitését ugyanúgy végez
tük, mint a többi kapások alá. A magot ápr. 
hó 24-én porhanyóra megmunkált és kellő 
nedvességü talajba 35 cm-es sortávolságra 
vetettük. Bár a szójánál, mint azt újabb ada
tok igazolják a vetést a hosszú tenyészidöre 
való tekintettel indokoltabb március végén, 
vagy április elején végezni. Sajnos o azonban 
ezen sok és viszonyaink között még ismeret
len fajtával a korai vetést nem kockáztathat
tuk meg. Csak elővigyázatosságunknak kö
szönhetjük igy is, hogy fajtagyüjteményünk 
mindegyikéről sikerült beérett magot szed
nünk, mert hisz, ha csak néhány nappal ko
rábban vetünk, azokat a május első napjaiban 
fellépett erős fagy teljesen tönkretette volna. 

A szójabab általában -2 C fokig birja a hi
deget, mig ekkor nem egy esetben -6 C fo
kig is lesüllyedt a hőmérséklet s igy azok fel
tétlen kifagytak volna. 

o Az időjárási viszonyok sem feleltek meg 
egészen a mult esztendőben a szójabab kivá
valmainak. Bár a hosszú ősz tagadhatatlanul 
kedvezően hatott az érésre, de viszont még 
a virágzás előtt beállott száraz forróság a hü
velyképződést nagyban megakadályozta. Kü
lönben is a szója nem követel feltétlen forró
ságot - sőt ha az hosszu ideig tart, mint azt 
ez évben is tapasztalhattuk, azt meg is sinyli 
- hanem inkább a mérsékelt, tartós meleg 
felel meg természetének. Hazánban a szója
bab termelésére a Nagyalföld kinAlkozik a leg
alkalmasabbnak, csakhogy itt mint fentebb is 
emlitettiik, az elmult évben nem kapta meg 
a fejlődéséhez szükséges csapadék mennyisé
get. A vetéstől a legutolsó parcella beéréséig 
leesett összesen 254 mm csapadék, ebből 

azonban 120 mm már akkor jutott a talajra. 
mikor az összes parcellák érésben voltak és 
igy termésünkre semminemü befolyással nem 
volt. Tehát szójáink hatékony esőt kaptak. 
összesen 184 mm-t. Ehez járult a tikkasztó 
forróság. Igy azután biztosra vehetjük, hogy 
mult évi kisérletünk végső eredményében a 
szárazságbiró és későnérő fajták törtek elő. 

Az összes parcellák három kapálásban része
sültek. A tenyészidő alatt végzett fontosabb 
megfigyeléseinkről a fejlődés főbb mozzana
tairól és a terméseredményekről az alábbi ada
tok alapján összehasonlftásokat végezhetünk. 
de korántsem vonhatunk le következtetése
ket, mert hisz az eredmény még nem állan
dósult. Azokhoz a fajtákhoz, melyek a legna
gyobb mennyiséget adták, mint a korai rajnai 
és Junió, nem ragaszkodunk biztató remény
séggel, mert hisz tenyészidejük a leghosszabb. 
Vannak kimutatásunkban olyan fejták, me
lyek a szárazság elleni közdelemben és be
érés gyorsaságának tekintetében a középhe
lyet foglalták el, mint az Izmail, Brillmayer, 
Moldvai és Kalocsai, ezek elé már nagyobb 
bizalommal tekinthetünk. Azonban az sincs 
kizárva. hogy kisérletünk további folyamán 
felszinre kerül majd olyan is, melyet a fentiek 
alapján még jelentéktelennek tartunk. E felett 
csak a több évig folytatott kisérletünk ered-
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ményei fognak dönteni. Célunk elsősorban az, 
hugy megállapitsuk talaj és éghajlati viszo
nyaink között azt a fajtát, mely nálunk a ter
melésre a legalkalmasabb. 

A szájabab termelésének, mint azt a tőle 
nlló idegenkedésből tapasztalhatjuk, még nem 
t•i·liezett el az ideje. De a magában rejtett 
nagy értékénél fogva el kell készülnünk arra 
az eshetőségre, hogy ez be fog következni. 
Talán még az előrelátottnál nagyobb mérték
hen is, ha nemesitőinknek sikerül olyan fajta 

· kitenyésztése, mely az európai ember izlését 
is kielégiti s ezáltal mint egyik legjobb és leg-

Az iskolai gazdaságok jövedelmezösége. Az 
1 935. év a rossz gazdasági évek közé tartozik, mert 
f.tgy, jégeső, aszály pusztitott és legtöbb helyen a jöve= 
ddmczőség ezek miatt nagyon is megcsappant. Beér• 
i:czctl adatok alapján közölhetjük néhány iskolánk gaz
d,Jság.ínak 1935. évben elért tisztajövedelmét A CC),!• 

kdi iskola 6750'1 c P, a kiskunhalasi: 3282'83 P, 
:--.Ionor: 3195'51 P, Székesfehér: 3068'2( P, Heves: 
2292"50 P, Berettyóújfalu: 2214·09 P, Békés: 2142'02 
P. 0loson: 2057'21 P, Kisujszállás: 1762'01 P, 
\.f,ídudvar: 1511"33 P, Nagykörü: 1310'40 P tiszta• 
:::-\'cdelmct ért el az 1935 évben. Kimutatott tiszta• 
iö\'cdelmet a számvizsgálatok fogják érvényesíteni. 

Iskoláink látogatása. F. évi február hó folyamán 
dr. Damianovich Lajos miniszteri osztálytanácsos, ügy• 
osztály·főnök helyettes a csongrádi, Szegcd•szatymazi 
é~ felsőtanyai önálló gazd. népiskolákat látogatta meg. 
hisérciében dr. Locka Alajos egyetemi m. tanár, az 
Orsz. Közoktatásügyi Tanács titkára, dr. Becker Vendel 
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értékesebb táplálékunk az emberek étrendjé
ben is elfoglalhatja a maga helyét. 

* ... ... 
A makói gazdasági népiskola buza-, gya

pot- és szájabab termelési kisérleteit a tavaszi 
országos mezögazdasági kiállitáson teljes egé
szében bemutatják. Tegyen ezen munkánk is 
tanubizonyságot arról, hogy a gazdasági nép
iskoláink mezőgazdaságunk gyakorlati fejlesz
tése terén is felkészülten és hiven teljesitik 
kötelességüket. Széleskörü munkásságukatazon 
régi igazságra alapozzák, hogy "a jelen idő 
munkája, élete szövi a jövőét." Makó. 

tanítóképző intézeti főigazgató, dr. Gulyási Sándor 
leánynevelő intézeti föigazgató és Suhajda Tibor g.lZd. 
szaktanár voltak. A látogatások a mezőgazdaság tan• 
erők képzésével, a két minisztérium közötti cgyüttműkö• 
dés kimélyitésével, iskoláink tanulmányi felügyeleti ügyé
vel vannak összefüggésben. Állitólag még több iskolánk 
is részesül hasonló, együttes látogatásban. Részünkről 
örömmel látjuk iskoláink iránt ujabban megnyilvánult 
érdeklődést és készséggel fogadjuk a magas látogatókat. 
E látogatások bizonyára megerősítik a régen hangoz• 
tatott azon álláspontunkat, hogy iskoláink tanerőinek 
fontos hivatásuk betöltéséhez a legmagasabb, tehát 
egyetemi kiképzés szükséges, továbbá hogy iskoláink 
tanulmányi felügyeletc a szakfelügyelőség és· a vizsga• 
biztosi intézménnyel tökélctes megoldást nyer. Ami 
pedi)! az e)!yüttműködést illeti, köztudomásu, hogy 
iskoláink és t,lncrőink mindcnkor ott voltak és vannak is, 
ahol az agrár és földmivelő érdekeket szorgalmas mun• 
kával és odaadó tevékenységgel szolgálni kell és lehet. 
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Flipénztáros közleJDénye. 
Számlakivonal 1936. február 19 .. i zárlaffal. Akiknek a neve nem fordul elő, azoknak jelenleg tarto• 

zásuk nincs. Tiszfelelfel kérem az iskola előfizetési díjakal miclöbb beküldeni. 

Alexy Pál 182'33 181'33 Krafcsik Gábor 18'46 18'46 
Andor Ferenc 12·- 12·- Krislófné P. M. 31·30 30'30 
Antalóczy Etelka 12·- 6'- Kuruczné D. E. 12·- 10'--
Balatony Béla 23'20 23'20 László Béla 127'96 127'96 
Báthor Margif 2·- 2·- Lehoczky Magdolna 3'- 3'-
Bedross Ilona 7·- 7·- Lévay Ilona 59'80 59'80 
Belle Lajos 19'45 19'45 Lévay Irén 4'90 3'90 
Belléné N. A. 63'19 63'19 Mayherr Mária 4'30 4·30 
Benke Ferenc 13'- 10·- v. Mártha Gábor 7'75 7'75 
Bernády Margit ss·IO 55·10 v. Mártháné P. I. 10'40 10·40 
Biró Antal 47'05 47'05 Márton Lajos 26'60 26'60 
Boross Mihály 2·- 2'- Medveczkyné Sz. I. 2·- 2·-
Bors Ignác 131'76 131·76 Mesterházyné D. E. 8·- 8·-
BölönynéKaszapP. 12·- 12·- Mezey Imre 12·- 12'-
Buday Gusztáv 9'30 8'30 Molnár Sándor 29'41 22'41 
v. Csapóné W. P. 12·- 12·- Nc1gy Bella 153'16 153'16 
dr. Csicsákné Sz. M. 61'34 60' 34 Nagy Sándor 4·- 4'-
Deák Katalin 55'95 55'95 Nagyné P. E. 50'06 50'06 

Szentirmay József 
Szentirmay Kálmán 
Szép László 
Szijjné N . .M. 
Szilágyiné H. E. 
Ticska Izabella 
dr. Topálné K. T. 
Torontáli János 
Tuboly Jenő 
Vargha Edit 
V áradyné G. T. 
Várnay Ilona 
Vásárhelyi Sándor 
Végh József· 
Vigh Franciska 
W estsik Károly 
dr. Winferné V. M. 
Würfzné R. K. 

4'-
4'-
2'-

43'50 
41'10 
50' 43 
33'98 
12'-
84'34 
8'-

25'30 
6'-

74'60 
4'-

12'-
3"90 

18'60 
35'50 

43'50 
41'10 
50' 43 
33'98 
12'-
84'34 
s·-

24·3o 
6'-

12'-

O' Egán Aloizia 57'20 57'20 Nádaskavné P. J. 29'90 29'90 Zádory Anna 17'-
22'18 

3'90 
13'60 
35'50 
17'-
22'18 dr. f:getöné Z. M. 13'60 11'60 Nárayné H. E. 25'62 25'62 v. Zenfay Rezső 

Fábián J. Miklós 150'41 150'41 Németh Béla 39'70 39'70 ============ 
Fáth Imre 12'- 12·- Novák György 134'40 134'40 . . Onálló Gazdasági Népiskolák 
dr.FedoránéB.M. 8'- 8'- Paár Miklo's 1~ 1~ 
Ferencz József 5'80 3·so Paárné F. P. 1;·= ~·= előfizetési hátraléka: 
dr. Fodorné Cs. K. 12·- 12·- v. Pajor Gyula 2·- 2·- Csongrád 1934. és 1935. év. 
Gámán Rózsa 4'- 4'- Pataky Sándor 2·- 2·- Fegyvernek 1934. és 1935. é\·. 
Gáspár János 37' 32 37'32 Patay Ferenc 35·- 35·- Halvan 1934. és 1935. é\·. 
Győrffy Géza 33'60 33'60 Öz\·. Pápayné F. J. 57'07 57'07 Kaba 1934. és 1935. é\·. 
Helyes Erzsébet 4·- 4·- Péterffy Katalin 69'10 68'10 Kalocsa • 1934. és 1935. é\. 
Holvayné Sch. M. 17"60 17·60 Porkoláb József 2·- 2·- Kiskúnhalas 1935. év. 
Horváth Ferenc 7'93 7'93 Pefrovszkyné N. l. 12·- 9·- Komádi 1935. év. 
dr.Horváthné K.F. 48'61 43'61 RáczElemérnéGy.J.to·-- 10·- Kúnszentmárton 1934. és 1935. év. 
1gonda János 12·- 12·- Sebők Sándor 13'76 13'76 Nagybajom 1935. év. 
llly Irma 46'30 43'30 Scböl.;né K. K. 6'- 6'-
Ilonczay Mária 2c'50 2c·so Siha József 4'18 4'18 
Juhász Ilona 2·- 2·- Sirnek Irén 2r·ro 17'70 
Juhász József 97'80 97'80 Simó .\nna 15'80 15'80 
Kamenszky Béla 2·- 2·- Sombyné Z. E. 20'95 20'95 
Kádár Kálmán 131'18 131.18 Somlya~· Kílmán 12·- t2·-
Kápolnay József 13'84 13'84 dr. Somosné Sz. J. 7'40 7'40 
Kárpáthy Piroska 12·- 12·- Schédáné K. M. 36'14 30'14 
Coriáryné O .. 4. 19'18 19'18 Szabó Sándor 4'- 4'-
Kócziánné B. A. 2'- 2.- Szalay Rózsa 31'69 31'69 
Korompayné N. l. s·- 8·- Szemerédy János 12·- 12·-

Ujabb elöflzdések az 1936. 
évre: Abony, Beretyóújfalu, Csanád .. 
palota, Debrecen I. sz., Dévaványa, 
Gyöngyös, Jászladány, Kiskunfé) ... 
egyháza, Kőrösfárcsa, Makó, Nagy .. 
körü, Nyírbátor, Szeged .. alsóközpont, 
Szeged .. röszke. 

Túrkeve, 1936. február hó 19. 
Vrannay Kálmán s. k. 

fő pénztáros. 

ABI,AKA JÁNOS és FERE!\C KöNYVNYOMilAJA, GYöNGYOS, FOTO 8. 
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