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A GAZDASÁGI SZAKTAMITOK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE 
---------------~~~~~~~~~~~~~ 

A mezó9azdasági népiskola jövő sorsa 
lrta : Loczka Alajos. 

Az iskolázá~i. kötelezettségről és a ~llenkezöleg örvendetes jelenség. Ha az 
nyolcosztályos népaskoláról szóló 1940. XX. 1skola mentesnl mindazoktól akik távolabb 
t-c. a mezögazda_sági népiskola fejlödésé- állnak a tanltás sajátos irányától a cseké
nek üj szakaszát nyitja meg. A mindenna- lyebb létszámú, de érdeklődésOk mindert 
pos iskolábajárás elvitathatlan nevelő érté-: szálával az iskolához ffizödö tanítványok 
kei mellett az új rendtől a szakszerfi oktatás körében behatóbb és eredményesebb mun
elmélyOiése remélhet«~ és ez az iskolát ko.;. leát végezhet. Tekintetbe kell vennünk ezen
zelebb fogja vinni célkitfizésének megvaló- felOl azt is, hogy a jövőben a mezögazda
sulásához. Sokan féltik a mezögazdasági sági népiskola egyöntetObb előképzettség 
népiskola jövőjét a nyolcosztályos népiskola birtokában fogja kapni tanulóit. Eddigugyanis 
versenyétől ,és attól tartanak, hogy a foko- a tantervi tekintetben és tanulólétszám szem
zatos elnéptelenedés meg fogja pecsételni pontjából egyaránt túlterhelt népiskola -
az iskola sorsát. P~dig éppen a nyolcosz- mi tagadAs - bizonyos mértékben örült, 
tályos népiskola megalakulása teszi lehetövé, ha évenkint tuladhatott a tanuJók bizonyos 
hogy a mezögazdasági népiskola igazán a számán és ezzel kön.nylthetett saját sorsán. 
fOldmives lakosság gyermekeinek otthonává Számadataink vannak arról, hogy a mezö
vátjék. Minden községben vannak, városi gazdasági népiskola sokszor csak a IV., sör 
helyeken pedig még nagyobb számban él- egyes esetekben a lll. osztály végzettségé
nek iparosok és kereskedők, akiknek gyer- nek megfelelő tanulókat volt kénytelen fel
mekeH sokkal kisebb érdeklődés ffizi a venni csak azért, mert elérték a továbbkép
gazdasági oktatáshoz, mint a fOldmives zös kor határát. Nem vehetjOk rossz néven 
.gyermekeket. Ezek pedig - más iskola a népiskola tannójától, hogy 80 vagy ennél 
hiány4ban, vagy egyéb okokból -a mezö- is több tanulója mellett nem tudott beha
gazdasági népiskola amúgy is kevés helyét tóbban foglalkozni az elmaradozókkal és 
foglalták el és h'i nem is szorftották ki a amikor 12 évesek lettek, nem akarta továbbra 
szó szoros értelmében a gazdagyermekeket, is megterhelni velük ~ajcit munkáját, hanem 
.alapos oktatásuknak mégis nagy akadályai visszatartásuk helyett átengedte öket a m~
voltak, mert túlságos mértékben duzzasz- zögazdasági népiskolának. Az ilyen gyermek 
totték meg a Jétszámot Már pedig éppen természetesen itt sem tudott boldo~ulni, de 
a gyakorlati oktatásban semmi sem kárho- nagy mértékben hátráltatta a többJ tanuló 
zalosabb a nagy osztálylétszámn~l. Kétség- munkáj.át. A nyolcosztályos népiskola ezen 
telen, hogy szaktanítóinknak a Jövőben le segftem fog. Nemcsak azzal, hogy az V. és 
kell szokniok a nagy számokban kifejezett VI. osztálynak eddig annyira túlzsúfolt tan
·benépeslllbr61. De ez nem aggályos, hanem tervi anyagán enyhiteni fognak, hanem azzal 
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feltétele : a szakképze!t tanerő ~s a gyakq_rló-is, hogy a tanftó saját érdekéb~n ~e.m fogja 

az alsó tagozatból tovább eng.edm ~z el
maradozókat. A mezőgazdaságl népiskola 
pedig csak a hat osztály sikeres elvégzése 
után fogja felvenni a .tanulókat. Ezt már 
azért is meg kell tenme, mert azok a szak: 
ismeretek, amelyekbe a miridennapossá válo 
tanftás során most már alaposan· el kell 
mélyednie, megkívánnak bizonyos nékUiöz-
hetetlen előismereteket - -

Nem fogja-e a nyolcosztál~os nép!s: 
kola feleslegessé tenni a mez~gazdas~.gt 
népiskolát tárgyi tekintetben ? Htszen a tor
vény 10. §-ának 3. bekezd~se hat~roz~ttan 
megmondja, hogy a falust n~ptskolab.a~ 
"mezögazdasági irányú gyakorlatt gazda.sagt 
ismereteket, a leányiskolában _háztartá~ t é.s 
kertészeti ismereteket" is fognak tamtant. 
Ezt a kérdést már eleve figyelembe vette 
a törvényalkotó és ~ törvény indokolásában 
határozottan kijelölte a nyolcosztályos nép
iskola művelődéspolitikai' célkit~zését ebb.en 
a vonatkozásban is. "A néptskola egesz 
belső életének, nevelő és oktató t~unkájá
nak középpanti gondolata és legfobb fel
adata csakis a nemzeti érzés és. valláser: 
köles kimerithetetlen forrásaiból táplálkozo 
maradandó értékű nemzetnevelés.lehet. Ezen
felül pedig az a törekvésem, hogy az ú~ 
tanterv ölelje fel mindazokat a gyakorlatt 
ismereteket és készségeket, amelyekre a nép
iskolából kikerülö ifjúságnak az életben 
való derekas helytálláshoz szüksége van és 
amely ismereteket, készségeket való~an 
hasznositani is tud. A nyolcosztályos nep
iskola azonban mégsem szakisk la. Egészen 
téves lenne az a hiedelem, hogy a gazda
sdgi irányú szakintézetekkel óhajt versenyre 
kelni. Célja inkább az, hogy a tanuJók gaz
dasági élethivatását az alapvető ismeretek 
közlésével ápolja és az ilyen irányú tovább
képzésüket elökészitse." 

A nyolcosztályos népiskola születése 
pillanatában sem kivánt szakoktatási intéz
ménnyé válni ; sem a szakoktatási intéz-· 
ményekkel versenyre kelni. Ezt müvelödés
politikai célkitűzése sem engedi meg, de 
hiányzik hozzá mindennemíi mezögazdasági 
szakszerű oktatás két nélkülözhetetlen alap-

terulet. - . ·; .; . _ : 
A nyolcosztályos néptskola feladata a 

néprnöveltség . e.melése~ Eh_nek érdekében 
tanit gazdaságt tsmeretek~t 1s. ~De ez,ek nem 
öncélúak, hanem hordotói a falu népét érin/ö 
általános müveltségi elemeknek: Felkettik az 
érdeklődést, tágítják a látókört és ami a fl\, 
rávilágítanak a gazdasági hozzáértés fontos
ságára. Ezzel szemben a tpetőgazdasági 
népiskola alkalmazott szakismereteket .köz
vetít. Ezek kielégítik az érdeklődést, a látó
kört határozott irányba terelik és gazdasági 
hozzáértést eredményeznek. A míivelödés
politikai célkitűzéseknek ez a különbözösége 
kijelöli a két iskolafaj helyét. iskolaren~
szerünkben és lehetetlenné .teszt, hogy egyt
kük is feleslegessé válJék. Cs_ak- meg kell 
találni és el kell határolni· .. a." népességnek 
olyan rétegeit, amelyeknek igényei; az:~gyes 
célkitűzések keretében kie.JégU.lésr;e:találnak. 
És ezzel ismét .eljutottunk 0€1-a~.:; ahonnan 
kiindultunk, hogy a jövőben .;;tJnezöga:a:da
sági népiskola taoulóanyagáL:bizonyos ld
válogatással kell felvenni. Ez- a kiválogatás 
semmiesetre sem jelenthet ·szellemi elhatá
rolást olyan értelemben, ahogyan a közép
iskola igyekszik magának . a: ·- tehetségesebb 
elemeket biztositani. Népoktatási intézmény 
a képezhetőség és nevelhetőség határán b~
IUI senkit sem zárhat· ki :.padjaiból. A· kl
válogatást tehát ebben az esetben. a .tanuló 
életkörülményeire kell alapita ni. . · .. 

A mezőgazdasági népiskola igazi • je
lentősége akkor dombofod!k ki. a:111~g~ 
egész valójában, ha a falu .eletében .rá~;varu 
szerepét vizsgáljuk. A falu,, :gazdas.ágL. ~éle
tének fontos irányító .tényezőjévé: kell avat
nunk a mezögazdasági népiskolát. Ennek 
pedig több útja- van. · :. ..•. ,,, ·.· .. 

Napjainkban, amikor az irányított ter
melés idejét éljük, nemcsak fokozott hozzá
értés kell az eredményes gazdálka(!iásho~, 
hanem a változó világpiaci szüks~gletek es 
feltételek szerint . esetleg ism~telten: kell a 
termelést átállítani a•.megszokott vágányok
ról új utakra. Ehhez pedig rugalmasság, a 
termelési lehetőségek gyors f~lismerése, a 
szükséges feltételekhez való· .. azonnaJLalkal· 
mazkodás kell. A legjobb iskolázás_.mellett 
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sem várható, hogy ezek a kellékek minden 
egyes gazdában egyénileg feltalálhatók le
gyenek. A termeléspolitika mindenkori alap
elveinek közvetitésére a falu népe felé kü
lönösen alkalmas a mezögazdasági népis
kola .. Ezt a teladatot nemcsak a tanterv
szerű oktatáson keresztül, hanem elsősorban 
a felnöttek felvilágosításával oldja meg. 

A magyar gazda természeténél fogva 
bizalmatlan. Öseinek jobbágykorából szár
mazó hagyományai sok tekintetben értheti)vé 
teszik elzárkózottságát; jelenében is elég 
okot talál arra, hogy kétkedve fogadja a 
felülről, kivülről jövő útmutatásokat. A mezö
gazdasági népiskola szaktanítója azonban 
közel áll hozzá, kOlönösen akkor, ha nem 
szóval, hanem tettel tanítja. És ebben rejlik 
iskolánk utolérhetetlen és semmi mással nem 
pótolható ereje. A tangazdaság ugyanazok
kal a nehézségekkel küzd, mint a falu többi 
gazdája, ugyanazok az elemi csapások sujt
ják, ugyanúgy érzi az időjárás káros vagy 
hasznos fordulatait A tangazdaság kézzel
fogható tényeivel szemben elóbb vagy utóbb 
elhalkul a bizalmatlanság szava; de hogy 
e tényeknek nevelőhatásuk is legyen, hogy 
kisugározzanak a falu életébe, ahhoz kettő 
kell. Az egyik, hogy valóban példaadó ered
ményeket érjen el a gazdálkodásban, a 
másik pedig, hogy a gazdák tudomást is 
vegyenek róluk. 

Az eredményes gazdálkodás érdeké
ben le kell maodanunk az exotikus kisér
letezésekrőL A mezögazdasági népiskola 
tangazdasága nem arra való, hogy a rizs, 
vagy gyapottermés meghonosításának fel
tételeivel kisérletezzék. De nem szabad or
szágos érdekfi alapvető termelési kisérletek
kel sem foglalkoznia. Erre a célra valók a 
drága pénzen fenntartott kisérletogyi intéz
mények, amelyeknek felszerelése, tndomá
nyos felkészültsége biztosftja az ilyen kisér
letek eredményességét. A mezögazdasági 
népiskola tangazdaságában azt kell termelni, 
ami a vidék viszonyai szerint az országos 
terméspolitikai célok keretei között a leg
jobban megfelel és úgy kell termelni, ah.o
gyan ezt a helyi adottságok lehetövé tesz1k. 
De éppen itt rejlik az iskola fontos ~eladata. 
A helyi viszony?k és adottságok f1gyelem-

bevételével kell kikisérleteznie, példátadóan 
megállapitania a termelés legeredményesebb 
feltételeit. Fajtakiválogatás, trágyázási kisér
letek, a talajmunkák célszerű megválogatása 
és alkalmazása, más hasonló feladatok meg
oldására való elsc>sorban a tangazdaság. 
Ezeket ugyanis egyes gazdák a maguk ere
jéből nem tudják, talán nem is akarják 
megpróbálni. Uj utak törésére pénz, az 
átlagosnál magasabb hozzáértés, az újításra 
való jószándékú és óvatos törekvés kell. A 
mezögazdasági népiskolában e kellékeket 
részben megtaláljuk, részben meg keli te
remtenünk, hogy a falu idevágó életbevágó 
kérdéseiben szalgálatára lenessUnk népünk
nek. A legeredményesebb gazdálkodás, a 
legszebb kisérletek is meddők maradnak, 
ha a falu népe nem vesz róluk tudomást. 
Arra kell tehát törekedni, hogy a gazdák 
mindenkor érdeklődéssei figyeljék a . tan
gazdaság munkáját. A tangazdaság . nem 
vállalkozhatik a hamupipőke szerepére és 
nem várhat szerény ibolyaként arra, hogy 
felfedezzék. A mezögazdasági népiskola 
tangazdaságában folyó munkának nyilvános
ságot kell biztositani. Nem elégedhetünk 
meg azzal, hogy a szUI<'ii ház a tanulókan 
keresztül értesüljön az iskola gazdaságában 
folyó munkákról, elébe kell mennünk a 
gazdák érdeklődésének. 

Szoros kapcsolatot kell teremteni a 
helybeli gazdakörreL Ha nem volna még a 
községben, haladéktalanul meg kell szer
vezni. E téren kOlönösen segítségünkre 
lehetnek a község arany és ezüst kalászos 
gazdái, de be kell vonni az iskola idősebb 
végzett tanítványait is. A szaktanítók és az 
igazgató tevékeny szerepet vállaljon a gaz
dakör működésében. Tartsanak mennél több 
előadást időszerű kérdésekről, rendezzenek 
vitaestéket és minden alkalmat ragadjanak 
meg, hogy az iskolai gazdaságban folyó 
munkákról megemlékezzenek. Egy-egy vita 
során Ugyesen szőjék közbe a tangazdaság 
újításait, bocsássák közre a tervezgetéseket 
Teremtsenek lehetőséget, hogy a gazdák 
ezekhez hozzászóljanak. ,A megvitatás még 
akkor is eredményes, ha a gazdák egy ré
szének, vagy akár többségének felfogása az 
iskola valamelyik újabb kezdeményezésével 
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ellentétes. A magyar gazda nehezen hagyja 
el megszokott útjait és minden újítAssal 
szemben tartózkodóan viselkedik. Ha azon
ban módját ejtjük, hogy a ~érdésről ki
beszélje magát, máris megfogtuk a lelkét. 
Mert a kérdéssel foglalkozik és nem tér 
napirendre fölötte. Ilyen lelki előkészítés 
után jön a tettekkel való bizonyítás. Hivjuk 
meg a gazdákat az iskola gazdaságába, 
hogy személyesen is megtekintsék azt, ami
ról a vita folyt. KOlönösen fontos ez, ha 
elemi csapás vagy kOlönös fordulat hirtelen 
elhatározást kiván a gazdától. Ha meggyö
keresedett lelkében évek során a bizalom, 
hogy az iskola el szokta találni a legtöbb 
esetben a helyes lépést, szivesen követi 
példáját. 

Egy-egy kínálkozó alkalommal keres
sük fel a gazdákat saját gazdaságukban is. 
Minden látogatás, udvarszemle, az istálló 
megtekintése bőséges alkalmat nyujt tapasz
talatok gyUjtésére. Igy ismerjUk meg a hely
beli gazdák leggyakoribb hibáit, de ilyenkor 
kinátkozik a legjobb alkalom a tanácsadásra 
is. Ebben nagyon óvatosan kell eljárnunk, 
a nyers. egyenes bírálat, a vállveregető, 
felülre)) jövő javasolgatás ellenszenvet és 
ellenállást ébreszt a gazdában, de nem is 
helyénvaló. A gazdálkodás kérdéseiben 
egyenrangú félként kell beszélni a gazdá
val és nem szabad éreztetni vele tudésbeli 
fölényünket, mert hamarosan elzárkózik és 
a legjobb esetben tudásunkkal a maga 

hosszas tapasztalatait állftja szembe. javas
latainkat, tanácsainkat nem szabad a gaz
dára ráerőszakolnunk és azonnal kelyeslést 
várni, állásfoglalást követelnUnk tőle. A 
magyar gazda nemcsak tempósan dolgozik, 
hanem így is gondolkozik. Szereti a hallot
takat meghányni-vetni. Ilyenkor magára kell 
öt hagynunk. Ezért határozott tanács helyett 
inkább kételyeket támasszunk benne az 
eddig követett eljárásával szemben ; mu
tassunk rá, hogy m ilyen bajok származhat
nak belöle és hogyan lehetne ezeket elke
rülni. Ha a kételyeket lelkén átszűrte és 
bizalommal fordul a szaktanítóhoz további 
fe.lvilágosításért, nyert UgyUnk van. Mert 
bizalma nemcsak gazdasági kérdésekben 

hozza öt közelebb az iskolához, hanem szi
vesen kUidi gyermekét is oda. Adjunk mó
dot arra, hogy a gazdák a mezőgazdasági 
népiskolát magukénak tekintsék. Hivjuk meg 
a gazdaságba mezef munkák idején is. hogy 
lássák mit dolgoznak gyermekeik. Hosszú 
ideig a szDlök szemében ellenszenves volt, 
hogy gyermekük az iskolában dolgozik. Leg
többen abban a téves hitben élnek, hogy 
csak könyvböJ lehet tanulni és elvesztege
tett időnek minösítik, ha a gyermekük az 
iskolában is ás, gereblyéz, gyomlál, stb. 
mint otthon. Meg kell értetni velük a ne
veléstudomány mai álláspontját, a learning 
by doing elvét, hogy a maradó tanulás a 
cselekvésen alapszik. És meg kell mutatni, 
hogy van elég tanulni való a szerszámok 
megszokottnak vélt fogásain is. 

Kapcsolódjék be az iskola a falu éle
tének egyéb vonatkozásaiba is. Ilyen elsö
sorban a szövetkezeti eszme terjesztése. 
LelkesitsUk a gazdákat a tömörülésre akár 
a beszerzés, akár az értékesítés érdekében. 
óvakodjunk azonban attól, hogy a gazdák 
az értékesítő vagy termelőszövetkezet meg
alakulásában az igazgató vagy szaktanító 
egyéni érdekét lássák. Ezért a vezetést az 
értelmes gazdákra, ismét elsősorban az 
aranykalászos gazdákra bízzuk, a szaktanító 
inkább szellemi téren és tanácsokkal támo-. 
gassa öket. 

Fontos feladat vár a mezögazdasági 
népiskolára a kisérletOgyi intézményekbe 
való bekapcsolódás terén is. A különféle 
növényvédelmi intézetek, a vetőmag-vizs
gáló állomás, a méhészeti, baromfitenyésztő 
telep, a vegyvizsgáló állomások, a szölészeti 
és borászali intézet stb., stb. valamennyi 
értékes tanácsokkal, útmutatásokkal támo
gatják a falu népét. A szaktanító közvetftse 
a község és egyesek felmerülő kérdéseit az 
illetékes intézményhez, ismerje meg tevé
kenységüket látogatással és teremtsen élő, 
eredményes kapcsolatot velük. Ezzel nem
csak faluja ügyét segíti elő, hanem országos 
érdeket is szolgál. 

Vegyen részt a szaktanító a földmfve
lésUgyi minisztérlum minden megmozdulá
sában, a növényvédelemben, a téli gazda
sági tanfolyamok, a há~tartási vándortan-
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folyamok megszervezésében és munkájában. 
Eszméltesse rá a falu népét a szaktudás 
jelentőségére, éreztesse meg vele, hogy a 
gazdálkodás terén mindig haladni kell foly
ton tanulni kell, mert aki elmarad, ~nyagi 
tekintetben károsodik. Éppen ezért nemcsak 
az iskolában, hanem gazdakörben a gaz
dákkal való egyéni érintkezésben 'is hang
sulyozza a földmívelésttgyi minisztérium 
iskoláiban, tanfolyamain való részvétel nagy 
hasznát. 

Az elmondottak szerint a mezőgazda
sági népiskola jelentősége a tanításon is 
messze túlemelkedik s falu gazdasági éle
tének irányitásában és fejlesztésében. Ezek 
a nagy feladatok azonban fokozott követel
ményeket támasztanak magával az iskolával 
szemben is. Mindenekelőtt a felsorolt célok
hoz kell szabnunk a tangazdaság egész fel
szerelését, termelési rendjét. Mindenben 
példát kell adnunk a kisgazdáknak. A fel
szerelés, a~ épületek alakja, nagysága, be
osztása mmd olyan legyen, hogy a kisgazda 
~ maga anyagi erejéhez mérten utánozhassa. 
Eppen ezért elsősorban a célszerfiséghez 
kell szabnunk igényeinket Mindenben kor
szerfiek !együnk, hogy a bevált újrtásokat 
e téren 1s bevezesstik a faluba. De semmi
esetre sem szabad úgy épitkeznünk, olyan 
fe!szereléssel dolgoznunk, hogy a gazdák 
feJ.csóv~lva állapíthassák meg, könnyfi ilyet 
c~málm a~ állam pénzén, de lehetetlen a 
k1sgazda filléreibőL Fényfiző pazarlással 
szükségtelen helyfecsérléssei és anyag fel~ 
h~sználással emelt épületek többet ártanak, 
mmt használnak. A korszerü fejlődés be
mutatása ne jelentsen elérhetetlen vágyakat. 
~ mezögazdasági népiskola nemcsak az 
Ismereteket hangolja át az egyszerfibb nép 
nyelvére, hanem a gazdasági újrtásokat is 
~ falu népének teherbíróképességéhez szál
lltsa le és ebben jó példával járjon elől. 
Ezért arra kell törekedni, hogy ne az állam
segélyben bízva gazdálkodjunk, hanem igye
ke~zünk a kisgazda körülményeihez igazodva 
SaJát erőnkből is talpon állani. Az állam
segély az oktatási feladatokból származó 
reddő kiadások és különleges befektetések 
edezésére szolgál, de nem sajátos egyéni 
elgondolások megvalósítására való, még 

kevésbbé biztosrtás a gazdálkodás eredmény
telensége esetére. 

Állatállományunkat is úgy kell meg
válogatnunk és méreteznünk, hogy necsak 
tanulásra, hanem követésre is alkalmas le
gyen. Az üzemterv összeállftásában feltét
lenül a példaadás lebegjen szemünk előtt. 
Az egyes üzemágak méretezésében kOlönö
sen ügyeljünk arra, hogy a tulzott haszon
~eresés el ne ragadjon bennünket, mert az 
Időszakos fellendülést igen könnyen és sok
szor nagyon hamar mély sülyedés követi 
és példánkkal az utánunk induló gazdákat 
helyrehozhatatlan veszteségekbe sodorhatj uk. 
Az elengedhetetlen kisérleteket, a tanítás 
célját szolgáló különleges növényeket forgón 
kív~l kell beáiUtani. A gazdasági udvarban 
az Istállókban, az ólakban mintaszerü rend 
és tisztaság uralkodjék. Ez egyik gyenge 
oldala népünknek, mutassuk meg, hogy a 
rend nemcsak szép, hanem hasznos is. Az 
időszerfi gazdasági munkák elvégzésében a 
lehetőség határain belül előzzük meg a 
gazdákat, hogy e téren is jó példát adjunk. 
Ne feledkezzünk meg különösen a lányok 
nevelésében az épületek környékének (lakó
ház) csinositásában. 

KOlönösen óvakodjunk attól, hogy a 
magyar gazda hagyományos földéhsége az 
iskolára is átragadjon. Az iskolának a kör
nyék átlagos birtokviszonyaihoz kell alkal
mazkodnia. Túlméretezett tangazdasággal 
nemcsak kielégítetlen vágyakat ébresztünk 
a törpebirtokos réteg gyermekeiben, hanem 
a tanftás tekintetében is elvonalkozunk azok
tól a követelményektől, amelyeket környé
künk éppen a birtokelosztás következtében 
támaszt. 

A mezőgazdasági népiskola kibővített 
célja- a szaktanítói kart is magasabb köve
telmények elé áiHtják. Ezek közUI a legelső 
a szaktudás állandó szinvonalon tartása, 
bövítése. Ennek nagy jelentőségél a kor
mányzat is felismerte, amikor ez év nyarán 
megrendezte a szaktanítók első továbbképző 
tanfolyamát Ezt · évről-évre sorozatosan 
fogják követni a többiek. De ugyanezt a 
célt szolgálja az iskolai könyvtárak kibőví
tése. A folyó évben tekintélyes Osszeg áll 
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rendelkezésre újabb könyvek vásárlására, összefügg a szaktanitóképzés újjászervezé
már meg is indultak a tervszerű beszerzés sének kérdésével is. Az akadémiai rangra 
előmunkálatai. emelkedett tanítóképzés a szaktanítók kép .. 

KOlönösen fontos, hogy a szaktanítók zésének Ogyét is új irányba tereli. A mező
jól megismerjék .a falu gazdálkodásának gazdasági népiskola jövő sorsa nagy mér
módjait, hiányait, sztikségleteit. Ez azonban tékben függ ennek helyes megoldásától. 
időt kiván és ezért bizonyos állandóságot Mert hiába tűzünk ki magas célokat az in
kell biztosítani az egyes iskolák testületében. tézmény elé, ha nem gondoskodunk idejé
Kivánatos, hogy a szaktanítók állomáshe- ben lelket adó munkásokról, akik a célokat 
lytikön hosszabb időt töltsenek és így meg- valóságoKká teremtik. Éppen ezért a mező
érlelödhessék az a bizalom, amitól az előb- gazdasági népiskola jövője elsősorban a 
biek szerint a tanácsadás, faluvezetés ered- szaktanítói kar kezében nyugszik. Nem 
ményessége függ. ·kényszerrendelkezések, sem hivatalos óvó-

Másfelől gondoskodni kell arról, hogy intézkedések, hanem az a lelktilet, amellyel 
a szerencsésen megindult iskolafejlesztés a szaktanítói kar a kitűzött célokat meg
gyorsabb titemben álljon rendelkezéstinkre valósítja, fogja iskolájukat a mai válságból 
a szaktanítói kar utánpótlása. Ez részben a jövőbe átmenteni. 

--·9at&E3·--

A mezőgazdasági népiskola bajairól 
és orvoslásáról 

"Hozzászólás." 

Szabad legyen a címben jelzett témához riil valamit nagy erövel és utánjárással kiharcolni, 
hozzászólanom. Ha a mezögazdasági népiskolák nagyon örülünk neki.. Boldogság töllö!te el lelkUn
bJjairól beszélünk, akkor mindannyiunk lelkében köt akkor, amikor megjelent a számviteli szabály
feltámad a beszélnivágyás. Mindannyian el akar- zal, a tanterv és utasítás, szerelném tovább foly
juk mondani bajainkat és emiatti bánatunkat. Az tatni, de egy kis pillanatra meg kell állnom, mert 
elmult évek alatt voltak olyan orvosló megnyilat- a fabábut fel kell öltöztetni. A szegény kis gyer
kozások, melyek fájdalomcsillapítókként hatottak a mek türelmesen várja, hogy a gondos szülp kere
nagy család sajgó sebére. Nincs még talán egy setéből sikertiljön jó meleg és szép ruhadarabot 
olyan intézmény, ahol annyira össze lenne forrva beszerezni. A kisgyermek hozzákezd és öltésenként 
a kartársi szerelelen alapuló iskolai és kartársi gondosan megvizsgálva, eikésziti a szép tetszetős, 
érdek, rnint a mezÖgazdasági népiskolánáL Mi meleg ruhát. A tfivel, ollóval, cérnával, nehezen 
mindnyájan azon szerelnénk lenni, hogy mindig bánó kis gyermeket segíti az édesanya és egyik 
nlindenben a legtökéletesebbet adjuk, ezért fáj ne- napról a másikra igy el tudja végezni a maga 
kUnk az, ami az iskolánknak fáj. Ezen fájás meg- munkáját. Felsóhajtunk lesz e valaha a keztikben 
gyógyítására elérkezett az idő és a sok· sok .kér- tü és cérna, tudjuk-e ezt a fonalat addig vezetni, 
d és még ezideig gazdátlanul megoldásra vár. Ha- mig a szép, me leg ruha eikésztil? 
sonlatot kell tennem a szegény nincstelen gyermek Édesanya segítségéről me~vagyunk győződve, 
és a gazdag vagyonos szUlők gyermeke között. hisz ő szeret bennUnket A szegény kis gyermek 
Az előbbi örUI, még a csutkából, vagy fából ké- el-el mondja édesanyjának amit gondol és ahogyan 
szUII mez nélküli babának is, a másik a nágyhajú, meg akarja a ruhát csinálni. TerítsOk ki ruha
alvós babát sem becsüli semmire sem. Az egyik anyagunkat az asztalra, álljuk körtil és beszéljük 
eljátszik az általa összetákolt szekerecskével, a meg annak kiszabásAt és azután vegytik kezUnkbe 
a másik a gyárban készUli autót sem tartja szóra- a tüt és varrjuk meg ruhává. 
koztatónak. Ilyen a mi intézményünk. Mi vagyunk Az idő nagyon sok szánypróbálgatásokat 
az a bizonyos szegény gyerekek. Ha nekUnk sike- mutat a multból is. Agilis, erőskeza kartásaink 
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fjradtak el a .. nagy .. kltzdelemben. Az élet törvénye 
swint új és.tíj"nárnypróbálgatásokra van szUkség, 
dc most az. egyszer a próbának utolsónak kell 
lennie. A rohanó világ, a: kUzdö nemze·teic elbukása 
é~ felemelkedése megváltoztatják világnézetünket 
Erii~en keilAognunk a. fonalat, hogy jól összetartsa 
az anyagunkat. ·"Nem szabad a sikert kockára tenni, 
eriis fellépéSre van 'Sz.ükség. Ami érthetetlen, a kor 
megmagyarázza;· de ne feledkezzünk el teritékUnk
röl. E lap nagyon wk örömről és Urömről tudna 
beszélni. Vessük· .egybe mindegyiket. Mindnyájunk 
elolvasta ell'zö ·számunk vezércikkét Ott pontokba 
foglalva vannak azok a lehetőségek, me·yekkel 
anyagunkat szép, meleg ruhának tudjuk kiszabni. 
Van olyan köztük, melyek már birtokunkban vo!
ldk, .. de .. a · fdnáh•uem volt elég erős arra, hogy 
egyes részeit az anyagnak összetartsa, így elestek. 

Ujra megkérdezzük, vigytik a régi fonalat és 
üj öltéseket varrjunk? Igen vigyük, mert csak így 
ksz életjoga egy olyan. szervnek, mely nemcsak 
kiizoktatási; hanem országmegerősítési érdl!k is. 
Ha elhanyagoljuk földmíves népílnket, ne várjunk 
a n:ásik. rét~gtöl sem hasznos mur.kát. Már pedig 
a mi fO.Idn~űves népUnkben a mi intézményUnk 
liirija a lelkét. KöL.öttük, velük élnünk, egy sorssaJ. 
lujj;d küzdünk. Az. a szél, vagy eső, vagy jég, 
\'Jgy fagy teszi tönkre az ö munkáját, mely isko
lilnkét. Hej, de sokszor visszaadta öntudatát az 
tivcs.zö;.Jéleknek a mezögazdasági népiskola. Ezért 
lit: il törődni·· éS" harcolni az intézményért, s kell, 
hogy kikaparjuk ·az, utolsó darabját is a leomló 
falak alól. 

Egy intézmény képzése sem volt ennyire inga
dozó, mint a miénk. Mindezeket betudjuk a kornak, a 
f0rr itsnak, ... mely nem. engedte, hogy kikristályosod
júu egy tiszta~., egészséges megoldás. Tanerőink 
!'zi n te személy. szerint. más és más képzésüek. 
Elért van· az, 'hogy 'a vélemény, az akarat más 
és más. Egy anya gyermekei, testvéri akaratlal 
vannak egyrrlás iránt,· mig többféle gyermekek 
egy család.ban, .több fele nézeteltérésre adnak okot. 
Mindezekkel ~l lehetne kerülni, egy egységes kép
zésst!l. A mi iskolatipusunk serdUit'J gyermekekkel 
fo~latkozlk. E korban -más a nevelés, más d lélek, 
mas. pedag~gia . sziiitsé~es, mint a kis jámborleJ ka, 
kt(smy ·gy~rmekek tanitásánál. A nevelés, az erköl
csii~ .nevelés,. me.tleU .. mi még szakismereteket is 
ki•ll~nk. Nem helyes az a felfogás, hogy alsófokú 
~z<tktntézmériy vagyunk és ehhez kevesebb képzés 
ts elegendő, ·niert ·mi nemcsak a tanulókkal álluok . . 

szembe, hanem vezetjUk kis gazdaságunkat, tani-
, csot adunk a szUiönek és példát adunk, mint gazda. 
Szeriotem ehhez alaposabb felkészültség és kép
zés kell, mint a katedraszerü előadásokhoz és 
papiron tanácsadáshoz. Feltétlen a mezögazdasági 
főiskola lenne az, mely a hivatásra alkalmas tan
eröketnevelne és bocsátana ki az életbe. ~rettségi 
után a négy év elegendő lenne a szakképzettség 
teljes kiépítésére és viszont a tényleg idevaló 
pedagógia lélekbe-ültetésére. Alkalma nyitna a 
jelöltnek arra, hogy ezen idö alatt szemináriumi 
képzésben megismerje az életet. Ez természetesen 
a jelöltnek is és az államnak is terhet jelentene, 
de az állam megtalálja a kamatot a tökéletes mun
kában, a jelölt pedig abban, hogy részére a IV. 
fizetési osztályt, mint egy régi természetest, vissza
állílanák. Igy csak az tudja, mit jelent a közért 
dolgozó "szakosnak~ lenni aki benne él. A nép
oktatásnak másik oldalán múködö tanltói kar már 
megkapta a fóisko'ai képzést. A jó pyári időben 
figyeljUk meg, hqgy a "szakos" ott áll a kaszák, 
kapák mögött, csépel, dolgozik. Jó kedvvel, 
örömei végeuUk, mig tanitótestvéreink kipihenik 
fáradalmaikat .és újult ert'Jvel kezdenek az új mun
kához. Mi pihenünk, ha nyugdíjasok leszünk, de 
még akkor sem, mert a munkához szokott szervezet 
csak a munkában leli pihenését. Kérdés kell-e 
tehát . . . válasz : szllkséges a Mezögazdasági Fő
iskola. 

Az előrehaladás, a kor követelménye, a sok 
reform kell, hogy tökéletesitse a mi intézményün
ket is. Igen üdvös megoldást jelentene, ha min
den iskolánál müködne okleveles tanltó, aki a 
kpzismereti és adminisztratív munkákat látná el. 
Evvel nem a szako$ munkáját könnyitenénk, ha
nem intézményünket emelnénk nivóban, szaktekin
télyben és sok-sok mindenben, ami csak javára 
válna. A szakos több i4őt tudna a gazdátkodura 
fordítani, önk~pzésre, szakfratok olvasisAra, eset
leg a közéletben való szereplésre. Igen sok helyen 
a mezögazdasági népiskola tanerői litják el a 
szakbiráJatokat Igen, mert a józangondolko
dást, ·gyakorlaton · felépülö tudist és meg
itélést csak itt találnak· a birilatokra kivAncsian 
váró érdekeltek. Mindez csak emeli az iskola tekin
télyét. Egy jól sikerOlt gazdasági év, vagy egy 
olyan esztendő,- amikor mis gazdaságok nem arat
nak bőven, akk'Or a mézőgazdasági népiskola jó 
termés~ takari t. be •. JOnnek . az ér~klőd~k. a kivin
csiak. Ez" mind csak a~ iskola nép•zer(ls~ere v•ll, 
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Mindez azt mutatja, hogy a szakosok csak a ma
guk tárgyaival foglalkozva, minél jobban kiépftik 
tudásukat az iskola érdekében. Ennek a kérdés
nek másik oldala az, hogy a mezőgazdasigi nép
iskolánál - ezidő szerint - m6ködő tanftók, 
vagyis közismereli tárgyat tanftó tanftók jövője 
nincs biztositva, pedig ők teljesen az iskola szel
lemében irányitották oktatá&ukat. Onképzést végez
nek, hogy közismereli tárgyaikat szaktárgyainkra 
f~>ltudják építeni. Mindhiába mert kinevezés nincs, 
a1 idő halad, végtelenségig nem lehet kisegitő 
ezért igyekszik biztosabb tévbe evezni és itthagyja 
iskolánkat Nagyon megérzi ezen válto~t intéz
ményünk. Mennyivel más lenne a helyzet, ha ők 
már Jde neveztetnének ki és itt maradnának. Az 
összeszokás és együttes munka olyan lenne, mint 
egy jól összehangolt zenekarban. 

Egy fontos kérdés. Adjunk sulyt a bizonyitvá
nyunknak. Több értelmes gazdával beszélgettem. 
Történetesen az iskolánk kezdő iskola és sok kér
dés még tisztázásra vár a nép előtt. Kérdezi ez a 
gazda : mi hasznát veszi fiam annak a bizonyitvány
nak, mit ebben az iskoliban kap ? Az igazat meg
vall va magam is gondolkoztam egy kicsit, aztán 
próbáltam az én megitélésem szerint rózsászinben 
fellfintelni a helyzetet, mert ha a valót megmondom : 
semmi hasznát, azonkivül, hogy odahaza értéke
sitheti és felhaszAlhatja amit tanult. Ez nem ki
elégitő a mai világban, mert azt mondja, hogy 
inkább áldozok rá pár pengőt és polgáriba adom. 
Gondolkozzunk a kérdésen. Ma már mindenki 
szeret valami végzettséggel dicsekedni. Az egy
szeru ember meg épen büszke arra, hogy gyer
meke tanult. De igy ••• 

Mindez a hiány csak a köz kArára van. Több 
gazdagyerek kapna szakképzettséget, maradna az 
eke mellett, de ha elvégezte a négy polgáJ:it, más 
irányban terelődik gondolkozása és inkAbb fillére
kért frnokoskodik a községházán, vagy falusi ban
kokban, mint odahaza a föld és munka után néz
zen. Tehetősebb gazdák le is nézik iskolánkat, 
mert oda mindenféle gyerek jár. Ha bizonyitvá
nyunknak érvénye lenne, úgy az a szegény gyerek 
igy olyan képesitésa lenne, mint a tehetősebb. 
Legfeljebb a módosabb tovább folytatni mezőgaz
dasági tanulmányát a mezőgazdaúgi középisko
lában. Meg kell nyitnunk a nép előtt is az t=lőre
haladás útját. Könnyebb lenne tanitani a közép
iskolában is, mert egy jelesen végzett lll. évfolya
mos ha elmegy tőlünk, az helytill a középiskola 
l. osztilyában, sOt feiUim•ilja a nem szakképzett-
ségfi tanuló társait. · 

Mindezek a gondolatok a kiteritett anyag 
mellett mr.rflltek fel. Alkalmazzuk úgy a szabásun· 
kat, hogy bb.onyltványával az a végzett IlOvendék 
dicsekedhcssen és öreg korára is mutogathaasa. 
Milyen könnyfi dolga lenne a szervező igazgató
nak. Örömmel hirdetné, hogy ha a tanköteles el
végzi a lll. é•folyamot, akkor kedvezményben lesz 
része, vagy ha munkás, akkor jobban el tud he
lyezkerlni. KOszoMn a földrefo~lra. Bfzva a bölcs 
kormányzásunkban, meg fog valósulni rövidesen. 
Mikor találja meg számftásátia földteform kérdés ? 
Csak akkor, ha olyanoknak adják a földet, akik 
tudnak vele bánni. 

Olvasott vezércikkünkben sok más szempont 
van még felsorolva. Mindazokhoz csak annyit, 
hogy csak egyszer érhetné el a magyar földkultúra 
tetőpontját abban a rendelkezésben, hogy min
den mezőgazdaságban csak szakképzett alkal
mazottak lehetnek kocsisok, pásztorok, juhászok, 
kanászok, tehenészek, állatápolók, béresgazdák, 
tanyagazdák stb. A munka irányitása épúgy meg· 
kivánja a szakképzettséget, mint a munka elgon
dolása, illetve kiadása. Hasonlatot téve az ipar
nzemeknél, ahol minden legkisebb munkát szak
képzett ember vtgez, mlg nálunk... A legtöbb 
kis és nagy gazdaságban az előmunkás, vagy 
munkafelügyelő ép olyan ember, mint a munkát 
végző, csak nagyobb a munkaadóval a kapcsolata, 
mely őt felemeli. Ép ezen a ponton emelkedne a 
mezőgazdasági népoktatás tetőpontjára, ha az ő 

kitermeltjei lehetnének mindazok, akikben az or
szág mezőgazda ága felépül. Ha ez mind meg
lesz, akkor nem azt válaszolni a tanköteles, aki
tOl egyszer megkérdeztem, hogy · miért jinz ebbe 
az iskolica - mert muszály- hanem felragyogna 
az arca, melyet a jövő élet reménysége tenne de
rültté. Kiteritett anyagunk mellett uabás előtt meg
állapodunk abban, hogy érvényt követeJCink an
nak a munkának, amit végzünk. 

Az olvasott vezércikk még érinti a f~IUgye~ 
tetet, mindenesetre egy ilyen formában elképzelt 
intézmény csak akkor fejlődhet kl naggyá, ha min· 
dig mindenben szem előtt tartva ügyei gyon el
intézést nyernek. 

Hasonlatomnak, illetve szabástervemnek a 
végére értem. Kiteritett anyagunkon meglátuanak 
tervkrétánk vonalai. Ha kiszabjuk, bábil.nk szép 
meleg ruhát ölthet és végre kezünkbe vehetjOk a 
tűt és fonalat, édesanyánk segitségével a vonalak 
mentén összeillesztjük és mindenki örül: a káz, 
tetszetős és otthonos "Mezőgazdasági Néptakolána« .. 

Balmazújváros, Szeacly latvia~ 
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Az ezüstkalászosok ideális képzéséról 

Mezőgazdasigi államunkban Kormányzatunk
nak egyik legfőbb törekvése, hogy a mezőgazda
sági ismereteket a rászorultak minél nagyobb tö· 
meg~nek közkincsként átadhassa. 

Ha olyan tömegoktatásról beszélünk, ahol a 
gazdasági ismeretek magvetésével foglalkoznak, 
akkor első helyen án· a mezőgazdasági népiskola, 
amelynek iskolapadjaiban évenként több ezer 
tanuló tanuló Ol. Utánna a téli gazc!asági tanfo
lyamokon résztvevők száma következik. Ha a téli 
gazdasági tanfolyami képzést vizsgáljuk, bizonyos, 
hogy a megvalósitandó cél a legnemesebb irány
zatu, de egyes. helyeken a kivitele szerencsésebb 
megoldást is nyerhetne, vagy másképpen· szólva, 
biztosabb alapra is lehetne helyezni. Módomban 
volt már téli tanfolyamon tauUani, és éveken ke
resztül a Mezőgazdasági Kamara és a Gazdasági 
Egyesület megbfzásából egész télen át Debrecen 
nagykiterjedésa tanyavilágát gazdsági előadások 

céljából látogatnom. Mindenutt azt tapasztaltam, 
hogy a felnőttebb gazdák előtt csak annak a 
beszédnek van igazi sulya, amelyről meggyőződ
hetnek, hogy az tényleg végre is van hajtva. Nem 
egy alkalommal kaptam ilyen felszólalást, hogy 
"csak ugy mondja-e ezt az Ur nekünk, vagy ma
ga is megpróbálta ?• és az volt a kérdezőre nézve 
a legmegnyugtatóbb, hogyha azt a feleletet adhat
tam, hogyha a. vArosban jár kedves Bátyám, nézze 
meg iskolánkat és az iskola gazdaságában termé
szetben meg fogom azt. mutatni. És nemcsak a 
kérdező, hanem mások is megnézték az iskola 
gazdaságát, mert a szegény magyar gazda már 
annyi csalódásban .részesqJt, hogy nem csodál
kozhatunk rajta, ha csak azt fogadja el követésre 
méltónak, aminek jóságáról, mint szemtanú meg
győződhetik. 

A téli gazdasági tanfolyamon szintén arra 
a meggyőződésre jutottam, hogy más előadó tan
tárgyainak egyes tételei tekintetében hozzám for
dultak, hogy iskolánknál ezt vagy aa.t tényleg 
úgy csináljak-e, vagy a hallottak egyszerűen csak 
papfrgazdálkodási · megállapltások. 

Ezeket mérlegelve, · arra az egyszera meg
állapilásra jutottam, hogy az ezüstkalászosoknak 
a képzé11e ugy lenne a legjobb, ha minden olyan 
helyen. ahol mezőgazdasági népiskola van, a 
rnezögazdaiAci iskola oldaná azt meg. Akkor 

nem mondhatná egyes kritizaló hallgató, hogy 
könnyu csak beszélni, de a tanfolyam záróvizsgAja 
után az előadó Urnak fütyül a vonatja és nincs 
aki a rnondottakért késöbb helyt álljon. A mezö
gazdasági népiskola a gazdálkodó és gazdasági 
rnunkával foglalkozó szUiöknek a gyermekeit 3 
éven keresztUl neveli falai között. Azalatt az idő 
alatt minden tanuló megismeri az iskolának úgy 
a mezögazdaságát, mint a kertészetét, valamint a 
jószágtartását Mi lehet annál természetesebb és 
jobb, mintha a felnőtt korban az a gazda ifjú 
továbbképzés szempontjából ismét az állala olyan 
nagyon ismert iskolába térhet vissza. Azt a bizal
mat amely már akkor benne él, más úton nem 
érhetjUk el. Ott minden előadást más szemavegen 
keresztUl lát, mert tudja, hogy az iskola is úgy 
végzi azt, és termése foglalkozásának ez az egy
szera kulcsa. 

Hogy ennek keresztUlvitele semmi akadályba 
ne ütközzék, feltétele, hogy a mezögazdasági nép
iskola tanerőinek képzését ismét vissza kell álli
tani a régi magas szinvonalára. 

Hogy e tömegoktatás minél szélesebb kör
ben Iejtbesse ki munkásságát, Kormányzatunknak 
arra kell törekednie, hogy amennyiben csak anyagi 
helyzete megengedi, a meződazdasági népiskolát 
szaporUsa és tanerővel úgy lássa el, · hogy a téli 
gazdasági tanfolyamok megtartása annak megter
helést ne okozzon. 

Merem állitani, hogy egy jól felszereJt me
zőgazdasági népiskola, ha tanerőinek képzése]a 
régi szinvonalra helyeztetik vissza, az az arany
kalászosok képzését is ideális módon megtudja 
oldani. Hogy ezek mennyire fedik a valóságot, 
legszebb bizonyitéka ennek a mezőgazdasági 
népiskoláktól a FöldmfvelésUgyi Minisztériumhoz · 
átment tanerőknek e téren is kifejtett eredményes 
munkássága. 

Ha a mezőgazdasági népiskola lll. oszt. 
elvégzett fiu tanulóit zöld kalászosoknak nevezzük, 
akkor ez az iskola tipus az, amely jól felszereJt 
gazdaságával, előbb hangoztatott képesitésa tan
erőivel a többi hlászosok képzését is ezért tudná 
a legsikeresebben megoldani, mert azokat az if
jakat a családi otthonból nem emeli ki, csak gaz
dasági ismereteit Mvfti, munkakedvet, munkasze
retetet önt beléjUk anélkül, hogy az az igények 
fokozásával párosulna. A gazdáknak legjobb, az • 
államnak pedig a legoicsóbb tömegoktatása ez lenne. 
Debrecen. Kurdy Sjndor 
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felavatták a hajdúböszö~ményi 

mezögazdasági népiskolát 
15-ln kora reggel még nem hallottuk a gyár 

7 órát jelz~ sipolását s az Újfehértói és Téglási 
útakon már szokatlanul nagy jövés-menés volt. 
Ünneplőbe öltözött kislányok ki~ebb-nagyobb 
csoportja, szépen kifénye~itett csizmájú fiúk igye
keztek kifelé a "Kullogóba •. Az arcuk elárulta, 
hogy most nem rpindennapi esemény készillödik. 

· Iskolaavatás lesz. Igen, ezen a napon adják át az 
újonnan felépitett "MP.z~gazdasági népiskolát" hi
vatásának. 

8 órakor a Kálvin-téri templomban közös 
i~ehirdetésen vett részt a tanulósereg. Majd az 
iskolánál folytatódott 
az ünnepség. Hiszekegy 
eléneklése és iskola fel
avatása, Török Imre ll. 
oszt. tanuló szavalala 
után nagytiszteletű Ba
kóczi Endre köszönte 
meg a jó lstennek se
gítö keg}elmét az új 
épület sikeres felépíté
séért s kérle a Minden
ható áldását, hogy fl!l
adatának m i n d e nk or 
megfelelhessen ! 

jászai Irén ll. oszt. tanuló Havas j. .Iskola
köszönt~" érzéssel elmondott verse után dr. Szál
kay Antal polgármester ismertelte az iskola Jélre
jöttének történetét Ekkor tudtuk meg, milyen 
ilehéz a mai gazdasági viszonyok közt egy isko
lát megszervezni. A város vezetősége azonban az 
első percben magáévá tette a nélkülözhelellen és 
az idők követelményeinek megfelelő iskola meg
teremtését. Minden akadályt elháritva, a magas 
kormány támogatásával sikerült 2 év után több 
mint 1000 (ezer) serdül~ gyermeknek otthont 
adni. Érdemes megemlíteni, hogy az iskola jelen
legi értéke 160.000 P, melyből 90 OOO pengőt 
építkezésre államsegély eimén folyósitott a kor
mány. 20 hold föld és egyéb dologi kiadásokat 
70 OOO P értékben a város áldozatkészsége bizto
sltotta. Köszöneiét fejezi ki a polgármester dr. 
Uzsanyi György orsz. gyűlési képviselőnek, kinek 
közbenjárása és fáradhatatlan munkássága nélkül 

aligha sikerült volna az iskolát létrehozni. 
Sz. Varga Antal lll. oszt. tanuló ügyesen 

szavalta" Új iskola kapujában• ef ma verset. 
Az iskola nevében Sebők Sándor gazd. isk. 

igazgató emelkedett. szólásra. Nagy tetszéssel és 
helyesléssei fogdadott beszédében ismertette a 
még sokak részéről ellenszenvel kísért intézmény 
célkitűzéseit, munkaprogramját. I lajdúböszörmény
ben, hol mezőgazdálkodással foglalkozik a lakos
sag legnagyobb része, kUlönössen erre az iskolára 
nagy szükség van. Elengedhetetlen, hogy a serdillö 
fiúkat és leányokat a gazdasági haladás követel-

ményeinek megfelel~en 
oktassák, hogy azok 
jobb gazdák és gazda
asszonyok legyenek, 
mint nagyapáik, nagy
anyáik voltak, ma már 
azzal a tudáslial nem 
lehet ebben a haladó 
világban boldogulni. 
Munkára kell nevelni a 
fiatalságot, mert munka 
nélkül nincs élet, nincs 
anyagi jobbrafordulás. 
Kérle a jelenlevő kö-

zönséget és a távollévő szülőket, hogy egyaránt 
támogassAk a mezőgazdasági iskolát munkájában. 
Látogassák meg az iskolát minél gyakrabban, 

· ismerjék meg munkáját, mert hivatását csak akkor 
teljesítheti igazán, ha jó indulattal és megértéssel 
találkozik. 

Ezután Bagosi Mária lll. o. t. Pósa L. "Ma
gyar-nyelv" c. költeményét szavalta el. A Himnusz 
hangjai után a jelenlevő kedves közönség meg
tekintette az épületeket, gazdaságot és a korszerű 
gazdasági felszereléseket. 

Az iskola nevében hálás köszönetet mondunk 
~indazoknak a kedves vendégeknek, kik a ható
sagok, testületek, különböz~ iskolák részér~l meg
jelentek és a gazdatársadalmat is képviseltették 
ünnepélytlnkön. 

Brózlk Erzsébet 
gazd. $zaktau. 
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Szőlészeti és borászati kérdések 

4. Borászatunkban kevesebb újítási lehetőség 
van, mint a szőlötermelés terén. Mégis szükséges 
volt új bortörvény hozása, mert az 1908. évi, 
Európában szinte a legszigorúbb bortörvény után 
hozottak bizonyos visszaesést mulattak s a modern 
eszközökkel való kijátszás megfelelő jogi szabá
lyozást kivánt. 

Az újftások közOtt az első a kékderltés, vagy 
sárga vérlúgsóval való derítése a boroknak. Szár
mazéka a legveszedelmesebb méreg, ezért vált 
szükségessé a jogi szabáfyozása az alkalmazásának. 
Ma. ámikor a kereskedelem nem tud berendezkedni 
arra, hogy a régi jó világnak megfel~lően hosszabb 
ideig kezelje a borokat ·s megállapodott, palack
éretteket hozzon forgalomba, kereslek olyan anya
gokat és eszközöket, amelyek a kezelést meg
gyorsllják. Ilyen a sárga vérlúgsó, vagy ferro
ciánkálium. Nem kell megijedni a ciánkáliumtól, 
merl így s hatósági ellenőrzés mellett nincs veszély. 
Egy nem mérgező vas veg)O!et, vízben jól oldódik, 
borban lassan. Vért hamuzsírral és vasreszelékkel 
hevítenek s ebb51 kilúgozzák a sárga vérlúgsót 
Első hatása, hogy a borbOI a fehér, illetve a fekete 
törést okozó anyagokat kicsapja. A fémes iz is 
eltávolítható s a bor jól és hamar, egy hét alatt 
megtisztuL 8 .... 10 nap mulva lefejthelő az üledék
ről. melyet nem szabad semmire sem felhasználni. 
5.67 miligramm sárga vérlúgsó kell l miligramm 
vas kicsapásához. Ezért kémiai vizsgálatnak kell 
megelőz:tie a deritést, de utána a bort is meg 
kell vizsgáltalni, mert hidrogéncianid keletkezhetik, 
ha csak kicsivel is többet keverünk a borba s ez 
a súlyos méreg, inint a sárga vérlúgsó származéka. 
Derltés után a borban 3-4.mg. vasnak kell marad· 
nia. Ha nem tisztul a bor elég gyorsan, akkor szűrjük 
meg. Házasitani az igy deritett bort nem szabad, 
mert összetétele megváltozik s akkor a kivánt célt 
nem értük el. 

S1űréssel kapcsolatos a következő új gép, a 
csirátlanitó szílrő. E. K. filter. Ez nem más, mint 
egy hengerben egy tengelyre húzott sok különleges 
asbest lap, melyeken 1-2 légköri nyomással 
átnyomjuk a bort s a lapok a mikroorganizmuso
kat kiveszik a borból. De ez a szűrő nem a borok 
zavarosságát okozó anyagok eltávolítására való, 
erre az E. K. · szílrc5 használata előtt más sz ű rőt, 
pl. hollandit használunk. Az E. K. szűrő tulajdon-

képen a pasitőrőzést pótolJa· hideg úton. 
Fehér borok szinének javítására a bortörvé

nyünk két anyag hél.szn4Jalát engedi meg. A saf
lórt és a karamelit A saflór a keresett ·zöld-fehér 
szint biztosítja, mig a kararriel. a sárga szint. Az 
első tehát új boroknál használatos, a karamel a 
nehéz, testesebb és óboroknál.· Ha va·Jamely bor 
fixlis, pl. kadarkából készült fehér bor, akkor ezt 
a vörhenyes szint szénporral kivesszük, de ez 
majdnem szintelenné tefti a ·bort. Ekkor festünk 
saflórral, vagy karamellel. A saflör a vadSáfrány 
virága; 100 gr-t 2.5 deci forró vizzel kilugozunk. 
Ha eltartani kivánjuk 15--20 11/o alkoholt adunk 
hozzá. Hl-ként 50-100 cm3 kell. Nem szabad 
azért sem sokat alkalmazni, · mcrt az illat, zamat 
és ízanyagát is befolyásolja a bornak. . 

Vör.~s borok szinét .javítani bortOrvényUnk 
szerint csak házasítással szabad.- Ezért nem tiltja 
el az Othelló direkttermő termeléséf egy ideig, 
mert jó f~stöanyagú. Itt nyilik igen szép ·alkalom 
az új egyedek elöállitóinak arra, hogy egy jó 
fes!ö, de nem direkttermő fajtát hozzanak !élre; 

Ujitás a fojtott must, vagy. mistella, elöálli
tása. Ha jól megérett szőlő mustjához az erjedés 
megindulása előtt 15 Ofo szeszt ·adunk, úgy, hogy 
az élesztő az erjedési nem tUdja megindítani, 
akkor kapjuk a mistellát, ·me ly J 3- J 4 Ofo alkoholt 
és 16- JS Ofo cukrot tartalmaz. Bortörvények sze
rint csak külföldi szállításra engedélyezi az elő
állítást. Alkatrészei közölt nincs összhang, kOz
vetlen fogyasztásra nem alkalmas; ·csak javitásra. 

Sokat beszélnek szakkörökben a· vonatanyag, 
vagy extraktróL Ezek a bornak nem illő alkatré
szei, melyek lepárlás után viszamaradnak. Ezek 
adják a bor testét, teltségét. Első ezek közölt a ter
mészetes culcor, azután a· nem illó szerves savak, 
glicerin, stb. Mennyiségük· 1.4-3 Ufo, nehéz 
aszuknál 20-40 'lo is lehet.' 

A sárga vérlugsóval kapcsolatban szóltam a 
feketetörésrőL Ennek testvére a fehértörés, amely-
ről eddig ismereteink :nem igen voltak. Okozója ·· 
a foszforsavas vas. Ha fehér borokat palackra · · 
fejtünk, néha 2-3 nap mulva finom, fehér-kékes, 
tejes, fátyolos zavarodési .. észlelünk. Ez a fehér
törés. Hason1ft a fehérje 'kiv4téshoz, sokan azz~l 
össze is tévesztik. Ha a fosztórsavas vas melletl 
csersavas vas ·is .van ·a borban,_ akkor feketetörés 
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mezögazdasági népiskolát 
15-ln kora reggel még nem hallottuk a gyár 

7 órát jelzéS sipotását s az Újfehértói és Téglási 
útakon már szokatlanul nagy jövés-menés volt. 
Ünneplőbe öltözött kislányok ki~ebb- nagyobb 
csoportja, szépen kifényeFitett csizmájú fiúk igye
keztek kifelé a "Kullogóba •. Az arcuk elárulta, 
hogy most nem q~indennapi esemény készUiödik. 

· Iskolaavatás lesz. Igen, ezen a napon adják át az 
újonnan felépitett "MP.zl'Sgazdasági népiskolát" hi
vatásának. 

8 órakor a Kálvin-téri templomban közös 
igehirdetésen vett részt a tanulósereg. Majd az 
iskolánál folytatódott 
az ünnepség. Hiszekegy 
eléneklése és iskola fel
avatása, Török Imre ll. 
oszt. tanuló szavalala 
után nagytiszteletű Ba
kóczi Endre köszönte 
meg a jó lstennek se
gítö kegyelmét az új 
épület sikeres felépíté
séért s kérle a Minden
ható áldását, hogy ld
adatának m i n d e n kor 
megfelelhessen ! 

jászai Irén ll. oszt. tanuló Havas j. .Iskola
köszöntő" érzéssel elmondott verse után dr. Szál
kay Antal polgármester ismertette az iskola létre
jöttének történetét Ekkor tudtuk meg. milyen 
nehéz a mai gazdasági viszonyok közt egy isko
lát megszervezni. A város vezetősége azonban az 
első percben magáévá telte a nélkülözhetetlen és 
az idők követelményeinek megfelelő iskola meg
teremtését. Minden akadályt elhárltva, a magas 
kormány támogatásával sikerült 2 év után röbb 
mint 1000 (ezer) serdUiö gyermeknek otthont 
adni. Érdemes megemlfteni, hogy az iskola jelen
legi értéke 160.000 P, melyböl 90 OOO pengőt 
építkezésre államsegély eimén folyósitott a kor
mány. 20 hold föld és egyéb dologi kiadásokat 
70 OOO P értékben a város áldozatkészsége bizto
sltotta. KöszOnetét fejezi ki a polgármester dr. 
Uzsanyi György orsz. gyfilési képviselönek, kinek 
közbenjárása és fáradhatatlan munkássága nélkül 

aligha sikerült volna az iskolát létrehozni. 
Sz. Varga Antal lll. oszt. tanuló ügyesen 

szavalta" Új iskola kapujában• elm ű verset. 
Az iskola nevében Sebők Sándor gazd. isk. 

igazgató emelkedett. szólásra. Nagy tetszéssel és 
helyesléssei fogdadott beszédében ismertette a 
még sokak részéről ellenszenvel kísért intézmény 
célkitűzéseit, munkaprogramját. llajdúböszörmény
ben, hol mezőgazdálkodással foglalkozik a lakos
sag legnagyobb része, különössen erre az iskolára 
nagy szokség van. Elengedhetetlen, hogy a serdülő 
fiúkat és leányokat a gazdasági haladás követel-

ményeinek megfelelően 
oktassák, hogy azok 
jobb gazdák és gazda
asszonyok legyenek, 
mint nagyapáik, nagy
anyAik voltak, ma már 
azzal a tudással nem 
lehet ebben a haladó 
világban boldogulni. 
Munkára kell nevelni a 
fiatalságot, mert munka 
nélkOl nincs élet, nincs 
anyagi jobbrafordulás. 
Kérle a jelenlevő kö-

zönséget és a távollévő szülöket, hogy egyaránt 
támogassák a mezögazdasági iskolát munkájában. 
Látogassák meg az iskolát minél gyakrabban, 

· ismerjék meg munkáját, mert hivatását csak akkor 
teljesítheti igazán, ha jó indulattal és megértéssel 
találkozik. 

Ezután Bagosi Mária lll. o. t. Pósa L. "Ma
gyar-nyelv" c. költeményét szavalta el. A Himnusz 
hangjai után a jelenlevő kedves közönség meg
tekintette az épületeket, gazdaságot és a korszerü 
gazdasági felszereléseket. 

Az iskola nevében hálás köszönetet mondunk 
~indazoknak a kedves vendégeknek, kik a ható
sagok, testületek, különbözö iskolák részéről meg
jelentek és a gazdatársadalmat is képviseltették 
Onnepélyünkön. 

Brózlk Erzsébet 
gazd. (;zaktau. 
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Szőlészeti és borászati kérdések 

4.· Borászatunkban kevesebb újitási lehetőség 
van, mint a szőlötermelés terén. Mégis szükséges 
volt új bortörvény hozása, mert az 1908. évi, 
Európában szinte a legszigorúbb bortörvény után 
hozottak bizonyos visszaesést mutattak s a modern 
eszközökkel való kijátszás megfelelő jogi szabá
lyozást kivánt. 

Az újftások közölt az első a kékderftés, vagy 
sárga vérlúgsóval való derilése a boroknak. Szár
mazéka a legveszedelmesebb méreg, ezért vált 
szükségessé a jogi szabályozása az alkalmazásának. 
Ma. ámikor a kereskedelem nem tud berendezkedni 
arra, hogy a régi jó világnak rnegfel~lően hosszabb 
ideig kezelje a botokat s megállapodott, paiack
éretteket hozzon forgalomba, kerestek olyan anya
gokat és eszközöket, amelyek a kezelést meg
gyorsltják. Ilyen a sárga vérlúgsó, vagy ferro
ciánkálium. Nem kell megijedni a ciánkáliumtól, 
mert így s hatósági ellenőrzés mellett nincs veszély. 
Egy nem mérgező vas veg}'ü!et, vízben jól oldódik, 
borban lassan. Vért hamuzsfrral és vasreszelékkel 
hevilenek s ebből kilúgozzák a sárga vérlúgsót 
Első hatása, hogy a borbOI a fehér, illetve a fekete 
törést okozó anyagokat ·kicsapja. A fémes iz is 
eltávolítható s a bor jól és hamar, egy hét alatt 
megtisztuL 8 .... 10 nap mulva lefejthetö az Oledék
röl. melyet nem szabad semmire sem felhasználni. 
5.67 miligramm sárga vérlúgsó kell l miligramm 
vas kicsapásához. Ezért kémiai vizsgálatnak kell 
megelőznie a derítés!, de utána a bort is meg 
kell vizsgáltatni, mert hidrogéncianid keletkezhetik, 
ha csak kicsivel is többet keverünk a borba s ez 
a súlyos méreg, mint a sárga vérlúgsó származéka. 
Derítés után a borban 3-4.mg. vasnak kell marad
nia. Ha nem tisztul a bor elég gyorsan, akkor szűrjük 
meg. Házasitani az Igy deritett bort nem szabad, 
mert összetétele megváltozik s akkor a kivánt célt 
nem értük el. 

S1ürésset kapcsolatos a következő új gép, a 
csírátlanító szílrő. E. K. filter. Ez nem más, mint 
egy hengerben egy tengelyre húzott sok különleges 
asbest lap, melyeken 1-2 légköri nyomással 
átnyomjuk a bort s a lapok a mikroorganizmuso
kat kiveszik a borból. De ez a szürő nem a borok 
zavarosságát okozó anyagok eltávolitására való, 
erre az E. K. · szQrö használata előtt más szOrőt, 
pl. hollandit használunk. Az E. K. szürő tulajdon-

képen a pasitőrőzést pótolJa· hideg ú"ton. 
Fehér borok szlnének javítására a bOrtörvé

nyünk két anyag h~szná•alát engedi meg. A saf
lórl és a karamelit A saflór a keresett ·zöld-fehér 
szint biztosítja, mig a kararriel. a sárga szint. Az 
első tehát új boroknál használatos, a karamel a 
nehéz, testesebb és óboroknál.· Ha nlamely bor 
fixlis, pl. kadarkából készilU fehér bor, akkor ezt 
a vörhenyes szint szénporral kivesszük, de ez 
majdnem színtelenné tesii a ·bort. Ekkor festünk 
saflórral, vagy karamellel. A saflör a vadSáfrány 
virá2a; 100 gr-t 2.5 deci forró vizzel kilugozuilk. 
Ha eltartani kivánjuk 15--20 % alkoholt adunk 
hozzá. Hl-ként 50-100 cm3 kell. Nem subad 
azért sem sokat alkalmazni, · mcrt az illat, zamat" 
és ízanyagát is befolyásolja a bornak. . 

Vör.':s borok szlnét .javitani bortörvényunk 
szerint csak házasilással szabad: Ezért nem tiltja 
el az Othelló direkttermő termeléséf egy ideig, 
mert jó f~stöanyagú. Itt nyilik igen szép alkalom 
az új egyedek elöállilóinak arra, hogy egy jó 
fes~ő, de nem direkttermő fajtát hozzanak !élre; 

Ujítás a fojtott must, vagy. mistella, elöálll
tása. Ha jól megérett szölő musljához az erjedés 
megindulása elölt 15 % szeszt ·adunk, úgy, hogy 
az élesztő az erjedést nem tudja megindítani, 
akkor kapjuk a mistellát, ·mely 13-14 °/o alkoholt 
és 16-18 Ofo cukrot tartalmaz. Bortörvények sze
rint csak külföldi szállításra engedélyezi az elő
állítást. Alkatrészei között nincs összhang, köz
vetlen fogyasztásra nem alkalmas; ·csak javitásra. 

Sokat beszélnek szakkörökben a vonatanyag, 
vagy extraktróL Ezek a bornak nem illő alkatré
szei, melyek lepárlás után viszamaradnak. Ezek 
adják a bor testét, teltségét. Első ezek közölt a ter
mészetes culmr, azután a· nem illó szerves savak, 
glicerin, stb. Mennyiségük 1.4-3 u/0 , nehéz 
aszuknál 20-40 % is lehet: 

A sárga vérlugsóval kapcsolatban szóltam a 
feketetörésrőL Ennek testvére a fehértörés, amely-
ről eddig ismereteink :nem igen voltak. Okozója .. 
a foszforsavas vas. Ha fehér borokat palackra 
fejtünk, néha 2-3 nap mulva finom, fehér-kékes, 
tejes, fátyolos 2avarodást·· észlelünk. Ez a fehér
törés. Hasonlit a fehérje "kiv~láshoz, sokan azz!il 
össze is tévesztik. Ha a fosdórsavas vas mellett 
csersavas vas ·is .van a borban,. akkor feketetörés 
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~l elc5, mely elfedi •·· feh~rilt. A fehértOréles 
bort fej~r jól szeU6ateuOir, ezzel.elc5segftjUk a 
vaafoszf•t kfv~Wt törés elc5tt derUsUk meg cser
sav-zselatinnal Mint mondottam hasonló ehez a 
feherjeldvilú, ez a feb~ borok megkékUiése. 
Borlliba, elleae az a ftdekezés, hogy a borokat 
palack&ett6 kell kezelnünk. Palackozáskor ne 
6rintke7.zflc a bor sok. levegc5vel s a palack ké
nezhetc5 is. 

Nem új ugyan, de meg kell emlékeznem az 
ecetesedésrc51 iJ. Sok kis gazda borának hibája . s 
az urak hivatva liMPlt · ilyen esetben segfteni, 
mert a bofáNati feiOgyeJc5 igen elfoglalt ember s 
mándenUvé nem juthat el. Az ecetesedés okozói az 
ecetbaktmumok. Többf61ék. A levegc5vel érintkezc5 
bor feUIJetén, mint a borvirág. vékony hártyát ké
pez s oldalt és felfelé is terjed~. De a rossz akona 
dugó· melleft azivárgó gyenge borokat is megtá
mad ja, ha a Mmáléklet neki kedvez. A legked· 
vezc5bb b6ménéklet a 34· C0, felsc5határ 42, alsó 
4-7 C0• Videkezél ellene a tudú, szuretkor már 
a termá rnegválogatúat a tc5kéken megecesedett 
fartOk kiszedéle, a tiutaúg, kénezés, a borok 
rendneres feltöltO&etáe & a magasabb alkohol
fok, tehát minW,Cermelés, . vagy az alkoholfok 
emelése mesterségesen. 15-19 térfogat 'l• alko
hol már biztosit& az ecetbaktériumok ellen. Ha a 
borban az ecetsav elszaporodott, u. i. a baktériu
mok u alkoholt ecetsavra & vfzre bontják, majd 
az ecetsavai azénaavra, él vfzre, akkor közvetlen 
fogyasztásra már nem alkalmas. Az ilyen bort pá
rolhatjuk, vagy ecetnek használjuk. 

- Végül, mivel minden ilyen szakszerű kir.tn
dulásnak kóstolú_a befejezése, Bébíny azóul meg
emlékezem annak menetérc51. A lr4MelúDái búom 
érzékszervUnk szerepel, a halon, Jep6n . és a tiszta 
poháron kfvOI. El6uDr .a , aemttnk. Tisztaúgot 
l!zint fieyeljlk ,.-, a errc11 már tObb jellemzc5 tu~ 
lajdQAIJIM kitetRztethettlnk.. Pl. a borok új, vagy 
6 M11Jía. Kezeltségére, vagy betegségére stb. Hoz
zivetc51egesen u alkoholfokra s a borok testessé
gére is kOvetkeztethettlnk, mezt ha a poharat félre
fordltjuk, a falán olajos anyag húzódik a bor után 
ami arra enged kOvetkeztetoi, hogy jobb, nebe~ 
zebb borral van dolgunk. A második az. orr, a 
szaglás. Sok_ jót él sok rouzat lehet már Igy is 
meaállapitaaa. Illatot, melrr61 már fajtát is felis
merh~lnk, pL musJcoW,t. Betegséget, pl. ecete
sedélt. Az utolsó és talán a legfontosabb az fzlés 
a n,elv. Ennek a heuá él tOftn szemolesOk 

-
vannak, melyeknek fontos szerepe van a borok 
vizsgálatánál. lz, tiszta~ga, fajtája, a bor alkohol
tartalma, testessége, tehát cukortarlama, betegsé~ 

gek, borhibák, stb. állapfthatók meg. És nem utolsó 
sorban a gyakori kóstolás után a világ rózsaszina 
volta. Ha tehát kóstolunk, gondoljunk mi is ál
munk valóra vAlására, Nagy-Magyarország vissza
állitására, mert ha ez bekövetkezik, sze516 és bor
termésUnk ismét elfoglalja eredeti fontos helyét a 
nemzet felvirágoztatásában. Adja lsten, hogy mi
hamarabb találkozhassunk Erdély mesés borait 
kóstol va. 

Kecskemét, 1940. július 7. 
Dr. Németh János. 

Hivatalos 
, 

res z 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz

ter Tövissi jános derecskei, Bodó Sándor eszter
gomi segélydijas gazdasági szaktanitókat eddigi 
szalgálatuk beszámitásával állami gazdasági szak
tanitókká kinevezte. 

(65.469/1940. V. 2. u. o. rendelet.) 
Budapest, 1940. évi október 26-án. 

A miniszter rendeletéből : 
dr. Kósa Kálmán sk. 
miniszteri outályfc5nOk. 

A vallás- és közoktatásOgyi miniszter Simon 
Sándor vágsellyei mee6gazdasági népiskolai segély
díjas gazdasá.gt suktanftót állami gazdasági szak
tanitóvá ki~tCRZte. (64.880/IY40.V. 2. o. o. szám.) 

Budapest, 1940. évi november 6-án. 
A miniszter rendeletéböJ : 
dr. Kósa Kálmán sk. 
miniszteri osztályfc5nök. 

Meghivő 
A O. Sz. O. E.-nek választmánya f. évi de

cember hó 2-án (hétfc5n) délelőtt· ll órakor Buda
pesten a Tanfiók Háza kistermében Ulést tart 
melyre a választmány tagjait ezúton meghivom é~ 
megjelenésaket kérem. 

Ugyanezen napon és ugyanott délután az 
összes mezc5gazdasági népiskolák igazgatói érte
kezletet tartanak az 1940. évi XX. tc. végrehajtási 
utasilásával kapcsolatos és egyéb fontos státus
ügyek megbeszélésére. Felkérek minden igazgatót 
hogy az értekezleten - minden akadályt lekUzdv~ 
- megjelenni sziveskedjék. 

Debrecen. Kurdy Sándor 
alelnök. 
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Igazgatói értekezlet Szolnokon •. 
A Szolnok vármegyében és környékén Jévö 

mezőgazdasági népiskolák igazgatói sztlkkörfi ér
tekezletre gyfiltek össze folyó hó 70-án délelölt 
Szolnokon, a mezögazdasági népiskolában. Az ér
tekezleten mintegy 16 igazgató és néhány szak
tanltó és szaktanftónö vett részt. Az értekezleten a 
VIli. osztályos népiskola felállftásával kapcsolatos 
státusagyeink és iskolánk jOvöje kerUitek komoly 
megtárgyalásra. A fontosabb tárgyalási I]Ontok a 
következök voltak : · 

t. Ha a VIli. osztályos mindennapos okta
tás általánosan végrehajtásra keraJ, akkor nem 
volna-e jobb, ha a szaktanftó járna be az elemi 
népiskola felsö tagozatába, szaktárgyakat tanitani ? 

E kérdés kOrai hosszas vita alakult ki. jelen
levő igazgatók csaknem kivétel nélkol hozzászól
tak a tárgyhoz és a leghatározottabban leszögez
ték, hogy ragaszkodnak a mezögazdasági népiskola 
teljes Onállóságához, mert minden olyan törekvés, 
amely a VIli. osztályos elemi és a mezögazdasági 
népiskola tantestoletének fuzionálására irányul, az 
iskola Onnllóságának feladására vezetne. Ez a tö
rekvés ellenkezik a folyó évi augusztus 13-án kelt 
64050/1940. V. 2. a. o. számú rendeletének szel
lemével, amely világosan kimondja, hogy a mezö
gazdasági népiskolát, mint nélkolözhetetlen iskola
tipust, a VIli. osztályos népiskola felállftásával nem 
gyenglteni, hanem épen ellenkezőleg, eredeti fel
adatának megvalósftásához közelebb vinni akarja. 

2. Szakséges-e iskolAinknál a gyakorlóterUlet ? 
Altalános az a vélemény, hogy a gyakorló

lernlet nélkol a mezögazdasági népiskola szaktár
gyainak tanitAsát nem tudná tOkéletesen megvaló
sltani, tehát gy~korlóterOietéhez ragaszkodik. Szak
ségesnek tartja a gyakorlóteraJetet a felnött gazda
társadalom oktatása szempontjából is, mert általá
ban a mezögazdasági népiskola olyan vidéki kis
városokban és községekben mfikOdik, ahol évti
zedek óta képviseli a mezögazdasági kultúrát. Leg
több iskolánknak a tekintélyét épen a gyakorló
terUiet adta meg. Ahol a gyakorlóteralef körUI va
lami fogyatékosság mutatkozott, ott - ha az okokat 
kutatjuk - megállapfthatjuk, hogy vagy azért nem 
felelt meg hivatásának, mert gyakorlóferOletét a 
község kubikgOdreinek helyén jelölték ki, vagy 
azért, mert a legelemibb támogatás és anyagi el
látmány hiányában korszerfi eszközökkel nem tudta 
magát felszerelni. Ha tehát valamelyik gyakorló-

terOleinél illetékes kOrök nem litnak eiig ered
ményt, ott a fölényes 'kritika · helyett, anyagi támo-
gatást kéronk. · 

2. A leánytanulók, a szaktanftónc5k vezet~ 
alatt, kolon váljanak-e férfitagozattól ? · 

Annak érdekében, hogy a ·leánytanulók a 
község vagy város központi fekvéla helyén, köny
nyebben megközel-fthetö helyilégben tanulhassanak, 
az értekezlet-e megoldást helyesli, mert hiszen 
egyes városi iskolAinknál ez a megoldás gyakor
latban is jól be1ált. Ahhoz . azonban határozottan 
ragaszkodik, hogy ez a kUIOnköltözá ne jelentie 
az iskola kettéhasadisát, tehét somdását, hanem 
szervezetileg, admloisztráció és felDgyelet tekinte
tében továbbra is legyen az iskola szerves része. 
Ahol pedig nincs szakség a kDIOnkOitnzésre, mert 
hiszen ez iskola bent a városban van, ott marad
jon úgy, mint eddig volt. Ha néD évtized -óta 
megfért e két tagozat kOzös fedél alatt, a jövöben 
is megférhet. Nem valószfnfi, az sem, hogy a Vlff. 
osztályos népiskolákban, valamint a polgári · leány 
és fiú iskolákban hasonló· kDIGnválásra precedens 
akad na. 

4. Kik legyenek az ilkola tanutói ? 
Az igazgatói értekezlet· a jelenlevc5k hozzá

szólása után kimondja, hOQ eire YOnatmzólag már 
direktivál adott a vallás-·&· k6zoktatúlgyi mlnisz
ter akkor, amikor a 64050/1949. V. 2. a. o. sz. 
rendeletében kifejezte, hogy · a nem kimondottan 
gazda~erekek járnak az elemi·népiskela·VII., VIli. 
osztályába, vagyis a gazdagyermekek . a mezögaz
dasági népiskolába. E tekintetben az értekezletnek 
az a kivánsága, ·hogy a rigrehajtái · utasitu ne 
tegyen kfllönbséget a gazda, a bérl6 ··és a gazda
sági alkalmazott között. Tehát a · gazdasAgi nép
iskola tanulója legyen mindazon szDiö gyermeke, 
aki földmfvel&sel foglalkozik, akár mint tulajdo
nos, akár mint munkás. 

5. Milyen értfke legyen a lll. osztály bizo
nyitvAnyának ? 

Az igazgató értemlet egyOntetfi Ilidnsága 
a következö : mondja kl a . v•rehajtási utasltás, 
hogy a mezögazdasági · népilkola 111 •. osztályát el
végzett tanulókat mindazok .a jogok meaillesék, 
amelyek a VIli. osztályos elemi e~l jár
nak. Ezenfelül, ha maGgazdasági ri6pJskola . lll. 
osztályát végzett tanuló tov6bbtanulúát gazdasági, 
kertészeti, szGiélzeti, borúzati ·.kkipfokli taninte
zetben óhajtja folytatni, akkor a gazdaúli · tjr .. 
gyakból kt11Gnbözeti vinga:.tftelire a -kotelntes-
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sék. Elsőbbségi jogot biztosítson az iskola elvég
zése esetleges földreform alkalmával, a földigény
lésnéL Az országos munkásbiztoslló intézetnél, 
illetéklerovási kedvezményben részesüljön. 

6. Mezőgazljlasági népiskolai tanerők milyen 
képzésben részesüljenek a jövőben ? 

E kérdés kbrül nagy viták fejléldtel< ki. Ah
ban minden hozzászó:ó megegyezett, hogy a szak
tanítóképzés, a líceum, \'agy más középískolai érett 
ségi után, IV. évfolyamos. akadémián törjén jék. Ez 
lehetne a szegedi polgáriiskolai tanárképzővel pár
huzamosan felállítandó mezőgazdasági fakultáson, 

-
ahol is a szaktárgyak adói, gazdasági akadémiai 
tanárok iennének. 

1. Kurdy Sándor elnök javaslatára elhatá
rozta az értekezlet, hogy december 2-ára Buda
pestre az· összes mezögazdasági népiskolai igaz
gatók bevonásával, nagyobb szabású értekezlt!tet 
tart, a fenti. kérdések behaló tanulmányozására. Az 
értekezletre minden igazgató külön meghivót fog 
kapni. Kivánatos dolog volna, hogy az igazgatók, 
mielőtt az értekezletre feljönnének, fenti pontokra 
vona1kozólag tantestületi gyűlésen kikérnék a tan
testület véleményét és azt is magukkal hoznák. 

... ·. 

HIR EK 
.. ·--·~--.-----

Kellemes Mikulást és karácsonyi Un- helyre került a "Hóman Emlékérem". Farkas 
oepeket kiván a sierkesztőség minden olva- Gyula magas kitantetése őszinte örömmel tölt el 
sójának. mindnyájunkat, merl a feltétlen megbec~Uiés, a 

- K~ti,iqtetés. f. é. november hó 16 án szeretet veHe körül Öt a magyar Gazdasági Szak
tartotta Magyarország tanítótársadalma Budapesten tanítói kar részéről is, melynek fáradhatatlan 
a X. Egyetemes Tanítógyülést, melyen hosszabb munkás tagja, példaadó egyénisége s a G. Sz. O. E -
ideig résztyett Hóman Bálint kultu~zminiszter is, nek elnöke volt, de nyugalomba vonulása óta is 
majd déli iávoz~sakor ~épvisel~tével Fáy István . sz?ros. kapcsolatot tart fenn ~ .. karral. .Jókfvánsá
államtilkárt bizta meg. 2800 tanító képviselte az gamk tolmácsolása .mellett kérjuk a MmdenhatóJ, 
orszAg_ tanitótársadalm~t s zsúfolásig töltötte meg üdvözölhessük ő! még hosszú évek során orszá
a pesti Vigadó hatalma.s helyiségeit Impozáns gos kongreszusamkon. 
megmozdulást dokumentált, . amiről mintát vehet -- S.zemélyi hirek: D~kay Endre oki gazda, 
az ország bármely közülete. A kultuszminiszter aki eddig elemi. iskolánál míi~ödött, Vkm. az ősz 
nagy beszéde s a számós kiváló előadó, a felvi- folyamán a mezöberényi Mezögazdasági Népiskolá
déki- és ~rdélyi tanitóság kép~iselete maradandó hoz helyezte át gazd. szakianitói minöségben. 
emléket hagyott. a _lelkes hallgatóságban. A gy ülés Herényi Filoména okl. tanítónőt a Vkm. a 
fol,yamán a Szöxetség által alapitott emlékérmeket mezöberényi Mezőgazdasági Népiskolához küldte 
nyujtotta át. az . eln~k a kulluszminisz:ernek, Fáy közismereti ,~árgyak tanfiásár a. 
István, Petry Pál állam~itkároknak, Kós~ Kálmán A sajógömöri mezögazdasági iskola L. Szabó 
es Hertelendy miniszteri · osztályfonököknek, majd Imre igazgató vezetésével megkezdte míiködését. 
a kultuszminiszter személye.sen húsz· tanítónak A Körösiarcsai Községi Mezőgazdasági Nép
nyujtotta át a "Hóman emlékérmet". A húsz ki- iskolánál Bélafi Károly igazgató újból jelenlegi 
vátasztott között örömmel olvassuk Farkas Gyula állását foglalta el. 
ny. ~ezöga~d~~ági n~pisk~lai.· igazgat~ nevét, aki - Ötvenedik jubiláris tenyészállatvásárt 
mezogaz~asag1 . népiskolaJ 1gazgató1 müködése rendezi jövőre az OMOE. A budapesti mező
mel~elt •~azgató;a voU a békési 27 .tag:· községi gazdasági kiállítás és tenyészállatvásár rendezö
né~ISkolaJ t.antest~letnek :is, s ·mint. ilyen élénk bizottsága megtartotta ez évi első gyfilését. Vitéz 
részt vett a !a•~tóegyes·ületek. o:szagos .s~övet- Teleki Béla gróf főispán elnöki megnyitójában 
ségénék,. az Eo t vo.~· alap-nak, a v.~rmegye• alla lá- örömmel emlékezett meg a keletmagyarországi és 
nos Temtó Egycsulet-nek . munkáJaban és vezeté- székelyföldi részek visszacsatolásáról annak a re
~:ben ·.mety köziiietek ~is~teletbeli tagjának soráha ményének adva kif~jezést, hogy az e;délyi gazdák, 
J.S emelte. Szám os ~J Hintetése . után nála mélló .miként a világháború előtt, most ismét rövidesen 



1940. december hó. MEZÖGAZDASÁGI NÉPOKTATÁS -
jelentős szerepet fognak vinni a hazai állattenyész
tésben Majd örömmel közölte, hogy a földműve
lésilgyi minisztérium és a főváros megértö áldozat
készséggel jelentösebb összeget fordit a kiállítási 
telep fejlesztésére, úgy, hogy az a m?gnövekedett 
ország mezőgazdasága részére az évenként szoká
sos tavaszi ünnep alkalmából megfelelő hajlékot 
fog biztositani. Az t'tj korszerü és nagyméretű 

baromfikiállítási csarnok már épülöfélben van, a 
szarvasmarhák, sertések és juhok részére tervezett 
t'tj kiállítási istállók építésének munkálatai is már 
megindultak. A biwttság Konkoly Thege Sándor 
dr. OMGE főtitkár előterjesztései alapján úgy ha
tározott, hogy megkezdi az elökészoteteket a jövő 
évi kiállilás megrendezésére. Az idei kiállításnak 
minden előző évit meghaladó sikere ugyanis be
bizonyitoita, hogy ennek a jól beváll intézménynek 
a rendkivüli viszonyok közölt fokozott a jelentő

sége. A jövő évi kiállilás az ötvenedik lesz az 
OMGE által rendezett mezögazdasági kiállítások és 
tenyészállatvásárok sorában. A rendezőség úgy 
határozott, hogy a rendkivüli viszonyokra való 
tekintettel a jubiláris kiállilás megrendezésénél nem 
annyira az ünnepi külsöségekre, minl inkább a 
belső tartalom és az oktató hatás, valamint a gaz
dasági hasznosság növelésére veti a sulyt és to
vAbqi fejlődés biztositásá~al igyekszik ezt a hasonló 
intézményeknél külföldön is kevés helyen elért 
jelentős évfordutól megünnepelni. A rendezőbizott
ság úgy határozott, hogy a jövő évi kiállitást is a 
szokásos koratavaszi idöszakban és pedig március 
29-től április 6- ig tartja meg. A kiállítás gerince 
ez alkalommal is a vásárral kapcsolatos tenyész-
állatkiállítás lesz, amelyen való részvételre az ér
dekelt gazdák máris széleskörü előkészületeket 
tettek. A kiállilás szokác;os egyéb sokoldalú cso
portjának megrendezése é-s bőséges szemJéltető 
a:1yaggal való megtöltése is már biztosítottnak te~ 
kinthető. A visszacsatolt erdélyi és kárpál-iljai 
tcrületek mczögazdasági és állattenyésztési helyze
tének ismertetése céljából a rendezőbizottság az 
ottani gazdasági szervezetekkel karöltve kOlön ki
állítási csoportok rendezését vette tervbe. A KUI
kereskedelmi Hivatal is új kiállitási csarnokot kiván 
építeni, amelyben állandóan mezőgazd:tsági oktató 
és propaganda filmelőadások lesznek. A jubiláris 
mezőgazdasági kiállítás nagyszabásu előkésznletei
röl szóló tájékoztatást a rendezőbizottság érdeklő
déssei fogadta, majd Sztranyavszky Sándor, Well
mann Oszkár dr. inárcsi Farkas Ferenc, Sattha 

Pál, C::;áky István gróf és mások hozzászólása után 
több fontos kérdésben hozott határozatot. A jelent
kezés határidejét a tenyészállat~k csoportjában 
január 6-ában, a többi csoportoknál február 15-
ben állapltotta meg. 

- Alakuljon meg a "Tanitól Kamara." 
(lrta: Szkladányi Károly.) Hazánk terllletén nagy 
számban működnek tanltói egyesllletek és szerve
zetek. Vannak általános jellegűek, vannak viszont 
hitfelekezeti egyesllletek Ezek mind a tanflói érde
kek védelmének és a tanítói szaktudás kimélyité
sének céljából szilldtek meg és működnek ma is. 
Azonban mindegyik tömörlllés s<ját céljait szolgálja 
éz annak megvalósításáért dolgozik, így csak saját 
céljait látja :naga előtt és nagyon könnyen abba a 
hibába esik, hogy szem elöl téveszti az egyetemes 
tanítói érdekeket. Ezen a hibán segiteni kell annál 
is inkább, mert hazánkban a tanítói rend a leg
tekintélyesebb létszámú tömörillést alkothatná. 
Szükséges tehát egy szerv, amely minden öncél 
felett az egyetemes tanitói érdekek védelmének 
szolgálatában áll és alkotja azt az átfogó keretet, 
amelyben hazánk terllletén működö összes tanftó 
benne lenne. Mivel pedig nálunk felekezeti, állami, 
községi, társula!i stb. tanitőról kell beszélnünk, 
azért a megalakftandó tömörlllésben a számarány
nak megfelelélen foglalnának helyet az egyes tanftói 
csoportok képviselői. Ennek a célnak megvalósi
tására egyedül csakis a "Tanítói Kamara" képes 
eleget tenni. Ezt kell tehát mielöbb megalkotni és 
munkáját elindítani. A "T anitói Kamara • feladata 
vázlatosan ez lenne: Védeni a tanftói érdekeket 
kari, műveJijdési és anyagi szempontbóL A tanítói 
törvények és rendeletek megalkotásához közvetlen 
hozzászólás és véleményadás. Tanftói és általában 
iskolapolitikai rendeletek megalko'ása és intézkedés 
azok életbeléptetése érdékében. Mindennemű tanltói 
és iskolai kérdésben a vallás- és közoktatasllgyi 
minisztérium és az egyes hitfelekezetek föhatóságai 
mellelt a legmagasabb fórum. Röviden ennyiben 
tehetne vázolni a • Tanltói Kamara" mfiködésének 
kereteit. Ezeket a gyakorlatban aztán ki lehetne 
tülleni élö tartalommal és pezsgő élettel. A "Tanltói 
Kamara jelölése alapján kellő számú tanltó kerlllne 
be a törvényhozás mindkét házába, mert tudomásom 
szerint jelenleg egyetlen tanitó-képviselő sincs a 
képviselőházban, holott a keleti visszatért terOleten 
élö tanitósággal együtt közel 30 ezer tanftó él 
hazánkban. Márpedig a tanftói érdekeket és az 
iskolaOgy előrehaladAsát leginkább a törvényhozás 
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plénuma előtt lehet védeni és ott lehet rámutatni 
arra a hatalmas és a nemzet szempontjából szinte 
felértékelhetetlen munkára, amit a tanftói rend a 
haza érdekében kifejt. A jelenleg is mOkndő tanftói 
egyesOletek továbbra is folytathatnák müködésOket 
és azok beszüntetése egyáltalában nem volna kivá
natos, sőt szerencsétlen intézkedés lenne. St.Okséges 
azonban az, hogy minden tanftó tagja legyen vala
mely fennálló tanftói egyesOletnek (erre törvény is 
van), viszont minden egyesOlet képviselői ott lesz
nek a "T anitói Kamará"· ban, igy minden tanitó 
egyúttal a Kamarának is tagjává válik anélkül, hogy 
ide kOiön be kellene lépnie, vagy kUiön tagdíjat 
kellene fizetnie. Aki feleslegesnek tartja ezen való
jában igen nagy fontosságú intézmény megszerve
zését, az gondoljon a szinészek, ujságlrók, ügyvédek, 
orvosok, mérnökök stb. tömörülésére és akkor rá 
fog jönni arra, hogy ez az intézmény részünkre 
igen sok előnyt fog jelenteni, ki fogja vivni a tanitói 
név teljes megbecsülését az ország minden rétege 
előtt, a tanitó a jövőben nem lesz társadalmilag 
úgyszólván állandóan mellőzött ember és nem lesz 
csupán lekicsinyléssei kiejtett .,tanftó", hanem a 
nemzet minden tagja áital megbecsolt és ért~kelt 
elem. Ma az egész országban erős folyamat van 
a nemzet egységének megszervezése érdekében. Ez 
a munklJ mindaddig nem fog eredményre vezetni, 
amig a nemzet testét és kulturáját vállain hordó 
tanttói rend nem lesz egység~ssé, amig nem ren
delkezik egy olyan szervezettel, amely az egységes
séget kifelé és befelé egyaránt képviseli ~s meg
valósftja. Mert, ha az alap nem egységes, hiába a 
munka, az épület gyenge és omladozó lesz. Az 
alapokat kell jól lerakni és akkor a felépftés mun
káját kevés zavar fogja hátráltatni. Nemsokára mód 
nyilik arra, hogy az ország szivében, Budapesten 
megvitassák a tanftói egyesOletek képviselői a 
,. Tanftói Kamara • ügyét. Minden remény megvan 
arra, hogy a megbeszélést tett követi, az elvetett 
magot erőteljes fejlődése után, jövőre már a ki
bontott kamarai zászló lenditheti zöldelő életbe. 

Kiadótulajdonos : Gazd. Szaktanitók Országos EgyesU!ete. 
Előfizetési dfj : Egy évre 8· - pengő. - Az előfizetési- és 
hirdetési dfjak a Gazdasági Szaktanitók Orsz. Egyesülete 
f6pénztArának Kisujsúllasra az 54.135. C9ekksúmlin kUI
dendők. Meajelenik augusztus hó kivételévelminden hó l-én. 

Szerkeszt6ség : Kiskunfélegyháza. 

- Az eayesület tagjai a lapot tagdfjuk fejében kapják. -

Ve11z6sl J6zsef könyvnyomda Kiskunfélegyháza. 
NyQmdáért felelős: Tóth Miklós üzemvezető 2811. 

, 
Erdekes kérdések 

J. Miért meg/éveszteJ a Maniloba-butfiY.!el
nevezés? 

2. Lehet-e a tejet a tehénen keresztlll vizezni? 
3. Miképen tehetok el télre a nydri gyllmDI

csiJk cukor is csiralJ/ö szer nélklil, a vitamin-tar
talom lehe/6 mtRóvdsdval ? 

4. Szemhunyorgatdsról, pislogdsról mi módon 
szokl'llható el a vérszegénv, ideges gyermek ? 

A feleleteket december hó 15· ig kérjOk meg
küldeni. 

1940. november havi kérdéseink megfejtése: 
l. Nem. 
2. Darwin Károlynak & ,.Fajok eredete• c. 

müvén kivül van egy igen fontos gyakorlati értékű 
müve: "A házi állatok átalakulása a domesticatio 
hatása alatt• (Variation of animals under domes
tication.) 

3. A juh vizigénye az elfogyasztott takarmány
szárazanyag háromszorosa ( takarmányviz és ivóvlz.) 

4. A kacsatojó lolla öreg kerára olyan lesz, 
mint a gácséré, ha tójóképességét már elvesztette. 

Érkezett 6 megfejtés. 
Helyesen senki sem fejtette meg. 
Megfejtések Balatoni Béla kartársunkhoz 

(Székesfehérvár, Koppány utca 15'17.) k'Uidendők. 

A szerkesztó postája 
B. B. Ssékesfehérvár l Utalványozás meg

történt. A lapszámok nem vesztek el de nálunk 
is ~iányzanak. A könyvek átvételi ~yugtája ma
radjon ott, az elkOidötteket is alkalmilag vissza
származtatom. 

SajógGmGr l A példányszám elc5jegyezve. 
Kér~uk a tantestület tagjairól értesitési névszerint. 
Tagjelentkezés Kisújszállásra menjen a főpénztár~oz. 

Szendr6 l Kerülő uton szerzünk tudomást 
az iskoláról, Lásd a Sajógömörnek küldOtt üzenetei. 

Kétlaki l Köszönet a hiradásért, ami c5szinte 
örömünket váltotta ki. KOlOn is a legjobbakat. A 
rni területeinken nem teremnek babérok azok csak 
importálva jutnak hozzánk a lehető legritkábban. 

Keleti l A visszacsatolt területek iskoláiról 
semmi. h~rOnk nincsen még. Bizonyos időbe kerül 
az orgamzálás. Amint pozitívummal rendelkezünk, 
hozzuk. 

.F. Dorozsma l Megnövekedve igen jót mu-. 
tat, kassé kényes és jó kezelést kiván megfelelő J 

helyre kerülve kitartóan és többször vi;ágzik rGvid j 
időközben •. 
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