
··:..: 

~ .... 

. :~ ':. -~··. ::. 
···,. 

.~_> .. :~~-,.: ~ , . 

..... :~. ~. ·~· 1.'·· 

·. ~J) 

~i ~ .·.t.': ,_ : . ... , r. j .. . :~~-· .. · ·~ •. ·= 
~~ < ..• \ ;_,..;_.J· ...... -,., ·:~, 

,~· ~,~:,:,··.:-.·· ... ~ ··-.-~~~~-·--14tte 
.. ,. :;.;Oe••• ...... f:· ' {,

0
.' ', 

í''. ,.,,, ~t~··t,:~.----~:. 
'~~ . . 

' (:.:. 

·, 
·-·: 

.~ 

"'· l. 



....... 
,,. 

.l:· 

"::_ ;; .·' 

'' l 

A GAZDASÁGI SZAKTANITOK 
ORSZÁGOS EGY!SOLET2NEIC T lS Z T l KARA: 

Btiaelu SchtD Júoa 
AlelnGka Szeady latvú 

TltUr, I•1Jz6: Pomoy latvúa 
LapuerkMzt6: Hajn6czi ViiiDOl 
~P6Mt6raok: Vranaay K41m6a 

i(Gayvt6ros: Juhúz llcma 
04116htzl pndnok1 Riedelmayer Júoa 

, .. 

! 

' .~ 

VALASZTMANY. 

1. Belle Lajos 
2. Brózik Dea6 

. 3. Czak6 József 
4. GAlllAD R6za 
5. Gy4rfY Gáa. 
6. Höbausz M6rla 
1. Kameaazky Béla 

, ,, 8. Kurdy Súdor 
\ 9. Lúzl6 Aliz 

'l 

10. Maior Lúz16 
11. Matoa lltV6n 
12. ftiezey Imre 
13. .Rej& 'Jioos 
14. Seb6k Súador 
15., L. S..b6 Imre 

' 16. Snna6 Gizella 



----------------------' - -

Ha Gz ókori nevelési elveket összehasonlitjuk a jelen
legiekkel, azt ltitjuk, hogy ·lényeges változás állott be a lej
lódés folyamában. A régiek a szép és jó. együttes jeleniélét 
az egyénben tökéletesnek tartották és egyszersmind · szüksé
gesn~k is .. Ez volt a cél, az erkölcsi ideál, amely lelé töre
kedtek álhatatosan. A ma embere számára a szép Jelent ugyan 
valamit, de rajta kivül álló dolgot; - a jóban látja összpon
tosulni ·élete törekvéseit, boldogulásának motivumait s ezt 
mai szóval már nem jónak, hanem hasznosnak nevezi. Hasz
nos az, ami az egyén szempontjából, de most kiválólag a 
közösség számára akár jogi. akár gazdasági vagy más erte
lemben alkalmas az élet terhének megkönnyítésére. A ma 
embere az a modl•rn kalokagatosz, aki a hasznosság alap
elvében látja gyümölcsözni a tudomány és jog törvényeit. 

· Ha már ez a helyzet, önként adódik a kérdés, milyen 
legyen a magatartás, amely reánk nézve a célt, másokra 
nézve a példát jelentik? Azaz következetesképp mi. legyen 
bennünh a mod".rn koloka?,atoszból? 

L~gfontosubb uz erkölcsi megalapozottság. Napi csele
kedeteinket etikai "ofivumok szövik át. A z: erkölcs ugyszál
ván a uizek és földek lelett lebeg, a ·nelynek engedelmeskedni 
nemcsc:k formális szükség, hanem krisztusi értelemben szi
lárdan megálló magatartás. 

Erkölcsi szilárdságon épülhet f~l a nemzet sorsközös
sége, amely közösségi munkából ki-ki annyit vállal és végez 
el, amennyit testi és lelki ereje e/bir. E nélkül nemzeti, jelesül 
magyar életet elképzelni sem tudunk. 

A mult század tudományos fe;lödése az embert elölép
lelte az öt körülvevő lé/homályból. Gyönyörü leltevést állitott 
azámazására, fejlődésére· és kecsegtetó jövőt lestett számára, 
ha a Herrenmoralnak, az eró erkölcsérzek áldoz ezután, mint 
további karrit1r t~lótt áll6 t~mber. Ez a lt~lfogás az tlgyént 
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állitotta riualdaiBnybe s abb6( -is azt, aki. birta a .,..t •• • 
küzdelmet. Ez er.tdményezte. aztan, ~lY a táraadalmi. rite
gek sziles mezeln megindult IllY impozáns uet:seny,. d•· tnelt . 
közölt i• lef(ltlo16bb lefáltalánolabb, a tazdasáfi érltlltlll'lbm 
vett uerseny. Vafyis küzdelem uolt ez a haszonért, a min.4l 
több haszonért. · 

A hasznosság kétléleképp érleimezhető: egyik.· a szültt~bó. 
értelemben uett hasznosság, a bank és termelöuiltíg h.a.zna,. 
a . kamat. Ne erröl beszéljünk. Hanem arról, hogy hogyan· 
használok magamnak azzal, ha szerény vafyok,. hazánuzak .. 
ha mafamat állandóan touábbképezve környeze'-mt~t· minél 
több alapos általános, főleg gazdasáfi tudásban elmélyitem: 
nemzetgazdasáfunknak, ha takarékos VQ.gyok és. másokat is 
arra intek; azzal, hogy szorgalmas · gazda vafyok,. amit cr 
gazdatárMJdalom énrólam példáz; azzal, hogy hozzáértő gazda 
vagyok, amit a Jlazdatársadalom mindenllépp megbecsül: 
azzal, hogy imádkozni és dolgozni tanítok. Tehát minden 
szavammal és minden mozdulatommal . intek, ligye-lm-eztetek. 
vezetek, - azaz használok. 

Ebben a magatartá~ba,n kell edzeni a lelkünket, hogy 
•rkölcsi, nemzeti és hasznossági téren mutatva helyes irány
elveket és gyakorlati me~oldásokat, a szebb jövőnek egyen
gnssük ma még nyaktörő utjait. Hogyan· is mondja Carlyl• 
Tamás? - Tőlem indul ki a gondolat s téged s öt mozgat 
cselekvisre. - Legyü"k a modern kalokatatosz logalmának 
hivatott hordozói, akikból . a gondolat kiszáll, hogy repüljön 
rónán és hegyen át - megtermékenyitve- lelkeket és földeket. 

Tanulmányok. 

Nevel6i értékek 
Szeellenyi "Hitel" c. müvében. 

(F olytat,s) 

3. 

S eljutottunk a hiteltől a hitelig. 
Azaz attól, hogy ,.hinni, hihetni-egymásnak•• addi~, amely 

már közgazdas,~i fogalom. · 
Széchenyi nemzetünk Qazdálkod,sának elmaracUs't tör

vényi, ·társadalmi és közgazd~Rsálli okokban l'tja. Ezekköz6ft 
leQfbn~osa bbaak tartja ~ köziazdaúQit; - · egy et~••zaéQes 
közgazdasigi hiteléletet szabélyo~ó- cambio merkantile jus -
~iltó kereskedelmi ioll hiiny't saioélja. Csak illY volt lehet· 
sé•es,. hoiv. "valaki naQyazúnu t~ulv'ia s t6lt Qabnavermei 



··meDett ia koplal, . ._., IZiDte éheahal .. , - nein tUdja, ho•y 
neveMeD .. e .. ., •jaalja azt, ,;Idnek kiterjedt termékeily azán
tóföldei, rétei, erdei, az6lei 1tb ... vauriak, ki nem adózik, s ·az 
orsú~k szin~e semmi terb6t nem viszi a kinek "k ·inQyer! 
do)Qozik - ha eay ily birtokos, mondom, annyii-a elazeQény~ 
h~y vétire aclósúQi miatt semminél kevesebbje marad 1 
- H~y lehetsét~es ez 1 - A hitel teljes biAnyá ban.. · 

A hitel hiánya erkölcsi· romlottsAJI, areQbizhatatlanátl 
folytAn van .. De ezt kiet~észiti az, hogy "pénzbeli 6aszekötte
téseiak .. hibisak, elétltelenek .. ·Sokan célt litnak a pénzben, 
oeditl. az csak eszköz .. A vaQyon foszalmát Széchenyi oem a 
föld és mezök na.zys6116ban lAtja; miDt ahoty nem a pénz és 
arany aokas6Qában. Miaden jósz'IIDak a m•fa ~haszonvehe
taséQe•• a lepafYobb értéke s ha ez alapján értékelünk, akkor 
rájöYÜiik, ho•y illen sok dolot~ mqába zárhatja a vaJlyon 
isméneit .. Igen 6~. de mi a haszonvehetöség és mi az érték? 
A· haszonvebeMség valamely dolog, tl.rgy rendeltetése más 
javak el66llitására vagy közvetlen foJiyasztásra. Tehát a ha
azonvehetöség · mértéke az ember.. Wet6leg az ember azon 
követelménye, hogy különféle ddlgokból életét, kényeimét stb .. 
fenptarthassa .. 

. Ez egyszersmind megmagyarázza az érték fogalmát is 
"A pénznek, földnek és minden egyébnek csak uJiy van lehető 
legnagyobb haszna, ha egyiket és másikat minden pillanat
ban arra fordíthatom amire tetszik. Mennél szaporábban jut
hatok pénzemhez, vagy földemh~z. s mennél rövjdebb idö · 
alatt cserélhetem az el~öt a másjkért és visront; ·vagy egyiket 
és másikat egyéb életjavakért, élnnál többet ér ne.kem száz 
vaty millió forintom tiz vagy százezer hold földem s Yiszont 
miaden becse meg is szünhet, mE'rt az érték szorosan a pil
lanathoz van kötve.'• A hitel szakásának kialakuJásához nem 
elegendő a ,.szép kép ~~. az ugynevezett emberséges pofa .. , 
hanem egységes pénzrendszert kell létesíteni, ö~szeköttetése
ket kell keresni a külföJddel; a hitelnek ·legyen élvezöje és 
kezese; s ne a jó szó és szép igéret döntsön, hanem a "~::láz, 
föld, erdő, juh, sat.•• értéke. 

·Lehet, hogy nem minden földbirtokos i'tsz4)tta még el 
szavát. Az talán kap i~r2tre is hitelt. "De az egészre nézve 
mit gyen~ithet néhány példa 1 Terracina és Nápoly között 
nincs YeazP.delem, mert csak m inden tizediket ra holják ki; a 
pestis nem valami rossz, mert Törökorsz6gban is találkozik 
vén ember." - S amikor Széchenyi a tsuny fegyveréhez nJul, 
hogy a felelösek · önérzetét felkorbácsolja, nem kiméli magát 
és fajt, ját sem: conserváll familiákat emleget, beleértve ma
,ZamaJ16t is egy oly közösségbe, amely szeret ü~nepe~i. de 
e~elekeciDi nem, mert azt elvé,Zezték mú az öaéSk. "En azt 
hiáe~a, 16telfik se nem szfiksé,Zes, se nem hasznos, s egész 
becafik ·ama képzeletben 61I, mely a réQi nemzeteéJieket . a 
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korona drá.aköveivé var4zsolja. Azonban hol csak. a ré~ 
sziv maradt meg, a régi. '-ecsület s tehetség eltünt, ott a iJé· 
mánt kitört" - .,többet ér a királyra· és országra nézve eJiy 
ui nemzetség, mely érdemeket szerez, eJiy oly ré~i.familiúál," 
- mely ,.magát minden áldozats munkától mentnek hiszi".
,.Hazánk előmenetele s magasabb felemelkedése legfőbb gátjai 
mi tehetősb birtokosok vaQyuok" - mondja végül fajtáját 
korholó kemény ítélettel. 

Erkölcsi magatartás igen nagy magaslatán kell állnia 
annak, aki lársadalmi bajokat akar elemezni. E magatartá&. 
elszántságát és komolyságát még inkább emeli az, hogy az. 
itélet megfogalmazásánál egyes szám első személyben beszét 
a biró. Nem azt mondja, hogy ti, kogy ök, ilyenek-olyanok,. 
hanem, hogy mi, hogy én vagyok ez és ilyen. A nagy embe· 
rekben kettót szoktam megcsodálni: a csalhatatlan önismere
tet és leleplező önbirálatot, amely nem más, mint a biztos 
önismeretet kinyilvánító következetes erk ö lesi magatartás. S 
ebben volt Széchenyi a legnagyobb l 

.Termész.etes, hogy a baj képe még torzabb legyen, min~ 
ehhez kell sorolni alkotmánvos életünk fejlődést gátló csöke
vényeit Hogyan felelhet meg a mai igényeknek egy n·égyszáz 
év elötti törvény? A maga idejében Szent-István és Szent· 
László király az összes magyarok között a legbölcsebb volt, 
de nem tudja, tudbatia·e mindazt ma már egy felserdülö ifju 
is? Ugy szoktá k mondani, hogy az öregek többet tudnak a fiata
loknál de kérdem én, ki a fiatal és ki az öregebb az idö vég
telen folyó szemléletében? Természetesen, aki XIV.-XV. szá
zadban élt, az a fiatalabb, a kevesebbet tapasztalt, mig mi 
birtokában vagyunk amaz elmult évszázárlok tapasztalatainak 
is, amelyek elválas~tanak bennünket egytnástól. Tagadhatatlan, 
hogy a természetben ök az idősebbek, de az idő ilyen· értel 
me.zést nem tür: az az idősebb, aki késöbb születik és 
kéiöbb él. 

A törvényeket a mai kivánalmaik szerint kell uj ala
pokra helyezni, de ugy, hogy majdan ne válhasson kerékkö
tőiévé a ·jövő század fejlődésének, mint amivé vált a mult 
minden alkotmányos intézménye a ma számára ... 

Ezek a mult bünei. De felvetődik a kérdés ismét, mint 
valami makacs orgonapont - "mit kell tenni. és min kelt 
kezdeni?" - Három mondatban 1ehet felelni a felvetell 
kérdésre: 

Tanulni kell, mert a "kimüvelt emberfök" sokasága teszi 
a nemzeti boldogság alapjá t. 

A tanult, kimüvelt emberfökneli szilárd közösséabe "con
centrációba •• kell tömörülniök, nemcsak azért, mert iJiy egy 
nemzeti munkaközösség és munkamegoszt's elevenedik meJI, 
hanem azért is, mert ez az egyesülés erőt, hatalmat jelent 
határokon. kivül és belüL 



A kaz&~éD belül . miadenki tudja .. k8telességét és a 
sze~iat · eaelekizik képeaségei teljes' fellirásával és latbave
téeév•l .. 

Hajn6czi Vilmo& 
(Folytatjuk) . 

lsmertetések. 
V ázl .. alaink kiegészilé se. 

A tanítás fontos segédes7köze a vázlat. Tulajdonképpen 
m.indennapi előkészületünk állandó zsinórmértéke, amit nem
csak egyszer készitünk el, hanem korábbi ismereteket későbbi 

·tapasztalatokkal bővítve állandóan és következetesen gazda
gitunk .. Tehát a vázlat nem megállapodott valami, amit merö 
kényszerüséQböl kénytelen kelletlen vezetünk, hanem szakta
nitói tapasztalatokkal elmélyülő dinamikus gondolatcsoport.. 

Vázlataink kiegészítése kétféle lehet. Egyik az, amikor 
egyik tanitási egységet kapcsoljuk vázlatban is egy másikhoz, 
azaz egyik kiegészíti a másikat. A másik .értelmezés az, ami
kor a vázlatpapiron hagyunk az állandó kiegészítésre helyet, 
margót, s ezt a helyet a következő évek tapasztalatával állan
dó!in kiegészítjük. Vagyis ez a,; az értelmezés, amit a beve
zetésben tárgyaltam imént. 

· A vázlatszerkesztésben általában mire törekszünk? -
Egységre.. - Módszeresen törekszünk ·az és ny agi cél elérésére, 
de szemmeltartjuk az erkölcsi motivumokat is, amelyet elérni 
szintugy törelisz ünk, Helyes .tehát, ha. vázlataink ké.- zité:;é-nél 
mind a kettőre fi~yelemmel vagyunk. Szükség~s '(!;,;á bbá a 
más tárgyakkal való ka pesola t kihangsulyozása is. Nen1 is 
g-ondoljuk, h oJt y a leJ5egyszerübb t anitási egység is milyen 
élénk kapcsolatba kerülhet e~véb tantárgyakkaL S most, 
anélkül, hogy több szót pazarolnánk e lényegi felsorolás után, 
két összefüg,gö vázlat elkészítéséf mutatom be, amelyek szer
vesen kiegészítik egymást. 

A) Állattenyésztés. 
Takannányozás, takarmányadagok &szeálUtása . 

. (T anitás Mezögazdasági népiskola I. o.-ban.) 
I. A t anitás célja: a) anyagi cél: a takarmányadagok 

helyes összeállitásának megismerése .. 
b) Erkölcsi cél: Takarékosság szemmeltartása a takar

mányozásban s ezen keresztül a kisgazda üzemében. Ál 
2.. Kapcsolat az elózó és más órák anyafával: a) lat

tenyéaztés: takarmányok bels6 értékei (szárazanyaQ, emészt
het6 fehérje, keményit6érték.) 



b) Növénytermelés: szántóföldi szálastakarmány-termeaz-
tés jelentösé~e. • 

c) Számtan: százalékszámitás. 
3. Szemléltetö-eszkékök elökészitése: takarlliányminták,. 

sématikus rajz annak szemléltetésére, hogy az egyes takar
mányokban mennyi a tartalmi érték. Mérleg abrakkeverék 
összeállitásáb.oz. Tábla, kréta. 

Tervezel 
t. Szop6sállat: legtermészetesebb takarmány az anyatej. 

Szoptatás ideje, szoptatott tej mennyisége. Szoptatás és itatás 
jelentősége. Itatott tej hő fo ka. · 

2. Növendékállat: a) negyedéves borju: 2.5 kg rétiszéna, 
1 kg zuzott zab, O 35 kg olajpogácsa. 

b) Féléves borju: 4 kg réti széna, 1 kg zúzott zab,. 1 kg 
olajpogácsa. 

· 3. Kifejlődött állat: a) Fenntartó takarmány értelmezése .. 
b) Termelő takarmány értelmezése. Elválasztható-e pon

tos határral egyik a másiktól? 

Példa: 30 kg répa 
3 kg polyva 
3 kg széna 

40°/0 korpa 
30 °/o olajpogácsa 
20 Ofo tengeridara 
10°/0 lucernaliszt 

l lenntartó takarmány. 

Olyan abrakkeverék, amelynek 
minden 1 kg. ból átlagban 2.8 l 

tej keletkezik. 
Termelő takar·mán y. 

A fenntartó takarmányt állandósíthatjuk minden tehénre, 
de termelő takarmányt a terrnelés nagysága fogja korlátozni. 
Pl. 9 l-es tehén kevesebbet fog kapni átlagban, •int 12 vagy 
15 l-es tehén. 

(Amennyiben idő van, szükséies megemlíteni, hogy nem 
ruinden állat, igy tehén egyformán takarmányértékesitő. Tehát 
a termelés mértékét ez is szabályozni fogja. Sőt az is, hogy 
a fenntartó takarmányadag összeállításánál egyik másik takar· 
mányértékben nem voltunk e bőkezüek? Ismét hangsulyozni 
kell, hogy a fenntartó és termelő taharmány nem szigoruan 
kettévont takarmány adag.) 

4. Igásökör takarmányozása: könnyü, közepes és nehéz 
munkában. 

Összefoglalás: a) Hogyan állitjuk össze egy növendék
termelő , igb:óállat takarmányát? 

b) Miért kell kiszámítani 1 Mi szaDja meg az eltartandó 
áUatok számát? És mi izahja meg a termesztendő takar. 
mányféleségek mennyisé~ét és minöséllét 1 
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B) 8116mtan. 
TakarmAnyok táplálóértékének kiszámítása. 
(Tanítás Mez6gazdaságí Népiskola I. o-ban) 

~1. A tanítás célja: a) anyagi cél~ takarmányok belső 
.értékének kiszámítása. Azok szerint való okszerü kalkuláci6 • 

. b) Alaki cél: A számolás állandó készséQének fejlesztése 
.a gazdában. 

2. Kapelolat az előző és más órák anyagával: a) állat-
1enyésztés: takarmányok belső értékei. (szárazanyag, émészt
Jlető fehérje, keményítő érték). Takarmányértékesítés jelentő
sége. S~támosállat fogalma. Takarmányadagok. 

b) Számtan: százalékszámitás, gramm, dekagramm, és 
lmlogramm viszonya egymáshoz, hetyes írásuk. 

3. Szemléltetőeszközök előkészitése: Táblázat egyes ta
karmányok szárazanyag, emészthető fehérje és keménvitö
érték tartalmára vonatkozólag. Szabvány táblázat fenntartó 
takarmányadagokra s 1 l tej elöállítására. Tábla, kréta. 

Terv e z et. 
1. Mi a fenntartó takarmány? - Fenntartó takarmány

szabvány ismer!etése, magyarázat ~s szemléltetö táblázat 
nyomán. 

2. Mi a termelő takarmány? - 1 l tej elöállítására szük
séges emészthető fehérje, keményileérték szabvány isrrerte
tése magyarázat és szemiéitető táblázat n}·omán. 

3. Lebet·e szigoru határt vormi a ketfö közé? - A ter
melő takarmány s:zárazanyaftartalma mit egészit ld? - Eset
leg a fenntartó takarmányban található keményileérték feles-
leli mire használódbatik el? · 

Példa: 

lakarmány sulya szárazanyag emészthete 
keményítőérték fehérje 

neve kg dg dg dg 

-Répa 30 *11 **330 • 0.6 *"'18 • 6.3 **189.-
pelyva 3 87 261 0.9 2.70 25.2 7560 
széna 3 84 252 36 10.80 29.2 87.60 
korpa 1.28 87 111 10.2 13.05 46.31 59.26 
olajpog. 0.96 89 85 31.7 30.43 74.3 71.32 
tenQeridara 0.64 87 55 8.3 5.3\ 79.1 l 50.62 
luc. liszt 0.32 84 27 12.4 3.96 39.7 12.70 

összes: - 1121 - 84,25 - 546.10 

Levonva fenntartó 1000-1200'dll 25.- 250.-
Marad termelésre: - +59.25 dg +296.10 

• tibl,zat ezerint •• kildmltva. 
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1 l tej előállítáúra W 5 df em. fehérje és 25 ~ lrem. 
érték, tehát: · 

59.25:5 = 11.85 ~ 296.10:25 = 11.85 L 

42 
.25 

46 
211 
110 

A számítási eljárásoknál az osztály együttesen dol~k 
a táblai számításokkat A számítások · befejezése után sziik
séges rövidebb ismétlést tartani az eddig számített példa 
gondolatmenetéról: . 

(Tejtermelésnél szükség van-e szárazanyagra? Ha fenn
tartó takarmányban bőségesen v2.n emészthető fehérje vagy 
keményitőérték, csak a fenntartásra forditódhatik? S vis2oat 
a fenntartó takarmánynak szánt adag kevés emészthető fehér
jében vagy keményitőértékben, miből pótolja az állati szervezet?) 
Tehát belyes a példánk! a 11.21 kg sz. a. elegendő. és a fenn
tartó em. feb. szükséglet (25 dg) és kem. érték szükséglet 
(250 dg) levonás után visszamaradó em. feh. és kem. érték 
mennyiség 11.85 l tej előállitására elegendő. 

Összefoglalás: a) Kiszámítottuk egy 12 l tehén takar .. 
mányszükségletét. Ki tudnők számítani más tehéaét is. amely
nek más a tejtermelése? 

b) E számtan órán bóséges számolásokkal a számolási 
készséget általánosan feilesztettük. 

Megyarázattal még annyit kell az utóbbi vázlathoz hoz
záfüznünk, hogy ha kinámítjuk a fenntartó takarmány belső. 
értékeit s ebből mint rendelkezésre álló fedez-etból levonjuk 
a számosállat szükségletet, · 

31.50 dg em. feh. és 352.20 dg ke~r. ért. 
25 250 

marad 6.50 dg em. feb. és 102.20 dg kem. ért., ami az 
emészthető fehérjét értve 1.3 l tejre, keményítőértéket szá
mítva 4.0 l tejre elegendő. S mert a tejelöállitási fedezet nem 
rendelkezik közös nevezővel, azaz nem 3 l tej előállitására 
elegendő mind azemészthetó fehérje és mind a keményitő
ér.ték, alaptakarmányul ezen oknál fogva nem számítható, 
Marad a, vázlatban feltüntetett mód, amelynél nem vonunk 
-tározott vonalat a fenntartó és termelőtakarmány közé, 
h-.nem egymást tartalomban kiegészítve a jólakottság érzését, 
a r-megfelelő tejmennyiség előállitását biztosítja, mégpedig ugy, 
hqgy a fenntartó takarmány keményítőérték többlete kieQé· 
SZ:iti a termelő takarmány keményítőértékétsa termelő takar
m~y emészthető fehérje több!ete kikerekiti a fenntartó ta
-Q14py emészthetei fehérjét, ami végeredményben 12 l tejet 
fOl eredményezni. 
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Az alaptakarmányozás fogalma uj vázlat és uj tanítási 
~gység tárgya, melyet ezek előzetes és alapos ismeretére lehet 
építeni. Ha tudja a gyermek a fenntartó és termelőtakarmány 
általános szabályait, akkor könnyebb le~z az alaptakarmány 
fogalmát is megismernie, mely szervesen kapcsolódik ehhez. 

-i-s. 

Munkamegosztás a kisgazdaságban. 
' 

"A munka termelőerőinek legnagyobb fokozását és annak 
a leleményességnek, ügye~ségnek, itéiőképességnek jórészét, 
mellyel a munkát vezl!tik · s végzik, ugylátszik, mindenütt a 
munkarne~osztás eredményezte," - moDdja Smith Ádám a 
Nemzetek jóléte c. müvének első könvvében. Valóban a munka 
két al&~.pvető követelményt zár magában a minél több jöve
delmezőség szempontjából: 1. A munka tetvezéfét és 2. a 
munka végrehajtását. 

Igaz, ha pontosabb taglalást akarnánk végezni 1 akko,· el 
kellene választani a munka megtervezését oz irán)'itástól, a 
munka végrehajtását a felügyeldtől. Sőt a további differen
ciálódásnál a föld tulajdoncsa is külön fogaiommá lesz, aki 
vagy csak a jövedelemből fog kémi tisztes részt vagy pedig 
már a gazdálkodás megtuvf.'zésévél vállal irányitó szerepet. 
Ez a széttago1ódás a nagyobb in~atlannal rendelkE.zÖ ~azdar 
sá~oknál szembetünövé is váhk, sőt a tagolódás még egynemü 
dlunkák esetében is fejlfdik pl. szarvasmarha tenyészetlink
ben igy osztjuk ki a szE-gődményesek külör:bözö szerepét, 
nmidön az e!fyilcet guJyásnak, a másikat héresnek stb. fogad
juk meg. 

Bennünket nem a nr gy gazdaságok foglalkozásbeli szét
aprózódása érdekel, hanem elsősorban a kisgazdas~gok kere
tén belül megvalósuló munkarend. 

Előre kell bocsátanunk, hogy kisgazdaság munkameg
osztása oly tökéletesen széltagolt s~hasem lehet, mint a nagy 
gazdaságé. Amint a kézmüiparban, ugy a kisgazdaságban is 
egy személyben - a tulajdonosban összpontosul minden: a 
tulajdonos a munka tervezöje, irányitója, végrehajtója, elő
rnunkása és felügyelöje. S amennyiben szövetkezeti vagy egyéb 
értékesi tési lehetőség oem áll módjában - még termelvényei
nek közvetitője is. 

Ez igen nagy követelmény egy embertöl, mely minden 
irányban szakértelmet kiván, testi adottságot és lelki képes
séget feltételez, mely végül is meghozza gyümölcsét, mert a 
széleskörü munkának természetes következménye 11z, hogy a 
gazdáé lesz a tervezésért és irányitásért járó tiszteleteij, az 
el6munkásnak prémiuma, munkásnak bére, a felüQyel6nék 
jár6 öuzelf, amelyhez járul még a flld és a munka szimbió-
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zábói kisarjadó jövedelem és vállalkozói kockázatból eredö 
részesedés, stb. 

Ez a munkakör milyen felté!eleket kiván? - Alapos, 
1. kisgazda-üzemtaní és 
2. kisgazda számtartási ismereteket, amelyhez egy jó adag 

konjunktura tájékozottság is szükséges. 
Ezek élnyagi kívánalmak, amelyhez csatlakoznak: 
1. a gazda tervezöképessége, 
2. akarati rátermettsége és 
3. testi erőállapota, melyeket az előbbi csoportosítással 

szemben alaki határozmányoknak nevezhetünk. 
A mezögazdasági rendszerek történelmi kialakulásában 

volt idő, amikor a birtokkal rendelkező emberek éppen a · 
munka jobb kihasználása és megosztásá kedvéért birtokukat 
két· háromfelé osztották el a község határában; egy. egy e.'!ye
sitett határban lebetöleg egy vet<:ményt termeltek. Ez az egy
szerü fogás valóban a munka jobb időbeli megosztását ered
ményezte, de mint megmerevedett termelési rendszer a fejlö
désnek elejét szegte. Tulkényelmes megoldás volt ahhoz, hogy 
arról az emberek egyszerüen letérjenek. Ez volt a nyomásos 
gazdálkodás kora. 

Azouban különbséget kell tennünk az effajta munkameg~ 
osztás és a munkanemek szerinti megosztás között. A mono
kulturából eredő munkamegosztás mindig időbeli megosztáost 
jelent, pl. egy termény aratása mozgósit mindenkit, aki határ
ban érdekelve van: - de a gombostü iparban egyidőben 
többféle munkát hajtanak vé~re*- egyik az acélfonalat tartja 
és s?;abdalja, másik hegyezi, harmadik csiszolja, edzi a fejét 
teszi rá stb. Az elöbbi példában az időbeli munkamegosztás 
fog eredményesebbé válni, mig az utóbbiban a munkanemek 
szerinti elosztódás. Az u tó b hi általános az iparban mégpedig 
a gzpiparban inkább, mint a kisiparban és itt is az egy-két 
emberrel doll!ozó kisiparosnál kevésbbé, mint a sok munkás-
sal dolgoztató manufakturában. . 

A muokamegosztás elve a kisgazdaságokban semmiképp 
sem vihető keresztül. Azt meg lehet tenni, hogy elméletileg 
e muokákat szétosztjuk, de gyakorlatban mindi ~ a gazda 
szokta öket végrehajtani, s minél kisebb 9. gazdaság, termé
szetesen annál tökéletesebben. (Amint haladunk a törpegaz· 
dasát;!ok kategóriájábóJ a kis- ldsközép és középbirtok felé, 
annál iobban követi az elméleti megosztást a gyakorlati.) Az 
elméleti szétos1tás ~yakorlati jelentőségél annyiban kell keres
n~nk, hogy meg tudiuk állapitani a dolgozó s egy személyben 
m10den muokát elvégzö gazda jövedelemforrásainak arányát, 
vaQyis rnennyi a gazda tisZteletdija, bére, prémiuma, járadéka, 
haszna stb. Ennek gyakorlati herderejü vonatkozása nagy, 

• Smith Á. fentemlitett müvéb61 vett példa. 



.ert ebal meglehet állapitani a kis és nagygazdasát~ok egyedi 
,jövedelmi kulcsának különbözetét. 

Időbeli met~osztás a jelen gazdálkodási világában már 
csak szórványos jelenség. (Pl. szénabetakaritáskor erős zápor 
:stb., inkább elhárító jellegű már, mint általánosan termelő.) 
S nehezen is keresztülvihető, mert a társadalom már erősen 
.atomizálódott A család egységére bomlott szét, amelyen belül 
több·kevesebb mértékben él a munkamegosztás elve. 

Ez a munkamegosztás részleges és jellegzetes .. Abban a 
legjellegzetesebb, hogy határai összekuszált8k. Ugyanis a gazda 
nem mindig csak a buzát aratja és fia csak a rozsoti a gazda 
nem min.dig csak a takármányt késziti elő és fia az állat ápo
lást. Vannak ugyan kor és nrmhatárok által megszabályozott • 
hagyományos munkák pl. a fn;tal gazda előbb kel, kitakarítja 
az istállót, s ha ezzel kész, jő az apja a következő munkákra 
pL állatápolásra. Amig ezzel is elkészülnek, jő a gazdasszony 
aki a teheneket megfeji. Ezek a munkamegosztások sorrend
ben következnek és hagyományosak. Természetesen ezzel is 
együtt fog járni az egy-foglalkozással való jártasság, mint az 
ipc.rban. Lehet az is, hogy a gazdáé a mezőgazdaság, tiáé a 
gyümölcsös és gazdasszonyé a tejkezelés, hat omfi és konyha· 
kert. Nagy körvonala H ban tehát itt is részekre boniható a 
munka i de ez nem azt jelenti, hogy cly tökéletes, mint az 
ipari munkamegosztás, mert ezek a munkák (pl. te:gazdaság, 
baromfi st.b.) tulajdonképpen üzemáf,&k, rr.elyek eRész sorát 
tartalmazzák a szükséges munké1.knak. Tehát a kisgazd:t mun
kamegosztása sohasem teljes ~s következetes. 

De hiszen nem is erre tanitjuk a gazdákati Azt szeret
nők, ha a kisgazda autarchikus törekvese mellett a munkák 
minél tökéletesebb. egységesitését hajtfa végre, mert ez )esz 
csak hi2.tositéka az erős gazd<1sá~ erős nemzet alapelvm~k s 
további. fontos követelménye a nemzeti lélekszám növekedé
sének A g::tzda erés családot fo~ alapitani arra, hogy a gaz
daság összes munkáit házi megosz1áshan egymaga müveltcsse 
meg: ez a termé"zetc~ ~1aporodás alapvető posztulátuma. 
Amerika mult századbeli ret~dkivüli ga:~dasági fellendülésének 
magyarár :tát a történl!tirók a gyermekekben erős családok 
alapitá;-ában taHiták me~. (Smith Ádám) 

A mai fejlett kö1g lzdasági fogalrr.ak korában azt mond
hatiuk, hogy a kis~azda az a személv, akiben a ~azdasági 
munkák egységes elintézőjét lá1juk i a szerteágazó munkák 
eredőiből az egységesitett munka összetevöié~ látjuk benne, 
aki e?.t a szerepet akár maga, akár családja hüségesen és 
pontosan vállalja. -- agricola - · 

Mez~gazdasalgl NéplakolAk hirdetni 
valójukat közöljék a szerkeazt6vel. 
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Mez6gazdasági NépiskoiL. 
A Mezógazdasági Népiskola háwam hathatós tény.ezöt 

tart kezében~ Egyik kötelező. erő, másik a gazdasági iránya 
oktatás és harmadik a gazdatársad.alom.. Az elsehöz való. 
jogát ·az 1868. XXXVIII. é, tc.· ből 1112riti, amelyet jelentősen 
kiegészít az 1940. évi XX. tc. Ennek értelmében az általános. 
tankötelezettség korá ba n levő gyermek látogat ni . köteles,. 
amennyiben lakóhelye közelében Mezógazdasági Népiskola 
müködik. Ennek nagy horderejét abban kellfelmérnünk, hogy az. 
analfabétizmus, de különösen a gaidasági ana/labétizmus 
végre megszüntethető ez által. Azért pedig, hogy tanb::rmei
ben elsősorban mezőgazdasági irányu oktalas folyik mind 
inkább elmélyüló intenzitassal, a gazdarétegben remélhető 
legmi.gyobb pártfogása, istápolása. Erre szükség is van,. mert 
azt lehet moJda.ni, ho~y egy intézmény sem annyira a nép 
rétegeiben. gyökerező, mint a Mezőga2dasagi Népiskola. 

Minden idö me~termi.a ma~a szükségleteit •. llyen. a Me
zógazdaságí Népiskola is. Erdekesnek tartom aunak kikuta
tását, hogy a népoktatasi alaptörvény megalkotásakor egyál
talán mezögazdasági tudás alapjainak dhely€zéséről, vagy· 
meröben a fejlődés szüksége teremtette-e, Iliint pl. a polgári
iskoiákat? Kár pedig, hogy a tör~ényalkotók nem látták a 
kötelező népoktatás keretében megvalósítandó gazdaság,i 

. oktatás szükségességét, de még nagyobb kár, hogy amikor az. 
első szükség megmutatta a hiányokat, azok kiküszöbölésére 
nem teljes m~goldást kerestek. Pedig ebben a hibában ma is 
benne vagyunk. Aki figyelte az őszi megajánlás;, és költség 
veté~i viták ujs-:!~leirását, annak szemébe tünhetett, · aogy 
minden iskola bel~került egy. egy felszólalásba, de ezek között 
soha nem szerepelt a· Me2.ógazdasági Népiskola. Különösen 
és többen hangsulyozták a polgáriiskola jelentöségét a népi 
oktatás terén, de mellette nem ernlitették meg a Mezögazda
sági Népiskolál, pedig talán mint népi oktatási szerv teljesi
tőképességben minden más felett e~yedül áll. Mezőgazdasági 
ország vagyunk, de a mezógazdasági népokta tás nem áll azálta-

·lános oktatás homlokterében. Nemzeti jövedelmünk oroszlán~ 
rés~e mezógazdálkodásból fakad, de mezőgazdasáQi népokta
tisi szerveink szükösen vannak; társadalmunk jelentős és 
számottevő hányada p::~raszti rétegből odódik, de paraszti 
iskaláink nincsenek kellő szá il ban, vagy ha vannak is, nem 
a szükség mértékeihez igazodnak teljesen. · · 

Minden bajnak eredőjét ott kell keresni, hog}' a Mezö
Qazdasági Népi~kolát teljesen beutalja a hivatalos és laikus 
közvélemény a népisltolák rendjébe. Pedig a kettő között 
annyi a különbsé~, mint más humátJ.•Js és szakirányu iskola 
között. Hajdan a megkülönböztetés leltünő bb volt,· mert hom~ 
lokán az önálló gudasági népiskola cim~t viselte, amely ma· 
lláhazárta azt a körülményt, ho~y ez az iskolatipus . a népis .. 
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kolitól ön61lóvá lett szervezeti, rendtartási és ügyviteli sza
bilyainál fogva. Igaz, hogy az iskola belső életnek csak egy . 
részét birjuk tételes. szabályzat alakjában (lásd: Számviteli 
Szabályzat), mig a többinél inkább rendelt>tek szólnak s nem 
egy iskolai életet körülíró szabály csak a puszta szokásoo, 
hallgatólagos megállapodbon nyugszik. Természetesen iskolai 
szerves élet hosszabb rövidebb idő alatt igy is kialakul, de 
igen könnyen megbonthatja e.flyensulyát .nem várt körülmény, . 
mint ami volt az 1940. évi XX. tc. is. · 

Az uj törvény a Mezögazdasá~i Népiskolákat teljesen 
figyelmen kivül hagyta, amely a feledékenység rovására is 
jegyezhető, de nékem tetszetösebb az a feltevés, hogy az 1940 
XX. tc ből szándékosan történt az iskola szervezeti kérdései
nek kihagyása. Ugyanis a fe1lődés folyamán ez az iskola 
annyira különállóva vált, hogy behatóbb vizsgáiat szükséi!es, 
körültekintőbb és szélesebb megfogalmazás állandó létalapjá
nak me~alkotásáb.oz. A vizsgálódásnak ki kell terjednie szer
vezeti . kérdésekre, rendtartási szernpontokra, személyi és· 
dologi ügyekre, egyszóval vissza kell tükröznie e~y sikecesen 
megalkotott Mezőgazdasági Népiskola tökéletes szervezetét. 

Minden intézmén', mihelyt az általános fejlődés követ
keztében már többé nem állhat meg az élettel való viszonyá
ban, reformokra szorul. A Mezögazdasági Népiskolák felett 
is elhaladt már az idő s a nagyszerü kezdeményezébeket a 
por kezdi belepni és sok intenció bizony már csak bus em
lékezésé. S ami szégyelnivaló, még a kishitüség is kikezdte 
az iskolák nemes és önfeláldozó törekvéseit és bi7.ony bizony 
féltünk a hajó zátonyrafutásátó .. S ne essék r..ím a szelény
telenség vádja, ha a :Htani merern, hogy amikor a legnehezebb 
volt a sorsunk, akkor szilárdan hangoztattam, hogy nem idült 
a baj, hanem mindössze krónikus a jelenség. El fog mulani, 
mert· el kell ·mulania. · 

A vizsgálódást pontosabban körvonalazva a) iskolai, b) 
személyi és c) közéleti ügyekrP kell kiterieszteni. 

a) lskolaiak: l. Minden M~zógazdasagi Népiskola feltét
lenül mintaiskoLn·á ~7.ervezeadö. 2. Taneröl< lakáskérdései 
e.gyöntetüen megoldandók, különösen községben müködő Me
zögazdasági Népiskolánál. ahol rendszerint lakásinség van. 3. 
Az iskolában minöségi oktatás és nevelé~ folytatandó. 4. Szak
rendszerü tanítá~ kérdései tisztázandó!( a Mezöga~da ~ági Nép 
iskolákban. 5. Zseb'<önyvszerü tankönyv szerkesztendő, mely 
a gyermeket végigkiséri egész életén át ió és okos tanácsok· 
kal. A tankönyv ne c!lak kimérten a tananyaget ölelje fel. 6. 
Ahol lehetséges, m~gszervezéndő az ifiusági önképző gazdakör 
mindkét tagozatban. 7. Az iskola gyakorlóterületén minöségi 
munkában aikalmazhatók a tanulók. 8. A viszony megállapi 
taodó a népiskolához, de megállapítandó a mezögazdasági 
közéoi.skolához. Viszony a polgáriiskolához. 9. Falusi tanterv 
ezerint .müköd6 népiskolák beutalása Mezögazdasági Népis-
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koiAlt fel~yeleti körébe. 10. Gazdaági és oktatAsi fel6Qyelet 
meQAllapitásL 11. Ipari és közgazdasAlii alapfoQalmak taoi
tása. 12. Bizonyitványkérdés. 13. Iskolai leventecsapat. 

Személyiek: Szaktanítói eim végleges tisztázása. 2. Tan
erőképzés végleges rendezése. 3. Taneröképzésböl folyó kö
telmek és. joQok. 4. Tanerő kötelmei és joJ!ai. 5. Igazgatói kötel
mek és jogok. 6. Tantestületi kötelmek és jogok. 7. Szegöd
ményi iskolaszolgai kötelmek és jogok. 

Közigazgatásiak: 1. Iskolai kormányzóhatóság egyöntetü 
és véJZleges megáJlapitása. 2. Községi v. járási mezőgazdasági 
bizottsági tagság hivatalból. 3. Szakvélemén-yező szerv. 

Ezekben lehet összegezni ad, amiben a Mezögazdasági 
Népiskola szervezete szükölködik. Ezzel kapcsolatban nelil 
hanQoztatom a kizárólaQosság elvét, nem mondom kétszer 

· sem, hogy csak ennyit és pontosan ezt ke JI vizsgálódásunk · 
alapjává tenni. Nem. Hanem mindössze arra formáltam igényt, 
hogy másoknak sugallatot adjak, ötletet erecie2.iessek, s a sok· 
féle véleményböl le lehet adán szürni egészséges nézetet, ami 
méltó alapjává válhat mindenkori véig}'ainlmak, a Mezögaz
dasági Népiskolák lehető legmaatasabb tökéle1esedésének. 

Mindez. amit felsoroltam, az igyekezet dojgé:s mig a mél
tánylás a kellő jóindulat kérdése Am ha a hivatalos ténye· 
zők elismerik a Mezögazdasági Népiskolilk jeJentősé~ét s a 
gazdatársadalom pedig felismeri, ug v - han~ozta tom most is 
százszor - nem lesz sikeresebb $1azda-nevelesi intézmény, 
mely munkáját nem osztatlan kedvvel és maradéktalan igye
kezettel vPgezné! r:ztint a Mező~azdasági Népiskola. 

Közlemények. 

Gyapot. 

Magyar Statiszlikai Szem/e 1943. évi október-novemberi 
száma érdE>Iies adatokat közöl a gyapot jelentőségéről. A 
~yapot ma a világkereskedelem egyik legjelentősebb nóvé
nyeinek egyike. Valamikor régen a kender és a 1811 volt a 
textilipar legfontosabb növénye és ma, ha e terményekhez 
hozzászámítjuk a müselymet és mürostot, akkor is kisebb
ségben marad a gyapot mögött, mert a feldolgozó ipar szá
lasanyafainak 56.3°/o·a gyapot, mig a többi kender, len mű
selyem és mürost. 

Legfőbb Gyapottermő helyek: Észak és Középamerika 
9,955.000 ha, 32.6°/~, Ázsia 12.296.000 ha, 40.4 1/ 0, Délalherika 
3.163 OOO ha, 10.4°/o, Afrika 2.364.000 ha, 7.8•1,, Szavjetunió 
2.100;000 ha 6.9'/o, Európa 559.000 ha, 1.8°/Q OceAnia 20.000. 
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ha, O. t• · •. E területi 111eQoszlisból is látható, hogy a gyapot 
főként szabtrópusi növény. S ezeknek a felsorolt földrészek:
nek is kiválólag azt a területét foglalja el nagyobb mérték
ben, amelyek a földrajzi szélené.Z déli 30 és északi ·40 közé 
esnek. Mivel hazánk déli határa kb. 45 északi szélességgel 
esik egybe, magával hozza, hogy már időjárási-éghajlati nszo· 
nyok miatt sem termelhető kellő eredménayel, legalább is 
addig, amig a .növénynemesités nem foglalja nemesitési prog. 
rammjába ezt a jelentős növényt, mint ahogy tette egyéb 
szubtrópusi növénnyel is eredményesen. 

A gyapot igen sokoldalu növény. Legfontosabb felba•
nálását a rostja képezi,· amely a magtokban képződik. Eztt 
kellő feldolgozás után a textilipar használja fel. Ha e gy~otot 
nitráttal itatják át, gyors égéssei robbanóhatást fejt ki. Ennek 
a hadiiparban van jelentősége. A mag sok zsírt, fehérjét fosz
iátot tartalmaz, amelyből a zsírt ha kiütik, visszamarad ef1yik 
legértékesebb fehérjében gazdag abraktakarmányunk, a gya
potmagpogácsa. 

A gyapotmagpogácsa szárazanyagtartalma átlagban 88.8 °/0 • 

A hámozottnak emészthetö fehérje tartalma 40.7 Dfo, keményi
tőértéke 73.1 Ofo. A hámozatlan emészthető fehérje tartalma 
16.87""17.1 O/o, keményítőértéke 39.2-40.3%. Az utóbbi sötét
barna szinü maghéjat és fehér gyapotszálakat tartalmaz, mig 
az -előbbi élénk sárga, kellemes szagu, dióra emlékeztető izü. 
Az olaj nyersen zavaros, sürü, .barna vagy fekete folyadék, 
tisztítva élénk sárga és clióizü. Etolajnak, müvajnak elmare d 
batatlan kelléke, de felhasználják a disznózsír hamisítására is. 

Hazánk - sajnos - nem tud lényegesebben bekapc!!o
lódni a gyapottermelésbe. Bár- tudomásom szerint - jelen
tős kisérletek indultak meg err~ vonatkozólag sa hazánk déli 
részén le,·ö Mezőgazd~sági Népiskolák is belekapcsolódtak 
szerény keretek közölt inkább ma~ántörekvésektöl indíttatva, 
- mégis, miot ahogy a Statisztikai Szemle megállapitja, e 
termelés igen kezdetleges. Itt ismét csak a nemesítés léphet 
közbe, amely előállithat olyan gyapotnövényt, amely 40 északi 
szélességi fokon felül is r ikerrel termelhető volna. S e· neme
sitési munk't ott kellene folyta1ni, ahol más ország abbá
hagyta.,. mert jelentősen sokféle gyapot közül van, amelyet 
egész az éKaki szélezség 46 fokán is megtermelnek. IJyen a 
krimi gyapot, 

Minden ország közgazdasági függetlenségre törekszik. 
Amig a textilipar nyersanyagának oroszlán részét a gyapot 
adja, s amill e gyapot termelési feltételei között a szubtrupósi 
jelleg uralkodó marad, addig e textil függöség mindig érvény
ben fog maradni. Hazánk behozatala 1940-ben 1SO.OOO q IlY&· 
pot volt. S ha ennek a meanyiségnek csak bizonyos hánysdát 
tucm.t az or.•JI mez6Jiazdasága el64llitan.i, akkor ielentaa 
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haladAst jelentene a gazdasági füaetlenaét~ felé. Ez a munka 
azonban nemesitc~inkre vár~ s nem vonjuk kétségbe fáradozá
saiknak sikerét már most sem, mert hiszen erre már mutattak 
kiváló és eredményes példát. · 

A tanit6 a képvisel6testületben. 
A Mezö.Qazdasági Népoktatás mult évi november· decem

ber havában megjelent 11. számában egy cikk jelent meg "Az 
új mezöQ3zdasági köziJ!azgatás és a tanító'' eim alatt, amdy
ben a község tanítójának hivatalból való képviselötestületi 
tagságát sürgette~. E cikknek - mint értesültem - élénk 
visszhangja támadt a tanitóság körében. A gondolatot több 
tanü~yi lap átvette és közölte. A kultuuminisztérium illet' i:es 
ügyosztálya is tudomást szerzett róla és kiadásaban megjeient 
lapjában foglalkozott vele. 

A tani1óság eme ré~i sérelme, illetve, Irivámága most. 
fordulóponthoz érkezett. Szinyei Merse J"nó vallás éf köz
oktatásügyi miniszter a közeimultbarl a törvényhozás képví~ 
selőházál:>an, ll mikor a tanítói hián~ról emlékezett meg, töb
bek között a következöket moodotü. : nA tanitói aUást azon· 
ban 'nézetem szerint más módon is .Mivánatossá heH ienni. 
Ennek elengedhetetlen eszköze a tanHd állás társadalmi 
emelése. Hiába h~ngoztatjuk a t;.,dtói állás nagy nemzetne
velő fontosságát, h1ái:-a emlegetjük wnitóink ugybuzgóságát, 
fáradságos munkáját, ha nem M:gitjül..; öket ahhoz, hogy a 
társadalom valóban nemzetnevelőkhöz méltó helyet fo~1alhas· 
sanak el Megliivánjuk, hogy a tanító a falu szelle ni éle~ ének 
e'yik vezetóje, iré.nyitója is lef:ycn, de Dtm adunk neki helyet 
abbéln a kéoviselőtesiületben, ;.C,ol a falu életét közvetlec.ül 
irányitjslc. Foglalkoznunk kell tehát aual a gondolattal, ho~y 
az a tanító, aki ugyanabban n :közsé"b(n hossz.obb ideig tel. 
jesit szol~álatot, hivatalból is tagja Lehessen a képviselőtes. 
tületnek '' 

Megjegyezzük még, ho~y 1!1 Kultu~1miniszter Úr itt idé· 
zett bP.azédét többször s-zakította m ~g az élénk helyeslés 
-és taps a Ház minden oldalán. 

Reméljük, hogy a ga.dolatot rövidesen tett követi és a 
részletkérdéseket is a tanitósá,Z teljes megnyugvására oldják 
meg. E remény beteliesülésére feljogosit a Kultuszminiszter 
Urnak nemcsak beszéde, ba11em löként a tanitókkal szemben 
eddig lepasztalt bizonyságtétele. Közeli m~gvalósulását remél
ifik azért is, mert hiszen pénzügyi nehézségbe nem ütközik. 
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Flnyes Kdlmdn 

Gazdaa,lll lakolik lQazgatói közöljék taate1tületiik u'mát él aév. 
1orát, hollY a poato• expedlcióbaa aem meaayi1égl sem ld6beli 
zavar ae álljoa elc'S. - Cim: Mez61lazd••'fl Népilkola, Sajógömör. 
A cikkeket lehet6lell e~&yoldalra. rlt)! a aoni géplr,aaal k&em. -



·Megjelent a központi tenyéazülat
énékea'ltés ·katal6guaa •. 

Az országos mez6iazdasági kiállitás és tenyészállatvásár 
rendezőbizottsága legutóbb tartott gyülésén az érdekelt ténye
z6k a tenyészállatértékesítés központi megszervezését hatá
rozták el, tekintettel arra, hogy a háborus nehé,ségek folytán 
ez évben sem le bet megrendezni .a . budapesti mezé5ga:,;dasági 
kiállitást és tényészállatvásárt. Ezért tenyészállatnevelés ke
reteinek fenntartásához és a hazai állattenyésztés szinvona
lának emeléséhez füződö nagy érdekekre való tekintettel a 
földmiv~lésügyi miniszter támogatásával az OMGE vállalko
zott arra, hogy a rendezőbizottság az állattenyésztő szerve
zetek által felülvizs~ált legértékesebb tenyészállatállománynak 
a !özpontila~J~ irányitott értékesitését ez évben is lebonyolitja. 
A budapesti tenyészállatvásárok szokáws keretében .bejelen· 
tett tenyészillatállomá.nyról a rend~zőbizottság katalógust 
készitett, amely most ha~yta el a sajtót. A katalógusDan 
ÖJszesen 1215 tenyész uarvasmarha, 42 ló 940 tenvészjuh 
és 1720 tenvénsertés adatait tartalmazza; mind igazolt szár
mazásu, az ország legjobb tenyészeteiből és népies körzetei
ből való, felülvizsgált és válog!ltott minőségü állatok. Ezeknek. 
az állatoknak az áráról, beszerzési helyéről és egyéb legfon
tosabb érté llmérő tulajdonságairól nyuj t részletes tájékoztatást 
a katalógus, amely megszerezhetö a mezőgazdasági kiállítás 

· és tenyészállatvásár rendezőbizottságánál (Budapest Köztelek 
utca 8. sz.) ezenkivül v:tlamennyi kerületi és vármegyei állat
tenyésztő szervezetoél is. Ára 4 ·so pengő, bérmentes küldés
sel 4'80 pengő. 

A katalógus tartaimazza a központi tenyészállatértéke
sítéssel kapcsolatos összes tudnivalókat és az értékesitési 
szabályzatot. Eszerint az állatok eladása elsősorban a gazda
ságok oól történik, a szük~é!!hez mérten azonban későbbi idő
pontban a még e1adatlan állatok egy · rés p;ét Budapesten a 
tenyészállatvásártelepen fo~ják irtékesítés céljából bemutatni. 
A katal6gusban szerP.plő tenyészállatokat bárki közvetlenül 
megvásárolhatja tulajdonosá•ól, a szabályzatban foglalt módo
zatok szerint a rendezőbizottság által kiadott kötjegyek ki
töltése mellett. 

• A rendezőbizottság széleskörü tevékenységet fejt ki 
annak Prdekében, hogy a vásárold szándékozó magántenyész
tők' ehő!lorban a központi tenyészállatértékesítésre bejelentett' 
legértékesebb tenyéi%állatállományból fedezzék szükségletüket. 
A köztenyéJZtésre szükséges nagyszámu apaállatnak elsösor.:... 
ban ebb61 a váloiatott anyagból történő megvásárlása iránt 

· a f&ldmiveléllgyi minisztérium f..tézkedett a m. kir. gazdasAgi 
feUigyel6ségek· utján~ 
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Az 1943. évi októ.ber 28·án tartott válaaztmúy haüro-. 
zalaképpen közlöm, hogy ta@álli díj 1944 évre t2 P. E Kör
levelet - mindaddiJI. mill a BelüQyminiszter Ur Onagyméltó· 
sága a "Mezö~&azdasági NépoktatAst" ujra engedélyezi, - a 
G Sz. O. E. ta~&ok a fentsorolt tagdijuk fejében kapják. lako· 
Ják és jojli személyek lapmegváltása évi 20 P . .Előfizetés és 
taj~dij befizetés cime: Gazdasagi Szaktanítók Országos E.zye
sülete, Föpénztár, Kisujszállás. Postatakarékpénztári csekk
számla száma 5.135. Szerkesztösé.z és lciadóhivatal: Sajógö. 
gömör, Mezögazdasági Népiskola. 

Téli gazdasági tanfolyamot rendeztek: 
Schill jdnos mezögazd. népiskola igazgató MaAón. Müsoruá
mok: A hagyma termesztése és jelentősége Makér;, A csikó 
helyes felnevelése ·és a lótenyésztésben elért eredménvek, 
Hogyan lesz jó fejöstf henünk. Ma10r László mezőgazd. népisk. 
igazgató NogyktJraben. Müsors2ámok: Méhészkt:djünk. Állatok 
nevelése. A talaj termőerejénEk fenJjtartása. Az őszi lucerna 
termesztése. Hajnóczi Vilmos mezögazd. nepbkolai ig12gató. 
SajógtJmtJrón. Müsorszámok: Lucerna es u mágyar gazda. Hogyan 
mérem fel a földemet? A tagosítás sajógömöri vonatkozá~ban. 
I~merjük meg jobban a takarmányt. L. Szabó Imre mez(lgazd. 
népiskolai 1gazgató, TurkeiJén, kétízben tartott már t&nfolva
mot ez év folyamán. 

A ta)tosott talaj nedvesedése. ABuvár feb
ruári száma irja. Gvakran megfigyeiheijük, hog)· az az ösvény, 
an.elvd előző napon kE:.rr.ényTe tapostali, re~gelre átnedvese
dik Ennek nem csnp:':1n az az olt a, hogy a harmat lecs•pódik 
raj:a .am~m soitb~! inkább a hajcsövesség kiala~. ulása magya
rázza meg .: jder.séget. A letaposott talajban u~ya11is össze 
függö hci~ .. zá1csövekbö1, járatc.kbó1 alakuló hálózaí. képzöd1k. 
Ez~ken át a nedves~é~ felfelé súvárog a talajból. Ez az oka 
:wnak, ho !y a ledöngelt föld azután hamar k1szárad és csere
pes:~é váh.k.. A megkapált föld soldtai to\·ább megtartja a ned
vességet, mPrt a hajszálcsövek összefüggé~e meg Vém boly
gatva1 a viz mindenütt megreked a cutomácskákban. 

Papirból készOlt tejespalaekok. A Buvár 
februári száma írja. A z ohiói álhtmi egyetem tejgazdasági 
osztályán behatóan tanulmányozták, lehet e a gyakorlatban 
papírból készült tejespalackokat használni? A kisérletek ered
ménye szerint az Egyesült Államokban 1941· ben forgalomban 
lévő papirpalackok a nedvességgel szemben méll nem voltak 
kellően ellenál!~k. A legmeQbizhatóbbaknak azok a papírpa
lackek mutat'boztak, amelyeket a papirQyárak vastali viasz
bevonattal ellátva szállitottak. A tapasztalatok szerint a tejföl· 
k~vésbbé támadja meg a papír anyaQát, mint a tej. 

18 



Könyvismertetések. 
Magya• ülamélet. Nemzetnevelök könyvt,ra. 1-6. 

kötet. Mindennapi és iskolai életünkben fontos kérdéseket tartal
maz e könyv. Alla miságunknak ugyszólván minden részére kiter
jed. Először ·tisztázza az alapfogalmakat, éles határt von~a a nép, 
nemzet és állam fogalmai köz~. amely szükséges is, mert ma· 
napság igen sok szó e~ lk ezekröl. Innen kiindulva épiti fel alkot
mányunk különleges terrr.észetét, megnyilvánulási formáit, a leg· 
magasabbtól kezdve az elemig. Azaz az államfői hatalomtól az 
egyén jogáig és kötelességéig. És kOlönösen szerenesésnek tartom 
e könyv megjelenését abból az alkalomból is, hogy a mezőgaz
dasági népiskolák nem rendelkezvén eddig megfelelő tankönyvvel, 
az, aki ennek a hiányn '!K pótlására komoly szándékkal hat uozza 
el magát. e könyvet segédforrásként sem ni képpen nem néíkü
lözheti. 

Köztelek zsebkönyv. 1944. lswét bő tartalommal 
jelent meg, élénk illusztrálására annak, hogy az immár 50 éves 
jubileumát ílnneplő gazdanevelői intézmé1y e háborus megszigo· 
ritások következtében fellépO nyomdatechnikai nehézségek ellenére 
is - méltó folytatása az előbbi évek hasonló müveinek. 

Dr. Mó•otz Kálm.án miniszteri o::;·t.tálytanácsos a 
közeliátásagyi minisder ur hozzájárulásával 128 oldalas kézi
könyvben dolgozta fel a mezőgazdaságot érdeklö összes uj árak 
is nertetését s ez a könyv a napokban jelenik meg, A kö.:yv is· 
merteti és magyarázza a gabona, hü~elyesek. olajosmagv.o k, t:
karmánymagvak, hagyma, szálastakarmányok, szalma, rostnövé
nyek, nemesitett vető magvak, U] burgonya. ffizf .&vessző. tej és lej
termékek, baromfi, tojás, méz, vágómarha, vágóborju, vágójuh, 
vágóbárány, élösertés, hus és zsir, gyapju, őrlemények és ipari 
erőtakarmányok áraH, a burgonya. tengeri, rizs és cirok~zakMI 
őszi alapárát. a oércséplés, v:~mörlés ts v:!tmdarálás, vala nint a 
bérszántás díjat. Ez a könvv tehát nélkülözhetetlen nemcsak a 
gazdák részére, de a mezö~azdasággal ö5szefüggö iparosok és 
kereskedők részére is s igen jól használható kézH önyv lesz a 
közellátási ügyeket intéző hatósá.zi sze·vek szi már t is. A könyv 
ára t·so P. Megreedelheté'l a "REOE" Könyvkiadónál Budapesten 
(Katona József u. 23a.) s az ár elözetes bekü1dése eselén a könyv 
portómenlesen nyer szállítást. 

Tettek-tervek. 11. A Kállay- kormány munkássága és 
politik~ja (1942 akt, 1-1943 szept. 30.) Valóban grandiózus 
elmény e szerény keretek között megjelent könyv tartalmAnak át
tanulmányozása. Ha hazánk történetében voltak obstruktiv kor
szakok, ugy voltak s v1nnak s e könyv elolvasása után hiss1ük, 
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... Q&Y J~~~~ek mu~kától, ,életkedvtOI pez,;dllO évek is, am~ly~ :• 
,IJlq~as~tá,;ok helyteigazodaak. ·A !jelenlegi llOnnány nem ·hiába birJa 
a közbizdom telje&;ségét, mert valóban a kormány~ati ~gak ör.szes 
müfajai il korszertl alakitások, módositúok, emelkedések tOrtentek. 
E könyvecske átlapozásakor szembeszökövé válik a mezOgazdaság
ért és iparért kifejtett sokré·ltl tevékenykedés, - de bennonket 
kiválólag a kultáráért, a movelödésért, jelesOl a szakoktatá~;ért 
kifejtett eröfeszatés érdekel. Továbblapozva, a 102. oldalon a kö· 
vetke,öktt találjuk: "Nagyszalontán, Szatmárnémetiben, Hal
miban, továbbá a muraközi Perlakon és Siriddváron uj me
zógazdasági népiskolák nyiltak. Az ilyen iskolák száma ezek
kel együtt 68-ra szaporodott. Ebben az évben (1943) kaptak 
uj tantervet és· utasítást is. Igy biztositottuk a korszerü me
zógazgasáti és népnevelési lf:gsürgösebb szükséRlete.k kielé
Mitését." Adja az Is1en. hogy e "Te~tek "·ben felsorolt fejl~dést 
jelentO lépés a "Tervek"· ben további kiegészítést nyerjen, hogy 
1eljes kibontakozás (elé segíthesse e jelentfs metögazdas~gi ~ép
müvelési intézményt. 

Hirek. 
Básthy József szendréi blezőgb2dasági népisk. igazgató, 

ki jelenleg is mi"t katona szolgá]ja hazáját, a Kormányzó Ur 
Öfömáltó~ága legfehöbb elhahro;;~stiból 1943. Qki 27·én a 
Nemzetvedelmi Keresztet kapta .·szolgálf·tai eiismuéséül. 

· K . .M.olnár Je!'Ö LY· mezőgazda~á_gi népiskolai igaz~ató 
a Ko, .nyzó Ur Öföméltósága le.!!fdsöbb elha.!ározfl~,al:ól a 
Jforzsz .:..)dwetség diszjeivéilyét és diszok!evelét kapta ~zo1g&la1ai el
i~me:eo,é:ül K. Molnár Jerő 1916--22. évek abU a Kormány1ó 
Ur le~ főbb ·.éd r1őksége alaH me);!al<:~kult BadiroU'aPtak Or 
szágos Nemz eh S2.övetsegének v oJt. dehrt:cení ig,•zéatója. Ez 
adományozás j <!lentöségét és ~rdekessé~ét nagyban emeli az. 
hogy elsöizben jákfai· Gömbös Gyul&, Magyarország na~~~ 
miniszterelnöke kapta. 

Milyen legyen a m.agyar kisgazda eimen 
2000 p1:mgös tanulmány pályázatatot hirdet a "Ki11gazdaság .. 
Nagy Ferenc mezögazdasági szaklapja. A pályázat szerint 
tOr-15 gépelt oldalon meg kellene irni a magyar kisgazda
tipust, amelyik hazafiasságban, gazdálkodási h:ladátsbsn, mü
veltségben felveszi ~ versenyt Európa bármelyik nemzetének 
kisgazdájával. Ki kell fejteni, hogy mit tehet maga a kisgazda 
mit tehet a társadalcm, vagy az állam azért, hogy a magyar 
kisQazda Európa leQhaladottabb földmivel6je leQyen. Első dij 



1000 pengő, második díj 600 penJ1c5, harmadik díj 400 pengő. 
Részletes feltételek a .,Kisgazdas4JI11 mező~azdasági szaklap 
karácsonyi számában. Kivánságára elküldi a ·kiadóhivatal; 
Budapest, Nagymező.utca 51. · 

Gyakorlati kézikönyv jelent meg dr. Takács 
Gyula összeállításában: A n é p isk o l a i g a z g a t ás a eimen 
Tekintve, hogy ötödik átdolgozott és bővitett kiadás, népis· · 
lák eredménJesen használhatják pontos és lelkiismeretes ve
zetéshez . .,Irás" Hindy András könyvkiadó és kön}·vterjesztő
vállalatában (Budapest Bécsi ut 1) kapható. Alakja: zseb
könyv, 344 oldallal. 

Statisztika jelentősége. 

V alaki - már régebben - alkalmasint szellemességnek 
szánta, felállitotta azt a paradoxont, hogy a statisztika bár 
valós adatokból indul ki, mé~sem fejez ki valós és teljes 
képet. Ez a tétel a részleges statisztikát nemcsak furcsa meg~ 
vilá~itásba helyezi, hanem egyenesen me~ingatja hitünket 
benne, pedig a részleges statisztika egyes. dolgok világm-abb 
látására nemcsak megfelelő. hanem hasznos és szükségszerü 
tudomány. Másként áll ez a leljes vagy általános statisztika 
tükrében, Ez i.ltalánosságra törekvő tudorrányág már nem 
érzi azt elegendőnek, hogy egyes dol!lokat vesz kutató szám
vizs~álat alá, hanem azonos tárgykörbe tartozó dolgok szám·· 
szerü ö~szefüggéseH, kutatja, azok e~ym isra való és utaló 
batásaib9n keres törvénvszerü•éget. Ennek hason1ithatatlanul 
több a munkája. mint az elöbbinek. Tehát elóbb is tévedhet. 

Statisztika m11nap~r.g URY ;zólván mindennapi él~tünk 
minden részére kit~rjed. Belen\'d magánéletün~ 1özöhdó 
kérdéseibe, beLmyut hivatali i: Jetünk mínden á~ába s ezzel 
az egyén és köz uámc;zerü adatait akarja kellő megvilági. 
tásba helyezni, hogy mindenki előtt tudatossá váljo;1 maga az 
élet és maga a közü\et Ez a z után egy köz ös ség, álJam vagy 
világrész, eglséges vagy küJönös képéré l ad hü tú1uöt, amely
ben gyönyörködhetü~k. vagy vissnriadhatunk. Mert a sta-· 
·tisztika igazságra törekvő tulajdonsága és me,l!vesztegethetet-
lensége az, hogy: mond jót is, rosszat is. 

A mi szükebb életünkben a gazdasági i sk ola érdekel 
legjobban. Már a mult éybeo kértem Nagyméltóságu Vallás· 
és Közoktatásügyi Mioiszter Urat arra vonatkozólag, hogy 
engedélyezze a mezőgazdasági iskolák adatközléseit mintegy 
házi statisztika felhasználására. Az enJiedély meJiadatott. En-
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nek· azeD.ébeo inaitom mei e K&rlévél hasábjain e lapokat. 
melyekne k kérdéseit logikus összeállításban lehetőleg üzem
csoportok aze.rint tervezem, hogy igy mindenképpen cseké
lyebb idő és fáradság jusson mind az adatszolgáltatónak, 
mind pedig az adatfeldoJgozónak. 

E házi statisztika keretében mindeme természetesen nem 
terjedhetek ki. Igen sok iskola annyira egyéni intenciók, 
szinte szubjektiv kezdeményezések -alapján kalkulál, hogy erre 
tekintettel nem lehetek. Viszont az általános üzemszervezési, 
te"ezési, üzembeáJiitási és gazdálkodási szerkezetre a leQna
gyobb mértékbeu Ugyelemmel lehetek, s iQy is kívánom e 
munkát megindítani. Tehát kérdéseim a-legáltalánosabb kör
ben mozognak, de méQis szükebbek annál, mint amit a kir. 
statisztikai hi·, a tal ez iskola tipusról évről évre vagy alkalom
adtán megejt. IQy tehát méQiscsak teljességre törekszem, olyan 
teljességre, amely a kir. statiszlikai hivatal munkáját nem 
meltőzni, hanem mint.eQy kiegészíteni akarja. 

·Ehez azonban maQam erőtlen vagyok és gyenge. Mit ér 
a buzgalom. ha csak magam maradok Felkérem kartársaimat, 
a Nm. Miniszter Ur engedéhe alapján járuljanak hozzá e 
munkálloz !lonyiban, hogy a Körlevéllel eg-yidejüleg elküldött 
kérdöivet megfelelően kiállitják és lehetőleg hamar visszaszár
maztatják a feladó eimére. 

Ezért köszönetet mondok, bár ugy érzem nem jár kö
szönet. . Ez kötelesség mindannyiunk számára azért, hogy 
ügyünket egy lépéssei ill elöbbre vigyük, necsak egyéni síkon, 
hanem általános nemzeti vi~zonvlatban is. Mert ugy hiszem, 
jelentőségünk tudata ezzel szemb:::-szököbbé válik, s elérhet
jük azt, amire szivünk forró kivánságával is töreh~zünk: a 
mindr·nuldalu megértéshez és •negbecsüléshez. 

Hajnóczi Vtlmos 

Többeknek: Csak mezögaí:das5gi népiskolá~.at érintő 
s érdeklő cikkeket f9gad el a szerkesztöség. 

K. M. J. Támogatásáért halás köszönetet mondok. S csak 
annyit füzök ehez hozzá, hogy változnak az idők és bennük 
mi is ... 

H. J. U thaindulásához sok szerenesél kivánok. Ne felejtse 
el: mindenki a maga szerencséjéneJt: 1-'ovácsa. 

F. K. Köszönet megértéséért és munkásságáirt. Cikkje, bár 
a mezőgazdasávi Népiskolát nem érinti, meg fog jelenni. 

B. J. Van aki egy élettel két munkakört tölt be. Csak az 
a fontos, hogy mind a két helyen becsüljenek és szeressenek. 
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•ez6gazdasalgl néplakolaik I. ezalmu Gzem
és lakolastatisztikai adatkGzlése. 

1. Az iskola gyakorlóterületének helye: ............................. vál'm •........ : ............... , ... község 

2. A gyakorlóterület domborzati viszonyai: ·················---~------sik, ........................... Jejtös 

(milyen irányba?L ........................... dombos ............................. hegyes ........ : ............... · ................... . 

3. Gyakorlóterület nagysága: ............................. khold .............................. 0 öl. 

4. Gyakorlóterület tal(oltsága: ........... _ .............. kh ..................... tagban •............................ kh 

........................... Jagban, ............................. kh .· ............................ tagban. 

5. Közeégtől (várostól) való távolság: ............................ m. km községtöl ............................ m, 

km iskolától m. 

6. Gyakorlóterület eredete ............................. községi, ........................... állami, .......................... . 

alapítványi, .............................. ajándék. 

7. Üzemi arányok ............................. kh szántó, . _ ................... kh szőlő, ........................... . 

kh gyümölcsös, ............................ erdő .................... O öl, kh kert ......................................... . 

terméketlen .......................................... . 

8. Talajminöaég .. . . kh homok, ........ kh agyag, ................. _hk vályog, 

............................ kh, ............................ kh, ............................. kh, (egyéb talajfélesség) 

9. Vetésforgól 1L_ __ ...................... 2) ............................ lL .......................... 4L .................. . 

SJ........... 6)........................... . .......................................................................................... . 

........................................... ................................... ....... (kb oldankinti arány feltüntetésével) 

10, Kettőstermelés ..................... kb ...................... ....... kh _ .................. kb 

ll. Köztestermelés .................................... kh kh kh 

12. Vegyesmüveléss pl. szántó és szántóföldi gyümölcsös stb.................. . .. kh 

13. Termés eredmények: 1) szántó .............. buza" .............. rozs" .............. árpa" .............. zab* 

.............. tengeri"".............. 2) szölő .......................................... szölö .................. ..... _ ......... bor 

__ ......... : ............ 3) gyümölcsös (fa jonkint kg) 

............................................... 4) kert .................................................................................................... . 

.................................................. 51 egyéb················································-·····-·-······················ (átlag) 
14. Vetésforgó szerinti trágyázás mérve: . ....... . .......... khkint ..................... métermázsa 

15. Egyéb üzemágak trágyaigénye és fedezete ..................... kh ________ ........... métermázsa 

16. ldlljárás mennyiben befolyásolta az 1943. évi terméseredményeket: .............. . 

.. ........................................................ esö elosztás .......................................... Jég ............................. . 

.............. fagy ........................................... szél ............................................ hömérséklet ............ ······---~ 

• azem, szalma kholdanklnt pl 12/24 q 
••.cs6ves 

,, ·. sz61astakarm6ny, z61dtakarmány sz6na6rt6kben adandó kholcllinklnt. 



Az adatközlő egyéb adatszol~áltatása, jegyzet, magyarázat: 

--······················--···················· ........•. 194 .......................................... hó ... . .n. 

PH. 

- ···-··-----------------·--·-----·----------····-·······-·················· 
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