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Egyiket csalódással temetjük, másikat uj re
m6nyekkel épftjük. Hányszor, mennyi elszorult 
aalvbc51 tort fel a keserfi panasz. Keserfi lelki érzé
sekkel hordoztuk a megpróbáltatások méltatlan 
ket,.ztj6t s meggyötört lelkünknek nem volt más 
~r,uza, mint a t0rc5n várás. Alig. mertünk élni a 
jelenben~ melynek minden perce új, szakatlan vál
tozétOlcat. mesdepetéseket hozott. Gondolatban el
"oatuk a békés élet multját s eltemettük ·immár 
fllvlditó &römeit. 

A! multat elveszitettllk, de akarnunk kell, hof!y 
a Ja'l6 a miénk legyen l A mult romjai régi szo
kAsokat, sok megállapltást, nagyrabecsült értékeket 
temettek ell Ne ássunk csüggetegen a romok alá: 
Újuljunk meg a megváltozott rendszerben eszme
és letirivilágunk szerint is. Hisz a körülöttünk forgó 
Orök mindenség megújulása, ha fájdalmas eszkö
zökkel történik is, de nem esctlegesen. A megújulás, 
dllant/6 wlltozds, megmdsithatatlan törvénye a világ
mlfttltalgntk, maga az élet, a szebb jövóért kllzdó 
61tlíemek llelt. Ezért beszélek megujulásról és 
kOvetem lelkemnek sajátos sugallatál Nem célom 
pálcát törni jó és rossz felett l Nem az elfogódás 
k..,yszorével ható megállapftásokat, gondolatokat 
adok el6tek. Meg akarom zavarni a túl elégedettség 
Ifiiti Ntllnségét, hogy a megujulds erejének tudatára 
lbl'edjenek, hogy új gondolatokkal, új eszmékkel, 
dJ flldlban új emberek kllzdjék fel magukat a 
munka mmjére, mert ez biztosifja munkdnk ered
ményét az eljiJvend6 új esztendóben. 

A rnegdjulás ténye szent szimbóluma az örök 
·EWfhetetlen, mely kOré bár látható emberi kezek 
nem kapcaolódhatnak, mégis sugalinazói, rugói 
lehetnek. a sikernek. 

Ismertek-e a természetben változhatatlan fé
nyeket, megállapításokat? Az universum hajlékony, 
alakítható! Az állandóság nem valóság, csupán 
fokozati meghatározás. Életünk mai formája, kulhr 
ránk városaival, szokásaival, egy idea testetalése. 
De emelkedjünk csak fel egy más gondolathoz és 
ime minden megJevők eltünnek. A fényes g~rög 

kultúra, mintha olvadó jégszabor lett volna, eltünt. 
A genius, mely alkotta, újat teremtett helyette. Régi 
nagyságok tátongó örvénybe sülyednek, melyet az 
új gondolat nyit meg előttük. Körülöttünk minden 
a megújulás folyamatát mutatja, régiek múlásának 
fájó, romos képét, újjászületésének hajnalpirkadását. 

Mint minden élet, úgy az emberi élet is egy 
magából kiinduló, evolváló körlet. Alig észrevehető 
kicsiny pontból indul és terjed minden irányban 
tágabb és tágabb köröket írva maga körül. Minden 
új kör egy újabb gondolat teremtése s kiterjedési 
határa az egyéni lélek erejétől függ. Az átlag ember 
rendszerint nem kedveli az újításokat, beleássa magát 
egy meglévő rendszerbe, belecsontosodik egy általa, 
kényelmes életkörülményeihez igen jónak elfogadott 
szokásba és féltékenyen védekezik az új teremtés 
ellen. De az erős, tettrevágyó lélek áttöri a bekerítő 
falat maga körül és új látóköröket nyit meg az élet 
mélységei felett. Az akaró akarat szétüti börtönét és 
végtelen erővel tör új eredmények ft!lé. 

A folytonos megújulási, tökéletesedési törek
vésnek forraló ereje, az összes életkörök központja, 
mcly felette áll tudásnak, teremtésnek, gondolatnak: 
a lélek, az életnek örök munkása, mely újabb és 
újahb gondolatokra tanit és mutatja, hogyan lehet 
alkotni mindig jobbat, tökéletesebbet. Igy a minden
ségben semmi nem pihen, nem alszik, n~m is 
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állandósul, hanem mindenek megújulnak, fejlődnek, 
tökéletesed nek. 

Miért hozzunk hát fájdalmas emlékezéssel régi 
relikviAkat a jelen új órájába? A természetben minden 
pillanat új, feledésbe merOI a mult, szent egyednl 
a jövő. Semmi sem bizonyos, csupán az élet, az 
átmenet és az akaraterő. Nincs oly fenséges igazság, 
mely kicsinyesnek ne látszanék holnap, egy új 
gondolatnak fényében. 

A élet a meglepetések sorozata s amikor 
lényünket épitjük, sohasem tudjuk előre a holnapot, 
annak örömeit, eshetőségeit Az érzékek munkáját 

valamennyire megláthatjuk, de lstennek remek 
mfivei, a lélek növekedése, egyetemes momentumai· 
örökre rejtve maradnak. 

Az egyetlen dolog az új esztendő küszöbén : 
húzzunk új körleteket magunk és életünk körül. 
El ne csüggedjünk, kétségbe ne essünk, ha fenyeget 
a megszakott napok szomoru vége. Újult erővel,. 
tettrekész, feszült izmokkal, lélekben megújult elmével 
várjuk az eljövendó esztendőt. 

Megújulás az élet törvénye, romlásban úju/unk,. 
vesztésben nyerünk s a fájdalom könnyeiben feltűnik 
a jövendó ezerszínű szivárvány fénye. Oyőrfy Oéza 

A gazdasági népiskola gazdatársadalmi kapcsolatai. 
Létért való küzdelem, - mint a természet 

legerősebb ösztönének megnyilvánulása - úgy 
az állat, mint a növényvilágban az erőn alapszik. 
Nyers erővel pusztítja az erősebb a gyengét, hogy 
biztosítsa és fenntartsa a saját életét. Ezt a pro
cessust látjuk a világ kezdetétől fogva és erre 
alapítja a hideg tudomány az egész mindenség 
mai kialakulását. A természetes szelekció folya
mán az egyed ösztöne után indulva igyekszik lé
tét fenntartani gyöngé bb környezetének feláldozá
sával és csak addig, mig nem akad egy erősebb, 
ami saját jogánál fogva fel nem falja. Az oroszlán 
megtámadja a tigrist, hogy felfalhassa a legelésző 
gazellát; a sas megöli az ölyvet, ám i galambra 
vadászott; a gólya békát les, amikor az legyeket 
fogdos; a fagyöngy élőfába fúródik, kiszivja kész 
nedveit és megöli azt; az aranka megfojtja a lu
cernát; a gomba élősködik idegen anyagokon; a 
gyom kiirtja a gyengébb kulturnövényt. Ezek a 
természet alsóbbrendű egyedei. Nézzük a terem
tés koronáját az embert l Az őskori forma, a sző
rös, ruházatlan, de ésszel, lélekkel biró félelmete
sebb teremtmény, kövekkel, dorongokkal felfegy
verkezve odúban, barlangban, erdőben leste áldo
zatait, hogy azoknak életét kioltva, biztosítsa a 
sajátját. Benne is az ösztön uralkodott. Fegyverei
vel azonban legyőzte a nálánál erősebbeket is, 
mert az ész, legyőzte az erőt. 

Az ész, a lélek l 
A Teremtőnek ez a különös, kegyes adomá

nya, rendeltetésének szöges ellenére azonban oda 
vitte az embert, hogy legnagyobb ellenségét saját 
embertársában vélje felismerni. 

A farkas nem falja fel csontrasoványodva 
sem társát; gólya még nem pusztitott el gólyát ; 
békák, legyek, szúnyogok békében élnek saját fajú 
társaikkal És az ősember? Az éhes gyomor pa
rancsára felfalta embertársát l 

Az idő, a fejlődés, a kultúra ébresztett az 
emberben egy knlönös érzést: a szeretetet, ami 

először csak a családokra rögződött, a harc azon
ban ezek között is megmaradt. Hosszú idők folya
mán a törzsek, nemzetségek stb. alakulatok nyo
mán fejlődött ki az emberi társadalom a létért 
való küzdelem alapján. Mert ez nem szfint meg, 
csak az egyedekból nemzetekbe tevődött át anél
kül, hogy az egyedekból kiveszett volna. A nem
zetek harca - egyedek harca, nemzetek érdeke 
- egyedek érdeke, a miböl :1z összetevődött 

Az ész és ennek nyomán fakadó kultura 
azonban nem egy mértéken alakitotta az embert l 
Egyikben a szép, a közös jó iránti érzéket tette 
uralkodóvá, mig a másikban az önös érdek min
den áron való keresztülhajszolását Az előbbi nem
zeti célokat tart szem előtt, mig utóbbi ezt hide
gen szemléli, egyéni, materiális alapon áll, "ahol 
a kenyér, ott a haza" elvét vallja. Tévedés volna 
azonban, hogy a nemzetközi ft:lfogás és igyekezet 
őszinte! Az csak leplezi a valódi célt, átfestése 
egy titkos, legtöbbször erkölcstelen egyéni érdek
nek. A tiszta, nemzeti érdek irányát a természet 
szabja meg, ami az ellen van, természetellenes és 
nem marad megtorlatlanul. Egy ipari állam, ipari-, 
kereskedelmi érdekeket szolgálhat elsősorban ; 
egy hajós, kalmár nép nem igen igazodhat egy 
pásztornép életkörülményeihez; egy mezőgazda
sági állam csak mezőgazdasági politikát folytathat 
mindenek előtt. 

Mi, mezőgazda nép léttünkre csaknem min
den irányú politikát folytatunk a mezőgazdasági 
politika rovására. Nálunk az iparos, a kereskedő, 
a munkás átlátta megdönthetetlen hasznát a min
dent jelentő erőcsoportosításnak, szervezetekbe 
tömörül, hogy jogos érdekeinek védelmére min
denkor odavethesse sulyos szavát. Mert a létért 
való küzdelem alapja az erő l 

És a gazdák? 
Oldott kéve módjára szanaszét szóródva. 

egymást nem is ismerve, sőt egymástól idegenked
ve élik szomorúan magános, vagy igen szfik kör-
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re szabot életüket. Szervezetlenül kiszolgáltatják 
magukat. kisebb .erőcsoportok önkényének, ami
nek Jesujtó példáját láttuk a közelmultban is. Par
Jagon hever az a felmérhetetlen anyagi és erköl
csi őserő, aminek tömöritésével, tudatossá tételé
vel és okos felhasználásával, a természet rendjé
nek megfelelve, idegen segitség nélknl állhatnánk 
talpra és foglalhatnánk méltó helyet a népek tár
sadalmában. 

Szerény soraimmal az volna a célom, hogy 
körvonalazzam azokat a módozatokat, amelyekkel 
a gazdasági népiskola társadalmi úton - mint 
Jeghivatqttabb - lerakhatja alapjait azon gazda
szervezereknek melyekben tömöríthetők százszáza
lékban a saját és ezzel a nemzeti érdekeket is 
jól felfogó gazdák, hogy alkalmak adtán az ide 
koncentrált . erő mindenkor biztosan, hathatósen és 
döntően mutatkozhasson. Be kell lássa a gazda
társadalom a létért való knzdelem érdekében az 
erőcsoportosilás sznkségét. Ezt a nemzettel és 
önmagáWil szemben kötelességszerűen, kifelé pe
dig jogosan teszi. Tűrhetetlen, hogy ez az energia 
halmaz kihasználatlanul hevertesse forrásait abban 
az időben, amikor annak minden cseppjére szak
ségünk van. 

Ha a világt>semények széditö hullámait 
szemléljük, feltétlenni észrevesszük a nemzeti szel
lem uralkodó vonaldit A nemzeti érdekek ·igazi 
felismerése kiábrándította s világ okos népeit a 
nemzetközi beteges ideálokból s katasztrófális vol
na, ha mi, a szerencsétlen, meggyalázott, széfté
pett és sárbatiport nemzet siránkoznánk világtáj
dalrnunkban ahelyett, hogy a gyógyulásra gondol
va, saját sebeinket kötögetnénk. 

A megszervezés kitartó és nehéz munkájá
ban vezetőszerep juthat a gazdasági népiskolának. 
Tanerői az ambició és az erre szánható idő fel
tétele mellett rendelkeznek minden vonásokkal, 
amelyek alkalmassá teszik erre a szerepre annál 
is inkább, mert az ilyen öntudatos életrenevelés 
már a gazdasági népiskolában veszi kezdetét ak
kor, amikor az ott adott tudás minden tekintet
ben vonatkozásba kerül az élettel. 

Iskolatipusunk teljes mértékben az életrevaló 
nevelést tfizte ki céljául, amit nagymértékben el 
is ért, mert ennek nyomán alakult ki általános
ságban kivül állóknál is az a nézet, hogy a gaz
dasági népiskola "az élet iskolája" és mint ilyen 
az iskola falain kivül is folytatólagosan tartaná 
fenn az ·összeköttetést volt növendékeiveL A gaz
dasági népiskola veszi át az elemi népiskolát el
hagyó ifjúság nagyobb tömegét, hogy 15-17 éves 
korukig kézben tartsa még azoknak nevelését. Ez 
idő alatt azonban item végez az iskola befejező 
munkát, mert hiszen abbelo a korban még olyan 
hajlékony a lélek, hogy könnyen reagál minden 
külsö behatásra és azok köznl leggyakrabban a 
veszedelmesek hagynak nyomot ottan, rövid idő 
alatt halomra döntve a~ iskola munkáját. Az ilyen 

káros befolyátiok elleni kíizdelem leghathatósabb 
fegyvere a céltudatos tömörítés, az egyesületi, tár
sadalmi együttélés szellemének kialakítása és 
megkedveltetése, aminek már a gazdasági népis
kola után kell megkezdödnie. Igaz, hogy a nép
nevelésnek ez igen nehéz, kemény problémája, de 
okkal-móddal, kitartó és íigyszer<.!tö munkásság
gal fokozatosan megoldható. fö elvnek kell itt 
elfogadnunk, hogy gazdatdrsadalmunk minden 
korosztályát állandóan kézben kell tartani. E kéz
nek, ennek az összefogó kapocsnak kellene len
nie a gazdasági népiskolának, a község kultur
centrumaként kellene szerepelnie. A mai nehéz vi
lágban, nyomasztó egyéni-, családi- és hivatali 
gondok közepette, ezer és egy hivatali mizéria 
mellett igen rózsaszínűnek, túlideálisnak tűnik fel 
ez a beállítás, és sokunknál talán gúnymosoly! 
vált ki: pedig letagadhatatlan axioma. 

A gazdasági népiskola életreszóló hatásait a 
gazdaleány- és legényegyesületi nevelésnek kell 
folytatnia. Az idetömörített emberanyagat teljes 
mértékben ismeri a gazdasági népiskola, mert hi
szen kezéből kerillt ki az az előző években. Bő 
alkalom kinátkozik itt úgy gazdasági-, mint szép
irodalmi, nemkülönben a művészeti tereken való 
munkálkodásra is. A gazdasági iskolai tudás elmé
lyitése, kiegészítése sorozatos előadásokkal, szó
rakoztató elbeszélésekkel, tanulságos filmek bemu
tatásával, szavalatok, jelenetek, színdarabok be
tanításával, azoknak önkép:t.őkörszerü, sőt nyilvá
nos előadásával, nemkülönben az utóbbiakkal kap
csolatos táncmulatságokkal olyan eredmények ér
ketök el, melyeknek morális értéke felejteti az ily 
irányú munkAikodás fáradalmait. 

A gazdalegény-, és leány egyestiletekbe tar
tozó ifjúság itt szokja meg a társasági életet, az 
önművelés nyomán fakadó tudást sokkal jobban 
értékeli és önállóságra, alkotásra serkentik az ott 
adott irányítások. Az egyesület keretén belül meg
oldhatók a különbözö háziipari tanfolyamok, is
meretgyüjtő kirándulások, a nemzeti érzést ápoló 
ünnepélyek, nemkülönben az iskolánkivüli nép
oktatás törvénybe befektetett kötelezettsége. 

Kiemeli az ifjúságot a sehova nem tartozás 
lélekrontó, az iskolai nevelést keresztülhúzó ha
tásaiból, ami már igen sok, alapjában jónak in
duló lelket vont el a társadalmi közösségtöl. 

A már több helyen mfiködö gazdaifjúsági 
egyesület olyan kulturmissziót teljesít, aminek mé
retei és a jövőbe kiható eredményei legalább is 
megbecsülendök: Tagjai a vasárnap- ünnepnap 
délutánokat az egyesületi helyiségekben töltik, 
ahol az ismereteknek minden ágában, a szárako
zások legnemesebbjeiben részeltetnek, de időnként 
rendezett mfisoros estéken a község, város egész 
gazdatársadalmát vonják egybe úgy, hogy az ily 
irányú igényeket teljesen kielégítve, nem kívánkoz
nak egyéb, pusztán éjszakázást és dorbézolást 
célzó, kétes rendezésa és összetéteifi bálokra. 
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Tagjaik kiválnak fellépésükkel, modoruk, be
szédkészségük és tudásuk által, miért is min
denkor fentebb érzik magukat az utca és a korcs
ma közönségénél. 

Nemzeti szerencsétlenségünk következtében 
elestünk a régivilág katonaságának embertfor
máló hatásaitól, amit a mai leventeoktatás csak 
halvány árnyalatokban pótol és kényszerítő ren
delkezései folytán az érték nem szelektálható tö
megeiből, míg a ~azdalegény egyesületben ez tel
jes mértékben keresztiil vihető, sőt az észszerű 
szelekció az első időkben vonzó és nevelő hatást 
is éreztet. 

Az iskola utáni ilyenlénvaló tömörítés pusz
tán megelőzi azonban az igazi társadalmi életet 
követelő későbbi időket, amikor az ifjúból férfi 
lesz és a rögös úton lépten-nyomon érzi az egye
sülés szükségét, az egymásra utaltság tényét, ke
resi azt az erőt. melyre igen sok életadottságban 

' támaszkodhat. Ezt a támaszt kell megtalálni a 
"Gazdasági Egyesületben," ahol egyúttal szeretö 
otthont kell nyernie, egy egész helység gazdatár
sadalmának. 

A magyar gazdának egyesületbe való tömö
rítése egyike a legnehezebb feladatoknak egyrészt 
mérhetetlen konzervatívizmusa miatt, másrészt 
azért, mert életében már oly sokszor vezették 
félre, csapták be, hogy a legjobb intenciókban, 
a legőszintébb jóindulatban is hamisságot lát, 
vagy legalább is kételkedik. Az egyesületi élet 
fontosságának és hasznának megértetése nehéz, 
de nem lehetetlen dolog. Az összetett erő hama
rosan mutatja magát és az erö mindig vonzó ha
tású. 

Ennek a célnak szolgálatában áll a gazda
sági népiskolai és az utána következő ifjúsági 
egyesületi nevelés. Az ez utat megjárt fiatal gaz
danemzedék ·folytatólagos beszervezése már nem 
okoz gondot, a vérükbe megy át a szükségesség 
tudata, életszükségletté válik a köri foglalkozás, 
igazán társas lénnyé alakul át az egyébként exklu
zív életre ha1lamos gazda. 

Ennek az egyesületnek igazán gazdasági és 
nemzeti alapra kell épülnie. Céljának megvalósitá
sára nyílegyenesen, törhetetlenül kell igyekeznie, 
mert lényegtelennek mutatkozó kisiklás is halomra 
döntheti az elért eredményeket. Éppen azért min
den tagjától megkövetelheti az odaadó, buzgó, 
együttes munkát, a kölcsönös szereletet és meg
becsülést, az egyéni önzetlenséget, ami az összes
ség érdekeinek biztos védelmében bőven kárpót
lást nyer. 

Ennek a közülefnek légköréből számfizni 
kell a napi politikát, ami kerékkötője volt min
denkor a harmonikus, közös munkának. Az egye
sületi nevelés, az egyesület helyes irányban ki
alakult szelleme szükségtelenné is teszi egy puli
tikai irány kitüzését, mert itt szinte öszti'mszerűen 
csak gazdasági és gazdatársadalmi politikáról le-

het szó, aminek pedig kimondatlanul a tagok vé
rében kell fekOdnie és ennek folyamányaképen, 
amikor a gazdasági érdekek védelmére kell sikra
szállni s úgy az országos, mint a helyi politikát 
a gazdasági és nemzeti érdekek szolgálatára kény
szeriteni : a gazdasági egyesületekben tömörült 
gazdatársadalom, mint egy-egy helység s összes
ségében az egész ország gazdatársadalma vitán 
felül, lenyfigözöen és döntően mutathatja hatalmas 
sulyát, akaratát. 

Nem jelent ez osztálypolitikát egy mezögaz
dasági államban, ahol· az élet folyamán alakult ki 
azon egyszerű közmondás: "ha a parasztnak van 
pénze, akkor mindenkinek van." 

Ennek az egyesülelnek is a nevelés a célja. 
Öntudatos, önérzete3, az élet minden bajával küz
deni tudó gazdanevelés. Ki más találná itt meg 
legmegfelelőbben és láthatná el igazán jól e mun
kakört, mint a gazdasági szaktanító ? 

A több- és jobbtermelés áldást jelentő szó
zata pusztán nem elegendő, ezt csak a tudás 
gyarapítása, a világ mozgásával lépést tartó ha
ladás hozhatja meg. 

A gazdasági tudományok élnek, azokat tel
jes egészükben megszerezni az ifjú korban lehe
tetlen, azok késöbb és állandóan kiegészftésre 
szorulr.ak. A gazdasági egyesületi munkásság leg
főképen ismeretterjesztő, de nem ebben merül ki. 

A mezögazdasági termelést a mult hibái, a 
gazdatársadalom szervezetlensége és ennek követ
kezményeképen a haladástól való elzárkózottsága, 
nemcsak válságba, hanem teljes csőd elé hozta. 
Ezen csak nagyobb és kedveLöbb hitelek nyujtá
sával lehet segíteni, aminek ma egyetlen megol
dási módja az, hogy a gazdatársadalom egye
sületének keretében szüvetkezeli alapon rendezke
dik be az országos szövetkezeti hálózatba kapcso
lódva. 

Az erős gazdasági egyesület keretébe illeszt
hető a gabonaraktár, az állatértékesftés szervezete 
is, ami által kiküszöbölhelő volna azon fölöző köz
vetitök szerepe, akiknek egyetlen mozdulata sem 
érvényesült a verejtékkel elöállított termények és 
termékek produkálásánál. Csak egyszerilen sorol
juk fel még a kUiönbözö növény- és állatvédelmi 
anyagok, műtrágyák, vetömagvak, gépek, eszközök 
stb. garantált jóminöségben eszközölhető beszer
zési lehetőségél az egyesület útján és ily irány
ban is kiviláglik hathatós segitő szerepe. 

A gazdasági egyesület ezen sokoldalú mun
kásságába természetes úton kapcsolódik be a gaz
dasági népiskola sz~rves folytatásaként előző sze
repeinek. 

Az a gazdatársadalom, melyet ez egyesület 
felölel, tulajdonképen a gazdasági népiskola kö
zönsége, amellyel a szorosabb összeforrás tulaj
donképen eminens feladata, mert ezuton valósit
hatja meg célkitűzésének és munkásságának leg-
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értékesebb részét: a gazdatársadalommal való szo
ros együttmüködést. A gyakorló területén eszközölt 
kis.~rletek, b;ruházáso~, termések és eredmények 
gyumölcsözo bemutatasa az egyesülettel szarosan 
együttmfiködő iskolának könnyfi munkát ad· ezen 
az úton szerezheti meg magának és a gazdasági 
haladásnak éppen azt a népréteget, melynek szal
gálatában áll, melynek mfivelése elsőrendű nem
zeti feladat is. Bizonyos önzés is vezetheti tehát 
a gazdasági népiskolát ily irányú munkálkodásá
val, ami azonban eredményeiben igazán szent 
önzé~, mert gyilmölcsét a nemzet egyetemessége 
élvez•. 

A gazdasági népiskola társadalmi kapcsola· 
tai - az előzőek alapján összefoglalva - ideális 
megvilágításban a következőképen alakulnának: 

l. az iskola iskolai munkássága álljon min
den vonatkozásban szoros összefilggésben növen
dékeinek jövendő életével. 

2. Az iskolából kikerillt és gazdalegény
leány egyesületekbe tömörített ifjúság további ok
tató és nevelő munkájában vezető szerepet játsszék. 

3. A gazdatársadalom felnőtt réteg ét felölelő 
gazdasági egyesület vezetésében, irányításában oly 
arányokban vegyen részt, hogy annak tömegeit 
teljes mértékben nyerje meg a gazdasági kultúra 
szolgálatára. 

4. Mélyítse a gazdatársadalommal való 
nexust az iskola gazdaságába vonzás által, ami 

legyen a jó vetőmag, tenyészállat beszerzés, a 
tanulságos szemléltetés, a szaktanácsok forrása. 
Tanyalátogatások révén ismerje meg otthonában 
a gazdatársadalmat 

Ezen összefoglalás a gazdasági népoktatás 
tendenciáját, nemkülönben a gazdasági szaktaní
tói kar ideálját festi. 

De sajnos: csak festi! 
Ha a kendőzés mázát lekaparjuk, szomorúan 

áll alatta a sivár, puszta, megsanyarodott, remény· 
telennek mutatkozó valóság! 

A gazdasági népiskolák igen csekély kivé
tellel a létért való küzdelem igen nehéz harcát 
vívják, magukra hagyatva, csaknem minden anya
gi és erkölcsi támasz nélkül tengetik szomorú 
életüket, melyben a lelket csak a gazdasági 
szaktanítósá#! törhetetlen hite, önfeláldozó mun
kássága tartja, miközben e jobb sorsra érdemes 
gárda fizikailag, anyagilag roppan össze, megy 
tönkre ; iskolai munkásságuk sokszor iskola, fel
szerelés, tanerö, tankönyv és sok- sok egyéb hiá
nyában lassanként elháríthatatlan, bénító akadá
lyokba ütközik; gazdálkodásukban a tangazdaság-, 
a példaadás- és mintaszerfiségnek csak óriási, 
r.mberfeletti erőfeszítések után tudnak megfelelni; 
heti 60-70 órás elfoglaltságban fulladozó tan
erőinek pótlása, kiegészítése, teherkönnyltése, 
anyagi és erkölcsi megsegítése nélkül a közeljö
vöben meghúzhatják fölöttük a lélekharangot. 

A monori iskola tengeritermelési kisérlete. 
A monori önálló gazdasági népiskola gazda

ságában az 1935-36. gazdasági évben öt tengeri 
fajtával kisérleteztilnk. Ennek eredményéről óhaj
tok beszámolni a "Mezögazdasági Népoktatás" 
olvasói nak. 

A kisérlet abból a célból történt, hogy a 
legkorábbi fajták közill a monori gazdasági és 
klimatikus viszonyoknak megfelelően melyik fajta 
a több-termő. Ugyanis hosszú tapasztalat beiga
zolta, hogy csakis az őszi gabonafélék adnak nagy 
termést, mig a tavasziak, a legtöbbször korán be
álló nagy szárazság miatt, silány eredményt mu
tatnak. Reá vagyunk kényszerülve tehát, hogy né
hány őszi gabonatáblát tengeri után vessünk. Azért 
akartuk megtudni, hogy melyik fajta lenne erre a 
.célra legalkalmasabb. Igy a következő eredményre 
JUtottunk: 

Termelési kisérlet egynemfi, kötöttebb, barna 
homoktalajon történt, holdanként 200 mázsa is
tállótrágyával trágyázva, Előveteménye őszi kalá
szos volt, amely után rendes időben megtörtént a 

tarlószántás. Trágyaalászántás, szükséges porha
nyitás után, április 20-án sorvető géppel történt 
a vetés. 

l fajta: 100 napos, sárga, símaszemfi, 800 
négyszögölön. Vetömagmennyiség 13 kg, sortávolság 
40 cm. Kelése rendes, igen sürfi volt, kétszer tör
tént a ritkítása. Fattyúhajtása bőven volt, amelyet 
azonban letörni nem kell, mivel azon is teljes 
csövek teremnek. Rendesen, egyenletesen fejlődött. 
Csapadékot kivételesen sokat kapott s így ked
vező körülmények közölt történt a kisérletezés. A 
szár szokatlanul magas lett (a 100 napos általá
ban igen alacsony tengeri). Három kapálásban 
részesült. Érési ideje augusztus hó 6-a, törése 
10-14-ig történt. Terméshozam 2294 kg, tehát 
kat. holdanként 4587 kg. Szára vékony, levéldús, 
bokorszerű, takarmányozásra elsőrendfi. 

2. fajta : Cinquantino, 800 négyszögölön. 
Vetőmag 8 kg, sortávolság 40 cm. Kelése rendes, 
egyenletes. Ritkítása egyszer történt. Az ismert 
ápolási munkákat megkapta. Előbb gyengébben, 
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állandósul, hanem mindenek megújulnak, fejlődnek, 
tökéletesed nek. 

Miért hozzunk hát fájdalmas emlékezéssel régi 
relikviákat a jelen új órájába? A természetben minden 
pillanat új, feledésbe merül a mult, szent egyedül 
a jövő. Semmi sem bizonyos, csupán az élet, az 
átmenet és az akaraterő. Nincs oly fenséges igazság, 
mely kicsinyesnek ne látszanék holnap, egy új 
gondolatnak fényében. 

A élet a meglepetések sorozata s amikor 
lényünket építjük, sohasem tudjuk előre a holnapot, 
annak örömeit, eshetőségeit Az érzékek munkáját 

valamennyire megláthatjuk, de lstennek remek 
művei, a lélek növekedése, egyetemes momentumai· 
örökre rejtve maradnak. 

Az egyetlen dolog az új esztendő küszöbén : 
húzzunk új körleteket magunk és életünk körül. 
El ne csüggedjünk, kétségbe ne essünk, ha fenyeget 
a megszakott napok szamaru vége. Újult erővel,. 
tettrekész, feszült izmokkal, lélekben megújult elmével 
várjuk az eljövendó esztendőt. 

Megújulás az élet törvénye, romlásban úju/unk,. 
vesztésben nyeriink s a fájdalom könnyeiben feltűnik 
a jövendó ezerszínű szivárvány fénye. Oyőrfy Oéza 

A gazdasági népiskola gazdatársadalmi kapcsolatai. 
Létért való küzdelem, - mint a természet 

legerősebb ösztönének megnyilvánulása - úgy 
az állat, mint a növényvilágban az erőn alapszik. 
Nyers erővel pusztítja az erősebb a gyengét, hogy 
biztosítsa és fenntartsa a saját életét. Ezt a pro
cessust látjuk a világ kezdetétől fogva és erre 
alapítja a hideg tudomány az egész mindenség 
mai kialakulását. A természetes szelekció folya
mán az egyed ösztöne után indulva igyekszik lé
tét fenntartani gyöngé bb környezetének feláldozá
sával és csak addig, míg nem akad egy erősebb, 
ami saját jogánál fogva fel nem falja. Az oroszlán 
megtámadja a tigrist, hogy felfalhassa a legelésző 
gazellát; a sas megöli az ölyvet, ám i gaiarubra 
vadászott; a gólya békát les, amikor az legyeket 
fogdos; a fagyöngy élőfába fúródik, kiszívja kész 
nedveit és megöli azt; az aranka megfojtja a lu
cernát; a gomba élősködik idegen anyagokon; a 
gyom kiirtja a gyengébb kulturnövényt. Ezek a 
természet alsóbbrendű egyedei. Nézzük a terem
tés koronáját az embert! Az őskori forma, a sző
rös, ruházatlan, de ésszel, lélekkel biró félelmete
sebb teremtmény, kövekkel, dorongokkal felfegy
verkezve odúban, barlangban, erdőben leste áldo
zatait, hogy azoknak életét kioltva, biztosítsa a 
sajátját. Benne is az ösztön uralkodott. Fegyverei
vel azonban legyőzte a nálánál erősebbeket is, 
mert az ész, legyőzte az erőt. 

Az ész, a lélek ! 
A Teremtőnek ez a különös, kegyes adomá

nya, rendeltetésének szöges ellenére azonban oda 
vitte az embert, hogy legnagyobb ellenségét saját 
embertársában vélje felismerni. 

A farkas nem falja fel csontrasoványadva 
sem társát; gólya ml:g nem pusztított el gólyát; 
békák, legyek, szúnyogok békében élnek saját fajú 
társaikkal És az ősember? Az éhes gyomor pa
rancsára felfalta ernbertársát! 

Az idő, a fejlődés, a kultúra ébresztett az 
emberben egy kOIÖnös érzést: a szeretetet, ami 

először csak a családokra rögződött, a harc azon
ban ezek közölt is megmaradt. Hossz(! idők folya
mán a törzsek, nemzetségek stb. alakulatok nyo
mán fejlődött ki az emberi társadalom a létért 
való küzdelern alapján. Mert ez nem szünt meg, 
csak az egyedekből nemzetekbe tevődött át anél
kül, hogy az egyedekből kiveszett volna. A nem
zetek harca - egyedek harca, nemzetek érdeke 
- egyedek érdeke, amiből az összetevődött 

Az ész és ennek nyomán fakadó kultura 
azonban nem egy mértéken alakította az embert l 
Egyikben a szép, a közös jó iránti érzéket tette 
uralkodóvá, míg a másikban az önös érdek min
den áron való keresztülhajszolását. Az előbbi nem
zeti célokat tart szem előtt, míg utóbbi ezt hide
gen szemléli, egyéni, materiális alapon áll, "ahol 
a kenyér, ott a haza" elvét vallja. Tévedés volna 
azonban, hogy a nemzetközi felfogás és igyekezet 
őszinte! Az csak leplezi a valódi célt, átfestése 
egy titkos, legtöbbször erkölcstelen egyéni érdek
nek. A tiszta, nemzeti érdek irányát a természet 
szabja meg, ami az ellen van, természetellenes és 
nem marad megtorlatlanul. Egy ipari állam, ipari-, 
kereskedelmi érdekeket szalgálhat elsősorban; 
egy hajós, kalmár nép nem igen igazodhat egy 
pásztornép életkörülményeihez; egy mezögazda
sági állam csak mezőgazdasági politikát folytathat 
mindenek előtt. 

Mi, mezőgazda nép Iéitünkre csaknem min
den irányú politikát folytatunk a mezőgazdasági 
politika rovására. Nálunk az iparos, a kereskedő, 
a munkás átlátta megdönthetetlen hasznát a min
dent jelentő eröcsoportosításnak, szervezetekbe 
tömörül, hogy jogos érdekeinek védelmére min
denkor odavethesse sulyos szavát. Mert a Iétért 
való küzdelem alapja az erő l 

És a gazdák? 
Oldott kéve módjára szanaszét szóródva, 

egymást nem is ismerve, sőt egymástól idegenked
ve élik szomorúan magános, vagy igen szűk kör-
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re szabot életüket. Szervezetlenül kiszolgáltatják 
magukat kisebb er<5csoportok önkényének, ami
nek lesujtó példáját láttuk a közelmultban is. Par
lagon hever az a felmérhetetlen anyagi és erköl
csi <5serő, aminek tömörltésével, tudatossá tételé
vel és okos felhasználásával, a természet rendjé
nek megfelelve, idegen segitség nélkül állhatnánk 
talpra és foglalhatnánk méltó helyet a népek tár
sadalmában. 

Szerény soraimmal az volna a célom, hogy 
körvonalazzam azokat a módozatokat, amelyekkel 
a gazdasági népiskola társadalmi úton - mint 
leghivatottabb - lerakhatja alapjait azon gazda
szervezeteknek melyekben tömörithetők százszáza
lékban a saját és ezzel a nemzeti érdekeket is 
jól felfogó gazdák, hogy alkalmak adtán az ide 
koncentrált er<5 mindenkor biztosan, hathatósen és 
dönt<5en mutatkozhasson. Be kell lássa a gazda
társadalom a létért való küzdelem érdekében az 
er<5csoportosftás szükségét. Ezt a nemzettel és 
önmagávr1l szemben kötelességszerűen, kifelé pe
dig jogosan teszi. Tűrhetetlen, hogy ez az energia 
halmaz kihasználatlanul hevertesse forrásait abban 
az id<5ben, amikor annak minden cseppjére szük
ségünk van. 

Ha a világesemények szédítő hullámait 
szemléljük, feltétlenül észrevesszük a nemzeti szel
lem uralkodó vonaldit. A nemzeti érdekek igazi 
felismerése kiábrándította s világ okos népeit a 
nemzetközi beteges ideálokból s katasztrófális vol
na, ha mi, a szerencsétlen, meggyalázott, szétté
pett és sárbatiport nemzet siránkoznánk világfáj
dalmunkban ahelyett, hogy a gyógyulásra gondol
va, saját sebeinket kötögetnénk. 

A megszervezés kitartó és nehéz munkájá
ban vezet<5szerep juthat a gazdasági népiskolának. 
Tanerői az ambició és az erre szánható id<5 fel
tétele mellett rendelkeznek minden vonásokkal, 
amelyek alkalmassá teszik erre a szerepre annál 
is inkább, mert az ilyen öntudatos életrenevelés 
már a gazdasági népiskolában veszi kezdetét ak
kor, amikor az ott adott tudás nlinden tekintet
ben vonatkozásba kerül az élettel. 

Iskolatipusunk teljes mértékben az életrevaló 
nevelést tíizte ki céljául, amit nagymértékben el 
is ért, mert ennek nyomán alakult ki általános
ságban kivül állóknál is az a nézet, hogy a gaz
dasági népiskola "az élet iskolája" és mint ilyen 
az iskola falain kivUI is folytatólagosan tartaná 
fenn az összeköttetést volt növendékeiveL A gaz
dasági népiskola veszi át az elemi népiskolát el
hagyó ifjúság nagyobb tömegét, hogy 15-17 éves 
korukig kézben tartsa még azoknak nevelését. Ez 
id<5 alatt azonban nem végez az iskola befejez<5 
munkát, mert hiszen abbcin a korban még olyan 
hajlékony a lélek, hogy könnyen reagál minden 
kUisö behatásra és azok közUI leggyakrabban a 
veszedelmesek hagynak nyomot ottan, rövid idő 
alatt halomra döntve a,z iskola munkáját. Az ilyen 

káros befolyások elleni kílzdelem leghathatósabb 
fegyvere a céltudatos tömörítés, az egyesületi, tár
sadalmi egyílttélés szellemének kialakítása és 
megkedveltetése, aminek már a gazdasági népis
kola után kell megkezdődnie. Igaz, hogy a nép
nevelésnek ez igen nehéz, kemény problémája, de 
okkal-móddal, kitartó és ílgyszerdő munkásság
gal fokozatosan megoldható. Fő elvnek kell itt 
elfogadnunk, hogy gazdattirsadalmunk minden 
korosztályát állandóan kézben kell tartani. E kéz
nek, ennek az összefogó kapocsnak kellene len
nie a gazdasági népiskolának, a község kultur
centrumaként kellene szerepelnie. A mai nehéz vi
lágban, nyomasztó egyéni-, családi- és hivatali 
gondok közepette, ezer és egy hivatali mizéria 
mellett igen rózsaszínűnek, fúlideálisnak tűnik fel 
ez a beállítás, és sokunknál talán gúnymosolyt 
vált ki: pedig letagadhalatlan axioma. 

A gazdasági népiskola életreszóló hatásait a 
gazdaleány- és legényegyesületi nevelésnek kell 
folytatnia. Az idetömörített emberanyagat teljes 
mértékben ismeri a gazdasági népiskola, mert hi
szen kezéből kerlill ki az az előző években. Bő 
alkalom kínálkozik itt úgy gazdasági-, mint szép
irodalmi, nemkülönben a művészeti tereken való 
munkálkodásra is. A gazdasági iskolai tudás elmé
lyftése, kiegészítése sorozatos előadásokkal, szó
rakoztató elbeszélésekkel, tanulságos filmek bemu
tatásával, szavalatok, jelenetek, szindarabok be
tanitásával, azoknak önkép:t.őkörszeríl, sőt nyilvá
nos előadásával, nemkülönben az utóbbiakkal kap
csolatos táncmulatságokkal olyan eredmények ér
ketők el, melyeknek morális értéke felejteli az ily 
irányú munklilkodás fáradalmait. 

A gazdalegény-, és leány egyesületekbe tar
tozó ifjúság itt szokja meg a társasági életet, az 
önművelés nyomán fakadó tudást sokkal jobban 
értékeli és önállóságra, alkotásra serkentik az ott 
adott irányítások. Az egyesület keretén belill meg
oldhatók a különbözö háziipari tanfolyamok, is
meretgyíljtő kirándulások, a nemzeti érzést ápoló 
ünnepélyek, nemkülönben az iskolánkivilli nép
oktatás törvénybe befektetett kötelezettsége. 

Kiemeli az ifjúságat a sehova nem tartozás 
lélekrontó, az iskolai nevelést keresztülhúzó ha
tásaiból, ami már igen sok, alapjában jónak in
duló lelket vont el a társadalmi közösségtöl. 

A már több helyen működő gazdaifjúsági 
egyesíilet olyan kulturmissziót teljesít, aminek mé
retei és a jövőbe kiható eredményei legalább is 
megbecsülendök: Tagjai a vasárnap- ünnepnap 
délutánokat az egyesületi helyiségekben töltik, 
ahol az ismereteknek minden ágában, a szórako
zások legnemesebbjeiben részeltetnek, de időnként 
rendezett müsoros estéken a község, város egész 
gazdatársadalmát vonják egybe úgy. hogy az ily 
irányú igényeket teljesen kielégítve, nem kívánkoz
nak egyéb, pusztán éjszakázást és dorbézolást 
célzó, kétes rendezésű és összetéteifi bálokra. 
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Tagjaik kiválnak fellépésükkel, modoruk, be
szédkészségük és tudásuk által, miért is min
denkor fentebb érzik magukat az utca és a korcs
ma közönségénél. 

Nemzeti szerencsétlenségiink következtében 
elestünk a régivilág katonaságának embertfor
máló hatásaitól, amit a mai leventeoktatás csak 
halvány árnyalatokban pótol és kényszerítő ren
delkezései folytán az érték nem szelektálható tö
megeiből, míg a ~azdalegény egyesületben ez tel
jes mértékben keresztül vihető, sőt az észszerű 
szelekció az első időkben vonzó és nevelő hatást 
is éreztet. 

Az iskola utáni ilyenlénvaló tömörítés pusz
tán megelőzi azonban az igazi társadalmi életet 
követelő későbbi időket, amikor az ifjúból férfi 
lesz és a rögös úton lépten-nyomon érzi az egye
sülés szükségét, az egymásra utaltság tényét, ke
resi azt az erőt, melyre igen sok életadottságban 

' támaszkodhat. Ezt a támaszt kell megtalálni a 
"Gazdasági Egyesületben," ahol egyúttal szeretö 
otthont kell nyernie, egy egész helység gazdatár
sadalmának. 

A magyar gazdának egyesületbe való tömö
rítése egyike a legnehezebb feladatoknak egyrészt 
mérhetetlen konzervatívizmusa miatt, másrészt 
azért, mert életében már oly sokszor vezették 
félre, csapták be, hogy a legjobb intenciókban, 
a legőszintébb jóindulatban is hamisságot lát, 
vagy legalább is kételkedik. Az egyesületi élet 
fontosságának és hasznának megértetése nehéz, 
de nem lehetetlen dolog. Az összetett erő hama
rosan mutatja magát és az erő mindig vonzó ha
tású. 

Ennek a célnak szolgálatában áll a gazda
sági népiskolai és az utána következő ifjúsági 
egyesületi nevelés. Az ez utat megjárt fiatal gaz
danennedék folytatólagos beszervezése már nem 
okoz gondot, a vérükbe megy át a szükségesség 
tudata, életszükségletté válik a köri foglalkozás, 
igazán társas lénnyé alakul át az egyébként exklu
zív életre ha :lamos gazda. 

Ennek az egyesületnek igazán gazdasági és 
nemzeti alapra kell épülnie. Céljának megvalósítá
sára nyílegyenesen, törhetetlenül kell igyekeznie, 
mert lényegtelennek mutatkozó kisiklás is halomra 
döntheti az elért eredményeket. Éppen azért min
den tagjától megkövetelheti az odaadó, buzgó, 
együttes munkát, a kölcsönös szereletet és meg
becsülést, az egyéni önzetlenséget, ami az összes
ség érdekeinek biztos védelmében bőven kárpót
lást nyer. 

Ennek a közüleinek légköréből száműzni 
kell a napi politikát, ami kerékkötője volt min
denkor a harmonikus, közös mun~ának. Az egye
sületi nevelés, az egyesület helyes irányban ki
alakult szelleme szükségtelenné is teszi egy puli
tikai irány kitüzését, mert itt szinte ösztönszerűen 
csak gazdasági és gazdatársadalmi politikáról le-

het szó, aminek pedig kimondatlanul a tagok vé
rében kell feküdnie és ennek folyarnányaképen, 
amikor a gazdasági érdekek védelmére kell síkra
szállni s úgy az országos, mint a helyi politikát 
a gazdasági és nemzeti érdekek szalgálatára kény
szeríteni : a gazdasági egyesületekben tömörült 
gazdatársadalom, mint egy-egy helység s összes
ségében az egész ország gazdatársadalma vitán 
felül, lenyűgözöen és döntően mutathatja hatalmas 
sulyát, akaratát. 

Nem jelent ez osztálypolitikát egy mezögaz
dasági államban, ahol az élet folyamán alakult ki 
azon egyszerű közmondás: "ha a parasztnak van 
pénze, akkor mindenkinek van." 

.. Ennek az egyesületnek is a nevelés a célja. 
Ontudatos, önérzete:;, az élet minden bajával küz
deni tudó gazdanevelés. Ki más találná itt meg 
legmegfelelőbben és láthatná el igazán jól e mun
kakört, mint a gazdasági szaktanító? 

A több- és jobbtermelés áldást jelentő szó
zata pusztán nem elegendő, ezt csak a tudás 
gyarapítása, a világ mozgásával lépést tartó ha
ladás hozhatja meg. 

A gazdasági tudományok élnek, azokat tel
jes egészükben megszerezni az ifjú korban lehe
tetlen, azok később és állandóan kiegészítésre 
szorulr.ak. A gazdasági egyesületi munkásság leg
főképen ismeretterjesztő, de nem ebben merül ki. 

A mezőgazdasági termelést a mult hibái, a 
gazdatársadalom szervezetlensége és ennek követ
kezményeképen a haladástól való elzárkózottsága, 
nemcsak válságba, hanem teljes csőd elé hozta. 
Ezen csak nagyobb és kedvelőbb hitelek nyujtá
sával lehet segíteni, aminek ma egyetlen megol
dási módja az, hogy a gazdatársadalom egye
sületének keretében szüvetkezeti alapon rendezke
dik be az országos szövetkezeti hálózatba kapcso
lódva. 

Az erős gazdasági egyesület keretébe illeszt
hető a gabonaraktár, az állatértékesítés szervezete 
is, ami által kiküszöbölhelő volna azon fölöző köz
vetitök szerepe, akiknek egyetlen mozdulata sem 
érvényesUJt a verejtékkel előállított termények és 
termékek produkálásánál. Csak egyszerűen sorol
juk fel még a különböző növény- és állatvédelmi 
anyagok, műtrágyák, vetömagvak, gépek, eszközök 
stb. garantált jóminőségben eszközölhető beszer
zési lehetöségét az egyesület útján és ily irány
ban is kiviláglik hathatós segítő szerepe. 

A gazdasági egyesület ezen sokoldalú mun
kásságába természetes úton kapcsolódik be a gaz
dasági népiskola sz~rves folytatásaként előző sze
repeinek. 

Az a gazdatársadalom, melyet ez egyesület 
felölel, tulajdonképen a gazdasági népiskola kö
zönsége, amellyel a szarosabb összeforrás tulaj
donképen eminens feladata, mert ezuton valósít
hatja meg célkitűzésének és munkásságának leg-
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értékesebb részét: a gazdatársadalommal való szo
ros együttműködési. A gyakorló területén eszközölt 
kis~rletek, ·beruházáso~, termések és eredmények 
gyümölcsöző bemutatasa az egyestilettel szorosan 
együttmfiködö iskolának könnyfi munkát ad· ezen 
az úton szerezheti meg magának és a gazdasági 
haladásnak éppen azt a népréteget, melynek szol
gálatában áll, melynek művelése elsörendü nem
zeti feladat is. Bizonyos önzés is vezetheti tehát 
a gazdasági népiskolát ily irányú munkálkodásá
val, ami azonban eredményeiben igazán szent 
önzé~, mert gynmölcsét a nemzet egyetemessége 
élVeZI, 

A gazdasági népiskola társadalmi kapcsola· 
tai - az elözöek alapján összefoglalva - ideális 
megvilágításban a következöképen alakulnának : 

l. az iskola iskolai munkássága álljon min
den vonatkozásban szoros összefüggésben növen
dékeinek jövendő életével. 

2. Az iskolából kikernlt és gazdalegény
leány egyesülelekbe tömörített ifjúság további ok
taió és nevelő munkájában vezető szerepet játsszék. 

3. A gazdatársadalom felnőtt réteg ét felölelő 
gazdasági egyesület vezetésébe11, irányításában oly 
arányokban vegyen részt, hogy annak tömegeit 
teljes mértékben nyerje meg a gazdasági kultúra 
szolgálatára. 

4. Mélyltse a gazdatársadalommal való 
nexust az iskola gazdaságába vonzás által, ami 

legyen a jó vetőmag, tenyészállat beszerzés, a 
tanulságos szemléltetés, a szaktanácsok forrása. 
Tanyalátogatások révén ismerje meg otthonában 
a gazdatársadalmat 

Ezen összefoglalás a gazdasági népoktatás 
tendenciáját, nemkülönben a gazdasági szaktani
tói kar ideálját festi. 

De sajnos: csak festi! 
Ha a kendőzés mázát lekaparjuk, szomorúan 

áll alatta a sivár, puszta, megsanyarodott, remény
telennek mutatkozó valóság! 

A gazdasági népiskolák igen csekély kivé
tellel a létért való küzdelem igen nehéz harcát 
vívják, magukra hagyatva, csaknem minden anya
gi és erkölcsi támasz nélkül tengetik szomorú 
életüket, melyben a lelket csak a gazdasági 
szaktanítóság törhetetlen hite, önfeláldozó mun
kássága tartja, miközben e jobb sorsra érdemes 
gárda fizikailag, anyagilag roppan össze, megy 
tönkre ; iskolai munkásságuk sokszor iskola, fel
szerelés, tanerő, tankönyv és sok· sok egyéb hiá
nyában lassanként elháríthatatlan, bénító akadá
lyokba ütközik; gazdálkodásukban a tangazdaság-, 
a példaadás- és mintaszerűségnek csak óriási, 
r.mberfeletti erőfeszítések után tudnak megfelelni; 
heti 60-70 órás elfoglaltságban fulladozó tan
erőinek pótlása, kiegészítése, teherkönnyítése, 
anyagi és erkölcsi megsegítése nélk{l) a közeljö
vőben meghúzhatják fölöttük a lélekharangot. 

A • monor1 iskola tengeritermelési kisérlete . 
A monori önálló gazdasági népiskola gazda

ságában az t 935-36. gazdasági évben öt tengeri 
fajtával kisérleteztnnk. Ennek eredményéről óhaj
tok beszámolni a "Mezögazdasági Népoktatás" 
olvasói nak. 

A kisérlet abból a célból történt, hogy a 
legkorábbi fajták köz(IJ a monori gazdasági és 
klimatikus viszonyoknak megfelelöen melyik fajta 
a több-termő. Ugyanis hosszú tapasztalat beiga
zolta, hogy csakis az őszi gabonafélék adnak nagy 
termést, míg a tavasziak, a legtöbbször korán be
álló nagy szárazság miatt, silány eredményt mu
tatnak. Reá vagyunk kényszerülve tehát, hogy né
hány őszi gabonatáblát tengeri után vessünk. Azért 
akartuk megtudni, hogy melyik fajta lenne erre a 
célra legalkalmasabb. Igy a következő eredményre 
jutottunk: 

Termelési kisérlet egynemfi, kötöttebb, barna 
homoktalajon történt, holdanként 200 mázsa is
tállótrágyával trágyázva, Előveteménye őszi kalá
szos volt, amely után rendes időben megtörtént a 

tarlószántás. Trágyaalászántás, szükséges porha
nyitás után, április 20-án sorvető géppel történt 
a vetés. 

1 fajta: tOO napos, sárga, símaszemfi, 800 
négyszögölön. Vetőmagmennyiség 13 kg, sortávolság 
40 cm. Kelése rendes, igen sürű volt, kétszer tör
tént a ritkítása. Fattyúhajtása bőven volt, amelyet 
azonban letörni nem kell, mivel azon is teljes 
csövek teremnek. Rendesen, egyenletesen fejlődött. 
Csapadékot kivételesen sokat kapott s így ked
vező körülmények között történt a kisérletezés. A 
szár szokatlanul magas lett (a 100 napos általá
ban igen alacsony tengeri). Három kapálásban 
részesült. Érési ideje augusztus hó 6-a, törése 
10-14-ig történt. Terméshozam 2294 kg, tehát 
kat. holdanként 4587 kg. Szára vékony, levéldús, 
bokorszerű, takarmányozásra elsőrendű. 

2. fajta : Cinquantino, 800 négyszögölön. 
Vetőmag 8 kg, sortávolság 40 cm. Kelése rendes, 
egyenletes. Ritkítása egyszer történt. Az ismert 
ápolási munkákat megkapta. Előbb gyengébben, 
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késöbb erőteljesen fejlődött. Érési idő augusztus 
23. Törés szeptember ll. Terméshozam 2043 kg 
kat. holdanként 4086 kg. 

3. fajta : Bánkúti lófogú, korai, 800 négy
szögölön. Vetömag 8 kg, sortávolság 60 cm. Ke
tése rendes, fejlődésben nagyon elmaradt, nem 
sok remény volt rá, hogy nagy termést fog adni. 
Késöbb azonban igen szépen haladt s mindent 
behozott. 

Két lókapálást, két kézikapálAst kapott meg
felelő ápolási munkákkal. Egyenetlen(l) ért, azon
ban augusztus 31-re az egész parcella teljesen 
beéredt. Törése szeptember 18-én történt, amikor 
már minden levél száraz volt. Termés hozama 
2674 kg kat. holdanként 5348 kg, tehát összes 
k0zött a legnagyobb. 

E három elég keskeny sortávolsággal, tehát 
kis fenyészterülettel rendelkezett, még sem siny
tette meg, fejlödése közben ennek semmi hátrá
nyát sem lehetett tapasztalni. Virágzása mindegyik
nek más és más időben történt, igy nem fordult 
elő kereszteződés. Egyetlen csövön sem tapasz
taltuk ezt. 

4. fajta : Fleischmann korai, 800 négyszög
ölön. Vetc:'Smag 9 kg, sortávolság 80 cm. Kelése 
rendes, fejlc:'Sdése után 1 ekord termésre számftot
tunk. Kétszer ló- és kétszer kézikapálva, ápolva, 
augusztus 28-ra ért be. Törése szeptember 15. 
Terméshozama 1575 kg, kat. holdanként 3150 kg. 

5. fajta : Amerikai Funk 2437 négyszögölön. 
Vetc:'Smag 25 kg. Kelése rendes volt, kapálása, ápo~ 
lása olyan, mint az elc:'Sbbieké. Szép és egyenle
tes volt a fejlödése egész idc:'S alatt. Hatalmas, 
magas és vastag szárat növesztett a Fleischman
nal együtt, ennek is 80 cm. volt a sortávolsága. 
Némelyik négy méter magas is volt. Érése a leg
későbben, szeptember 6-án következett be. Törlse 
23 és 25 napja. Termés hozam : 5820 kg, kat. 
holdon 3770 kg. 

Végeredményben a Bánkuti felel meg annak 
a célnak, amelyért kisérleteztünk, mert a korai 
érésűek közt a legtöbb termést adta. Nem maradt 
messzi azonban a 100 napos sem, amelynél szá
mításba kell azt is vennünk, hogy igen'sűrűn volt 
vetve. Legjobban elő lehet utána késziteni a talajt 
őszi gabona vetése elc:'Stt. Laky István. 

lskoláink taneröi. 
Több kartárs és érdeklődő kivánságára kö

zöljük az alábbiakban 52 iskolánknál működö tan
erők beosztását, vallását és működésének kezdő 

é vét 1936. évi december havi állapotnak meg
felel <'Sen. 

1. Abony. Paár Miklós igtó. rk. 1908. Paárné 
Fazekas Piroska gszt. rk. 1919. Kövesdyné Kovács 
Ilona h. gszt. rk. 1933. László Alice h. gszt. rk. 
1935. 

2. Békés. Matós István ig. ref. 1913. Száraz 
Gyula o. gszt. ref. 1935. Ticska Izabella gszt. 
rk. 1916. Szabó Sarolta h. gszt. ref. 1935. 

3. Békéscsaba. v. Bocskóy András ig. rk. 
1913. ferenc józsef gszt. rk. 1923. Kristóf András 
h. gszt. rk, 1934. Balogh Mária gszt. ev. 1924. 
Kristófné Paulinyi Margit gszt. ev. 1929. dr. Égetc:'Sné 
Zádor Margit gszt. ref. 1932. 

4. Berettyóujfalu. Brózik Dezső ig. ev. 
1902. Szakáll jános o. gszt. rk. 1936. juhász 
Ilona gszt. ev. 1931. 

5. Cegléd. Westsik Károly c. ig. ev. 1913. 
Cseke Zoltán gszt. ref. 1933. Szalay Róza gszt. 
ev. 1926. Varga Edith gszt. ev. 1927. Gámán 
Róza gszt. rk. 1933. Fedák jános gszt.~rk. 

6. Csanádpalota. Brenner józsef ig. rk. 
1912. Brennerné Gebe Ilona gszt. ev. 1919. 

7. Csongrád. v. Zentay Rezső ig. rk. 1917. 
Szentirmay józsef gszt. rk. 1916. Kovács Marianna 
o. gszt. rk. 1935. Hőbausz Mária o. gszt. rk. 1935. 

8. Debrecen l. juhász józsef ig. ref. 1l:t02. 
Somlay Kálmán gszt. un. 1909. Györfy Géza gszt. 
un. 1905. Coriáryné Oross Anna gszt. rk. 1915. 
dr. Fodorné Csanády Katalin gszt. rk. 1923, özv. 
Pápayné Fekete julia gszt. ref. 19~3. Ábrányi 
Ilona ogszt. ref. 1933. Grecsnés Endre h. ogszt. 
ref. 1936. 

9. Debrecen ll. Kurdy Sándor ig. ref. 1906. 
Alexy Pál c. ig. gszt. rk. 1901. Molnár Sándor c. 
ig. gszt. ref. 1909. Lévay Irén gszt. ref. 1922. dr. 
Csicsákné Szomolányi Margit gszt. rk. 1923. 
Péterffy Katalin gszt. rk. 1930. Nagy Mária gszt. 
ref. Tihanyi István gszt. rk. Kissné Búza Piroska 
h. ogszt. - 1936. 

10. Derecske. Czakó józsef ig. ref. 1918. 
Fazekas István h. gszt. ev. 1932. dr. Horváthné 
Kovács Flóra gszt. rk. 1923. Kuruczné Domián 
Etelka gszt. ref. 1928. Molnár Mária h. ogszt. 
rk. l 936. (Folyt.) 
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l S K O L Á l N K l S M E R T E T É S E. 
22. KABA. 

Biharmegyéből Hajduba átcsatolt község. 
Egyébké!lt már a XIII. század elején említettik a 
Váradi Regestrum 101. §-ában, mint lakott hely
ség. - Ma nagyközség. Területe 16514 k. hold. 
Lakosainak száma 6815, akik valamennyien jó 
magyarok. 

A kabai nép jókedélyű, de nem féktelen 
természetű, jóindulatu, határozottan tanulni, ha
ladni vágyó, az egyesületi és szövetkezeti gondo
latot megértő. -- Utóbbit igazolják a következők: 
elemi iskolái egész kis utcát tesznek ki; ugy is 
nevezik, hogy lskolautca. Van casinója, népes 
gazdaköre, több gazdasági olvasóköre, iparos, ke
reskedő, vasutasköre, ifjusági köre, termelő és 
értékesítő szövetkezete, hitelszövetkezete, takarék
pénztára. Terjedelmes közieeelőjél Legeltető Tár
sulattá alakítva tartja üzemben. Ez a társulat nagy 
gondot fordít a nemes apaállatok beszerzésére. 
Most létesUI a községi csikókertje. Az Alföld
fásítás eszméje is megért~sre talált, mert közvetlen 
a gazd. iskola mellett telepítettek be mintegy 20 
kat. holdat a közlegelöböl erdőnek. Ez az erdő 
már 12 éves. 

A gazdasági népiskolá munkáját élénk ér
deklödéssel f1gyelik és tanácsért sokan járnak 
oda. Boldogult Rácz Sándor igazgató igen nagy 
népszerűségnek örvendett Kabán, ami jó hatással 
volt a község gazdasági fejlődésére. Az iskola 
irinyílása mellett sokszor végeztek műtrágyázási 

kísérletet, a legelőn, szántóföldeken meszezést, 
szikjavítást, buzaminöségi versenyeken mutatták 
be nagyszerű buzatermésnket s ennek tulajdonít
ható, hogy az illetékes szakkörök a kabai buzát 
is besorozták utóbbi időben a Tiszavidéki buzák 
közé. - Maga az iskola is résztvett buzájával a 
versenyeken és sok szép dicséretben, ezilstkehely 
és más értékes jutalomban részesilit Ezt a tény
kedési továbbra is igyekszik folytatni. Az iskola 
az 1935. évi debreceni buzabemutató versenyen 
elnyerte a földmivelésilgyi minisztérium arany
érmét, 1936-ban ugyancsak a püspökladányi be
mutatón a földm. minisztérium ezilstérmét hozta 
el. Az iskola, mint a debreceni kirendeltség 
egyik hivatalos szerve, a növényvédelmi szal
gálatból is kiveszi a részét. A tantestület tagjai 
a helyi - nagyszerűen berendezett - Kultur
házban és Gazdakörben helyi vonatkozásban gaz
dasági tárgyú előadásokat és szemiéitető bemuta
tásokat tartanak. Résztvesznek a Tiszántuli Mező
gazdasági Kamara által rendezett téli gazdasági 
tanfolyamok keretében tartott előadásokban. Nö
vendékei közölt jutalmul gyümölcsfacsemettket 
oszt ki. Ez évben seprőkötő tanfolyamot tart 
sajáttermésa cirokszakál felhasználásával. 

A gazdasági népiskola létesitésének szilk
ségét Kaba község már rég belátta. Az iskolát 
már 1907-ben megszervezte. Az állammal kötött 
szerződés szerint épilletek emelésére és beruhá-

Az iskola 's lakás. 
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Gazdasági udvarrészlet. 

zásokra a község 30000 koronát ajánlott fel. Az 
iskola munkája saját helyiségében indult meg 
1907 szeptember 1- én l tanerövel, l tanteremmel 
és l munkateremmel és az oláhok megszállása 
alatt elkallódott iratok miatt ma már meg nem 
állapítható számú növendékkel. 

Kaba földje szinte kimeríthetetlen táptartal
múnak mondható. Ennek csodálatos példáját akkor 
tudja igazán megmutatni, amidön évi csapadéka 
kellő mennyiségíí. Az idén pl. 40 métermázsa 
csövestengerinél kevesebbet senki sem aratott, de 
nagyon sok gazdának 50 métermázsa volt az 
átlagtengeritermése. De legjellegzetesebb e-tekin
tetben a buza hozama. Nem ritka itt a 20 mázsás 
buzatermés sem. - Ez a körülmény aztán el is 
kapalja a kabai gazdát. Megtörtént u. i., hogy 
némely birtokos ernber 8-szor egymásután is 
vetett buza után buzát és megesett, hogy 8. termés 
is 9-10 mázsál termett. Ennek a buzatermelés
nek viszont meg is volt aztán a káros következ
ménye, mert ha egyszer föllépett valahol a fut
rinka, ott aztán aratásra nem került sor. - És itt 
látjuk a gazdasági iskola legelsörendübb köteles
sége t_eljesítését példaadó gazdálkodásával, iskolai, 
valammi felnötteket oktató fáradtságot nem ismerő 
munkájában. 

A gazdasági népiskola Iantestülete ambicio
nália is - amennyire szerény felszerelési lehetö
ségei arr.a ~ód_ot nyujta~a~ - a község lakosait 
megfelelo peldakkal el!atm. És tekintettel arra 
hogy az iskol_át különöse~ a fiatalabb gazdák 
gyakran és sztvesen kerestk fel tanácskérés cél
jából, megvan rá a remény, hogy a kiHízött cél 

elérése nincs nagyon messze. Kár azonban, hogy 
a kabai iskolánál mindössze egy férfi és egy nc5 
tanerő müködik, mert bizony még 4 tanerc5 is 
találna itt bőséges hivatalos elfoglaltságot 

Az iskola Kaba község határában, a- község
től délnyugati irányban, közvetlenül a község 
mellett, annak központjától 11/2 km. távolságra 
fekszik. 

A gazdaság termete 22 k. hold, mely egy
tagban terül el. Alakja szabálytalan négyszög. A 
terület északkeleti sarkán gyengén emelkedett, a 
többi része sik. Kulturállapota jónak mondható. 

Az épületek elhelyezése a zárt majorrendszert 
követi s a gazdaság északkeleti sarkán, emelke
dettebb terepen foglal helyet. Udvara zárt, amely
nek keleti oldalon van a tanerc5k lakása a tan
termekkel, északi oldalán sertés és baromfiólak, 
trágyatelep, nyugati oldalán az istálló takarmány
kamrával, szekérszínnel é~ szénapajtával ; déli 
oldalon egyfedél alatt a cselédlakás, magtár és 
háztartási konyha, kamrával. A góré mellett ha· 
talmas szomorúfüzekkel körmvett tavacska teraJ el, 
amit a 210 méter mélységű, percenként 120 1-t 
adó ártézikút vize táplál. 

A talaj mélyrétegű kötött, televényben gazdag 
fekete agya~. ami az ezelőtt emberemlékezet óta 
nem bolygatott közlegelökből 1907-ben lett ki
hasítva. feltalaja átlag 80 cm., altaJaja szikes, 
kötött, a vizet nehezen bocsájtja át. 

. . Az ősziek vetése október 6-10, a tavasziaké 
marctus 1-10-e körül veszi kezdetét. 

Az iskola maximális és minimális termés
eredményei az eltelt 29 év alatt volt: 
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Folyik a háziipari munka. 

buzából 23 q 
tavaszi árpából 19·q 
zabból t4:q 

6 q (Ezután 2 kholdon köles, l kh. 
6 q 900 n.-ölön csalamádé féltrágyában) 

cukorrépából 250 q 
4 q 2. Őszibuza 3 kh. 900 n.-öl 

takarmányrépából 400 q 
100 q Cukorrépa l kh. 900 n.-öl) 
200 q 3. Takarmányrépa l kh. ) 3 kh. 900 n.-öl 

15 q Tengeri l kh. ) 

~ q 4. Őszizab l kh. 1250 n.- öl ) 

zabosbükkönyszénából 35 q 
lucemaszénából 50 q 

2 q Tav. árpa l kh. 1250 n.-öl ) 3 kh. 900 n.- öl 
csalamádéból 300 q 

A gazdaság terilletbeosztása : 
Gazdasági udvar és szérűskert 2 kat. hold 
SzántófOld 18 " " 
Konyhakert 800 n.-öl 
Gyümölcsös 400 " 
Faiskola 806 " 
Szőlő 1200 " 

összesen 22 kat. h. 

A vetésforgóban a következő növények sze
repelnek : őszitakarmánykeverék, buza, cukorrépa, 
takarmányrépa, tengeri, tavasziárpa, őszizab, forgón 
kivüli szakaszon lucerna, továbbá csalamádé és 
köles, mint másodvetések. A köles őszikeverék 
után magjáért termeltetik. Termel az iskola a 
kapások elválasztó határbarázdáin napraforgót és 
olasz seprficirkot, a répa között elszórtan kendert. 
E három utóbbi növény a baromfiak téli takar
mányozásához használtatik fel, míg a kenderkóró 
tengeriszár kötél. 

Igy tehát a vetésforgó a következöként 
alakul: 

l. Öszi takarmánykeverék 
(őszibuza, ősziborsó, pannonbUk-
köny) 3 kh. 900 n.-öl 

Forgón kívül lucerna 3 kh. 900 n.-öl 

összesen 
ut 

Együtt 

17 kh. 1300 n.-öl 
300 n.-öl 

18 khold 
A leánytanulók konyhakerti gyakorlóterülete 

400 n.-öl. Ebből 300 n.-öl spárga, 100 n.-öl pedig 
a négyesforgórendszerü konyhakerti termelés be· 
mutatását szolgálja. Talaj a spárga termelésére 
kiválóan alkalmas, értékesítése pedig Debrecenben 
történik. 

A faiskola mindössze 800 négyszögöl, ami 
éppen elég arra, hogy azon a tanuJók fatenyésztési 
gyakorlati ismereteiket megszerezhessék. Faiskola 
forgó egy 6-os lágymagvu és egy 4-es csontmagvu 
lábiából áll. A faiskolában csak a helyben bevált 
gyümölcsféleségek foglalnak helyet. A esemeléket 
részben a lakosok vásárolják meg 50 filléres áron, 
részben ingyen kapják azokat a lll. fiúosztály 
növendékei. Eme ajándékra már minden növendék 
számot tart, amit odahaza eiültet és hagyományos 
szokás szerint mint gazdasági iskolai emléket, maga 
ápol, szereleltel beszél annak terméséről évek el
teltével is. 
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A gyümölcsfaápolás céljára 300 négyszögöl 
nagyságú törpegyümölcsös szolgál, de be van 
ezenkívül ületve törpefákkal a kerti telep főútjának 
kétoldr~la és a keritésmente is. A fák 15 éves tele
pítésfiek, ennek dacára az emberderéknál jóval 
vastagabb törzsüek. Ez a dús fejfödés részben a 
gazdag talajnak, részben pedig annak tulajdonít
ható, hogy az ártézikút vize a gyümölcsösön folyik 
keresztül s annak talaját állandóan üdén tartja. 

A törpegyümölcsfák egyébként kiválóan alkal
masak arra, hogy rajtuk a tanult elméleti anyago! 
begyakorolják. Ugy a fák n1elszését, mint a per
metezés! és más rnódon való védekezést a tanufók 
végzik. Hogy nem eredménytelen ez a munka, 
mutatja az a tény, hogy dacára a mult nyáron el
szenvedett nagy jégverésnek, 12 mázsa almát 
értékesített az iskola. Ha jég nincs, ez a termés 
megkétszerezödött volna. Célul tűzetett ki egyéb
ként, hogy az iskola 18 hold szántóját egyfajta 
gyümölcsössel ültetjük be a forgótáblák választó
barázdáin egymástól l O méter távolságra. A fák 
törzsmagassága 180 cm. lenne, hogy alattuk az 
iga elférjen, viszont törzsvédelem céljából hármas 
karóval véteine körül. Mi!ldez - sajnos - csak 
a jövő terve, mert egyelőre ennél sürgősebb tervek 
végrehajtását kell eszközölnünk. 

A 2 kat. hold bekerített kerti telep egyik 
lényeges üzemága a szölő. Boldogult Rácz Sándor 
e kerti üzemág beállitását is nagy szeretettel, szak
értelemmel és gonddal végezte el, amivel szintén 
szép emléket hagyott maga után. 

A szőll) természetesen oltványszőlö, területe 
J200 négyszögöl. Beállitását és üzemét tekintve 
fele tőkeiejmüvelésü, a másik fele lugasmíívelésfi. 
A lugas vázát magas oszlopokra kifeszített 5 soros 
dr~thuzal képezi. A lugastövek száma 520 drb. 
Fajta. tekintetéb~~ egész sorozata a legkiválóbb 
hazat csernegefajtaknak. A tökefejrnüveléses tábla 
több fajtából áll, mely fajták közölt legtöbb a 
Rizling. 

Lugasszőlő takarja továbbá a maotár cseléd
lakás és háztartási konyhát és kamrát m'agában. 
foglaló terjedelmes épület kertfelöli délifekvésíí 
falfelületét. ' 

A kerté~zetet kiegészíti egy ártézi vizlevezető 
csatornamentt - rendszeres kezelésíí málnás és 
az itt jól díszlő köszmétés, míg a főépület elkerített 
környékét néhányszáz különbözőfajtájú rózsa díszíti. 

. . Az isk~la ~zidöszerinti állatállományá! 2 drb 
tgaskanca kepezt, melyek egyike Norstár x Nonius 
a másik Nonius és valamely hidegvéríi ló keveréke: 
Van 2. hazai pirostarka tehén, 2 iiszö, 3 drb. 
mangahca tenyészkoca és 6 drb. hízósertés. 

A baromfiállomány ujabb beállitásu, világos 
magyar,. Su sex kakasok kal. Csapófészekkel való 
ell~nőrzes m~llett olyan jótojó keresztezések elő
álittása a cel, amelyek tekintélyesebb testet is 
eredményeznek. Szineződés tekintetében a Susex 

színrögzítése a fontos. Állomány ezidő szerint 40 
tyúk és 3 kakas. Langyos vizfi tavunkon pekingi 
magyar kacsát is szándékozunk tenyészteni. 

1936. október hó 15.-én a beírt tanuJók 
létszáma: 
az l. fiúosztályban 
a ll. " 

III. " 
az l. leányosztályban 

ll. 
lll. " 

" 

91 tanuló 
33 " 
27 " 
73 " 
47 " 
31 " 

összesen 302 tanuló 
A beiskolázás rendes, azt mondhatjuk, hogy 

a 6 km. körzetben lakó tanuJók az iskolába ren
desen feljárnak. Nagyobb számú mulasztás csak 
a szargos őszi és tavaszi' gazdasági munkák idején 
fordul elő, azonban ilyenkor is előzetes bejelen
téssei maradnak el. 

Megemlítendő, hogy a leányok igen nagy 
szorgalmat és szép . eredményt tanúsítanak a 
fehérnemű szabás-varrás és kézimunkák készítése 
terén. Lévay Ilona gazdasági szaktanítónő rend
kívül nagy odaadással, ügyszeretettel és igen 
sokszor egyéni anyagi áldozattal végzi a leányok 
kézimunkaoktatását A kézimunkák hímzéséhez 
szükséges mintaelőnyomását, - hogy a növendék 
föl legyen mentve minden nagyobb anyagi ki
adástól - saját felszerelésű mintáival sajátkezűleg, 
díjmentesen készíti el minden egyes tanulóknak. 
A leányok mindössze a fehér vásznat és a var
ráshoz szükséges pamutot hozzák el az órákra. 
Nincs is itt a~ekíntetben panasz egyáltalán, hogy 
szegénység mtatt nem készít a leánytanuló kézi
munkát. Igy a vizsga idejére értékes kézimunka
anyag gyal össze. 

Nagy gondban részesül az iskola háztartási 
t.anfolya.mi kér_?ése is. A lll. leányosztály évről
evre vegez fozőtanfolyamot és hagyományosan 
megfözt a vizsgaebédet, amit a vizsgán jelen volt 
bizottsági kiküldöttekkel és a tantestület t< gjaival 
~gyetemben fogyaszt el. - E tanfolyamra az 
t skola sehonnan támogatást nem kap. 

~ növendék ragaszkodásának egy figyelemre
méltó jele, hogy minden férjhezmenö volt tanít
vány a sza~taní!ónőt ker.esi fel és véleményét kéri 
a lakodainH ebed elkészttéséhez~ 

Az eltelt 29 év alatt az iskolánál működtek 
a következő tanerök : Az iskolaszervezés nehéz 
!nunkája J)yőrfy Géza gazdasági iskolai igazgató 
erde me. O volt az iskola legelsö vezetője és a 
háború kezdetén az oláhok által 1919-ben brutális 
módon meggyilkolt Böszörményi Róza osztatott be. 
1919-ben vezető lett Somlyay Kálmán, majd 1922-
hen jött Rácz Sándor és Lévay Ilona 1935- ben 
az elllUnyt Rácz Sándor igazgató utódául Vásár
!lelyi Sándor .i~azgató helyeztetett át Kabára, ki 
jelenben a ftuosztályokat, Lévay Ilona pedig a 
leányokat tanítja. 
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Leányaink nevelése-tanításáról. 
Még ma is megállja helyét Platonnak az a 

megállapitása, hogy a gyermek, nevelés folytán 
lesz valóban emberré. 

Az iskola és otthon csak egymást megértö 
és támogató, kölcsönösen kiegészttö munkával tud 
a gyermekből értékes embert nevelni. 

A sziilöi ház a nevelés szempontjából igen 
fontos, életiink nagyrészét otthon töltjük el, a 
családi ház hatásai és kapcsolatai az egész életen 
át elkísérnek bennünket. A mi gyermekeinknél az 
otthoni nevelés ösztönszerű, ha öszir.tén megvizs
gáljuk a szülök mindennapos nevelési ténykedé
sét, látjuk, hogy ez parancsosztás, élelmezés, sok 
testi fenyítés, még több dorgálás és tiltás. 

Mennyire ismerték és számításba vették ezt 
már a régi görögök is, mikor a gyermekeket ne
velni kezdték, közüs nevelőházakba gyüjtötték a 
tanulókat. Ha ma is így nevelhetne az iskola bi
zonyára több eredményt érne el, nemcsak az is
meretnyujtást, hanem a sokkal fontosabb jellemki
alakitás terén is. Ha az utóbbit vizsgáljuk, meg
döbbentő dolgokat látunk, nem csoda, hisz a fel
nöttek társadalma is napról-napra eldurvult lelkük 
rémes tetteit pattantja ki. 

Nálunk csak az iskola igyekszik tudatosan 
nevelni, de tanítói, nevelői munkájában ritkán ta
lál támogatásta a családban. Igazi embert az is
kola magára hagyva nem nevelhet, csak az ott
honi, vallásos és erkölcsi neveléssel együtt. Soha 
sem szabad ellentétnek lenni a szülö és az isko
la közütt. Értessür. meg a szülőkkel és gyerme
kekkel, hogy az iskolákban dől el az országok és 
nemzetek . sorsa, mert ök irányítják a családok 
életét, a mühelyek munkáját, a gyárak gépeit és 
munkásait, a falu-, város társadalmát, az egész 
országot, ne felejtsék el, hogy a magyar tanítók, 
tanárok munkájukkal a nemzet boldogabb jövőjét, 
biztonságát, az iskola falai közölt készítik elő. 

A kisgyermek neveléséről helyszííkP. miatt 
nem beszélek, most csupán a 12-15 éves le
ányok nevelhetöségéröl. 

A nők irányítják az egyes népek erkölcsét, 
modorát, ahol a nő tanult, ott emelkedik a tár
sadalom nivója is, mert a nép belső élete a csa
ládi életből ered. A nő kezében van letéve az em
ber élete, fejlödése, boldogulása s ezzel együtt a 
nemzet fejlödése is. Ezen a téren iskolánk nevelő 
hatása igen nagy. 

Mint a bevezető szavaimban mondottam, 
az iskola a szülövel, főleg az anyával együtt dol
gozva tud igazán nevelnf. Jó annak a gyermek
nek, kinek olyan édesanyja van, aki előkészíti 
élete nagy feladatára, de sajnos, az ilyen anya 

igen kevés, tehát az iskolának feladata, hogy azt 
a tudást, nevelést megadja, mely jövő boldogu
lását elősegíti. 

A mi iskolAinknak kell a gyermekekkel meg
értetni, hogy az otthon milyen szent fogalom, 
ennek boldogulásáért kell tudását, tehetségél állan
dó gondolkodásra szoktalással fejleszteni tiszta ke
délyét megtartani, hogy jelleme helyes irányban 
fejlődhessék ki. A jó otthon legjobb iskolája a 
családnak. A jó otthonban az engedelmesség, a 
kötelességtudás, munka, önuralom, tilrelern és 
helyesen való élet, kölcsönös szeretet és áldozat
készség erényei azok, mik a lakóit nemes ember
ré nevelik. 

Elsősorban meg kell tanitani leányainkat a 
jó otthon megteremtésének titkaira, ezek a pon
tosság, szorgalom, zsugoriság nélkilli takarékos
ság, rendszeretet, tapintat, ügyesség, háziasszonyi, 
gazdai teendők teljes ismerete. 

A tudásnak igazán hasznát csak ugy veszik, 
ha lelküket alakitjuk ki s a jó megérzésére ne
veljük, hogy megfeleljenek az asszonyi hivatás 
szentháromságának, jó háziasszony, jó feleség és 
jó anya legyen belőlök. A lányokat nevelni kell 
arra, hogy az anyai hivatás betöltésére alkalma
sakká váljanak. A nevelési rész a jó édesanyák, 
folyton szemlélhetö mély hatása következtében ki 
is alakul a leányok lelkében. Az édesanyák ön
zetlen szeretete, önfeláldozása nem marad hatás
talan a leánygyermek benyomásaiban, ha artnak 
áldását mindennap magán tapasztalta. Valószínű
leg, hogy annak idején ö is így bánik gyermekei
vel. Megtaníthatja-e erre a nagyszerű feladatra 
leányainkat az iskola? .Nem. Az csak támogathat
ja és nyujtott ismereteivel erősítheti azokat a ked
vező hatásokat, miket ebben a tekintetben csa
ládjuk nyujt nekik, vagy ellensulyozza a helyte
leneket Prédikálhat akár naphosszat, de hatásta
lanul, ha a tanítvány otthon az ellenkezőjét látja. 
Köztudomású, hogy a világon a leghatásosabb ne
velöeszköz a példa, kOlönösen a fejlődő gyerme
keknél. 

A gyermekekben általában sok a hiba fejlő
dés közben. Ha megfigyeljUk iskalánkba kerülö
ket, látjuk, hogy hű képei apjuk-anyjuk szokásai
nak. Alig akad néhány, aki szemetet, gyümölcs
magot a szemetes ládába dobná, ha ezek egyéb 
holmiját megnézzük, ott is ugyanolyan rendetlen
séget tapasztalunk, ha ezért, vagy a piszkos kö
röm-, nyakért figyelmezteti a tanftó, legtöbb eset
ben a szülö neheztelését éri el, ki nehezen isme
ri el jelen esetben a tanftó igazát. Rer.dre csak 
következetes szigorusággal nevelhetjük tanitványa
inkat, ha már a szép szó nem segit. A rendetlen· 
ségnek számtalan fajtája van, késés, iskolai hol-
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mik otthonfelejtése, a feladatok elhanyagolása, 
lustaság, ezeknek oka a gyermek környezetéhez 
vezet, ahol a rossz szakásakat felszedte, ahol 
azok kialakulhattak. Csak rendes gyermekről kép
zelhetjük el, hogy munkáját elvégzi, leckéjét meg
tanulja, fe1J1ött korban. Akkor is csak a ren~cs 
ember állja meg a helyét kifogástalanul az elet 
különbözö foglalkozásaiban. 

Igen sokszor találkozunk hazudozó gyerme
kekkel is, pedig a hazugság nem tartozik az em
beri természethez s hogy találkozunk vele, annak 
elsősorban a környezet az oka. A gyermek elő
ször csak utánzásból, dicsekvésböJ mond ártatlan 
hazugságokat, de késöbb megszokás lesz belőle, 
ha a család, tanító következetesen figyelmet nem 
fordít neveléssel a leszoktatásra. Sokszor hazug
sál(ra késztet a büntetéstől vaíó félelem is. A 
hazugságot ép úgy, mint a rendetlenséget csak a 
környezet gyógyíthatja ki. Ha a hozzátartozók tré
fából sem mondanak sóha valótlant, ha a gyer
mek ártatlan dicsekvéseit is szóváteszik, akkor 
nem szokja meg a hazugságot. A hazug ember 
mindig félember. 

Iga1.ságszeretetre is csak jó példával, őszin
teséggel nevelhetilnk. Legyen a gyermek igazmon
dó anélkül, hogy árulkodna. 

ÉrtessUk meg velük, hogy a súgással ápol
ják társaikban a hanyagságot, Iustaságol, mert 
aki az iskolában megszokja a kötelességmulasz
tást, az a felnőtt korban sem lesz becsületes mun
kás s nem tanul meg gondolkozni. 

A fejlődésben levő leányoknál gyakran ta
pasztalunk túlzott érzékenységet s az ezzel járó 
könnyen sértődést. Tulzott szeretettel rajongnak 
egy-egy családtag, vagy tanítójukért, erősen bíz
nak az emberekben, s ha csak egyben is csalód
nak, nem marad hatás nélkül későbbi fejlődésük
ben. Bizalom a nevelő iránt, mit neki kell feléb
reszteni, sok jót eredményezhet később. A falusi 
ifjúságnak szarosabb kapcsolata van a természet
tel mint a városinak, nagyobb a nyugalma. Az 
embereknek egymástól való függése kevésbé érez
hető, mint a természettől való függés, amelynek 
öreg és ifjú, gazdag és szegény, egyformán alá 
van vetve. Falun alig észlelhető lázadás a meg
levő allapot?kk.al szemben. De a lélek első perc
től .kezdve _1~kabb korlátok közé szorult, csak meg
hatarozott 1ranyra van utalva s elveszti frissesé
gét. Ha a természetes vallásossága nem ellensu
lyozza! . a kedély hizo~y kiszáradással fenyeget, 
e~t. külö~ösen a tanyaról bekerülő gyerekeknél 
lalJuk s 1gyekeznünk kell ezt ellensulyozni. 

A k?~~i kenyérkereset hamarabb függetleniti 
a munkáslfJuságot a. szillöi háztól, mondhatjuk, 
hogy ezeknek val~d1 értelemben nincs is ifjúsá
guk, a mostoha VIszonyok közölt nem is fejlöd
hetnek belülről kifelé, mert fejlődésüknek külső té
nyezők szabnak határt és irányt. 

jellemző a munkásifjúságra a politizálási haj
lam is, melyről különösen ra gyári és cselédnö
vendékeinknél nem szabad megfeledkezni s a ká
ros szélsőségek felé hajlásukat igyekezzünk ellen
sulyoznL 

Az erkölcsi fejlö<:Jés hibáinak megemlítésé
nél nem lehet mellőzni a korszellem és miliő fon
tosságát sem, mert az erkölcsi nevelés nem önálló 
valami, hannm egy lassúfejlődésű folyamat, mond
hatjuk hogy szakadatlan láncolata az alkalmaknak, 
a szülö és iskola számára, hogy az ifjúnál a ma
ga nevelői tudását, befolyását érvényre juttathas
sa. Ha száz százalékig nem is érünk célt, egész 
nevelöi törekvésünk célja: erkölcsileg megalapo
zott, fegyelmezett embert nevelni. Természetesen 
a szellemi élet fejlesztésének elhanyagolása együtt 
jár az erkölcsi fejlődés kárával is. A serdülő fiatal 
lányok között általában nagy fegyelmezetlenség, 
és fokozatos eldurvulAs mutatkozik, részben en
nek is a korszellem az oka. Kevés a S7ülöi te
kintély, sok szülö megelégszik azzal, hogy ö 
szülö, pedig ez nem elég, a tekintély elismerését 
úgy kell kiépíteni a gyermekben, hogy az elisme · 
rés a gyermek belsejében fakadjon s kifejlődjék 
az a tudat, hogy tekiniélynek, rendnek kell lenni, 
ez eredményesebb munka annál, mintha a tekin
télyt erőszakkal kényszeritjük rá. Tiszteld apádat 
és anyádat, mondja a parancsolat, de ehhez meg 
kell jegyeznünk, viselkedjék is úgy minden ~zillő 
hogy gyermeke tisztelhesse. 

Nem kell félteni rossz társaságtól a leányo
kat, ha édesanyjuk úgy nevelte, hogy meg legyen 
köztük a lelki kapcsolat. Sok szülö annál az egy
szerű oknál fogva, hogy nem tudja, mit kezdjen 
gyermekével, mert fogalma sincs a nevelésről, 
szabadjára engedi gyermekét, tegyen amit akar. 

A szociális érzést is kell fejleszteni leánya
inkban, nincs köztük olyan, aki valamilyen mó
don ne tudna a másikon segíteni. Énjükké váljon 
hogy tenni kell azokért, akik rászorulnak, adni 
azoknak akik szegényebbek, árvák, elhagyatottak. 
Sok leányban eleve megvan a készség, ésak fel 
kell ébreszteni a szunnyadó szociálizmust, hogy 
édesanyja segítő jobbkeze, kistestvéreinek második 
anyukája legyen, akikből teljesen hiányzik a se
gíteni akarás érzése, az rendszerint önző s az is 
marad egész életében. 

Külön előadásban lehetne a nemzeti neve
lésről beszélni, most csak röviden világitok rá a 
fontosságára különösen azért, mert a mi leányaink 
erről keveset hallanak. Minden ott élő embernek 
csak az a kivánsága lehet, hogy újra nagy le
gyen Magyarország. Ma már tudjuk, hogy az el
szakított magyarság sérelmei sorsára és jövőjére 
kihat. A velük való együttérzéstől függ az ország
ban élő egész magyarság fennmaradása és felvi· 
rágzása. Ezért az egész magyar iskolarendnek 
alaposan kell foglalkozni az elszakított magyar-
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sággal s a vele való érzelmi közösségre nevelni. 
Nem elég a propaganda munka., hanem a mai 
nemzedék szivébe kell vésni az elszakított ma
gyarság gondozását. Tanítsuk meg, hogy az el
szakított magyarság hősiesen küzd elnyomóival, 
fel kell ébreszteni minden ifjúban az összetarto
zás érzését, az áldozatkészséget, mindenki ismerje 
jól a viszonyokat, és akarjon kötelességeinek be
csületesen eleget tenni. Mindennek a legjobb mód
ja az elszakított magyarságról szóló kapcsolások
nak lankadatlan, folyton fokozódó és mindég cél
szera beillesztése. 

Ébresszünk a gyermek lelkében önbizalmat, 
hitessilk el vele, bizonyítsuk be neki, hogy az erös 
akarat megkétszerezi testi-lelki erőinket. Higyjék 
a mi gyermekeink, hogy szebb, jobb lesz majd 
az élet. De ehhez nem elég, hogy inségakciókat 
szervezzilnk, hogy lekazdhessak az éhséget, a 

mérhetetlen magyar nyomorúságot, hanem ment
sük meg lelkünket, hozzunk azért is áldozatot. Ne 
igyekezzük a lelki durvaságaikat, eltévelyedéseíket, 
apró és sulyos erkölcsi botlásaikat a szegénység
gel megokolni. A gyermekek helyes le!ki vezeté 
sének nem lehet akadálya a szegénység. Az nem 
lehet igaz, hogy a szegénység megbénítja az aka
ratot, elsorvasztja a munkakedvet, ha ez igy vol
na. nem lennének a tudománynak, munkának hö
sei, mártirjaL 

Vigyázzunk mi nevelök és szülök, kiknek a 
jövö nemzedék értéke kezeinkbe van letéve. Tö
rődjünk ifjúságunkkal, hogy rossz szakásaikat el
hagyja és jó példát látva értékes (férfiakká) hon
leányokká serdüljön, mert soka nagyobb szüksége 
nem volt erre mint most. 

Békéscsaba Balogh Mária 

GAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZŐ 
Uj rovatot nyitottunk a gazdatági tovább

képzök szolgálatára, mely alatt közölni kivánunk 
minden olyan tudnivalót, ami ez iskaláinkat kö
zelebbről és különlegesen érinti. Forduljanak 
továbbkézönél miiködö kartársaink bizalommal 
a szerkesztöséghez megkereséseikkel, hireikkel 
cikkeikkel, melyeknek mindenkor készséggel 
adunk helyet, mert hiszen "együtt munkálkodunk 
az Ur szölöjében .•• • 

A "Mezögazdasági Népoktatás• ez ügyben 
áldozatot is hoz, amikor továbbképzőknek a lap
előfizetésnél 50 százalékos kedvezményt nyujt, 

A gazdasági irányú továbbképző nép
iskolák jogszabályai és jogforrásai. • 

(folytatás.) 

Hittan tanfiására a 
téli félévben heti egy 48740/1932. sz. 
óra fordftandó H. k. 1932/11. sz. 

Hivatalból való köte-
lező beíralások a gaz- 1921. évi XXX. tc. 8. §. 
dasági irányú tovább- 130700/1922. sz. 23. §. 
képző népiskolába H. k. 1923/2. sz. 

Hősök emlékannepe 
május végén megtar-
tandó 1613/1925. sz. r. 

* Magyarázat éa röviditések: V, K. M. ~~jelzés· 
nélküli rendeletek· Vallás és Közokt M. rendeletei. B. M.: 
Belügyminiszter re.ndeletei. F. M.: Földmlvelésügyi miniszter 
rendeletei. M. E.: Miniszterelnökségi rendelet~k. H. k. : 
Kebelbeli Hivatalos Közlöny. B. K.: Budapesti Közlöny. 
N. L.: Néptanitók Lapja. 

lfjusági könytár ré-
szére beszerzendő és 1832/1924. sz. 
beszerezhető mfivek 1054/1925. sz. 
megállapítása H. k. 1925/3. sz. évenként. 

Igazolatlanul mulasztó 
gyermekek gondvise-
löjének kihágás miatti 1921. évi XXX. tc. 
feljelentése 130700/1922. sz. 32. §. 

Illetményekből eredő 

és a kincstárral vagy 
közsé~gel támasztott 1896. évi XXV:. tc. 53. §. 
követelések elintézése 1907. évi XXVI. tc. ll. §. 

Iparos és kereskedö-
tanoncoknak a ga1.d. 
irányú továbbképző 
népiskolába való be-
utalása 66569/1902. sz. 34. §. 

Iskolák j e ll e g é n ek 1921. évi XXX. tc. 6. §. 
megállapítása 130700/1922. sz. 59. §. 

lsmétlőiskola, ismétlő 
elnevezések megszan- 1921. évi XXX. tc. 1-2. §. 
teletése és elnevezése 6345/1935. sz. r. 

Iskolai épOletek kar-
bantartása, a gazd. 
irányú továbbképző 
népiskolákban 53000/1909. sz. 23. §. 

Istentiszteleteken való 1921. évi XXX. tc· 3. §. 
kötelező részvétel 130700/1922. 3-30-65.§. 

(folytatjuk.) 
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Tanulmányi felügyelők. 
Lapunk mult számában közöltük, hogy VKM. 

az 1935 : VI. tc. végrehajtása során a 7000-1935. 
sz. utasítás 32. §. megfelelöen 6900-1936. sz. 
rendeletével a gazdasági irányú továbhképzö nép
iskolák gazdasági tárgyainak tanit~s~ és ~ gy~
korlóterUietek kezelésének ellenörzesevel kiket bi
zott meg. Az alábbi:Jkban ismertetjük a tanulmá
nyi felügyelök körzeteit : 

Pest- Pilis-Solt- Klskun vármegyében Horváth 
Ferenc kiskunhalasi, Szabó Sándor kalocsai, Ká 
rolyi László monori, Paár Miklós abonyi, Szép 
László kiskunfélegyházi, Westsik Károly ceglédi; 

Nógrád vármegye területére: Gáspár János 
egri; 

Komárom és Esztergom vármegyérc: Siha 
józsef tóvárosi ; 

Fejér vármegyében : Tuboly jenő székes
fehérvári; 

Tolna vármegye területére: Pigniczky Perene 
szekszárdi és Kápolnay józsef dunafölevári ; 

Győr Moson és Pozsony k. e. e. vármegye 
terílletére RacL frigyes Ottó mosoni : 

Bács-Bodrog vármegyére Horváth Ferenc 
kiskunhalasi, 

Somogy vármegye területére: Mezei Imre 
nagybajomi, 

Békés vármegyében: Nagy Sándor szeg
halomi, vitéz Bocskóy András békéscsabai, és 
Krafcsik Gábor mezöberényi, 

Csongrád vármegyében: Vass jános kiskun
doro:zsmai, Benke Ferenc Szeged-alsóközponti, 
Kamenszky Béla Szeged-szatymazi, Torontáli já
nos Szeged-felsóközponti, Biró Antal Szeged-rösz
kei és vitéz Zentay Rezsó csongrádi, 

Csanád, Arad, Torontál vármegyében : Schill 
jános makói, Brenner józsef csanádpalotai, 

Bihar vármegyében : Drózik Dezső berettyó · 
ujfalui, Czakó józsef derecskei, 

Hajdu vármegye területére: Kurdy Sándor 
debreceni, 
. Jász-Nagykun· Szolnok vármegyében: Szent
irmay Kálmán jászberényi, Buday Gusztáv szol
noki, Pataky Sándor kisujszállási, Vrannay Kálmán 
turkevei, 

Szabolcs-Ung, Szatmár-Ugocsa és Bereg 
vármegyék területére: Szemerédy János nyírbátori, 

Heves vármegyében : lgonda János hevesi, 
Gáspár János egri, vitéz Oyutay István gyöngy/isi, 
és László Béla Dénes hatvani gazd. népisk. igaz
gatókat. 

Veszprém. Vas, lala, Baranya, Aba uj-Torna, 
Zemplén továbbá Borsod-Gömör Kishont k .. e. e. 
várlllL'"Vék tcrületére: dr. Fedora Dénes Sandor ,.._ 

okl. mczögazd. titkárt. 

Fenti tanulmányi felügyelök az 1936-37 
tanévben mintegy 350 gazd. irányú továbbképző 
népiskolát látogatnal< meg. 

-Érdekes számok.Budapest székesfőváros
ban az 193S-36 tanévben 28 gazdasági, ház
tartási és háziipari irányú továbbképző népiskola 
mlikíidiitt. E továbbképző népiskolákba 2039 fiú 
éS 3083 leány, összesen 5i22 tanulót írtak be. 
Legkevesebb tanulója : 44 a Diana uti, legtöbb: 
377 pedig a Váci úti iskolának volt. Egy iskolára 
átlag 184 tanuló jutott. A továbbképző iskolákban 
5-ben nincs leány, 5-ben nincs fiu tanuló, 18-ban 
fiúk és lányok jártak. A tanulókat 170 osztályban 
81 férfi, 63 nő, összesen 144 tanerő oktatta. 

-· Gazd. továbbképzők gyakorlóterlilete. 
A hazai 1259 gazd irányú továbbképző népiskolá
a mu!t tané\hen 1164 kat. hold gyakorló területe 
volt. Gyarapodás az 1934-35 tanévhez képest 
1·30, vagyis 14 3 kat. hold. Egy iskolára átlag 
92:J négyszögöl gyakorlóterület esik. 1935-36 
tanévben 88 iskolának nem volt gyakorlóteríllete 
(ezek nem is tekinthetök gazd irányú iskoláknak l 
Szerk.) Mig Tápiószentgyörgyén 16.75 kat. holdas 
gyakorlóterülettel rendelkezik addig Kiskórös (Tabdi 
pusztán) csak 50 négyszögöl jut a tanufók gyakor
lati tanítására. 200 négyszögölnél kevesebb terü
lete 24 iskolának van 

- A természettudomány: nemzeti tudo
mány. Ezt a tételt i~azoiJa meggyőzö erővel a 
,,Buvár" most megjelent karácsovyi száma Az 
elsö cikket dr. Jollan Béla egészségilgyi államtit
kár írta a Zöld Kereszt mozgalomról, amely nap
sugarat, levegőt visz a falusi kunyhókba, jó ivó
vízzel, zuhanyfürdökkel és a higiene sok más vfv
mányával ajándékozza meg a magyar falut. Kotsis 
Iván dr. müegyetcmi tanár a magyar Jakásépftés 
háboru utáni alkotásait veszi vizsgálat alá és bő
ven illusztrált tanulmányában rámutat a fejlődés 
helyes irányára. A rákkutatás újabb eredményeit 
dr. Manninger Vilmos professzor a magyar orvos
tudomány emelkedett szempontjából ismerteti. Ir 
a ma~yar gazdálkodás és állattenyésztés idószerfi 
kérdésdröl, a gyümölcskt:reskedelem új veszedel
méröl, a káposztáról és pásztorkutyákról. 
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HIREK -·-- Kitűnően sikerfitt a debreceni l. számu 
gazdasági iskola háztartási tanfolyama. Ház
tartási tanfolyam záróvizsgát tartott október 31- én 
délelőtt 10 órai kezdettel az l. számu gazdasági 
népiskola. Megkapó látvány volt a belépök sze
mében az a bájos 16 leánykábó! álló kis vizsgázó 
csapat maguk varrta világoskék, magyaros zs i nó
rozású formaruhájukban. Tizenhat buzavirágszál 
az élet mezején. Pattognak a gyakorlati kérdések 
a tanfolyamot vezető Ábrányi Ilona ajkáról a vizs
gázók felé, akik szabatos, értelmes feleletekkel vi
szoiJOzták. A tanulságos vizsgát Juhász József, az 
iskola igazgatója, ismertető bevezetője kezdte meg, 
akinek szerető atyai gondoskodásának köszönhető, 
hogy az eléggé költséges hathetes tanfolyam lé
tesülhetett. A tanfolyamon résztvett tizenhat 14-
15 éves tanuló leányka ingyenesen. A költségeket 
az iskola költségvetésébe erre a célra felvett ösz
szegMI fedezték. Az elméleti vizsgán étrendek 
összeállításától a kalóriák magas tudományáig 
szóba jött minden, amire egy öntudatos háziasz
szonynak sziiksége van. Ezekután sor került a 
gyakorlat bemutatására. Gusztusosan sorakoztak fel 
a csinos kiállítás keretében, a hallgatók által készí
tett gyönyörii befőttek, aszalványok, kalács, kenyér, 
levestészták, torták és siitemények, majd a hófe
hér szappan. A kiállítás megtekintése után az il
lusztris vendégek résztvettek a tanuJók által ké
szített finom ebéd elköltésében és pedig : dr. Köl
csey Sándorné, a debreceni polgármester neje, 
dr. Sas Béláné, dr. Kovássy Kálmánné, P. Nagy 
Zoltánné, Mester Lajos az iskolaszék részéről, va
lamint a tanfeliigyelőség kikOldötte: dr. Juhász 
János tanOgyi titkár s végiil a tantesttilet Az ebéd 
alatt első poharat dr. Juhász János, kir. tanfelil
gyelő helyettese, a kormányzó öfőméltóságára Uri
tette. Majd kellemes beszélgetés közepette tűntek 
el a finomabbnál finomabb magyaros ételek és a 
leheletkönnyü debreceni béles. Jó hangulatban és 
azzal az óhajjal búcsuztak e kedves vizsgáról, 
hogy adjo.t az Isten ezer annyit, hogy minél több 
debreceni magyar kislány lehessen öntudatos, de
rék, képzett háziasszony. Az l. számú gazdasági 
iskola háztartási tanfolyamáról jól sikerült fénykép
felvételt is közöl a "Debrecen". A vendégek so
rában hozzáértő, szigorú kritikusok foglaltak he
lyet, akik előtt csak alapos felkésziiltséggel át
hatták meg helyiiket a tanfolyam résztvevői. 

-- Házasság. Jászay Lenke fegyverneki 
kartársnő Prókay Miklós szerkesztö- és laptulaj
donossal december hó 5- én Fegyverneken házas
ságot kötött. Teljesiiijenek reményeik ! 

- Doktorrá avat4s. Oberhammer Géza 
gyöngyösi kartársunkat, okl. gazdát és okl. mezö
gazdát, aki szígorlatait "wm laude" tette le, dok
torrá avatták a m. kir. József Nádor Mííszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemen. Az ambició és 
szorgalom eredményéhez őszintén gratulálunk! 

- Uj pártoló tagjaink. Mult számunkban 
eszközölt felhivásunk viszhangra talált több meg
értö Kartársnál, akik kifejezést is adtak egyilttér
~-ésüknek tagjaink sorába való belépéstik által. 
Ürömmel üdvözöljük új tagtársainkat, akiknek név
sorát ahban a reményben közöljük, hogy legkö
zelebb még bővebb listát hozhatunk. 

Vénis Gyula téli gazd. isk. ig. Szombathely 
Fényes Kálmán gazd. isk. tan. Biharkeresztes 
Szakáll János gazd. szaktan. Berettyjújfalu 
Weiland Piroska " " Nyírbátor 
Windt Erzsébet " " Nagybajom 
Molnár Ferenc " " Szeghalom 
Meggyessy Irén " " Szeghalom 
Rátkay Lia " " Szekszárd 
Jászay Lenke " " Fegyvernek 
László Alice " " Abony 
Kuptics Anna " " Jászladány 
Kovács Mirianna " " Csongrád 
Höbausz Mária " Csongrád 
Várallyay Vince " " Szekszárd 
Gaál Károly " " Makó 
Döme Sándor nyug. gazd. ig. Kaposvár 
Gazdasági Továbbképző Tornyospálca 
Gazdasági Továbbképző Tokaj 
Gazdasági Továbbképző Kistelek 
·Gazdasági Továbbképző Tiszafilred 

- A Felsődunántuti Mezögazdasági Ka
mara közgyfilése foglalkozott a gazdaadósságok 
rendezésével és egyhanguan tiltakozott a birtok
központ terve ellen. Sürgős erélyes intézkedést 
kivánt életbeléptetni az OMKE (Országos Mező
gazdasági Hitelvédő Egyesiilet) érdekében és csat
lakozásra kérte fel a többi Kamarákat. Foglalko
zott továbbá a vadászati törvény módosításával a 
vadkárok mérséklése érdekében. A földreform so
rán juttatott földek fíiggő kérdéseinek végi eg es 
rendezésével, nemkillönben több, gazdaérdeket 
érintő kérdéssel. 

- Érdeklődés Erdélyből. A Kolozsvárott 
megjelenő "Gazda" címü folyóirat, amely az er
délyi Gazdasági Egyesiilet lapja, lapcserét ajánlott 
fel a szerkesztőségnek. Természetesen örömmel 
ragadjuk meg az alkalmat erdélyi gazdatársaink
kal felvenni ilyen értelemben is az érintkezés fo
nalát. 
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Megkezdödtek a (Budapesti) 
Mezögazdasági Kiállitás 

elökészületei. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesiilet 

kiállitás rendező bizottsága elhatározta, hogy az 
1937. évi, sorrendben immár negyvenhatodik ki
állitását nagyobb arányokban rendezi meg már
cius J 7-22. napjain. Az előkészületek ennek 
figyelembevételével folynak, a kiállitási iroda min
den osztálya teljes felkészültséggel dolgozik és a 
kiállitás korai időpontjára való tekintettel már 
szétküldték a jelentkezési felhívásokat. A tenyész
állatok csoportjában a bejelentések határideje J 937. 
január 6, a többi csoportokban 1937. február 1. 

A gazdák máris nagy érdeklődéssei és vára
kozással tekintenek a jövő évi kiállitás elé, amely 
igen tanulságosnak, sok tekintetben újszerűnek 
igérkezik és mint eddig, előreláthatóan most is 
igen nagy szalgálatot fog tenni állattenyésztésiink
nek a tenyészállatforgalom központosított lebonyo
lítása, egész mezőgazdaságunknak pedig oktató 
hatása által. A kiállitáson a tenyészállatértékesitést 
és beszerzést jelentős szállitási és különféle egyéb 
kedvezmények fogják előmozdítani. Belföldön 50 
százalékos, a szomszédos államokban ugyancsak 
jelentős utazási kedvezmények lesznek a kiállilás 
alkalmával, amely az 1937. évben a magyar gaz
dasági élet egyik legjelentösebb eseményének igér
kezik. A már eddig is számottevő kOlföldi érdek
lődés fokozására a rendezőség felvette a kapcsola
tot a szomszédos államok hivatalos testületeivel, 
gazdatársadalmi szervezeteivel és utazási irodáival. 

A kiállitási iroda készséggel ad felvilágosítást 
bármilyen irányú érdeklődésre (D udapest, IX., Köz
telek u. 8., telefon: 18-79-54.) 

----------------------------------- Az önálló alföldi nemzeti magyar 
irodalom megteremtésének célkitűzéseivel alapí
tott "Tiszamenti Szemle;' szépirodalmi, művészeti 
és tudományos havi folyóirat szerkesztösége és 
írógárdája felhívja az Alföld minden komoly pen
naforgatóját, hogy csatlakozzanak az egyre nagyobb 
arányokat öltő kulturmozgalomhoz. A prózai mun
kák 3-4 nyomtatott oktávoldalnyi, a versek pe
dig 2-5 strófa terjedelműek lehetnek, kizárólag 
géppel irva. Előre is hálás köszönet minden jó 
kéziratért Mivel pedig nem iizleti vállalkozásról, 
hanem kulturmozgalomról van szó, a szerkesztö
ség a beküldendö munkákat nem díjazza. A Tisza
meuti Szemle szerkesztösége: Fegyvernek 2. Biró 
kastély. 

A szerkesztö postája. 
• 9IIlEI 

Boldog ujévet kiván a szerkesztöség 

minden olvasónak. 

Tiszacsege. Sz. L. A. A tanmeneteket a 
kir. tanfeliigyelöség rendszerint három évre hagyja 
jóvá és az idő alatt csak az esetleges változások 
jelentendök. Ez azonban kifejezetten áll a jóvá
hagyó záradékoláson. Ha évenkénti beterjesztést 
ir elő, úgy annak ken megfelelni. Egyébként a 
tanmenetekkel foglalkozik még 44.246-1902 sz. 
105. §-a, valamint a 49003-1934 sz. V.-2. ren
delet. 

Sz. S. Kalocsa. Februári számunkban Ka
locsát ismertetjiik. Legkésöbb január 20.-áig ké
rem a bö kéziratot az éles fényképekkel minimum 
2, maximum négyet, melyek lehetőleg levelezőlap 

nagyságúak legyenek, mert_ a kisebbet nagyltarli, 
a nagyobbat kicsinyiteni kell és ez lényegesen 
drágit. Márciusra Kiskundorozsma készOljOn f 

Csongrádlak l Olyan energiahalma egy 
helyen többet is produkálhatna l 

Debrecen 11. Lásd a csongrádiaknak kOI
dött üzenetet fokozva l 

Több érdekeltnek. A sült galamb és sült 
gesztenye teoriája közOtt látszólag élénk kOlOnb
ség van : az elsőt várják, utóbbit itengedik - ki
kaparásra. Végeredményben egy l 

Oy. O. Debrecen 1.1 A multban alkal
mazott keztyűs-kéz és misztikus, raffinált táJalis 
annyira takarta a kérges kezet, illetve savas-bor
sos fzt; hogy az még valószfníiségét is elvesztette. 
A kritikusok vagy reálisak, vagy irreálisak igen 
gyakran rosszindulatúak aszerint, hogv kinek, miröl, 
hogyan és milyen célzattal mit adnak le. A fáj
dalom intenzivebb életösztönt gerjeszt, az agónia 
pedig különleges, szakatlan eröfeszitésre sarkalja 
a szervezetet, bár annak eredménye hasznavehetet
lenül csak a halál pillanatában mutatkozik. 

Jgaz1atók l Az iskolák 1936. évi mérleg
eredményeiröl a rentábilis ágak feltQntetésével 
kérünk leveleiölapon rövid értesitést egy-két kisebb, 
lokális hfrrel kapcsolatosan. 

Vesszősi józsef nyomdai múintézet KiakunfélegyhAza 815. 
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