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FELELOS SZERKESZTO: 

SZÉP LÁSZLÓ 

A GAZDASÁGI SZAKTAMITÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE 
-------------------------~~~~~~~~~~ 

Raladás 
A népek zajgó, hányt-vetett életében 

csak úgy állhatjuk meg rendeltetésszerű 

helyünket, ha lépést tartunk a feltartóztat
hatatlanul rohanó élet szédületes tempójával 
és elhárítani tudjuk a létért való küzdelem 
nehéz harcaiban a hullámos, zeg-zugos 
utakon előttünk meredező súlyos akadályokat. 

A diák iskolája kiforrná/ja az ifjú 
embert és amikor szárnyaira bocsájtva meg
jelenik az Élet küszöbén, mohó szemmel, 
szomjas lélekkel, zúgó aggyal lesi a Nagy
mester fogásait, szerencsét, balsorsot oszto
gató rettentő karjait, hogy előbbieket meg
foghassa, utóbbiakat kivédhesse. Ehhez a 
képességhez vérteződik fel a napi munkák 
során szerzett tapasztalatokkal és vajjon 
ki meri állitani magáról azt, hogy teljes 
mértékben rendelkezik azzal a páncélzattal, 
ami minden tekintetben megvédi a számtalan 
oldalról fenyegető veszélyek ellen ? 

Karunk az örök tan/tás eszméjével 
jegyezte el magát és érzi, hogy munkájához 
a tanulásnak is folyamatosnak kell lenni, 
mert a zökkenők bizonytalanná teszik, egy 
zuhanás pedig végképp keresztülhúzza mun
káját. Ennek tudatában hangsúlyozza év
tizedek óta a szakkképzés emelésének szük-

ségét, ragad meg minden alkalmat a tudás 
gyarapítására és fogadta örömmel a fő
hatóság nemes és áldozatos elhatározását, 
amivel lehetövé tette akár egy kisebb, de 
az ország egész területéről rekrutálódó 
csoportjának a kecskeméti gazdasági szak
tanitóképző-intézetnél június 24-én megnyílt 
tanfolyam hallgatását. 

Az illusztris előadók készsége, gyakor
lata, nagy látóköre, tuáományos munkás
sága, valamint a hallgatóságnak a haladás, 
az ismeretszerzés utáni komoly vágya biztos 
garancia az eszményi sikerre; a vendéglátó 
szaktanítóképző - intézet igazgatóságának 
szeretette/jes fogadása, lekötelező atyai gon
doskodásaszinte nyaralási lehetőséget nyújt 
az ősi park árnyas fasorai között elhelyez
kedő villaszer. épületek és kényelmes be
rendezésük rendelkezésrebocsájtásával; az 
együttlevő kartársak eszmecseréi igen sok 
kérdés egyöntetű, üdvös megoldását teszi 
lehetövé különösen most, a mezögazdasági 
népoktatás nagy átalakulásának idején: 
mindmegannyi olyan momentum, ami el
fogadható záloga az akcióba fektetett szel
lemi és anyagi töke eredményes gyümöl
csözésének. -p. 
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Az alföldi nép táplálkozásának hibái és annak javítása 
"Nem azért élünk, hogy együnk, hanem 

azért eszünk, hogy éljünk ... Vajon hányan 
értik át ennek a közmondásnak az igazsá
gát. A szegény ember eszik, hogy az éh
ségét csillapítsa, a jómódú részben ezért, 
részben azért, mert az evés élvezetet nyujt. 
De hányan vannak tisztában azzal, hogy a 
betegségek jelentékeny részének oka és ere
dete a helytelen táplálkozásban van. 

A kultur ember táplálkozása ös idők 
óta állandó átalakuláson ment át és ma is 
változik, dc a nép táplálkozása nem sokat 
változott. Csak azt mandllatnánk finomabb 
részleteiben és éppen ebben van a veszély. 

Hogyan lehetne a falusi népet is ki
oktatni az észszerű, egészséges táplálkozásra? 
Sokat foglalkoztatott ez a kérdés és amerre 
jártam az országban, mindenlitt érdeklüdés
sel figyeltem táplálkozásukat Olyan kétség
beejtően sehol scm mutatkozott az élelme
zésben az eln}aradottság, mint az Alföldön. 
Dunántulon, Eszak-Magyarországon tartott 
tanfolyamaimnál sokkal több tanulnivágyást, 
haladniakarást tapasztaltam. Ennek okát 
tisztán a szegénységben keresni nem lehet. 
Hiszen a 600 lakosu Polány községben (So
mogy m.) a legjobb mód~ gazdának is csak 
4-6 hold földje van. Es mégis a nép
miívelés rendezésében tartott tanfolyamomon 
bámulatba ejtett ezeknek az asszonyoknak 
tanulnivágyása. Maradandó is volt, mert 
azóta meglátogattam öket és a tanfolyamon 
tanult ételekkel kínáltak meg, kertjükben 
zöldel a sóska, a spenót, a gyermekeknek 
sárgarépát, burgonyapépet, gyümölcsöt ad
nak. Pedig ez a nép sokkal jobban ragasz
kodik hagyományaihoz szokásaiban, öltöze
tében, mint az alföldi. A hiba nagyrészt 
ebben is található, hogy népviseletét el
hagyva, rengeteget költ ruhára és ez mind 
az élelmezés rovására megy. Két éves hevesi 
tartózkodásom alatt erre nézve szomorú 
tapasztalatokat gyííjtöttem. Ez inditoU arra, 
hogy behatóbban foglalkozzam ezzel a kér
déssel. 

Heves nagyközség, mert lakóinak száma 
az 1930. évi népszámláláskor 10.924 volt. 
Ebből a keresők megoszlása : ÖsterrneW 

2.11 1, iparos 203, forgalmi 8, közszolgálati 
1 1 7, napszámos 1039. Tehát a Jakosok fő
képen földműveléssel foglalkoznak. Kevés a 
birtokos és aránytalanul nagy a nincstelen 
napszámosok száma. Ennek oka az, hogy 
a nagyhirt0k a község területének ll o/ 0-a 
és a birtokosok legtöbbje csak törpebirtokos, 
még pedig szám szerint 2923. Kisbirtokos 
csak 210 van. Hogy mégis megélhetéshez 
jussanak, évente 900 egyén megy sum másnak. 

Adataim éppen ezért egyrészt a nincs
telen napszámos családok, másrészt a jobb
módú kisbirtokos családok élelmezéséről 
gyüjtöttem. 10-10 gyermekkel írattam össze 
kérdések alapján egy heti étkezésüket. Ossze
gezve ezeknek a vizsgálatoknak eredményét, 
érdekes adatokat kaptam. Ugyanis azt J.áttam, 
hogy a nincstelen munkás táplálkozása alig 
tér el a jobbmódú kisbirtokosétóL Sőt sok 
csethen az elöbbié több változatosságot mu
tat. Ezt azzal magyarázom, hogy a summás
munkás több helyen megfordul és annak a 
vidéknek jellegzetes ételeit, vagy azoknak 
készítésmódját eltanulja. Eletszintje is emel
kedik, mert sok helyt!n megfordul, lát, 
tapasztal és ezeket otthonában megvalósítja. 
Tehát bizonyos irányban még előnyös is ez 
a rákényszerített vándor élet. 

Vizsgálatommal betekintettem 20 család 
életébe és bizony ott nagy aránytalanságo
kat tapasztaltam. Nagy különbség mutatko
zik a nyári és téli élelmezés között. Téli 
táplálkozásából nagy mértékben hiányoznak 
az ásványi sók és vitaminok. Nyáron pedig 
fehérje hiány mutatkozik. Télen sok helyen 
túlzott a fehérje és zsirfogyasztás. Ennek 
oka, hogy a legszegényebb falusi családnak 
is törekvése, hogy disznót hizlaljon saját 
szükségletére. A háziasszonyna~ kellene az
után arra ügyelni, hogy ezt a készlelet be 
tudja osztani egész évre. Azonban itt nagy 
bajok vannak. Dr. Sós józsef szerint egy 
ember fehérje szükséglete 60-80 gram, 
amit már heti kétszeri húsfogyasztással el
ér. Ez a heti kétszeri húsfogyasztás a nyári 
félévben a vizsgáltak 60of0-ánál nem volt 
meg, sőt nagyon sok volt olyan, aki csak 
egyszer vagy egyszer sem evett húst. 
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A summás napszámos napi tápláléka: 
kb. l kg. kenyér, 20 d~g. sósszalonna, 20 
dkg. hagvma, 10 paradtcsom, 3 zöldpap
rika, 2 dl. szilvapálinka. 

Ennél a táplálkozásnál a szükséges 
calória mennyiség meg van ugyan, de hi
ányzik az állati fehérje és a táplálék hatá
sát nagyban rontja a szeszfogyasztás. 

Ezzel szemben a téli táplálkozásnál 
érdekes megfigyelni az egyik gyermek lapját: 

::/ Reggeli L _ Ebéd Vilcsora 
- ;_- -:-:::::....:~___:_-~....::....-..:= -=.::::. __ -= 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

kocsonya, kenyér 

Jekvároskenyér 

föttsonka, kenyér 

zsíroskenyér 

l tojás, kenyér 

l zsemlye 

l tojás, kenyér 

füstöltoldalas leves siiltkolhüsz, kenyér 

kolbászleves, keny~r l tojás, kenyer 

burgonyaleves, tészta kolbász, kenyér 

babfőzelék füstölthússal szalonna, kenyér 

árpakása leves siiltszalonns, ken y. 

reszeltleves kolbásszal siiltszalonna, ken y. 

füstölthúslcves, kenyér paprikásburgonya 
kolbasszal -

Megjegyzendő, hogy ez 5 tagu család 
és egy disznót vágtak. Mi marad a nyárra? 
Nem is beszélve a rengeteg fehérje pazar
lásról, a zöld főzelék, a . gyümölcs, a tej 
teljes hiányáról. 

A tejfogyasztás vizsgálata azért is fon
tos, mert ez nemcsak calóriát és fehérjét 
ad, hanem külön jelentősége, hogy a növény 
fehérjéket kompletté alakítva azt a szerve
zet számára felvehetövé teszi. Emellett bő
ven tartalmaz ásványi anyagokat és vita
minokat. Tehát télen nagy szerepe lenne 
a népélelmezésben a zöldfőzelék és gyü
mölcs hiányának pótlására. Ezzel szemben 
a vizsgáltaknak csak 30 százalékánál volt a 
tejfogyasztás kielégitő, másik 70 százaléka 
hetenként egyszer, vagy egyszer sem fogyasz
tottak tejet. Az ételek elkészítésénél csaknem 
teljesen hiányzik a tej használata. 

Zsírban mutatkozó adatok szerint át
lagosan nincs hiány, sőt az itt szokásos 
napraforgóolaj és tökmagolaj fogyasztá
sával még nagymennyiségben pótolják a 
szervezet vitamin és más életfontos anyag
szükségletét is. 

Különös figyelmet fordítottam a szén
hidrátok fogyasztásának megvizsgálására, 
mert általánosságban a népélelmezés hibá
jául szakták felróni a túlzott mértékű szén
hidrát fogyasztást. Hevesen a vizsgálatokból 
érde!<es adat tűnik ki, hogy a vizsgáltak 

80 százaléka nem fogyaszt túlzott mérték
ben szér:hidrátot, csupán néhány a legsze
gényebbek közül. 

A szénhidrát igen jelentékeny részét a 
kenyér és a tésztafélék szolgáltatják. Sajnos 
a. valamikor oly fontos kenyér, ma már va
laban kezd csak szénhidráttá válni. 

A mindennapi kenyér kérését már a 
Miatyánkba belefoglaltuk, de akkor az a 
kenyér még többet jelentett. Ez a kenyér 
ugyanis az élethez olyan fontos fehérjéket, 
vitaminokat, ásványi anyagokat tartalmazta. 
Egy régi kenyérkészítési recept szerint déd
anyánk langyos vízbe komlóval készült pár
élesztőt (korpából készült) áztatott, a levét 
a lisztre szűrte, m1jd sörélesztőt marzsolt 
a kovászba. 10 kg liszthez 7 dkg. sörélesz
tőt számítottak. Ennek a sörélesztőnek ma
gas B vitamin tartalmát a most használatos 
felszin erjedéses élesztő nem tartalmazza. 

Az adatokból kitűnik, hogy a cukor
fogyasztás nagyon kicsi, édes tészta csak 
vasárnap kerül az asztalra, akkor is inkább 
kelt tészta formájában. 

Ennek azonban táplálkozás szempont
jából nincs nagy jelentősége, inkább csak 
nemzetgazdasági szempontbóL Téves az az 
általánosan elterjedt felfogás, hogy a cukor 
"csontfejlesztö táplálék." A cukor csak ca
lóriát nyujt és élettani szempontból nincs 
semmi jelentősége. Elég, ha csak mint íze
sítő anyag szerepel. Sokkal fontosabb ennél 
a népélelmezésben a burgonya, mert nagyon 
sok .komplett fehérjét tartalmaz, mely főzés 
közben is megmarad. Tehát kimagasló ér
tékű az energiát adó élelmi anyagok között. 

A legnagyobb hibát népünk táplálko
zásában a vitamin hiánya adja. Nyáron még 
ez a vitamin szükséglet pótolva van, de a 
téli idöszakban a vitaminhiány sokszor nagy 
zavarokat okoz. Bebizonyított tény ugyanis, 
hogy a vitaminok megfelelő adásával a szer
vezet ellenállóképességet szerez a betegsé
gekkel szemben. Tehát van egy úgynevezett 
minimum-mennyiség, mely szükséges ahhoz, 
hogy az ember egészséges legyen, de lehet 
ezt az ellenállóképességet fokozni is. Opti
mális mennyiség az, amelyen túl hiába fo
kozzuk a vitamin ~evitelt, az egészség már 
nem fo~ozódik. Vagyis nagy tömeget tekintve,. 
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a betegségek és halálozások számát nem 
csökkenthetjük. 

Dr. Sós szerint az ember vitaminszük
séglete: 

Minimum mg. Optimum mg. 

A vitamin 1.0 3-5 
Ba vitamin 0.5 2 
Bs vitamin 1.0 2 
C vitamin 20.0 50 
D vitamin 0.002 0.005-0.010 

Az A vitamin élettani jelentősége az, 
hogy a hámréteg ellenállóképességét fokozza, 
m ivel a legtöbb fertözés a hámrétegen ke
resztül történik, érthető, hogy hamarabb és 
nagyobb mértékben támadják meg a fertöző 
betegségek az A-vitaminnal niányosan táp
lálkozókat, mint az abban bővelkedőket 

Élelmiszereink köztil legnagyobb mér
tékben tartalmaz A vitamint : 
fűszerpaprika 41.00 mg% tojás 3.47 mg % 
spenót 15 00 " " káposzta 2.00 " • 
saláta 14.20 " • paradicsom 1.54 " " 
vaj 12.20 " " zöldborsó 1.40 " " 
sár~arépa 9 00 " " bab, t:orsó 0.9C " " 

A B' vitamin hiánya sulyos neuritiseket 
idéz elő. A 8 1 vitamin hiány gyakori a nép 
táplálkozásában és az orvos tudomány sok 
esetbel vezette erre vissza a betegségek okát. 

Éleimi anyagaink B' vitamin tartalma 
a következő : 
1 elek 2 69 mg % fűszerpaprika 0.84 mg % 
borsó l .68 " " vöröshagyma 0.68 " • 
lencse l .50 " " disznóhús 0.26 " " 
mák l .36 • " burgonya 0.18 " " 
bab 1.20 " " kenyér 0,09 ,. 11 

kolbász 1.01 " " liszt 0.08 11 11 

A 8 2 vitamin hiánya a fejlődő szerve
zet visszamaradására vezet. Megkapja a 
szervezet legnagyobb mennyiségben az élesz
töböl, azután a húsokból, tojásból, csuka
májolajbóL Növényi eredetű élelmiszereink 
köztil tartalmazza a sárgarépa, káposzta, 
spenót, buza, burgonya, vöröshagyma. 

A C vitamin az, amelyből a legtöbbet 
veszítenek tápanyagaink a főzés következ
tében. A nyersen felhasznált tápanyagaink 
C vitamin tartalma az elkészftés következ
tében 20 százalékot esik. 

Tehát sütve, vagy főzve élelmianyaga
ink C vitamin tartalma a következő : 

káposzta 21 mg % burgonya 9 mg % 
kalarábé 18 11 11 bab 6 11 11 

karfiol 16 11 11 zöldbab 4 11 ,. 

paradicsom 10 11 11 sárgarépa 2 .. ll 

borsó 10 11 " tej 0.60 " 
A vöröshagyma főzéssei teljesen elveszti 

különben jelentős C vitamin tartalmát. 
A D vitamin a kisgyermekeknél fon

tos, mert hiánya angolkört ókoz. A felnőtt 
ember a D vitamin hiányát igen hosszú 
időn át minden zavar nélkül el viseli. 

D vitamin források : A tojás, tej, vaj. 
A többi táplálékok csak nyomokban tartal
mazzák. 

Már most egybevetve ezeket vizsgála
taim adataival, az alföldi nép táplálkozásá
ból leginkább hiányzik a C vitamin. A téli 
táplálkozásban a káposztá n, a ritkán fogyasz
tott besűrített paradicsomon, savanyú ugor
kán, paprikán kívül semmi egyebet nem 
fogyaszt, ami a hiányzó vitamint pótolná. 
Azonban, ha a szervezet ezt a vitamint a 
nyári idöszakban bőségesen megkapja, ak
kor a téli inséges időben nélkülözni tudja. 

A-vitamin hiány inkább csak a gyer
mekeknél, nőknél mutatkozik, mert az Al
föld népe, különösen a férfiak, sok füszer
paprikát fogyasztanak (paprikás szalonna.) 

8' vitamin fogyasztása a minimumra 
csökkent azóta, mióta a lisztek magas ör
lését bevezették. Hevesen kOlönösen a nincs
telenek, télutolján és tavasszal már mind 
pék-kenyeret vásárolnak. Ebből is előszere
tettel a fehérkenyeret 

Megfigyeléseim során több és több 
hibára jöttem rá és ezeknek a hibáknak 
okát nem volt nehéz kikutatni. Oka egy
részt a szegénység, másrészt és nagyban a 
tudatlanság. Bernard Schaw mondja: "Ter
mészetes, ezt már minden gyermek tudta, 
csak még nem volttudományosan bizonyftva." 

Ehhez azonban nem is kell tudományos 
fejtegetés, csak ott kell élni a nép között, 
hogy az emberben meggyőződéssé váljon: 
Ezeken segiteni kell. Minden áron l 

Hiszen a segitség nem is hiányzik. A 
tanács mellé kalács is kerUI. A kormánynak 
számtalan intézménye IétesUlt a népélelme
zés megjavítására. 
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A Zöldkereszt tejakciója nyomán nem
csak a szegény gyermek kapja meg napi 
tejadagját, hanem a jobbmódú is, aki kü
lönben nem fogyasztana tejet. Számtalan 
esetben ugyanis a gyermekek megkívánták 
a tejet és anyjuk befizette az adag árát, 
hogy gyermeke is kapjon. Nagyjelentőségű 
az a tej propagálása szempontjából is, de 
ehhez mérten a tejtermelést fokozni kell. A 
mostani termelésünk átlagosan a felét sem 
fedezi az ország tejszükségletének. Külö
nösen a tejtermék kevés. Vannak falvak, 
ahol a Zöldkereszt azért nem tudja meg
kezdeni a tejkiosztást, mert nem volt tej. 
jó gondolat itt a fejőstehenek kiosztása, 
amelynek árát a tej beszolgáltatásával tör
lesztenék le. 

A tejkérdés megoldásával a népélel
mezés nagy problémája lenne elintézve. 

A másik segítséget a tápláló anyagok
ban gazdagabb liszt előállítása adná. Azon
ban míg ez valóra válik, segít a bajon a 
burgonya. A kenyérsütéshez használt 2011/o-os 
burgonya nagyban emeli a kenyér vitamin 
és ásványi só tartalmát 

Meg kell tanítani népünket a konyha
kerti növények minél nagyobb mértékű ter
mesztésére, azonban hiába termelik, ha nem 
fogyasztják A piacon számtalan asszonnyal 
beszéltem, aki árulta a parajt, de maga még 
sohasem evett. Idegenkednek a szakatlan 
zöld színétől, furcsa nekik a sárgarépa 
édeskés íze. Eredményt csak fokozatosan 
lehet elérni és leginkább a tudás emelésével. 

A háztartási tanfolyamoknak abban lá
tom óriási jelentöségét, hogy a község ki
válóbb leányait és asszonyait megtanítva és 
meggyőzve a helyes táplálkozásról, azok 
tudásukat észrevétlenül tovább adva, legye
nek egy-egy falu táplálkozásának megjavítóL 

Igy érjük el azt a közös célt, melyet 
a Nemzeti Népélelmezési Bizottság is meg
alakulásakor céljául tűzött ki, a tetterős, 
munkabiró, hazátvédő magyar nemzetet. 

Bárca, László Rózsa. -
- Az Eötvös-Alap Önsegélyző és Család

jóléti Osztálya módot ad mlnden szDiőnek, 
hogy gyermekel számára megalapozott jövő~ 
biztoslthassoq J -

KALOTASZ EG 
ll. 

. A kalotaszegi népi munkák közill a szál 
utan való varrásról, amint ök mondják, és aho
gyan mi is ismerjük a szálánvarrottról beszéljünk. 
Kalotaszegen még a szegettes elnevezés is isme
retes. 

A szinek káprázatos keverése, gazdagsága, 
a formák sokfélesége, ami az írás utáni var rotfast 
jellemzi, itt, ebben a munkában nem lelhető meg. 
A díszítés, a forma alkalmazkodik a varrás mód
jához, az anyag szálirányához, terjeszkedéséhez, 
a keresztöltés természetéhez, amivel ezek a var
rottasok készülnek. A formák kötöttek, leginkább 
geometrikus megoldásúak. A vízszintes, függöleges 
és a szögirányban való kiterjedés a tulnyomó, s 
ennek a három iránynak folytonos ismétlése bi
zonyos egyhangú formaalakulást okoz. Használ
nak növényi formát is, azonban a kötöttség a 
varrás technikájával együtt jár, befolyásolja a for
mai gondolatot és díszítési elemet, stilizált alakot 
enged kihozni, sőt nagyon gyakran ezáltal való
sággal mértani formákká, motivumokká változtatja 
öket. Mivel pedig a sinyór varrás puha, kerekded, 
sokféle alakban változatban való kifejező formáit 
is Kalotaszegen találjuk, elszigetelődés nem lehet, 
így a próbálkozás, ezek díszítő elemeinek felhasz
nálására itt is tapasztalható. Leginkább törülkö
zöket, lepedőt, abroszt párnál készítenek szálán
varrottaL 

formailag a varrottasok tekintélyes része 
- mint az írásos - egyetlen ágból kinövö öt 
virágzatos mintával van díszítve. Lehet a virág 
több is, levelek, levélffizérek, kisebb virágok is 
kerülhetnek közéjük, de a jellemző ág, a rajta 
levő virágokkal megmarad. Rózsabimbó, tulipán, 
majoranna, mák, ktilönféle levelek, makk többé
kevésbé stilizálva, akadnak négy-és sokszögek, 
hullám vonalak, sőt itt· ott madarak is. 

A legegyszerUbb az öt egyforma virág a 
szárakon, az üresen hagyott terecskék sora adja 
a vonalat a virágok tagozásához. Az üresen ma
radt helyeknek különben ennél a munkánál nem
csak mint szélválasztó de mint díszftö elemnek 
is nagy fontossága van. 

Színezése nem olyan gazdag. Egyszínfi fo
nállal készítjük, legelterjedtebb a piros és kék, 
kevésbé a fekete, barnás, zöldes aránylatok. Inkább 
vastagabb fonalakkal varrják, ami szépen kiadja 
és tölti a formát. 

Bár népmüvészetünk bövelkedik a szinben 
gazdag, formában változatos és ötletes himzések
ben, mégis talán egyetlen néphímzésünk sem 
annyira elterjedt, mint a kah>taszegi vagdalásos 
vagy fehéres. A kalotaszegi asszonyok szorgalmas, 
munkás két keze varrja remekbe ezeket a csipke
hatásu hímzéseket melyekkel az írásos és szálán
varrott után méltán ismertté tették nevüket ~z 
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egész országban. A városi közönség sokáig ide: 
genkedett a néphímzésektöl, de a ~alotaszega 
vagdalásos megnyerte tetszésüket, pedag az el
adásra készült darabok mennyivel silányabbak, 
valósággal léleknélkülibbek azoknál, amike_! a saját 
használatukra készítenek. Ezekbe belevarrJák kép
zelettik legszebb, leggazdagabb viaágait ~égente 
mikor a kalotaszegi asszony a maga háza hasz
nálatára varrta áttört hímzéseit, azok anyaga 
gyönyörü, fehérítetlen vászon volt, mely_et fehér 
fénytelen fonállal varrtak ki. A szürkés fodorvá
szonon ügy hatott ez a fehér hímzés, míntha 
csipke lenne. A fehéres elnevezés onnan ered, 
hogy a f.rfiak fehérneműjét, lepedövégeket, töröl
közöket díszítették így. 

A hímzés szálszámoJáson alapszik és ter
mészeténél fogva kötött. A képzelet nem csapong
hat ennek készítésénél oly szabadon, mint az 
írásosnál. lll nem lehetnek ötletszeríi elt~rések, 
apró szabálytalanságok, így mintákban jóval sze
gényebb. Elemei geometrikus formák, felépítés 
szempontjából többnyire futószalagos, de akad 
központi elrendezésa és terülö mintázatú vagda
lásos is. Elnevezései: Nagy rózsás, hárommákú, 
kis bokrétás, törökös, könyökös, leveles mák. 

A kalotaszegi asszony először kivagdalja a 
kíhuzandó szálakat, kihúzza azokat, azután körül
dolgozza az átvágott széleket, besodorja az áttört 
felületeket, kivarrja a töltéseket és apróbb díszí
tésű öltéseket Sajnos ilyen jó anyag nem áll a 
mi rendelkezésünkre, ezért a sorrendet így nem 
követhetjük, mert a gyári vászon könnyen foszlik. 
Nekünk először a felület széleit kell eldolgozni, 
söt az áttört felület mellett levő egyéb töltött ré
szeket is ki kell dolgozni a szálak elvágása előtt. 
Az áttörés tehát a munka legvégére marad. 

Az alapanyag vastagabb szálú lenvászon, 
fontos, hogy a szálak egyenlő sürűen álljanak, 
egyforma szálúak legyenek. A munkák gyakori 
szegélydísze a borsóka és subrika vagy mesterke. 
Ez utóbbinak számtalan változata ismeretes Kalo
taszegen. A teritök szélét kUiönféle csipkedisszel 
látjuk el. Fontos a valódi csipke, vigyázunk, hogy 
a csipke sűrűsége a hímzésnek megfelelő legyen, 
túl könnyfi, vagy túl sürfi csipke elrontjl! a hatást. 

Az itt közölt és némileg vázolt népies hím
zésekből két régi i~azság új bizonyítékait vonhat
juk le : a népmüvészet alkotóereje vetekszik a 
lángelmck alkotóerejével, a másik ; a külföldi mü
alk?tásukkal is egyenlő rangú, vagy még különb, 
amavel a tümunkánkban a magyarság müvészi 
ösztöne, fantáziája, alkotóereje évszázadok folya
mán megajándéi<ozta a világot. Ezek a kézimun
kák, mcster ség i, technikai szempontból utólérhe
tetlen remekelések. Elénk tárják nemcsak a nem
zedékek mesterségbeli tapasztalatait és lelemé
nye~ségét, hane~ azokat a Hivei megvalósítható 
daszatményeket as, melyeket a magyar ízlés szá
zadok folyamán kiválasztotr, megmentett a feledés
től, mert &Zépnek talált. Azokat a díszítményeket, 

amelyekre épen elmondhatjuk, hogy bennük a 
magyar szépségideál öltött testet, a szépröl kiaia
kult magyar felfogás öltött látható alakot. Divattá 
lett a népies munka, kivívta magának az első 
helyet, mert magával hozta a virágszirmok bárso
nyá!, a levelek hajlékonyságát, a természet üde
ségét, átszőtt;! ezekkel a merev formákat, szint, 
életet adott nekik, eleven lüktető életet. Vidám 
mosoly kiséri útjukat, meleggé, boldoggá vará
zsolják az otthont. 
Nyirbátor Desits Borbála 

HIREK 
- A magyar királyi vallás- és közoktatás

ügyi miniszter 62.174/1940.-V. 2. számú ren
deletével Brózik Dezső budapesti, Krafcsik Gábor 
szeged alsóközponti és Szemerédi jános egri állami 
gazdasági szaktanitókat, a gazdasági népoktatás 
terén szerzett érdemeik elismeréséti l, igazgató· szak
tanítókká léptette elő. Budapest, 1940. junius 12. 
A miniszter rendeletéből : dr. Kósa Kálmán s. k. 
miniszteri osztályfönök. 

- Esküvő. Börtsök Zoltán gazd. szaktan. 
kartársunk június hó 26-án tartotta menyegzöjét 
Cserey Sarolta gazd. szaktannövel Budapesten. 

- Megszünt iskola. A szentistváni mezö· 
gazdasági iskola a tanév végével megszüntette 
müködését. 

- Tanulóink családi és foglalkozási 
viszonyairól a szegedi tankerület 15 mezőgazda
sági iskolába a f. tanév végéig járó 4597 tanu
lóról igen érdekes adatokat állapítottak meg. Ezek 
az adatok a népszaporodásnak az alább kiemelke
dő tényét tartják szemeink elé: A tanuJók közül egyke 
406, vagy is csak 8·7 9b. Ennek nagy része is 
valószínfileg csak átmeneti állapot. Egy testvére 
848 tanulónak van (18·5 9b) két testvérrel már 968 
tanuló (21'19&) három testvérrel 858-an (18·7~) 
négy testvérrel 603 tanuló (13 2°/o) dicrekszik. Ot, 
valamint ennél több testvérrel914 tanulót (19·8%) 
áldott meg a sors. Még a testvérek százalék száma 
is meglehetösen egyező. Feltünöen kevés a csak 
egy gyemekes család. Ha egy kis számitást vég
zünk, megtudjuk hogy a végeredményben 17037 
gyermekkel megáldott családokból származik a 
4597 tényleges tanuló. E számok a maguk érde
kességében akkor mutatnának erősebb megvilági
tást, ha összehasonlíthatnók több más iskola tanulói
nak az adataival Példaképpen megemlftjilk, hogy 
ugyanebben a tankerületben a kereskedő tanoncok 
15"l0·a egyke. A 4597 tanuló közill 31~5 (67·8°/o) 
a szülöi házban él és talál állandó foglalkozást, 
798 tanuló (J7·3J/u) kényszerill cselédnek elsze
gödni s ilynemfi keresetével és élelmezéssei segiteni 
a szülök gondjain. 146 tanuló (3·3°/o) mint kifutó 
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446 (9 7"/u} mint napszámos és végül 6 tanuló 
{O'Io,u) gyári _és. ipari m~nkákat végez, hogy 
kiinnyílsen a szülö1ház gond]án. Sok beszédre, sőt 
vitára is adott alkalmat a mezögazdasági nép
iskolák ta:-:ulóinak ~ hefyzete, mert akadlak arról 
szóló vélemények, hogy a tanulők többsége cseléd 
es kifutó. Fenti adatok azonban élénk cáfolatai a 
félüleles beszédeknek és a könnyelmíi mcgállapi
tásoknak. Kilűnil<, hogy a tanulők nagy többsége 
(67 8•1/,.) igenis kh:gazda és földn;ivcs fiu, meg 
leány és ezek a szülői házban, valamint az otthoni 
gazdaságban vannak elfoglalva, tehát a lrgszorosabb 
kapcsolatban állanak a földdel. Ezekhez hozzá
vcheljük a 9 --7°/0-ot kitevő némelykor napszámba 
is járó tanulót, mert tudjuk, hogy ezek némi pénz
keresés érdekében még a sürgős mezei munkála
tok idején ugyancsak mezőgazdasági tevékenységet 
végeznek. Az ideiglenes pásztorok száma is csak 
I 6"/o-ot tesz ki, mig a sokat emlegelett kifutók, 
a gyári és ipari munkásokkal egytt csak szerény 
3 3"/o-ot képviselnek. Aránylag soknak mondható 
a cseléd (17·311/u}. Ez a nehéz megélheté~;i szociá
li5 viszonyoknak, a már emlitett családi és testv(ri 
helyzetnek a természetes következménye. N(!m 
csodálnivaló, ha 17037 gyermekke! megáldolt csa
Iádok 793 gyermeket cselédnek adnak, azaz 4°/ 0-uk 
cselédsort választ es otthon jól ki nem használ
ható munkakészségét más helyen hasznosítja. Gyári 
és ipari munkás csak Békéscsabán van. Napszámos, 
kifutó, pásztor pl. a kiskundorozsmai iskola tanu
lói közölt egy sincs. Legtöbb pásztor Szeged
Aisókö<.pontban van 17, mig Makón és Röszkén 
egy sincs. A cselédtanuJók 17·3ij/o-át filzes:gyarmat 
közeliti meg. Az átlagnál kevesebb a cseléd Makón. 
Csongrádon, Köröstarcsán és Felsöközpontban. 
Röszkén már csak 6°/o, Alsóközpontban és Szaty
mazon pedig O 7, illetve 0·9°/o. Az átlagnál nagyobb 
Hékéscsabán, Békésen. majd Csanádpalotán és 
Szeghalomban. Gyomán már 30, Mezöb~rényb~n 
pedig 34°/o. Kár, hogy az ország összes 1skoláJra 
vonatkozó adatok nem állanak rendelkezésre, de 
igy is megnyugvást merithetünk iskoláink tanulói
nak helyzetébőL 

- Érdekes számok. Feldolgozták a szegedi 
tankerületben működö 15 mezögazdasági népiskola 
tanulóinak adatait. EzekböJ néhány számot közl!lnk. 
Heiratkozott 6096 tanuló, de évközben felmentett 
1509. A felmentés és kimaradás a tanuJók létszá
mának majdnem negyede pontosan 24·7"/o·a. ~z 
szinte megdöbbentől Száz nyilvántar~ott tanuló köz~l 
25-en nem járnak az iskolába, mmden negy~d1k 
tanuló kimaradhat Az iskolakerülök csak 1gen 
kicsiny százalékban járnak a tanyai továbbképzökbe, 
vagy iratkoznak az iparostanonc iskolákba. Rész
leteiben: 1330 1. osztályos fiú köz!ll 471-et, a 8~~ 
ll. osztályosból 287-et, a beirt 514 lll. oszt f1u 
köz ül 131· et, 27.08 fiúból tehát 895- öt mentenek 
fel, vagy kerUli el más okokból az iskolát. A leányok 
közül 1491 1. osztályosból 321-et, 110611. osztály-

ból 161-et és a beirt 801 lll. osztályos köz!ll 
132-öt, a 3388 leány közül 614 et vesztettek el az 
iskolák. A fiúknak 36·4°/o-a, a beirt lányoknak 
ped1g 17·9n.o-a jut tehát felmentésre és kimaradásra. 
Ha heti rgy- és kétszeri feljárás során ez a hely· 
zel, mire számíthatunk a mindennapos feljárás 
behozatalakor. Ugy látszik, nagyon enyhén kezelik 
az iskolai hatóságok az iskolábajárást, az intést és 
birságalásokat ; még elözöbben a felmentéseket 
és a kimaradásokat. Gyökeres változás várhaló azon
ban az új törvény végrehajtása során, mert a tcr
vezett 20 pcngős hirságolás, meg a még sulyosabb 
kihágási büntetések majd csak kedvét veszik az 
iskolakerülc'iknek. 

- Könyvismertetés. A "Pátria" Irodalmi 
Vállalat és Nyomdai R.-T. nyomásában a szerzö 
kiadásában most jelent meg Frank Tivadar: 
.. Konyhakerti növények szántóföldi magtermelése" 
cimű munkája. A könyv hézagpótló voltánál, vala
mint összeállításánál és kivitelezésénél fogva, lel
jesen megfelel a mai kor követelményeinek és a 
gazdatársadalom segitségére van. A szer .. ö, aki az 
ország egyik legnagyobb konyhakerti növényneme
sítő és magtermelő telepének vezetője, a könyvet 
a gyakorlati szempontok szem előtt tartásával írta. 
A könyv gyakorlati kézikönyv jellegével bir és 
segitségére van úgy a kisgazdának, mint a mag
termelőnek aki a konyhakerti termelés terén szük
séges gyakorlati ismereteit gyarapilani óhajtja. A 
talaJ elökészitésétöl a termés tisztitásáig a termelés 
minden mozzanatát gyakorlatilag ismerteti hosszú 
évek tapasztalatai alapján. A könyv magában fog
lalja az összes konyhakerti növények a magter
melésének ismertelésén kivül a hazánkban termel
hető füszerfélék magtermelésének ismertetését is 
és ezzel is nagy szolgálatot tesz az önellátásra 
kényszeritett gazdasági életnek. A könyv 300 ol
dal terjedelm!l és 117, a szerzö által készitett igen 
szép fényképpel és rajzzal van illusztrálva. Ugy a 
könyv beosztása, mint pedig a képek összeválo
gatása és azok kifogástalan volta minden taná
csotkérő gazda részére hozzáférhetövé teszi a 
konyhakerli magtermelésnek a gazdaközönség 
nagy része elölt ma még ismeretlen gyakorlati 
fogásait. Szakirodalmunk egyik lényeges hiánya 
szfint meg a könyv megjelenésével és annak be
szerzését minden haladni akaró gazdának melegen 
ajánljuk. A könyv ára fUzve 8 P, kötve l? P, be
szerezhető a "Pátria"-nyomdánál (IX .• Ullö1-út 25 ), 
minden nagyobb könyv- és magkereskedésben és 
a szerzönél (Pusztataskony, Szolnok m.) 
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- Egy kis statisztika. A szegedi tan
kerület 15 mezőgazdasági népiskolájának az 1939 '40 
tanévben volt 1813 fiú és 2784 leány, összesen 
4597 tavulója. Egy iskolára átlag 306 tanév végéig 
iskolába járó tanuló jut. A fiúk 40'7°/u-ot, a leá
nyok 59 3o/0-ot tesznek ki. Az iskolákban 971 - el 
( 18/16°/0) több a leánrtanuló, m~~t a fi_~· Lát~atjuk 
ebből, hogy a szülők mkább adjak a fiukat közép
iskolába, tanoncnak és teszik nélkülözhetövé ott
honukban, mint a leányokat és hog~ a. mez?gaz
dasági népiskola inkább a leányok szamara a jelen
tőségteljesebb oktatási intézmény. Érdek~s, hogy 
az J. fiúosztályba 853 (47'/o), a ll. osztalyba 577 
tanuló (32·3ai 0), mig a lll. fiú osztályba csak 383 
növt!ndék (21o/o) járt. Feltűnő az apadás az I. és 
a 11. osztály között, de meglehetösen nagy a ll. 
és lll. osztályban is. Az l. osztályt végezetteknek 
több mint fele nem végzi el tehát III. osztályt. A 
háro~ tanéven kert!sztül csak 44'9°'o-uk tart ki. 
Ez a körUimény igen kiemeli az l. osztály tanítási 

ségűnek látszik a fénytelefon, mert a fényt jól 
lehet irányítani s igy idegen állomás nem igen 
hallgathatja a beszélgetéseket A vörös fénnyel 
dolgozó telefon azonban csak néhány kiluméternyi 
távolságig használható. 

- A viz lágyitása ultrahangokkal. 
Sörensen, Fiirbach és Seuthe eljárása szerint a 
kemény kutvizet rendkivül szapora rezgések, ugy
nevezett ullrahangok alkalmazásával meg lehet 
lágyítani. A gyors rezgéstől az oldott ásványi 
anyagok kicsapódnak, leülepednek és a viz majd
nem olyan lággyá válik, mint az esöviz. A szapora 
rezgés létrehozása elég sok energiát igényel, ezért 
ilyen módon nem lehet nagy vizmennyiségeket 
gazdaságosan meglágyítani, de azért az eljárásnak 
mégis nagy jelentősége van, legalább is tudomá
nyos téren. ................................. és nevelési fontosságát. A csökkenéseknek oka 

nencsak az osztály ismétlés és a tanköteles kor 
időközben való betöltése, hanem az is, hogy az A 
idősebb fiukat tömegesebben mentik fel, mint a 

szerkesztö postája 
---'>oc.---

fiatal I. osztályososat A lányok adatai már ked
vezőbbek. 1170 l. oszt. leány 42°io-ot, 945 ll. 
osztályos 34°1o-ot, a 669 lll. oszt. leány is kikere
kílve 24%-ot jelent. Legkedvezöbb a ll. osztályo
soké. Ha pedig a fiúk és a leányok adatait egybe
vetjük, kitünik, hogy az iskolák növendékei köztil 
az l. fiúosztályba a tanuJók 18 5% a, a másodikba 
12·5°/o-a, a harmadik fiúosztályba pedig csak 
8 3°· o-a; az l. leányosztályban 25 5°io, a ll.- ban 
206Dfo, a lll. osztályba a tanuJók 14'6°.o-a járt. 
Ez alkalommal is a leány tnnulók aránya minden 
osztályban. különösen a lll.- ban jobb a fiút-. énál. 
E 15 iskolára vonatkozó adatokat általánosnak 
vehetjük a többi iskolákra is. Kérdés, hogy az új 
tanítási rer.dszer és a 8 osztályos népiskola mi
képpen fogja majd megváltoztaini e statisztikai 
adatokat. ReméljUk, kedvezően. 

- Mennyi föld jut egy emberre? A 
ma élő emberek száma a Földön 2 milliárd. Egy 
emberre átlag 5 hektár föld jut. Mivel a statisz
tika szerint százévenként az emberiség lélekszáma 
általában két és félszeresére nő, száz év mulva 
5 milliárdra, h;\romszáz év mulva 31 3 milllárdra 
szaporodik. Száz év mulva tehát csak két hektár, 
háromszáz év mulva pedig csak O 32 hektár föld 
jut majd egy emberre. 

- Tábori fénytelefon. Egyik nagr gyár 
laboratóriumában olyan telefont szerkesztettek, 
amely a beszédet majdnem láthatatlan vörös fény 
utján továbbítja. A fényt a beszéd rezgéseinek 
megfelelöen egy mikrofon közbeiktatása utján 
modulálják. A vevőállomáson a lámpa fénye foto
cellára esik, a keletkezö fotoáram pedig felerősítve 
telefonba jut. Katonai szempontból nagyjelentő-

- Dr. B-né Á. I. Budapest. Elnökséghez 
írt reklamációját nem találjuk helytállónak, mert 
a szerkesztőség és kiadóhivatal lakásváltoztatások 
eselén nem foglalkozik nyomozással, hanem el
várja az előfizetötöl annak bejelentését. Reklamá
cióját "ismételt"-nek vevén holott a m~gelözöek
ről nincs tudomásunk, mert ellenkező esetben 
szótfogadtunk volna éppen úgy, mint jelen esetben. 

- B. A. Dorog. Megjelent a "Hivatalos 
Közlöny" május 1.· i számában junius 30.-i lejá
rattal. Sajnos, lapunknak - bár az is bir némi 
"hivatalos" jelleggel - az ilyen és hasonló köz
leményeket nem adják le, de még a legközelebb
ről érintöket is gyakran kerülö úton szerezzük 
meg. Ennek magyarázata nem tartozik míreánk. 

- Metamorfózis. A személyi vonatkozású 
hí~eink hiányosságára is vonatkozik az előbbi 
íizenetünk. 

- Dorozsma 50 -29. jó volt. Az ilyen 
lokális vonatkozásu emlékezések is érdekesek. 
Megfelelő kutatás után újak is felfedezhetők ~s 
hasonló eredményűek lehetnek. A levegő, víz ls 
napfény a vidéké. Várjuk l 

-----------------------------------A lap kiadásáért felel : Pigniczky Ferenc elnök, Szekszárd. 
Kiadótulajdonos: Gazd. Szaktanítók Orsz. Egy, Szekszárd. 
Előfizetési dij : Egv évre 8·- pengl'l. - Az előfizetési- és 
hirdetési díjak a Gazdasági Szaktanítók Orsz. Egyesülete 
föpénzUrának J<isujszállisra az 54.135. csekkszámlán kül
dendök. Megjelenik augusztus hó kivételévelminden hó J-én. 

Szerkesztőség: Kiskunfélegyháza. 
- Az egyes!ilet tagjai a lapot tagdljuk fejében kapjik. -
----~----~~--.~--~~~----~----v e ss z ös i J ó zs ef könyvnyomda, Kiskunfélegyháza 
Nyomdáért felelős : Tóth Miklós üzemvezető. 1940-2649 
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