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Mezögazdasági Népoktatas 
Felelős szerkesztö: F A z E K A s 1 s T v A N 

A GAZDASÁGI SZAKTANITOK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE 

Tisztújitás. 
Egyesületünk november havi köz

gyülésén, részben uj tisztikart válasz
tott. Uj vért, uj erőt, uj akaratot és ujabb 
elgondolásokat jelent ez a változás. 
Minden tisztség jogokkal, de egyszers
mind kötelességekkel is jár. Talán soha 
sem volt nagyobb szükség arra, mint 
ma, hogy Egyesületünk vezetősége ne 
csak jogaival éljen, hanem elsősorban 
kötelességeit teljesítse. 

A jelenlegi történeJmi napok fele
lősége, megoldatlan problémáink, mint 
nagy mementók merednek felénk és 
nemcsak intenek, buzditanak bennünket, 
hanem fokozott munkát, komoly alapos
ságat és a szebb jövőbe vetett hitet 
követelik tőlünk. 

Az a gigászi küzdelem, mely most 
Európa jobb jövőiéért folyik, kötelezi 
Egyesületünk vezetőségét is arra, hogy 
a hátamögött sorakozó tagokat - me
lyeknek egy része szent hivatását telje
siti a harcmezőkön, másik része pedig 
a belső front egyik jelentős erődje 
uj életkedvvel töltse el, a csüggedőket 
bátorítsa, a kételkedőket megnyugtassa, 
mert az iskoláinkban folyó muuka to
vábbi nyugodt vezetésére, talán még 
sohasem volt nemzetünknek annyira 
szüksége, mint napjainkban. Ne enqed
jünk süllyedő hajóról beszéln~ ne a 
vészharang kondulását halljuk állandóan, 
hanem fokozott energiával. elpusztithatat
lan munkakedvvel. egymásratalálással 
folytassuk tovább munkánkal A vezet6-
ség hasson oda, hogy az az erő, az a biza
kddás töltsön · el mindnyájunkat. mint 
mikor tavasszaJ először érezzUk meg 

a termőföld illatát, először látjuk meg .a 
sarjadó fűszálakat, a fakadó rügyekel 
Meritsünk erőt Ügyosztály Főnökünk 
kijelentéséből, hogy iskolánk előtt igen 
szép jövő áll, csak ne kötelességsze
rüen, hanem hivatásszeretettel teljesítse 
mindenki a rábizottakat. 

A megoldatlan problémák - látom 
lelki sz~meimmel előre - maguktól 
megoldódnak. ha sikerül egyesületünk 
vezetőségének ujra lelket önteni a 
gazdasági szaktanitóságba, ha bizalmát. 
a szebb jövőbe visszaadja. ha egyesü
leti életünk nem az évi közgyülés meg
tartásában merül ki. hanem egész éven 
át rajta tartja kezét státusunk ütőeréa. 
problemáinkat lapunkon keresztül állan
dóan nemes vita tárgyává teszi. a vitát 
kiértékdi. nem elégszik meg, egy eset
leges sikertelen kísérlettel, hanem igyek
szik más uton megoldást találni Nem 
lefelé tekint, hanem mindig felfelé. nem 
csügged el, hanem másokat is bátoritani 
igyekszik. Legyen egy biztos támpont .. 
egy kikristályosodott cél. mely felé 
egyesületünk haladni akar. Szerezze 
meg Felettes Hatóságunk jóindulatát 
érdemeivel, a tagok bizalmát az elért 
eredményekkel s akkor egyesületi éle
tünkre s rajta keresztül egés~ státu
sunkra. egy jobb jövő boldog napja fog 
~landóan ragyogni 

Státusunk állandóan uj erőkkel 
szaporodik. Lassan, de biztosan tör 
előre az ifju kartársak arcvonala. Nyul
junk a hónuk alá. ismertessük meg 
velük az elődök nemes kiizdelmét. 
fáradhatatlan munkásság't. tárjuk fel 
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előttük a hibákat is, de tüzzünk eléjük 
célokat, adjunk lehetőséget arra, hogy 
ők azokat el is érjék. Az idősebb nem
zedék bölcs tapasztalatokkal rendel
kezik, az erő, az ambició viszont a 
fiatalság fegyvere. Az idősebb kartár
sak biztos keze tartsa a fegyvert, 
irányozza meg a célt, a fiatalság legyen 
a lövedék, mely az akadályokon ke
resztül is elér a célhoz. A felvetődő 
problémákat sohasem szabad egy kéz
legyintéssel elintézni a fiatalok előtt és 
magunknak is kongatnia vészharangot, 
valóságos rémhirterjesztéssel szárnyát 
szegve a fiatalságnak, hanem vállvetve 
idősnek a fiatal kartárssal, közösen 
dolgozni, sőt küzdeni kell a problemák 
megoldásán. 

Annyi sikert, olyan szép eredmé
nyeket könyvelhetnek el iskaláink ott, 
ahol avatott kezekben van a vezetés, 
ezt ki kell aknáznunk, propagandát 
kell csinálni, mint ahogy azt más iskola
tipusok is nagyon helyesen teszik. A 
mai reklám világban szeretik az em
berek, ha az élet küzdelmeiben elfáradt 
figyelmüket felhivják a látnivalókra. 
Ha egyik helven arany, vagy ezüst 
kalászos gazdákat avatnak, avassuuk 
mi zöldkalászos gazdákat, hiszen a 
zöld kalászból lesz a kenyeret adó és 
annyi költő által megénekelt arany
kalász. Képezzünk mi zöldkalászos 

gazdákat, adjuk meg az alapot a hosz. 
szabb szorgalmi idővel, ébresszünk 
bennük kedvet arra, hogy az általunk 
elvetett magból fejlődő kalászt tovább 
érleljék és ha jön a nagy arató, a 
Magyar Nemzet, igazi arany kalászokat 
arathasso n. 

Ha nem csak keressük a kibon
takozást, hanem azért rendithetetlen 
hittel dolgozunk is, én hiszem és 
biztosan tudom is azt, hogy státusunk
nak megoldatlan kérdései nem sokáig 
lesznek. 

Őrségváltás volt egyesületünkben. 
Akik felelőségteljes őrhelyüket most 
elhagyták, azok felé szálljon hálás 
köszönetünk Ne engedjük el a kezüket, 
hanem a hegynek felfelé vivő uton 
kérjük támogatásukat. A régi és uj 
őrszemek viszont vértezzék fel magukat 
azzal az áthatolhatatlan páncéllal, amit 
a hit, hazaszeretet, kötelességteljesités 
és önfeláldozás ad, az érte küzdöknek. 

Hajónk nem süllyed el, mert Felet
tes Hatóságunk biztos keze van a 
kormányon. Hullám átcsaphat rajta, 
vihar megtépdesheti vitorláit, de bi7Ao· 
san hiszem, hogy befut rövidesen abba 
a révbe, amit a szebb magyar jövő 
tőle megkövetel és amit felelőségteljes 
és nemzetépitő munkájánál fogva mél
tán meg is érdemel. 

Fazekas Iatváa. 

lskoláink helyzete. 
A mezőgazdasági népiskolák tevé

kenységél jelen pillanatban ugy lehetne 
legjobban jellemezni, hogy létükért és 
rendjükért harcolnak Osztályosai neh e. 
zen kivivták eddig a nekik megfelelő 
helyet, de a népiskolák e legutolsó 
sorsváltozása valahogy nem hagyta 
érintetlenül a mezögazdasági népiskolák 
épületét, hanem ugyszálván alapjaiban 
rázta meg s bizony, amely iskola nem 
erős alapokon nyugodott, az romba is 
dőlt csakhamar. 

Mivel létről van szó, ne átaljuk a 
fáradságot attól, hogy a lényeg mélyére 

nézzünk. 
Közoktatásunk törvényei általában 

három fokot különböztetnek meg : van 
a] az alsó fok, mely a népoktatás szer
ve: b] a középfok, amelyben a tanul
mányi ágazatok még általánosak, de 
azzal a hátsógondolattal, hogy mégis 
komoly alapot adjanak a c) felsőfoku 
oktatásnak, amely az előbbi fokozatok• 
kal szemben nagyon is különleges azaz 
szakirányban mélyiti el a tanulni vágyó 
ifjukat. Ez a csoportosilás ma is álta
lánosan. elfogadott, bár időközben tör· 
téntek alakitésok pl. alsó és kö_zépfo· 
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kon szakiskolák stb, 
Mi mostan a ktizép és felső foko

zat elhagyásával csupán az alsó fok 
kérdéseivel fogunk foglalkozni, tekintve, 
hogy iskaláink szerv~zete és jellege 
csak ezt követeli 

A népoktatási alaptörvény születé
sének idejében megnyilatkozott már az 
az óhaj, hogy az elemi népiskola min
dennapos tagozata fölé kell szervezni 
valami olyan iskolát, mely a - polgá
rok - igényeit kielégiti. Voltak ugyan 
felső népiskolák. azonban ezek nem 
feleltek meg a kivánságnak. Történel 
mi adatokat tudok felsorolni arra. hogy 
negymultu iskola a népoktatási alap
törvény megjelenéséig a kor kivánal
mait kielégitő célokat elért, de a szó
ban forgó törvény megjelenésekor 
éppenhogy csak létezett, mert át kellett 
vállania felső népiskolává Történelmi 
multu iskolára nézve ez igen nagy mü
tét voll és a környezet is bizalmatlanul 
tekintette. mert létrehozásában kevés 
szava volt s nem tekintette társadalmi 
fáradozások gyümölcsének. 

Közoktatásunk felelős intézői ha
mar észre vették a tartózkodást a felső 
népiskoláktól s mind erősebb hangok 
támadtak köreikben is annak megvál
toztatására. Csengery Antal, egy kép
viselőházi beszédében már korán jelzi. 
hogy ö szivesebben látná a német 
.Mittelschule-" k mintájára átszervezett 
u. n. polgári iskolákat, melyek népok
tatási szervek ugyan, de mégis nagyobb 
és alaposabb tanulmányi anyaggal ren
delkezvén szélesebb és alaposabb lá
tókört adnak a tudomány-szomjas ifju
ságának. Elég csak tanulmányozni a 
korabeli Népoktatási Jelentéseket s 
láthatjuk, hogy a népoktatási alaptör
vény megjelenése után 10 évvel 71 
felső népiskola és 94 polgári iskola 
müktidött. az előbbiben 3473 s az utób
biban 8082 tanulólétszámmal Az előb
bi iskolatipusban a fiuk száma csökken 
275-tel, a leányoké gyarapodott 495-tel, 
az utóbbiban a fiuk száma 355-tel és a 
leányoké 579-cel szaporodott Ez a fej
lődés 1884-ben már 76 felső népiskolát 

-----------------------------
mutat ki 136 polgári iskolával szemheiL 
Az előbbibe 3165 s utóbbiba 12782 ta
nuló iratkozott be. Tehát világosan mu
tatkozik. hogy melyik iskolatipus vált 
kedvesebb felsőbb népoktatási intéz
ménnyé. A polgári iskolák megszerve
zése hiányt pótolt s valóban időszerü· 
vé vált azok megalapitása. 

A mezőgazdasági népiskol:ik szü
letését azonban más okok szabták meg. 
Igaz, voltak társadalmi kivánságair lét
rehozásuk körül, de ezek oly szórvá 
nyosak voltak, hogy jelen tanulmá
nyunk keretében bátran elhanyagolhat
juk. Fő elinditójuk az volt, hogy az 
államnak a mezőgazdálkodásba való 
mind erősebb beavatkozása hatható
sabbá vált és már alsó foku iskolákat 
is szakirányban elkülönitett és hatás
körébe vont Ha egészen pontosak 
akarnánk lenni, kültin kellene választa
ni a célokat teljesen. mert a cél sze
rint az iskola szer vezete is külön váll 
Cél szerint volt oly alsófoku gazdasági 
iskola, mely c:1 tervgazdálkodás komoly 
előfutárja volt, de volt olyan is, mely 
nem hordozott messzemenő célokat, 
hanem pusztán a környező társadalom 
müvelődési igényeit kivánta kielégiteni. 
Mi azonban erre nem akarunk most 
kitérni, mert időnket is és erőnket is 
meghaladja, hanem a nagyobb különb
ség feltüntetésével arra akarok utalni. 
hogy a polgári iskolákat nagyrészt tár
sadalmi kivánalom hozta létre, szem
ben a mezőgazdasági népiskolákkal, 
melyeket még csirában levő tervgaz
dálkodási akarat hivta érvényre. Ez 
eredendő és egymást alaposan elkülö
nitő cél azután a szervezetben is lé
nyeges kültinbséget eredményezell 

K ti z o k t a t á s. 
I. 

Népoktatls. 
.A.) als6 aépoldatia. 

Mindennapos elemi népiskola. mely 
a helyi szükségletnek megfelelöen 1-vm. 
osztállyai rendelkezik, vagy ahol me
zögazdasági népiskola müködik : 1-VI. 
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osztálh·al, esetleg, ahol polgári iskola, 
ott I-IV. osztállyal. 

B.) felsli aépoktatás. 

a] Polgári iskolák, általános tannl
mányi anyaggal és 

b] mezőgazdasági népiskolák ill. 
c) iparos és kereskedőtanoncisko

lák szaktanulmányi anyaggal. 
E felosztás elég élénken megvilá

gitja, hogy tk. hol a megbecsült helye 
a mezőgazdasági népiskolának és mi
lyen bánásmódban kell részesiteni azt 
a tanulót, aki a mezőgazdasági nép
iskolát kijárta. 

A jelenlegi helyzet azonban az, 
hogy a felsőfoku népoktatás két ága
zata, jelesül a polgári iskolai és a 
tanonciskolai, olyan, hogy azok lépcsőt 
jelentenek más iskolába való felvételre, 
ill. olyan előképzettséget jelentenek, 
amelynek birtokában valami ipari ágra 
képesíthetök a tanulók. Ezzel szemben 
a mezógazdasági népiskola tanulőja 
ebben az elbánásban nem részesíthető, 
mert tanulmányait befejezi és nincs 
tovább. A mezőgazdasági népi3kolai 
tanulmányok után nagyon körülményes 
a tovább jutás lehetősége, vagy éppen 
lehetetlen. Pedig ma, éppen ma nem 
szabad ezt az eshetőséget kizárni. A 
tehetségek kutatásának korában meg 
kell könnyíteni a tanulók tanulási lehe
töségét, hogy bármely pontré-l is oda 
kerülhessenek a tehetséges tanulók, 
ahova akarnak, de főként oda, ahova 
valók. Igy nem fordulhat elő, hogy 
mezőgazdasági népiskolát végzett ta
nuló kénytelen befejezni tanulmányait, 
mert e nemü végzettsége módját szegi 
továbbtanulási l e h e t ö s é g é n e k és 
kedvének. 

A szabadelvü politikai és közgaz
dasági szemlélet, továbbá a szabad 
tökegazdálkodás volt a polgári iskolák 
legnagyobb pértfogója. Kissé furcsának 
és merésznek tetszik ez az állitás de 
gondoljunk bele, hogy a szabad tÖke
gazdálkodás kora kedvezett azoknak 
akik hajlamuknál fogva nem türtek 
vagy nem engedtek beleszólási életük 

folyásába. Ezt a törekvést megtalálju~ 
a legmagasabb tízezer társadalmi réte
gében, de megtaláljuk az alsóbb réte
gekben is. A magasabb társadalmi 
rétegek iskolái természetesen mások 
voltak, mint az alsóbb néprétegeké s 
ezen utóbbiak minden feltételt megta
láltak a polgá:rii iskolában. Az nem 
játszik sze"'epei, hegy a nagyhatalmu 
ipar ~s tőkegazdaságok ltezdetben 
éppen a7. ai!arn legjobb akaratát birták; 
s külfö1di közgazdasági figyelök nem 
is jellt::mPzték hazánkat másként. mint 
az etatizmus különleges és ltidombo
rito!t alakjál A társadalmilag alsóbb 
rétegek it.;ari kereskedelmi törekvései
nek kezdete a polgári iskolák kisajá
tításában keresendő s ma is általáno
san hallható kinyilatkoztatás az. hogy -
azért adom a polgáriba a fiam. mart 
iparos lesz ugyis. - Akadémikus vita 
lenne annak eldöntése. hogy a kor 
szelleme mennyiben hatott a polgári 
iskolák tantervének kialakításában, vagy 
a polgári iskolák mennyiben játszottak 
közre abban, hogy az alsóbb társadalmi 
rétegek szellemét szolgálják, de elég 
megjegyeznünk annyit. hogy egymásban 
megfelelő eszközt láttak céljaik eléré
sére. A kisiparos vagy gyári munkás 
[ munkavezetö. felügyelő stb.] és kis 
v. középkereskedő megfelelőnek tar
totta a polgári iskola müveltségét, mig 
a polgári Iskola minden erejével azon 
volt. hogy e társadalmak igényeit ki is 
elégitse a legteljesebb mértékben. 

A mezögazdasági népiskolák hely
zete azonban egész más volt. Mint 
emlitettern elóbb. irányitott gazdálkodási 
tervek hivatott szerveként született 
meg, bár célkitüzései eleinte is és még 
késöbb is igen homályosak voltak. Azt 
a hasonlatot lehetne alkalmazni. hogy 
felelős neveléspolitikai intézök ahogy 
kisérieteztek a felső népiskolák gon
dolatával, ugy próbálkozta'' most ez uj 
fajtl'. iskolákkal is. De amig a felső 
népiskolák intézményét szinte elsöpörte 
az a társadalmi óhaj. hogy helyükbe 
polgári . iskolákat állitsanak. addig a 
mt zőgazda$ági népiskolák .p~ellett nem 
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állott senki, hivévén egy.egy éleslátásu köz· 
igazgatási vezetőembert, akik a jövő isko· 
láját látták e szárnypróbálgarásokban. Elég 
-csak utalnom egy 900 évekből eredő V, K. 
rendeletre, melyben a hivatalos szerveket 
arra utasítják,. hogy féken kell tartani a 
mezőgazdasági népiskolák vezetőit, mert 
mintaislt.olát akarnak létesíteni. Pedig nem az 
a cél, hanem az, hogy a környék gazdálko
dási rendszereit másolják le lehetőleg szolgai 
hGséggel és a tanulókat minden kezdemé
nyezéstól elzárni. Vagyis időtállóvá tenni 
nagyapáink gazdálkodási módszereit. Őszintén 
szólva - szerény véleményem szerint - az 
lett volna a helyes, ha az illetékes vezetők 
.a célkiUizésnél megállottak volna és vára
kozni, hogy mivé is képes fejlődni egy gaz· 
dasági iskola társadalmi pártfogássaL Itt 
.mutatkozott volna meg, hogy mi a helyes 
irány, melyet követni kellett volna. S érdekes 
mozzanaf az is, hogy a felső népiskolák 
polgári iskolákká való átállitásához mily 
kedvd volt a V. K. vezetőségének és a 
mezögazdasági népiskolák továbbfejleszté
. .séről elzárkóztak. 

A célkitUzés minden vonatkozásaiban 
·Csak most vált tisztán ragyogóvá. Most ami
d6n a szabad tökegazdákadás kora kezd 
letUnni s a állam felelős vezet6i a mezógaz

·dálkodást egyenrangusitják ismét az iparral, 
mondhatjuk, hoQy rájöttek fontosságunk sze· 
1'epére .. FelélénkUlő reményekkel tekintUnk a 
a mezögazdasági népiskolák sorsa elé. Ma 
a mezőgazdálkodás jels,zava forog - úgy
. szólván - közszájon. Es éppen ez a fel
élénkUlő társadalmi és nemzetgazdálkodási 
mozgalom indit bennUnket is arra, hogy 
mindinkább öntudatosabban végezzUk mun
kánkat, Itt nem egyéni kérdésekr61 van szó, 
ban em társadalmiakról : itt nem divatos elmé-
1etr61 beszélek, mely ma él és holnap a 

.. feledés homályába merUI, hanem id6tálló és 
végre tisztán ragyogó elvr61, melyet, ba el
hanyagolunk, akkor várhatunk arra, hogy 
:feltámadjunk az ezeréves határokig ! 

Az imént bátor voltam megemliteni azt 
az állitást, hogy a szabadelvU politikai és 
közgazdasági szeallélet és a szabad tőke· 
j&Jdálkodás elve a polgári iskolák legjobb 
.P~tfoJI.ója volt. Ezt nemcsak újraállitom, 

hanem meg is erősítem és ehhez annyit f(izök 
hozzá, hogy a mezőgazdasági népiskolák 
pártfogója pedig az egész ujjászUletett magyar 
paraszti társadalom : de még nem látja benne 
fejlődésének lehetőségét s nem látja azt, 
hogy a mezőgazdasági népiskola is hasonló 
közoktatási erővel bir, mint a polgári iskola, 
addig idegenkedik tőle. ts méltán. · 

A napestig tartó munkának szép és 
önzetlen példáit tudnám fersorolni arra, hogy 
miképpen is .töltsük meg egy iskola üres 
termeit Nem az igyekezeten és a .rábeszé· 
lésen, hogy ugymondjam a korszerU propa
gandán mulik, hanem pusztán azon, hosw 
mit nyuJt az iskola ? Parasztségunk - hála 
Istennek - elég értelmes, meglátni a polgári 
iskola és a mezőgazdasági népisk9la nyuj
totta lehetőségeket és mindenképpen azt fogja 
elmarasztalni, amelyik iskola kevesebbet 
nyujt a továbbjutás lehet6ségeiben ; mert -
különösen kihangsulyoznom nem kell ~ 
parasztságunk nem lát tudományt a szántás· 
vetésben. Fájó szivvel kell látnom, hogy a 
község tanulni vágyó ifjusága mint halad el 
reggelenkint az inkább nekik való mezógaz
dasági népiskola mellett és napi testi fára;. 
dalmak leküzdésével inkább bejárnak a 
szomszédos kUzség nem nekik való polgári 
iskolájába. Miért ? Azért, mert a polgári 
iskola lebet6séget nyujt a mez6gazdasági 
népiskola azonban korán végzett módott ad 
csupán. Ez nemcsak elvi kérdés, hanem 
óriási bordereja gyakorlati szempont, melynek 
megoldása egy csapásra sok függőben lev4 
helyzetet tisztázna . 

Még egy dologra akarok kitérni, mety 
inkább lelki természetfi. Jellegzetesen magyar 
lelkiségb61 fakadó mozzanat az, hogy a 
vállalt munka édesebb sokkal - bár legyeli. 
az nehezebb, mint a reánk erőszakolt, de 
könnyebb. Lehetne ezt mondani általános 
emberi tulajdonságnak is, hogy görcsösen 
ragaszkodunk természetadta jogainkboz, s 
ez - ugy véljUk - a szabad elbatározás 
és az önálló cselekvés joga. Igen ám, de ha 
érdekeink az állam érdekeivel azonosak, -
már pedig annak kell lennie 1 - akkor esetek· 
véseinknek ·is azonosaknak kelll vele lennie. 
Ez olyan párhuz• amelyben gyökerezik 
az, hogy népUnk felisinerje jeleQt6ségU S ne 
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csupán felismerje, hanem elismerje azt. hogy 
nála okosabb, szélesebb néz6terü emberek 
hosszas megfontolás utján szabták meg a 
népoktatás ilyen természetét, s ebbe bele 
kell szokni. Azonban mi még ott vagyunk, 
hogy a tervgazdálkodást is csak a végnélküli 
háboru kényszerhelyzete egyengeti és nem 
a józan belátásoD nyugszik. Igy pem lehet 
csodálkozni azon, hogy az általános iskolázás 
terén is bizalmatlanul fogadnak olyan meg
oldást, mely a polgári iskolával egyenrangu 
ugyan, de még sem egyenrangu és kötelező 
jellegü. Az a pontos helyzet, hogy lebegünk 
az ürben, mint Adám ; lét és nem lét közötl 
Létünket kivánja az állam, de veszélyezteti 

a paraszti társadalom azzá!, hogy szenved6-
legesen tudomásul vesz. 

A helyesen irányitott neveléspolitika· 
nemcsak a maga szempontjait ism.eri el 
helyesnek, hanem megballgat másokat is,. 
számba veszi a helyi körülményeket és la
tolgat. Bölcs mérséklettel megtalálja azt SZ' 

utat, mely a kényszerüségből kivezet és· 
békés feltételek utján - az okosabb enged -
jogán igazat ad a paraszti társadalomnak, 
de a vezetést mind végig kezében tartja és 
ez a foutos. ..Legyen meg az ő akaratuk, de 
- én szeríniern ,.. Ez lesz a helyes politika. 
mely a mezőgazdasági népiskolákat a biztos. 
siker utjára egyengeti. Haínóczi COilmos. 

Az új mez6gazdasági kHzigazgatás és a taaító. 
Irta: Fényes Ká.lmún felügyelő-igazgató, Biharkeresztes. 

A mezőgazdaság fejlesztéséről szóló Ma az a helyzet, hogy a nemzetnevelés 
törvény a mezőgazdasági t~rmelés rendjének jelentős tényezője, a falu tanitója hivatalból 
biztositása érdekében korszerüsiti és a köz- nem képviseltetheti magát a község kor
érdekü kivánalmaknak megfelelően átalakítja máoyzatában. Sőt annakidején a tanitóság 
a mezőgazdasági közigazgatást is. ezirányu kérése elől mereveo elzárkóztak. 

A törvény a többek közölt uj intézményt A m. kir. földmivelésügyi minisztérium. 
létesit a gazdasági előljárókban, akiket a fennhatósága alatt álló kir. téligazdasági tan
földmivelésügyi miniszter nevez ki és pedig fol} amokon az előadók egyrésze tanító. A 
minden nagyobb községbe egyet, kisebb gazdák ezen a taofolyamon szerzik meg a. 
községekbe körzetenként egyet-egyet. .szakképesítést" és az uezüstkalászos" ei-

A törvény értelmében gazdasági előljá- met, ami feljogosítja őket a gazdasági előljá· 
róvá arany-, vagy ezüstkalászos gazdákat, róvá történő kineveztetésre. Az idézett tör
alsó vagy középfoku gazdasági iskolát vég· vénynek gyakorlati életbe való átültetésekor, 
zett és megfelelő gyakorlattal rendelkező az lesz a helyzet, hogy a tanítvány a tanfo· 
szakembereket kell kinevezni. lyam elvégzése után hivatalból tagja lehet a 

Amikor tehát a törvény az egész köz- községi képviselőtestületnek, de tanitója, aki 
igazgatás homlokterébe állitja a mezőgazda- a szakképesítést nyujtotta, már nem. 
ság intézményes fejlesztését - és ezt a célt Megállapíthatjuk, hogy talán egy foglal· 
tekinti ma a kormáayzat is legfőbbnek -, a kozási ágnál sem hangzik el hivatalos hely
mez6gazdasági közigazgatás területére nem r61 annyi elismerő és a hivatást olyan nagy· 
kis hatáskörrel bevonul a szakértelem, sze· ra értékelő szó, mint éppen a tanitóság felé. 
rep.et kap a szakképzett gazda. Ennek mi Amidőn ezt örömmel vesszük, egyben azt i5 
ta01tók örWünk legjobban, mert jelentősége megállapithatjuk, hogy amikor bizonyságot 
a mi mez6gazdasági országunkban felmérhe- kellene tenni a tanitói kar értéklésér61, ezt 
tetlen, azutá? _mert a gazdasági elöljárók ok· már csak nagyon módjával teszik, sót sok 
tatásábao m1 1s résztveszUnk. esetben egyenesen elzárkóznak a tanitóság. 

A törvény félt6 gonddal biztosifja a elemi és jogos kívánságai elől is. 
a gazdasági el6ljárónak hivatali üsztségéb61 · A falu állategészségUgye nagyon fontos 
ered6 tekin~élyét a közélet~en: El6irja,. hogy nemcsak a község, hanem az ország szem• 
6 a község1 mez6gazdaság1 bizottság btkára pontjából is. MegértjUk hogy az állatorvo• 
és hl'fl~alb~l tag/a a ltö•sigi lt._IP"D_istlótestilttntft.. m'r régen hivatalból heÍyel foglal a közdgi 

Itt állJunk meg egy röv1d 1d6re. képvisel6testUletben. Még azt is meg.Srtjak,. 
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hogy az a 4 elemit végzett ezüstkalászos 
gazda, akit gazdasági elóljá:~·óvá kineveztek 
bevonul a képviselötestületbe, noha e szer~ 
értékét és a kinevezett személy alkalmassá
gát a gyakorlatban még ki sem próbálták 
Csupán azt nem tudjuk, hogy a "nemzet 
apostola", a "falu kolturájának világító fák
lyálya" a tanitó, aki "mindenütt meJállja a 
helyét" mikor juthat be oda, ahol eredmé
nyesen emelheti fel szavát a kultura és a 
köz javára ? ! 

Falu-Gazdasziivetség 
kiizgyUiése. 

A "Falu" Magyar Gazda és Földmives 
Szövetség december hó 2-án szerdán tartotta 
nagy érdeklődés mellett Mayer János elnök 
elnöklésével idei közgyülését, Mayer János 
megnyitó beszédében hódolattal emlékezett 
meg Magyarország Főméltóságu Kormány· 
zójáról, aki 23 évvel ezelőtt elsőként hirdet
te, hogy a magyar megujhodásnak, erkölcsi 
és lelki föltámadásnak a magyar faluból kell 
kiindulnia. Kegyelettel hódolt az elnök a hö
. si halált halt Kormányzóhelyettes U r emlé
kének, szeretettel és elismeréssel szólt hon
védségünkról, majd hangsulyozta, hogy a 
honvédelemból mindenkinek ki kell vennie a 
részét. A nagy tetszéssel fogadott elnöki 
megnyitó után Szek~res László dr. ügyveze
tó igazgató terjesztette elő a Szövetség szé
leskörü müködésére vonatkozó részletes je
lentését, amelyhez Plosz István országgyülé
si képviselő szólt hozzá. elismerését fejezve 
ki a falu népe nevében a Szövetség elnök
ségének és tisztikarának. Egyuttal tiltakozott 
a fekete-piaccal kapcsolatosan a falu népé· 
vel szemben elhangzó általános vádak ellen. 
A helyesléssei fogadott felszólalás után Mol
nár Antal Gábor [Tokaj) és Vitányi Béla 
(Olaszliszka] mondottak köszönetet a Szö
vetség vezetőségének, A zárszámadás és 
költségvetés elfogadása után a tisztujitásra 
került a sor. Seblandi Károly dr. társelnök
nek Mayer János agrárkö-Zéleti érdemeit 
méltató beszéde után a közgyUlés lelkes 
ünneplés közben ujra Mayer Jánost válasz
totta elnökké. A továbbiak során Kállay 
.Miklós miniszterelnököt a Szövetség védnö· 

~évé, Czettler Jenő m. kir. titkos tanácsost 
liszteletbeli elnökké, Krudy Ferencet Sebandi 
Károlyt és Wünscber Frigyest tár~elnökké 
és Czermann Antal országgyülési képviselőt 
alelnökké választotta 

A közgyülés ezután határozati javasla
tot fogadott el. amelyben a falusi társadalom 
nevében kéri :t hadiözvegyek, hadiárvák és 
~okk?~ta,k ~Hami járulékainak végleges meg
allapilasat ; mtézkedést arranézve, hogy az 
ONCSA segélyforrása;ból elsősorban a 
frontszolgálatot teljesitök és azok hozzátar· 
tozói részesüljenek támogatásban ; a hadise
gélyzésre vonatkozó rendelkezések érthető 
rövid és világos megszövegezését ; végül a~ 
agrárszövetkezeti mozgalom további erőteljes 
fejlesztését. 

A közgyülés végül táviratilag köszön· 
tötte a Kormányzó Ur Őfőméltóságát név
napja alkalmából és a falusi nép bizalmáról 
ugyancsak táviratban biztositotta Kállay Mik
lós miniszterelnököt és Bánffy Dániel föld· 
mivelésügyi minisztert. 

H l R EK 
~[> 

- Felelős szerkesztöi változás. No
vember havi közgyülésünkön lapunk felelős 
szerkesztőjévé váHasztottak. Ezuton kérem a 
kartársak t á m o g a t á s á t a minél 
n a g y o b b számu, státusunkat érintő, a 
nevelói munkából vett, vagy mezógazdaiági 
kérdésekkel foglalkozó cikkek megküldéséveL 

- Ödv8zlet a keleti barch§rr61. Deák 
Győző, Kiss Gáspár, Pornói István és Tóth 
István kartársaink a Dón mentéről küldik 
szeretetteljes és kartársi üdvözletüket. 

- .Felkérem azoa iskolák igazgatóit, 
akik nagyobb mennyiségU gyümölcsvadonc
cal rendelkeznek, hogy a ' derecskei mezó· 
gazdasági népiskolát mielóbb értesiteni szi
veskedjenek az eladó vadoncok mennyiségét. 
fajtáját, korát és árát illetőleg. 

- A aeblz gazdas,ti belyzet és a 
papirhiány ellenére is negyven oldal terje· 
delemben változatlanul a régi kilencven fil· 
léres áron jelenik meg a Buvár decemberi· 
száma, gazdag tartalommal és sok képpeL 
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Manga János, a zoborvidéki karácsonyi nép
szokásokról és hiedelmekr61 irt hangulatos 
cikket, Domby Béla a szinház üzemszerű
ségét fejtegeti, Takáts Tibor ismerteti, hogyan 
történik az ércel6készités usztatással, Fejér
vári Gézáné nagyon érdekes tanulmányban 
foglalkozik a krokodilusokkal, Schweitzer 
József a Karácsonyi rózsáról, Kurucz László 
a Máriacsaládi kolostorról, Kendi Finály 
István a cikóriáról és Horváth Árpád Jedlik 
Ányos találmányairól közöl érdekes és tanul
ságos cikkeket. A Tudomány Mühelye, Kis 
Buvár és a Kérdés·felelet rovat szórakoztató, 
változatos és ismeretterjeszt6 irásai egészítik 
ki a Buvár decemberi valóban tartalmas 
számát, amely Cavallier József dr. szerkesz
tésében és a Franklio Társulat kiadásában 
jelenik meg. 

- A kolozsvári • Taaitók Buayadi 
Baiza.• Szinyei Merse Jenő m.kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a kolozsvári Tanitók 
Hunyadi Házát f6iskolai internátus céljaira a 
Magyarországi Tanitók Eötvös-alapjának visz
szaadta. A miniszter az Eötvös·alap elnök
ségének küldött leiratában közölte, hogy hi
vatali el6djének 1904. julius 22·én 42.580. sz. 
alatt kelt rendeletében foglaltak alapján és 
szellemében engedte át az intézményt erede
ti rendeltetésének. Az Eötvös-alap a Házat 
1943. augusztus l-én veheti át a kolozsvári 
Egyetemi Diákvéd6 Hivatal elnökségét61. A.z 
intézmény birtoklásában a jogfolytonosság 
helyreállitása minden magyar tanitóban hálás 
megnyugvást kelt. 

- A téli gyUm8lcsfakairokat ismerteti 
a Növényvédelem és Kertészet aost megje
lent legujabb száma. Cikkeket közöl még a 
sz61őtelepitési hibákról, a hideg uton való 
aszalásról, a zöldségkertész házilag elkészit· 
hető segédeszközeiről, az idei borok fejtésé
ről, a talajnak a fák gyökereire való hatá
sáról, a gyümölcsös aktuális teendőir61 stb. 
A két szines sz6lőképet is közlő szaklapból 
a ~övényvédelem kiadóhivatala (Budapest, 
VI., Aréna·ut 84;c.) lapunkra való hivatko
Zással dijtalanul kUld mutatványszámot. 

elnök melegen üdvözölte az államtitkárt, mint 
a mez6gazdasági kiállitás rendezőbizottsá. 
gának f6előadóját és a kiállitási intézmény 
naggyáfejleszt6jét Konkoly Thege Sándor dr. 
válaszában hangsulyozta, hogy a földmíve
lésOgyi kormány a~ állattenyésztés és a 
me:c.6gazdasági termelés f e j l e s z t é s e 
szempontjából jelentőségteljes intézménynek 
tekinti a m e z 6 g_ a z d a s á g i kiállitást. 
Ezután a bizottság Rédly Gyula elő.adó főtit
kár elaterjesztése alapján ugy határozott,. 
hogy a jöv6 évi mezőgazdasági kiállitást és 
tenyészáilatvásárt a szokásos tavaszi időpont· 
ban, március 27-április 4. napjain rendezi 
meg. A kiállilás gerince ez alkalommal is a 
vásárral kapcsolatos tennyészállatkiállitás 
lesz, amelyre máris igen nagyszámu, értékes. 
anyagot készitettek elő a gazdák és élénk. 
forgalomra is lehet számítani. Az utolsó évek
ben rendezett kiállitásoK fokezódó sikere alap
ján remény van arra, hogy a most következő
kiállitást .is sikerülni fog az illetékes tényezők 
támogatásával szép eredménnyel megrendez
ni. A rendez6bizottság érdeklődésset fogadta 
a jöv6 évi kiállilás nagyszabása előkészüle
teiről szóló tájékoztatást, több fontos részlet
kérdésben bozott határozatot és elhatározta, 
hogy a jövő évtől kezdőd6en a tenyészállat
kiállitásra csak az, illetékes tenyésztő egye
sületek utján történ6 bejelentéseket fogad el. 
Ebben a csoportban a jelentkezés batáridejét 
január l-ben, mig a többi csoportokbao,, 
amelyeknél a jelentkezés továbbra is a ren
dezőbizottságnál történik, február 15-ben ál
lapította meg. 

A szerhesztéS p6atái•·~:·~?~ 
.............. \.. /.·, ;'' 

~........ '--!·~· 
B. V. Sajóg&mar. További cikkeidet 

várom és mint segédszerkesztőt szivből kö
szöntelek. 

Sz. I. Balmazujv,ros A választmányi 
ülés és közg}'(flés leírását sGrgő&en kérem. 
megküldeni. Felépült "uj iskoládról is küldhet-:
nél ismertetést 

Cikkirók figyelmébe. Lapunk számára 
beküldött cikkeket, csak az iv esryik oldalára 
kérem írni, mert a mindkét oldalon való irás, 
megneheziti a szedést. 

- M'rcius 27 -t61 'prilis 4-~~ reade
zik j8v6 évbea a Mez&gazdaa'-i Ki'llit'at. Kiadótulajdonos : Gazd. Szaktanítók Orsúgoa Egyeaiilete. 
Az országoa mez6gazda~i 'Kiállitáa és Elofizetési dij: Egy évre b·- pengö. - Az e16fizetéai· és 
teayészállatvásár rendez6bizottsága vl'téz hirdetési dijak a Gazdasági Szaktanitólt Orsz. Egyeaiilete 

főpéutéráaak Kiaujazállbra az 54.135, eeekkaú.._ fiae
Teleki Béla gróf f6ispán elnöklésével g_l'Ulést tendök. Megjelenik augusztus hó kiYételéYel miadenbó 1-éa. 
tartott, amelyen megjelent Konkoly Thege Szerkeszt6ség: Nagyköröa, 
Séador dr. fHtdmivelésUgyi államtitkár. Az - Az egyesület tagjai alapot tagdijak fej,bea bpJü. -

Felelöa kiadó: Kurcly Sáador oraz. egy. elaök. Nyomták Dajka Lajos köuyvayomdlljában Nagykörösöa. 
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