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ELŐSZÓ.

IIazánk ezeréves fennállásának ünneplése alkalmából a föld-

mívelésügyi m. kir. Minister által kiadott "Magyarorszag földmivelése

1896" ezimü mű ))lI!lezőgazdasági szakoktatás" fejezete hazánk mezőgaz-

dasági szakoktatásának tőrténetet és fejlődését tárgyalva, rövidre

vont ismertetésben a jelenleg fennálló e nemü szakintézmények álla-

potának leírását is tartalmazza.

Kivánatosnak mutatkozván azonban, hogy az ezidőszerint a hazai

mezőgazdasági szakoktatás szolgálatában álló intézmények ismer-

tetése részletesebb leirásban egybegyüjtve tétessék hozzáférhetővé,

Puszta-szentgyörgyi és tetétlení

DARÁNYI IGNÁCZ Dr V. b. t. t. sat.

földmívelésügyi m. kir. Miníster úr Ö Nagyméltósága

az 1896-ki ezredév emlékének ünneplése alkalmából ily tartalmú

Emlékkönyv kiadását határozta el, mely a hazai mezőgazdasági szak-

oktatás iránt érdeklődő t. ez. közönségnek ezennel szíves figyelmébe

ajánltatik.

Magyar-6várott, 1897 januárhóban.

SZERKESZTO.
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MAGYARORSZÁG MEZŐGAZDASÁGI SZAKOKTATÁSI
INTÉZMÉNYEI JEK TAGOZATA.

Az ezidőszerint fennálló, állami költségen fentartott s a föld-
mívelésügyi m. kir. Ministerium fenhatósága és vezetése alatt álló
gazdasági szakoktatási intézmények akadémiára, tanintézetekre és
földmíves-iskolákra oszlanak.

Az idetartozó egyes szakoktatási intézmények következők:

1. M. klr. gazdaságl akadémia.
Magyar-óvári m. kir. gazdasági akadémia. Megnyílt az 1818. évben.

II. M. klr, gazdasági taníntézetek.
1. Keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet, 1865.
2. Debreczeni m. kir. gazdasági tanintézet, 1868.
3. Kolozs-monostori m. kir. gazdasági tanintézet, 1869.
4. Kassai m. kir. gazdasági tanintézet, 1874.

Ill. M. klr. földmíves-isIwIáIi.
1. Debreczeni m. kir. földmíves-iskola, 1867.
2. Rimaszombati m, kir. földmíves-iskola, 1884.
3. Adai m. kir. földmíves-iskola, 1884.
4. Csákovári m. kir. földmíves-iskola, 1886.
5. Szent-imrei m. kir. földmíves-iskola, 1886.
6. Szerb-nagy-szent-miklósi földmíves-iskola, 1800 es 1887.
7. Algyógyi m. kir. földmíves-iskola, 1892.
8. Pápai m. kir. földmíves-iskola, 1893.
9. Kecskeméti m. kir. földmíves-iskola, 1895.

10. Lugosi m. kir. földmíves-iskola, 1895.
ll. Jászberényi m. kir. földmíves-iskola, 1896.



A magyar-óvaii m. k ir. gazdasagi akadémia főépülete.

MAGYAl{-ÓVÁRI M.KIR. GAZDASÁGI AKADÉMIA.

Az akadémia rövid története. A magyar-óvári gazdasagi tanintézet tör-
teneteben a következő negy kerszakot kulönböztethetjük meg: 1. mint'1nagán-tanilltéze[
1818-tól 1849-ig; 2. mint cs. kir. állami tanintézet 1850-től 1869-ig; 3. mint m. kir, gazd.
felsőbb tanintézet 1869-től 1874-ig, az 1874. évtől fogva m. kir. gazd. akadémia czimon ós
4. az 1884. évtöl fogva kezdődő korszak, melytől fogva a tannyelv kizárólag a magyar lett.

1. Az elsö idöszak a tanintézetnek az 1818. évben történt megalapíttatásával kez-
dödve, az 1849. évvel ért véget s eszerint 31 évig tartott.

A tanintézetet Albert Kázmér szász-teseheni herezeg. ·Mál'Ía Krisztina kir, herezegnő,
Mária Terézia király leányának férje, ki alapítólevelében foglalt nyilatkozata szerint azt
a magyar nemzet iránt érzett hajlandósága es szeretete tanuságaúl, úgy annak omlékcül,
hogy a nemzet körében a helytartói állast több éven keresztül betöltötte, valamint hogy
életének legvirágzóbb szaké.t itt élte át, a magyar Királyság, különösen azonban Masony-
vármegye javára' saját költségén állította fel. A tanintézet főrendeltetése az volt, hogy a
herezeg magyarországi, morvaországi, lengyelországi és sz iléziai uradalmai számára elmé-
letileg és gyakorlatilag képzett gazdatiszteket nevelj en, annak látogatása azonban kezdettől
fogva másoknak is megengedtetvón, a tanuló ifjak a monarchia minden részéböl, do leg-
inkább hazánkból sereglettek össze.

A tantermek, a gyűjtemények s a tanárok .lakasai az ódonszerü, erőditvényes, vár-
nemü kastélyban helyeztettek el, mely épület áz idők folyamán belsejében nem csekély
változásokon menvén keresztül, mai napig is ugyan e czél szolgálatdban áll.
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A tanfolyam kétéves volt. Az oktatás kezdetben részben latin, utóbb német nyelven
folyt. A tanulők nemcsak hogy tandíjt nem fizettek, hanem a szegényebb sorsu érdemes
tanulők részére 6 ösztöndíj is volt alapítva, melyek elnyerésében a herczegi szolgálatban
volt tisztek fiai kiváló tekintetben részesültek.

A tanintézet működését az 1848. év eseményei megszüntetették. Az 1818. évtől az
184G.évig a tanintézetet 782 tanuló látogatta, kik nagyobbára magyarországi szárma-
zásnak voltak. - E kerszakban legkisebb volt a tanintézet látogatottsága az 1823j24-ki
tanévben, amikor csak 20, és legnagyobb az 1840j41-ki tanévben, amikor 104 tauulója
volt. A 30 évig tartó korszakban átlagképen 26 tanuló esik egy tanévre.

IH. Az 1867. évben hazánk alkotmányos jogait visszanyervén, az annak területen
fennállott közintézmények a magyar ministerium feuhatósága alá kerültek ugyan, az itteni
intézet azonban csak 1869. évi januárhóban helyeztetett a földmívelés-, ipar- es koroskc-
delemügyi m. kir. Ministerium kormé.nyzata alá, miro "m. kir. gazclasági felsőbb tanintézet"
nevet vett feJ.

A ministerium, annak tekintetbe vételével. hogy a hallgatók nagyobb része magyar,
azonnal gondoskodott róla, miszerint az idáig 52 éven keresztül kizárólagosan németnyelvü
oktatással a tanítás párhuzamosan magyar nyelven is tartassék, mi azt vonta maga után,
hogy az eddigi tanszemélyzet egy része eltávozott.

Az ekként támadt hézag pótlása czéljából egyrészt a németnyelvü tanfolyam
kiegészítésére, valamint a magyarnyelvü oktatás szervezése végett új tanerők szorzödtebtek.
Igazgató továbbra is dr JJ1.aschAntal maradt.

Az 1874. évben király Ö Felsége jóváhagyásával a hazai gazdasági tanintézetek új
szervezésnek vettetvén alá, az itteni tanintézet "akadémia" czimmel ruháztatott fel. I

j
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II. A második korszak az 1850. évtől az 1869. évig, vagyis 19 evre terjedt.
A szabadságharcz lezajlása után az akkori cs. kir, kormány, nehogy a mczőgazda-

sági pályára készülő ifjak tudományos képzettség szerzése végett külföldre menni kény-
tcleníttessonck, egy felsőbb szervezotü gazdasági tanintézet felállítását határozta el.

Evégből több javaslatba hozott hely közül a választás Magyar-Óvárra esett, mi
mellett leginkább az eddig itt fennállott tanintézet jó hírneve s a környék előhaladt
mezögazdasági kulturája volt döntő bofolyással.

Az akkori cs. kir. nemzetgazdasági és bányászati Ministeriurn s a magyar-ovan
uradalom birtokosa Albrecht főherczeg Ö Fensége között 1850. évi juliushó 31-éll a szor-
zödés megköttetvén, a főherczeg úgy magát, valamint jogutódait lekötelezte arra, hogy
az eddig tanintézetnek használt várkastélyt, továbbá az uradalom bizonyos területét évi
bérflzetésére átongedi, a magyar-óvári uradalomba kebelezett Pril-szerzet nezsideri kui-iáju
után pedig a tanintézet fentartására évi já.radékot fizet és megengedi, hogy úgy a tanárok,
valamint a tanulök a főherczegi uradalmakat tanulmányi czélból látogathatják, hogy az
állam a., átvett épületeken átváltoztatásokat és javításokat szabaden megtcheti sat.

Az ezentúli "cs. kir. gazclaság'i felsőbb tanintézet" vezetésére a kitünő hírben álló
hohenheimi gazdasági akadémia akkori igazgatója CI,/" Pabst Henrik Vilmus hivatott meg,
1850. évi novemberhó elején pedig a tanítás kizárólagosan német nyelven meginduIván,
18G9-ig ilyképen folyt.

Pabst 11 évig állott az intézet élén, mcly időn túl eltávozása után 1863. évi
novemberhóban ck JJlclsch Ántal követtc, ki az intézetnek már az 1840. évtől fogva
tauára volt.

A második kerszakot alkotó 19 év alatt az intézetet növekvő arányban 1,183,a
monarchia mindon részéből, sőt több külföldi származásu hallgató látogatta, a túlnyomó
rész azonban mégis magyarországi volt. - E kerszakban legkisebb volt a tanintózet
hitogatottsága az I85lj52-ki tanévben, amikor 61, és legnagyobb az 1864jG5-ki tanévben,
amikor lG5 hallgatója volt A 19 évig tartó kerszakban átlagképen 78 hallgató esik egy
tanévre.
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Az 186D. évtől az 1884. évig, vagyis 16 év alatt a taníntézetet, mely kétnyelvű-
ségénél fogva tulajdonképen két párhuzamosan működő intézetből állott, 1568 hallgató
látogatta, - E kerszakban legkisebb volt a tanintézet látogatottsága az 1869/70-ki tan-
évben, amikor 127, és legnagyobb az 1882/83-ki tanévben, amikor 243 hallgatója volt,
ez egyúttal a hallgatók legnagyobb száma, mely a tanintézet fennállása óta előfordult.
A 14 évre torjedö korszakban átlagosan 104 hailgatá esik egy tanévre.

IV. Az 1869. évtől fogva a magyarországi származasu ifjuság legnagyobb része a
magyar tannyelvű előadásokat hallgatta, a nem magyarajIm ifjak pedig az időközben
Ausztriában alapított tanintézeteket keresvén fel, azok száma az akadémián lassankint
nagyon megfogyatkozott.

Ezen körülrnény figyelembe vétele az akadémia ügyeit vezérlő ministoriumot azon
elhatározásra birta, hogy anémet tanfolyam ot megszüntesse, minek következtében az
1883/84-ki tanévre már nem vétettek fel hallgatók anémet tanfolyamra.

Az 1884/85-ki tanévtől fogva az oktatás az akadémián kizárólagosan magyarnyelvii.
E kerszakban legkisebb volt az akadémia látogatottsága az 188/18tl és az 1888/8D-ki tan-
évbell,amikor 105--105, "és legnagyobb az 1884/85-lci tanévben, amikor 175 hallgatója
volt, Az 1895/96-ki tanévet bezárólag II évre terjedő korszakbau átlagosan 74 hallgató
esik egy tanévre. Megjegyzendő, hogy az 1884/85-ki tauévtől fogva a fölvételi föltételek
abban a részben, hogya belépőktől érettségi bizonyitvány előmutatása kivántatott, a leg-
szorosabban betartatott, holott azelőtt o tekintetben igcn számos esetben történt kivétcl,
mely körülmény a hallgatók számát ugyan nem csekély, mértékben növelte, do viszont az
akadémia rcudcltotésével és szellemével nem volt összcegyeztethetö.

Magyar-Óvár helyi viszonyai.

lUagyar-6v:ír nagy község a velo kapcsolatban Iovő LIICSOlly öuá.lló községgel a
Lajta partján fekszik, nem mcssze anllak a Duna ú, n. lIIosonY'i vagy g!fől'i ágába sza-
kadásától. Valaha "A,d flexum" novü római erödítvényes állomás volt és mint nevezetes
események szinhelye, hazánk történelmében is többször szerepelt.

Vidéke teljesen sík. Távolsága a mosony-magyal'óváá vasuti állomáshoz - a magyar
államvasút budapest-újszőny-brucki vonalán - 2·8 km, Gyö'l'höz 3S'5 lan, Poesorujlios
34·8 kni, Budapestkez 177 kin és Bécshez 85 km, Lakosainak száma, az 1890-ki népszám-
lálás szerint, 3302 és Lucsony-é 509.

Magyar-Óvá.r lUosonyv:írmegye központja és törvényhatóságának székholye.
Egyéb hioatalok közül fölemIítendő: a föszolgnbn'ói-, a kir. járásbirói-, a kir. köz-

jogyzői-, a megyei tanfeliigyelői-, az államépítészeti-,a telekkönyvi- s az adóhivatal j van
továbbá pósta-, távíró-állomás és pósta-takarékpénzté.r. Itt van Frigyes föherczog magyar-
óvári terjedelmes uradalmának igazgatósága is s a kezelése alatt levő vizi- és gőzel'őre
berendezett nagy műmalom és sörgyár.

A gazdasági akadémián kivül van kegyesroudi algymnasiurn, állami népískola, iparos
ismétlő-iskola és apdczék vezetése alatt álló kisdedóvó intézet (Hildegardoum).

A holyben fennálló egyletek kövotkezök : a mosonymegyei gazdasági egyesület, a
történelmi és régész-ügylet, a "Széchenyi" társadalmi kör, a J6tékony nőegylet, a vörös-
kereszt-egylet fiókja ; van betegripoló-, önkéntes tűzol tó-, torna- ésvivó-, polgári dalegylct,
az akadémia hallgatóságának egyletei, több ipartársulat sat. Van tovabba takarékpénztár,
megyei-, magán- és börtönkórház.

Végül megemlítjük, hogy a helybeli köuyvnyomdában, Csel1táti S, és df Kosután-] T.
akad. tanárok kiadásában és szerkesztése mellett "MezőgClzdnsági Szenüe" czimii havi folyó-
irat jelenik meg.

Azonkivül a "Széchenyi-leöl'" kiadásában "MOSOll!JIIlCg!fci Lapok" ez.im alatt társa-
dalmi és közgazdasági hetilap jelenik meg.

1*
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Az akadémia szervezeti alapszabályai.
Főfeliigyelet. Az akadémia a {ö/dmfve/ésügyi m. kir. Minislerium fen-

hatósága alatt áll.

Az akadémla ezél]a, A magyar-óvári m. kir, gazdasági akadémia
czélja : hogy középiskolai tanulmányaikat befejezett es kellö gyakorlati
elöképzettséget kimutató ifjaknak, kik a mezögazdaság ter en magasabb
szakképzettséget nyerni törekszenek, úgy az erre szükseges korszerü tudo-
mányos alap megszerzésére, valamintgyalcorlati ismereteik tökéletesbítésére
alkalmat szolgáltasson.

Feladata továbbá az akadémiának, hogy tanszemélyzetének egyéb-
kenti működése a mezögazdaság körében alkalmazást találo tudomány-
ágakat - a gyakorlat igényeire való különös tekintettel - lehetöleg
fejleszsze, s hogy oly készültségü egyénelmek, kik a gazdasági szaktanári
pályára lépni szándékoznak, behatóbb tanulmányok tételére módot és
alkalmat nyujtsen .

.! tanfolyam tartama s a tanév kezdete. A tanfolyam két évre
terjed,

A tanév októberhó l-jén kezdődik és juliushó ·végeig tart.
Abeiratás októberhó l-jén veszi kezdetét s ugyan e hó 8-áig tart.
Ki e rendes fölvételi határidőt elmulasztja, októberhó 15-éig utólagos

fölvétele ért rendszeres kérvénynyel az akadémia igazgatósága útján a
tanári székhez fordulhat.

Oktébcrhó 15-én túl és félév kosben. való fölvételnek csak a nm. föld-
mívelésügyi m. kir. Minister úrtól nyert külön engedély alapján van helye.

Minthogy a beiratkozás csupán személyes megjelenés útján történhet,
ennélfogva olyanok, kik közbejött betegség következtében vagy egyéb
kimutatandó es számbavehető okból a szabályszerü beiratási idöben meg
nem jelenhetnek, okmányaik s az első félévi tandíj bekiddése mellett: a
kiHizött határidön belöl a fölvételre i'rásbeli úton jelentkezni tartoznak.

Az akadémia hallgatói. Az akadémia hallgatói rendesek vagy vendégek
lehetnek.

Rendes hallgató az, ki a fennálló fölveteli föltételek követelményeinek
min lenben eleget téve, magát egyúttal minden előirt tantárgy hallgatására
s a gyakorlatokban való részvételre, továbbá a félévi vizsgálata," letételére
kivétel nélkül kötelezi.

Vendéghallgatók azok, kik valamely okból rendes hallgatók nem
lehetnek es általuk szabadon választott tantárgyak hallgatására kötelezik
magukat.
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A magántanulás oly czélból, hogy az illető az akadémián vizsgálettokett
tegyen s azok után rendes bizonyítványt kapjon, elvi szempontból nem
engedhető meg.

Fölvételi föltételeI\:. Rendes hetllgettók részére. Ki az akadémiába
rendes hallgatóul fölvétetui kiván, okmányokkal kimutatni tartozik:

1. hogy a gymnasiumi, a reáliskolai vagy a kereskedelmi iskolai
tanfolyam ot érettségi vizsgálett letételével befejezte;

2. hogy gyakorlati ismeretek szerzése végett legalább egy évet vala-
mely jobb berendezésü gazdaságban töltött. Az erről szóló bizonyítvány
hatóságilag hitelesítendő. Felszólításra a fölvételre jelentkező gyakorlati
ismeretei bebizonyítására előleges uiesqálainal« is tartozik magát alávetni.

Megkívántatik továbbá a jó erkölcsi magaviselet igazolása s a szülők
vagy gyám azon irásbeli nyilatkozatának előmutatása, mely szerint a
fölvételre jelentkezőnek az akadémiába leendő belépésébe beleegyeznek s
őt itt tartózkodása alatt a szükséges költséggel ellátni készek és képesek.
Öp.álló egyének elért nagykoruságukat kimutatni tartoznak.

Vendéghallgaták. Vendégh(tllgettó lehet:
1. nagykoru önálló férfiu;
2. oly egyén, ki valamely felsőbb tanintézet tanulmányainak befeje-

zése után az akadémián csak egyes tantárgyakat hallgatni óhajt.
A vendéghallgató iskolai és gyakorlati előképzettségét, valamint élet-

korát kimutatni tartozik.
Ha vendéghallgatóúl leendő fölvételért oly valaki jelentkezik, ki a

fentemlített minösítésnek nem felel meg, az csak a nm. földmívelésügyi
m. kir, Minister úrtól nyerendő engedély alapján vehető fel.

Beiratáskor a vendég arra kötelezi magát, hogy az általa önként
választott és leczkekönyvében kijelölt tantárgyakból tartott előadásokat
pontosan látogatja, ellenesetben a látogatási engedélyt a tanári szék m6lg-
vonhatja tőle.

A vendég minden általa választott tantárgyért félévenkint és elő-
legesen 4 frtnyi látogatási díjt fizet,

A vendég rendes bizonyítványra nem tarthat igényt és ebbeli kérel-
mére csak "látogettási bizonyítvány"-t kaphat. Azon tantárgyakból, melyeket
hallgatott, azok előadásainak befejezése után vizsgálatokat is tehet és
azokról külön-külön kiállított magánjellegü bizonyítványt kaphat.

Egyébként pedig a vendéghallgató az akadémián fennálló rend- és
fegyelmi szabályokhoz. valamint neki az igazgatóság részéről kiadott
utasításokhoz szorosan alkalmazkodni tartozik.

r Az akadémlűn előadott tantárgyak. Az akadémián előadott tan-
tárgyak s az azok kapcsolatában tartott gyakorlati okmutatások, tekin-



tettel az akadémia hallgatóinak magasabb iskolai s előzetes gyakorlati
előképzettségére, két tanévre vannak felosztva.

Minden tanév két félévre oszlik.
Az első félév októberhó l-jén kezdődik és februárhó végeig, a második

félév márcziushó elejétől juliushó végeig tart.
Minden félév befejezéseül az annak folyamában előadott tantárgyak-

ból a rendes hallgatókra nézve kötelező vizsgálat ok tartatnak.

G

első félévben:
Gazdasági ásvány tan és földisme-

ret. 2.
Erömütan. 3.
Éghajlattan. 2.
Gazdasági gyakorlat. 1.

Az elsö tanévben következő tantargyak adatnak elő:
(A számok a tantárgyak előadására fordított hetenkinti órák számát jelentik.)

A.~
Általános vegy tan. I. rész. 4.
Gazdasági állattan. 3.
Állatboncz- és élettan. 4.
Általanos állattenyésztés. 3.
Növényboncz- és élettan. 4 .

Általanos vegy tan II. rész
dasagi vegytan. 4.

Talaj ismeret. 2.
Általános növény termelés. 4.
Gazdasági -növénytan. 4.

.ri második félévben:
és gaz- Növénykórtan. 1.

Szarvasmarha- tenyésztés. 2.
Tejgazdaság. 1.
Gazdasági gép- és eszköztan. 3.
Gazdasági gyakorlat. 1.

A g(tzclasági gyako?"lot?'úl tartott előadásokban a gazdasági teendők kronológ in.i
rendben magyardstatnak, különös tekintettel az akadémia gazdaságának berendezésére ós
az abban folyamatban levő mozzanutokra.

A második tanévben előadatnak :
Az

Nemzetgazdaságtan. I. rész. 2.
Gazdasági üzemtan. 4.
Számviteltan. 3.
Különleges növény termelés. 5.
Rétmívelés. 1.
Erdészettan. r. rész. 3.

Nemzetgazdaságtan II. rész
statiszt .ka. 3.

Jogismeret. 2.
Mezőgazdaság története. 1.
J 6szágkezelés- és bocsléstan. Gaz-

dasagi kereskedelem. 3.
Szölömivclés és kerté: zet. 3.

e7ső félévben:
L6tenyésztés. 2.
Gazdasági technológia. r. rész. 3.
Gazdasági építészettan. 4.
Méh-, baromfi-, hal- és selymér-

tenyésztés. 2.

A második félévben:
és Erdészettan. II. rész. 3.

Állatgyógyászat, állategészségtan,
állatkereskedés. 3.

Juhászat és gyapjuismeret. 2.
Sertéstenyésztés. 1.
Gazdasági technológia, II. rész. 3.
Földrnértan. 4.
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A felsorolt tantárgyak igényeihez mérten az elméleti előadások ki-
egészítéseűl gyakm'latolc es okmutotások tartatnak, melyek száma es ideje
a tanrendben van megállapítva,

Nemkülönben kötelesek a rendes hallgatók a félév közben, időről-
időre tartandó, az előadások kiegészítésetil szolgáló ismétléselcben (colloquiumok-
ban) kivétel nélkül résztvenni s az illető tantárgyban tett előhaladásukról
számot adni.

Észrevétel. A rendes hallgatók az akadémián előadott összes tantárgyakat hallgatni
s azokból vizsgálatokat tenni kötelosek lévén, egyes tantárgy ak hallgatása s azokból a
vizsgatétel alól a fölmentés csak kivétolesen engedélyozhetö.

Ki ily fölmentésben részesülni óhajt, ezt ú'ásbeli úton kérelmesni és okruányilag
lámutatui tartozik, hogy az illető tantárgyat más gazdasági akadémián, egyetemen vagy
műegyotomen nemcsak hallgatta, hanem abból a vizsgálatot jó sikerrel le is telte,
A végbizonyítványban a fölmentés és annak oka az észrevételi .rovatban k itétetik.

Szabályzat a gazdasági gyakorlatokról.

1. Szükséges lévén, hogy az akadémia hallgatói az akadémia gazdaságának bereride-
zéséről és állapotáról, továbbá az abban előforduló mozzanatokról tudomást saerczzcnek,
gazdasági gyakorlati ismereteik kibővítése ezéljából napról-napra a megállapítandó sor-
rendben szolgálattételre rendeltetnek ki, és mint ilyenek "naposok" nevet viselnek.

2. A naposok névsor szerint az elsőéves hallgatók közül rendeltetnek ki, és pedig
a megelözö napon disponáltatik minden napra egy-egy főnapos, mellékmapcs, ú'oclai napos,
kiilső napos és lcerti napos.

3. A naposok kötelessége általában véve abban áll, hogya kit{izött időben pontosan
megjelenni s mindazon rendelkezéseket és megbizatásokat ~onakodás nélkül teljesíteni
tartoznak, melyeket nekik az akadémiai gazdaság intézője, esetleg annak helyettese,
illetőleg az akadémiai főkertész kiad.

4. Az egyes naposok rendeltetése és feladata kövctkező :
a) A főnapos a napnak azon részét, melyen előadáson vagy gyakorlatokon nem kell

megjelennie, a megelőzőleg nyert rondelkezés értelmében az akadémia belső és külső
majorjában tölti s ott azt a szolgálatot kell tennie, melyet a fennálló viszonyok azorint
egy gazdának teljesítenie kell.

Evégből magának a rendelkozés értelmében a majorban mindenről tudomást és
tájékozást saorozvén, tapasztalatairól először zsebkönyvébe tesz följegyzéseket s azután
az e czélra rendelt "Naposi könyvben" részletes irásbeli jelentést tesz, moly jelentés röviden,
de szabatosan magában foglal mindent, ami szerzett tapasztalataiból lényeges é8 följegy-
zésro méltó.

b) A melJéknapos szintén a rendelkezés értelmében jár el, megjegyezve azonban,
hogy hivatása a fűnapos működését kiegészíteni, azt támogatlii s ellenőrizni, miértis a
-főnapos jelentéseit ellenjegyzi.

Amennyiben a főnapos netán közbejött betegség vagy valamely mds- okból gátolva
volna feladata teljesítésében, ~ melléknapos kötelossége őt helyettesíteni.

e) A külső napos a rondolkozés értelmében főleg a mezőn, a kisérloti telopon sat.
nyer foglalkozást és jár el megbizatásabnn, s az erre rendelt naplóban tesz tapasztalatairól
jelontést.

el) Az irodai napos az irodai teendők végzésében gyakoroltatik, a neki kiadott irás-
beli teendőket pontosan és tisztán végzi s az erro rondelt naplóba bevezeti.

e) Végül a kerti napos a rendelkezés értelmébon megjelenik az akadémia kertjében
s ott a főkortész utasításai szer.int a kort.bon folyamatban levő munkdlatokról tudomást
szerez, vagy egyéb foglalkozást kap, melyokröl az e czélra rendelt naplóban számot vet.
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5. Az intéző, 'esetleg segédje, a gazdaságban, a főkertész a kertben :.UHtja a munkák-
hoz a napos hallgatókat, - röviden, do világosan megmagyarázza a munké.k miértjét s a
munka teljesltésónól szükséges kézfogásokat, hogy a munka kivitelét kellően megértsék.

G. A napesságra k irendelt hallgató csak hitelesen beigazolt betegség vagy elölegesen
kieszközölt es nyert engedely alapján maradhat el, - s mulasztásd.t utólagosan pótolni
tartozik. Igazolatlan vagy nem eleggé okadatolt elmaradás esetleg fegyelmi eljárást vonhat
maga után. A rendelkezést eszközlő intéző kivételesen a helyettesítest is megengedhetí
s e részben intézkedhet.

Az intéző és főkertész sz igorúan őrködnek, hogy' a felügyelő napos hallgatók meg-
bizatásukban pontosan eljárjanak.

7. A kirendelt naposok szolgalatban levőknek tekintetvén, a nekik kiadott rendel-
kezéseket pontosan és lelkiismeretesen végrehajtani s erről számot adni tartoznak. Vona-
kodás intést- és megfeddést vonhat maga után; makacsság, ellenszegülés vagy a rendel-
kezésre hivatottak iránt tanusított tiszteletlenség pedig kötelességszerüleg az igazgatónak
bojolentotvén, ilyen hallgatók- ellenében a fegyelmi eljárás indíttatik meg, malynek -ered-
ménye a megfeddés, bizonyítványban való megrovás vagy kizáratás lehet.

Hasonló eljárás követtetik oly hallgatók irányában is, kik társaikat kötclességeik
teljesítésében gátolják, vagy feladatukat nevetséges vagy gyűlöletes színben feltüntetni
és azokat elkedvetleníteni iparkodnak.

8. A napos rendeltetésének megfelelő ruházatban tartozik megjelenni.
9. Az akadémiai gazdaság maj orj aiban , azok épületeiben, géptáraiban, a kertben, a

földeken, a kisérleti telepen sat. levő tárgyak elrontása, a vetések és ültetvények meg-
rongálása, az állatok ingerlése vagy bántalmazása sat. szigorúan tiltva van, s a kártevő
azonfelül, hogy rendreutaslttatik, mindsn kár megtérítésére szoríttatik.

10. Az akadémiai gazdaság cselédjei vagy egyéb munkáso.íval hosszabb beszélgetésbe
bocsátkozni, vagy azoknak muukdjukban való zavarása tiltva van.

11. A dohányzás a major egész területén és szolgálattétel hözbon egyebütt is tiltva
van. Nemkülönben kutyaval megjelenni is tilos.

12. A naposok által szolgálattételök közben elkövetett kihágás vagy vétség súlyos-
bitottnak tekintetik, s ilyenek az akadémia általános fegyelmi szabályaiban megállapított
módozat szerint lesznek elitélve, és reájok a büntetési fokozatok kiszabva.

Szüulddk. Az előadások es gyakorlatok tartása szünetel : vasár- es
ünnepnapokon kivül karácsonkor, deczemberhó 22-etöl januárhó 7-éig be-
zárólag, - húsoéikor, virágvasárnaptól ünnep utáni szerdáig bezárólag, tehát
összesen tizenegy napig, es piinkösd elötti szembattól keddig bezárólag,
azaz negy napig.

A nagy szünidö juliushó végétől szeptemberhó 30-áig terjed.

Észrevétel. Az akadémia hirdető tábláján mindenkor előre kihirdetett szünidök beállta
előtt engedély kieszközlése nélkül való lcorábbi. távozás, - vagy a szünidö önkényes, kellő
időben és módon be nem jelentett meqtoldása az akadémia fegyelmi szabályai ellen olköve-
tett szándékos l,ihágásnak minllsíttetik.

Elő:Hlás()l{ látogatása. Az előadások látogatása ellenőrzésének mód-
járól az akadémia külön lenyomatban kapható s a hallgatóknak beiratás-
kor kézbesített 1·ends.'J((.Vályainak 5., G., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. és 1.9. ,9-ai
intézkednek, s azok minden hallgatóra kötelezők. - A 8. § nevezetesen,
azt írja elő, hogy hét napon túl terjedő szabadságoltatás., bármely okból
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kéretik az, rendszeres folyamodvány alakjában mindenkor irásbeli úton
kérendő.

Az oktll~ás segédeszközel. Az elméleti és gyakorlati oktatás segéd-
eszköseitil a növény termelési, a növénytani, a növénykórtani ; az erdészet-
tani s a kertészeti; az állattani, az állattenyésztési, a tejgazdasági s az
állatgyógyászati; az ásványtaní s a talajismereti; az eszköz- és gépminta-
gyüjtemények; továbbá a vegytani, a technológiai, a talajismereti s az
állatbonoztani laboratóriumok szolgálnak. A taneszközök összes értéke az
1894195-ki tanév végén 100.168 frt 88 krra rúg.

A mezőgazdaság minden ágát felölelő tudományos könyvtá1· az 1894/95.
tanév végén 6340 művet tartalmazott, melyek összes értéke 42.804 frt
80 krt tett. A könyvek a hallgatóknak használatra kiadatnak.

Gyakorlati okmutatásul szolgál: az akadémia 384 kat. holdra terjedő
saját gazdasága, melyben többféle állattartás van; továbbá a 15 kat. hold-
nyi kisérleti telek, a 14 kat. holdnyi kert, növény- és fagyüjteménynyel.
A környékbeli terjedelmes fiihercseqi uradalom többféle iparággal kiválóan
jó alkalmat nyujt gyakorlati ismeretek kibővítésére.

Vizsgálntok és bizonyítványok. Minden félév végén a rendes hall-
gatókra nézve kötelező vizsgálatok tartatnak, melyek eredménye a leeeke-
könyvbe minden félév végén bevezettetik.

A két évre terjedő tanfolyam sikeres bevégzése után pedig a rendes
hallgató - az e részben fennálló szabályzat keretén belől - végbizonyít-
vány-t kaphat, mely az akadémián végzett tanulmányok eredményéről
összesítve tesz tanuságot.

A vendéghallgatónak leczkekönyvében az illető tanárok csak az
általa választott tantárgyak hallgatását bizonyítják.

A vendéghallgató az illető előadőnál vizsgálatot IS tehet, s erről
külön-külön kiállított magánjellegü bizonyítványt kaphat.

A vizsgálatok és bizonyftványokl'a vonatkozó szabályzat a következőkhen
közöltetik egész terjedelmében.

Szabályzat, a vizsgálatokról.

A magyar-óvári m. kir. gazdasági akadémián következő vizsgálatok
vannak rendszeresítve, ú. m.:

a) rendes' vizsgálatok,
b) rondkivüli vagy utólagos vizsgálatok,
e) javító- (ismételt) viasgálatok.
Az akadémián fennállott "cliploma-vizsg(t" az 1887. évben megszünt.

a) A félévi rendes és utólagos vizsgálatok. 1. Minden rendes hallgató köteles az
egyos tan tárgyal, ból a félévek végén tartandó vizsgálatoknak .alávetni magát. Vendég-
hallgató rendes vizsgálatra nem bocsáttatik.

2. Az első vagy téli félévi vizsgálatok rendszerint [ebruiirlu) második felében) - a
második, vagyis nyári félévisk juliushó második felében végeztetnek be.
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3. A tanári szék álLal mogállapltott vizsgálatok sorrendje és napja, a félévi első
vizsgálattóI számítva három héttel megelőzőleg, az akadémia hirdető tábláján közzététetik,
s ezen sorrend minden hallgatóra kötelező.

4. A vizsgálati rendből való kilépés irásbeli úton bejelentatt kpmoly jellegii. és
orvosi bizonyítvány nyal kellően igazolt betegség, valamint birói vagy katonai ügyben való
megidézés, vagy szülői elhalálozás miatt engedtetik meg az igazgató által, mely engedély
az orvosi bizonyítvauy vagy a megidéző irat, illetőleg a halálesetet igazoló bizonyítvány
melléklésével a vizsgálóknál kőröztoteudő.

5. A fent elsorolt eseteket kivéve, minden a vizsgálati renden kivül tett vizsgáln.t
j'endkivül'i vagy utólagos vizsgálatnak tekinte tik. A rendkivüli és utólagos vizsgálatok
idejét az igazgató állapítja meg. Az utólagos vizsgálatok a félév kezdetén tartandók, és a
hallgató az új félévre föl nem léphet, míg az előző félévi vizsgálat kötelezettségének IDE:\g
nem felelt.

G. A rendes vizsgálatokou a hallgatók betürendes névsor szerint felelnek s a név-
sorrend minden vizsgálattevő hallgatóra köteloző.

Számbavehető okból az illető vizsgri.ló-tanar megengedheti kivételesen a névsorból
való kilépést, de csak azon esetben, ha a vizsgálattevő a sorból való kilépősre az illető
tantárgyból tartandó vizsgálat előtt kérte és nyerte ki az engedélyt.

7. Azon hallgatónak, ki betegsége vagy a fentemlitett okok valamelyike mia.tt
elmaradt, vagy pedig az illető vizsgálat előtt kilépését a vizsgálati sorrendből kellőleg
bejelentette, és kinek ezen kilépőso igazoltnak fogadtatott el: utólagos vizsgálatdnak pótol-
hatására határidőt kell kérnie.

Ki ezen határidőt önhibájából elmulasztja, minden ujabban kért és nyert hatdridöúrü,
amennyiszer annyiszor, új vizsgálati díj fizetésére utasítandó ; sőt jogát az illető tantárgy-
ból teendő utóvizsgálatra a tanári testiilet határozatából elvesztheti.

8. Bármely okból utólagosan letett vizsgálat esetén a bizonyítványban "utólagos
vizsgálaton" kité tellel iratik be az osztályzat.

9.-Minden vizsgálat - legyen az rendes, javító-, rendkivüli vagy utólagos - a
vizsgáló-tanáron kivül egy tanárülnök jelenlétében teendő.

10. A vizsgálatok oly értoleinbon nyilvánosak, amennyiben azokon az akadémia
mindon hallgatója megjelenhet.

b) Javító-vizsgálatok. ll. Ha valamely hallgató a félévi vizsgálatokon valamelyik
tantárgyból "nem7cielégítő(( osztályzatot kap, ennek kövotkoztében a jövő félévre csak
föltételesen léphet föl, ha t. i. ezen osztályzatát kijavítja.

12. Föltéve, hogy a sikertelen vizsgálat" csak egy vagy legföljebb két tantargyra
terjed: akkor az illető hallgató "javító-vizsgálat" letételérc bocsáttatik, - azon kikötéssel
azonban', hogy a javító-vizsgdlo.t, az első félév utolsó vizsgalatjé.tól számítva, négy hét
előtt nem tehető le; a második félévi vizsgálatok alkalmával nyert "nomkielégítö" osatályzat
pedig csak a jövő tanév elején teendő vizsgálattal javítható ki.

A javítá-vizsgálatok napjait az igazgató határozza meg, megjcgyozvén, hogy oly
hallgató, ki a javitó-viasgálat határidejét önhibájából elmulasztja: jogrít a vizsgálattétc/orc
elveszti, s ltZ egész félév ismétlésére köteleztetik.

13. Amennyiben valamely hallgató a javító-vizsgálaton újolag "nem1cielégítií" osxtrily-
zatot kapna, akkor az egész félévet újból líallgatni és különbség nélkül mindcn tantárgy-
ból újból vizsgálatot tenni tartozik.

14. Ismételt vizagálaton nyert osztályzat "javító-vizsgálaton" kitétollcl a félévi
bizonyítványba világosan kiiratik.

15. Oly hallgató, ki valamely félévi vizsgálaton luirom. vagy több tantargyból ,,'11em-
kielégitő" osztályzatot kapna: az illető egész félév ismétlésére. az összes tantárgyak újból
hallsmtdsara s azokból kivétol nélkül ismételt vizsgrilattételro köteloztetik.

Az illető félév ismétlése [l, félévi bizonyítványba kitoendö,
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-

lG. Vizsgálat ismétlésének csak akkor van helye, midőn a hallgató valamely tan-
tárgy ból "lIemkielégítő" oszt ályzatot kapott; ellenben nem engedhető meg, hogy valaki
oly tantárgyból ismetelve vizsgálatot tegyen, melyből megelőzőleg már legalább "kielégítő"
osztályzatot nyert.

e) Vizsgálati díj. 17. A rendes időbeli, a bejelentett es kellően igazolt megbetegedés,
birói vagy katonai ügyben "''1.16 megidézés, vagy szülői elhalálozas miatt elmulasztott,

valamint a javító-vizsgálatok nem esnek díj alá.
18. Minden rendkivüli es utólagos vizsgálatert díj fizetendő.
A vizsgálati díj az előljáró m. kir. m inisteriurn által kövotkoző en állapíttatott meg:
Rendkivüli vagy utólagos vizsgálaté1"t tantárgyunki nt, úgy a vizsgáló-tanárnak mint

az igazgató által kiküldött ülnöknek, négy-négy forint fizetendő.
A vizsgálati dijakat az erre kötelezettelc, a vizsgálatokat megelőzőleg, az akadémia

pénztárába fizetik bo.
A vizsgálati díj Ioflzetósét tanusító igazolvány 1H31külaz illető hallgntó nem bocsát-

ható vizsgé.lattótolro, s ll, vizsgálattcvö vizsgálati díj lefieotése alól nem menthető fej.

Szabályzat a bizonyítványokról.

a) Félévi bizonyítványok. 19. A rendes hallgató mindon félévi vizsgálat után félévi
bizonyítványt kap.

20. Ezen félévi bizonyítványban az illető talJtárgyalmt előadó tanár a megfelelő
rovatokba beirja a hallgató sZ01·galmát az előadások és okrnutatások Iátogatésában, -
továbbá. a vizsgálaton nyert előmeneteli osztályzatot és ezen bejogyzéseket neve aláirásával
igazolja.

A hallgató lIwg(lviseletét kitüntető rovat osztályzatát ll, tanári szék közösen áll api tjn.
meg, megjegyeztetvén, hogya magaviseletben kapott notaláni megrovás az illető rovatban
röviden indokoltatik.

Végül a bizonyítvány, az akadémia pecsétjével ellátva, az igazgató alairása által
hitelesíttotik.

21. A bizonyítványban kövotkozö osztályzatok használtatnak :
1. Seorqalomra az eliiadások és okmutatások látogatásában : "igon szorgalmas'' -

"szorgalmas" - "neln olég szorgalmas'' - "hanyag":
2. A »iesqálatokon. tanusított előlllelletel1·c: "kitünő" - "jolos" - "jó" - "kielégitő"

- "nemkielégítŐ".
3. Magaviseletre, a fegyelmi szaUályokTcal szemben: "megegyező" - "kevésbbé meg-

ogyező" - "nemmcgegye7.ő".
22. Azon esetben, ha a hallgató valamely tantárgy hallgatása alól, valamint ugyan-

abból- It viz-'fjúlattétcltől fel volt mentor, ezen körülmény a bizonyítványban mogomlítondö.
23. A félévi bizonyítványok 15 ler bélyegdíj n.lá esvén, ezen bélyegdíj a félévi

vizsgálatok bofojozéso előtt az igazgntóság nak erre vonatkozó hirdetésére, a kitűzött
hatríi-idö lefolyasa olött, lofizctondö vagy a bélyeg ll, leczkekönyv illotő Iapjára ragusetandó.

Bélyeg nélkül ll, bizonyítvány ki nem szolgáltn.tható.
24. Oly hallgató, ki vizsgáln.tát valamely tantárgyból az erre kitiizött ha.tátidön

belől le nem totte, bizonyítvány kiadására nom tarthat igényt.

,

b) Végbizonyítvány. 25. A tanfolyam teljes befejezése után a rendes hallgató az
összes félévek tanulmányi eredményét olőtüntető )]végbizonyítvány"-t nyer, mely arról tesz
tanuságot, hogy a hallgató az akadémia tanfolyamát sikeresen befejezte.

A végbizonyítvány osztályzatai a félévi bizonyítványokból vétetnek át, megjegyezve,
hogy a két félévre terjedő tantárgyak csatályzata összevonás útján képeztotik.

2G. A végbizonyítvdnyt azonban csak azon rendes hallgató kapja ki föltétleniil, ki
az egész tanfolyam tartamn, alatt az clöadások látogatásában, az ebbeli osz tri.lyzatok össze-
vonása utú n legalább .nszo'·galmas" osztályzatot nyert, egy tantárgyból sem volt )]nem-
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7cielégítő" osztályzata, és magaviselete a fegyelmi szabályokkal szemben minden félévben
"megegyező" volt.

27. Azon rendes hallgató pedig, ki szorgalmában valamely félév alatt kifogásolira
szolgáltatott okot, t. i. valamely tantárgy előadé.sai és gyakorlatai látogatásriban "nem
elég sZ01·galma8f.!-vagy "hanyag" osatalyzatot kapott; továbbri olyan, ki egy vagy tább
tantárg'yból "lIcrnkielégítő" osztályzatban részesült ; s végül olyan, ki valamelyik félévben
magaviseletében a fegyelmi szabályokkal szemben "kevésbbé mégegyező" vagy "neml/legegyező"
mogrovást kapott: érdemeire való hivatkozással az utolsó félév befejezése előtt végbizonyít-
ványának kiszolgé.ltatása iránt a tanári székhez folyamodhat. Ha kérelmezőnek a vég-
bizonyítvány oclaitéltetik, abba csupán a kijavított osztályzatok vezettetnek be.

28. Oly hallgatóval szemben, ki az előbbi pontozatok értelmében végbizonyítványa
k iadatásn irdut a tanári székhez fordulni tartozik, a kérvény sorsa fölött clöntő tanári
szék minclenekelőtt itélet ala fogja vonni: vajjon kérvényező megrevása muló ifjukori
rueggondolatlausdgban vagy taldn gyengébb szellemi tehetségben leli-e magyarázat:í.t? és
mily iparkodást tanusított kérelmező hibája jóvátételében ? avagy egyéb okokban rejlik-e
a ked vezötlen eredmény oka?

29. Amennyiben oly hallgató kérelmezi végbiaonyítványé.nak kiadatását, ki tanul-
mánya folytatásaban a kivánt mértéknél kevesebb szorgalmat fejtett ki és mindenekfölött
magaviseletével ismételve kifogásokra szolgdltatott okot, s egyáltalé.n hibainak jóvátécelé-
ben kevés jóakaratot tanusított, - ha ugyan kifogásos magaviselete az akadémiaból való
olté.volltásé.t nem eredményezte, - a tanári szék fegyelmi szempontból a végbizonyítvány
kiadatását ideiglenesen vagy véglegesen megtagadhatja.

30. Oly hallgató, kinek a tanari szék a végbizouyitvdny kiadatását meg tagadta,
végbizonyitvá.ny kiadatása iránt a földmívelésügyi m. kir. Minister úr Ö nagyméltósága
kegyelméhez fordulhat, ki a tanari szék meghallgatása után végérvényes határozatot hoz.

31. A végbizonyítvány 50 kr bélyegdíj alá esvén, e bélyegdíj s ezzel kapcsolatban
2 frtnyi irodai díj a tanév befejezése előtt, az igazgatóság erre vonatkozó hirdetésére,
a Iritűzött. határidő lefolyasa elött lefizetendő.

Bélyeg nélkül végbiaouyíövany ki nem szolgáltatható, s egyaltalán csak akkor adatik
ki, ha az illető hallgató az akadémiaval szemben fennálló netaláni tartozásainak eleget tett.

c) VendéghaJlgatók bizonyítványai. 32. A vendéghallgatók rendes bizonyítványra nem
tartathatnak igényt, sebbeli kérelmökre csak "látogatási bizonyítvány"-t nyerhotnek.

Ezen bizonyítvány 50 kr bélyegdíj alá esik.
33. Amennyiben vendég valamely általa hallgatott egyes tantárgyból vizsgálatot

tenni óhajtana, azt az illető tanárnak bejelentve, a tantárgyankint négy-négy forintban-
megállapított szokásos vizsgálati díj lefizetése mellett megteheti. Ilynemii biaonyítvűuyok
teljesen magánjclleg ííck.

A bizonyltványok alakjára nézve megjegyeztetik, hogyavendéghallgatóknak az
előadások látogatása s az egyes tantárgyakból tett vizsgálataik eredménye mindon tanár
részéről az igazgató által láttamozott külön bizonyítványon igazolandó.

d) Bizonyítványi másodlat. 34. Az akadémia csupán eredeti bizonyítványokat vagy
Uizonyítvány'i másodlatokat (másodpéldányokat, duplikátumoknc) szolgáltat ki.

Az eredeti bizonyítványokat az illető tanárok sajátkezülog írják alá. Teljes hiteles-
ségőket az igazgató sajétkozü alá.irása s az akadémia pecsétje igazolja.

35. A másodpéldányok, melyek egyébként az orodetíekkel egyenlő jogerővel bim ak,
ugyan a szokott nyqmtatvány-mintdn s az akadémia pecsétje alatt allittatnak ki, azonban
csak a bizonyítványt hitelesítő igazgató aláirása sajátkezű,

36. Bizonyítvány-másodpéldány kiszolgáltatása mindenkor az akadémia igazgató-
ság,íhoz intézett indokolt; és szabályszerii folyamodvány útján kérelmesendő.

Az igazgatóság azonban a másodlat kiadását csakis abban az esetben eszközöl heti,
ha a folyamodó igazolja, hogyamásodlatban kiállítandó végbisonyítvénynak elvesztését
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legalább hat héttel a kérvény beadása előtt a "Budapesti J(özZöny" czirnü hivatalos lapban

.háromszor közzétette.
A hirdetményt tartalmazó lappéldányok, az eredménytelenségnek megemlítése mellett,

a benyujtandó folyanwdványhoz csatolandók,
Az elveszett leczkekönyv vagy annak egyes lapjaira vonatkozó másodlat kiszolgál-

tatasára nézve ugyancsak a fenti határosatok mérvadók.
Az eredeti végbizonyítvány., leczkekönyv vagy ennek egyes lapjai elvesztése s a

másodiatok kiadásának megtörténte a "Ji'ölrllllívelési Ji'rtes'itő"-ben mindenkor közzéteendők.

A végbizonyitványokra vonatkozó határozat. A végbizonyítványok
tárgyában a nm. Jn. kir. belügyi Minister úr Budapesten 1888. évi januárhó
12-én 83.316/1887 ill. szám alatt az ország törvényhcdósúgaihoz szószerinti szö-
vegben a következő körrendeletet bocsátotta ki:

"Kérdés merülvén fel aziránt, hogy kik tekintendők a magyar állumban érvényes
oklevéllel elhi.tott oly gazdászoknak és gazda.tiszteknek, kiknek á.llamadója az 1866. évi
XXI. t.-cz. 26. s az 1886. évi XXII. t.-ez. 33. §-ai alapján a törvényhatósági legtöbb adót
fizető bizottsági tagok, illetőleg községi legtöbb adót fizető képviselök névjegyzékének
összeallítása és kiigazítása körül kétsecresen számítandó; a földmívelés-, ipar- és keres-
kedelemügyi Minister úr f. évi deezemberhó Lö-én 62,204. szám alatt kelt átiratával
kijelenté, hogy nemcsak a mngyar-óvá1'i gazdasági akadémia, hanem a keszthelyi, dobre-
czeni, kolozs-monostori és kassai gazdasági tanintézetek részéről kiadott végbizonyítványok
is olyanoknak tekintendők, melyeknek tulajdonoeai, adojuk: kétssercs szúlIlításának kedvez-
ményére igényt tarthatnak. Miről a törvényhatóságot, igazoló és biráló választmányainak,
valam int a községi legtöbb adót fizető képviselők névjegyzékének megri.llapítésn körül
köaroműködö közegeinek tudósítása végett ezennel értesítem. "

'I'andí] és vízsgadíjnk, Az akadémia minden hallgatója évenkint
80 frt tandíj fizetésére köteles, Ezen összegböl 40 frt azonnal a beirat-
kozás alkalmával, 40 frt pedig a második félév kezdetétől számítva legkésőbb
14 nap muloa fizetendő.

Szegényebb sorsu hallgatóknak as akadémia korében tanusitott ,jó elő-
menetel, kitünő szorqaloni és kifoqástalo»: magaviselet alapján» a tanári szék-
nek a nm. földmívelésügyi m. kir, Minister úrnál tett ajánlatára a tandíj
egészben vagy felerészben elengedhetö.

A tandíj elengedését kérelmező, okmányokkal (pl. szegénységi bizo-
nyítványnyal) kellőleg fölszerelt folyamodvány a nm. föZclmívelésügyi m:
kir. JJfinister 'úrhoz ceimesue s a tanclí,j-fizetést helyettesítve, minden félév
elején nyujtandó be az akadémia igazgatóságához. Oly hallgató, ki mint
elsőéves lép az akadémiába s eszerint itt szerzett érdemelere nem hivat-
kozhat, a tandíj lefizetése alól csak különösen figyelemreméltó körülmények
között menthetö fel.

Észrevétel. Az e részben fennálló szabályzat szerint a hallgatóságnak legföljebb
15 '/U~a részesülhet a tandíj-elengedés kedvezményében. Mínister úr Ö nagyméltósagának
1890. évi novemberhe 25-én 67,221. sz. a. kelt lll. rendeletével az akadémia igazgatósága
arra van utasítva, hogy csakis hatóságilag beigazolt szegény folyamodó kérvénye vehető
figyelembe és kétes hangzásu bizonyítványok hivatalból visszautasítandók.
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Vendéghallgató minden általa választott tantárgyért félévenkint és
elölegesen 4 frtnyi látogatási díj fizetésére köteles.

A befizetett tandíj VCtgy cgyéb dijCtk nem térithetők vissza.
A vizsgálatokról szóló saabályzat 18. §-a értelmében minden rendkivüli

és ntólagos vizsgálat díj alá esik.

Ösztölldija)í és segélyek. Az itteni akadémián egyenkint 150 frt-
jával nyolcz állami ösztönd-íj van rendszeresítve.

Ezen ösztöndijakat a tanári szék ajánlatara a nm. földmívelésügyi
m. kir. Minister úr egy-egy tanév tartamára adományozza. Ily ösztöndíj
elnyerésére csak oly rendes hallgatónak van kilátása, ki vagyontalan-
ságának lámutatása mellett példás magaviselet, kiváló szorgalom, valamint
j ó előmenetel által tünik ki.

Magán-alapítványokképen móg a következő ösztöndíjals állanak fenn:

1. Cs:íky Petrouella gróCllő nlup ítvrínyu, Ezen évi 300 frbny i ösztönd ijukért az
összes ru. kir. gazdasági taniutézetok hallgatói pályázhatnak. .. rosedcs osotéu ez az aka-
démia körébon közhirré tétetik

2. Az "Első magyar által:tnos hlztos'íté-társasdg'" ulupttvüuya, Éppen nevezetc
biztosító-társa ',ig a gazdasági seakmüveltség előmozdítását a maga részéről is támogatni
óhajtván, 1881. évi márcsiushó 26-án tartott közgyülésóben gazdasági ösztöndijak alapítástit
határozta el.

Az ösztöndijnk ogyonkint 400 frtból ál lanak számukat évrül-évre a társaság' hatá-
rozza meg és rendszerint oly gazdatisztek vagy kisgnzdák fiainak adorudnyoatatuak, kik
valamely gazdasági tauiutózct tanulói, vagy kik további kiképeztctésük végott. külföldro

mennck.
Az adományozás mindig a társaság által betűrondben felhívandó vú-rlllcg!Jci gllzclasági

cg!Jeshlelek útján, illotvo azok javaslata alapján történik, ruinélfogva a kellőleg fölszerelt
kérvények az illető gazdasági egyesülethez nyujtandok be.

3. Özv. Schwarz Ábrall:ílllllé-féle ösztölldíj. Ezen 100 frtos ösztöndlj korlátoltabb
viszonyok közöLt levő, valamoly hazai gazdasági tanintézcton tanuló ifjak sogélyczéséro
van alapítva, urihez megjegyeztotik, hogy az alapítólevél értelmébon biharmogyei szülctésü
folyamodónak olsőbbség bizbosibtati.k.

Üresedés esetén, mely az akadémia körében közhirré tétetik, a kellőleg föl zorelt
folyamodváuy a nm. földmivelésügyi m. kir. Mini .tor úrhoz caimczve, az akadémia
igazgntóságábo« nyujtandó be.

4. ~[osl(Ovicz Lajos-féle alal'ítv:íIlJ. Ezon ösatöndijt a "Magyar-franczia biztosító-
részvénytársaság" tisztviselői az 1885. évben Zempléni Moskooice Lajos vezérigazgatójuk
súlyos betegségéből történt fölépülése alkalmából ajánlották fel az itteni akadémia vala-
mely "szegény, buzgó törekvésü és érdemes" hallgatójának jutalmazására ..

Az 52 frtot tevő ösztöudij az akadémia körébon k ihirdetendb pé.lyáza.t útján ado-
máuyoztatik és Mos1covicz Lajos úr 1893. évben történe elhalálozása után a tisztviselői
Imr 1894 áprilishó 5-én kelt nyilatkozatával az ösztöndij oda.itélésénok jogát az akadémia
tanári karára ruhdata áto

5. A "Pesti hazul első takarékpénstür-egyesíllet» ösztöndíja. Ezen egyesület
az 1891_ évtől kozdődőleg -hat egymásutáni évben, tehát az 1896. évig bezárólag évi 400
forintos ösztöndijt alapított, melynek elnyeréseért hazánk bármelyik felsőbb gazdasági
tauintézeténok hallgatója pé.lyázhat, k ivévén azokat, kik az első évi tanfolyam első félévét
még nem fejezték be.
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Az ösztöndíj csak egy évre adatik s így évről- évre új pályázat és adományozás
tárgyát képezi, adományozható azonban több éven át ugyanazon egyénnek is. - Az ado-
mányozás iránti elhatározást az egyesület magának tartja fenn.

Az ösztöndíj elnyerése érdekében a folyamodványok az erre vonatkozó hirdetésben
kitlízött határidő betartásával az akadémia igazgatóságához nyujtandók be.

6. A "l\losonyv:írmegyei tnkarékpénzntr részvéu)"t:írsas:íg" ösztöndíja.. A mosony-
vármegyei takarékpénztár 25 évi fennállásának emlékezetessé tétele czéljából egyéb jó-
tékony adományoken kivűl az itteni akadémián három, egyenkint 100 frtnyi ösztöudíjt
alapított, melyek odaitélésévol az akadémia tanári kara van megbízva. .

Az ösztöndíjak az 1894. évtől fogva adatnak ki. Az alapítólevél értelmében az
ösztöndíjak mindaddig fognak folyóvá tétetni, míg a gazdasági akadémia Magyar-Óvárott
fennáll.

7. Andr:issy Dénes gróf lll' ösztöndíja. Andrássy Dénes gróf úr Ö méltósdgu
10 évre, illetve életben maradásaig az 1895/!.l6-ki tanóvtöl fogva kiadandó 200 frtnyi
ösztöndijt alapított, melynok elnyeréseért szorgalmas, jóviseletü és vagyontalan akadémiai
hallgatók pályázhatnak. A tanári szék ajánlatdra, az ösztöndíj kétfeló is osztható.

Az ősztöndijra a pályázat az akadémia igazgatósága által kihirdettetvén, a pályázók
folyamodványai a tanári szék ajánlatával fent.nevezett gróf úrnak terjesztotnek elő, hi az
adományozás iránt határoz. Az ösztöndíj a tanári szék határozata alapján az ösztöndíjas
nem megfelelő magatartása vagy vagyoni helyzeténok tetemes jobbrafordulása esetén
megvonható.

Az ösztöndíj megfelelő részletekbon az akadémia pénztárából fizettetik ki, hova azt
a grófi uradalmi pénztár beszállitja.

Az alapító fentartja magának azt a jogot, hogy az ösztöndíjastói a tanfolyam utolsó
félévében uradalmi igazgatósága által felállítandó közgazdasági kérdés kidolgozását
k ivánhassa.

8. Az akadémtu segélyzö-egylete az e részbell fennálló alapszabályok keretén belől
aluptökéjének kamataiból szegénysorsu hallga.tóknak szintén juttat állandó, vagy a föl-
merülő szükséghez képest rögtöni segélydijakat.

'I'anulmányí kíráudnlások. Az oktatás kiegészítéseúl azon.
czélból, hogyahallgatoknak szakszerű vézetés mellett tapasztalások szer-
zésére alkalom nyujtassék - az akadémia igazgatósága vagy az illető
szaktanárok részéről évenkint nagyobb tanulmányi kirándulások is rendez-
tetnek.

A kirándulásokkal járo költségeket, melyek mérsékelt voltárol az
akadémia tőle telhetőleg gondoskodik és melyek esetről-esetre előre meg-
állapíttatnak, az azokon részvevő hallgatok viselik.

Szállás és élelmezés. Az akadémia hallgatói szállásukról és élel-
mezésökről önmaguk gondoskodnak, mire nézve a városban elég alkalom
található, A teljes ellátásnak havi költsége a különböző igényekhez képest
mintegy 40-50 frt szokott lenni.

Minden hallgatonak kötelességében áll la1cását -, s azon esetben,
ha mefjváltoztatja, azt is az e czélra szolgáló ürlapon pontosan bejelenteni .

.Hadkdtclezettség. Minthogy az akadémia rendes hallgatói szabály-
szerüen a gymnasiumi, realiskolai vagy kereskedelmi iskolai tanfolyamot
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érettségi vizsgálat letételévei befejezték, ennélfogva a "véderöröl" szóló
törvény értelmében egyévi önkéntes hadi szolgálatukat, melyre jogosítva
vannak, akár az akadémiába lépésölt előtt, akár az akadémiai tanfolyam
befejezése után róhatják le.

Észrevétel. Oly akadémiai hallgató, ki már katonai kötelékben van és ennélfogva
feg!Jvergyakodaton való részvételre köteles, beliioatástü anY'uszt'IJs-szepteIl17)(~1'hól'a
tartozik kiesskosötni, mi az erre vonatkozó szabályzat szerint nom ütközik nehézségbe.

RCIHl- és fegyel ml szabűlyok. Az akadémián érvényben álló rend-
és fegyelmi s.~abályo7ca hallgatónak a beiratkozás alkalmával kiadutnak
s önkéntes beiratkozásának tényével kijelenti, hogy asokat magára néeo«
kivétel nélkül kötelezöknek ismeri el.

Kötelezők továbbá az akadémia minden hallgatójára azon hirdetések,
figyelmeztetések, . idézesek es rendeletek is, malyeket az igazgatóság a
fenforgó szükséghez képest az akadémia hinletö túblájún lrözzétess, miértis
e hirdetésele figyelemm~l kisérendők,

Nemkülönben a hallgatók az igazgató s a tanároktói az akadémia
házmestere útján bármikor és bárhol nyert felszólításnak vagy izenetnek
eleget tenni kötelesek j' ha pedig a házmester őket az igazgatóság által
megállapított sannak megbizásából az akadémia épületében vagy a tan-
termekben szükséges tisztaság, rend és csendre vonatkozó rendszabályokra
kötelességszerüleg figyelmezteti, azokat mindenkor követni tartoznak.

Az akadémián fennálló rendszabályok és fegyelmi szabályok a követ-
kezökben közöltetnek,

Az akadémia rendszabályai.

1. §. Az akadémia kötelékébe ujonnan belépő, valamint a mult tan-
évről átlépő hallgatók, megérkezésök utan az igazgatóságnál mielőbb
személyesen jelentkezni tartoznak.

Ez alkalommal a fölvételre jelentkező az igazgatónak megítéléere és
fölvétel esetén további megőrzésre átadja a fölvétel kellékeit képező es
elöképzettségére, életkorára s egyéb körülményeire vonatkozó okmányait.

2, §. A beiratkozást megelőzőleg a leendő hallgató azon kötelezett-
ségekről, malyeket magára vállalni készül, valamint a fennálló fegyelmi
szabályokról tudomást venni tartozik, mert önkéntes beiratkozásának ténye
által kijelenti, hogy az akadémia alap-, rend- es fegyelmi szabályainak
alávetette magát, es hogy azokat magára nézve kötelezőknek ismeri' el.

3. §. A beiratkozás után az uj onnan fölvett hallgató egy leczke-
könyvet és egyúttal fölvételi igazolványt kap, melylyel azon tanároknál,
kiknek előadásait hallgatni fogja, személyesen jelentkezik, mit neki az
illető tanár aláirásával bizonyít.

Ha a jelentkezes a félévi előadások megkezdese után kellő igazolás
nélkül nyolcz napig nem történik meg, az. illető tanár a leczkekönyv alá-
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irásat megtagadja, a mulasztót nem tekinti hallgatójának, s ezt az igaz-
gatónak haladéktalanul .bejelenti. Egyebekre nézve a hallgatók azon
határozatok szem előtt tartására utasíttatnak, melyek a leczkekönyv bori-
tékán olvashatók.

4. §. A beiratkozás csak akkor tekinthető befejezettnek, ha a leendő
hallgató a szabályszerü tandíjat az akadémia pénztárába befizette.

Olyanok, kik elfogadható. okokból nincsenek azon helyzetben, hogy
a tandíjat azonnal befizethetnék, irásbeli kérelmökre az igazgatóságtóI
fizetési halasztást kaphatnak, mely azonban négy héten túl nem terjedhet,

Szegényebb sorsu rendes hallgatóknak az akadémia körében tanu-
sított jó előmenetel, kitünő szorgalom és kifogástalan magaviselet alapján
a tanári széknek a földmívelésügyi m.kir. Mínister úr Ö nagyméltóságánál
tett ajánlatára a tandíj egészben vagy részben elengedhető.

A tandíj-elengedést kérelmező a kellő okmányokkal (pl. szegénységi
bizonyítványnyal) fölszerelt folyamodványok, a fentemlített Minister úr
Ö nagyméltóságához czimezve s a tondij-fieetést helyettesítve, minden félév
elején nyujtandok be az akadémia igazgatóságához.

Oly hallgatók, kik csak közelebb lépvén be az akadémiába, s eszerint
itt szerzett érdernekre nem hivatkozhatnak, csupán különösen figyelemre
méltó körülmények között menthetök fel a tandíj haladéktalan lefizetése alól.

A vendéghallgató minden általa választott tantárgyért félévenkint
előlegesen s egyenkint 4 frt látogatási díjt fizetni köteles.

Az akadémia pénztárába befizetett tandíj vagy egyéb díjakat az
igazgatóság nem szolgáltathatja vissza.

5. §. A hallgatók az előadásokat és gyakorlatokat szorgalmasan
látogatni tartoznak, miről a tanárok a névjegyzék tetszés ezerinti idő-
közben, de havonkint legalább egyszeri felolvasása által szereznek maguk-
nak meggyőződést . Az előadásokat es gyalrorlatokat szorgalmatlanul láto-
gató hallgatókat az illető tanárok s az igazgató megintheti, mit azok
figyelembe venni kötelesek,

6. §. Ha valamely rendes hallgató a névjegyzék felolvasása slkal-
mával egy-egy tantárgyelőadásairól és gyakorlatairól háromszor igazolat-
lanul hiányzik, akkor az illető tantárgy vizsgálattételéről eltiltatik, minek
következtében a félévet elveszti. Általánosan mutatott hanyagság esetéri
pedig a hallgató a tanári szék e részben hozott határozata következtében
az akadémiaból félév közben is ideiglenes en vagy végképen kirekeezthető.

7. §. A szünidőtől, valamint oly napoktol eltekintve, melyeken elő-
adások nem tartatnak, a hallgató engedély kieszközlése nélkül nem távozhat
el, és csak oly elmaradások fognak igazoltatni, melyek kellő indokolás
mellett előre bejelentettek.

A szabadságolás az igazgatóság részéről irásbeli úton adatik meg,
s a nyert szabadság, valamint annak letelte után a megjelenés bejelen-
tésére a készletben levő ürlapok használandok.

,"
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8. §. Hét napon túl terjedő szabac1ságoltatás mindenkor irásbeli
úton eszközlendő ki az igazgatóságtóI, mely azt azonban csak azon eset-
ben engedélyezi, ha az elmaradás oka kellőleg indokolva van.

Két héten túl terjedő szabadságoltatás az igazgatóság útján a tanári
széktől kérendö, mely azonban egyfolytában négy hétnél tovább terjedő
szabadságot nem engedélyezhet.

9. §. A kért és nyert szabadság ideje pontosan betartandó, s a határ-
időn túl terjedő elmaradás csak akkor számíthat igazolásra, ha okának
megnevezéséveI levél útján előre be volt jelentve.

Amennyiben az igazgatóság a szabadsági idő letelte után az elmaradást
illetőleg sem közvetlenül, sem közvetve értesítést nem kap, az illető hall-
gató az akadémiaból önként kilépettnek tekintetik. Az ily mulasztást
elkövető és kilépettnek tekintett hallgató a szabadság határidejétől szá-
mítva legföljebb két héten belől folyamodhat leendő visszavételeért, s e
kérvény sorsa fölött a tanári szék határoz.

10. §. Oly hallgató, ki a kiszabott szünidőt előleges szabadságoltatás
nélkül korábban megkezdi, vagy azt bejelentés és igazolás nélkül meg-
hosszabbítja, a szorgalomból nem kaphat "igen szorgalmas" osztályzatot,
sőt a tanári szék határozatával fegyelmi szempontból a magaviséletből is
megrovásban részesülhet,

ll. §. A hallgató saját érdekében cselekszik, mídőn azon mulasz-
tásokat, melyeket megbetegedése következtében az előadások és gyakorlatok
látogatása körül tesz, az illető tanárok előtt igazolja. Hét napnál tovább
tartó betegség okvetetlenül orvosi bizonyitványnyal igazolandó, mely az
igazgatóság e részben kifejezett kivánatára két napon túl terjedő betegség
esetén is felmutatandó.

12. §. Ha a megbetegedés szabadságoltatás közben történt, s a hall-
gatót szabadsága határidejének betartásában gátolja, akkor erről előzetesen
levél útján tesz jelentést, megjelenése alkalmával pedig betegségét oltvetet-
lenül hiteles orvosi bizonyítványnyal tartozik igazolni.

13. §. Ha a hallgató valamely félévben betegség következtében az
elöadéeokée gyakorlatok látogatásában három hétnél hosszabb ideig, .de
mégis egyfolytában legföljebb hat hétig gátolva volt, akkor e részben
benyujtandó irásbeli kérelmére csak azon esetben bocsáttatik az illető
félév vizsgálataira, ha betegségét az akadémia igazgatósága előtt annak
idejében kellőleg bejelentette és igazolta.

Oly hallgató ellenben, ki három hétnél hosszabb ideig tartó beteg-
ségét orvosi bizonyítványnyal igazolni, vagy az előadások látogatásában
négy hétnél tovább tartó akadályoztatását okadatolva irásban bejelenteni
elmulasztotta, ennek következtében az illető félévet elveszti és csak azon
esetbe~ bocsáttatik a vizsgálatokra, ha indokolt irásbeli kérelme a tanári
szék részéről kedvező elintézést nyer.
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14. §. A tanév elején a tanteremben választott és elfoglalt ülőhely
továbbra is megtartandó.

Nemkülönben megkívántatik, hogy a hallgatók a csengetéssei adott
jelre ezekott ülőhelyeiket elfoglalják, továbbá a dohányzás vagy szivaro-
zástól a tanteremben tartózkodjanak sannak bútorzatát kiméljék.

15. §. Minden hallgató lakását a tanév elején és valahányszor azt
megváltoztatja, az igazgatóságnál az e czélra rendelt' ürlapokon bejelen-
teni köteles.

16. §. Mindennemü lőfegyverek és lőszereknek, úgyseinte kutyáknak
az akadémia épületeibe, majorjaiba, földjeire vagy kertjébe való hozatala,
vagy ilyeneknek a kirándulások é::;gyakorlatokra való elvitele tiltva van.

17. §. A dohányzás és szivarozás az akadémia majorjai egész terü-
letén zorosan tilos.

18. §. Az akadémia tantermei, gyüjteménytárai, laboratóriumai,
majorjai, gazdasága és kertje látogatása alkalmával a tárgyak elrontása,
növények, termények, gyümölcsök letépése, a munkák ba való beavatkozás
és a munkások zavarása. az állatok zaklatása s egyéb rendellenességek
tiltva vannak, s a hallgatók az általuk netán okozott karok megtérítésére
köteleztetnek,

19. §. Azon hallgató, ki az akadémiából évközben kilépni óhajt,
kilépését az igazgatóságnak irásbeli úton bejelenteni tartozik. A hallgató ...
távozását az igazgatóság az akadémia hirdető tábláján közhírré teszi.

A 13. § határozata értelmében azon hallgató, ki négy hétnél tovább
tartó elmaradását az előadások és gyakorlatokról, vagy távollétet kellőleg
be nem jelentette, az akadémia kötelékéből kilépettnek tekintetik, rni
említett határidő leteltével az akadémia hirdető tábláján kihirdettetik,
valamint az illető szüleivel vagy gyámjával közöltetik,

20. §. Az igazgatóság oly rendeletei és köaleményei, melyek a
hallgatóságot érdeklik, az akadémia hivatalos hirdető tábláján tétetnek
köz hírré.

Ennélfogva a hallgatók az ott kifüggesztett hirdetményeket annyival
inkább tudomásul venni tartoznak, minthogy valamely hirdetmény figyelmen
kivül hagyása mentségképen nem fogadható el.

1\

2*

Az akadémia fegyelmi szabályai.

1. §. Az akadémiába fölvett hallgatók úgy kötelezettségeikre, valamint
jogaikra nézve egyenlőknek tekintetnek és mindaddig, míg az akadémia
kötelékében vannak, a jelen fegyelmi szabályok határozatainak illetékes
voltát magukra nézve kivétel nélkül elismerni tartoznak.

2. §. Az akadémia minden hallgatója, épúgy mint a haza bármely
polgára, a höztörvények határozatainak van alárendelve, minélfogva az
illetékes közhatóságok rendelkezései és intézkedéseinek magukat alávetni
s azok végrehajtó közegeit illő tiszteletben tartani kötelesek,
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3. §. Az akadémia elvárja, hogy minden hallgatója minden körül-
mények között művelt, ildomos es erkölcsös magatartást tanusít, s oly tettek
elköveteset szorgosan kerüli, melyek úgy saját személyére, valamint az
akadémia jó hírnevere árnyékot vethetnenek.

4. §. Megköveteltetik a hallgatóságtól, hogy minden vallást tisztelet-
ben tartson és senkit vallása szertartásainak gyakorlatában ne háborgasson.

5. §. A hallgatóság az akadémia igazgatója, tanárai s egyéb tiszt-
viselői iránt illő tisztelettel viseltetni tartozik, azok iránti tiszteletlenség
vagy éppen sértő s ellenszegülő magaviselet a legszigorúbb megtorlást
vonja- maga után. Nemkülönben illedelmes viselettel tartoznak a hallgatok
azon akadémiai közegek iránt is, kik az igazgatoság nevében vagy meg-
bizásából járnak el.

6. §. Az akadémia falain kivül elkövetett rend- és csendháborítási
esetek, valamint a köztörvényekkel vagy a város polgárait kötelező
szabályrendeletekkel ellentétben levő cselekedetek elintézese az erre ille-
tékes hatóság elé tartozik ugyan, ilyenekért azonban a hallgatok az
akadémia igazgatósága részéről is felelősségre vonhatok.

7. §. Különösen figyelmeztetnek a hallgatok, hogy mindenkor és
mindenütt oly magatartást tanusítsanak, mely művelt egyénektől meg-
követelhető, s hogy a helyi rendőri szabályzathoz alkalmazkodva, azt
tiszteletben tartsák, mert a bekövetkezhető rendőri megfenyíttetéstől
eltekintve, nyilvános helyeken tanusított botrányos magaviselet, a város
lakói nyugalmának éjjel való zavarás a, botrányt keltő csoportulás, más
tulajdonának megkárosítása, szemérmet sértő magaviselet, rendőri közegek
ellen kötelességök teljesítése közben tanusított illetlen föllépés vagy ellen-
szegülés sat. az akadémiai hatóság elbirálása alá is vonatik.

8. §. Egymás között a hallgatok illedelmes, békés és kartársias maga-
tartást tanusítani kötelesek.

Azon esetben, ha olynemü összekoczczanás fordulna elő, melyet az
illetők békésen ki nem egyenlíthetnek, az igazgatóság közbejárása veendő
igénybe, mely saját hatáskörében, vagy a tanári szék közbejöttével fog
igazságot szolgáltatni.

9. §: Oly hallgatok, kik társaikra bármely irányban káros befolyást
gyakorolnak, nevezetesen: izgatók, adósságcsinálók, iszákosok, hazárd-
kártyások, kötekedők, vagy kik az előadások látogatásában hanyagok,
továbbá botrányt okozo erkölcstelen életet élnek, és kik egyébként mél-
tatlanoknak mutatkoznak arra, hogy továbbra is az akadémia kötelékében
maradjanak, az e részben megindított vizsgálat után, a tanári szék hozott
határozata alapján, az akadémiaból ideiglenes en vagy végleges en kizárhatók.

10. §. A tivornyázás, rend- és csendháborítás, hazárdjáték, könnyelmü
adósságcsinálás sat. tiltva vannak.

Minden hallgatonak jövedelméhez mért takarékosság gyakorlása ajánl-
tatik, selváratik, hogy szállást és élelmezést adóik, valamint egyéb szük-
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ségleteiket szolgáltató iparosok irányában tartozásaikat kellő időben ki-
egyenliteni kötelességöknek tartják.

11. §. Az akadémia ifjusága által nyilvános helyeken rendezendő
mulatságok és ünnepélyek, melyekhez a hatóság szabályszerű engedélye
kieszközlendö, az akadémia igazgatóságanak a rendezők megnevezéséveI,
- kik ezzel egyúttal a rend tekintetében a felelősséget magukra vállal-
ják, -- irásbeli úton előlegesen szintén bejelentendők.

12. §. Minden hallgató beírátkozása alkalmával személyazonosságának
kimutatása czéljából nigazolójegyet" kap, melyet mindig magával hordani
s előforduló esetben az erre hivatott szolgálatban levő rendőri közegeknek
felmutatni és kivánatra átszolgáltatni köteles,

Az igazolójegy netaláni elvesztése az akadémia igazgatóságának
bejelentendő, mely az akadémia segélyző egylete javára beszedendő egy
forintnyi díj fejében új igazolójegyet szolgáltat ki.

13. §. Az akadémia igazgatóságának jogában áll, a hallgatóság
fegyelmének fentartása érdekében, a körülményekhez képest szükséges
eljárást követni, mindazáltal különösebben megindítja a fegyelmi eljárást:

1. ha rendőri hatóság vagy a biróság valamely hallgató ellen föl-
jelentést tett, vagy a köztörvények szerinti elitéltetését bejelentette;

2. ha tapasztalás merül fel arra nézve, hogy valamely hallgató az
akadémia hírnevére vagy társaira káros befolyást gyakorol, és

3. ha valamely hallgató az akadémia tanszemélyzetének valamely
tagja ellen sértést követ el.

14. §. A kihágás vagy vétség minőségét, valamint az alkalmazandó
büntetés fokozatát az igazgató, illetőleg a tanári szék állapítja meg, s ha
a hallgató a hozott itélet következtében Ieczkekönyvében, esetleg bizo-
nyítványában megrovást kap, ez ott rövid indokolás sal tétetik ki. A bün-
tetések, melyek valamely kihágás vagy vétség elkövetőjére kiszabhatók,
következők :

Első fokozat. 1. Figyelmeztetés vagy megrovás négy szem között
azon tanár által, ki valamely kihágás szemtanuja volt.

2. Figyelmeztetés vagy megrovás az igazgató által, a kihágásról
szerzett tudomás alapján.

3. Megfeddés a tanári szék előtt.
4. A tanári szék által kimondott tanács az eltávozásra. (Consilium

abeundi.)
5. Ösztöndijas hallgatókra nézve az ösztöndíj ideiglenes betiltása,

vagy annak teljes megszüntetése.
Második fokozat. 6. A vizsgálatok és bizonyítványokra vonatkozó

szabályzat értelmében a végbizonyítvány kiadatásának ideiglenes vagy
végleges megtagadása.

7. Ideiglenes kitiltás az akadémiából.
8. Kizárás az akadémiából mindenkorra,
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15. §. A büntetések a kihágás vagy vétség minőségéhez képest
szabatnak ki, s esetleg nemcsak egyenkint, hanem egyesítve is alkal-
mazhatók.

A megrovás kitételét a leczkekönyvben, valamint a büntetés kihir-
detését, az akadémia fekete tábláján mindenkor külön határozza el a tanári
szék, s ez olyankor jön alkalmazásba, mikor súlyosbító körülmények
forognak fenn.

Előzetesen előfordult kisebb foku büntetés ujabb kihágás vagy vetség
fölmerülese esetén, súlyosbító körülménynek számíttatik be.

.Ellenszegülés a kiszabott büntetés ellen kizárást von maga után.
16. §. A tanári szék által hozott itéletek haladéktalanul jogerőre

emelkednek és hajtatnak végre.
Oly hallgatónak azonban, kire nézve a tanári szék oly határozatot

hozott, hogy ösztöndíja véglegesen betiltandó, hogy vég~izonyítváliyának
kiadatása végleges en megtagadtassék, vagy hogy az akadémiaból vég-
legesen kitiltaseék, jogában áll, hogy az akadémia igazgatósága útján
kérelmével földmívelésügyi m. kir. Minister úr Ö nagyméltóságához for-
duljon megkegyelmeztetése czéljából.

17. §. Azon esetben, ha valamely hallgató a tanári szék határozatából
büntetésben részesült, erről a szülők vagy gyámok az igazgatóság részéről
hivatalosan értesítendők, a kizáratást pedig az igazgatóság azonfelül hiva-
talból a rendőri hatóságnak is bejelenti.

18. §. Minden egyéb, e fegyelmi szabályokban meg nem határozott
esetekben a tanári szék belátása szerint határoz és intézkedik.

Az akadémia tanári és tiszti kara
az 1895/96·ki tanévbon.

Igazgató:

Balás Árpád (Sipeki), okleveles gazda és erdész. Előadja az erdészet-
tant s a mezőgazdaság történetét. A szaktanulmányokba való bevezető
előadásokat tart. - Tanári éveinek száma 32, igazgatói évei 21.

Királyi tanácsos. A zalavármegyei gazdasági egyesület, az országos magyal'
gazdasági egyesület igaagató-válaszbmányának, a szécsényvidéki gazdakör, a m.-óvári
Széchenyi-kör es a k, k. mahrische Landwirthschaftsgesellschaft tiszteleti tagja, -
a magyar-óvári m. kir. gazdasági akadémia Kazinczy-köre s dal- es zenekörének ved-
nöko, -- a mosonyvármegyei gazdasági egyesületnek, az 1896-ki ezredéves országos
kiállítá~ mczőgnadasdgi szakoktatás es kisérletí ügy alcsoportjának, 'a magyar-óvári
m. kir. gazdasági akadémia gazdasági tanácsadó bizottságának s a kultur- es folyam-
rnérriökök gazdasági szakvizsgáló bizottságának elnöke, - a sopron-kerületi kereske-
delmi es iparkamara lovelozö tagja, - Mosonyvármegyo törvényhatósági bizottságának,
állandó választmányának, népnevelési, statisztikai, közegészségi, gazdasági es mező-
gazdasági bizottságának tagja es köeigazgatási ordészobi bizottságának helyettes elnöke, -
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Magyar-Ovar város képviselő-testületének és állami iskolngondnokságanak, a magyar-
óvári Széchenyi-kör, amosonyvármegyei történelmi és régészeti egylet igazgató-
választmányának, az 1896-ki ezredéves országos kiállítás jószágrendezésügyi alcsoport,
továbbá szám os tudományos és társadalmi egyesület rendes és pártoló tagja, A "Pallas
Nagy Lexikonv-nak a mezőgazdaságra vonatkozó közleményeinek szakszorkesstöje.

Baintner Ferencz dr, a vegy tan tanárának savegykisérleti állomás
II-od segédje. - Szolgálati ideje 1 év.

Gyógyszerész-tudor. Tartalékos gyógyszerész-járulnok.

Cselkó István (Cselkó-lehotai), rendes tanár, okl. gazda. Tantárgyai:
általános állattenyésztés, ló- és szarvasmarha-tenyésztés, tejgazdaság,
juhászat, gyapjuismeret és sertéstenyésztés. - Tanári évei száma 26.

A mosonyvármegyei gazd. egyesület tiszteletbeli és igazg·.-választmányi, a m.-óvári
m. kir. gazd. akadémia tanácsadó bizottságának s a m.-óvári Széchenyi-kör igazg.-
valnsstmánydnak tagja. A "Pallas Nagy Lexikon" rendes munkatársa.

Cserháti Sándor, rendes tanár, okl, gazda. Tantárgyai: általános és
különleges növénytermelés, talajismeret. Az akadémiai kisérleti telek kezelője,
könyvtáros. Az országos m. ki«. növény termelési kisérleti állomás vezetője.
Tanári évei száma 20.

A mosonyvármegyei gazd. egyesület s a verseesi szőlőszebi és borászati egye-
siilet tiszteletbeli tagja, az orsz, magyar gazd. egyesület igazgató-választmányának, az
ezredéves kiállítás rendezö-bizottságának, az orsz. filloxera-bizottság, a kálibizottság,
a kultur- és folyammérnökök gazd. szakvizsgdló bizottságának tagja, a "Mezőgazda-
sági Szemle" sserkesztője s a "Pallas Nagy Lexikon" állandö munkatársa.

Hensch Árpád, rendes tanár, okl, gazda. Tantárgyai: gazdasági üzem-
tan, kezelés- és becsléstan, nemzetgazdaságtan és statisztika, gazdasági
kereskedelem. - Tanári évei száma 19.

A mosonyvármegyei gazd. egyesület tiszteletbeli tagja és titkára, az akadémi ával
kapcsolatos gazd. tanácsadó bizottság s a kultur- és folyammérnökök gazd. szakvizs-
gáló bizottságának tagja, a m.-óvári ágo evang'. hitvallásu egyház-község preszbite re.
A "Pallas Nagy Lexikon" állandó munkatársa.

Karl Rezsö, m. kir. gazd. tanintézeti segédtanár az akadémiához
beosztva, okl, gazda, a rétmívelés előadásával megbízva. - Szolgálati
évei száma 4.

Az orsz. m, kir. növény termelési kisérleti állomás helyettes vezetője, a mosony-
vármegyei gazd. egyesület ig~zg.-választmányána.k tagja. Cs. és kir, tart. hadnagy.

Kosutány Tamás dr, rendes tanár, okl, gazda. Tantárgyai: általános
és gazdasági vegytan, gazdasági technológia. A m: kir. mezőgazdasági vegy-
kisérleti s a meteorológiai állomás vezetője. - Tanári évei száma 24.

Bölcsészettudor. A magyar tudományos akadémia levelező tagja, a mosonyvár-
megyei gazd. egyesület tiszteletbeli tagja, a m.-óvári m. kir. gazd. akadémia hallgató-
sága segélyző egyletének tiszteletbeli, a m.-óvári Széchenyi-kör s a m.-óvári athletikai
klub elnöke, a "Mezőgazdasági Szemle" szerkesztője s a "Pallas Nagy Lexikon" állandó
munkatársa.

Linhart György, rendes tanár, okl. gazda. Tantárgyai: növényboncz-
és élettan, gazdasági növénytan, növénykórtan, ásvány tan. Az állami
vetőmag-vizsgáló állomás vezetője. - Tanári évei száma 21.
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A svéd "ÉszakcsiIlag"-rend lovagja. Mosonyvármegye törvényhatósági bizott-
ságának és M.-Óvár város képviselő-testületének, a mosonyvármegyei gazd. egyesület
sarábaszabályozó társulat választmányi tagja.

Mezey Gyula, rendkivüli tanár, képesített középiskolai tanár és okl.
gazda. Tantárgyai: éghajlattan, szőlőmívelés, kertészet, gazdasági állattan,
méh-, baromfi-, hal- és selymértenyésztés. A tanári szék jegyzője. - Tanári
évei száma ll.

OkI. középtanodai (főgymnasium- és főreáltanodai) képesített tanár, a gazd. akad.
hallgatók gazd. egyletének tiszteletbeli elnöke, a mosonyvármegyei gazd. egyesület leve-
lező s a m.vóvári Széchenyi-kör igazgató-választmányának tagja, a "Köztelek" gazd.
növénytani rovatának vezetöje s a "Pallas Nagy Lexikon" állandó munkatársa. Cs. és
kir. tart. hadnagy.

Nyiredy Jenö dr, a vegy tan tanárának savegykisérleti állomás I-ső
segédje. - Szolgálati évei száma 4.

Vegyésztudor. A m.-óvári Széchenyi-kör titkára. Tartalékos gyógyszerész-járulnok.

Öshegyi József. Előadja a gazdasági jogismeretet.
Mosonyvármegye tiszti főügyésze. Hites ügyvéd és volt kir. közjegyző-helyettes.

A mosonyvármegyei gazd. egyesület, a m.-óvári Széchenyi-kör igazg.-választmányának,
M.-Óvár város képviselő-testületének és állami iskolagondnokságának tagja.

Pjetsch József, okl. gazda, akad. titkár. - Szolgálati évei száma 40.
Rüdenburg Viktor, főkertész. - Szolgálati évei száma 3.
Somssich Béla, old. gazda, a növény termelési tanszak tanársegédje.

Szolgálati évei száma 2.
Suschka Rikárd, old. gazda, a gazdaság intézője. Előadásokat és

okmutatásokat tart a gazdasági gyakorlatból, előadja továbbá a gazda-
. sági számviteltant. - Szolgálati évei száma 17.

A gazd. tanácsadó bizottság, a mosonyvármegyei gazd. egyesület igazg.-választ-
mány i és levelező tagja.

Thallmayer Gyözö, rendes tanár, old. mérnök. Tantárgyai: erőműtan,
földmértan, gép- és eszköztan, építészet. A gép7cisérleti állomás vezetője. -
Tanári évei száma 22.

A mosonyvármegyéi gazd. egyesület tiszteletbeli, a m.-óvári gépkezelő-vizsgáló
bizottság rendes tagja.

Ujhelyi Imre, m. kir. gazd. tanintézeti rendes tanár az itteni aka-
démiához .beosztva, okl. gazda, állatorvos és végzett jogász. Előadja az
állatboncz- és élettant, az állatgyógyászatot, az állategészségtant s az
állatkereskedést. Az állatgyógyászati állomás vezetője. - Szolgálati és tanári
évei száma 7.

A mosonyvármegyei gazd. egyesület levelező tagja.

Vörös Pál, okl. gazda, gazd. intézői segéd. - Szolgálati ideje 3 év.
Zechmeister Jenö, okl. gazda, a növénytani és növényélettani tan-

szak tanársegédje. - Szolgálati ideje 'I« év."
Cs. és kir. tart. hadnagy.

Rázsó Imre, ösztöndijas gazd. segéd, old. gazda.
Cs. és kir. tart. tiszthelyettes.'
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Az akadémia hallgatósága számának kimutatása
az utolsó Itat tanévben:

Az 1890j91-ki tanévben volt 109 rendes és
" 1891j92-ki " 139

1892j93-ki 149
" 1893/94-ki 112
" 1894j95-ki 117
" 1895j96-ki 129

5 vendég, összesen
3

114 hallgató.
142
154
119
128
137

5
7

11
8

A tanintézetbe annak keletkezésétől fogva. következő számu hallgató
iratkozott be:

a IV.
összesen

1884/85-ki tanévtől fogva bez. 1895j96-ig
---

mindösszesen

782 hallgató,
1483
1568_-'C_
3833 hallgató,
819

461)2 hallgató.

az I. korszakban : 1818-tól 1850-ig volt
a II. 1850-töl 1869-ig
a Ill. 1869-töl 1884-ig

Az akadémia gazdasága.
Lásd a mollékelt térképet.

1. A helyzet és éghajlat] viszonyok. Az akadémia Magyar-Ovár
nagyközség határában fekvő gazdasága, valamint egész vidéke messze
földre síkságot alkot. Legközelebbi emelkedések nyugat felé az Ausztria
határán levő Lajtahegység és észak-nyugat felé a pozsonyi hegyek. -
A földirati fekvés: 47° 53' északi szélesség és 340 561 keleti hosszuság;
magassága a tenger szine fölött: 125 m:

Magyar-Ovár vidékének éghajlata, kontinentális fekvésénel fogva,
melyet. semmiféle kedvező helyi befolyás nem módosít előnyösen, igen
szélsőséges. Különösen feltűnő a csapadék csekély volta s annak egyen-
lőtlen elosztása az évszakokban, minek következtében a gyakori szárazság,
mely néha aszályossággá fajul, egyike a legnagyobb kalamitásoknak, mi
azáltal még fokozódik, hogy a talaj könnyen bocsátja át a vizet, minél-
fogva a csapadék nagy része a növényekre nézve veszendőbe megy.

Nedves évek termékenységök által tűnnek ki, a száraz évek külö-
nösen a takarmány termést hiusítják meg; égiháborúk nem gyakoriak és
pusztító jégverések is a ritkaságok közé tartoznak. Legkevesebb csapadék
tavasz elején és nyár közepén van. A tavaszi vetés márczius derekán
veszi kezdetét s a búza aratása juniushó végére esik. A szőlő s a tengeri
rendesen megérik, de a kései tengerifajták megérése néha kétséges.

Az utóbbi 20 évről szóló meteorológiai észleletek a következő átlag-
számokat tüntetik fel: közepes évi hőmérsék 9'710 C., téli 0'67, tavaszi
9'89, nyári 19'67 és őszi 9'94' C.
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Évi közepes csapadékmennyiség 543·13 mm. Uralkodó szelirány :
É.-Ny. es D.-K. - A vidék igen szeles, sőt viharok is gyakoriak. Nyáron
sokszor köd keletkezik.

2. Tll}aj és fekvés. Az altalajt özönvizi es harmadkori képződményü,
hullámszerüen lerakódott kavics telepek es zátonyok alkotják, melyek
homokkal váltakozva kvarcz-, mészkő-, csillámpala- es gránitgörgetegből
állanak. Ezen az altalaj on mindenfelé finom földrészekből alakult víz-
hordta felsö1"éteg nyugszik, mely néhol mintegy m-nyi vastag, másutt
ellenben csak nehány cm-nyire takarja el az alsó réteget, sőt némelyütt
a kavics a felszínig jut, minek következtében az ily terület terméketlen.

A talaj minősége nagyon változó. A jobbfele talaj főtömege mint-
egy 60 % kooahomok es csillámtörmelék, továbbá 30 % finom seénsaoas méss
es magné.ziából áll; a többit agyag, vasoxyd es oldható ásványi anyagok
alkotják. A húmusz 2-5 "!o-nyimennyiségben váltakozik. - A csekélyebb
minőségü talaj valamivel öregebb szemü homokot és kevesebb meszet
tartalmaz. Annak daczára, hogy a talaj nagyrészt homokból áll, mégis
a törmelék finom volta azt okozza, hogy az eke hosszas szárazság után
nehéz es nagy, erősen összeálló hantokat vet föl.

Minthogy a gazdaság talajának nagy része sekély, ennélfogva mélyen
gyökerező növények, pl. luczerna csupán mélyebb rétegü helyeken ter-
meszthető s itt is csak középszerü sikerrel; vörös lóher e vidéken, a rá nézve
mostoha éghajlati viszonyok miatt, csak kedvező időjárás eseten sikerül.

Az egész gazdaság fekvése teljesen sík és csak itt-ott kissé hullámos.
A Duna ú. n. mosonyi vagy györi ága, a Eis-Duma, a gazdaság határától
csak mintegy 600 m-nyi távolságban foly - s olyankor, mikor nagy
áradás van, a víz a gazdaságot 1-2m-nyire egeszen elborítja, mi szeren-
csere csak ritkán fordul elő.

3. A gnzdaság területe. Az akadémia gazdaságának azóta, mióta a
tanintézet kezelese alatt van, többször szenvedett változást. Három ev
előtt is a Magyar-Ovár városától bérben birt földdarab ok visszaadattak,
ellenben Antoni Adolf helybeli lakostol 67 kk és 1556 Döl terület vétetett
bérbe. Jelenlegi területe 384 kk és 527 Döl, vagyis 221·18 ha.

Ebből 262 kk és 1285 Döl (151·24 ha = 68·38 %) az állam tulajdona,
53 kh. és 886 Döl (30·82 ha = 13·94"fo) a fökerczegi uradalomtél örök időre
és 6~ kk és 1556 Döl (39·12 ha = 17·68 "fo) 10 évre szerződésileg bérbe
van veve. Ezen összes területből :

szántóföld. . . . . . . . .
rét és legelő. . . . . . . .
utak, útszél ck, árok, faültctvények
majorterület
kavicsgödör . . . . . .

3G6kh 1103 Döl = 211·02 lia (95·42 "fo)
6 533 3·G5 ( 1"64 ")
6 754 3·72 ( 1"68 ")
3 980 2·08" (0·94")
1 357 0·71 ( 0·3:2 ")

38! klt 527 Döl = 221-18het (100·00 "!.)összosen
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4. Votésforgók. A szántóföld a talaj eltérő minőségének tekintetbe
vételévei két vetésforgóba vagy cliilőre van beosztva.

A jobb minőségü, mélyebb feltaleju földek az 1. számu, ú. n. répa-
dülőbe, - a gyengébb, sekélyebb feltalaju földek pedig a Ll. számu, vagy
mohardiilőbe soroztattak.

1. A répadülö területe 106 leh és 128 Döl = 61'04 ha; az egyes táblák
átlagos nagysága 13'2 kh. = 7'77 ha. - Talaja: 31 % televénydús márga-
vályogtalaj, 1'3-1'9 ni mélységü ; 69 % könnyü minőségü homok-márga,
0'6-1'0112 mély. Az ezek alatt fekvő réteg kavics és homok.

A vetésforgó következő :
1. Takarmányrépa, trágyázva. 2. Tavaszi, esetleg őszi gabona. 3. '/,

bükkönyös rozs, annak letakarítása után csalamádé, trágyázva; '/, csalamádé,
trágyázva. 4. Őszi búza. 5. Szemes tengeri (pignoletto), trágyázva. 6. Tavaszi
árpa, luczerna és baltaczímmel. 7. és 8. Luczerna és baltaczím.

II. A mohardülö területe 148 kh. és 1201 Döl = 85'24 ha; a táblák
átlagos nagysága 14'9 kh = 8'57 ha. - Talaja: a terület 60 %-a 0'4-0'6 m
mélységü homokos márga, 40 "!O-a0'15-0'3 Jn mély, szintén homokos
márga. Az altalaj itt _is kavics és homok.

A vetésforgó:
1. Zabos bükköny trágyázva, füves herefélekkel és tiszta füvek mag-

termelés czéljából, 2. és 3. Füves herekeverék. 4. Őszi rozs. 5. Szemes
tengeri (cinquantino), trágyázva. 6. Őszi gabona. 7. Mohar. 8. Szemes
tengeri (cinquantino), trágyáz va. 9. Őszi gabona. 10. Mohar.

Ill. Szabad gazdálkodás alatt van, vagyis hol előre megállapított
vetésforgó nem tartatik be, 112 leh és 15 Döl. Itt főleg takarmánynövények
termesztetnek.

őszi és tavaszi gabonaneműek
kapás növények. . . . . .
szálas és zöldtakarmánynemüek
kisérleti telek _ . _ . _ . .

131-23 hold = 75-52ha = 36-34°/.
56'10 32'23 15'43 "

165'47 95'21 " = 44'45"
14'00 8'06 ,,= 3-81 "

366-70 hold = 211-02ha = 100'00 "/.

5. A termelés aránya s II termések nagysága. A vetésforgók tanu-
sága szerint közel 50 % takarmány- és 50 % piaczi növény termesztetik
s a talaj gyenge minősége miatt a földek minden harmadik évben meg-
trágyáztatnak, megjegyezve, hogy trágyázásra sajáttermelésü istállótrágya,
továbbá keveréktrágya, ujabban mütrágya is használtatik.

A gazdaságban termelt növények arányát következő összeállítás tün-
teti fel:

összesen

Az utolsó tíz év terméseinek átlaga kat. holdankint az akadémia
gazdaságában következő volt:



28
búza 12'15 hl
rozs . . . . . . . . 13'65 "
árpa 16'42 "
tengeri (szemes) . 19'40 "

burgonya. . . . . . . .. 71'60 q
takarmányrépa ..... 204'06 "
zabosbűkköny-szóna ., 22'53"
füves herekeverék . .. 21'15"

moharszéna .... 27'17 q
Iuczernaszéna .. 43'93 "
baltaczímszéna . . 26'67 "
csalamádé (száraz) 27'85 "

6. Cselédség és munkásvíszonyok. Az akadémia gazdaságában alkal-
mazott cselédség következő: .

1 majoros gazda a külső majorban s egy udvarhajdu a belső majorban,
1 szegődményes gépész, 1 szegödményes bognár, 1 tehenes es 5 tehenes-
legény, 1 öregbéres, 7 béres es 5 kocsis, 1 kanász.

A folyó gazdasági munkák, amennyire csak lehet, szakmányban végez-
tetnek, es csak hol a szakmánymunka nem alkalmazható, fogadtatnak fel
napszámosok. Így a répa s a tengeri mívelése, a takarmány kaszálása sat.
szakmányban végeztetik.

A napszámosok részint helyben, részint a közelfekvő helysegekből
fogadtatnak. Napszám fizettetik ferfiaknak 45-65 kr, aratás es behordás
idején 80-90 kr, - nőknek 35-45 kr, aratás es behordás idej en 55 egesz
70kr, gyermekeknek 20-35 kr. A mezei napszám-munka, az itt uralkodó
szokás szerint, reggeli 6 órakor kezdődik es esti 6 órakor fejeztetik be.

Az aratás nagyobbára részesen történik, mert a gabona a talaj
változatossága következtében egyenlőtlenül érvén, gépek nem mindig alkal-
mazhatók. A cseplest az akadémia saját gözcséplögépe végzi, melynek
gőzgépe utimozdony.

7. Állattartás; A gazdaság fogatos ereje rendesen 6 pár ló es 9 pár
ökör; mezei munkát azonban csak 3 pár ló teljesít, mert az egyik pár
ló takarmány- es tejhordásra, a másik mint tiszti fogat használtatik.

Az összes fogatokat s a gazdaság egesz területet számítva, egy
fogatra 27'1 kh, - csupán a szántóföldet s az azt munkáló fogatos erőt
számításba veve, egy fogatra 26'2 kh. = 15'07 ha esik.

Egy 1nunkanap - a takarmányt, annak elkészítését, az állat-, épület-
es eszköztőkét es kamatozását, a cselédbért sat. felszámítva - kerül:
a lovaknál :2 frt 85 krba, az ölcröknél :2 frt 48 krba.

A haszonállatok tartásában fösúly a iehenéseeire s ebben a tejtermelésre
van fektetve. Juhok, legelő hiányában, kizárólagosan csak az oktatás erde-
kében tartatnak; sertések pedig a gazdaságban előforduló hulladékek erte-
kesítese czéljából tenyésztetnek. A sertesek mecklenburq-berkshire-i keresz-
tezések, Nagy-Yorkshire es Poland-China fajtabeli állatokkal történt
kisérletnek nem volt kedvező eredménye, Hízlalás csak a gazdaságban
kiselejtezett ökrökre terjed.

A tehenészet keletkezese idej en az 1858. évben egy lavanthali es egy
magya?" fajtabeli törzset állítottak fel, mely utóbbi részint tisztán lett
tenyésstve, részint pedig lavanthalival keresztezve. Azonban sem a magyar,
sem a keresztezesek nem feleltek meg a várakozásnak, es minthogy a
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A kisérleti telek.
Növénytermelési kisérletek tételére a kisérleti telek saolgál, mely

három részre oszlik, ezek: nooénutcrmdés; botanikus kert, a knlturkert s a
tulajdonképeni lcisérleii telek.

Azelőtt a botanikus kert s a kulturkert az akadémia kertjében, az
5 klt nagyságu tulajdonképeni kisérleti telek pedig a gazdaság egyik táb-
láján volt. Ezidöszerint mindhárom egyesítve van. A jelenlegi kisérleti
teleknek kiterjedése 14 kh es e ezeira egyenletes, jóminőségü terület
az akadémiától nem messze fekvő, úgynevezett Varga-tagon hasíttatott
ki. Az egesz terület árokkal van körülvéve s idegen állatok bejutása
ellen negysoros szeges aczélsodrony-kerítés védi. A sodronyon belül
húzódik köröskörül egy öl szeles sáv, a uotanilcns kert; a főbejárattól
jobbra es balra terül el a lcuiiurkcrt; a fenmaradó rész a tulajdonképeni
kisérleti telek.

A növénytermelési botanikus kert 1 Döl nagyságu táblácskákra van
osztva, melyeken a tanulmányi czél szemmeltartásával mindazon növények
es ezek feleségei vannak együtt, melyek a mezőgazdasági termelésre
általánosabb fontosságuak ; a táblácskák elég nagyok arra, hogy a növe-
nyek külseje, fejlődese es fajtája tanulmányozható legyen.

A kulturkert 70, egyenkint 1 are (= 100 m2
) nagyságu táblácskákra

oszlik. Ezek főleg honosítási, trágyázasi es általában oly kisérletek végre-
hajtására szolgálnak, melyeknek először kicsinyben való keresztülvitele
tanácsos. Ugyanitt -- különös tekintettel az oktatás szükségletére - oly
növények is míveltetnek,melyek a fennálló helyi viszonyok mellett
kisérletezésre ugyan nem ajánlatosak, ellenben a növénytermelésből tartott
előadásokhoz tananyagképen tanulságosak.

A tulajdonképeni kisérleti telek 16, egy-egy fel kat. holdnyi (800 Döl)
táblából, három, egy fel holdnál nagyobb es egy, fel holdnál kisebb táb-
lábál áll.

Rendeltetesehez képest itt is, a kulturkertben előzetesen szerzett
tapasztaláson elindulva, biztosabb alapokon nyugvó honosítási, főleg
azonban mívelési, kezelesi es trágyázási kisérletek vitetnek keresztül,
melyek a gazdasági gyakorlatra annyival inkább legalább is helyi jelen-
tőségüek, Inert egyreszt az egyes táblák oly nagyok, hogy a talaj meg-
mívelése, a vetés, az aratás sat. a praxisban közönséges használatban levő
eszközök, gépek es eljárásokkal mehet végbe ; másreszt pedig azáltal,
hogy ~agyban is alkalmazható vetésforqél: követése mellett az egyes
növények természetszerű sorrend es megfelelő elővetemény után követ-
keznek, a növények kiválasztása nem jár nehézséggel, anélkül, hogy
azért a kisérletezés változatossága szenvedne alatta, - a trágyázás rend-
szeresen keresztülvihető s egyáltalában a kisérleti telek kezelese egy-
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szeruve és tervszerüvé válik, s ami fö : a nagy ban való termelésre meg-
bízható támpontot szolgáltat.

A kisérleti telek tábláin szabad gazdálkodás üzetik, amennyiben a
vetésforgó előre megállapítva nincs s a fölmerülő szükség és tisztázandó
kérdések kivánta növények termeltetnek, szem előtt tartva azonban azon
elveket, melyek az okszerü gazdálkodásnál a termelendő növények egy-
másután következését szabályozzák.

Ha a kisérleti telken valamely növénynyel vagy válfajjal, akár
valamely mívelési méddal vagy trágyafélével esetleg ismételt kisérletezések
után kedvező eredmény éretett el, akkor az ily növény az akadémia
gazdaságában tovább termeltetik, vagy a beválo mívelési mód vagy
trágyaféle nagyobb területen tétetik próbára, s ezáltal a kisérleti telek
a gyakorlatnak nagy szolgálatot tehet.

Eszerint tehát valamely eddig nem eléggé ismert növény vagy
válfaj először a kulturkertben megpróbálva, onnan a kisérleti telek re átvive
s végül a gazdaságba kerülve, e fokozatokon áthaladván, megfigyelésre
és további következtetésekre elég alkalmat szolgáltat.

A kisérleti telek közepén egy sein, egy növény termelési kisérletekre
szolgáló vasvázas üvegház s egy Fairbanks-féle hidmérleg van felállítva.

A kisérleti telek terményeinek megfelelő kezelése, valamint a munka-
felügyelő elhelyezése czéljából az 1893. évtől fogva a telekkel szomszédos
Linhart György-féle major volt bérbe véve, mely az 1895. évben az
akadémia részére az állam tulajdonába örökáron megvétetett.

A kisérleti telek s a kulturkert ügyeit az 1884. évtől fogva Cserháti
Sándor, a növény termelés tanára vezeti, a munkálatok keresztülvrtelében
pedig a gazdaság intéoője segédkezik.

Az akadémia kertje.
Az akadémia kertj ének területe 14 lelt.
A kertanívelés különféle ágainak felkarolása mellett, a kert főrendel-

tetese abban áll, hogy az akadémia hallgatóinak alkalmat nyujtson arra,
rniszerint úgy a kertészetben, valamint a kettben levő növénygyűjtemény
segélyével a botanikában gyakorlati ismereteket szerezhessenek. Nem-
különben rendeltetése a kertnek, hogy a kertészetbe vágó kisérletek
tételére tért szolgáltasson.

A kert rendszeresen van felosztva s fuiskolákból, konyhakert, növény-
és fás kert és virágos kertből áll.

A faiskolákban a gyümölcsfák közül eladásra a korie, őszi és kajszin-
baracek, ssiloa és bogyógyümölcsök neveltetnek.

Egy 1wlélyfa-állványon a különféle gyümölcsfák rendszeres nevelése
mint redély- és szegélyfák van bemutatva.
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Minthogy a diszjákat és disecserjéket ujabb időben mindinkább keresik

és hazánkban ezidőszerint kevés oly kerteszet van, hol ilyenek megbízható
minőségben és bő választékban megszefezhetők, ezek szaporítása és neve-
lésére az akadémia kertjében kiváló figyelem fordittatik.

A konyhakertben, az évenkint fölmerülő ujdonságokra való tekin-
tettel, különféle veteménynemekkel honosítási, mívelési és trágyázási
kisérletek tétetnek

Öntözés czéljából a kert egyik kútja fölé 15 Jn magas vas tornyon
egy Halladay-jéle szélkm'ék van felállítva, mely az általa tevékenységbe
hozott szivattyúval a vizet egy 5 Jn magasságban elhelyezett és 170 hl
ürtartalmu víztartóba .hajtja. A víz e tartóból vascső-hálózatban a föld
alatt terjed el s öt hydrans és víztömlők segélyével használtatik a konyha-
kerti és egyéb növények öntözésére.

A kert mintegy 4 holdra terjedő részében, melynek felülete egye-
netlen, talaja pedig nagyon kavicsos, növény-, fa- és cserjegyüjtemény
található, mely egyrészt mint díszfa- és díszcserje-gyüjtemény (arboretwm)
tanulmányra alkalmas, másrészt. anyakertképen is használtatik

Az arboretum útjai mentén a természetes rendszer szerint különféle
növények vannak csoportosítva.

A kert egyik részében bemutattatik : miképen lehet házi kerteket,
lakóházak és gazdasági épületek környezetét Bgyszerü virágdiszítéssel,
díszcserjék ültetés éveI szepiteni. Evégből oly növények vannak kiválasztva,
melyek beszerzése nem jár nagyobb költséggel, s melyek nem igényelnek
szorgosahb ápolást, de azért ízléses diszitésekre mégis eléggé alkalmasak.

A kertben következö épületek vannak: jőlce1'tész lakóháza két mellék-
épülettel, - továbbá egy kis üvegház és egy szaporítóház megfelelő számu
melegágygyal.

]Iéllészet. A kertben két méhház van, melyekben a legkülönbözőbb
berendezésü és alaku kaptárak és leasok egész gyüjteménye is található,
hogy azok előnyei-hátrányai gyakorlatilag bemutathatók és velök kisér-
letek tehetőle legyenek

A méhészetet e tantárgyelőadója, Mezey Gyula rk. tanár kezeli.

Az akadémia kapcsolatában levő állomások.
Az akadémia kapcsolatában ezidöszerint hat Ú. n. állomás van: t. i. a

gazdasági qépldsérleti, - a m: Icir. mezőgct.zclasági vegy7úsérleti, - a vetőmctg-
vizsgáló, - az állcdgyógyászati s a meteorolóqiai állomás. Ezekhez csatla-
kozik a gazdasági tanácsadó bieoitsáq. - Az 1894. évtől fogva az 01'SZ.
m. kir. növénytemwlési kisérleti állomás önállóan működik,

Az állomások munkálatainak eredményei a nm. földmívelésügyi nl.
kir, Ministerium elé terjesztetnek, mely azokat alkalmas módon közzéteszi,
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Észrevétel. Az állomások alapo, seeroeseti és díjszabályai, továbbá egyéb felvilágo-
sítások úgy az akadémia igazgatósága, valamint az állomások vezetői útján szerezhetők meg.

Gazdaság! eszköz- és gépklsérIetl állomás. A gazdasági eszköz-
és gépkisérleti állomás 1869. évben keletkezett.

Czélja: uj onnan feltalált vagy javított, avagy már használatban levő
gazdasági gépek és eszközöknek elméleti és gyakorlati szempontból való
lehetőleg tüzetes, a körülményekhez képest összehasonlító megvizsgálása
s ez úton itélet szerezte tik : .

1. a szerkezet, a kivitel s az anyag szilárdságár61 és czélszerüségéről;
2. a munkaképesség minö- és mennyiségéről;
3. a vizsgálati tárgy használatának jövedelmező voltáról és üzleti

kellékeiról ;
4. általában mindazon pontokról, melyek valamely eszköz vagy gép

értékét meghatározzák és megállapítják.
A kisérleti állomás oly tárgyakat vesz vizsgálat alá, melyek neki

a m. kir. kormánytól kijelöltetnek ; továbbá olyanokat, melyek meg-
vizsgálására a gazdasági egyesületek, testületek és magánszemélyek,
gyárosok, gazdasági eszközök és gépek birtokosai, iigynökök jószágker-
mányzók, bérlők sat. által fölkéretik. Egyesületek, testületek, magánzók
és erkölcsi személyek, kik megvizsgálás végett tárgyakat kivánnak bekül-
deni, az akadémia igazgatósága útján lépnek a kisérleti állomással érint-
kezésbe, mire annak vezetője a kérdéses tárgy elfogadása vagy el nem
fogadása, a vizsgálat ideje és helye iránt, valamint más kivánt órtesítéssel
szolgál.

Az állomás ügyeit az 1873. év óta Thallmayer Gyözö tanár intézi.

Fennállása óta. az állomáson nagyszámu gép vettetett alá kisérletuok és annak vezetője
szarnos esetben adott szakvéleményt.

ll. ldl'. mezőgnzdaság! vegyklsérlct! állomás. A vegykisérleti
állomás az 1873. évben kezdte meg működését. A fenti czimet 1894 januárhó
1-jétől fogva viseli. Kitűzött czélja következő :

1. tudományos vizsgálatok tétele, melyek a talaj- és trágyaismeret,
növény termelés, állattenyésztés é:::;gazdasági iparüzletek (borkezelés, szesz-,
sör- és czukorgyártás, mész- és tégla égetés) terén előfordulnak;

2. a jelzett irányban vizsgálat ok tétele, túlnyomólag gyakorlati
szempontból;

3. a trágyapiaezra való felügyelet s új trágyaszerek elemzése;
. 4. a kisérleti állomás munkálatainál nyert eredmények népszerű

modorban való közzététele ;
5. az elemzéseknek magánszemélyek vagy gazdasági egyesületek

kivánatára bizonyos díjért való eszközlése;
6. továbbá a vegytan olapoonalaiban már jártas egyéneknek önálló
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gazdasági vegyészekké kiképzése, kik mint önkéntesek, vagy pedig mint
segédek müködhetnek.

A kisérleti állomás ügyeit az 1884. ev óta ](os~dány Tamás dr
tanár vezeti.

Az állomást a gnzduközönség fokozódó arányban keresi fel s az eleruzések és szak-
vélemények száma évenkint több százra rúg'.

Megjegyzés. A m. kir. mezőgazdasági vegykisórleti állomás új díjjegyzéke 1894
januárhó 1-jén lépett életbe.

Vetdmag-vlzsgáló állomás. A vetőmag-vizsgáló állomás 1878. évben
ala pittatott.

Czélja: a magvak, valamint egyéb, gazdaságilag fontos növényi
czikkek kereskedesenek ellenőrzése s ezáltal a gazdák, erdészele es ker-
tészek érdekeinek az e ter en előforduló hamisitasok es visszaelesek eHen
való megvédelmezése ; másreszt a káros gyomok s a magvak kifejlődésére
ártalmas paraziták meghatározása, továbbá némely gazdasági termény
fontosabb tulajdonságainak vizsgálata által a gazdaközönseg tajekoztatása.

Az állomás a termelök, a kereskedők s a fogyasztók által beküldött
magvakat es egy eb tárgyakat a következő szempontokból vizsgálja meg:

1. Magvakat a kivánsághoz képest: a) azonosságra a lehetöségig ; b) tisztaságra
úgy, hogy az idegen magvak és anyagok mennyisége csak együttesen határozta tik me.g;
e) tisztaságra úgy, hogy az idegen magvak és anyagok mennyi- és minősége egyenkint
is pontosan meghatároztatik ; d) tisztaságra egyes, kiváló an ártalmas gyomtól (pl. arankd-
t61, szádortól) ; e) csirázóképességre ; f) altalános súlyra; g) fajsúlyra ; h) térfogati súlyra;
i) viztm-talomra ; le) a b) és e) alatt emlitett tulajdonságokból eredő használati értékre.

ll. Olaipoqácsát, korpái és darát: azonosaágra és tisztaságra; tisztátlanság esetén:
vajjon az idegen leeverékek olyanok-é, melyek csak a czikk értékcsökkenését okozzák,
vagy pedig olyanok, melyek az állatok egészségére ártalmasak?

lll. SÖlfőzésre való árpát: lisztességi fokára, csirásóképességére és csirázási eré-
lyére, általános (1000 mag) és térfogati súlyára, valamint a toklász vastagságára (súlyára).

IV. Szénát: botanikai elemzésre, azaz annak meghatározására, hogy mily arányban
vannak benne a pázsitfüvek, hüvelyesek, savanyú füvek f..S esetleg egyéb növények.

V. Búzát, leolest és mohart : azon veszteség meghatározására, mely a csiraképességben
beáll akkor, ha '/, "Io-osrézgálicz-oldattal a búza 14, amohar s a kölos 3 órán át csáváztatnak.

VI. A káros gyomok s a magnak kifejlődésére ártalmas parasitálc (rovarok, férgek
és gombák) meghatározásán kívül az állomás az azok ellen való óvóintézkedések tekin-
tetében is adhat útbaigazítást.

lJfagkeveréket az állomás nem fogad el vizsgálatra, úgyszintén olyan magvakat sem,
molyek csak az érés után következö évben szoktak kicsiré.ani, pl. alma, körte, tiszafa,
galagonya sat.

A megvizsgálandó magvak mennyisége, valamint a vizsgálat díjszabása az alap-
szabályokban van meghatározva, megjegyeztetvén, hogy gazdák számára az állomás a leg-
fontosabb gazdasági vetömagvakat azoriosságra, mennyileges tisztaságra, arankára és csira-
képességre ingyen vizsgálja meg; úgysaintén a gabonafélék térfogati s általdnos súlyának,-
a káros gyomok, a magvakat pusztító élősdiek, valamint a csávézasi veszteség meghatá-
rozásáért sem követeltetik díj,

Az állomást az 1884. ev óta Linhart György tanár vezeti.
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Álla.tgyógyászati állomás. (Ambnla.tóriklls klf nlkn.) Az állatgyó-
gyászati állomás müködését az 1892. évi májushó 1-jén kezdette meg.
Czélja az:

hogy a hallgatóság gyakorlatilag is megismerkedjék a beteg állatok
észlelés éveI és ápolásával; továbbá:

hogy a helybeli és vidéki szegényebb állattartók is szokják meg,
miszerint beteg állataikkal az állatorvosi segélyt minél előbb igénybe
vegyék, s éppen ezért a gyógykezelés ingyen történik. ,

Az állomás működését minden tanévben ol,;tóberhó 8-án kezdi meg,
s kivévén a karácsonyi, húsvéti és pünkösdi szünidöket, a következő naptári
év junius 30-áig naponkint 11-12 óráig, ünnep- és vasárnapolron lO-l1-ig
végzi teendöit, mely idő alatt beteg állatok az akadémia főépületének e
czélra kijelölt helyiségébe vezethetők. Az elővezetett állat a rendelés
megtörténte után elvezetendö, az erre kitűzött időben azonban mindaddig
újból elővezethető, mig annak betegsége tart.

A rendelések alatt a hallgatóság a kijelölt sorrendben az állatok
észlelésében és ápolásában az állomás vezetőjének utasításai szerint
résztvesz.

A kl inikán három év alatt több mint kétszá" ló, szarvasmarha, sertés és kecske
részesült gyógykezeltetésben.

Az állomás vezetője az 1892. évtől fogva Ujhelyi Imre, gazdasági
tanintézeti rendes tanár, old. állatorvos.

rUctcol'oIóg'iai állomás. A magyar-óvári gazdasági tanintézeten az
időjárás már a 40-es évektöl fogva van megfigyelés alatt, rendszeres föl-
jegyzések azonban a csapadékokról csak az 1860., a légnyomás és hö-
mérsék ingadozásairól pedig az 1865. évtől kezdve vezettetnek.

A meteorológiai állomás czélja: egyrészt a helyi éghajlati viszonyok
megfigyelése és följegyzése, másrészt az itteni időjárásról adatok szolgál-
tatása a budapesti központ-i ni. kir. meteorolóoiai inté,'iiet részére.

Annak elörebocsátása mellett, hogy Magyar-Óvár a 340 56' keleti
hosszttság (Ferrótól számítva [J.]), 47° 53' északi szélesséq ((r) alatt s az
Adriai tenger szine fölött 125 m. magasan fekszik: a 1'eggeli 7, déhttáni
2 és esti 9 órakor történő észlelés alapján az időjárás viszonyaira nézve
következő átlagok számíttattak ki:

A on-ra redukált légnyomás 27 évi átlaga 750'6 mm.

A hömérsék 30 évi átlaga 9'678 o C. \ maximum 37'4" C, VIll/tS 1892,
i minimum -23'8" XUj2n 1890,

30 évi átlag, ,
az 1894, évben,

Téli időszakban:
-0'863
-2'4

NyMon:
19'81
20'2

Őszszel :'
10'04
10'6

Tavaszkor:
9'889

+9'15

A csapadék 35 évi átlaga 561'9 mm,
3*



35 évi átlag
az 1895. évben

Téli 'időszakúan:
100'5 min
108'0 »

Taoaszkor :
140'0 'lltm

29G'7 »

Nyáron:
173'3 'IIWt

237'9 »

Őszszel :
147'9 '1//111

96'1 »
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A csapadékes napok száma: 118.

Uralkodó szélirány: É.-NY. és D.-K.

A reggeli 7 órai időjárás mindennap sürgönyileg közöltetik a köz-
ponti meteorológiai intézettel.

Az állomás vezetője az 1884. évtől fogva dr Kosutány Tanuis tanár.

Gazdaság! tanácsadó bizottság. Földmívelésügyi m. kir, Minister
úr Ö nagyméltősága meghagyásából a magyar-óvári m. kir, gazdasági
akadémia tanári testületéböl oly bizottság alakíttatott, mely hivatva van
mezőgazdasági ügyekben éi:lkérdésekben a gazdaközönségnek szakvélcmény-
nyel szolgálni. A bizottság 1893 októberhó elején kezdte meg működését,

A szakvélemény-adás oly ügyekre és kérdésekre terjed, melyekre
nézve más intézmények vagy hivatalok ezideig szervezve nincsenek.

Vonathozhatik névszerint gazdascigok berendesésére, ga,zdasági üzem-
tervek készítésére, oetésforqásol; megállapUáslÍm vagy rnódosUásám, eladó
és bérbcadó birtokok értékbecslésére. hassonbéri ssersodésckre; a gMclasági
ssámoitel berendezésére, számadásol; feliilvi,'3sgálatára, továbbá állattensjésetési
berendesésekre, az állctlfajtú7~ megválasztásárn, állatbeszerzési forrásokra, tej-
ga,,<dasági bereiulezéselcrc, a takannányozásra vonatkozó különbözö kérdé-
sekre sat.

Ellenben nem tartoznak a tanácsadó bizottság elé: chémiai vizsgála-
tokra, pl. mütrágya-, takarmány-, talaj vizsgálatokra, növények termelésére,
magvak vizsgálatára, növényi s állati betegségekre, állati ellenségekre,
gazdasági gépekre, talajjavításokra, kertészeti és szőlőszetí ügyekre vonat-
kozó kérdések, minthogy ezek elintézésére külön állomások vagy hivatalok
részben az itteni akadémián maris a gazdaközönség rendelkezésére állanak.

Szintúgy nem tartoznak a tanácsadó bizottság elé azon peres ügyek,
melyekben a biróságok vagy hatóságok az akadémia egyik vagy másik
szaktanárát szakértői működésre fölkérik.

Aki a tanácsadó bizottság szakvéleményét és működését igénybe
venni óhajtja, ez iránt az akadémia igctzgatóságáhM fordulhat; beadványában
részletesen előadja kivánatait, s amennyiben a kérdés elintézese helyszíni
vizsgálatot tenne szükségessé, kijelöli erre az óhajtott időpontot éi:l az
utazás módozatait.

A megkereső fél csak a kiküldött szakértő utazásaból s az őt állami
szolgálatban megillető napidijakból fölmerülő költséget viseli, ellenben
az írásban adott tanácsok vagy vélernényelcért, valamint az esetleges teroesések,
rajsok vagy lcöltségvetéselcért díjat nem fizet.

A magyar-óvári gazdasági akadémia tanácsadó bizottságához emlitett
ügyekben az ország bármely gazdája fordulhat ugyan, azonban minthogy
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hasonló tanácsadó bizottságok a debreceeni, a kassai, a keszthelyi és a
kolozs-monostori tanintézeteken is léteznek; a megkereső félre nézve kivált
helyszíni vizsgálatot igénylő ügyekben legelőnyösebb, ha a hozzá leg-
közelebb eső gazda~ági tanintézetet veszi igénybe.

Az itteni tanácsadó bizottság müködési Itorc kiterjed : Sopron, Mosony,
Győ)", Konulroni, Essterqom, Pozsony, Nydra, Trencsén, Bars, Hont, Nógrá(Z,
Turécs, Árva és Liptó vármegyék területére,

Az itteni tanácsadó bizottság tagjai: Balás Á1]xíd kir. tanácsos, az
akadémia igazgatója, a tanácsadó bizottság elnöke. Cselkó István rendes
tanár, mint az állattenyésztési szakek előadója. Hcnscli Á1]lád rendes
tanár, mint a jószágberendezés-, kezelés- és becsléstan előadója. Suschka
Riká1'Cl intéző, mint a gazdasági számviteltan előadója.

Megjegyzés. A gazdasági tanácsadó bizottság szorvezoti szabélyai az akadémia
igazgatósága útján mogseorezhetök.

Országos lll. kir. növéuyteriuelésl kisérleti állomás. A növény-
termelési kisérleti állomás az 1891. évben alapíttatott és kezdte meg
müködését ; az 1894. évben új szervezetet kapott és önállósíttatott.

1. Czélja: a magkereskedők által ajánlott növényujdonságok növény-
termelési értékükre kipróbálása, kisérletek útján való meghatározása, hogy
a másutt jónak bizonyult kultur-növényfajták Magyarországban hol, mily
körülmények között érdemelnek figyelmet; kisérletek útján meghatározása:
hol, minő mesterséges trágyafélék alkalmazhatók sikerrel; az egyesek
által javaslatba hozott mívelési módok értékének kipróbálása ; végül, hogy
a gazdaközönségnek növény termelési kérdésekben útbaigazítással, felvilá-
gositással szolgálj on.

2. A kisérletek részben az akadémia birtokán hajtatnak végre, de a
végrehajtásra az állomás egyes gazdákkal is szövetkezhet.

A kisérletek végrehajtására vállalkozó gazdák kötelezik magukat,
hogy mindenben az állomás utasításai szerint járnak el, a kisérlet ered-
ményét az állomás által küldött rovatos ivbe bevezetik és a kisérlet
befejezése után az állomásnak megküldik,

3. A kisérlethez szükséges magvakat és mütrágyaféléket az állomás
díjmentesen bocsátja a kisérletre vállalkozó gazdák rendelkezésére. A jónak
bizonyult növényfajta-termésből azonban köteles a kisérlettevö legalább
annyit az állomás rendelkezésére bocsátani, mint amennyit az állomástól
a kisérlettételre kapott.

4. A kisérletek eredményét az állomás évi jelentésében közzéteszi.
A jelentés a kisérlettevöknek megküldetik.

5. A növény termelés körébe tartozó kérdésekre, az állomás részéről
adott felvilágositások díj men tes e II történnek.

6. Az állomást 1891. évtől fogva Cscrhási Sándor tanár vezeti. Az
1895. évtöl fogva helyettes-vezető Kmrl Rezső, gazd. tanintézeti segedtanár.



Az akadémia ballgatósága körében fennálló egyesületek.

38

Az állomés az 1894. évtöl fogva tetemesen nagyobb költségndományban részesül,
miértis az eddiginél jóval nagyobb arányu tevékenységet fejthet ki.

Jegyzet, Az á.llomás míí.ködésérc51szóló évi jelentést 5 kros póstabélyeg beküldese
mellett érdeklődőknek ingyen Icüldi meg az állomás vezetősége.

Az akadémia hallgatósága körében több egylet működik, melyek
egyrészt a hallgatóknak alkalmat és tért szolgáltatnak arra, hogy az
egyleti tevékenység éskezelésben tapasztalást szerezzenek, másrészt pedig
emberbaráti és képző hivatásulmái fogva az ifjuságot nemesirányu gon-
dolkozásmód és múködésre vezérlik.

Az akadémia tanári kara a hallgatóság ebbeli törekvését támoga-
tásban részesíti, s az egyes egyletek alapszabályaiban gondoskodva van
arról, hogy az akadémia igazgatója s a tanárok a gyüléseken való meg-
jelenés által úgy az egyleti ügyek fejlődéséről, valamint a vagyonkeze-
lésről is táj ékozást szerezhessenek.

Az akadémián ezidöszerint fennálló egyletek következők : 1. a srgélyző
egylet, 2. a Ka.únczy-lcöt· és 3. a gazdasági egylet.

Scgélyző egylet, Az akadémia hallgatóságának segélyzö egylete
a tanintézet régi fennállása daczára csak 1872. évi deczemberhó 2-án
alakult meg, és pedig akkoriban a tanintézet kétnyelvu lévén, kizáró-
lagosan a magyarajku hallgatóság által alapítva.

Az egylet czélja: a magyar-óvári m. kir. gazdasági akadémia jó-
erkölcsű, anyagilag szűkölködö rendes hallgatóinak anyagi segélyezése.

Az alapszabályok szerint alapító tag az, aki az egylet alaptőkéje
javára egyszerre legalább 10 frtot fizet, a rendes tagok évenkint 4 frt
fizetésére kötelezik magukat, pártoló tagokul pedig olyanok tekintetnek,
kik 5 frtot meghaladó pénzbeli vagy ezzel egyenértékü tárgy adományo-
zása által gyarapítják az egylet vagyonát. A rendes tagok száma 60-100
között mozog.

Fennállása óta az egylet, a jelen tanévet is beleértve, 188 hallgatot
segélyezett összesen 11.897 frttal, a jelen tanévben pedig 8 hallgató
összesen 504 frtnyi segélyben részesült. Kölcsönökre kiadatott 1835 frt,

Az egylet vagyonállása az 1895/96-ki tanévben értékpapirokban
14.700 frt és takarékpénztári betétekben 337 frt 52 kr, összesen tehát
15.037 frt 52 kr.

Tiszteletbeli elnök az 1874. év óta (71· Kosntány Tamás tanár.

KaZÍllczy-]{ör. A "Kazinczy-kör"-t az 1859. évben az akkori hely-
beli ,;cs. kir. gazdasági felsőbb tanintézet" magyarajku hallgatói alapitották.
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Az egylet rendeltetését es czélját az alapítók következőképen indo-

koltak:
Midőn a magyar-óvári gazdasagi felsőbb tanintézet ifjusága látná,

hogyahazaban alig létezik könyvtár, mely a magyar gazdasagi irodalom
fejlődésének első kerszakában kiadott gazdasagi könyveket megszerezné,
melyek idővel a gazdaságban való haladas útmutatójaúl szolgáljanak,
Kazinczy Ferencz szidctésénck évszázados ünnepélyén egy oly könyvtár alap-
jának megvetését határozta el, melyben a gazdasági szakmüvek foglalják
el az első helyet, de az irodalom másnemű művei se legyenek kizárva
belőle.

A könyvtár egyszersmind olvasókörr'el van egybekapcsolva, mely gaz-
dasági, tudományos, szépirodalmi s politikai lapokat és folyóiratokat járat.

A Kazinczy-kör mint ilyen az Orssáqos magyar gazdasági egyesület-nek,
a leir. m. ter'mészetttldo1J~ányi tá'l"sulat-nak, az itteni akadémia kebelében fenn-
álló segélyző egylet-nek s az Enlélyrészi magyar közművelődési egyesület-nek
alapító tagja.

A Kazinczy-körnek tagjai lehetnek oly akadémiai hallgatók, kik
évenkint 2 Ft tagdíjt és 50 kr beiratási díjt fizetnek a kör pénztárába.
A tagok száma a százat mindig meghaladja.

A kör vagyonállása az 1895/96-ki tanévben 1099 frt 26 kr és egy
darab 200 korona értéleü állampapir, mely a helybeli kir, adóhivatalban
van letétben. A vagyonból 1061 frt 76 kr a helybeli takarékpénztárban
van kamatozólag elhelyezve. - A könyvtár 1735 műből áll, ,s annak
értéke mintegy 7400 frtot képvisel. Jókai Mór 200 frtos díszkiadására
előfizetve lett.

1885. évi deczemberhó 7-én a Kazinczy-kör fennállasának 25 éves
évfordulóját ünnepelvén, ennek emléket akként örökítette meg, hogy egy
200 frtos alapítványt tett, melynek kamata oly helybeli gymn. IV. osztály-
beli, nem magyarajku tanulónak van szánva, ki a magy:u nyelvből mind
a négy osztályon keresztül a legjobb eredményt mutatja fel. A jutalmat
a gymn. tanári kar ítéli oda.

A kör védnöke 1884. év óta Balás A'11Júd, igazgató.

Gaz<lasúgi egy let. A helybeli akadémia hallgatóinak gazdasági egy-
letét 1875. évben az akkori magyar és néntet hallgatók közösen alapították,
az 1884/85-ki tan évtől fogva azonban egészen magyarrá vált.

Az egylet czélja abban áll, hogy tagjainak szakmüveltségét fokozza
é, közöttük a baráti viszonyt előmozdítsa. Evégből .l-ször tndo11lányos
cstéhjel: (szakulések) tartatnak, melyeken a tagok által szerkesztett érte-
kezések olvastatnak fel és bocsáttatnak vitatkozás ala, vagy kérdések
vettetnek föl eszmecsere felltöltése czéljából; 2-szor pályakérdések tüzet-
nek ki s azok megbiráltatván, az erre érdemesek díjazásbau részesít-
tetnek ; 3-szor a kör 1Iiulutsrígos estélyeket is rendez.
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Az 1895/96-ki tanévben az egyesület 3 közgyülést, 12 bizottsági
és 7 szakülést tartott; az utóbbiak tárgya 7 szakfelolvasás és 7 vitakérdés
volt; a szakülések folytatását mulatságos estélyek képesték, melyeken az
akad. dalkör és az egyesület kebelében alakult zenekar közreműködésén
kivül szavalat ok és mulatságos felolvasások tartattak.

Pályakérdés dijazásaúl 100 korona tüzetett ki, azonkivül Hocara
F1'igyes urad. igazgató úr is ajánlott fel 2 drb 20-koronás aranyat pálya-
műre.

Az egylet az akadémiai hallgatók tanulmányi kirándulása alkalmával
szegénysorsu hallgatókat szokott segélyben részesíteni. .

Az egylet rendes tagja az akadémia bármely hallgatója lehet, ki
évenkint l}rt tagsági és 50 ks: beiratási díjt fizet annak pénztárába,
vagy ki a bizottsági gyülés által szegénységi bizonyítvány alapján vétetik
fel díjfizetés nélkül. A tagok száma közönségesen megközelíti a százat.

Vagyonállása az egyletnek, a befolyt tagdíjakkal együtt, 988 frtot
tesz, mely összeg a helybeli takarékpénztárban van elhelyezve.

Az alapszabályok értelmében az egylet tiszteletbeli elnöke három
évre az akadémia tanári karából választandó.

Az 1893-96-ki tanévekben tiszteletbeli elnök JJI[e.zey Gyula rendk.
tanár volt.

Dal- és zcnekür. A tanévenkint megalakuló dal- és zenekör működő
tagjainak száma változó. Az 1895/96-ki tanévben 24 múködő és 20 pár-
toló tagja volt. A kör védnöke Balás Arpád, igazgató.

A kör hangszerei és hangjegy-készlete kiegészíttettek, úgy, hogya
leltári tárgyak vagyona 270 frt értéket képvisel.

Függelék .
. Tételek az akadémia 1896. évi kőltsegvetés-elöiránysatából.

Kiadás összesen: 89.773 frt. Személyi járandóság: 42.207 frt, ebből
tiszti fizetések, pótlékok és lakpénzek : 35.375 frt. - Szolgaszemélyzet :
1780 frt. - Ösztöndijak hallgatóknak: 1252 frt. - Dologi kiadások ösz-
szesen : 47.566 frt, Ebböl elméleti és gyakorlati oktatás költségei : 8000 frt.
- Fölszerelés föleg a gazdaságban: 4200 frt, - Haszonbér, adó, köz-
terhek, szolgálmányok: 4880 frt. - Ügyviteli költségek legnngyobbrészt
a gazdaságban: 16.000 frt. - Gazdasági cselédség bére: 3900 frt.

Bevétel összesen: 31.938 frt. Ebböl gyümölcsözö tőkék kamatai és
haszonbérek : 1886 frt. - Ösztöndíj-alapítvány: 52 frt. - Tandijak:
9000 frt. - Gazdasági, kerti sat. termény ek értékesítése es igás kisorolt
állatok értéke 21.000 frt.

---+----



Az 1895/96-ki tanévben az egyesület 3 lrözgyülést, 12 bizottsági
és 7 szakülést tartott; az utóbbiak tárgya 7 szakfelolvasás és 7 vitakérdés
volt; a szakülések folytatását mulatságos estélyele képezték, melyeken az
akad. dalkör és az egyesület kebelében alakult zenekar közreműködésén
kivül szavalatok és mulatságos felolvasások tartattak.

Pályakérdés dijazásaúl 100 korona tüzetett ki, azonkivül Rooara
F1'igyes urad. igazgató úr is ajánlott fel 2 drb 20-koronás aranyat pálya-
müre.

Az egylet az akadémiai hallgatók tanulmányi kirándulása alkalmával
szegénysorsu hallgatókat szokott segélyben részesíteni.

Az egylet rendes tagja az akadémia bármely hallgatója lehet, ki
évenkint 1 Ft tagsági és 50 kr beiratási díjt fizet annak pénztárába.
vagy ki a bizottsági gyülés által szegénységi bizonyítvány alapjan vétetik
fel díjfizetés nélkül. A tagok száma közönségesen megközelíti a százat.

Vagyonállása az egyletnek, a befolyt tagdijakkal együtt, 988 frtot
tesz, mely összeg a helybeli takarékpénztárban van elhelyezve.

Az alapszabályok értelmében az egylet tiszteletbeli elnöke három
évre az akadémia tanari karából választandó.

Az 1893-96-ki tanévekben tiszteletbeli elnök ]J![c,iJey Gyula rendk,
tanár volt.
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Dal- és zenckör. A tanévenkint megalakuló dal- és zenekör működő
tagjainak száma változó. Az 1895/96-ki tanévben 24 működő és 20 pár-
toló tagja volt. A kör védnöke Balás Arptid, igazgató.

A kör hangszerei és hangjegy-készlete kiegészíttettek, úgy, hogya
leltári tárgyak vagyona 270 frt értéket képvisel.

Függelék .
. Tételek az akadémia 1896. évi kőltségvetés-előíranyzatából.

Kiadás összesen: 89.773 frt. Személyi járandóság : 42.207 frt, ebből
tiszti fizetések, pótlékok és lakpénzek : 35.375 frt. - Szolgaszemélyzet :
1780 frt. - Ösztöndíjak hallgatóknak: 1252 fre. - Dologi kiadások ösz-
szesen : 47.566 irt. Ebböl elméleti és gyakorlati oktatás költségei : 8000 frt.
- Fölszerelés főleg a gazdasagban: 4200 frt. - Haszonbér, adó, köz-
terhek, szolgálmányok : 4880 frt. - Ügyviteli költségek legnagyobbrészt
a gazdaságban : 16.000 frt. - Gazdasági cselédség bére: 3900 frt.

Bevétel összesen: 31.938 frt. Ebből gyümölcsöző tőkék kamatai és
haszonbérek : 188G frt. - Ősstöndíj-alapítvány : 52 frt. - Tandijak:
9000 frt. - Gazdasági, kerti sat. termény ek értékesítése es igás kisorolt
állatok értéke 21.000 frt.



J\1AGYAR I\IRÁLYI

GAZDASAGI TANINTÉZETEIC.

1. KESZTHELYI M. lOR. GAZDASÁGI TANINTÉZET.

2. DEBRECZENI M. KIR. GAZDASÁGI TA NINT.É ZET.

3. KOLOZS-MONOSTORI M. KIR. GAZDASÁGI TANINTÉZET.

4. KASSAI M. KIR. GAZDASÁGI TANINTÉZET.



A lll. kir. gazdaság'i t.anintézetek szervezeti szabályzata.

A negy, keletkezésök sorrendjeben ismertetendö m. kir. gazdasági
. tanintezet szervezete, a helyi viszonyok által követett nemi módositások-
tól eltekintve, egyenlő.

A következőkben a tanintézetek az 1889. évben jóváhagyott szer-
vezeti szabályzata, a rend- es fegyelmi szabályokat is beleértve közöl-
tetik, mit az egyes tanintézet ek leírása fog követni.

A tanintézet ezélja. A tanintézet czélja az, hogy hallgatóit a mező-
gazdaság összes ágaiban előforduló teendőkkel és míveletekkel gyakor-
latilag megismertesse, őket a fontosabb műszaki fogásokra megtanítsa
s a gyakorlati alapnak kellő megvetése után tudományos szakképzés által
saját birtokaik okszerü kezelésére, nagyobb birtokok haszonbérlésére, vagy
a gazdatiszti pályára jól előkészítse.

Czélja továbbá a tanintézetnek, hogy az annál alkalmazott tanerők
észleletek tételéveI, buvárlatokkal és kisérletekkel a gazdasági szakisme-
retek fejlődését és terjesztését előmozdítsa.

FöfclUgyelet és Iguzgutás, A tanintézet a földmívelésügyi m. kir.
Ministerium fenhatósága alatt áll.

A tanintézetet közvetlenül igazgatja és vezeti az igazgató, kinek
elnöklete alatt a tanári testület az oktatást illető minden fontosabb ügy-
ben, valamint az olyan fegyelmi ügyekben, melyek a fegyelmi szabályok
szerint a tanári testület elé tartoznak, tanácskozás útján határoz.

A tunítás. A tanítás elméleti és gyakorlati.
A tanfolyam tartama. A gazdasági tanintézeten a tanfolyam három

tanévig, vagyis heti féléven át tart.
A tanév októberhó 1-jén veszi kezdetét és juliushó 25-én befejeztetik.

Hallgntók fölvételi föltételei. Rendes hallgatók. A tanintézetbe
rendes hallgatókul fölvétetnek azok, akik legalább:

a) Hat gymnasiális vagy hat reálosztályt sikerrel, vagy kereskedelmi
akadémiát (felsőbb kereskedelmi iskolát), vagy a polgári iskola hat osz-
tályát általános "jó" osztályzattal végezték.

Jegyzet. Gyakran előfordulo kérdések' kikerülése végett megjegyeztotik, hogy az,
ki a gymnasium vagy reáltanoda VI. osztályában bármely tanté.rgyból "elégtelen" osztály-
zatot nyert és azt ki nem javította, föltétlenül elutasittatik. Sz intúgy elutasítható az, ki
életkorának Hl. évét még el nem érte, vagy egészséges, ép testalkattal nem bir.

b) Kiskoruság esetén a tanintézet látogathatására a belépni óhaj-
toknak szülőik vagy gyámjaik beleegyezését kell birniok s ezek részéről
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biztositva kell lenniök, hogyatanintézetben tartózkodásuk ideje alatt
a szükségesekkel elláttatrii fognak.

ej Azok, kik ezen föltételeknek eleget tenni nem tudnak, a föl-
vételért, vagy esetleg az első tanév hallgatásától való fölmentéseért föld-
mivelésügyi m. kir. Minister Ö nagyméltóságához folyamodhatnak. Az
erre vonatkozó kérvények kellően fölszerelve a tanév megkezdése előtt
a tanintézet igazgatóságánál nyujtandók be.

JegJ'zet. Az első tanév elengedhető olyanolmak, kik a gymnasiumot, reé.ltanodát
vagy a kereskedelmi akadémiát érottségi vizsgával végezték, s azonfelül valamely jobb
berendozésü gazdaságban töltött legalább egy évi gazdasági gyakorlatról hntóságilag
hitelesített bizonyítváuyt mutathatnak fel.

Egyes tantárgyak hallgatása, vagy ezekből való vizsgálattétel alóli
fölmentés szintén csak nm. Minister úr által engedélyezhető. Az ez iránti
kérvény kellő időben ugyancsak az igazgatóság útján nyujtandó be.

el) Minden belépni óhajtó tartozik igazolni, hogy az 1871. évi XXII.
t.-cz. értelmében vedhimlővel sikeresen újraoltatott, vagy hogya leg-
utóbbi 5 év alatt valóságos himlőt állott ki, - esetleg, hogy a törvény
értelmében fel van mentve a beoltás kötelezettsége alól. Aki e föltéte-
leknek meg nem felel, tartozik magát a tanintézetben az igazgató által
megjelölt, esetleg a tanintézet orvosa által a tanév megkezdésekor esz-
közlendö újraoltásnak alávetni.

Veudéghnllgntók. Vendéghallgatókul fölvétetnek egyes tantárgyak
hallgatására: nagykoru férfiak; főiskolák hallgatói, kiknek az ő kijelo-
lésük szerint egyes tantárgyak hallgatása megengedendő.

Oly vendéghallgatók, kik minden tantárgy előadásait szorgalommal
látogattak, a gyakorlati okmutatásokcn résztvettek, ha egy évi gyakor-
latról szóló hiteles bizonyítványt és érettségi bizonyítványt nnitatnak fel,
a rendes vizsgák letehetéseért földmívelésügyi m. kir, Minister Ö nagy-
méltóságához czimzett és a tanintézet igazgatóságánál benyujtott kér-
vényben folyamodhatnak. Sikeres vizsgálatok esetén ily vendéghallgató
rendes végbizonyitványban részesül.

Fölvétel möd]a. a) Fölvétel végett a belépni szándékozónak az
igazgatónál kell jelentkesnie ; ha az igazgató az elöterjesztett okiratokból
a fölvételi föltételeket teljesitve látja, s ha a jelentkező kinyilat.koztatja,
hogy a tanintézet fegyelmi szabályait figyelemmel elolvasta és kész azokat
pontosan megtartani. az illetőt a tanintézet hallgatói közé fölveszi.

b) A beírás alkalmával a rendes hallgató leozkekönyvet kap, melyben
fölvétele és minősége tanusíttatik, ezzel a hallgató minden félév kezdetén
4 nap alatt az előadó tanároknál jelentkezik, kik aláirásuk által őt az
illető tárgyak hallgatására beveszik; ezen aláiratásnak az előadások meg-
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kezdése után 4 napig terjedö elmulasztása esetén az illető tanár a be-
iratkozottat nem tekinti hallgatójának.

e) A fölvétel rendes ideje a téli félév kezdete; a nyári félév kez-
detén új vagy idegen hallgatók fölvétele csak rendkivüli esetben és csak
az első tanévben az igazgatósághoz intézett s a tanári kar elé terjesz-
tendő folyamodás alapján történhet. Egyik tanintézetből a másikba
való átlépés rendszerint csak a tanév kezdetén történhet. Rendkivüli,
azaz a tanév közben való átlépest más tanintézetbe, a tanintézet igaz-
gatójához benyujtott folyamodvány alapján, csak földmívelésügyi m. kir.
Minister úr Ö nagyméltósága engedélyez.

el) A vemléghallgató leczkekönyv helyett "látogatási ív"-et kap,
melynek rovatai a leczkekönyv rovataivál megegyeznek.

Jeg)' zet. Oly egyenek, kik a tanintézet kötelékébe lépni óhajtanak, saját erde-
k ükben cselekszenek, ha fölmerülö kérdésekben, melyekre nézve kétségeik vannak, mielőtt
személyesen megjelennének, tájekozás es bizonyosság szerzése czéljából level útján for-
dulnak a tau intézet igazgatóságához, mely a kellő felvilágosításokat készséggel fogja
megadni.

A botratás Ideje, A téli félévre a fölvétel októberhó 1-8-ika, a nyári
félévre márcziushó 1-4-ikeközt személyes jelentkezés, akadályoztatás eseten
pedig levélben való megkeresés és a szükségelt okmányok beküldese
mellett eszközöltetik. azontúl októberhó 20-áig, illetőleg márcziushó 20-áig
az igazgatósághoz intézett s a tanári testiilet elé teljesztett folyamodás
útján történhet a fölvétel. Októberhó 20-31-éig, illetőleg márcziushó
20-31-éig belépésre csak földmívelésügyi m. kir. Miníster úr Ö nagy-
méltósága adhat engedélyt; novemberbő l-je, illetve áprilishó l-je után
fölvétel nem engedélyeztetik.

'I'andí] és egyéb flzctcndők. a) A tanintézet minden rendes hall-
gatója 40 frt tandíjt fizet, melyből 20 frt a beiratkozás alkalmával, 20 frt
pedig a második félév kezdetén a pénztárosuál lefizetendő, ki azt a
leczkekönyvben nyugtatja. Oly szegénysorsu hallgatóknak, kik a tandíj-
elengedésért folyamodnak, kérvényük elintézéseig a tandíj befizetésére az
igazgató halasztást adhat.

Vendéghallgatók "látogatási dijat" tartoznak fizetni, mely egy-egy
tantárgy után, valamint a gazdasági gyakorlat él::ikülön a kertészeti
gyakorlat oktatásaért félévenkint 4 frtot tesz; ezen díjak a jelentkezéskor
a tanintézet pénztárába szolgáltatandók be és a tanintézet pénztárnoka
által nyugtáztatnak.

b) Igen szorgalmas, legalább "jó' előmenetelű, szegénysorsu hall-
gatóknak a tandíjat a tanári testület ajánlatára a földmívelésügyi m. kir.
Minister úr Ö nagyméltósága felerészben vagy egészben elengedheti.

A tandíj-elengedésre a tanári testület által javaslatba hozandó hall-
gatók száma az összes hallgatók számának tizenöt száztóliját nem halad-
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hatja meg. Ha a folyamodók szamánál fogva ezek o iztályozása válik
ezülsségessé, leülönben egyenlö minősités mellett azok részesülnek előnyben,
kik érettségi bizonyítványnyal léptek a tanintézetbe.

Folyamodványok a tandíj elengedeseert a földmívelésügyi m. kir,
Minister úr Ö nagyméltóságához czimezve, a tanintézet igazgatóságánál
minden félév elején, legkésöbb októberhó 20-áig, illetőleg márcziushó
20-áig, kellöcn fölszerelve nyuj tandók be.

c) A hallgatók a rajzgyakorlataikhoz felhasználandó anyagokat,
szereket es kisebb eszközöket a maguk költségén beszerezni, illetőleg a
számukra beszerzettek árát megtéríteni tartoznak.

el) A hallgatók használatára olyan tárgyak is bizatnak, melyek a
tanintézet tulajdonát kepezik es tulajdonában maradnak, s mert ök ezek
épségben tartásaért felelösek, minden tanévben 5 frt biztosítási összeget
tartoznak belépéskor letenni, melyböl az általuk esetleg tett karok meg-
téríttetnek.

A tanév végén a biztosítási összeg meglevö része a távozó. hall-
gatónak visszafizettetik.

e) Az olvasóteremnek gazdasági szaklapok es egyéb folyóiratokkal
való fölszerelésere minden hallgató félévenkint 2 frtot fizet a tanintezet
pénztárába.

f) A vegymühely használatáért és a hallgató által ott elhasználandó
vegyszerekért fizet minden hallgató egyszer-miudenkorra a tanintezet
pénztárába azon félév kezdeten, melyben a vegy tan előadatik, 6 frtot,
illetöleg, amennyiben a vegy tan ket félévben adatnek elő, egy-egy fel-
évre 3-3 fr tot. Ezen díj fizetese alól a hallgatóság tizenöt száatóliját
szegenyseg eseten a vegy tan tanárának elöterjesztésére a tanintezet tanári
testülete fölmentheti.

Kizáratás va,gy önkéntes kilépés esetere a tandíj, a vegymí:ihely
és vegyszerek használatáérb beszolgáltatott díj, továbbá az olvasóterem
díja nem fizettetik vissza.

A. taní IItézctbcn előurlott ta IItárgyak. Elötan es a mezögazdaság
története j továbbá: 1. Számtan, mértan, természettan, erőműtan, föld-
mértan es mértani rajz, mezőgazdasági gep- es eszköztan, mezögazda -ági
építészet es rajzolás. II. Vegy tan (általános), mezögazdasági vegy tan,
mezögazdasági technológia, borászat. Ill. Ásvány tan és földisme, növény-
boncz- es élettan, növénytan, talaj isme es általános növénytermelés, külön-
leges növénytermelés, rétmívelés, növénykórtan. IV. Kerteszet es szőlő-
mívelés, V. Állattan, állatboncz- és élettan, általános allattenyésztéstan
s a házi állatok táplálása, szarvaemarha-tenyésztéstan es tejgazdaság, juh-
tenyésztés és gyapjuisme, ló- es sertéstenyésztés, kis állatok tenyésztése
(ú. m. baromfi-, hal- es selymértenyésztés, valamint méhészet), állat-
egészségtan, járványok es szavatossági hibák ismertetése. VI. Mezögazdasági
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üzlettan (üzemtan), mezőgazdasági becsléstan, mezőgazdasági számvitel.
VII. Erdészet. VIlI. Éghajlattan, nemzetgazdaságtan, statisztika, mező-
gazdasági jogisme, ügyirálytan.

Ezenkivül a körülményekhez képest lehetőleg mód nyujtatik arra
is, hogy a tanintézet helyiségeiben a tanintézeti szakoktatás keretébe
nem tartozó rendkivüli előadások is tartassanak. Ezen előadásokért,
melyeken a hallgatók tetszésük szerint vehetnek részt, külön díj fizetendő,
s ezen előadások csak azon esetben tartatnak meg, ha azokra elegendő
számu hallgató jelentkezik. Az e részben szükséges intézkedéseket, a
körülményekhez képest, évről-évre a tanintézet igazgatója teszi meg.

A tantárgyuk beosztása tau- és félévek szei-l lit. 1. tanév. Gyakor-
lati év. Kiválóbban a gyakorlati oktatásnak van szánva.

A gyakorlati oktatásban, valamint a munkában való részvétel minden
elsőéves hallgatóra kivétel nélkül kötelező ; a numkában való jártasság
megadása képezi - mint a szakképzés egyik fökelléke -- az első tanév
vezérelvét.

Minden mezőgazdasági teendőt a hallgató, annak testalkatára és munka-
képességére való tekintett el, a gazdasági intéző vagy segédjének útmuta-
tása szerint és magyarázatai alapján, felügyeletük mellett végez; minden
hallgatónak, ki följebb, azaz a II. tanévbe akar lépni, a munkák végzését
tudnia kell, s kell, hogy ez évben a legszükségesebb munkatapasztaltságot
magának megszerezze.

A hallgatók, hogy nekik a kellő magyarázatok, útmutatás ok meg-
adhatok legyenek, hogy háborítlanul dolgozhassanak és munkájuk meg-
itélhető legyen, lehetőleg külön szakaszban dolgoznak, s később is csak
akkor alkalmaztatik a hallgató mint munkavezető és felügyelő más
munkások mellett, ha ő a vezetendő és felügyelenclő munkát teljesen érti
és jól végezni is tudja.

A jövő nap munkabeoeztásának megállapításakor a rendelkezes
röviden történik.

Külső munkára alkalmatlan időben a hallgatónak a gazdaság üzlet-
menete magyaráztatik meg, hogy ily úton üzleti érzéke már a gyakor-
lati évben is fejlesztessék.

Az egész elsö tanév folyamán a hallgatók egyenkint a gazdasági
számvitelben is behatóan gyakoroltatnak, hogy a számviteltan később
következő tanítása és megértése megkönnyíttessék.

A kertészet, szőlőmívelés és az amerikai szölők különböző nemesí-
tésében való begyakorlas a főkertész vezetése mellett hasonló módon
történik.

Elméleti oktatás kevés óraszámmal csak az alaptárgyakból adatik,
és pedig:
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Mezőgazdasági előtan. 1.
Számtan. 3-4.
Természettan. 3-4.
Ásvány tan és földisme. 2.
Általános vegy tan. 3-6.

Vegy tan, szerves rész. 3.
Éghajlattan. 2.
Ügyirálytan. 2.
Állattan (hasznosak és károsak). 3.

Az elméleti előadások rendjét, tekintettel a gazdasági munkákra, az
első tanév egyes féléveire a tanártestület, - a munkabeosztást, valamint
az' irodában a számvitelnél való foglalkozást, a tanintézet igazgatójának
jóváhagyásával, a tanintézet intézője és a főkertész állapítják meg.

Talaj ismeret és
termelés. 5.

Állatboncz- és élettan. 4.
Növényboncz- és élettan. 2.
Elméleti mértan. 1-2.

II. tanév. Téli félév (harmadik félév):

általános növény- Erőműtan. 3.
Kertészet. 1. rész. 2.
Hal- és baromfi-tenyésztés. 2.
Mezőgazdasági vegy tan. 3.

Nyá?'i félév (negyedik félév):

Különleges növény termelés. 5.
Rétmívelés. 1.
Általános állattenyésztés és a házi

állatok táplálása. 2-3.
Növénytan. 3.
Növénykórtan. 1.

Mezőgazdasági vegy tan. 2-3.
F'öldmértanés rajz. 3-4.
Gazdasági e 'zköztan és gépisme. 3.
Kertészet, gyümölcsisme es szölö-

mívelés, 3.
Selymértenyésztés és méhészet. 1.

A délutánok szükséghez képest vegyelemzésekre, gyakorlatokra és
okmutatásokra fordíttatnak.

~I. tanév. Téli félév (ötödik félév):

Nemzetgazdaságtan. 3.
Gazd. üzem- és berendezéstan. 4.
Gazdasági statisztika. 2.
Szarvasmarha-tenyésztés és tej-

kezelés. 3.

Nyári félév

Gazdasági kezelés- es becsléstan.
3-4.

Számvitel. 4.
Juhtenyésztés es gyapJUlsme. 2.
Állategészségtan. 2.
.Állati járványok (ragadós beteg-

Ló- és sertéstenyésztés. 3.
Gazdasági technológia. 2-3.
Erdészettan. 1. 2.
Gazdasági építészet. 2-4.
Rajz. 3.

(hatodik félév):

ségek) és törvényes föhibák IS-

mertetése. 2.
Erdészettan. II. 3-4.
Gazd. technológia és borászat, 3.
Gazdasági jogisme. 2.
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Gyakorlatok az órarendben kitett időben, az egy napot igénybevevő
kirándulások lehetőleg szombati napon tartatnak.

Az esetleg tartandó nagy kirándulás a harmadik tanév hallgatóira
kötelező,azonban a többi tanévek hallgatói abban szintén résztvehetnek.

Az ötödik és hatodik félévben a tanártestület eshetőleges rendel-
kezésére, két előadási óra a tanrendben külön előadások tartására fenn-
tartatik.

A második és harmadik évben, mint a tanterv mutatja, az elméleti
oktatás lép ugyan előtérbe, de mindig gyakorlatokkal és gyakorlati ok-
mutatásokkal kapcsolatban, melyek az elméleti tanítást kiegészítik és
általuk az összeköttetés az elméleti oktatás és gyakorlati tanítás, valamint
a kivitel között is - a hallgató kiképeztetésének előnyére - lehetőleg
benső marad.

Jegyzet. A tanítás segédoszközeit képezik: a lllértani és természettani készülékck ;
a vegytani laboratórium ; az állattani, állattenyésztési éR állatgyógyátizati; a növény ter-
melési és növénykórtani ; a kertészeti és erdészeti; a növény- és ásványtani; az eszköz
és gépek gyűjteményei, továbbá szamos ábra és térkép; ezekhez járul a tudományos
könyvtar s az olvasóterem.

Gyakorlati okmutatásul szolgálnak: a tanintézet többoldalu állattellyésztéssel kap-
csolatos saját gazdasága, kisérleti telke, szölöjc, füvész-, konyha- és gyümölcsfa-kertje.

'l'auulmányl ld ránd ulások, Az elméleti oktatás kiegészítéseúl,
tapasztalatok szerzése czéljából, a szaktanárok vezetése és magyarázata
mellett évenkint több tanulmányi kirándulással járó költségek esetről-
esetre előre megállapíttatnak, s azoknak mérsékelt voltáról a tanintézet
igazgatósága gondoskodik. A leöltségeket a részvevő hallgatók fedezik.

Kí r ételes fölmcntés egycs tantárgy ak hallgatása vugy uzokböl
való vizsgálattétel alól. Azok, kik valamely felső tanintézeten az egyes
szaktudományokat már hallgatták s azokból már sikeresen vízsgáztak,
ezeknek hallgatása s az illető tantárgyakból való vizsgálatok alól, - így
az erdészek az erdészet, az állatorvosok az állattenyésztés, az állatboncz-
és élettan, az állategészségtan s a többi állatgyógyászati tárgyak hall-
gatása, valamint az e tárgyakból való vizsgálatok alól a tanári testület
által fölmenthetöle.

Oly hallgatók, kik a többi, a tanintézeten előadott tárgyakat ugyan-
ilyen gazdasági tanintézeten vagy főiskolán, erdészeti vagy bányászati
akadémián már hallgatták, de vizsgálatokat még nem tettek, azonban
a gyakorlati ev követelményeinek megfeleltek, a földmívelésügyi m. kir.
Minister Ö nmga engedélye folytán vizsgálatra bocsáthatok es e vizs-
gálatok letehetését mint "rendkivüli vizsgálatok" nekik a tanártestület
soron kivül is megengedheti, s ezek eredménye a végbizonyítványba
iktatandó.

4
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Az előadások Iátogatásn, okumtatások és gynkm-lntokbnn yaló
részvétel. Szakiskolákban nemcsak az előadasok szorgalmas látogatása,
hanem az okmutatások es gyakorlatokban való buzgó reszvetel is el-
kerülhetlen kelleke a sikeres tanulásnak. Ez okból kivétel nélkülkötelesek
a hallgatók minden előirt tantárgyból az előadásokat látogatni s minden
okmutatásban, a gyakorlatokban es munkában buzgón résztvenni.

Egyes tantárgyak hallgatása alól a rendes hallgatók csakis fent-
emlitett esetekben menthetők fel. A fölmentesert a hallgatóknak október
és márczius hónapokban, a tanintézet igazgatóságahoz intézett es kellően
fölszerelt kérvényben kell folyamodniok.

Egyes előadási óráról, valamely munka vagy gyakorlatról egy izben
való elmaradhatásra az illető szaktanár ad engedélyt, Ha a hallgató a
tanirrtézetből csak egy napra is el akar távozni, ezt előleg es kerelmere
csupan az igazgató engedélyezheti.

A vizsgfilatok és blzou yítvűnyok. A tanintézetben a rendes hall-
gatóság számára a következő vizsgálatok vannak rendszeresitve: a) rendes
vizsgálatokj b) utólagos vizsgálatokj e) javitó- vagy ismétlő vizsgálatok.

Minden vizsgálat - tehát mind a rendes, mind az utólagos, mind
a javitó-vizsgálat - a vizsgáló tanáron kivül egy ülnök jelenleteben
teendő le.

A vizsgálatokon a tanintézet tanárai es hallgatói megjelenhetnek.
A) A félévi rendes vizsgálatok. Minden rendes hallgató köteles az

egyes tantárgyakból a félév végén tartandó vizsgálatoknak magát alávetni,
Vendéghallgató rendes vizsgalatra nem bocsáttatik.
A téli félévi vizsgálatok rendszerint februárhó második felében,

anyari félévisk juliushóban bevégzendök,
A tanári testület által megállapitott vizsgalatok sorrendje es napja

a félévi első vizsgálattói számítva ezt három bettel megelőzőleg a tan-
intézet hirdető tábláján közzététetik, s ezen sorrend minden hallgatóra
kötelező,

A rendes vizsgálatokon a hallgatók betűrendes nevsor szerint felelnek.
A vizsgálati rendből való kilépés irásbeli úton előzetesen bejelentott

komoly jellegű es orvosi bizonyitványnyal kellően igazolt betegség, vala-
mint hatósági megidézés, úgy komoly csalác1i körülmények, vagy éppen
haláleset miatti eltávozás folytán engedtetik meg az igazgató által.

B) Utólagos vizsgálatok. Az utólagos vizsgálatok idej et a tanintezet
igazgatója állapítja meg. Utólagos vizsgalatok a következő félév kezdeten
tartandok meg, s a hallgató az új félévre, mig az előző félévi vizsgálati
kötelezettségének meg nem felelt, c 'ak föltételesen vehető fel.

Azon hallgatónak, ki betegség vagy az emlitett okok bármelyike
miatt elmaradt, vizsgalatainak utólagos pótolhatásara határidőt kell kérni.



51
Ki ezen határidőt önhibája vagy készületlensége miatt elmulasztja,

minden ujabban kért és nyert határidőt, annyiszor amennyiszer, új vizs-
gáhtti díj fizetésére utasítandó. Megj egyeztetik, hogy az első határidő
elmulasztása után a második határidőt a tanári testület tűzi ki, s ha ezt
is elmulaszbaná, ujabb határidőért a földmívelésügyi m. JÚl'. Minister
Ö nmgához kell folyamodnia.

C) Javitó-vÍzsgálatok. Ha valamely hallgató a félévi vizsgálatokon
valamelyik tantárgyból "nemkielégítő" osztályzatot kap, ennek követ-
keztében a jövő félévre csak föltételesen vehető fel, s a felsőbb tan-
vagy félévben mint rendes hallgató tanulmányait csak akkor folytat-
hatja, ha a meghatározott időben az előző félévben nyert "nemkielégítő"
osztályzatot kijavítja. .

Ha a sikertelen vizsgálat csak egy vagy legföljebb ket tantárgyra
terjed, akkor az illető hallgató "javító-vizsgálat" letételére bocsáttatik,
azon kikötéssel azonban, hogy a javíté-vizsgálat a téli félév utolsó
vizsgálatától számítva négy hét előtt nem tehető le, a nyári félévi vizs-
gálatok alkalmával nyert "nemkielégítő" osztályzat pedig csak a jövő
tanév elején teendő vizsgálattal javítható ki.

A javító-vizsgálatok napjait a tanintézet igazgatója határozza meg,
s a kitúzött időben letett javítá-vizsgálatért vizsgadíj nem fizetendő; oly
hallgató azonban, ki a javító-vizsgálat határidejét önhibájából elmulasztja,
az új határnapra kitűzött javíto-vizsgálatért a szokásos díjat tartozik
fizetni.

Amennyiben valamely hallgató a javító-vizsgálaton, ha csak egy
tantárgyból is, ujolag "nemkielégítő" osztályzatot kapna, valamint azon
hallgató, ki kettőnél több tantárgyból kapott nnemkielégítő" osztályzatot,
az illető egész félév ismétlésére, az ezen félévben előadott összes tan-
tárgyak újból hallgatására és azokból kivétel nélkül újbóli vizsgatételro
köteleztetik.

A félév ismétlese a leczkekönyv illető lapján megjegyzendő.
Vizsgálat ismétlésének csak akkor van helye, midön a hallgató

valamely tantárgyból "nemkielégítő" osztályzatot kapott.

Vizsgálati dí]. A rendes időbeli, abejelentett és kellően igazolt
megbetegedés vagy idézés miatt elhalasztott, valamint a javító-vizsgálatok
nem esnek díj alá, kivéve, ha a javító-vizsgalatra kitűzött első határidőt
a hallgató önhibájából mulasztotta el.

Minden más vizsgálatért díj fizetendő.
A vizsgálati díj következőleg állapíttatott meg: aj utólagos vizs-

gálatért tárgyankint úgy a vizsgáló tanárnak, mint a sorrendben követ-
kező és a tanári testület tagját képező ülnölenek 4-4 frt fizetendő;
b) a vizsgálati díjakat az erre kötelezettek a vizsgálatokat megelőzőleg
a tanintézet pénztárába fizetik be, hol igazolványt kapnak.

4*
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A vizsgálati díj lefizetését tanusító igazolvány nélkül az illetö

hallgató nem bocsátható vizsgálattételre, s a vizsgálatot tevő a vizsgálati
díj lefizetése alól nem menthető fel.

A. blzonyftványokrúl, A félévi bizonyítvány. A rendes hallgató
minden félévi vizsgálat után félévi bizonyítványt nyer leczkekönyvében.

Ezen félévi bizonyítványban az illető tantárgyakat előadó vagy a
gazdasági és kerti gyakorlatban oktató a megfelelö rovatokba beleirja a
hallgató szorgalmát a munkánál, az elöadások és okmutatások látogatá-
sában, továbbá a vizsgálat on nyert elömeneteli osztályzatot, s ezen be-
jegyzéseket neve aláirásával igazolja.

A hallgató magaviseletét kitüntetö rovat osztályzatát a tanártestület
állapítja meg,

Végül a bizonyítvány a tanintézet olajnyomatu pecsétjével ellátva,
az igazgató aláírása által hitelesíttetik.

A bizonyitványban következő osztályzati fokozatok használtatnak.
A mezei és majorbeli, a kerti, az irodai sat. munkák teljesitésénél,

azok felügyelése tekintetében, továbbá a szóbeli vizsgálatcken tanusított
előmenetelre, végre a vegytani és rajzgyakorlatokra : "kitünö" - "jeles"
-:- ,jó" - "kielégítö" - "nemkielégítö".

A vegytani és rajzgyakorlatokat illetöleg megj egyeztetik, hogy az
ezekből nyert osztályzat ok a végbizonyítványra döntő befolyást nem
gyakorolnak.

A szorgalomból való osztályzatok a következök : "igen szorgalmas"
- ,;szorgalmas" - "nem elég szorgalmas" - "hanyag".

Megj egyeztetik, hogy oly hallgató, ki az elsö tanév végén a gya-
korlatra vonatkozó szorgalmi osztályzatból "nem elég szorgalmas" vagy
"hanyag", továbbá a mezei, majorbeli és kerti munkáknál "nemkielégitö"
osztályzatot kap, az első tanévet ismételni tartozik.

Magaviseletre: "teljesen megfelelő" - "megfelelö" - "nemmegfelelö".
Azon esetben, ha a hallgató valamely tantárgy hallgatása alól, vala-

mint ugyanabból a vizsgálat-letételtöl fel volt mentve, ezen körülmény
a Ieozkekönyvbe vezetett bizonyítványban megemlitendö.

A leczkekönyvbe vezetett félévi bizonyítványok 15 kr bélyegdij alá
esvén, a bélyegjegyet a hallgatónak kell a megfelelö lapra ragasztania.
Bélyeg nélkül a már bizonyítvány erejével biró leczkekönyv a hallgató-
nak ki nem szolgáltatható.

Ha valamely hallgató a félév végén tartandó vizsgálatok alkalmával
egyes tantárgyból, vagy a vizsgálatok tárgyát képező összes tantárgyak-
ból a vizsgálatokat le nem tette, leczkekönyvében azért az illetö félévre
vonatkozó lap elsö öt rovata és a nyolczadik rovat kitöltendő, a hatodik
rovatba pedig bevezetendő, hogy a vizsgálatokat az illetö tantárgyakból
ezen tanintézeten nem tette le.
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Azon tanintézeten, melyen a hallgato a vizsgálatokat leteendi, ozek

eredménye az "Eszrevétel " rovatba vezettetik be.
Ha a hallgato a téli és nyári félév végével az elméleti tárgyakból

a vizsgálatokat le nem tette volna, a gyakorlatból való eredmények tanu-
sitására az ezt illető osztályzati rovat okvetlenül kitöltetik.

Végbizonyítvány. A tanfolyam teljes befejezése után a rendes hall-
gató az összes félévek tanulmányai eredményét előtüntető "végbizonyít-
ványt" nyer, mely arról tesz tanuságot, hogya hallgató a tanintézet
tanfolyamat sikeresen befejezte.

A végbizonyítvány osztályzatai a leczkekönyvben levő félévi bizo-
nyitványokból vétetnek át, megjegyezvén, hogya két félévre terjedő
tantárgyak osztályzata összevonás útján képeztetik.

A végbizonyítványt csak azon rendes hallgató kapja föltétlenül, ki
az egész tanfolyam tartama alatt az előadások látogatásában, az abbeli
osztályzat ok összevonása után legalább "szorgalmas" osztályzatot nyert,
egy tantárgyból sem volt "nemkielégítő" osztályzata, és magaviselete a
fegyelmi szabályoknak minden félévben "megfelelő" volt.

Azon rendes hallgató pedig, ki szorgalmában valamely félév alatt
kifogásokra szolgáltatott okot, t. i. valamely tantárgy előadásai és gya-
korlati látogatásában "nem elég szorgalmas" vagy "hanyag" osztályzatot
kapott, - továbbá olyan, ki egy vagy több tantárgyból "nemkielégítő"
osztályzatban részesűlt, - végül olyan, kinek valamely félévben maga-
viselete a fegyelmi szabályoknak "nemmegfelelő" volt, egyéb érdemeire
való hivatkozással, az utolsó félév befejezése előtt végbizonyítványának
kiszolgáltatása iránt a tanári testülethez folyamodhat, mely a folya-
moclvány fölött érdemleges en határoz.

Ha kérelmezőnek a végbizonyítvány odaitéltetik, abba csupán a
kijavított osztályzatok csoportosítása útján nyert osztályzatok vezettet-
nek be.

Oly hallgató, kinek a tanári testület a végbizonyítvány kiadását
megtagadta, végbizonyítvány kiadása iránt a földmívelésügyi m. kir.
Ministeriumhoz fordulhat.

A végbizonyítvány 50 kros bélyegdíj alá esvén, ezen bélyegdíj és
ezzel kapcsolatban 2 frtnyi irodai díj a tanév befejezése előtt az igaz-
gatóság erre vonatkozó hirdetésére, a kitűzött határidő lefolyása előtt,
a tanintézet pénztárába befizetendő.

Végbizonyítvány egyáltalán csak akkor adatik ki, ha az illető hall-
gató a tanintézettel szemben fennálló netaláni tartozásának is eleget tett.

Jegyzet. A m. kir. belügyministerium 83,316/1887 sam. kir. földmívelés-, ipar-
és kereskedelemügyi Ministeriumnak 62,204/1887számu rendelete értelmében a tanintézet
által kiadott végbizonyítványok oly okleveleknek tekintondök, melyeknek birtokosai, az
1886. évi XXII. t.-ez. 33. §-a alapján, állami adójuknak kétszeres számítására igényt
tarthatnak.
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Vendéghallgatók bizonyítványai. Vendéghallgatók rendes bizonyít-
ványra nem tarthatnak igényt; kérelmükre azonban azon tanárok meg-
hallgatásával, kiknek előadásait látogatták, az igazgató által kiállított s a
tanintézeten töltött idejükröl szóló "látogatási bizonyítványt" nyerhetnek.
Ezen bizonyítvány 50 kros bélyegdíj alá esik

Amennyiben a vendéghallgató valamely általa hallgatott egyes tan-
tárgyból vizsgálatot tenni óhajtana, az az igazgatónak bejelentve, a tan-
tárgyankint négy-négy (összesen 8) forintban megállapított vizsgálati díj
lefizetése mellett megteheti.

Ilynemü vizsgálatok eredményei a "látogatási ív"-be jegyzendők be.
Bizonyítvány-másodlat. A tanintézet eredeti bizonyítványokat vagy

bizonyítvány-másodlatokat (rnásodpéldányokat =~ duplikátum) szolgáltat ki.
Az eredeti bizonyítványokat az illető tanárok írják alá. Teljes hite-

lességüket az igazgató sajátkezű aláírása s a tanintézeti pecsét igazolja.
A másodpéldányok ugyancsak a szokott nyomtatványmintán a tan-

intézet pecsétje alatt állíttatnak ki, azonban ezeken a "Másodlat" szó fel-
tünően kiirandó, továbbá ezeken csak a bizonyítványt hitelesítő igazgató
aláirásának kell sajátkezünek lenni.

Visszaélések elkerülése végett bizonyítvány-másodlatokat csak azon
esetben szolgáltathat ki az igazgató, illetve a tanintézet, ha azok kiadása
rendszeres folyamodás útján kérelmeztetik, melyben az eredeti példány
elvesztése kellően igazolandó.

Félévi bizonyítvány-másodlatért (leczkekönyvben) laponkint 1 frt
és a bélyeg, végbizonyítvány-másodlatért a bélyeg és 2 frt irodadíj
fizetendő.

Végbizonyítvány-másodpéldányok kiszolgáltatása a földmívelésügyi
m. kir. Minister úr Ö nmgának bejelentendő.

Szünlddk. Az első tanév hallgatóinak gyakorlati vizsgálatát a tan-
intézet igazgatója állapítja meg s ennek letétele után az elméleti, szorgalmi
szak is befejezettnek tekinte tik. Az első tanév hallgatói számára a nagy
szünidő nincs engedélyezve, ezeknél szünnapokul tekintendők az ünnep-
és vasárnapok, de e napok alatt is az egyes gazdasági ágak munkáinak
felügyeletére kirendeltek kötelesek azokat a nekik előirt módon végezni.
A gyakorlati vizsgálat letétele után - augusztus és szeptember hónapok-
ban - ezen tanév hallgatói az igazgató által, belátásához képest, szabad-
ságolhatók.

A másod- és harmadéves hallgatók számára tanév közben a vasár-
és ünnepnapokon kivül szünidő tartatik:

Karácsonkor deczemberhó 22-étől januárhó 7-éig (bezárólag), Hús-
vétkor virágvasárnaptól kezdve ünneputáni keddig (bezárólag) és Pünkösdkor
az ünnepelötti szembattól az ünneputáni keddig (bezárólag). Ezen szünnapok
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alatt az elsőéves hallgatóknak sem tartatnak előadások, de felügyeleti
és munkagyakorlatok úgy a gazdaságban, valamint a kertben folyamatban
vannak.

Az igazgató ezen szünidökön kivül félév enkint egy directorialis
(szabad) nap engedélyezésére jogositva van.

A másodéves hallgatók nagy szünideje a tanév végével két hónapig,
augusztus és szeptember hónapokban tart .

•
Am. kir. gazd, tanintézetek rend- és fegyelmi szabályzata.

l{UalállOS szabályok. Szervezeti ügyek. A tanintézetbe lépő úgy,
miként a tanulmányait folytatni akaró, tartozik a tanév kezdetén a tan-
intézet igazgatóságanal beiratkozás végett jelentkezni, s ez alkalommal
az igazgatónak megitélés és a fölvételre szükséges bejegyzéseknél leendő
felhasznalas végett átadja a fölvétel kellékeit képező és előképzettségére,
életkorara s egyéb körülményeire vonatkozó okmányait.

Beiratkozás előtt a belépni szándékozónak a tanintézet rendszabályai
- hogy velük megismerkedjék, s hogy azok neki miheztartásul szolgál-
janak -- kézbesíttetnek.

Beiratkozásával a hallgató kötelezi magat a tanintézet fegyelmi és
rendszabályainak szigorú megtartására.

A tanintézet szervezeténél fogva az első tanév a gazdasagi munkák
és kézfogások megtanítására, azaz a gyakorlati oktatásra van szentelve,
azért az első tanévbe lépő beiratkozáskor egyúttal kötelezettséget vállal,
hogya gyakorlati teendőknek es a gazdasagi munkák végzésére meg-
allapitott rendszabályoknak föltétlenül alaveti magát.

A megtörtént beiratkozás utan tartozik a beiratkozott leczkekönyvével
mindazon tanároknál jelentkezni, kiket ezen félévbim hallgatni fog, s be-
jegyezteti magát az altaluk előadott tantárgyakra.

Ha a beiratkozás valamely tantárgyra elmulasztatnék, az illető tanár
a mulasztót nem tekinti hallgatójanak és nem bocsátja vizsgálattételre.

Azon hallgató, ki a tanintézetből évközben kilép, tartozik ezen
szándékát kilépese előtt legalább egy héttel az igazgató val tudatni, ki
az illető hallgató távozását a tanintézet hirdető tábláján közzéteszi.

Úgy az önként távozó, valamint az eltávolított hallgató neve,
továbbá az igazgatóságnak minden rendeletei a tanintézet hirdető tábláján
hozatnak nyilvánosságra,

A künnlakó hallgató lakasát és ennek esetleges megváltoztatását
az igazgatónak vagy helyettesének azonnal bejelenteni tartozik.

A belépő hallgató a tanév megnyiltakor tartozik a tanintézet pénz-
taraba befizetett tandíjakról szóló nyugtat szülőinek vagy gyámjanak
beküldeni.
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Egyes tantárgyak hallgatása alól csak azon esetben mentetik föl a

hallgato, ha az illető tantárgyakat magasabb vagy hasonfoku intezeten
már hallgatta és azokból jó sikerrel vizsgálatot tett. A fölmentés ért a
hallgatónak a félévek elején, a beiratási napok alatt az igazgatosághoz
kell folyamodnia .

•Tanulmányi ügyek. Az egyes előadott tantárgyakból alkalom és
szükség szarint ismétlesek tartatnak, melyek minden hallgatora kötelezölc
és eredményüle a félévi vizsgálatok osetályzataira befolyással vannak.v

A feléves vizsgálatokra minden rendes hallgato a kitiizött időben
kivétel nélkül köteles,

Tartoznak a hallgatok az előadásokat, okmutatásokat szorgalmasan
látogatni, akitiizött tan- es gyakorlati órákra pontosan megjelenni,
kiválasztott ülőhelyeiket a tantermekben az előadások előtt elfoglalni
s azokat a tanév en át megtartani.

Egy előadási óráról, vagy valamely munkából vagy gyakorlatból
elmaradhatásra az illető tanár, az intézetböl egy vagy több napi eltávo-
zásra, illetőleg az előadások es az előirt gyakorlati foglalkozásokról való
elmaradásra csupán az igazgató adhat engedélyt.

A szabadságolásról az igazgat o mindenkor jegyet ad a hallgatónak,
melyen a nyert szabadság időtartama világosan ki van irva. Mindazon
hallgato, aki a szünidő kezdete előtt engedély nélkül eltávozik, vagy
a szünidő lejárta után indokolatlanul távol marad, amennyiben ezen
mulasztása súlyosabb büntetést nem vonna maga után, az illető félévre
a szorgalomból adandó "nem elég szorgalmas" osztályzattal, s ezenfelül,
ha az illető tandíj-mentességet vagy ösztöndíjat élvezett, ezeknek elvoná-
sával büntetendő.

Azon hallgató, aki az igazgatótól bizonyos megjelölt határidőre
szabadságot nyert, de a szabadságidő lejártára vissza nem jöhetett, köteles
tovább-kimaradását levélben bejelenteni és indokolni, s ha ezt maga nem
teheti, tartozik ezt szülői vagy más megbizott által megtétetni.

Ha a szabadságidő letelte után nyolcz napra az igazgatóság meg
nem kapja az illetötöl a közvetlenül vagy közvetve tett jelentést, az
illető kilépettnek tekintetik. Az ily mulasztást elkövető s már kilépett nek
tekintett hallgató a tanintézet kötelékébe leendő visszavételért folya-
modhat, s a kervény fölött a tanári testület határoz.

Fegyelmi ügyek. A m. kir, gazdasági tanintézet hallgatóitól nemcsak
azt kivánja meg, hogy a mezőgazdaságban előforduló munkák kézfogását
megtanulják es begyakorolják, az üzletvezetőségben, úgy a számvitel és
becslésben jártasságot, egyszóval a mezőgazdasági szak-, alap- és segéd-
tudományokban alapos képzettséget szerezzenek, hanem megköveteli
növendékeitől azt is, hogy mindenki iránt mindenkor es mindenben
művelt ifjakhoz illő, szerény és illedelmes magaviseletet tanusítsanak,
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amiert magukviseletere vonatkozó, akár az igazgatótól vagy tanároktól,
akár a felügyelettel megbizott más intézeti tisztviselötöl vett figyelmez-
tetest köszönettel es tisztelettel fogadni es követni tartoznak, minek
elmulasztása a rend- es fegyelmi szabályok elleni kihágásnak tekintetik.

A tanintezet igazgatója, tanárai, más tisztviselői es tansegédei irá-
nyában a hallgatók tisztelettel tartoznak viseltetni.

Úgyszintén mindazon intézeti közegek irányában illedelmes viselettel
tartoznak a hallgatók, kik által az igazgatóság neveben - egyre vagy
másra felszólíttatnak.

Megkívánja a tanintezet hallgatóitól, hogy az intézeten kivül is
mindenkor es rnindenki irányában tisztességesen viselkedjenek s minden
csend- es rendháborítást óvatosan kerüljenek. A csend- es rendháborítási
esetek a polgári hatóság ele tartoznak ugyan, mindazonáltal ily kihágá-
sokért is épúgy felelősek a hallgatók a tanintézet igazgatóságának,
mintha azok a tanintézetben követtettek volna el.

A tanintezet hallgatói, epúgy mint a haza bármely polgára, a köz-
törvények s az azokat végrehajtó hatóságok alá rendelvék. ennek folytán
köteleztetnek a helybeli csend es rendre vonatkozó szabályokat s azoknak
végrehajtó közegeit illő tiszteletben tartani.

A tanári testület elvárja az intézeti hallgatóságtóI, hogy minden
körülmény között művelt ifjakhoz illő, ildomos. es erkölcsös magatartást
tanusít.

Aki ilyet nem tanusít, az nem lehet a hallgatóság tagja es a tan-
intézetből eltávolittatik.

Egymás irányában tartoznak a hallgatók illedelmes, barátságos es
előzékeny magaviseletet tanusítani.

Az intezetnek a hallgatók által használt helyiségeiben azok a leg-
nagyobb tisztaságra ügyelni tartoznak, az ugyanitt található bútorok,
minden egyéb leltári tárgyak ert pedig felelősek, s ha ezekben kárt tesz-
nek, a kártétel összege letett biztosítási dijukból levonatik.

A tanintezet igazgatósága elvárja minden hallgatójától, hogy vallása
szertartásában résztvegyen ; elvárja, hogy más vallást tiszteletben tartson
es senkit vallása szertartásainak gyakorlásában ne háborgasson.

Az intézeti kertek, szőlők, kisérleti ter es gazdaság, továbbá az
eszköz- es géptár, valamint a gyüjteménytárak látogatásánál a tárgyak
eh'ontása, növények, terményelz es gyümölcsök letépése, megsértése,
a munkások zavarása szigorúan tiltatik s a hallgatók a netán okozott
kárck megtérítésére köteleztetnek,

Dohányzás a termekben, valamint ott, hol ezt az igazgató tűzrend-
őri szempontból eltiltja, szigorúan tilos.

Mindennemü lőfegyverek es Iöszereknek, úgyszintén kutyáknak az
intezet helyiségeibe való hozatala, vagy ilyeneknek a kirándulásokra es
gyakorlat okra való elvitele tilos.



A tivornyazas, rosszhírü mulatóhelyek Iátogatása, kártyázás és min-
dennemű szerencsejátékok, rend- és csendháborítás, könnyelmü adósság-
csinálás úgy az intézetben, mint az intézet en kivül is szigorú an tiltva
vannak.

Oly hallgató, aki társaira bármely irányban karos befolyast gya-
korol, ha különben nem követett volna is el olyan cselekményt, mely
kizáratását maga utan vonna, a tanintézetből a tanártestület hataroza-·
tára és a földmívelésügyi m. kir, Minister úr Ö nmga előleg es jóva-
hagyásával ideiglenesen vagy végleg kizárható.

Oly esetekben pedig, mikor valamelyik hallgató oly közbotrányt
vagy fegyelmi vétséget követ el, hogy annak megtorlása s a tanintézet
tekintélye érdekében a tanári testület határozata szerint a büntetés sür-
gősen foganatosítandó, az illető tanari testület által azonnal kizarható
s erről a Minister úr Ö nmgának utólagosan teendő jelentés.

Kötelesek a hallgatók a szállást és élelmezést adók, valamint az
öltözéket készítő iparosok irányában tartozásaikat kellő időben kiegyen-
líteni:

Ha az intézeti hallgatóság bárminemu nyilvános mulatságot (táncz-
vigalom, hangverseny, dalestély sat.) akar rendezni, vagy ha masok által
tervezett ily mulatságokban intézeti hallgatók rendezők gyanant részt-
venni kivánnak : mielőtt a rendezőség megalakulna, tartoznak az illetők
ebbeli szándékukat az igazgatónak bejelenteni, és ennek jogaban áll ily
mula ts ag megtartésát, illetőleg ilyennek rendezésében való részvételt
eltiltani. Megengedés esetén a rendezőség felelőssé tétetik a rend szigorú
megtartásáért.

Ha valamely rendes hallgató altalanos hanyagságot mutat vagy a
rábízott munkát Ínegtagadja: tanari ülési határozat alapjan a tanintézet-
ből félév közben is ideiglenes en vagy végképen kirekesztetik,

A kihágás vagy vétség minősége, valamint az alkalmazandó büntetés
fokozata az igazgató, illetőleg a tanari testület által állapíttatik meg
s a magaviselet miatt nyerendő megrovás a bizonyítványban is hitétetik.

A büntetések, melyek kihágás vagy vétség eseten az elkövetökre
rnéretnek, a következök lehetnek:

Elsö fokozat. 1. Megintés a tan ar által, 2. Megintés az igazgató
által. 3. A tanari testület elötti megintés.

Második fokozat. 4. A tanári testület alt al kimondott "tanacs az
eltávozásra". 5. Az ideiglenes kitiltás ezen tanintézetból. 6. A végleges
kitiltás ezen tanintézetből, 7. A végleges kitiltás valamennyi hazai gazda-
sagi tanintézetből.

Megjegyeztetik azonban, hogy a fokozatok alkalmaz asa a vétség
vagy kihágás minőségétől függ, eszerint az elsorolt büntetések - az 1.
és 2. pont· alattiak kivételével - a tanári testület által ehhez mérve
szabarnak ki, esetleg a bizonyítványban is kifejezést nyernek.
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Hadkötelezettség'. A vederőről szóló 1889. évi VI. t.-cz. 25. §-ának
aj és b) pontjai értelmében a tanintézetet végzett, vagy pedig oly hall-
gató, ki legkésőbb besoroztatása évének októberhó 1-jéig a tanintézetet
sikeresen bevégzi, - miután a véderő-törvény végrehajtására kiadott
utasítás szerint a m. kir. gazdasági tanintézetek e részben a fögymnasiu-
mok és főreáliskolákkal egyenrangu szakiskoláknak tekintetnek, - egyévi
önkéntes gyanánt szolgálhatja le hadkötelezettségét.

A nm. földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. Ministeriumnak
22,734/1885. szám alatt kelt rendelete értelmében azonban az önkéntesi
évnek intézeti tanfolyam végzésével egyidejüleg való leszolgálása meg
nem engedhető.

Küldnlcges sznbálvok. Ide tartoznak: a házi rendszabályok, a munka-
rend, az órarend, a könyvtári szabályzat sat., melyekkel a hallgatóság a
beiratkozás után megismerkedik, s melyek részben ki is függesztetnek.

A szabályokban meg nem határozott fegyelmi esetekben a tanári
testület belátása szerint intézkedik.

A gazdasági gyakorlat rendszeres oktatására vonat-
kozó intézkedés.

A debreezeni m. kir. gazdasági tanintézet elsőéves hallgatói. a
Debreezen városától egy kis órányira fekvő intézeti gazdaságban, a
Pall~gon, konviktusban lévén elhelyezve, ezen helyzetből kifolyólag a
tanintézet igazgatósága indíttatva érezte magát, hogy a gazdasági gya-
korlat oktatására nézve a rendszeres eljárás érdekében házi szabályzatot
dolgozzon ki, mely egyrészt a hallgatóságnak irja elő az utat, melynek
követése kellő gazdasági gyakorlat szerzésére alkalmas, másrészt pedig a
tanítószemélyzetnek szolgál zsinórmértékül arra nézve, mily módszert és
eljárást köve'ssen a gazdasági gyakorlat oktatása körül,

Minthogy ez a szabályzat a gazdasági tanintézeteknél alkalmasásba
jövő gyakorlat-oktatás rendeltetését és terjedelmét megfelelően körvona-
lozza, s ez ügyben tájékoztatás szolgáltatására alkalmas, ennélfogva itt
annak egész terjedelmében való közlése ajánlatosnak látszott.

1. A tanulok tájékoztatása az intézet gazdaságának berendezése, kezelése
és űzletmenetéről, valamint gyakorlati oktatása általában az üzlet-

vitelben.
Megkívántatik, hogy midőn egy évelteltéveI a tanuló elhagyja a

gazdaságot, ismerj e részletesen annak egész területet, a vetésforgó kat és
azok minden egyes tábláit.
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Elő tudja sorolni az egyes táblák váltakozó talajának minöségeit
es ismerje főbb vonásokban azok tulajdonságait; ebböl kifoly6lag prak-
tikusan okadatolni tudja a forg6knak meglevő beosztását.

Ismerje a gazdaságban a termelési ágazatok arányát.
Pontosan tudja az állatok létszámát, azok értékét, az általuk produ-

kált trágya mennyiségét és felhasználását. Tudja, hogy értékesíttetnek
a mezei termények és az állatok, ismerje az azokból befoly6 bevételek
mennyiségét.

Tudja, hogy mennyi összeg fordittatik épületek fentartására, üzlet-
vitelre, napszám okra, cselédbérekre, tenyészállatok, vetőmagvak, gépföl-
szerelések sat. beszerzésére.

Tudja, hogya gazdaságban, egyes termelési ágak szerint minden
hold mennyi értéleü kiadást igényelt készpénzben, munkában és anyagban.

Tudja ugyanazoknak s így az egésznek is holdankinti bruttó- és
nettó-jövedelmét sat.

Hogy mindezek kivihetők legyenek, a tanulők ezirányu oktatása
több hónapra osztátik fel, 13 ami közben az időhöz kötött másféle gyakor-
latok is folynak.

A tanulók által vezetendő napló. Minden tanuló belépésekor egy
rovatokkal és különböző fejezetekkel ellátott üres napl6könyvet, valamint
zsebben hordozható s a gazdaság térképével ellátott jegyzőkönyvet kap.

A naplónak czélja, hogy a tanuló abba följegyezhesse mindennap
saját munkáját, észleleteit és tapasztalatait, valamint a gazdasági üzlet-
nek minden említésre mélt6 mozzanatát. Bejegyezze mindennap a gazda-
ságban elhelyezett, állami meteorológiai állomás on észlelt s az időjárásra
vonatkoz 6 adatokat.

Ezáltal a tanul 6 szemlélődésre, észlelésekre és elmélkedésre van
utalva, továbbá elmulaszthatatlan mindennapi munkásságra ; ezen naplóba
tett jegyzeteiből nagy mértékben kitünik a tanulónak hajlama választott
pályája iránt, annak képessége és felfogása. Végre pedig ezen naplóba
gyüjtött jegyzetei későbben, még önálló működése terén is, becses ada-
tokat tartalmaznak és nagyban szolgálnak az ifju gazda tájékoztatására.

A napló vezetésére a tanulők rendszeres utasítást kapnak s azok
időnkint a gazdasági intéző által megvizsgáltatnak, megbíráltatnak és
annak vezetéséböl bizonyítványukban osztályoztatnak.

Általános tájékozás a gazdaságban. A tanév kezdetén, októberhó
elejétől fogva rendes en 12-éig tart a gyülekezés és teljes berendezkedés,
eközben nincs más kötelességük a tanulóknak, mint körülnézni és felü-
letesen tájékozódni a gazdaságban.

A tanítás azzal kezdődik, hogy a gazdasági intéző a tanteremben
térképről megmagyarázza a gazdaság fekvését és annak beosztását, az
egész gazdaság czélját. Elmondja, hogy mely növények termeltetnek,
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praktikusan és röviden fogalmat ad a vetésforgókról általában és meg-
nevezi a gazdaság forgóit.

Előadja az állatok létszámát, azok tartásának czélját. Megnevezi az
épületeket s azok használatát.

Ezután következik a gazdaságnak bejárása és a magyarázottaknak
a helyszinén való bemutatása. Az intéző a tanuloknak a helyszinén meg-
mutatja a gazdaságot, annak minden egyes tábláját; megmagyarázza
azoknak akkori állapotát és mindazon munkákat vázolja, melyek azokon
végrehajtatnak az ősztől kezdődő egész év alatt.

Bemutatja a vetési tervezetet s előadja, hogy annak létesítésére az
egyes táblákon milyelőmunkálatok történtek és miért kellett azoknak
végrehajtatni; a már bevetett táblák előveteményét és előmunkáját szintén
leírja, bemutatva a vetésen esetleg már látható eredményeket.

Hasonlóan bejárják a majort, az intéző minden egyes helyiséget
bemutat, azok használatát megmagyarázza, mindenütt okadatolva, meg-
jegyezvén, vajjon megfelelnek-e a helyiségek a kivánt czélnak ?

A majorban bemutatja az összes állatokat, felhívja a tanulők figyelmét
egyes példányokra, kiemeli azoknak előnyös vagy hátrányes oldalait.

Ezen tájékoztató ismertetések egymásutáni napokon folynak, naponkint
2-3 órán keresztül, miközben a tanulők jegyzeteket készítenek maguknak,
melyek nyomán naplóikban (melyet az első naptól kezdve rendszeresen
és tisztán, a kiszabott alakban vezetni tartoznak) kimerítő leírásokat
tesznek, a hallottak után szabadon, saját felfogásuk szerint. Ezen leírásokban
benne kell lenni a gazdasági forgók, a vetéstervezet, az állatlétszám
kimutatásainak is.

Ezután az intéző a tanulok naplóit beszedi s átnézve, azokra meg-
jegyzéseket tesz, s már most tájékozza magát, hogya tanulők miként
értették meg magyarázatát, fogalmat nyer az egyes tanulők felfogásáról,
ami nagy mértékben kitünik az első följegyzésekből is,

Ezután az összes tanulők előtt előveszi a naplókat egyenkint, észre-
vételeit mindenikre megteszi, figyelmezteti őket az azokban előforduló
hiányokra, esetleg kifejezi megelégedését a helyes munkáls fölött és további
utasítást ad arra nézve, hogyanaplókat mikép vezessék, hogy az nemcsak
most, hanem később, életbelépésüle után is, tanulságukra szolgáljon.

Ezen első birálat, mely több napon keresztül kitűzött órákban
tarthat, egyszersmind kérdezősködéssel kötendö össze s a kapott feleletek
szerint ad további felvilágosításokat. Lehetőleg minden tanulóhoz intéz-
tetnek kérdések, hogy a szóbeli feleletből még világosabb képet alkot-
hasson magának egyesek hajlamáról és felfogási képességéről.

Novemberhóban a tanteremben 2-3 órán át, röviden, dióhéjba szorítva,
praktikus magyarázat tartatik a talajismeretből és telkesitésből, a trágya-
kezelés és annak használatából. Ennék befejeztével addig, míg az időjárás
engedi, a gazdaságban kint sorba vétetnek az egyes táblák s az eltérő
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tulajdonságuak földfúró segítségével mogvizsgáltatnak, s a tartott magya-
rázatra hivatkozva, tanulmányoztatik mindeniknek minősége, al- és fel-
talajának tulajdonsága. Megmagyaráztatik, hogy az egyes táblák mikor
és hogy voltak trágyázva, mikor kerülnek és milyen trágyázás alá.

Atrágyatelepek megvizsgáltatnak, bemutattatik annak kezelése,
esetleg a trágya hordása és teregetése.

Számítások tétetnek trágyamennyiségekre, becslés útján megállapít-
tatik a különböző minőségü trágyák \súlya, azok megmázsáltatnak s így
gyakoroltatik a tanulok szemmértéke.

Deczemberhóban a tanulok csoportonkint beosztutnak az irodába, ott
saját költségükön beszerzett irodai eszközök használata mellett gyakorol-
tatnak az üzletvitelhez szükséges kimutatások, rovatos jegyzekek (napszám-
jegyzék, fejési táblázatok, magtári kimutatások, etetési táblák sat.), a
gazdaságban előfordulni szokott irományole készítésében, melyeket a
tanulok külön íveken addig gyakorolnak, míg azok elkészítésében bizonyos
jártasságot szereznek, s csak midőn a kivánalmaknak megfelelő módon
és alakban tudják kiállítani, másolják be azokat naplóikba megőrzés
végett.

E gyakorlatoknak czélja, csupán kézügyességet szerezrn az irodai
teendőkben.

Januárhóban a tanulőknak rövid, praktikus magyarázatok tartatnak a
számvitelből, közben bemutatta tik maganak a gazdaságnak számvitele,
a leltári és anyag-számadás, a pénztári számadás.

Januárhó végén lezáratván a gazdasági számadások, az egészben a
tanulők ele adatik, miből a különböző üzletágakra tett egész évi kiadásokat
és azok bevételeit láthatják, amennyire ez az intézeti számadásokból
kitüntethető.

Ezzel a gazdasagi berendezés és üzletvitel szempontjából tartott
rendszeres és összefüggő oktatások befejeztetnek ; e részben a tanév
végeig csak alkalom szerinti okmutatásokban részesülnek a tanulok, és
pedig a következő módok szerint:

Az egész év folyamán történő minden lényegesebb eladások alk al-
maval megmagyaráztatik nekik a kötött üzlet, kiemeltetik annak előnye
vagy szükségszerüsége, annak aranya más előző években kötött hasonló
üzletekhez. Ily alkalommal számítási gyakorlatok tartatnak. Például :

Eladatott a gazdaságban felhízlalt 6 drb igás ökör, élősúlyban kilón-
ként 20 krral,. 5 "/0 engedéssel. Megmagyaráztatik, hogy mit értünk az
élősúlylyal való eladas alatt, kikötött koplaltatási idő alatt, százalékos
engedés alatt sat.

Az ökrök mázsálásánál s azok átadásánál jelen vannak a tanulok,
ezáltal érdeklődésük felköltetik., Tárgyaltatik előttük az ujságokban lát-
ható budapesti vágóhídi árakhoz képest az eladási ar minősége.
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Elővétebnek a hizlalás folyama alatt készült heti takarmányozasi és

mázsálasi kimutntások ; megbecsültetik, hogy soványari mi értéke volt az
eladott marhának, kiszámíttatik az összes felhasznált takarmány s a nyert
trágya értéke számbavétetik ; minden költség figyelembe vételével meg-
állapíttatik a mérleg, mely mutatja, hogya hízlalásból mi haszna volt a
gazdaságnak.

Ehhez hasonló számításokat tesznek a tanulők az ürü vagy mustra-
birka eladásánál, sertések, gyapju, szemes terményele eladásánál, valamint
minden nagyobb bevásárlásnál is. -

Ilynemü számításokat kötelesek a tanulők naplóileban részletesen
tárgyalva bevezetni.

Szállításoknál és minden nevezhető átadásoknál kirendeltetik sorrend
szerint 2-3 tanuló, hogy lássák, tniként azoktak szemes terményeket
felmázsálni és esetleg előre adott minták szerint megbirálva átvenni;
hogy szekták atermenyeket s állatokat vasúton felrakni és szállitani.

További példák:
A szérűs kertben álló kazalt a tanulók felmérik, köbtartalmát kiszá-

mítják, elibök adatnak a becslési rnódolr, miután ők csoportonleint fel-
becsülik, hogy folyóméterje hány mázsa takarmányt avagyalomszalmát
tartalmazhat? Ezután lernéretik és megjegyeztetik a kazalból néhány
folyóméter és a szükség szerint hordatik el úgy, hogy minden szállitáskor
megbízott tanulok ellenőrködnek a rakodás és pontos mázsálás fölött;
végre konstatáltatik a becslések minösége.

Az aratás ki lévén adva részes aratóknak, cséplés után kiszámíttatik
a tanulókkal, mibe került a gazdaságnak a termény métermázsájának
letakarítása és cséplése. Eközben egy tábla aratógéppel és napszám-mun-
kával arattatott, erre is megtétetik a számítás, s az összehasonlítás alkal-
mával részletesen tárgyaltatik mindenik médnak előnye, esetleg helyi
értéke és hátránya.

Ezekhez hasonló s közvetlenül a gazdaság üzletéből merített példák
nagy mennyiségben fordulnak elö s megannyi tanuságul szolgálhatnak
a tanulóknak, hogy azokban az üzleti érzék, a gazdaság iránt való
érdeklődés fölébresz tessék. - Ilynemü fejtegetések és számítások nem
tévesztendölt össze azon számítási gyakorl(dokkal, mint amilyenek a tetszés
szerinti adatokkal a számtani előadások alkalmával a tanulóknak meg-
fejtésül feladatnak, ezeknek a szemük elötti gyakorlatból való fölvétele
egészen más, közvetetlen hatással van az ifjakra. hasonlíthatatlanul
nagyobb érdeklődéssel fogják ezeket föl; nemcsak a számtételek, hanem
azok alapját képező üzletek is elméjökbe bevésödnek és gondolkozásuk
felköltetik.
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II. A tanulok gyakorlása a gazdasági munkákban.

A munkagyakorlatnak czélja, hogya, tanuló lássa: miképen kell a
gazdasági munkákat a legokszerűbben végezni, hogy a lényegesebb mnn-
kákat saját kezével végezni megpróbálja, sőt, hogy azokban némi gyakor-
lottságot szerezhessen magának; hogy a mások által végzett munkák
minőségét képes legyen megbirálni, mennyiségét fölbecsülni, esetleg
másokat a jó munkára megtanítani.

Végre pedig, hogya tanulők bizonyos, a gazdának nélkülözhetetlen
testi edzettséget, kitartást és türelmet, munkakészséget sajátítsanak el.

Erre nézve általánosságban megkívántatik, hogy a gazdaságban az
év leforgása alatt semmifele lényegesebb, habár rövidebb ideig tartó
munkatétel se forduljon elő, melyet a tanulők mindnyájan ne láttak
volna, az oly munkákban pedig, melyeket megfelelő magyarázat és meg-
mutatás után a tanuló végezni képes, s amelyek huzamosabban tartanak,
minden tanulónak részt kell venni.

Azon gazdasági munkák, melyekhez csekély értelmi erő, kevés testi
ügyesség szükséges, de annál nagyobb testi erőt és edzetteéget kivánnak,
anélkül, hogy a tapasztaltságot lényegesen előmozdítanák : a tanulókkal
vagy éppen nem, vagy csak rövid ideig gyakoroltatnak, mint pl. kapálás,
á iás, tengeritörés, trágyahordás és teregetés, rostálás sat.

Ellenben az olyan munkák, melyek a tanulők tapasztaltsagát elő-
mozdítják, vagy amelyek értelmi tehetséget, ügyességet kivánnak, hosszabb
ideig gyakoroltatnak, pl. faültetés,' fametszés, nemesítés, konyhakerti
ültetés és növénygondozás, dohányültetés, levéltörés, simítás, osztályozás,
naindenféle gazdasági gépek kezelése, sorjelzés, kapálás lókapával, takar-
mánykészítés, füllesztés, verrnelés, állatgondozás, tisztogatás és ápolás sat.

A rövidebb tartamu munkatételek, melyeknek végzésében a tanulők
részt nem vehetnek, csoportonkint, folytonos okmutatások kiséretében
mutattatnak be. Pl. aratás géppel, melegágy-készítés, dohánymag-vetés,
spárgavágás, szőlőmetszés, juhnyirás, gyapjnzsákolás, herélés sat.

Ezek figyelembe tartásával olyan jegyzék vezettetik, melyböl köny-
nyen kitünik, hogy a huzamosabb és többször előforduló munkákban
mely tanuló mennyi ideig foglalkozott, s így a felosztás könnyü. Minden
tanulóra rákerül a sor s annyi ideig gyakorolja az egy es munkatételeket,
amennyi ideig arra tapasztalat nyomán történt megállapodás szarint
szükség van.

A mindennap esteli rendelkezésnél a gazdasági intéző ezen naplót
átnézve, kitűzi azon tanulókat, kik egyes munkatételek végzésére követ-
keznek. A Iritűzött czél elérésére megkívántatik továbbá, hogya gazda-
ságban bármiféle véletlen vagy lényegesebb és ritkább an előforduló
esemény történik, a tanulők a lehetőség szerint összegyüjtessenek, még
ha ezáltal valamely gazdasági munka luitráliaiást szenuedne is, s az a
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tanulólmak bemutattassék, ha véletlen eset adja magát elő, azonnal is,
pl. valamely nevezetesebb gazdasági állattal baj történik vagy heveny-
betegséget kap, ellik vagy éppen nehéz ellés fordul elő, az időhöz kötött
munkatételek, mint méhraj-befogás, pusztító férgek -irtása, orrkarikázás,
csikóherélés sat.

Munkagyakorlatok eszközökkel és gépekkel. Az eszközökkel és
gépekkel való munkák gyakorlásánál nem tartatik sorrend és fokozatosság,
hanem, ahogy időszakonhint a gazdaságbeli munkálatok lcivánják, most
egyik, majd másik eszközzel és géppel való munkálat magyaráztatik meg
és végeztetik a tanulők által, s sohasem munkálkodhatik a tanuló olyan
géppel, melynek szerkezete- és használata neki előbb praktikus an meg
nem magyaráztatott. Egyszersmind minden előforduló gépnek beszerzési
ára közöltetík a tanulókkal, mit azok tudni és jegyzékbe venni kötelesek.
A munkanaplóban pedig pontosan bejegyeztetik, hogy egyes tanulők
mely géppel dolgoztak.

Gyakorlat az ekével. A majorudvaron megmagyaráztatik a tanulőknak
együttesen a használatban levő eke szerkezete és használata, a befogás,
az igás állatok korrnányzása, az _eke igazítás a, a szántás különböző
módjai ; bemutattatnak a gyüjteményben levő más szerkezetü ekék is.

Ezután felosztatnak a tanulők és előforduló alkalommal csoporton-
kint szántásra vezettetnek, úgy, hogy az év folyamán mindenik 6-8
napon keresztül szánt.

Ezen munkálat közben alkalom adatik arra, hogy a tanuló a szántó-
csoport által végzett terület nagyságát megtudja, kij teles arról jegyzéket
venni és kiszámítani, hogy ahol dolgozott, egy napra mennyi terillet -
esett minden ekére.

Midőn a szántás sora már minden tanulón keresztülment, akkor
alkalmas területre kivezettetnek kettős-fogatu ekékkel s egyenkint min-
den tanuló feladatot kap a hasítandó barázda szélességéről és mélységéről,
ekéjét a vezető szeme előtt beállítja és kipróbálja s azzal a feladat szerint
néhány barázdát húz, miután munkája közösen megbiráltatik. Esetleg
pedig ekeverseny rendeztetik kitűzött jutalmakkal.

Ezen gyakorlati próbatétel után a tanuló szántásra többé csak ki-
vételes szükség esetében utasittatik.

Gyakorlat a boronával és hengerrel. A tanulóknak a major udvarán
bemutattatnak a gazdaságban használatos és a gyüjteménytárban levő
mindenféle szerkezetü boronák és hengerek, azok haszna és használata
.megmagyaráztatik.

Ezután előforduló alkalommal boronákkal és hengerekkel munkára
vezettetnek, úgy, hogy egy egész napot mindenik boronáljon vagy hen-
gerezzen, mely munkánál tartozik pontosan följegyezni, hogy hány órát
dolgozott s ezen idő alatt mennyi területet végzett.

5



Az év folyamán ezenkivül a tanulo boronálásra nem utasittatik.
Gyakorlat a vettigéppet. A különbözö vetögépek szerkezete a major

udvarán mutattatik be, mikor is azok haszna, alkalmazása tárgyaltatik.
A vetőgépek mind szétszedetnek, amennyire a tisztogatásnál az történni
szokott és a tanulok előtt összerakatnak, megmutattatik a sorvető-gépek
különböző magra és sortávolságra való beállitása és kipróbálása.

Tekintettel a vetőgép fontosságára, minden tanulo köteles felügyelet
alatt sajátkezüleg a gépet feladat szerint beállítani.

Midőn a gép különbözö beállításában a tanulok gyakorlatot nyertek,
előforduló alkalommal vetésre vezettetnek, úgy, hogy minden tanulo
köteles egy egész napon a vetőgép mellett müködni, miközben a gép-
vezetést is meg kell neki hosszabb időn át próbálni,

Hogy pedig a tanulok a különbségeket lássák: a rendes használatban
nem levő szórvavető-gépek is munkában mutattatnak be tanulmányi szem-
pontból, még akkor is, ha azt a gazdaság érdeke nem kivánná.

Mint minden munkánál, úgy a vetőgépnél is köteles a tanulo pontos
jegyzeteket tenni arról, hogy mennyi ideig dolgozott a géppel és milyen
terület lett elvetve ezen idő alatt.

Gyakorlat a kapálógépekkel. A tanuloknak a major udvarán magyaráz-
zák meg a használatban levő kapálogépek és ekék szerkezetét, mindenik-
nek neve vagy szerkesztöje, azok beállítása, igazítása és használata.

Ezután adandó alkalommal a gépek munkába állíttatnak és fel-
ügyelet alatt gyakoroltatnak a tanulok, esetleg egész napon át csopor-
tonkint, mindenik húzvan néhány sort, sőt ha alkalom szerezhető, minden
tanuló egy fél napig foglalkozik a gép és fél napig a 10 vezetésével.
A köteles följegyzések és számítások a területre nézve minden tanulo
által megtétetnek.

Gyakorlat az aratógéppel. Tekintve a gazdaság viszonyait, melyek
szerint itt részes aratok végzik a munkát, az aratógép hosszasabban nem
müködhet ; tanulmányi szempontból azonban egy tábla aratógéppel
vágatik le, melynek szerkezete a major udvarán előlegesen a tanuloknak
megmagyaráztatik.

Ezen aratás az összes tanulo ifjuság jelenlétében történik s a tanulok
egyszersmind a marokszedést, a kévekötést és a keresztrakást kötelesek
v~gezni.

Eközben értesíttetnek a géppel végezhető munkamennyiségről s az
előttük végzett munkár ol is följegyzéseket tesznek, hogya kézi aratással
összehasonlítható számításokat tehessenek.

Gyakorlat a göz-cséplögéppel. A tanulok <1, kisérleti természettan elő-
adásai után már fogalmat szeréztek a gőzgépről általában, alkalmas idő-
ben, joval a cséplés kezdete előtt, bemutattatik és praktikusan megmagya-
ráztatik nekik a cséplőgépet hajto gőzgép szerkezete, annak főbb alkat-
részei, miképen jön létre a mozgás, valamint részletes en bemutattatik
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maga a cséplőgép, miközben a gép befűttetik és üresen mozgásba hozatik,
hogy a tanuló minden egyes rész funkczióját lássa a gyakorlatban.

A cséplés alkalmával a körülmények szerint akár egyszerre, akár
több csoportban, az összes tanulók foglalkoznak a cséplőgépnél, legalább
14 teljes napon keresztül és ezalatt az etetésen kivül mindenféle mun-
kában résztvesznek. Eközben kötelesek maguknak pontos jegyzéket
késziteni arról, hogy naponta hány órát dolgoztak a géppel, hány ember
foglalkozott mellette, hány keresztet csépeltek, hány leg magot nyertek,
mennyi esik abból egy keresztre, mennyi olaj volt szükséges, mennyi
víz és tüzelő használtatott el sat.

A leirt módokon foglalkoznak a tanulók a többi, itt föl nem sorolt
gazdasági gépekkel és eszközökkel is, fontosság szerint hosszabb vagy
rövidebb ideig, mint pl. a lógereblyével, tengerimorzsolóval, darálóval.
répavágóval. Mindeniknek szerkezetét kötelesek érteni, az azokkal való
munkálat czélja éppen az, hogy fogalommal birjanak a végezhető munka-
mennyiségről és elméjükbe vésödjék azok szerkezete.

,.

Gyakorlat az állattenyésztés körül. Az állattenyésztés körüli gyakorlat
czélja, hogya tanulók megismerjék az állatokat. 'I'udják az állatgondozás
körüli teendőket s azokat sajátkezüleg képesek legyenek végezni.

Megismerjék a használatban levő takarmányféléle minőségét, a külön-
böző takarmányozások czélját ; képesek legyenek különböző takarmány-
nemekből, gyakorlati számítások alapján, helyes takarmány-összetételeket
állitani elő; megismerjék a takarmányok előkészítésének módját es azt
sajátkezüleg gyakorolják.

Fogalmuk legyen az állatok leggyakoribb és közönségesen előforduló
betegségeinek külső jeleiről, tudják az állatokat betegségükben ápolni.

Ismerjék meg az igás állatok használatát és azokkal tudjanak dol-
gozm.

Ezeknél fogva:
A tanulok csoportonkint beosztatnak, úgy, hogy mindenik egy

egész hónapig foglalkozzék a szarvasmarha-istállóban, ugyanennyi ideig
a lóistállókban. Ez idő alatt köteles mindenik a rábízott állatokat teljesen
gondozni, takarmányozni és tisztogatni. Köteles résztvenni a takarmány-
előkészítésnél ; a füllesztést, répamosást és -vágást, szecskázást, takarmány-
vegyítést sajátkezüleg végezni.

A tehénistállóban mindenik tanuló a fejő tehenes keze alatt. legalább
3 napig tehenet fej; ugyanekkor végzik a .tejkamarában a tejhűtést és
szétmérést. Minden próbafejésnél felváltva legalább két tanuló van jelen,
kik elkészítik a jegyzéket nemcsak a gazdaság számára, hanem azt saját
naplóikba is bevezetik. .

Az ellési időszakban a tanulok beosztatnak a juhistállóba is, köte-
lesek felváltva ott tartózkodni, az ellési teendőkben a juhásznak segéd-

5*



68

kezni, bélyegezést és följegyzéseket pontosan teljesíteni. Hasonlóul beosz-
tatnak a fladzási időszakban a sertésólhoz is, és kötelesek a koczák és
malaczok etetésenél jelen lenni.

Midőn a tanuló ily módon állatgondozásra van beosztva, köteles
minden este irásban rövid jelentést tenni az intézőnek a történtekről és
tapasztalatairól, s ezen jelentését naplójába lemásolni.

Minden tanuló az állatgondozást illetőleg, nemcsak azon napokra
eső saját munkájáról és szerzett tapasztalatairól köteles naplójában rész-
letes följegyzéseket tenni, amikor közvetetlenül be volt osztva, hanem
általában tartoznak mindnyájan az összes istállókban gyakran megfordulni
s az állatok létszámáról, azok takarmányozás ának minő- és mennyiségéről
az egész éven át naplóilsban kimerítő kimutatásokat, följegyzéseket.
készíteni.

A legeltetési időszak alatt minden tanuló köteles egy héten át tehenet,
juhot legeltetni és őrizni, mert csak így képes megismerni a legelő állat
szokásait, annak táplálkozását, a legelő terület minöségét sat.

A beteg állatokat akkor, midőn istállói gyakorlaton vannak, kizáró-"
lag a tanulók ápolják, egyébkor pedig minden kóreset, annak gyógy-
kezelése és az ápolás bemutattaiik, azokról jegyzeteket tenni kötelesek.

Gyakorlat a kertészetben. A kerti foglalkoztatásnak czélja, hogya
tanuló gyakorlatból ismerje a különböző gyümölcsfák nemeit, külalakját,
megitélhesse a fák korát, gyakorlatból ismerje a gyümölcsfákkal való
bánást, megismerje a konyhakertí növényeket, azok termesztésének módját,
megismerkedjék a szőlömíveléssel.

Különösen azon kerti munkákban foglalkozik a tanuló, melyek gya-
korlatot, értelmet és kézügyességet igényelnek.

Végeznek a tanulók felváltva mindenféle magvetést, plántálást,
pikírozást, egész táblákból a fák átültetését.

Minden tanuló köteles legalább egy hétig nemesítés sel, ojtással és
szemzéssel foglalkozni, az .általa nemesített sorokat megjegyzi és napló-
jában úgy írja körül, hogy azt az év folyamán mindenkor képes legyen
kimutatni s munkájának minőségéről meggyőződhessék, s azt kivánatra
másoknak is megmutathassa.

Metszés alkalmával a kertész mellett több tanuló felváltva segéd-
kezik, sőt egyes fákat útmutatás szerint sajátkezüleg megnyes, melyekröl
naplójában szintén pontos jegyzéket készít.

A tanulókkal egész táblaojtványok ültettetnek át más táblába; fel-
ássák az eladásra szánt fákat, azok csomagolásában résztvesz nek.

Nyáron a fákat öntözik, hernyókat és rovarokat pusztítanak, a télire
bekötendö fákat_szabály szerint bekötözik.

A piaezra kész zöldséget fölszedik, megtisztítj ák és kellő módon
előkészítik.
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Különösen pedig a szőlönek a kinyitástól kezdve minden munkájánál

gyakorlati okmutatásokat nyernek, azon munkákat pedig, melyekkel tapasz-
talatlanságból nagyobb kár okat nem tehetnek, sajátkezüleg felváltva
végzik. Így az amerikai telepről dugványokat szednek, azokat elültetik
iskolába, kapálják és tisztán tartják, a gyökeres vesszőt felássák és száz
számra csomózva összekötőzik.

A szőlőnek ojtásaban magukat sajátkezüleg gyakorolják, zöldojtáso-
kat egész napon át felváltva végezn ek, azokat elbujtják, a fekete vesszőbe
és gyökérbe való ojtásban a körülmények szerint gyakoroltatnak.

Ill. A tanulok magaviseletére való felügyelet.

Tekintve azt, hogy az elsőéves tanulők rendszerint a gyermekkorból,
a szülői s más szigorúbb felügyel et alól kilépve, tanintézetünkben mint-
egy felszabadítva gondolják magukat, s tudva, hogy éppen az ifjnkornak
legkritikusabb szakat töltik, rendesen 17-19 évesek, nagyon gondos
felügyelet kell rájuk. Annyival inkább, mert sajnos dolog, hogy rendesen
akadnak közöttük olyanok, kik nem egészen saját ösztönüket és haj-
lamaikat követve választották pályájukat, hanem többféle ingadozások
és próbák után, mintegy kisérletképen tereltettek hozzánk, jókora adagot
hozván magukkal azon tulajdonságokból, melyekkel tanuló társaikra is
csábító hatással vannak s azokat a rend és fegyelemtől elterésre ingerlik.
Ennélfogva, különösen az olyan szándékok és kezdődő hajlamok elfoj-
tására kell törekedni, melyek az ilyen zsenge ifjaknal az idősebbek után-
zásában, a legénykedésben, fényűzésre való törekvésekben, nyilvános
helyeken való szerepelni vágyásban, költekezésben és adósságcsinálásokban
nyilvánulnak.

A felügyelő személyzet figyelemmel kiséri különösen azon tanulők
magaviseletét, kik szülőiktől a szükségesnél több pénzbeli küldeményeket
kapnak, s mihelyt azt tapasztalná, hogy az ifjak költekeznek s esetleg a
kapott pénzt nem a szülöik által kitűzött czélra fordítanák, azonnal szoros
számadásra fogja az ifjakat -s az igazgatóság útján értesíti a szülöket.

Szigorúan felügyel az azzal megbizott segédtanár arra, hogy a
tanulók - engedelem nélkül valóban egy lépést se tehessenek a gazdaság
határán kivül, Az egyes tanulóknál különös en a városban való engedé-
lyezett távozás hatását tanulmányozza, s ha azt venné észre, hogy a
tanuló ott akár pénzköltögetés, akár szükségtelen mulatozásra hajlik, az
ilyentől a további engedelem azonnal megvonandó és azután legföljebb
másik egészen megbízható társa felügyelete alatt engedhető ritkán a
városba, ki felelős legyen érette.

Ha a költekezésre és fényűzésre netalán éppen a szülők nyujtanának
alkalmat, azok az igazgatóság útján figyelmeztetendők. De különös fel-
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ügyelet fordítandó azokra, kik költekezés miatt adósságcsinálásra vagy
hazulról hozott tárgy aiknak elidegenítésére vetemednek.

Az ilyenektöl a felügyelő segédtanár beköveteli hazulról elhozott
tárgyainak lelt árát s időnkint apróra megvizsgálja, hogy azok meg-
vannak-e? Ha hiányt venne észre, vizsgálatot tart és szabály szerint az
igazgatóságnak jelentést tesz.

Általában a városba való távozás csak elfogadható és elkerülhetetlen
okból engedélyezhetö, s éppen nem engedhetö azon szokásnak lábra-
kapása, hogy az ünnep- és vasárnapokat a tanulők mulatozás kedve ért
a városban töltsék.

Bármely fontos ok miatt adatik is azonban engedély, föltétlenül
megkövetelendő, hogy este a vacsora idején már a gazdaságban legyen
a tanuló, nehogy ez is költekezésre indítsa. A gazdaságból engedélyezett
kinthálás csak a szülöi vagy rokoni látogatás alkalmával, szóval a leg-
kivételesebb esetekben történhetik, és csak úgy, ha az ifju hálóhelyét
megnevezi és az elfogadható.

Az engedély nélküli leinthálás pedig a legnagyobb kiháqások közé soroz-
tcttik és szígorú büntetés nélkül nem maradhat.

Szorosan felügyel a segédtanár, hogyatanulólmál még a legártat-
lanabb kártyajátélc, sőt alapszabályaink szerint, még kártya se forduljon elő.

Ellenben, hogya gazdaságban való tartózkodás és a tanulók együtt-
lakása nekik minél kellemesebbé tétessék, s ne vágyakozzanak aZ,on
kivül keresni rnulatságaikat : a szelid játékokat, szóra.kozás gyakorlását,
lakásszobáik kellemes és kedélyes berendezését, a tanítószemélyzet minden-
képen előmozdítja.

A felügyelet kiterjeszkedik eszerint a tanulóknak az előadásokon és
munkagyakorlatokon kivül fenmaradó idejük éltöltésére is, őket ártatlan
mulattató olvasmányokra, az olvasóteremben való olvasásra buzdítj a s az
olyan idötöltéseket, meÍyek habár önmagukban véve nem tilalmasak is,
de amelyek idejüket haszontalanul túlságos mértékben elfoglalj ak, kor-
látozza.

IV. A tanulok egészségére való felügyelet.

Az intézeti orvos időnkint megvizsgálja a tanulők egészségi állapotát
és lakásaikat ; a felügyelő személyzet az orvos észrevételeit figyelembe
veszi, szigorú an felügyel, hogya tanulők saját és társaik egészségét ne
veszélyeztessék.

Különösen a lakó- és tanulószobákban tapasztalt minden rendetlen-
séget eltávolít, a tisztaságra, a szellőzterésre és fűtésre felügyel, a
dohányzást korlátozza .

. A tanulők ruházkodását megfigyeli s őket az időszaknak meg-
felelő viséletre utasítja.
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Különösen figyel arra, hogy az egészséget veszélyeztető időben a
tanulők engedélyt ne kapjanak a városba távozásra, hova leginkább
gyalog járnak

Nyári időben, amikor a hidegvíz-fürdő használtatik, felügyel arra,
hogya tanulők mindenike használja a fürdőt és az egészségre hasznos
fürdéstől vissza ne húzódjék.

Az egészség és testi ügyesség fejlesztésére a tanulok, pihenő ide-
jükben, a parkban felállított tomaszerek használatára buzdítandok.

Ellenben szigorúan eltiltandó, akár a munkában, akár azon kivül,
minden olyan vakmerő és a testi épséget veszélyeztető legénykedő
vállalkozás, amely az ifjak fejlődésére káros lehet.



A_keszt.helyi m. kir, gazdasági tanintézet főépülete.

KESZTHELYI M. KIR. GAZDASÁGI TANINTÉZET.
(M1WNYÍLT AZ 1865. ÉVBEN.)

A tanintézet rövid története. A keszthelyi Georgicon-nak az 1848. évben
történt megszünése után és az ezideig mint magántulajdon fennállott magyar-óvári fő-
herczegi gazdasági tanintézet az 1850. évben kizé.rólagosan nemet nyelvü oktatással
cs. kir. állami felsőbb gazdasági tanintézetté alakíttatván át, a közvélemény, kivált az
1860-as évek elején, mindinkább hangosan követelte, hogy magyar tannyelvű felsőbb
gazdasági tanintezet állíttassék fel állami költségen.

A közvélemény ny ilvánulásának színhelye s a követelés szóvivője az országos
magyar gazdasági Egyesület volt, hol beható eszmecserék folytatása után Korizmics
László alelnök azon tervét fogadták el, melynek ertelmében az ország gazdasági viszo-
nyainak eltérő voltát figyelembe véve, ehhez képest fokozatosan kilencz felsőbb szerve-
zetü gazdasági tanintézet és vármegyénkint legalább két-két földmíves-iskola állítandó fel.

Az ország akkori kormányu, a m. kir, Helytartótanács Budán, a gyakori felszóla-
lasoknak engedve, a kérdést szintén fontolóra vette s az erre megindult hosszas tárgya-
lások eredménye az lett, hogya bécsi m. kir, udvari kanczelláriával egyetértőleg egyelőre
egy magyar tannyelvű, felsőbb szervezetü gazdasági tanintézetnek a dunántúli vidéken
és egy ilyennek az Alföldön való felállítása ment határozatba, mely czélra' Ö Felsége
legmagasabb engedélyével a budai vár kiépítésére szánt alapból 240.000 frt lesz fel-
használandó.

A Dunántúli vidéken emelendő tanintézet helyének kijelölése alkalmával, annak
daczára, hogy e részben több város tett kedvező ajánlatot, főleg azért esett Kesstheture



74

a választás, mi mellett a közvélemény is állást foglalt, mert ezzel egyrészt a Keszthelyen
51 évig fennállott és a legjobb emlékben maradt Georgicon iránti kegyeletnek kivántak
kifejezést adni, másrészt azonban úgy a keszthelyi uradalom tulajdonosa, Festetics Tasziló
gróf cs. Jár. altábornagy, valamint Kesztltely városa is az új tanintézet létesítésének
megkönnyítését czélzó kedvező ajánlatokat tettek, melyekhez azonkivül Zalavármegye
közönsége, annak nemesi pénztára és gazdasági egyesülete, Csáktornya és Nedolícz köz-
ségok, valamint magánosok is csatlakoztak adományaikkal, a Csorna-prémontréi kanonok-
rend pedig, mely Keszthelyen gymnasiumot tart fenn, a tanintézet létrejöttét a maga
részéről is hazafias áldozatkészséggel előmozdítandó, ahhoz egy szerzetebeli kellően minö-
sített tanerőt ajánlott fel teljesen díjtalanul. A tanintézet tanulói részére továbbá több
ösztöndíj-alapítványt is jelentettek be.

A tanintézet jövőjének ekként történt biztosítása után, Ö Felsége 1864 juniushó
3-án kelt legkegyelmesebb rendeletével a Keszthelyen felállítandó ,,01'szágos gazdászati
és erdészeti tanintézet" tervezetét elfogadni és novemberhóban Féte?!y Józse! személyében
az igazgatót kinevezni méltóztatott, kinek a tanintézet részletes tantervének kidolgozása,
az építkezésre való felügyelet és a berendezések előkészítése tétetett feladatává. E'rdészeti
osztály szervezését szintén tervbe vették, mert a selmeczbányai erdészeti akadémián a
tannyelv német volt és magyar erdészek nevelése közóhajképen nyilvánnlt, de az ezen
osztály életbe léptetésővel járó nagyszámu nehézség fölmerülése utóbb a terv elejtésére
vezotett. Ellenben határozatba ment, hogya felsőbb szervezeti.i tanintézettel kapcsolatosan
!öltl11líves-iskolát állítanak.

A tanári személyzet a fentnevezett igazgatón kivül egy rendes tanárból (800s
Mihály, prémontréi rendü volt gymnasinmi tanár) és két segédtanárból ('l'onnay Béla,
a pesti állatgyógyászati intézet volt tanársegédje es Balás Á?'pád, a magyar-óvári cs.
kir, gazdasági felsőbb tanintézet volt tanársegédje) állott, kikhez még a földmíves-iskola
tanára s a gazdaság intézője (7űth Ágoston, volt honvédezredes és jószágbérlő) és végül
a kertész (Rozenbucli Lqnács, volt uradalmi kertész) alkalmazása csatlakozott. Az új tan-
intézetbe leendő fölvételre minden várakozást messze felül mulő számban jelentkeztek
tanulók, t. i. 59.

A tanintézet megnyitása, mely 1865 novomborhó I-jén ünnepélyesen ment végbe,
országos fontosságu eseménynek tekintetvén, arra messze vidékekről is nagyszámu érdek-
lődő sereglett össze. Jelen voltak nevezetesen aGeorgicon dicsöemlékü alapítójának
unokája, ugyancsak Festetics GyÖl'gy gró! cs. kir. kamarás, akkoriban Zalavármegye fő-
ispánja mint királyi biztos, az országos magyar gazdasági Egyesület, Zala és Somogy
vármegyék gazdasági egyesületeinek küldöttségci, a magyar-óvári cs.. kir. gazdasági
felsőbb tanintézet képviselői sat. és nagyszámu gazdaközönség az ország minden
részéből.

A következő tanévben, melylyel a tanfolyam teljessé vált, a hallgatók száma
104-re szaporodott fel, mely szám kezdő gazdasági tanintézetnél alig fordult elö~valahol,
mi világos bizonyítéhul szolgált arra nézve, 'hogya tanintézet felállitasa valódi hiányt
pótolt. Mindjárt működése kezdetén a tanintézetnek nagy nehézségekkel kellett meg-
küzdenie, mert a tanulók úgy előképzettségét, valamint nagy számát tekintetbe véve,
csakhamar nyilvánvaló lett, hogya tanári szomélyzet elégtelen, az épület fölötte szűk,
a fölszerelés és egyéb szükségletek kielégítése nagyon szegényes, a tanintézet fentar-
tására rendelt költségadomány esekélysége pedig eredményes működést lehetetlenné tesz.

A felsőbb szervezetü tanintézet a város főpiaczán levő, Zalavármegye részéről
e czélra átengedett és átalakított, a földmíves-iskola pedig a Keszthely várostól nyert
téren emelt épületbe, melyhez a majorépületek csatlakoztak, helyeztetett el. Néhány
gép- és eszközmiutdtól eltekintve, melyet a tanintézet aGeorgicon gyüjteménytárából
.kapott ajándékba, semmiben sem lépett annak örökébe. A tanintézethez gyakorlat terefil
kapcsolt 286 holclnyi gazdasig is, melyet a keszthelyi uradalom tulajdonosa a vele kötött
szerzüdés értelmében 15 évről 15 évre megujítaudő örökös bérlet mellett mérsék~lt áron
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engedett at, a Georgicon volt gazdaségától messze eső, ellenkező iránybari hasíttatott ki
oly silány földekből, melyek addig legnagyobbreszt sovány legelőternek használtattak.

Az 1865j66-ki tanév végén azonnal a főépület kibővítéséhez fogtak, két tágasabb
tantermet építettek hozzá, a tanári kart pedig két rendes tanárral (DI' Schének István,
a kassai főreáliskola volt tanára, a vegy tan és a rokonszakok, és Wagnel' KÚ1'oly, a
selmeczbányai erdészeti akadémia volt segédtanára, az erdészettan sat. tanárává nevez-
tetett ki) egészítették ki.

A tanintezet tanterve nagyobbrészt a magyar-óvári cs. kir. gazdasági felsőbb tan-
intézet nyomdokait követte; eleinte hároméves tanfolyam volt tervezve, utóbb azonban
kétévesben történt a megállapodás, s a tanintézet hivatalos czime ,,01'szágos gazdasági
felsőbb tanintézet" lett. Fölvételi föltételül nyolcz gymnasiurni, hat realiskolai osztály
végzesenek s egyéves előleges gazdasági gyakorlat kimutatása volt kitfízve. Kevesebb
elméleti, de hosszasabb gyakorlati előképzettség esetéri az illetők fölvételi vizsgálat téte-
lére köteleztettek, melyen a fölveendők a mennyiség- és mértanból, a természettan, a
természetrajz (állat-, növény- és ásvány tan) és a vegytanból megfelelő clöképzetcségröl
számot adni tartoztak. A tanév októberhó l-jén vette kezdetet. A tandíj félévenkint
20 frt volt.

A földmíves-iskola, melynek czéljául majorosok es kisgazdák nevelése volt ki-
jelölve, a felsőbb tanintézet igazgatójának felügyelete és a földmíves-iskola tanárának
közvetlen vezetese alatt állott, ki egyúttal a gazdaság intézője volt. A tanfolyam kétéves
és oly berondezésü volt, hogy az elméleti oktatás főleg a téli időre esett, a tanulők pedig
minden gazdasági és kerti munkát végezni tartoztak. A fölveendő tanulóktói elemi iskola
befejezése, 17-22 éves életkor és egészséges testalkat kivántatott. Oktatás és ellátás
fejében egyenkint 150 frt volt fizetendő. Evenkint 16 tanuló vétetett föl. A tanulókat
többnyire uradalrnak küldték saját költségükön a fölqmíves-iskolára.

Ö Felsége 1874. évi augusztushó 15-én kelt legmagasabb elhatározásával a hazai
gazdasági szakoktatás újjászervezésnek alávettetvén, a tanintézet fölvételi föltételeinek
leszállítása mellett azon szervezetet kapta, melylyel jelenleg bir, czimében az eddig viselt
"felsőbb" jelző elhagyására utasittatott, egyidejűleg azonban, mi általános meglepetést
okozott, a földmíves-iskola annak éppen 10 évi fennállása után meg lett szüntetve, s az
általa elfoglalva volt helyiségek az új szervezettel életbe léptetett gazdasági gyakorlat
oktatásának czóljaira engedtetett áto

Mielőtt a tanintézet újjászervezésen ment volna keresztül, sűrü emlegetés, sőt
illetékes helyen komoly tervezgetés tárgya volt, hogya tanintézet tanári kara és egész
fölszerelése a Felföld részére Kassári felállítandó tanintézethez helyeztetik át, a meg-
maradó földmíves-iskola mellett a tanintézet helyébe ellenben felsőbb szervezetii szőlőszeti
és borászati tanintézet rendeztetik be, mely terv azonban számos nehézségbe ütközvén
s a tanintézet fenmaradásának pártelói részéről erős ellenállásra találván, nem valósul-
hatott meg.

Az 1889. évben földmívelésűgyi Minister úr Ö nmga 22,924. szám alatt kelt ren-
deletével a gazd. tanintézetek tanterve új szabályozásnak vettetett alá, egységes szabályzat
lett életbe léptetve és nevezetesen a tananyag szakszerü csoportosítása rendezte tett el.

Keszthely helyi viszonyai.

Fekvés, Keszthely nagyközség a 46° 46' földrajzi szélesség és 34° 53' földrajzi
hosszuság alatt Zalavármegyében, 119 111 (az intézet küszöbje) az Adriai tenger és 19 111-

nyire a Balaton fölött fekszik.
Környezet. Keszthelyt körülveszik keletről és északról a Bakony-hegység deli

határhegyei, melyek itt meg 250-300 111 viszonylagos magasságot érnek el, s melyeknek
déli és nyugati lejtői szőlővel borítvák; ugyancsak ezen hegységből délnek a Balatonig
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kinyúló földháton épült Keszthely; nyugatnak határolja a Zala folyóval párhuzamos
dombhát; végre délről fekszik a Balaton s a "Fenék"-i gyep híres telivér-ménesével és
nemkevésbbé híres gulyáival.

Egyébként Keszthely környez ve van tolnai Festetics Tasziló gróf uradalmai által,
melyeknek egyúttal központja is, hol nemcsak a grófi család székel nagyszerü palotájában,
de itt vannak a jószágkormányi és egyéb központi hivatalok is.

Közhivatalolr és intézetek. Keszthelyen székel a járásbiróság telekkönyvi hiva-
tallal, főszolgabiró, adóhivatal, állami pósta- és táviró-hivatal, kir. közjegyzőség és pénzügy-
őri biztosság.

A gazdasrigi tanintézeten kivül van a prémontréi szerzetes kanonokrend társháza
által fentartott főgymnasium, polgári leányiskola, ipariskola, végre alsófoku kereskedelmi
iskola.

Keszthelynek van két takarékpénztára, önsegélyző szövetkezete, tüzoltó-egylete,
csónakdzó és korcsolyázó egylete, társasköre és állandó nyári saínháza, Székhelye a
"Keszthelyvidéki Gazdakörv-nok ; heti közlönye a "Keszthelyi Hírlap''.

Közlelíedés és t:ivols:íg'i víszonyok. Keszthely a déli vasútnak azon két vonala
közt fekszik, melyek Nagy-Kaniasán érintkezve, innét Budapestre és Bécsbe kifutnak.
Keszthely Budapesttől 183, Nagy-Kanizsán át Béostől 289 Icm-xe fekszik. A balaton-szerit-
györgyi állomástól 10 km-xe fekvő Keszthely városába a keszthely-balaton-szent-györgyi
helyi érdekü vasúton jut :1Z utas; a Déli vasút minden vonatához csatlakozás van.

Népcsség. Keszthely lakosainak száma az 1891-ki népszámlálés szerint 5742, a vele
összefüggő Polgárvé.rosé 773, összesen tehát 6515. Azonban ide sorolandó a csekély távol·
ságra fekvő Cserszeg-Tomaj hegyközség is 18761akosával, kik minden tekintetben Keszt-
helyre utalvák, s itt fekszenek a keszthelyiek szőlői is.

Keszthely lakossága - miután polgárságának kevés földbirtoka van - nagyrészt
kereskedést és ipart {iz; de nagy számot tesznek ki a ti ztviselők, ügyvédek és gazda-
tisztek, nemkülönben a közoli vidék földbirtokosai, kik csak télen vagy állandóan itt
laknak; azonkivül nyáron fürdővendégek is tartózkodnak itt, kiket vagy a balatoni, vagy
a közelfekvő hévizi fürdő vonz ide.

A tanintézet tanári és tiszti kara'
az 1895/96-ki tanévben.

Igazgató:

Csanády Gusztáv dr. Előadja a mezőgazdasági vegytant, a techno-
lógiát s a borászatot. A tanintézet szőlőjének kezelője. - Tanári éveinek
száma 26, igazgatói évei száma 3.

Vegy tudor. A zalavármegyei gazdasági egyesület tiszteletbeli tagja. A keszthely-
vidéki gazdakör alelnöke. A gazdasági tanácsadó bizottság, a községi iskolaszék és
közegészségügyi bizottság, a keszthelyi csónakázó- és korcsolyázó-egylet elnöke. Zala-
vármegye bizottsági és Keszthely város képviselö-testületének tagja. A keszthelyi
kölcsönös segélyző-szövetkezet igazgató-yálasztmányi tagja.

Előadók:

Csorba Gusztáv (Szakácsi), gazdasági intéző, vezeti az elsőéves hall-
gatók gyakorlati okmutatásait. - Szolgálati éveinek száma ll.

A keszthelyi járás lóavató-bizottságának tagja.
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Czakó Béla (Diósgyőri), rendes tanár, okI. gazda és állatorvos. Tan-

tárgyai: talaj isme, általános és alkalmazott növény termelés és rétmivelés,
gazdasági berendezés- és becsléstan, mezőgazdasági előtan. A vetőmag-
vizsgáló állomás és a kisérleti telek vezetője. - 'I', é. sz. 14.

A zalavármegyei gazdasági egyesület tiszteletbeli tagja. A keszthelyvidéki gazda-
kör titkára és az állami bizományi szénkéneg-raktar, valamint az amerikai szölötelep
kezelője. A gazdasági tanácsadó bizottság tagja.

Farkas Sebestyén, fökertéez, a kertészet, a szőlőszet, a méh- és sely-
mértenyésztés előadója. A méh- s a selyemtenyésztés vezetője. - Sz.
é. sz. 8.

Ferstl János, akadémiai segedtanár a tanintézethez beosztva. 'I'an-
tárgyai: Általános és analytikai vegytan, számtan. A chémiai kisérleti
állomás vezetője s a borpincze kezelője. - Sz. és t. é. sz. 8.

Kiss József, rendes tanár, old. állatorvos. Előadja az állatboncz- és
élett ant, az általános állattenyésztést, a szarvasmarha- és juhtenyésztést,
a ló-, sertés- és baromfi-tenyésztést, az állategészségtant, az állatjárványok
és törvényes főhibák ismertetését. Az intézet állatorvosa. - T. é. sz. 21.

A zalavármegyei gazdasági egyesület tiszteletbeli s a gazdasági tanácsadó bizott-
ság tagja. A keszthelyi csónakázó- és korcsolyázó-egylet parancsnoka.

Lovassy Sándor dr, rendes tanár, okI. gazda és képesitett közép-
iskolai tanár. Előadja a gazdasági állattant, a növény tant, a növény-
boncz- és élettant, a növénykórtant, az ásvány tant és földismét, a ter-
mészettant, az éghajlattant. A meteorológiai állomás vezetője. - T. é. sz. 20.

Bölcsészettudor. A balatoni kultur-egyesület keszthelyi választmányának al-
elnöke. A magyal' ornithológiai központ levelező tagja és rendes munkatársa. A "Keszt-
helyi Hirlap" felelős szerkesztője. A keszthelyi társaskör titkára.

Schadl János, rendes tanár, okl. gazda, technikus és kulturtechnikus.
Tantárgyai: elméleti és földmértan, erőműtan, gép- és eszköztan. építé-
szet, erdészet, rajz. - T. é. sz. 26.

A zalavármegyei gazdasági egyesület tiszteletbeli, a keszthelyi közbirtokosság,
a tűzoltó-egylet, a keszthelyi hitelszövetkezet választmányi s a keszthelyi iskolaszék
tagja.

Sparszam Pál, rendes tanár. Tantárgyai: nemzetgazdaságtan, gazda-
sági statisztika, gazdasági jogisme, ügyirálytan, számviteltan. Könyvtár-
kezelő és tanárszéki jegyző. - T. é. sz. 26.

A zalavármegyei gazdas::ígi egyesület tiszteletbeli tagja. A keszthelyvidéki
gazdakor pénztárnoka. A községi iskolaszék tagja. A keszthelyi jótékony nöegylet
titkára. A csónakázó-egylet és a keszthelyi hitelszövetkezet igazgató-választmányi
tagja.

Bolgár Dezső, okI. gazda, ösztöndíjas gazdasági segéd.
Lehrmann Ferencz, pénztár-kezelő és irodatiszt.

Nyugalmazott uradalmi kormányzó-számtartó, a vasvári önkéntes tiizoltó-egylet
örökös tiszteletbeli elnöke.

Hanny Ödön dr, az intézet orvosa.
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A tanintézet hallgatóság'a.
Az utolsó hat évben a hallgatóság száma volt:

A tanintézetet megelőző Keszthclsji Geo1"gicon-nak 51 évi fennállása közben 1444
hallgatója volt.

Az 1865-től 1874-ig fennállott keszthelyi föld'míves-iskolába 110 tanuló járt.
Az 1865-től 1874-ig régibb szervezetü, eleinte "oTszágos", utóbb 1867-töl fogva

JIm. kir. gazdasági felsőbb tanintézet" kétéves tanfolyamát 445 hallgató végezte.
Az 1874. évtől fogva jelen szervezetében mtíködő tanintézetben pedig 944 hallgató

volt beírva.
Az 1865-től fogva mostanáig, vagyis 30 éven kerosztül fennálló tanintézetnek

eddig összesen 1389 hallgatója volt.

Hal lgatók szállása és élelmezése, Az intézet hallgatói szállásról
és élelmezésről önmaguk gondoskodnak, mire a városban magánházaknál
elég alkalom kínálkozik ; a teljes ellátásnak havi költsége, az illetőnek
igényeihez képest, mintegy 25-40 frt szokott lenni.

Minthogy a szállás és élelmezés megválasztása lényeges befolyással
van arra, hogy az illető hallgató ittlétének czélját minél inkább elérje,
ennélfogva fölötte kivánatos, hogya szülők vagy gyámok az elhelyezésre
nézve személyesen, vagy megbizottjaik útján intézkedjenek.

A hallgatók lakásaikat s azok megváltoztatását az intézet igaz-
gatóságánál. az e czélra berendezett ürlapokon pontosan bejelenteni tar-
toznak.

Az igazgatóságnak jogában áll oly helyek elhagyását követelni,
vagy oly nyilvános helyek látogatását betiltani, melyek a hallgatók
erkölcsére vagy tanulmányi előmenetelére káros befolyásuaknak mutat-
koznak.

Felhivatnak a szülök és gyámok, hogy fiaikat egyszerű és takarékos
életmódra szorítsák és költekezéseiket kellőleg ellenőrizeék, mely irányban
az igazgatóság őket tőle telhetőleg támogatni kész. Sajnosan kell tapasz-
talnia az· igazgatósághak, hogy az elöfo1"Cluló legtöbb fegyell1'ti kihágásnak
szülö oka: a valódi sz'Ükségleten túl bö lcöZtekezésre nyujtott mod, mit az ügy
és saját érdekükben a szüZö1cnek seorqoson kerülniök kellene.

<II

ÖsztönIlijak és segélyek. aj Az itteni tanintézetnél országos alapból
150 frtos hat ösztöndíj van rendszeresítve.
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Az ösztöndíjak a tanári szeknek ajánlatára a nm. földmívelésügyi

m. kir. Ministerium által egy-egy tanév tartamára adományoztatnak, s
ilyenek elnyerésére csak oly tanulőknak van kilátásuk, kik bebizonyított
szegenysegök mellett példás magaviselet, kiváló szorgalom es jó előmene-
telök által tünnek ki.

Magánalapítványok útján meg következő ösztöndíjak nyerhetők el:
hj A Vité,6-félr: ösztöndíj.
A lefolyt tanévben egy hallgató összesen 180 frtot nyert a Vitéz-

fele alap kamatja gyanánt; különben az alapitvány folyton növekszik
azáltal, hogy az esetleg ki nem osztott kamatok is tőkésíttetnek. Az
ösztöndíjt egy, esetleg ket evang. ref. hallgatónak, az intezet tanári
karának ajánlatára, a tiszáninneni superintendens adományozza.

cj A S01nogymcgyei gazclasági egylet alapítványának kamat ja ösztön-
díjakra fordittatik ; ezen ösztöndíjakat nevezett gazdasági egylet adomá-
nyozza. A lefolyt tanévben hat hallgató 500 frt segélyben részesült.

elj Baronyi Iqnácz földbirtokos, keszthelyi lakos által tett 1000 frtos
alapitvány karnatai, mely ösztöndíjt ezen tanintezeten tartózkodó hallgató
nyerheti el.

ej A Csáky Petronella grófnő által alapított évi 300-300 frtnyi
ösztöndíjat a tanintézetek valamely hallgatója nyerheti el.

fj Az Első magyar általános biztosító-társaság oly gazdatisztek vagy
kisgazdák fiai számára alapított 400 frtos ösztöndijakat, kik valamely
gazdasági tanintézetnek tanulói, vagy további kiképeztetés végett kül-
földre menni szándékoznak. Az adományozás a fentemlített társaság által
beturendben felhivandó megyei gazdasági egyesületek útján történik s a
pályázók kérvényeí az illető gazdasági egyesülethez terjesztendők be.
Fentnevezett összegből 200 frt tanintézeti hallgatónknak adományoztatott.

gj Sclucare Abraluunmé által alapított 100 frtos ösztöndíj.
hj A Pesti hazai első takarékpénztár-egyesület egy gazdasági tanintézeti

hallgató részére évi 400 frtos ösztöndijat alapított, melynek elnyereseert
a hazai összes gazdasági tanintézetek hallgatói pályázhatnak. A megelőző
öt tanévben itteni hallgató nyerte el.

ij A budapesti magyar izr, kézrnű- és földmívelési egylet GOfrt
ösztöndíjat juttatott egyik hallgatónknak

k) Az intézeti segélyegylet is juttat erre érdemes szegénysorsu tanu-
lőknak évenkint megfelelő számu €lS pályázat útján elnyerhető segély-
díjakat, A lefolyt tanévben 527 frt osztatott ki.
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A tanintézet g'azdasága.

'l'crülct, Az intézet saját és bérbirtokának következő térfogata van:

139 Oöl.

(Lásd a térképet.)

Az intézet majorja közvetlenül a város alatt fekszik s a város föpiaczán
álló tanintézeti épülettel telefonnal van összekötve.

A majorban a gazdasági épületeken kivül vannak elhelyezve az
elsőéveseknek gyakorlati oktatására szolgáló tanhelyiségek, az intéző és
segédjeinek lakása, és csak kis park által elválasztva a főkertész lakása,
mely közvetlenül az intézeti kertre dűl.

A gazdaság, mint a térképből kivehető, a kert mögött veszi kez-
detet s a Zsid völgyébe vezető út jobboldalán terül el, eszaki végével
az intézet szölöbirtokával érintkezvén.

A gazdaság bár részben lejtős, mégis nagyrészt mély fekvésénel
fogva alagcsövezest igényelt, mely a m. kir, kulturmérnökség által esz-
közöltetett, es pedig a majorban 4 7.;71" a kertben 7 klt 15 Oöl, a réten
2 klt, a szántóföldeken 114 kh 46 Oöl, összesen tehát 127 kh 71 Oöl lett
alagcsövezve, 19 kl: 84 Oöl rét pedig az alagcsövekből kifolyó vízzel való
öntözésre berendezve.

Beltelek : majorudvarok, szérűskert
Szántott föld: öt forgóban

forgón kivül

es illetménykertek 6 ,"h
245 ú. 286 Oöl

2" 830" = 247 "
21 "
2 "

Kaszáló
Legelő
Füzes.
Használatlan: utak

árok
termeketlen fáshely .

2 klt

5 "

1583Döl
722 "

1163 ,,= 9"
Összesen 286 kh"

Ezen kivül :

Kisérleti telek .
Kert .
Szőlőbeli birtok

4 kh 344 Oöl
8" 127"

16" 20" = 28 u.
Mindösszesen 315 leh

"

l1l6 "
265 "
416 "
800 "

268 "
- Oöl.

491 Oöl.
295 Oöl.

Vetésforgók. I. fat'gó "leJtős dülő" 25 kh 1226 Oöl: 1. tengeri es
murokrépa trágyázva, 2. árpa es zab lóherével, 3. lóhere, 4. búza,
5. dohány, burgonya es csalamádé, 6. rozs.

II. fat'gó "úJ rlülő" 85 klt 1529 Oöl: 1. őszi borsó komposzttrágyával,
utána takarmány tengeri, 2. búza, 3. tengeri trágyával, 4. árpa, 5. zabos
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bükköny mütrágyával, 6. búza, 7. takarmányrépa trágyázva, 8. árpa,
9. luczerna mellékszakaszon.

III. forgó "ső1nőgyei aas- 67 u. 871 Döl: 1. rozs trágyázva, 2. zab
füves baltaczimmel vetve, 3. baltaczim-kaszáló, 4. baltaczim-legelö, 5. rozs
trágyázva, 6. mohar, 7. zab, 8. burgonya.

IV. fOt·gó "cserszegi üiilő" 33 kh. 168 Döl: 1. takarmányrépa és
tengeri trágyázva, 2. árpa herevel vetve, 3. here, 4. búza.

V. f01·gó "legelős cliilő" 32 kh 1292 Döl: 1. rozs fél trágyával,
2. tengeri komposzttal trágyázva, 3. zab füves baltaczimmel vetve,
4. baltaczim-kaszáló, 5. baltaczim-legelő.

A termesztett növények köaötti arány:

Összesen

115 kh
50 "
81 "

247 Ich

812 Döl = 46·71 %
613" 20·39 "

1281" 32·90 "
116 Döl = 100·00 %

Kalászosok .
Kapás- és kereskedelmi növények
Takarmány.

Állattartás. A jelenlegi vonóerő áll: 4 kocsi-, 8 igás ló (10 csikóval)
és 14 jármcs ökörből. Az évenkint kiselejtezett ökrök télen át felhizlal-
tatnak és helyettük tavasz szal fiatal ökrök szereztetnek be.

Tehenészet. A tanintézet jelenleg két szarvasmarha-törzset tenyészt
egymás mellett tisztán: murbodeni és magyar törzset, utóbbinál a lehető
tejelés és gyorsabb fejlődés czélul kitüzetvén, Az állomány eddig még
csak 2 bika, 13 tehén és 30 különböző koru és ivaru növendékállat, tehát
összesen 45 drbból áll.

A sertéstenyésztés 1872-ben vette kezdetét s akis-jenői és okányi
törzsek keresztezéséből származik, mire később Lovassy-féle kan, utóbb
Wenckheim-féle kanok, legutóbb pedig báró Berg kapuvári tenyészetéből
való kan használtatott. A jelenlegi állomány 2 öreg kan, 15 tenyészkocza,
3 süldőkan, 15 süldőkocza, 8 süldőártány és 30 malacz, összesen 73 drb,

A juhászat bár már 1876. évben vette kezdetet, 1885. évtől fogva
minden keresztezés felhagyatott ~ a Nathusius-féle hires hundisburgi
tenyésztéeböl hozatott kossal a soissonalis merino precoce irányba terel-
tetett, azóta tisztán tenyésztetik és főleg koseladásra alapíttatott, V ér-
felfrisitésre ez évben ismét hozatott be kos. A kosok szép keresletnek
örvendenek, sőt a számfeletti anyák is rendszerint lefoglaltatnak.

A jelenlegi állomány: öreg kos 4, egyéves kos 1, kosbárány 23 = 28,
öreg anya 67, kétéves anya 15, egyéves anya 32, nősténybárány 25 =
139 drb, összesen 167 drb.

Az 1889. év tavaszán tanczélokra baromfi-tenyésztés is rendeztetett
be, melynél egyelőre a magyar fajta tyúk tiszta tenyésztése és nemesitése
tüzetett ki czélul. Jelenleg langshani faj tenyésztetik s az állomány
87 clrbból áll.

6
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A klsérletl telek és kulturkcrt, A kisérleti telek a kulturkerttel
együtt keletnek lejtő 4 kh 344 Dölnyi kiterjedésü négyszöget képez.

A kisérleti telek 8 parczellára van felosztva, melyek következő
vetésforgó ezerint kezeltetnek :

1. kapás növények trágyázva, 2. tavaszi gabonafélék, 3. takarmány-,
illetve hüvelyes növények, 4. őszi gabonafélék.

A kisérletek részint termelési kisérletek, melyek az intézeti gazda-
ságban nem termelt kulturnövények mívelési módjának bemutatására
szolgálnak, részint összehasonlítók, melyek különböző válfaj ok és mívelési
módok értékének kipuhatolására irányitvák.

Jelenleg a kisérletezés tárgyát képezik különféle búza-, rozs-, árpa-
és zabválfajok, továbbá burgonya, tengeri, répa és takarmánynövények.

A kisérleti telek kiegészítő részét képezi az intézeti kertben elhelye-
zett 400 Oölnyi területtel biró és saazi korai és kései komlóval beültetett
komlótelep.

A kulturkert, mely a mezőgazdaságilag mívelt növények különböző
fajai, válfajai és tájfajtáinak bemutatására szolgál, 400, egyenkint 1 m'
nagyságu ágyra van felosztva.

Ezen ágyak közül van szánva: 50 őszi, 50 tavaszi gabonanemeknek,
50 hüvelyes veteményeknek, 50 burgonyának, 50 egyéb kapás növények-
nek, 100 takarmánynövényeknek, 50 kereskedelmi növényeknek.

A füvészkert czélja első sorban a gazdasági növénytan és növény-
termelésben ismertetett növények természetben való bemutatása, másod-
sorban pedig kisebb mérvü kisérlettételnek szolgál.

Az intézet szöIöbirtolm. Az intézet tulajdonában levő szölőbirtok
az intézeti gazdaság északi sarkahoz csatlakozik és ettől csak az országút
által elválasztva, a cserszeg-tomaji szölőhegyen, a várostól félórányira
fekszik. (Lásd a térképet.)

A szölöb eli birtok, mely az állam tulajdonát képezi, tekintettel a
fekvés és a talaj minőségére, következő részekből áll:

Beltelek, utak és egyéb haszonvétlen 2 kh 430 Dö], házi kert 246 Döl,
szölö 7 kl: 600 Döl, szőlőiskola és szántott föld 1 kh 611 Döl, gyümölcs-
fákkal beültetett gyep 2 kh 1382 Döl, fenyőerdő 1 kh 1521 Döl, összesen
16 kh 20 Döl.

A szőlő vel beültetett térség 2 m szélességü utak által elválasztott
28 táblára van felosztva, melyen a szőlő hármaskötés médjára 1 'in távol-
ságu sbrokban ugyancsak 1 m-nyire egymástól van kiültetve.

A szölönek berendezése és forgatással kapcsolatos új beültetése az
1877. évben vette kezdetét és 1887. tavaszon végeztetett be. Egész táblá-
ban beültetve van: olasz Rí.zling 11, rajnai Rízling 2, Burg~mdi 3'/., továbbá
piros Chasselas, t'opogós fehér, Chasselas, szürke Klévni és Seiankamenka
egy-egy táblán i több ré zre osztott vagy csonka táblákon pedig: Opporto,
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zöld Veltelini, zölcl Dinka, budai zöld, J~thfark~t, Muskat-L~mel, fehér méees,
amerikai Vitis riparia, Herbonont és J aquee.

Azonkivül két táblán, de elkülönítve, 102 asztali és 91 borfajta van
egy-egy sorban kiültetve, bö alkalma lévén ezáltal a hallgatóságnak 201
szőlőfajtát és egyáltalán a szölőmívelést tanulmányozhatni.

Az intézet bortermése a városban álló intézeti épület alatt levő
pinczében a borászat tanára által szakszerüen kezeltetik és a fajtáknak
külön szűrése mellett fajborok állittatnak elő, feladatául tűzvén rki az
intézet, hogy az adott viszonyok között minél jobb minőséget előállítson.

A tanintézet szőlejében a filloxéra 1893. évben fedeztetett föl, szük-
ségessé vált tehát a szőlő egy részének szénkéneggel való fentartasa és
az infekcziós vágóknak amerikai alanyra nemesitett szőlövel való beülte-
tetese. A szőlő újjáalakítása fokozatosan fog történni, már ez évben
11.000 drb vessző nemesittetett be a Richter-féle eljárás szerint, mely
munka jelentékeny részét az elsőéves hallgatók végezték. A hallgatók
tehát tüzetesen megismerkedhetnek és gyakorlatot szerezhetnek a borter-
melésünkre nagyfontosságu szőlő rekonstruálásával.

A tanintézet szőlejében a fentebb felsorolt 201 fajtából sima vessző
IS adatik el.

Az intézeti kert, Területe 8 kh. 127 Oöl és közvetlenül a város alatt
az intézeti major szomszédságában fekszik.

A kert főrendeltetése gyümölcsfa-csemeték nevelése eladásra, mely
czélból azonban csak kerlátolt számu oly fajták szaporíttatnak, melyek
hazai viszonyaink közt legjobbaknak bizonyultak. További czéljaúl tüze-
tett ki a kertnek oly gyümölcsészeti telep létesítése, mely a bel- vagy
külföldön előállott új fajtakat összegyüjtse és értéltükre megbirálja, hogy
a közönség bármely fajtát teljes azonosságban itthon is megszerezhessen.
Ezen utóbbi ezélnak megfelelőleg már 3500 gyümölcsfával rendelkezünk,
melyek közül mintegy 1500-féle már termett, melyekről - ha azonosak-·
nak bizonyultak - ojtógalyak szerezhetők.

A kerti árjegyzék kivánatra megküldetik.
A kert különböző nagyságu 30 táblára van beosztva, melyek közül

10 tábla vadalanyra ojtott alma-, körte-, cseresznye- és szilvacsemeték
nevelésére fordittatik. Ugyanezen táblák szélei pedig törpealanyokra
ojtott törpe- és szegélyfákkal vannak egy-egy sorban körülültetve. 16
tábla anyafákkal van beültetve, úgy, hogy fentebbi szegélyekkel együtt
az anyafák száma a 6000-et elérte. Egy tábla törpealanyok szaporitására,
kettő pedig diszfák és -cserjék nevelésére használtatik. Végül egy táblán
komlátelep létesittetett. Zöldségfélék csak azon táblákon termesztetnek,
melyekről évenkint a facsemeték eladatnak. s igy újból való beültetésük
előtt forgatásban és javításban részesülnek. A gyümölcsfa-magcsemeték
a még be nem árnyékolt anyafa-táblákon állittatnak elő.

6*
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Minthogy az elsőéves tanulők a gyakorlatra szánt idöben hetenkint
nehányszor a kerti munkákhoz is kirendeltetnek és abban tényleges részt
is vesznek, a fiatalságnak bö alkalma van a gyümölcsfa-nevelés, gon-
dozás és egyéb kerti teendökben kellő jártasságot elsajátítani.

Méhészet. Az oktatás érdekében régebb idő óta kisebbszerü méhes
is tartatik fenn, mely a tanintézet kertjében néhány év elött nagyobb-
szerü pavillonba helyeztetvén at, abban 18 szilárdan álló kaptar mellett
minden rendszerű mozgatható kapt ar is elhelyezhetö; a méhállomány
jelenleg 24 csaladból su

Selymértenyésstés. A selyemhernyó tenyésztése sok vidéken nagy
jelentöséggel birván, alkalmat nyujtandó a hallgatóságnak ez irányban
is ismeretek szerzésére, a tanintézet majorjában e czélra is helyiség van
berendezve, melyben évenkint 6 g pete lesz kikelesztve.

A tanintézet kapcsolatában levő állomások.
Vetőmag-vizsgáló állomás. Az 1884. évben a tanintézet kapcsolata-

ban állami vetőmag-vizsgáló állomás létesíttetett, melynek rendeltetése
egyrészt a vet ömagg al való kereskedés ellenörzése, másrészt a mezögazdák,
erdősök és kertészek érdekeinek a vetömag beszerzése alkalmaval elöfor-
duló hamisítások és visszaélések ellen való megvédése.

A vizsgálatok mindazon esetekben teljesen díjmentesek, ha az illetö
a magvakkal kereskedést nem űz.

Vegyldsérlcti állomás. A vegykisérleti állomás feladata:
1. Alkalom nyujtasa arra, hogy a gazdák és kereskedők termé-

nyeiket, illetöleg áruikat megvizsgáltathassák.
2. Szaktanácsok és kisérletek által a mezögazdaság és ipar fejlődé-

sének előmozdítása.
3. Vegyelemzések útj an kipuhatolni a hazai borok vegyi össze-

tételeit, kideríteni a borok vegyi összetétele tekintetében való hiányait
s ezek iránt a gazdaközönség, illetőleg a kormány tájékoetatáea. Út-
mutatást szolgáltat arra nézve is, hogyaboroknak vegyi összetétele
tekintetében észlelhetö hianyai miként orvosolhatók. .

4. Azáltal, hogya különféle tápszerek és kereskedelmi czikkek vegyi
összetételét megismerteti, az állomás továbbá alkalmat nyujt minden-
kinek, hogy magát ama megkárosulásoktól megóvja, melyek egészségi
szempontból is figyelmet érdemelnek.

5. Az állomás működéséről, nevezetesen elsö sorban a kormány által
odautalt munkálatokról, idöközönkint jelentéseket tesz közzé,
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Az állomás akivant vegyvizsgalatokat mársékelt díj mellett esz-
közli.

Jlcteol'oIógiai állomás.: A tanintézeten az 1867. évtől fogva egy-
részről Keszthely vidéke éghajlati időjárási viszonyainak kikutatása, más-
részről a budapesti központi meteorológiai intézet részére történő adat-
szolgáltatás czéljából rendesen meteorológiai megfigyelések és följegyzések
történnek.

Az állomás mindennap az aznap reggel 7 órai időjárást chiffre-távirat
alakjában a központi állomással közli. A leolvasások naponkint háromszor:
és pedig reggel 7, délután 2 és esti 9 órakor történnek. .

A lefolyt. 28 észlelési év átlagszámai a következő eredményeket
tűntetik fel:

A légnyomás nullfokra redukált átlaga 751'6 mm.
A hőmérsék 28 évi átlaga 10'70 C.; ugyanezen észlelési sor, téli

közép-hömérsékletül (deczember-február) 0'40 C.-t, tavaszi hőmérsékletül
(márczius-május) 10'70 C.-t, nyári (junius-augusztus) hőmérsékleti
középnek 21'10 C.-t és végül őszi közép gyanánt (szeptember-november)
10'8" C.-t tüntet fel.

A páranyomás 28 évi átlaga 7'5 mm, míg a relatív nedvesség 73 "l«.
Az évi csapadékmennyiség átlaga az emlitett észlelési adatok alapján

655 mm ; a téli közép 89 mm, a tavaszi 160 mm, a nyári 213 mm, az őszi
195 mm. A csapadékes napok száma átlag 109;. télen 22, tavaszszal 30,
nyáron 29, őszszel 28.

Az uralkodó szélirány észak, utána kelet, legritkább a nyugati.
Az állomás vezetője 1889 őszétől fogva Lovassy SándOt· d1' r. tanár.

Gazdaeágt tanácsadó bizottság. Földmívelésügyi m. kir. Minister
úr Ö nmga meghagyásából a keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet
tanári testületéből olyan bizottságet alakított, mely hivatva van mező-
gazdasági ügyekben és kérdésekben a· gazdaközönségnek szakvélemény-
nyel szolgálni.

A szakvélemény-adás oly ügyekre és kérdésekre terjed, melyekre
nézve más intézmények vagy hivatalok ezideig szervezve nincsenek.
Szervezete egyébiránt a magyar-óvári m. kir. gazdasági akadémián fenn-
álló hasonló intézménynyel, mely a 36. Iapon közöltetett, azonos.

A keszthelyi gazdasági tanintézet tanácsadó bizottságához az ország
bármely gazdája fordulhat ugyan, azonban, minthogy hasonló tanácsadó
bizottságok a magya1'-óvát'i gazdasági akadémián, a debreczeni, a kassai és
a koloes-monostori tanintézeteken is léteznek, a megkereső félre nézve,
kivált helyszíni vizsgálatot igénylő ügyekben legelőnyösebb, ha a hozzá
legközelebb eső gazdasági tanintézetet veszi igénybe.
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Az itteni tanácsadó bizottság működési köre kiterjed: Zala, Vas,

Veszprém, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun; Bács-Bodrog, Somogy, Tolna és Baranya
vármegyékre.

A tanácsadó bizottság tagjai: Csanády Gusztáv dr, a tanintézet
igazgatója, a tanácsadó bizottság elnöke. Kiss József r. tanár, mint az
állattenyésztési szakok előadója. Czakó Béla r. tanár, mint a jószág-
berendezés és növény termelési szakok előadója.

Lokomobf l- és gőzcsépld-gépkezelűí tanfolyum. Földmívelésügyi
m. kir, Minister úr Ö nmga rendeletével ezen tanintézeten lokomobil- és
gőzcséplő-gépkezelői tanfolyam rendszeresíttetett. A tanfolyam elméleti
részét előadták : Csanády Gus.etáv dr Ca víz, gőz és fűtőanyagok techno-
lógiája), Schadl János tanár Ca lokomobil- és cséplőgép-isme, továbbá a
gépészeti rajz), Czakó Béla tanár Ca terményisme). Az 1893/94-ki tan-
folyamon a terményisme nem adatott elő.

A tanfolyam gyakorlati részét Schadl János tanár felügyelete mellett
Stefanics Nándor okleveles gépész vezette, részint saját múhelyében, részint
a tanintézet cséplésénél, mindkét nemü foglalkozásban a tanulők tény-
legesen résztvettek. A tanfolyam befejezése után úgy az elméleti, mint
a gyakorlati részből vizsgák tartattak a szombathelyi m. kir. állami
építészeti hivatal főnökének, mint ministerí kiküldöttnek jelenlétében.

A tanintézeten tartott három tanfolyam-cziklus alatt összesen 41
hallgató nyert képesítő oklevelet.

Hogy ezen fontos intézménynek gyakorlati értéke is van, mutatja
azon tapasztalatból merített tény, hogy ezen tanfolyamot végzett hall-
gatók az uradalmakban való állás ok elnyerésenél előnyben részesülnek.

A tanintézet halJgatósága körében fennálló egyletek.
A tanintézet körében több ifjusági egylet működik, melyek egy-

részt a tanulőknak tért nyujtanak arra, hogy az egyleti tevékenységben
és kezelésében tapasztalást szerezzenek, másrészt emberbaráti és müvelő-
dési hivatásuknal fogva az ifjuságot nemesebb irányu gondolkodásmódra
és működésre vezérlik.

A tanintézet tanári kara az ifjuság ebbeli törekvéseit erkölcsi
támogatásban részesíti s az egyes egyletek alapszabályaiban gondoskodva
van arról, hogy az intézet igazgatója mint védnök a gyűléseken való
megjelenés által magának úgy az egyleti ügyek fejlődéséről, valamint a
vagyonkezelésről is beható tájékozást szerezhessen.

Az ezidöszerint fennálló egyletek következők : 1. Segélyző egylet,
2. "Deák Ference" könyvtár-egylet, 3. "Georgicon" gazdasági önképző-kör,
4. Dalegylet és 5. Zenekőr.
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Függelék.
Tételek a tanintézet 1896. évi kőltségvetés-előirányzatabél.

Kiadás összesen: 51.661 frt. Személyi járandóság: 24.861 frt, ebből
tiszti fizetések, pótlékok és lakpénzek : 20.405 frt. - Szolgaszemélyzet :
714 frt. - Ösztöndijak hallgatóknak: 942 frt. - Dologi kiadások össze-
sen: 26.800 Ft. Ebböl elméleti és gyakorlati oktatás költségei: 3800 frt.
- Fölszerelés föleg a gazdaságban: 1700 frt. - Haszonbér, adó, köz-
terhek, szolgálmányok: 2108 frt. - Ügyviteli költség legnagyobbrészt
a gazdaságban: 11.800 frt. - Gazdasági cselédség bére: 4000 frt.

Bevétel összesen: 21.254 frt. Ebből gyümölcsöző tőkék kamatai :
412 frt. - Ösztöndij-alapitvány i 42 frt. - Tandijak: 4800 frt. -
Gazdasági, kerti sat. termények értékesítése és igás kisorolt állatok
értéke: 16.000 frt.
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A debreczen.i m. kir. gazdasági tanintézet főépülete.

DEBRECZENI M. KIR. GAZDASÁGI TANINTÉZET.
(MEGNYÍLT AZ 1868. EVBEN.)

A tanintézet rövid története. Öcs. és apostoli kir. Felsége a budai vár
kiépítésére szánt pénzalapból 240.000 frtot oly czélból engedélyezvén, hogy az országban
gazdasági iskolák létesíttessenek, a közvélemény az egyik ily iskola helye tekintetében
a Dunántúlra nézve Kessthelvben, az Alföldre nézve pedig Debreczenben állapodott meg.
A terv az Alföld e metropólisában élénk visszhangra talált, s a város tanácsa, mely már
az 1857. évben elhatározta, hogy gazdasági tanintézet felállítása érdekében tőle telhetőleg
mindent megtesz, az ügy megoldását ismételten sürgetve, a m. Jór. Hely tartó tanácshoz
ajánlatot tett aziránt, hogy egy Dehreczenbon felállitandó gazdasági iskola czéljaira
400 holdas birtokot ad örök használati joggal.

Debreczen város ajánlata soká nem részesült figyelembon, végre a Helytartótanács
1863-ban megkezdte a tárgyalásokat a várossal. Az 1865. évi novemberhó 22-én tartott
városi tanácsülésben az ajánlat részletesen is körvonaloztatott, s az alapítólevelet 1866.
év juliushó 5-én úgy a Helytartótanács, valamint a város megbizottai aláirták.

Minthogy Debreczennek mezőgazdaságilag használt nagy területei mellott jelen-
tékeny erdőbirtokai is voltak, gondoskodni óhajtott a mezőgazdaság mellett az erdészeti
szakképzettség terjesztéséről is. Eredetileg tehát "Országos gazdasági és erdészeti tan-
intézet" létesítése és ezzel kapcsolatban földmíves-iskola felállítása volt tervben. E hármas
czél megvalósítására ajánlotta fel a Város a " l'allag cc , "l11onost01'" és "Nllgyerdő" közt
fekvő 400 hold földjét a tanintézet czéljaira örök használati joggal.

A tanintézeti gazdaságot határoló 3400 hold erdőterület közűl aNagyerdőben
megengedtetett az erdészeti szakoktatás érdekében, hogy ott tudományos vizsgálódást és a
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tanintezet czéljaira kűlönböző mivéletekebtehessonek. sati a Nagyerdőböl ily k isérletek téte-
lére 800 hold ajánltatott fel, azzal a kikötéssel, hogya levágandó fa a város tulajdona marad.

Egyebekben felajánlotta a Város azt, hogya tanintézet czéljaira szükséges épít-
kezésekhez a téglát és tölgyfát a kiállítási áron adja. Továbbá a tanintézet szükség-
leteire a vágatási költségek megtérítése mellett évenkint 200 ei tüzifát ad.

Hármas czél t óhajtottak tehát megvalósítani : meghonosítani a' felsőbb gazdasági
szakképzést, gondoskodni az erdészetnek magyar nyelven 'való tanításáról és végül módot
k ivántak adni a parasztguzdáknak, hogy gyermekeiket a meeőgazdaság körébe tartozó
tudniva.lókra a földmíves-iskolában tanítsák.

A 400 holdas gazdaságilag használandó földterület mellett volt még ez és a had-
házi határ közé beékelve 200 kh birtoka, melyet az 1867. évtől kezdve bérben való hasz-
náJatra engedett át a Város a tanintézetnek. E bérlet azóta folyton megvan.

A Város és a Hely tartó tan ács között örök adás-vevési szerződés köttetett, melynek
értelmében a tanintézet megvásárolta a Péter1la-utcza végén levő 2575 Döl területü
tel ket 5000 frtért, melyen a tanintézet épülete építtetett föl.

Mindezekért kikötötte a Város, hogyamíg a tanintézet áil, a debreczeni ifjak
a felsőbb tanintézetben tandíjmentesek legyenek, a gazdasági és erdészeti tanintézettel
összekapcsolandó földmíves-iskolában pedig három, a Város által ajánlandó debreczeni fiu
ingyen részesüljön teljes ellátásban minden évben. És végül kikötötte azt, hogya tanítás
nyelve magyar legyen, különben az adomány bármikor azonnal visszaszáll a Városra.

Az építkezések 1867 juliushavában úgy a gazdaságban a Pallagon, valamint a
városban is befejeztettek. Az alkotmány helyreállitása után bekövetkezett 1867-ki ki-
egyezés következbében kinevezett felelős magyar ministerium vévén át : az államügyek
vezetését, a tanintézet is hatáskörébe került.

Ezt megelőzőleg még a Helytartótanács nevezte ki Papi Balogh Péter-t. a tan-
intézet s a földmíves-iskola vezetőjévé és Kóssa Nándor-t. a gazdaság kezelőjévé. 1867
juliushavában nyittatott meg a földmíves-iskola; 1868 októbe~'hó 22-én a felsőbb gazda-
sági tanintézet. Az alapítók által kijelölt czél, az erdészet nagyobb körü őnálló tanítása
ellenben elejtetett.

A megnyitás évében az első tanévre 32 hallgató iratkozott be, a kövotkező tanév
elején a teljes tanfolyamban a hallgatók száma 53 volt.

A fiatal intézményt sokan élénk figyelemmel kisérték, támogatták törekvésében és
munkálkodásában. A többi közÖtt Lónyay Menyhért gróf 1600 frb értékü állatgyógyászati
és áÍlatboncztani készítményt ajándékozott a tan intézetnek.

A tanintézet, mely eleinte ,,01'szágos", utóbb "m, kir. ,gazdasági felsőbb tanintézet"
czímet viselt, az akkor már három év óta működö keszthelyi gazdasági tanintézethez
hasonlóan kétéves tanfoJyamu volt és tanügyileg a féléves rendszer szerint osztatott be.

Előadott tantárgyai a kövotkezök voltak:

1. Alaptudományok : 1. mermyiségtan és gazdasági számítások, 2. természettan
általános géptannal, 3. általános és mezőgazdasági vegy tan, 4. gazdasági állattan, 5. állat-o
boncz- és élettan, 6. növénytan, növényboncz- és élettan, 7. ásvány tan és földísme,
8. nemzetgazdaságtan alapvonalai.

II. Szaktudományok : 1. talajisme és ál talános növénytermelés, 2. részletes növény-
termelés és rétmívelés, 3. általános állattenyésztés, 4. szarvasmarha-tenyésztés, 5. juh-
tenyésztés és gyapjuisme, 6. ló- és sertéstenyésztés, 7. mezőgazdasági gép- es eszköztan,
8. mezőgazdasági üzlet- és számviteltan, 9. mezőgazdasági becsJéstan, 10. gyümölcsfa-
tenyésztés és szőlőmívelés, 11. méh-, selyemhernyó-, hal- és baromfi-tenyésztés.

Ill. Segédtudományok: 1. állatgyógyászat alapvonalai, 2. erdészettan alapvonalai,
3. mezöguadaság i műipartan, 4. mezőgazdasági statisztika, 5. gyakorlati mértan, 6. mező-
gazdasági építészet, 7. rajzolds.

A gyakorlati kiképzés tekintetében annak megvalósítása a két tanév keretébe
il lesztetett. Gyakorlatokra szánt idejét a tanár felhasználta a tanintézeti gazdaság meg-
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szemléltetésére, növény termelési és növénytani kirándulásokra, a különböző tantárgyakból
gyakorlati okmutatások tartására. A. hallgatók látókörének szélesbítésére felhasználtattak
az évenkint tartott nagy kirándulások, egyes kiváló an kezelt gazdasagokba, hol különböző
irányu tanulmányok tétettek.

Fölvétettek a tanintézetbe a nyolcz gymnasium vagy hat reáliskolát sikerrel végzett
egyének, ha egy évig a gazdaságban töltött gyakorlati munkásságukat igazolták.

Azon fiatalok, kik a föltételeknek nem tettek eleget, de gyakorlati előtanulmányaik
megfelelöknek találtattak, fölvételi vizsgára utal tattak "a mennyiségtan, mértan, természet-
tan, természetrajz, növénytan, állattan, ásvány tan és vegy tan ból. Egyes kivételes esetekben
a tanári testület által az elővizsga elengedtetett.

A vizsgák félévenkint tartattak, s a négy félévi vizsga sikeres letétele után a
hallgatóknak végbizonyítvány adatott.

Az intézet czéljaira eredetileg bent a városban levő építkezések hamar szűkeknek
bizonyultak; már 1871-ben meg illdult a mozgalom és 1873-ban ismétlődött, hogy az épü-
letek kibővittessenek. 1874. évben a gyüjteményekkel bérházba kellett költözködni.
'I'árgyaldsok indíttattak Debreczenváros és a kormány között, melyek oda vezettek, hogy
a tanintézet régi épületét az állam a Városnak engedvén át, ezért az intézet a város
közepén nyert elhelyezést és épületet.

Idők folytán lépések tétettek a gazdasági tanintézetek szervezetének megváltoz-
tatására, nevezetesen a gyakorlatiasabb irány megvalósítása tüzetett ki czélul. Evégből
a tanintézet egyúttal czimében eddig használt "felsőbb" jelző elhagyására utasíttatván,
az előképzettség mértéke, melylyel a növendékek az intézetbe léphetnek, leszállittatott,
a kétéves tanfolyam háTam évre bővíttetett, s az első év legnagyobb részbon a gyakorlati
tudnivalók elsajátítására rendeztetett be. 1876/77-ki tanévben már a tanintézet hároméves
tanfolyamu volt, s ettől kezdve szervezetét mint m. kir. gazdasági tanintézet a mai
napig fentartotta.

A hároméves tanfolyam szervezésével egyidejüleg intézkedés történt, hogy az
elsőéves hallgatók az első tanév idejét a gazdasági gyakorlat mínél alaposabb elsajátítása
végett a tanintézet gazdaságában, a Debreczentől 31. órányi távolságban fekvő Pallagon
töltsék, hol egyébként némely tantárgyból elméleti oktatást is kapnak. Evégből az e
czélra kivánatosaknak mutatkozott építkezések és berendezések a szükséghez képest
fokozatosan végrehajtattak.

A tanintézet akkori igazgatójának, Tannay Béla inditványára az 1870. évben a
földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. Ministeríum, valamint a debreczeni ref.
koflégium között létrejött megállapodáshoz képest a kollégium tanítóképző intézetének
növendékei részére mezőgazdasági tanfolyamot rendeztek be, melyben a növény termelés,
az állattenyésztés, a kertészet s a méhészet gyakorlati oktatás kiséretében két éven át
rendszeresen előadatett.

1874-ben a tanintézet a mezőgazdaság köréből népszerű előadások tartását hono-
sitotta meg, melyek közkedveltségben részesültek.

Az 1886. évben kovácsok számára patkolé-tanfolyam volt berendezve, az intézmény
azonban abban maradt.
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A taniIitézet tanári és tiszti kara
az 1895/96·ki tanévben.

Igugató:

Szüts Mihály, a földmíves-iskola felügyelője, okl. gazda. Előadja a
gazdasági üzemtant, a becsléstant, a számviteltant, a nemzetgazdaságtant
és a gazdasági statisztikát. - Tanári évei száma 25, igazgató évei 1.

Köztörvényhatósági bizottsági tag, a közigazgatási bizottság tagja. Debreczen
szab. kir. város közgazdasági előadója. A gazdasági tanácsadó bizottság elnöke.

Csérer Lajos, segédtanár, okI. gazda. Beosztva az üzemtaní tan-
szakhoz. - Szolgálati éveinek száma 4.

Czájlik István, gazdasági intéző, a _földmíves-iskola vezetője. OkI.
gazda. - Sz. é. sz. 16. .

A gazdasági tanácsadó bizottság tagja.

Ferenczy Ferencz, segédtanár, okI. gazda és állatorvos. Tantárgyai:
állatboncz- és élettan, általános állattenyésztés és házi állatok táplálása,
szarvasmarha-tenyésztés -és tejgazdaság, ló- és sertéstenyésztés, juhászat
és gyapjuisme, állategészségtan, állatjárványok és törvényes föhibák,

T. é. sz. 7.
Herdliczka (Kneuzel) Béla, segédtanár. Irodatiszt.
Hosszu Aibert, segédtanár, okI. gazda. Beosztva az üzlettaní tan-

szakhoz. - T. é. sz. 6.
Kállay Ödön (Nagy-Kállói), segédtanító. A m. kir. gazd. tanintézet

elsőéves hallgatóinak oktatója. - Sz. é. sz. 4.
Kerpely Kálmán (Krassai, lovag), rendes tanár, okl. gazda. Tan-

tárgyai: általános és különleges növény termelés, rétmívelés és talajismeret.
A kisérleti tér vezetője. - Sz. é. sz. 12, t. é. sz. 6.

Hajduvármegye közgazdasági előadója. A nKöztelek" növény termelési rovatának
vezetője. A gazdasági tanácsadó bizottság tagja.

Kovács Sándor dr, rendkivüli tanár. Előadja a gazdasági jogismét.
Jogtudor.

Müller Ottó dr, rendes tanár, okl. gazda. Tantárgyai: növénybonez-
és élettan, növénytan, növénykórtan, kerrészet és szőlőmívelés, erdészettan,
hal- és baromfi-tenyésztés. A magvizsgáló állomás vezetője. - T. é. sz. 15.

Bölcsészettudor.

Bporzon Pál ifj., 'rendes _tanár, okI. gazda. Tantárgyai: elméleti
mértan, erőmütan, gazdasági építészet, földmértan, gazdasági gépészet.
- T. é. sz. 1.

A_debreczeni gazdasági egyesület titkára.
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Vedrődi Viktor dr, rendes tanár. Tantargyai: altalanos és mező-

gazdasági vegy tan, technológia. - T. é. sz. 27.
Vegytudor. A vegykisérlebi állomás vezetője.

Az 1890/91-ki tanévben
"1891j92-ki .

1892/93-ki
" 1893j94-ki
" 1894j95-ki
" 1895/96-ki

88 hallgató.
88
87

105
98
98

Az utolsó hat évben a hallgatóság száma volt:

Az 1868-ki tanévtöl fogva az 1895j96-ki tanév ig bezárólag, vagyis 28 évi fenn-
állása óta a tanintézetbe összesen 1003 hallgató iratkozott be. Legkisebb volt a láto-
gatottság a kétéves tanfolyam mellett az 1872j73-ki tanévben, amikor 46, a legnagyobb
az 1870/71-ki tanévben, mikor 59 hallgató volt; a liároméoes tanfolyam mellett pedig
legkisebb látogatottság volt az 1878j79-ki tanévben, amikor 51, a legnagyobb az 1884j85-ki
tanévben, amikor 117 hallgató volt, mely utóbbi szám a tanintézet fennállásától mostanig
egyáltalában a legmagasabb.

Hallgatók szállúsa és élelmezése. Az elsőévesek a gazdaságban
nyernek elhelyezést és élelmezést havi 20, 11 havi időtartamra 220 frt
tápdíj fizetéseért. A hallgatók egymás mellett álló és szép árnyékos
parkban telepített épületekben, több helyiségben laknak: egy-egy nagyobb
hálóteremben 5-7 van elhelyezve, hol vaságyakon hálnak s egy külön
ruhaszekrényt, széket kapnak; magukkal tartoznak hozni 3 drb asztal-
kendőt névuetüvel megjegyezve, minden. ágyneműt, üres sealmaesákkol és
ágy terítővel együtt. A hálótermek mellett vannak külön a mosdószobák,
ezenkivül van két tanulóterem 30 hallgatóra. iróasztalokkal ellátva, és
egy tanterem.

Az étkezés külön ebédlőteremben történik. Az élelem egyszerüsége
mellett tápláló és elégséges; reggel kávé, délben három tál étel, ünnep-
napokon négy, este két tál étel. A mosás, fűtés és világítás a szükségletnek
megfelelő. Üres idejükben szórakozást nyujt az olvasóterem s a tekepálya.

yáron át az egészség fentartására hideg zuhanyfürdő van felállítva,
melyben egyszerre nyolcz egyén fürödhet.

A másod- és harmadévesek a városban lakván, ellátásukról maquk:
gondoskodnak; egész ellátást lehet kapni azon esetben, ha két ifju lakik
egy szobában, 22-28 frtig, külön szobával 28-30 frtig.

A szállás és élelmezés, valamint a szülőknek tanuló fiaikkal szemben
követendő egyéb eljárásukra nézve az igazgatóság külön "figyelmeztetést"
küld a tanév elején, minek gondos számbavételére és követésére e helyen
is felhivatnak a szülők.
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Ösztöndijak és segélyek. 1. Egyenkint 150 frtjával javadalmazott

hat állami ösztöndíj .
2. Az "Első magyar általános biztosító-társulat " 400 frtos ösztöndíja.
3. A Csáky Petronella grófnő-féle 300 frtos ösztöndíj.
4. A Schwarz Ábrahám-fele 200 frtos ösztöndíj.
5. Az intézeti hallgatók segélyző egyesülete évenkint mintegy

300 frtot oszt ki segélyképen szegenysorsu hallgatók között.

A tanintézet gazdasága.
(Lásd lj, térképet.)

A gazdaság Debreczen városától északra, mintegy 3j. órányira (6 1'1,,,)
a pallagi puszta szomszédságában, a Nagyerdő es Monostorerdő között
fekszik. A városból aNagyerdőn .egyenesen keresztülmenő szeles úton
lehet hozzájutni.

Észrevétel. A helyi viszonyokkal ismeretlenek kedvéért megjegyeztetik, hogy ha a
gazdasagi intézettel van dolguk, a bérkocsisnak világosan kifejezzék kivánságukat, vajjon
a tanintézet igasgatósdgával van-c ügyök a városban (a ref. kollégium áte'llenébon),

. vagy a Pallaqra a gazdaságba kivánnak menni, A gazdaságba a városból, oda és vissza,
a bérkocsi dija 2 frt, várakozással 2 frt 50 kr.

'l'alajyiszonyok. A gazdaság talaja általában áradmányi, a futó-
homoktól a fekete televenyes es nemi agyagtartalmas homok között
minden változatban feltalálható.

Altalaja kivétel nélkül világosabb, egesz sárgásszinü homok, helyen-
kint meszes, márgás gömbökkel kevert. Osztályozása, tekintetbe veve
mai kultur-illapotát, mert már 28 éve, hogy mívelés alatt áll, I.osztályu
rozstalaj tod II. osztályu árpa talaj .

Terület.
1. Belsőségek .
2. Kert, szölö .
3. Kiserleti ter
4. Szántóföld
5. Ret
6. Legelő
7. Utak, árkok

10 kh
12 '"
12 "

450 "
8 "

92 "
16 "---

Összesen 600 kh

Yetésforgők, A) forgó 119 kh. nyolczas beosztással: 1. zabos
bükköny :j:f:, 2. őszi búza, 3. tengeri, 4. árpa, 5. csalamádé :j:f:, 6. őszi
rozs, 7. tengeri, 8, tavaszi kalászos.
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B) forgó 51 kh. négyes beosztás: 1. csibehúr :j:f, 2. őszi rozs, 3. bur-
gonya, 4. őszi rozs.

C) forgó 71 kh. hatos beosztás: 1. zabos bükköny :j:f, 2. őszi búza,
3. tengeri, 4. árpa herével, 5. here, 6. őszi búza vagy rozs.

D) fM'gó 87 lch hatos beosztás: 1. ugar :j:f, 2. repcze, 3. búza,
4. répa, 5. árpa vagy zab, 6. luczerna mellékforgóban.

E) f(wgó 109 kh. hetes beosztás: 1. csalamádé :j:f, 2. őszi búza,
3. tengeri, 4. zab, 5. csibehúr zöld :j:f, 6. őszi búza, 7. luczerna mellék-
forgóban.

Forgón kivül kezeltetik 13 kh szántóföld.

Tcrmclési arányole Gabonanemüek 33 %, takarmányféléle 53'79 'j•.,

konvencziókra 6'57 -i, ugar 6'64 -i, összesen 100 'In.
Termésátlagok. A termelt növények 10 évi átlagos terméstételei

katasztrális holdankint : rozs 12'50, búza 8'25, repcze 7'75, árpa 7, zab
8'25, tengeri 9, burgonya 80, csibehúr 80, luczerna 35, lóhere 28, zabos
bükköny 32, répa 320, caalamádé 300, dohány 8'50 q.

Jíllattartás. Igás erő. Az igás erőt igás ökrök és igás lovak képezik,
és pedig van 24 ökör és 6 drb ló, együtt 16 fogat, úgy, hogy egy
kettős fogatra átlag 28 kh föld jut a szántóföldböl.

Ezenkivül a fuvarozási és belső munkák ellátására van még összesen
12 drb ló, melyben a tiszti fogatok is bennfoglaltatnak.

Tehenészet. A tanintézet czélba vette 1889-től fogva a magyar
fajta szarvasmarha tenyésztését azon törekvéssel, hogy oly törzset léte-
sítsen, melynek tejelőképessége a viszonyoknak megfelelő és állandó
jellegü legyen. E törekvés nem eredménytelen, mert a jelenlegi állo-
mányban vannak tehenek 1700-1800, kivételesen 2100 lévi tejeléssel.
A törekvés odairányul, hogya tejelőképesség min el inkább megszilárduljon.

Jelenlegi állomány: 25 drb öreg tehén, 36 drb különböző koru
üsző, 24 drb különböző koru tinó, 1 drb öreg bika, 9 drb különböző
koru bika.

Lótartás. Eme tenyészág csak arra szorítkozik, hogy a lehetőség
határain belől a hiány évről-évre pótoltassék. Egyes kiváló példányok
néha eladásra kerülnek. Állomány: 12 drb kancza, 6 drb herélt, 6 drb
növendék.

Juhászat. A juhászat a Fazekas Károly. és Losonczy Mihály-féle
juhássatból eredő fésüs nyáj, s egy alkalommal 1888-ban Skublicstól vett
rambouillet-kossal javíttatott; még 1891-ben hozattatott 1 drb Steiger-
féle kos, A hágókosok évi értékesítése kétéves kerban átlag 45-50 frt.

A gyapju jelenleg secunda fésüs, az állatok benőttek, kiegyen-
Iítettek, átlagos élösúlyuk 45-55 kh, mosatlan állapotban 6-8 egész
{3-12 kh ~;ya:pjutermésselr
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A nagyobb hasznositás czéljából tart a gazdaság évről-évre angol
húsjuh-kosokat, melyekkel a mustra anyák befedeztetvén, a januári bártí-
nyok 3 frt átlagárban értékesittetnek.

Állomány: 2 drb öreg kos, 16 drb toklyókos, 19 drb kosbárány,
158 drb öreg anya, 43 drb harmadfü-jerke, 31 drb toklyó, 36 drb bárány,
5 drb vegyes ürü, az összes állomány 310 drb.

Sertéstartás. A tenyésztés a tiszta kondorszőrü mangaliczafajtára
terjed. Kis-jenői eredetű, melyre 1886-ban Balázsházy-féle kan bocsát-
tatott. 1891-ben a gróf Wenckheim-féle törzsből alkalmaztatott 1 drb
kan vérfelujitás czéljából.

Czél : a testnagyság emelése, a hizékonyság fokozása és emellett
tenyészállatok eladása.

Állomány: 2 drb öreg kan, 18 drb süldőkan, 38 drb kanmalacz,
21 drb öreg kocza, 11 drb süldőkocza, 36 drb koczamalacz, 23 drb süldő-
ártány, összesen 149 drb.

Aprójószág-tenyésztés és méhészet. A baromfi-tenyésztéssel czélja
a tanintézetnek a közeli és távoli vidék tenyésztését előmozdítani, javi-
taní. A tenyészet áll: "Plymouth roks'' tyukok, "Emdeni" ludak és
"Pekkingi" kacsálcból.

A méhészet különböző szerkezetü mozgó kaptárakkal van fölszerelve.
Evről-évre selyemhernyót is tenyészt a tanintézet, hogya növen-

dékek e tenyészággal is behatóan megismerkedjenek.

Gaz(lasági épületek. Építkezés tekintetében a 600 holdas gazdaság
épületekkel túl van halmozva, de ennek magyarázata az, hogy tan-
intézetünk gazdaságában évente 30-40 elsőéves hallgató, 40 földmíves-
-iskolai tanuló helyezendő el, azonkivül a tanári személyzetnek is vannak
laká sai.

Az épületek következők : intéző lakása, földmívesek lakása, elsőéves
hallgatók lakása, tanszemélyzet lakása, tantermek, munkaszobák, irodák,
rendelkező lielyiség, kórszoba, élelmezési helyiségek, cselédlakások, mű-
helyek, istállók trágyatelepekkel és takarmánykészitő helyekkel. gépszin,
baromfi-ol, szé~'üskert csűrrel. dohánypajta.

Kisérleti tér és kulturkert, Az intézetnek az 1869/70-ki tanév
óta van kisérleti telepe.

Kiterjedése 12 kh. következő beosztással:
1. 18, egyenkint 800 Döl terjedelmü tábla szolgál a kisérletezés

tulajdonképeni czéljának.
2. 24, egyenkint 20 Oöles parezella különböző növényujdonságok

kipróbálására, a növények eltérő fejlődésének megállapítására s a gaz;dák
által beküldött növények meghatározására szolgál.
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3. 100, egyenkint 100öles parczella alkotja a' botanikus kertet,

melyben a növénytermelési és rétmívelési előadások alkalmával szóba
kerülő növények termeltetnek azon czélból, hogy a hallgatóság az elő-
adás tárgyát képező növényféleségekkel megismerkedjék és gyüjtemények
részére anyag ot gyüjthessenek.

A kisérleti tér talaja barna homok ugyanily altalajjal. Tekintettel
a talaj homokos voltára, a kisérletelc is leginkább a homoktalajon leg-
jobban díszlő növényféleségek kipróbálésára, a homokon legjobban be-
váló mütrágyák kipuhátolására szorítkoznak.

A kisérleti tér eredményei vontak maguk után a környéken a
rozs fogasolásának, a schlanstadti rozs, seprőczirok, bíborhere. borzas•bükköny, kanadai és pennsylvániai tengeri termelésének nagyob bk örü
.elterj edését. .

Ujabban leülönösen a homokon termelltető zöldtrágya-növények s az
ipari növények termelésevel foglalkozik, setéren is szép eredményeket
ért el a csillagfürt mint zöldtrágya-növénynek, a kender, seprőczirok és
napraforgóval mint ipari növények termelésevel.

A homoki takarmánynövények közül különösen a homoki bükköny
elterj edését segítette elő.

Az intézeti kert. Az intézeti kert közvetlenül a major mellett attól
északra fekszik. Összesen 9 kh. területű, melyböl azonban csak 4 kh
25 Oöl van léczkerítéssel kö ülvéve, többi része árokkal és eleven sövény-
nyel van bekeritve.

A kert tananyagul szolgál az intezeten levő mindenrendü tanulónak,
a gazdasági tanintézeti hallgatóknak, a földmíves tanuloknak és a gazda-
sági szakoktatásban részesülő tanítóképző intézet növendékeinek, hogy.
itt a gyümölcs- és zöldségtermelésnek s a szölömívelésnek gyakorlatával
megismerkedhessenek. Czélja továbbá a gyümölcsfa-tenyésztésnek elő-
mozditása és terjesztése j :a terjedelmes faiskolaból évenkint nagymennyi-
ségü gyümölcsfa kerül eladásra sajó homoktalajban kitünő gyökérzettel
biró fák a vidéken kapós áruczikket képeznek, végre pedig a gazdaság
faültetvényeinek s a kertté alakított udvaroknak csemetékkel és disz-
növényekkel való ellátása,

A Iéczkerítéssel ellátott kert 15 táblára van osztva, melyek szélei
alacsony növésü anyafákkal vannak körülvéve.

A táblák gyümölcsfa-iskolák és konyhakerti növények tenyésztésére
használtatnak, két tábla pedig nemes szőlővel van beültetve.

A kertnek kerítésén kivülí részén félholdas amerikai szölötelep
vesszőnyerés végett, akáczfa-iskola, torma- és spárgatelep tartatik fenn.
Az amerikai szőlővesszők mint egyéves gyökeresek adatnak el, évenkint
15-20 ezer darab.
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A tauí ntézct- füvészkcrtje. Míg a tanintézet első helyén állott,

közel másfél hold füvészkert je volt a legszebb berendezéssel. A városba
való beköltözés után sokáig nélkülöztük ezt, míg végre 1891-ben a
debreczeni kollégiummal egyetemleges kezelésbe vett füvészkert e hiányori
is segített. A füvészkert czélja egyrészt az általános botanika szemléltető
előadásához a különböző növényeket előállítani, másrészt czélja az, hogy
a gazdasági tanintézet specziális növénytani viesgálódásaihoz anyagot
adjon.

A tanintézet kapcsolatában levő állomások és tanfolyamok.
Állami vetdmug-vizsgáló állomás a tanintézeten 1883-ban lett

meghonositva. Czélja a magkereskedés ellenőrzése által a gazdákat, az
erdészeket s a kertészeket az e téren előforduló hamisításoktól és vissza-
élésekből megóvni. Az állomás a hozzá beküldött magvak azonossága és
tisztaságának megvizsgálásával is foglalkozik. A gazdák számára ingyen
eszközli az állomás a vizsgálatot a magvak azonossága és tisztaságának
megállapítására, de kiterjed még vizsgálata az arankara és a magvak
esirázóképességére is.

Az állami vegyldsérleti állomás 1894-ben létesittetett.· Czélja:
tudományos vizsgálódások által a mezőgazdaság érdekeit szolgálni, s ki-
várratra bizonyos díjak fejében a mezőgazdaságban szereplö anyagok,
talaj ok, gazdasági növények, takarrnányfélék, ~rágyaszerek, italok és
tápszerek vizsgálatát eszközölni és mezőgazdasági chémiai kérdésekben
szakvéleményt adni. Az állomás tehát a mezőgazdaság érdekeit szolgálja,
másrészt általános vizsgálattételekkel is foglalkozik a közegészségügy
terén.

~Icteol'ológiai állomás. A tanintézeten annak keletkezése óta tör-
ténnek meteorológiai megfigyelések, s azóta rendszeres meteorológiai
állomás is áll fenn, mely megfigyeléseit a budapesti országos központtal
és Szent-Pétervárral állandóan közli, A meteorológiai állomás figyelmet
kiterjeszti a légnyomási és hőmérséki viszony, valamint a csapadék
mennyiségének s az esős napok számának megállapítására.

Gazdasági tanácsadó bizottság. Az intézmény 1892-ben létesíttetett
oly czélzattal, hogy a mezőgazdasági üzlet egyeteme terén annak tagjai
a gazdaközönséget tanácscsal, útbaigazítássallássák el, s vezetvén, oktassák,
esetleg birtokán fölkeressék, ott irányt jelöljenek ki müködésének,

A bizottság működési köre kiterjed : Seathmár, Hajdu, Bihar, Jász-
N(tgy-Kw~-Szolnok, Békés, Csanád, Csongrácl, Arad, Temes és Torontál vár-
megyék területére.

7
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A. tanítóképző Intézet ndvendékeínck gnzdasűgl szukohtatásn.

A tanítóképző intézet növendékeinek gazdasagi szakoktatasa 1870-ben
honosult meg, s azóta a növendékek e szakoktatásban folyton részt-
vettek. Az 1887/88-ki tanévben földmívelésügyi m. kir, Minister úr
Ö nmga ez intézményt megszüntette, de fontosságát belátva, később
ismét életbe léptette.

A tanít6képezdészek részére szolgáló gazdasagi szakoktatás beosztasa
következö :

II. osztálybelieknek elöadatik: méhészet, kertész et és szőlőszet ; Ill.

osztálybelieknek: növény termelés és kisgazdaságok berendezése; IV. osztály-
belieknek : állattenyésztés,

A tanítóképezdészek gazdasagi szakoktatásában ezideig résztvettek:
Tormay Béla, Domokos Kálmán és Seids Mihály gazdasagi tanintézeti
igazgatók; továbbá: Vedrődi Vilctor dr, Békeseu László, Deininger Imre,
Táthfalusy Miklós dr, Ek7cert LCtjos dr, lIIolnár Lajos, Szabady Pál, Biró
Pál, Takács Kálmán és SZCtOÓIstván gazdasagi tanintézeti tanerők.

Ezen intézményhez hasonló volt a szünetek alatt tartott gazdasági
kéthónapos tanfolyamok rendezése néptanítók részére, mely intézmény
azonban az ügy nagy karara beszüntettetett.

Népszerii előadűsok tartása. Népszerű előadasok tartasa az 1871.
évben vette kezdetét, s ekkor nagy hözkedveltségnek örvendett. Ezen
előadasokat két év óta a tanari kar a gazdák élénk érdeklődése mellett
a tanintéseten szép sikerrel tartj a.

! tanintézet halJg'atósága körében fennálló egyletek.
1. 1870-ben alakult meg a tanintézeti hallgatók segélyegyesülete,

mely czélul tűzte ki maga elé a szegényebb sorsu hallgatók segélyezését.
Az egyesület jelenleg 3370 frt töke fölött rendelkezik, mely összeg utan
esedékes kamat s az évi adomanyokból mintegy 300 frtnyi összeget
fordít segélyezésekre, s részben tőkéjét is gyarapítja. 1871 óta, tehát
24 éven at mintegy 6000 frtot fordított czéljaihoz képest szegényebb
-sorsu hallgatók segélyezésére.

2. Van a tanintézeti gazdaságban az elsőéves hallgatók és földmíves-
iskolai tanulők által egyetemlegesen fentart ott dalkör, mely időről-időre
szép sikereket ért el. l
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Függelék.
Tételek a tanintézet 1896. évi kőltsegvetés-előlráuyzatából.

Kiadás összesen: 29.690 frt. Személyi járandóság: 21.290 frt, ebböl
tiszti fizetések, pótlékok és lakpénzek : 18.020 frt. - Szolgaszemélyzet :
1170 frt. - Ösztöndijak hallgatóknak: 900 frt. - Dologi kiadások öss,~e-
sen: 8400 fri. Ebböl elméleti és gyakorlati oktatás költségei: 3500 frt.

Ügyviteli költségek: 3105 frt.
Bevétel összesen: 2400 frt, és pedig tandijak fejében.

Észrevétel. A tanintézot gazdaságának kiadási és bevételi tételei a debrcczeni Ill.

kir. földmíves-iskola keretébe vannak beillesztve.

7*



A kolozs-monostori m. kir, gazdasági tanintézet főépülete.

KOLOZS-}IONOSTORI ~1. KIR. GAZDASÁGI TAN-
INTÉZET.

(MEGNYÍLT AZ 1869. ÉVBEN.)

A tanintézet rövid története. Az alkotmány helyreállitása után azonnal
megindult a mozgnlom egy az erdélyi részben Iétesítendö felsőbb szervezetü gazdasági
tanintézet érdekében és különösen az Erdélyi Gazdasági Egyesület sürgette a kérdes ked-
vező megoldását. Gorooe István földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. Minister
a felállítandó tanintézet részére Hideghéty Antal miriisteri tanácsost alkalmas hely kere-
sésére kiküldvén, ez alkalommal Nagy-Enyed, Koloss-Monostor, T01'Cla és Koloes, utóbb
Gyalu is tervbe vétetett, sőt Nagy-Enyed városával, mely 1868-ban 200 hold jó földet
ajánlott fel bérbeadásra, a kormány tárgyalásba is bocsátkozott, de az ügy 1869 elejéig
elhúzódván, a figyelem a Kolozsvár város töszomszédságában levő Koloes-Monostorra
fordult, hol az erdélyi római katholikus tanulmanyi alapítványi uradalom bérbeadó volt.

Az egyezség az uradalom megbizottjaival az 18G9. év elején jött létre, s a tan-
intézet alapítása a törvényhozás felhatalmazása mellett határozatba, menvén, a kormány
a szerződést Ö Felsége 1869 juliushó 12-én kelt legmagasabb helybenhagyásával a bér-
letet 30 évi tartamra meg is kötötte. A szerződés értelmében a 7.12 kli birtokért kész-
pénzben 5896 frt, szolgáltatásokban terményekben 296 frt érték fizettetik, azonkivül a
községi adók és rovatalok, úgy, hogya haszonbér-összeg holdankint 8 frt 68 krra rúg,

mi itt annyival inkább szokatlan magas. bérletár, minthogy a birtokkal semmi egyéb
haszonvétel ~m adatott át, a földek rosszak, a fekves pedig előnytelen es ruegszakgatott.
A birtok minden részében szerfölött el levén hanyagol va, mert sok bérlő kezén ment
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keresztül, javítasa sok munkát es költséget kivánt. AzeH)tt a földek és rétek nagyobb
részét tég lavetőnek használtak, a hegyi tag pedig elvadult, elbokrosodott legelő volt.
Atvételkor a birtok nem is volt tagosítva, a tanintézetnek 10 évig tagosítatlan jószágon
kellett gazdálkodnia, m i sok akadalylyal járt, s a tagesitás csak 1879j80-ban lett be-
végezve.

Nagy volt a hiány gazdasági épületekben is, melyeket a korrnánynak kellett
emelnie, s ezekbe mainapság 245.896 frt érték van fektetve, ide nem számítva a szintén
sok ezer forintba került nagyobb javításokat. Mindamellett az intézet gazdasága ma is
hiányával van cselédlakásoknak, egy jó Ióistál lónak, tejkezelési pinczének, a Szamos
folyón átvezető hídnak sat, tanari lakások is hiányzanak, mind eszükségletek kielégí-
tését tehát a jövőtől kell várni.

A birtok átvétele utan megindult az építkezés s egyéb berendezések létesítése.
Régi alapokból és kiaárólagosan erdélyi szártna.zásu ifjak élvezetére 26, évi 150 frtos
ösztöndíjat rendszeresítettek, melyekre a kijelölés jogát az erdélyi Főkormányszék az
1869. évben az Erdélyi Gazdasagi Egyesületre ruházta áto

A tanintezet igazgatójáva Kodolánui Antal (1869-1873) neveztetett ki. Az új tan-
intézetnek a már 1865-től fogva létező keszthelyi és 1868-ban megnyílt debreczeni tan-
intézettől eltérő szervezetet adtak. Míg azok főbb vonásaikban a magyar-óvári tanintézet
szervezetéhez voltak hasonlók, az új tanintézetnek követendő például a bajorországi
weyhenstephani gazdasági tanintézetet tűzték ki es nem két-, hanem eredettöl fogva három-
éves tanfolyamot kapott, mi mellett az első tanévben az oktatás kizárólagosan a tanulőknak
a gyakorlatba való bea.vutásdból állott. .

A fölvételi föltételek is eltérőleg állapíttattak meg, mert egyévi gazdasagi gyakorlat
kimutatásának kötelezettsége nélkül csak hat gymnasiumi vagy öt és utóbb, m ikor a
realiskola tanfolyamát nyolcz évre szabtak ki, hat reáliskolai osztály végzéséröl kivéntak
bizonyítványt.

További különbséget tett az új tanintézet es a már fenn állók között azon körül-
mény, hogy ezt konuiktussal kapcsoltak össze és abban helyezték el a fentemlített ösztön-
díjas 26 kizárólag erdélyi születésü szegény ifjút ingyenes elbartással a készpénzbel i
ösztöndijak helyett s a félévi tandíjt is, mely az előbbi intézeteknél félévenkint 20 frtra
volt kiszabva, félévenkint fizetendő 10 frtra szállítottak le.

Habár az építkezéseket nem lehetett idejében befejezni és sem gazdasagi épületek
s azok fölszerelése, sem tanhelyiségek, de még taneszközök sem állottak rendelkezésre,
a tanintézet az eredetileg czélba yett októberhó elseje helyett 1869 noveruberhó elsejévei
kezdte meg működését és ünnepélyes megnyitása a tanintézetnek, erre megfelelő saját
helyisége nem lévén, novem berhó 15-én tartatott meg Kolozsvdr városházának nagy
termében. A hallgatóság szépen jelentkezett a fölvételre és az első tanévre 40 hallgató
iratkozott be.

A tanintezet főépülete az 1873. évben készült el s azon évi novemberhó 14-én
indult meg benne a tanítás, addig ideiglenesen más épületekben voltak a szűkes tan-
termek.

A tanintézet létesítése idejében az a szándék volt, hogy annak kapcsolatában föld-
míves-iskolát, továbbá cseléd- és kertészlegény-képző iskolát is allítanak, e tervek azonban
nem valósulhattak meg.

1887. évi szeptemberhó :23-án Öcs. és apostoli kir, Felsége, dicsőségesen uralkodó
k irá.lytmk I. Ference Józse! legmagasabb látogatásával szerencséltette a tanintézetet.
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Kolozs-Monostor helyi viszonyai.

J

Koloss-Monostor 1894. év végeig külön község, 1895. év elejétől Kolozsvé.r szab.
kir. városába bekebeleztetve, annak nyugat felől való részét és VI. kerületét képezi.
Kolozsvár fekszik az északi szélesség 46° 46' és a keleti hosszuság 41" 20' alatt. A tan-
intézet főépületének tengerszin fölötti magassága 36321 m, a tanintézeti birtok, mely a
Szamos folyó terén és a Nádas patak fölötti oldalon terül el, a főépület magassági jel-
vonalánál mintegy 40 m-rel magasabban, majd ismét 25 - 30 m-rel mélyebben fekszik.

Éghajlata mérsékelt ; évi átlagos hőmérséke 7° C. körül áll. Hőmérséki szélsőségei
azonban igen nagyok, +32'8" C.-tól -29'4" C.-ig terjednek, az esték és éjjelek nyáron
is hüvösek; a községen túl nyugat felé már szőlő nincsen. A május 12-14 közötti nagy
hömérsék-csökkenés csaknem következetesen beáll. Az évi csapadék 600-700 mm között
ingadozik. Legtöbb eső juniusban esik, a csapadék os napok száma 104-174 között
változik. Szélirány túlnyomólag a nyugati, de aránylag kevés szél jár, viharok ribkák,
jégverés 10 évenkint fordult elő nagyobb kárral.

Kolozs-Monoator mint külön kisközség Kolozsvarmegye nádasmenti szolgabirói
jirá,ába tartozott és 3100 lelket számlált, lakosai magyarole és románok, többsége ma
már magyal' anyanyelvű. Jelenleg Kolozsvár szab. kir. várossal együtt 35.8E6 lelket
számlálnak s a határterület 28.118 lelt.

Monostornak külön történelmi nevezetessége volt az I. Béla király által lOGI es
10G3 között alapitott benczés apátság, mely sok királyunk által gyarapitva, fennállott
1GIli-ig, ekkor fiskalitássá vált 1693-ig. 1773-ig a jezsuiták birják, a rend eltöröltetésévcl
a római kath. püspökségro szállott és az erdélyi római kath. tanulmányi alap birtokát
képezi. Az apátsági épületek lS18-ig fennállottak, akkor lebontották és belőlük épitették
a kolozsvári lyceumot. Az apátságnak, mint az erdélyi második •.hiteles helynek" gazdag
levéltára volt, melyet 1892. évi szeptemberben az országos Ievéltárbn szállitottak fel.

Az intézeti birtokon áll a Rákóczy-osalop a gazdaság nTábol'hely"-nek nevezett
dülöjén annak szomorú emlékére, hogy II. Rákóczy György fejedelem itt kapott halálos
sebet a törökök ellen 1660 május 22-én vivott csatában.

A tanintézet tanári és tiszti kara
az 1895/96·ki tanévben.

Igazgató:

Vörös Sándor, old. gazda. Tantárgyai: nemzetgazdaságtan, mezőgaz-
dasági berendezés-, kezelés- és becsléstan. - Tanári éveinek száma 26,
igazgatói éveinek száma 2l.

Királyi tanácsos. A kolozsvári m. kir, tudományos egyetemnél az államtudo-
mányi államvizsgálati bizottságnak kültagja j Koloesvármegye törvényhatósdg i bizott-
ságának és statisztikai bizottságának tagja. Az erdélyi és a kolozsvári gazdasági és
móhész-egyletek, az erdélyi Kárpát-egylet, az országos vöröskereszt-egylet kolozsvári
bizottságának, a kolozsvári mentBegyletnek igazgatóválasztmányi és az E~IKE alapító
tagja, a földmivelési ministerium állandó gazdasági tudósítója. Az erdélyi gazdasági
egylet irodalmi szakoszlályának elnöke, s az Első magyar általános biztositó-társaság
jégbiztosító szövetségének erdély részi szakbizottsági elnöke. Elnöke a gazdasági tanács-
adó bizottságának, a hallgatóság önkéntes tűzoltó-egyletének és olvasókörének, s tiszt.
elnöke a segélyző egyletnek. A. "Mezőgazda" hetilap főszerkesztője.
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Ásványi Lajos, gazdasági intéző, okl, gazda. Oktatja az elsőéves hall-,

gatókat az összes gazdasági ágakban s előadásokat tart a gazdasági elő-
tanból és a gazdasági számadások szerkesztésérőI. - Sz. é. sz. 15.

A gazdasági tanácsadó bizottság tagja. Az Első magyar általános bietosító-
társaság jégbiztosító szövetségének erdélyrészi becslőbiztosa.

Haller Károly dr, rendkivüli tanár. Előadja a gazdasági jogismét és
a gazdasági statisztikát. - Előad ezen intézeten 24 év óta.

A jog és államtudományok tudora. Volt egyetemi rektor és dékán, A kolozsvd.ri
kir, tudományegyetemen a jogi karnal nyilvános rendes tanár. A vaskorona-rend Ill. o.
s az olasz koronarend IL o. lovagja.

Kertész György, rendes tanár, okl. államvizsgát tett erdész. Tan-
tárgyai: számtan, elméleti mértan, földmértan, erőműtan s az erdészettan.
- T. é. sz. 26.

A kolozs-monostori uradalom erdőségeinek kezelő erdőmestore. A tan intézeti
hallgatók segélyző egyletének elnöke.

Németh András, gazdasági segéd, okl. gazda. Előadja a természettant,
méhészetet, baromfi-tenyésztéstant és .a gazdasági számviteltant. Kezelte
az intézet méhesét. - Sz. e. sz. 8.

A hallgatóság önkéntes tűzoltó-egyletének főparancsnoka.

Páter Béla, rendes tanár, középtanodai képesített tanár. Előadja az
állattant, növénybonez- és élettant, növény tant és növénykórtant, az
ásvány tant és földismét, a hal- és selymértenyésztést. A tanári ülések
jegyzője. Az intézeti növénytani és kulturkert kezelője. A vetőmag-
vizsgáló állomás vezetője. - T. é. sz. 12.

A "Mezőgazda" hetilap szerkesztője. Az erdélyi gazdasági egylet here mag-
ti;;ztÍtó állomás ellenőre.

Póczy Mihály, okl, mérnök. Előadja a gazdasági építészettant és
tanította az építészeti rajzot. - Tanít 4 év óta.

Városi főmérnök.

Ritter Gusztáv, főkertész. Előadja az összes kertészettant s a szölö-
mívelést. - Sz. é. sz. 27.

A koronás arany-érdemkereszt tulajdonosa. Az erdélyi gazdasági egylet igazgató-
választmányának tagja. "fanítja és vezeti a néptanítók kertészeti és gyümölcsészeti
tanfolyamát. A kolozsvári állami faiskolát vezeti.

Réti János, rendes tanár, okl. gazda. Előadja a talaj ismét, az álta-
lános és különleges növény termelést, rétmívelést, éghajlattant, a. gazda-
sági gépismét s az ügyirálytant. Intézeti könyvtáros. A meteorológiai
és árvíz-jelző állomás vezetője. A növény termelési kisérleti tér kezelője.
- T. é. sz. 22.

A gazdasági tanácsadó bizottságnak és az erdélyi gazdasági egylet igazgató-
vé.laszbmáuyáuak tagja.

Szentkirályi ~kos dr, rendes tanár, old. gazda és állatorvos. Előadja
az állatboncz- és élettant, az általános állattenyésztést és életrendtant,
a szarvasmarha-, juh-, ló- és sertéstenyésztést, az állategészségtant és jár-
ványtant. Az állati kóroda kezelője. - T. é. sz. 22.
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Bölcsészettudor. Az erdélyi gazdasági egylet igazgató-választmányi tagja és iro-

dalmi szakosztályának élűadója. A gazdasági tanácsadó bizottság tagja.

Tuba Lajos, rendes tanár, okl. mérnök. Előadja az általános és a
gazdasági vegy tant, a gazdasági technológiát s a borászatot. - T. é. sz. 27.

Az intézeti borpincze kezelője. Az erdélyi gazdasagi egylct igazgató-valaszt-
manyi és a kolozsvári országos borviasgáló biaottság tagja.

Michl Ignáez, gondnok, intézeti pénztáros 1890 január 1-je óta.
Koerfer István, old. gazda, ösztöndíjas gazdasági segéd 1894 október

1-je óta.
Török Imre dr, városi gyakorlóorvos, a tanintézet orvosa.

A tanintézet hallgatósága.
Az utolsó hat évben a hallgatóság száma volt:

Az 1890j91-ki tanévben
" 1891j92-ki

1892/93-ki
1893i9!-ki
1894j9fi-ki
1895j96-ki

72 rendes és 3 vendég, összesen
76 2
86 O
99 4

107 L
108 3

75 hallgató.
78
86

103
108
III

Az 1869-ki tanévtől fogva az 1895j96-ki tanévig bezárólag, vagyis 27 évi fenn-
állása óta a tanintézetbe ősszesen 967 hallgató volt beirva,

A hallgatók a tanintézet helyénél fogva legnagyobbrészt az erdélyi és a szem-
szédos megyékböl szármaxtak, do voltak azért az anyaország csaknem minden megyé-
jéből is. Az erdélyi megyékből a hallgatóság mintegy 62·5 %-a származott.

Előképzettség dolgdbau, ámbár csak hat középiskolai osztdly k imutatása kivántatik,
mégis az ÖSS7,OS hal lgatósag mintcgy egyhannada érettségi, egyetemi és más főiskolai
képzettséggel lépett be az intézetbe.

Hallgatók szállása és éleluiezése. Konviktus. A tanintézet fő-
épületében 32 egyénre konviktus van berendezve, akik közül 26-an
állami alapitványosok, 6-an pedig fizetök. Az elöbbi helyek ingyenesek,
az utóbbiak havi 20 frt fizetési kötelezettséggel járnak, a teljes ellátás
fejében. Künnlakók Kolozsvárott kaphatnak igényeik szarinti elhelyezést.

Ösztöndijal{ és segélyek. A hallgatók részére alapitott jutalom-
dijak és segélyek sorában első helyen lehet fölemliteni az állami olapit-
vúnyi helye7crt a konviktusban, melyeket kizárólag csak erdélyrészi szüle-
tésü, jó előmenetelű, szegénysorsu hallgatók nyerhetnek.

Jutalomdijak kitünöen végzett hallgatók számára ;
A Bors Albert alapitványából 100 frt; ebben részesült már 22.
Az Erdélyi Gazdasági Egylet által gróf Mil.:ó Imre nevére tett ala-

pitványból 100 frt ; ebben részesült már 19 végzett hallgató.
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Az állatállomány viszonya a szántóföldhöz : esik egy holdra 0'44 drb,
vagyis 176 kg élösúly. Az igás erő párjára esik 18 kh,

Nagyobb javításokat kepe znek : rétöntözés 23 holdon, alagcsövezés
21 holdon, irtás, telkesítés 174 holdon, árkolás, ültetvényezés 9000 m
vonalon es ültetes a gazdasági területen 50 holdon.

A gazdasági gep- es eszközleltár 25.300 frt erteket képvisel. A göz-
cséplőgép részes cséplést is vállal.

ÁlIattal'tás. Igás erő. Jármos ökör van 32.
Tehenészet. Pinzgaui fajtában 20 tehén es ezek szaporulatával.

Fejesi évi átlag az összes borjúk fölnevelesevel 1762 l, mi 7 kijával
adatik el. 'I'enyészbikák 150 frton adatnak.

Lótenyésztés annyiban, hogy az igás kanczák fedeztetnek es csikóik
fölneveltetnek. Van 10 igás ló.

.Tuhászat fehér erdélyi raczkákból áll 300 anyával. F'öhassonvétel,
a fejes, a nagy hírre jutott "monostori sajt '-keszites, miből 15 q kerül
piaezra kilónkint 80 krjával.

Sertéstenyésztés a szürke mangalicza-fajtában 24 koczával foly,
tenyészkanok es koczák eladásával.

Baromfi-tenyésztés Brahma, Langshan, Plymouth-tyukok, fehér
pulyka, emdeni ludak es pekkingi kacsákkal nagyban foly; országos
tenyésetési czélokra évente sok száz darab küldetik szét.

Méhészet kellő fölszereléssel 15 törzsben.
Selyemhernyó-tenyésztés most kis arányban, de hözeljövöben széle-

sebb mérvben gyakoroltatik.

Klsérlet! tér. A kisérleti tér áll nyolcz, egyenkint 400 Oöles táblaból
es további fejlesztésben van.

Az intézeti kert és szőlő. A kertészeti ágban a gyümölcefa-nevelés,
konyhakertészet, üzdészet, díszfa- es cserjenevelésre kiterjedt telepek
vannak, melyek 8 kl: területet foglalnak el. A fősúly a gyümölcsfa-
nevelésre van fektetve. 232 fajta alma, 130 körte, 67 szilva, 25 cseresnye
es meggy, 27 mogyoró es nagyszámu bokorgyümölcsböl évente sok
csemete szállíttatik el mindenfelé a megrendelöknek. Van, egy felholdas
lcomlátelep es 95 fajta kosárfűzböl álló fűztelep, melyen 9 fajta fűz nagyban
míveltetik dugvány-eladásra ezrenkint 1 frtért,

Gazdasági es erdészeti növénykert a főépület elötti terrasszokon es
parkban 200 fa- es cserjefélével es 208 növényfajjal szolgál a szemleletre.

Gazdasági kuliurkert az intézet mögött most nyert 'új berendezést,
A s,zölöben 7 fajta borszőlő es 40 fajta csemegeszölö van különböző

rendszerü mívelés alatt. A nyert bortermes a borászat tanításánál szolgál
kezelesi anyagúl.

A fölös mennyiségü gyümölcsböl bort késsitenek.
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A tanintézet kapcsolatában levő állomások és tanfolyamok.
A meteorológiai és ál'víz-,jelző állomás, mely 1880 óta áll fenn.
Az állami vetőmag-vizsgáló állomás, mely az 1884. év óta múködik.
Az ambuláns állati kórház, melyen eddig 2358 beteg állatot

kezeltek.

Gazdasági tanácsadó bizottság. A gazdaközönség gyakran fordulván
a gazdaság minden ágára vonatkozó kérdésekkel a tanári testület egyes
tagjaihoz, az ügy szabályozása és rendszeresítése czéljából ezen tan-
intezeten keletkezett az eszme, hogya tanári testület tagjaiból gazdasági
tanácsadó bizottság alakittassek. Az erre vonatkozó szabályzat kidolgoz-
tatván, földmívelésügyi m. kir, Minister úr Ö nmga az 1892. évben azt
helybenhagy ta és rendszeresitett módon a gazdasági tanácsadó bizottság
itt legott megkezdte működését. Azóta ily bizottságok a m.-óvári gazda-
sági akadémián, a debreczeni, a kassai s a keszthelyi gazdasági taninté-
zeteken is szerveztettek.

A gazdasági tanácsadó bizottság az 1893. évtől az 1895. évig több
mint 100 esetben szolgált javaslatokkal, főleg gazdasági berendezési kér-
désekben.

A gazdasági tanácsadó bizottság működési köre kiterj ed: Alsó-
Fehér, Besstercse-Naszód, Brassó, esik, Fogaras, Háromszék, Hunyad, Kis-
Küküllő, Kolo.zs, Krassó-Szörény, Maros-Torda, Nagy-Küküllő, Szeben, Szilágy,
Seoinok-Doboka. '_To1'da-Aranyos és Udvarhely vármegyék területére.

J{ülön taufolyamok. A tanintézeten részint hallgatói, részint a tan-
intézeten kivül állók részére rendeztetnek külön tanfolyamok, egyes
ismeret ágak tanítására.

A gözgép-kezelöi tanfolyamon, mely 1887-ben nyílt meg, eddig
123-an nyertek képesítést.

Külön tanfolyamban lett ismertetve az új állategészségügyi törvény,
s ezt 28-an hallgatták.

A tanintézeben kivül állók tanfolyamai közül megemlítendő a nép-
tanítók gazdasági és kertészeti tanfolyama.

A néptanítók kezdetben gazdasági, utóbb rövidebb tartamu ker-
tészeti tanfolyamokra hivatnak egybe az intézetbe, s itt így már 150-en
nyertek szakoktatást.

A kolozsvári tanítóképezde növendékei s egyik felekezet theológusai
12 évig jártak ki Monostorra külön gazdasági tanfolyamokra, s ezeken
tanultak itt 234-en.

Egyik évben a kovács ok számára is volt patkolási tanfolyam, s ezen
voltak 40-en.
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És így a tulajdonképeni növendékek en kivül még 563 egyén nyert
az intézetnél általános gazdasági vagy azzal rokon természetű tanítást.

A tanintézet baJlgatósága körében fennálló egyletek.
A hallgatóság között fennálló intézmények:
1. A segélyzö egylet, alakult 1871/72. évben, melynek vagyona az

1895. évben 2892 frt, seddig segélyezett 32 tanulót 565 frttal,
2. Az önkéntes tüzoltó-egylet, alakult 1872. évben, mely 22 év óta

546 taggal 140 tüzesetnél jelesül működött, sokszor kiérdemelve a ható-
ságok és a társadalom elismerését. Ez az egylet volt úttöröje az erdélyi
városokban a túzoltó-egyleti intézménynek. Az 1895. évben az egylet
vagyona 275 frt 90 kr készpénz, a szerelvények értéke 3919 frt 94 lu volt.

3. A hallgatók olvasóköre önképzési czéllal már 1876/77. év óta
működik, felolvasásokat, szakszerü vitatkozásokat rendez, pályakérdéseket
túz ki. Volt eddig 47 felolvasó, 59 vitatkozó ülése, ezen 232 tárgyat
vitattak meg, 38 pályakérdésre jöttek be érdemes dolgozatok és a
tanulmányi kirándulások tárgyait leirják; így leírtak már 16 birtokot,
11 iparüzletet, 7 erdögazdaságot, 2 kertet és 3 szölőgazdaságot az intézet
értesítőiben, Az 1895. évben vagyona 33 frt 77 kr készpénz, az 1828
kötetből álló könyvtár értéke pedig 4276 frt 49 kr volt.

4. Az ifjusági dalkör akkor alakul, ha ének- és zenetudó tagjai
akadnak.

Függelék.
Tételek a tanintézet 1896. évi költaégvetés-előirányzatából.

Kiadás összesen: 67.097 frt. Személyi járandóság: 30.197 frt, ebböl
tiszti fizetések, pótlékok és lakpénzek : 22.057 frt. - Szolgaszemélyzet :
700 frt. - Ösztöndijas hallgat6k élelmezési költségei: 5040 frt. - Dologi
kiadások összesen: 36.900 fri. Ebböl elméleti és gyakorlati oktatás leölt-
ségei: 3500 frt, - Külön tanfolyamok: 500 frt. - Fölszerelés föleg a
gazdaságban: 800 frt. -- Haszonbér, adó, közterhek, szolgálmányok:
5300 frt. - Ügyviteli költségek legnagyobbrészt a gazdaságban: 15.000 frt,
-f Épületek fentartása : 3000 frt, - Gazdasági cselédség bére: 5056 frt.
- Élelmezési költségek, átfutólag : 1760 frt.

Bevétel· összesen: 30.084 frt. Ebböl gyümölcsözö tőkék kamatai :
7218 frt és haszonbér 220 frt, - Tandijak: 1600 frt. - Gazdasági,
kerti sat. termények értékesítése: 19.000 frt. - Élelmezési díjak, átfut6lag:
1760 frt. - Konviktusbeli fizetöhelyesektöl: 286 frt.

--+-



A kassai m. kir. gazdasági tanintézet főépülete.

I(ASSAI M. KIR. GAZDASÁGI TANINTÉZET.
(MEGNYÍLT AZ 1874. EVBEN.)

A tanintézet rövid története. A Felföld számára régebben terveztek
felsőbb szervezetü gazdaság-i tanintézetet. A Dunántúl Hesztheipeu, az Alföld Debreczenbeti
és Erdélyrész Koloes-Monosioron már részesülvén egy-eg)- ily tanintézet felállításában, a
Felföld guzdaközönsége, melynek óhaját az országos magyar gazdasági Egyesület melegen
támogatta, most mar fokozott erővel szorgalmazta óhajának teljesítését.

A létesítendö tanintézet részére több helyet jelöltek ki, de a közvélernény leg-
inkább Kassa és Rimassombat mellett nyilatkozott.

Kassa szab. kir. város tanácsa, mint egyik érdekelt fél, ismételten foglalkozott az
eszrnével, s már 1864. évben kijelentette, hogy a város területen építendő gazdasági
tanintézet létrejöttét erejéhez képest minden módon tamogatni hajlandó.

Az országgyűlés azonban csak az 1870. évi költségvetés targyalasa. alkalmával
foglalkozott az ügygyel és egy új gazdasági tanintézet felállítását elhatározván, az 1872.
évi költség-eHíirányzatba a Kassán feláUítandó gazdasági tanintézet czéljaira 100.000 frt
beállittatott.

Ezzel a kérdés Kassa javára dőlvén el, a Város csakhamar megkezdte az intézet
czéljaira szükséges földterület összevásárlását. Az úgynevezett k ástélydülöben holdjáéru
500 frtot, az Alsó-Sajbában 400 fr tot, a Felsö-Sajbában és a Csurgón 2iiO frtot, a rák-
pataki dülőben 250 frtot, végül a bdnyácskai és vöröskeresati igen silány földekért
50 frtot fizetett. Az ily módon összevásárolt 272 kh-tvy : földet tulajdonjogának fentartása
mellett aVaros örök használatra engedte at a gazdasági tanintézetnek. Átengedett
továbbá bizonyos megszorításokkal 200 kli e'felőt is.
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Az építkezések 1874. évben vették kozdetüket, amidön is az intézet igazgatója
Barkossu ](álmán magyar-óvári tanar lett, ki azonban állásáról már 1875. évi szeptemberhó
l-jén leköszönt, s az igazgatói állásra Lakner Józse! a kolozs-monostori gazdasági tan-
intézet igazgatója helyeztetett áto

A tanintézet 1875. évi októberhó IG-án lett megny it va, mely alkalommal a kor-
mányt Bárcsai) Albert Abauj-Tomavé.rmcgyo és Kassa szab. kir. város föispánja kép-
viselte. Az első tanévre 22 hallgató jelentkezett, akiknek oktatáséf az igazgatón kivül
S101lá1' Gyula é$ Schadl János tanárok, Balogh Pál intézö és lJölllllal1n János főkertész
vezették.

Szervezetére nézve a tanintézet a kolozs-monostori tanintézet mintájára luiroméues
tanfolyamu lett, vele azonos fölvételi föltételek kitűzéso mellett. .

A második tanév megnyitá a alkalmával a tanári testület kiegészíttetett, nevezetesen
a növény termelési tanszékre kineveztetett Sissovich KÚ'roly a dobrcczeni földmíves-
iskolától, ugyanonnét helyeztetett át Bulturesti B. János a technikai szakrnara, az állat-
tenyésztési szakmara pedig Szcntki'/'(ílyi .Ákos neveztetett ki segédtané.ri minöségben. Az
irodatiszti állás Szecsey István-nal töltetett be; Balogh távozasa után annak helyére
Henscli .Ál'1Jáclneveztetett ki intézönek.

Az intézet frequencziája azonban nem emelkedett kivánatos mértékben, mi annyival
inkább feltünö jelenség volt, mert az intézet létesítése elött sokan azon nézetüknek adtak
kifejezést, hogy éppen a felföldi tanintézetnek lesz legnagyobb látogatottsága, holott a
teljessé vált hároméves tanfolyamba mindössze csak 41 tanuló vétette .föl magát, sőt
utóbb e szám még jobban sülyedt. A látogatottság eszimos éven keresztül allandö
csekélysége miatt már az intézet beszüntetésének eszméje kezdett felszínre emelkedni.
Végre Széchenyi Pál gró! földmívelési m. kir, Minister eljött személyesen meggyöződést
szerezni az intézet állapotáról, a frequenczia hanyatlásának okait is vizsgálat alá véve.
E magas látogatás fordúlópontot jelez az intézet történetében, amennyiben Minister úr

Ő nmga ennek eredményeűl lényeges változtatásokat rendelt el, s nagyrészt ezeknek
tulajdonítható, hogy a tanintézet frequencziája ezentúl kezdve emelkedésnek indult.

A bekövetkezett személyi változások közül fölemlítendö, hogy Lakner Józse! igaz-
gató akadémiai tanari minöségben Magyar-Óvárra helyeztetvén át, helyébe Rodiczky
Jenő cll' magyar-óvári tanár neveztetett ki igazgatóvá.

Tekintettel az elsőéves hallgatók czélszerübb gyakorlati oktatására, az intézetben
konviktus rendezte tett be, melyben a tanulők havi 20 frtért teljes ellatásban részesülnek.
A rendkivüli hallgatói minöség ugyanakkor eltöröltetett, a Felvidék viszonyainak meg-
felelöleg pedig egy modern berendezésü gazdasági szeszgyár állíttatott fel, hogy a
hallgatóság ez irányban is gyakorlati kiképzést nyeljen.

Ezen időtöl kezd ve a hallgatóság száma évről-évre emelkedett, úgy, hogy az
nehány év mulva már a szazat meghaladta. Egyébirant nem is kivánatos, hogy a lét-
szám továbbra is emelkedjék, mert ezáltal a gyakorlati oktatás ügye szenvedne rövid-
séget.

Hogyatanintézetnek története rövidre összefoglalva mégis teljes képet szolgál-
-tasson, szükséges, hogya további személyi váltoarisokról is említés tétessék.

Szcntkirál!}i .Ákos cll' az állattenyésztési tanszék tanára Koloes-Monostorra helyez-
tetvén at, helyét Lejténsji Kál'oly (0' foglalta el segédtandrí minőségben, ki azonban
1884. év végén elhalálozván, e tanszékre 1885 elején Kovácsy Béla neveztetett ki rendes
tan arra. 1883-ban az állattan és a növénytan különvalasztatván, ezen tanszék ollátására
Tömösvá1'y Ödön dr neveztetett ki segédtanárrá, de még ugyanazon év augusztus 15-én
elhalálozván, helyébe Páter Béla segédtanár jött és működött ezen tanintézen 1892-ig,
amidőn Kolozs-Monostorra, helyébe pedig Koloas-Monostorrót Szaniszló Albert dl' helyez-
tetett áto A növény termelési tanszék tanara 1886-ban áJlásat elhagyván, helyébe Hazs-
lilljZky Gyula neveztetett ki rendes tanári minőségben és betöltötte ezen tanszéket
1892-ig, mídön is az üzemtaní szakmakör előadásáva.l bizatott meg, a növénytermelési
tanszékre ellenben Gcrlóczy Géza neveztetett ki előbb mint segédtanár, majd 1895
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áprilistói kezdve mint rendes tunár. A vegytani tanszék tanára, Stollár Gyula, 1892-bol1
elhalálozván, helyébe Zalka Zsigmond neveztetett ki rendes tanári minőségben, Henscli
.Á1ptÍcl intéző a keszthelyi gazdasági tanintézethez i'endes tanárrá neveztetvén ki, helyébe
Csorlra Gusztáv, majd pedig 1892-ben, midőn Csorba Keszthelyre lett áthelyezve, Seent-
Imrey I?lI1'e neveztetett ki a gazdaság intézőjévé. Az 1894-ben nyugdijazott Ilollnuum.
János főkertész helyét Kodolányi Árpád. foglalta el.

Rodiczks) Jenő cll' igazgató 1892-ben a földmívelésügyi ministeriumba osatatvd.n
be szolgálattételre, az igazgatói teendők végzésével Kovácsy Béla rendes tanár bizatott
meg, ki is 1895-ben az intézet igazgatójává neveztetett ki. 1891-ben pedig a tanári
testület egy tanerővel kiegészittetett, amennyiben Ssecseu István a esitva-újfului föld-
míves-iskola igazgatója rendes tanári minőségben ide áthelyeztetett, s az állatteny~sztési
tantárgyak egy részének előadásával bizatott meg.

Megemlítésre méltó végre, hogy Ő cs. és apostoli lcir. Felsége, dicsőségesen ural-
kodó királyunk 1. Ferencz Józse! 1877 szeptemberhó 8-án legmagasabb látogatásával
szerencséltette a tanintézetet.

A tanintézet tanári és tiszti kara
az 1895/96·ki tanóvben.

Igazgató:

Kovácsy Béla (Hadadi), okI. gazda és állatorvos. Előadja az állat-
boncz- s élettant, az állatgyógyászatot s a járvány tant. - Tanári éveinek
száma 15, igazgatói évei száma 1.

A gazdasági tanácsadó bizottság elnöke. Kassa város törvényhatósági bizott-
ságának tagja. Az abaúj-tornnvárrnegyoi gazdasági egyesület igazgató-választmányának
tagja. A kassai ref. egyház presbitere.

Bukuresti B. János, rendes tanár, okl. gazda. Tantárgyai: számtan,
természettan, erőműtan, éghajlattan, elméleti és földmértan, gazdasági
eszköz- és gépisme. -- T. é. sz. 24.

Az abauj-tornavármegyei gazdasági egyesület titkára,

Gerlóczy Géza (Alsó-viszokai), rendes tanár, okl. gazda. Tantárgyai:
talajisme, általános és különleges növény termelés, rétmívelés, gazdasági

.jogisme, gazdasági statisztika.' - '1'. é. sz. 8.
A gazdasági tanácsadó bizottság tagja.

Hazslinszky Gyula (Hazslini), rendes tanár, okl. gazda. Tantárgyai:
mezőgazdasági üzem- és berendezéstan, mezőgazdasági becsléstan, nemzet-
gazdaságtan, erdészettan. - T. é. sz. 24.

A gazdasági tanácsadó bizottság tagja.

Kodolányi Árpád, fökertész, vezeti a kertészeti gyakorlatot. Előadja
a kertészetet s a szölömívelést. - Szolgálati évei száma ll.

Szaniszló Albert dr, rendes tanár. Tantárgyai: növénybonoz- és
élettan, növénytan, növénykórtan, ásvány tan, gazdasági állattan, hal-,
baromfi-, méh- és selymértenyésztés. - T. é. sz. 23.

Orvostudor. Egyetemi magántanár.
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Szecsey István, rendes tanár, okl. gazda. Tantárgyai: általános állat-

tenyésztéstan, szarvasmarha-tenyésztéstan és tejgazdaság, juhtenyésztés-
tan és gyapjuisme, lótenyésztéstan, sertéstenyésztéstan, számviteltan.

T. é. sz. 20.
A gazdasági tan'ácsadó bizottság tagja.

Szent-Imrey Imre (Krasznikvajdai), a gazdaság intézője, okl, gazda.
Vezeti az elsőéves hallgatók gyakorlati oktatását. - El';. é. sz. 14.

Windisch Rikárd, okl. gyógyszerész, a vegytani és technológiai
tanszék segédje. - Sz. é. sz. l.

Zalka Zsigmond (Gombai és marcsamagyari), rendes tanár, okl. gazda
és vegyész. Tantárgyai: általános vegy tan, mezőgazdasági vegy tan, gazda-
sági technológia és borászat. A vegykisérleti állomás és aszeszgyár
vezetője. - T. é. sz. ll.

A nKöztelek" rovatvezetője. A gazdasági tanácsadó bizottság tagja.

Keller Gyula, okl. gazda, ösztöndij as gazdasági segéd.
Szent-Imrey Ákos dr, intézeti orvos.
Észrevétel. A műszaki tanári szék (építészettan, épitészeti rajz) üresedésben van.

A tanintézet haJlg'atóság'a.
Az utolsó hat évben a hallgató ág száma volt:

Az 1890j91-ki tanévben 93 rendes és

" 1891j92-ki 78
1892j93-ki 92

" 1893j94-ki 99
" 1894j95·ki 106

1895/96-ki 92

2 vendég, összesen
2
3
4

11
3

95 hallgató.
80
95

103
117
95

Az 1874. évtől fogva az 1895j96-ki tanévig bezárólag, vagyis 22 évi fennállása
óta a tanintézetbe összesen 1003 hallgató iratkozott be. Legkisebb volt a látogatottság az
1882j83-ki tanévben, amikor 9 első-, 5 másod- és' 9 harmadéves, összesen 23," és leg-
nagyobb az 18'94j95-];i tanévben, amikor 117 hallgató volt, a legnagyobb szám, mely a
tanintézet fennállása óta mostanig előfordult.

Hal lgntók szállása és élelmezése, Konviktus. Az intézeti hallgatók
egy része bennlakó. A konviktusban való lakás ugyanis az első gyakorlati
évben kötelező, mely kötelezettség alól csak kivételes esetekben történik
fölmentés. A konviktusi együttélés, folytonos nevelői és orvosi felügyelet,
éppen abban a korban, midőn az ifju többoldalu felügyeletet leginkább
szükségel, úgy a nevelés, mint az oktatás szempontjából czélszerünek
bizonyult. Oly ifju, ki a konviktusi szabályokat nem tartja meg vagy
társaira rossz befolyást gyakorol, esetlegesen ismételt megfenyítés után
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a konviktus kötelékeiből kizárható. De a testület tagjai a künnlakó
hallgatóság szorgalmát és magaviseletét is folyton figyelemmel kieérik,
ily módon sikerülvén nagyobb bajok és kihágás oknak elejét venni.
A legtöbb esetben a tanár vagy az igazgató részéről történt megintés
elégségesnek bizonyult.

Azok a szabályok, melyek a konviktusba fölvett hallgatók számára
hozattak, a következőkben közöltetnek.

Házirend a tanintézetben lakó növendékek részére.
1. A házirendet a tanintézeti igazgató szabja meg, s a netán szük-

ségesnek mutatkozó változtatásokat ő teszi közhírré,
2. J ó erkölcs, rendszeretet, tisetaság és általában oly magatartás,

mely múveltségre igényt tartó ifjúhoz illő, a konviktoroktól szigorúan
megköveteltetik.

3. A házirend pontos betartásaról a felügyelettel megbizott iroda-
tiszt őrködik.

4. Amint egyrészt a felügyelő a házirend kellő betartásáról az
igazgatóságnak felelős, másrészt a növendékek annak hivatalból folyó
utasításait és intéssit elfogadni tartoznak.

5. A kenviktornak a beiratkozás, illetve a fizetésteljesítés sorrendjében
az általa elfoglalandó ágy, mosdóhely, ruhaszekrény, fogas, íróasztal és
az étteremben való helye kijelöltetvén, változtatás csak igazgatói engede-
lemmel s a felügyelő közbenjöttével eszközölhető.

6. Az intézet a kenviktoroknak a fölemlített bútordaraboken kivül
egy szalmazsákot, Iószőr-vánkost, téli és nyári tiszti ágypokróczot és
lepedőket külön díj nélkül átenged. Tollas derékalj és tollas dunyha
használata meg nem engedhető. Minden belépő azonfelül nevének elő-
betűivel jelzett 12 inget, 6 lábravalót, 12 pár harisnyát, 6 törülközőt,
3 asztalkendőt tartozik magával hozni. Azonfelül egy pár csizma, leg-
alább egy pár czipő, egy pár házi caipő, evőeszköz, fésű, haj- és ruha-
kefenek beszerzéséről magának kell gondoskodnia.

7. A fehérnemü mosatásáról az : intézet gondoskodik. A valtás a
vállalkozóval kötött szerződés értelmében történik. F'ehérnemüek kijaví-
tását illetőleg maga a növendék tartozik intézkedni.

8. Gondatlanság, hanyagság vagy rosszakaratból történt bárminemü
az intézetet vagy társait érdeklő rongálás vagy káresitás esetében ahibas
teljes kartérítéssel tartozik, s azonfelül külön büntetés alá is eshet.

-'- Iegpéldásabb magaviseletü konviktorok közül szebabiztosok
választatnak, kik működésük ideje ·alatt a tan-, ét- és hálótermekben
nemcsak a rend és csend fölött őrködni, hanem minden rendetlenségről
vagy károsodásról a felügyelő tisztnek, szükség esetén közvetlenül az
igazgatónak jelentést tenni tartoznak

8
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10. Megbetegedés esetén a szobabiztos a felügyelőnek azonnal
jelentést tesz, ki az orvos meghivása és szükség esetében a betegnek a
megfigyelő szobába való elhelyezéséről gondoskodik.

11. Szobalátogatás alkalmával a konviktorok ágyuk vagy íróasztaluk
mellé helyezkedve, a látogatót illő módon, állva fogadják.

12. A fölkelésre, mely hétköznapokon télen 6, nyáron 5 órakor tör-
ténik, úgyszintén a reggeli, déli és estebédhez csengetésseI adatik jel.

13. A konviktorok közös étteremben étkeznek és koruk, valamint
foglalkozásukhoz mérten mennyiség és minőség tekinteteben megfelelő
táplálkozásban részesülnek. Végzett terítés előtt az étterembe lépni nem
szabad, ebéd után az éttermet halogatás nélkül el kell hagyni. A jelzett
három étkezési időszakon kivül a vállalkozónak ételnemüeket nem
szabad kiszolgáltatni, valamint a háló- vagy tantermekbe való ételhordás
is tilos. Az élelmezés vagy kiszolgáltatás elleni panaszok aszobabiztos
által a felügyelőnek nyomban bejelentendők. A konyhába lépni hall-
gatóknak pénzbüntetés terhe alatt tilos.

14. A dohányzás a társalgószobán kivül, az intézeti épület helyi-
ségeiben és a majorban egyáltalán tiltatik.

15. Napközben a konviktorok a pihenő órákon kivül a fennálló
rendszabályok és utasítások értelmében a gazdaságban foglalkoznak,
vagy az intézetben elméleti oktatásban részesülnek. Ezen idő alatt külön
uiaeiids vagy engedély nélkül sem az intézeti épületből,' sem ct majorból el nem
távozhatnak.

16. Vasárnap, ünnep- és szünnapon, vagy ha az igazgató hétköz-
napon külön kimenetelt engedélyez, csakis a záróra határáig szabad távol
maradni, mely télen esti 9, nyáron 10 órára van kiszabva. Ezen időn túl
csak kioételesen, az igazgató külön előleges engeclélye meüett maradhat ki
valamely növendék. A rendes hazajövetel a felügyelő által időnkint meg-
ejtendő szobarevizió által ellenöríztetik. A szabály ellen való vétkezés
a legszigorúbb beszámítás alá esik.

17. A háló- vagy dolgozóteremben a ruháknak kiporozása, csizma
tisztítása tiltva van. Sáros csizmában való járás-kelés az egész épület-

"ben kerülendö, de különösen ajánltatik, hogy a külső munkák elvégzése
után a növendékek, kivált a hálószobában csak házi czipőt használjanak.

18. A dolgozószobában a konviktorok télen 9-ig, nyáron 10-ig
tartózkodhatnak ; ekkor a hálóterembe tartoznak vonulni. A hálóteremben
vagy dolgozószobában való lármás beszéd, zaj, ének mellőzendő ; az alvók
minden háborgatása tiltva van.

19. A házirend ellen való vétségek következő büntetési fokozat alá
esnek: 1. A felügyelettel megbizott tanár általi megintés. 2. Az igazgató
általi megintés. 3. Ha az első és második intésnek foganata nincsen, a
konviktusból való kirekesztés.
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A büntetés kiszabásánál rendszerint a fennebbi sorrend jö alkal-
mazásba, de nagyobb kihágásoknál a legszigorúbb büntetés is vehető
foganatba.

A házszabályok be nem tartása, mint a szervezeti és fegyelmi
szabályok egy része elleni vétség, a bt:zonyítvány maqaoiseleti rovatánalc ki-
töltésénél beszámiiásb« jön.

Konviktusi dijak. Az ellátási díj havi 20 frt, mely a tanév felére
járó összegben mindig a beiratáskor a tanintézet pénztárába beszolgál-
tatandó, vagyis a téli félévben a beiratáskor 100 frt, a nyári félévre
120 frt fizetendő, mely összegért a bennlakók teljes ellátásban részesülnek.

A konviktusban bennlakó hallgatók kiszolgálás fejében félévenkint
10 frtot fizetnek a beiratás alkalmával.

Figyelmeztetés és kérelem a szülékhez a tanulok kőltekezéset illetőleg.

I

l

Nehogy az általában elterjedt és gyakran pazarlássá fajuló fény-
üzési hajlam és költekező életmód a gazdasági tanintézet hallgatói között
is lábra kapjon, fölkeretnek a szülék, miszerint a magas kormány czél-
zatai értelmében az intézeti igazgatósággal egyetértve közreműködjenek
abban, hogy fiaik a takarékos egyszerü életmódhoz szokjanak. Ezt elő-
mozdítják: 1. ha fiaik számára, amennyiben ezek a konviktust igénybe
nem vehetnék, lehetőleg maguk fogadnak megbízható helyen szállást,
miben az igazgatóság készségesen kezökre jár; 2. ha ruhazatra s egyéb
szükségletekre nem adnak' vagy küldenek nagyobb összegeket, mint
aminőre oly ifjunak, ki idejét komoly tanulmányoknak szenteli, szüksége
van; 3. ha a tan- és esetleges vizsgadijakat, konviktusi ellátási járulékot,
tanulmányi kirándulások költségeit sat. az 1. félévben októberhó 8-áig,
a II. félévben márcziushó 4-éig bezárólag közvetlenül az igazgatósághoz
küldik be. Tájékoztatóul szolgál e befizetések tekintetében a következő
részletezés:

I. tanév, 1. félév: tandíj 20 frt, egyleti díj 4 frt, irodai díj 1 frt,
biztosíték 5 frt, leczkekönyv 20 kr, összesen 30 frt 20 kr. - 2. félév:
tandíj 20 frt, egyleti díj 4 frt, irodai díj 1 frt, összesen 25 frt.

I!. tanév, 1. félév: tandíj 20 frt, egyleti díj 4 frt, irodai díj 1 frt,
vegymühelyi díj 3 frt, maggyüjteményre 5 frt, összesen 33 frt. - 2. fél-
év: ugyanaz.

II!. tanév, 1. félév: tandíj 20 frt, egyleti díj 4 frt, irodai díj 1 frt,
összesen 25 fri. - 2. félév: tandíj 20 frt, egyleti díj 4 frt, irodai díj 1 frt,
számviteltani napló 1 frt 50 kr, összesen 26 frt 50 kr.

Ösztöndijal( és segélyek. 1. A kassai m. kir. gazdasági tanintézetnek
arra érdemesíthető hallgatói részére hat állami ösztöndíj egyenkint
150 frtjával - van rendszeresítve.

8*
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Ezen ösztöndijakra csak szegénysorsu, feddhetlen magaviseletü és
megelőző tanulmányaikban jó előmenetelt felmutatható ifjak pályázhatnak
a magas földmívelésügyí ministeriumhoz czímzett, kellöleg fölszerelt s az
igazgatósághoz benyujtott folyamodvány útján. Az igazgatóság a folya-
modványokat a tanári testület véleménye kiséretében terjeszti föl.

Az ösztöndíj a tanulónak nem kielégitő elömenetele vagy kifogás
alá eső szorgalma és maga viselete eseten a tanári testület által teendő
jelentés alapján megvonhatá.

2. A Csáky Petronelia gt'ófnő által alapított, évi 300 frtot tevö két
ösztöndíjért az összes m. kir. gazdasági tanintézetek tanulói folyamod-
hatnak, annak üresedésére vonatkozólag közhírré tett pályázat alkal-
mával.

3. Az.Első magyar álialámos biztosító-társaság által alapított 400 frtos
. ösztöndíjak, mely ösztöndijak rendszerint gazdatisztek vagy kisgazdák
fiainak adományoztatnak, kik valamely gazdasági tanintézet hallgatói,
vagy kik további kiképeztetés végett valamely külföldi ily intézetet láto-
gatnak. Az adományozás mindig a társaság által beturendben felhívandó
megyei gazdasági egyesületek útján, illetőleg azok javaslata alapján tör-
ténik. A kellöleg fölszerelt kérvények ennélfogva az illetö gazdasági
egyesületnél nyujtandok be.

4. A Schsoare Abrahámné által alapított 100 frtos ösztöndij.
5. Az intézeti segélyegylet is juttat erre érdemes szegénysorsu tanu-

lőknak évenkint három: egy 100 és két 50 frtosösztöndijat, ezenkivül
megfelelö számu és pályázat útján elnyerhetö .segélydijakat,

6. Néhai Baranyay Antal kassai lakos, birtokos, 1889. évi szeptember
13-án kelt végrendelete értelmében 6000 frtot adományozott a taninté-
zetnek, olyformán, hogy az illető töke kamatai szegényszorsu, de j ó-
viseletü, szorgalmas és jó elömenetelü ifjak fölségélésére fordíttassanak,
illetve "Baranyay Antal" ösztöndíj néven kiosztassanak.

7. Gróf Andrássy Dénes-féle 200 frtos ösztöndíj .

'I'audíjmentesség. A tandíj fizetése alól fel vannak mentve 12,225.
1875. sz. a. kelt szerződés 9. pontja értelmében a Kassa városi illetöségü
hallgatók.

A tanintézet gazdasága.
(Lásd a térképet.)

Az intézeti birtok Kassa város észak-nyugati részén fekszik, nagy
részben hegyes-völgyes. F'öldirati fekvése: 48° 42' északi szélesség és
38° 55' 33" keleti hosszuság. Tengerszin fölötti magassága a belsö major-
ban 216, a külső majorban 357 m,
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Éghnjh\t. A lelima szélsőséges és zord. Későn tavaszodik s a hó
későn olvad el, a tél pedig korán áll be. A csapadék átlaga 675 mm.
Különösen télen szokott nagyobb csapadék lenni; szárazság miatt a
gazdaság ritkán szenved. A korai tavaszi vetések mindig jobban sike-
rülnek, mint a késeiek. Uralkodó szél É.-K. Viharok gyakoriak. Kései
fagyok ritkák.

Összesen

492 kk 1584 Oöl.
80 " 251

"
573 kk 235 Oöl.

282 kk - Oöl.
25 " 298 "25 " 1311 "

" 1010 "31 " 104 "20 " 942 "187 " 1380 "

Fekvés és talaj. A gazdaságnak csak mintegy 90 7d~-nyi, köz-
vetlenül az intézet mellett fekvő területe sík, 25-30 cm mély feltalajjal,
vasas agyag-altalajjal. A gazdaság többi része - kivéve az itatórétet,
mely Kassa alatt a Hernád mentén fekszik - hegyes-völgyes, helyen-
kint csak 15 cm feltalajjal, amely kevésbbé kötött, mint a síkon.

Terület. A birtok összes területe 573 !ch 235 Oöl.
Ezen területből 1873 januárhóban az intézet felállítása alkalmával

Kassa város által örök használatra átengedtetett .
Bérbírtok

Ebből:
Szántóföld
Rét
Legelő
Szőlő.
Beltelek és egyebek
Kisérleti tér, haszonkert, kultur- és dendrológiai kert
Erdőterület .

Vetésforgók. A 282 kh. szántóföld hat forgóban kezeltetik ; ezekből
a két utolsó CE és F) a bérbirtok területén van.

Az 1. CA) forgó 10, egyenkint 1 kh-e« táblaból áll és következő be-
rendezésü: 1. takarmányrépa #, 2. árpa lóherével, 3. lóherekaszáló, 4. őszi
búza, 5. magrépa #, 6. árpa, 7. zabos bükköny #, 8. őszi repcze, 9. őszi
búza, 10. zab.

A II. CB) forgó területe 41 kk; áll 8, átlag 5 holdas táblából, a
következő beosztással: 1. zabos bükköny #, 2. őszi búza, 3. czikória
mütrágyával, 4. tavaszi búza, 5. takarmányrépa #, 6. árpa luczernával,
7. és 8. luczernakaszáló.

A III. C C) forgó területe 96 kk; áll 9, egyenkint 10-11 holdas
táblából, a következő vetésváltóval : 1. burgonya #, 2. árpa lóherével,
3. lóherekaszáló, 4. őszi búza, 5. fele részében éves takarmány, másik fele
tengeri #, 6. árpa lóherével, 7. lóherekaszáló, 8. őszi búza, 9. zab.



A IV. (D) forgó területe 57 kh; áll 6, egyenkint 9~10 holdas
táblából, a következő vetésváltóval : 1. zabos bükköny #, 2. burgonya,
3. árpa, 4. zabos bükköny #, 5. őszi rozs, 6. cselédilletmény.

Az V. (E) forgó területe 34 kti ; áll 6, egyenkint 6 holdas táblából,
beállítása a következő: 1. zabos bükköny #, 2. árpa lóherével, 3. lóhere-
kaszáló, 4. őszi búza, 5. cselédilletmény #, 6. zab.

A VI. (F) forgó területe 44 kli ; áll 4, egyenkint 11 holdas táblából,
a következö beállítás sal: 1. őszi rozs, fűmag-keverékkel #, 2. és 3. legelő,
4. zab.

F01'gón kivül kezelt terület: 1. a "hustaczki szádé" 3 kh, 2. az alsó
major melletti feltört rét 2 lth,
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Rét. A rétterület részei: 1. az "itatórét" (Bárcza alatt) 11 kh 1206 Oöl,
2. a rákpataki rét 9 kh 28 Oöl, 3. alsó major melletti rét 2 kh 8000öl,
4. külső majori rét 1 kh 728 Döl, 5. fenyves erdei rét 736 Oöl, összesen
25 kh 298 Oöl.

Legclő. A legelőteriilet felosztása a következő : 1. Bányácska 14 kh.
1500 Oöl, 2. a bérbírtok állandó legelője 5 kh 250 Oöl, 3. lomberdei tisz-
tások 6 kh 561 oei, összesen 26 kh 711 Döl.

'I'ermésátlngok. A gazdaságban termelt növények 10 évi átlagos
terméseredményei kh-ankint: búza 1045, rozs 817, árpa 918, zab 744,
burgonya 6628, répa 27.500, tengeri 625, csalamádé 19.330, lóhere 2820,
luczerna 4200, zabos bükköny 2700, réti széna (és sarju) 2600, lóhere-
mag 138, repcze 630, czukorrépa 11.576 kg.

'I'ermények értékesítése. A terményele értékesítése részben a hely-
beli piaczon; részben a vidéken - többnyire vetőmagul - eszközöltetik.
Legkeresettebb a több izben kitüntetett kitünő minőségü Hanna és Perless
sörárpa. A búza keresett vet ömag s a keresl et évről-évre fokozódik, úgy,

. hogy termésének nagy része most már vetőmagul adatik el. Rozs csak
kivételesen kerül eladásra. A lóhere magját a vidéki gazdaközönség veszi.. ~
Ozikória a helybeli Franek-féle pótkávé-gyár részére termeltetik.l'

'l'nlajcrő visszapótlása. A 282 kh. állandó mívelés alatt levő terü-
letről a termelt kulturnövények által elvonatik évente 11.448 kg nitrogén,
4146 leg foszfor, 12.286 kg káli, Evenkint termeltetik a gazdaság által
istállótrágya, komposzt és emberi ürülék összesen 17.306 q. Foglaltatik
ebben nitrogén 8783, foszfor 4525 és káli 10.623 kg; mutatkozik hiány
nitrogénben 2665, káliban 1663 kg s ez utóbbi ból mutatkozó hiány mű-
trágyák által pótoltatik, amennyiben a nagy mennyiségben terrnelt pillan-
gós viráguak a légkör szabad nitrogénjéből bőven fedezhetik a nitrogén-
hiányt.
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Állattartás. Tehenészet. Állomány: 2 drb tenyészbika, 29 drb tehén,
11 drb hasas üsző a saját tehenéazet részére, melyekkel a tehénállomány
40 drbra fog kíegészfttetni, 9 drb hasas es növendéküsző eladásra, 5 drb
növendékbika. 3 drb szopós bika es 3 drb szopós üszöborju, összesen
62 drb kuhlandi fajtabe7i állat.

Az elsö tenyészanyag 1875-ben vásároltatott Kuhlandban; . azóta is
vérfelfrisítésül több izben hozatcitt eredeti tenyészanyag többnyire hasas
üszök és bikák. A tenyésztés czélja tej termelés és tenyészállatok nevelése.

A tej a helybeli piaczon értékesíttetik 10 krjávalliterenkint. 1894-ben
fejetett 58.977 7. Az átlagos napi fejés darabonkint 6 7 volt.

Eladatott 1894-ben 12 drb növendékbika 160-240 frton. Üszök a
tehenészet megnagyobbítása miatt visszatartattak.

Lótartás. A lovak száma 15 drb ; van 10 öreg ló es 5 drb csikó.
A 10 öreg ló között két nónius és öt muraközi kancza, két nónius és
egy félaraba herélt. A csikók állami nónius, illetve angol vérü IIIenek
után estek. A Iótenyésztéssel a szükséges selejtezesek folytán beálló
hiányok fedezese, s így elsö sorban jó igás lovak nevelése czéloztatik,
azonban évenkint 2-3 drb negyeves csikó is eladásra kerül.

Juhászat. Ketfele juhfajta tartatik, t. i. rambouillet gyapjas es fríz
(hollandi) tejelő juh. A rambouillct-juhállomány jelenleg 91 drbból áll,
es pedig: 8 drb öreg kos, 3 drb toklyókos, 33 drb öreg anya, 25 drb
toklyóanya, 8 drb kosbárány es 14 drb jerkebárányból. A fésűs merinó
rambouillet-juh éppen úgy, mint a fríz juh, az intézeti gazdaságban
föleg tenyeszegyedek előállítása czéljából tartatik, a rambonillet-et azonban
a helybeli piaczon húsra is igen keresik, különösen a fiatal bárányokat.

Az 1895. évi májushóban megejtett nyirés alkalmával 12 drb ram-
bouillet öreg es toklyókos 84 leg gyapjút adott, átlagban 7 kg-ot, és
62 drb öreg es toklyóanya 290 leg-ot, átlagban 4'68 kg-ot.

A fríz állomány jelenleg 78 drb, es pedig: 8 drb öreg es toklyókos,
48 drb öreg és toklyóanya, 11 drb kos es 11 hb jerkebárány.

A fríziek mint kitünő fejös juhok érdemelnek méltán figyelmet es
czélszerüenvolnának a videk raczkanyájainak javítására felhasználhatók;
a bő tejelésen kivül nagy szaporaságuk is képesíti öket erre, mivel csak-
nem mindegyik ket bárányt hoz és ezeket is jól lehet fiatal korukban
értékesíteni. A vidéken azonban kevesebb figyelmet fordítanak reájuk,
mint amennyit megérdemelnének, s különösen 1894-ben, több darab
adatott el tenyésztésre Sziléziába, Cseh- és Morvaországba, mint magyar
területre.

1895 május Ljétől 1895- julius 30-áig fejetett összesen 3096 l tej
47 drb fríz anya után, esik átlag naponta es egyre 0'72 l tej. Ezen
tejmennyiségböl előállíttatott 347'9 kg juhsajt. mely 138 frt 44 kron
értékesült, kilogrammja tehát 39'8 kron. Egy-egy fejös juhra a sajt
ut~ni jövödelemből 2 frt 94 kr esik.

>
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A sertéstartás terén az intézet a berkshirei fajtat karolta fel mint
olyat, mely a vidéki hegyi és egyéb fajta sertések javítására a legalkal-
masabb; ~int húsáru a kassai piaczi viszonyoknak leginkább megfelel,
aránylag jól honosodó s eléggé edzett is és gyorsan fejlődik.

Az állomány jelenleg 23 drbból áll, és pedig: van 2 drb tenyész-
kan, 10 drb tenyéezkocza, 8 drb valasztott kanmalacz és 3 drb valasztott
koczamalacz.

A koczák kétszer malaczoznak : kora tavaszszal és őszszel ; egy-egy
kocza utan az intézeti tenyészetben nyert tapasztalatok szerint évenkint
(2 malaczozásra) átlag 13 drb malacz számítható. Rendesen 6-8 drbot
vetnek, nem ritka azonban 9-12 drb malacz sem és a halandóság is
csekély.

Az intézet tenyészetéből származó malaczokat igen keresik, 8 egész
10 hetes korukban átlag 10 frton értékesülnek.

Igás erő. A fentemlített ig as lovakon kivül 16 drb magyar igás ökör
tartatik, melyből rendesen 4 drb selejteztetik ki évenkint.

Baromfi-telep. Á. baromfi-telep 1895-ben létesíttetett, melynek
czélja a Felvidéket fajbaromfival ellátni. Kizárólag Plymouth roks-ok
tenyésztetnek, melyek részint helyben költettek, részint pedig direkte
Angolországból hozattak. Állomany 50-60 drb tyúk, megfelelő számu
kakas és csirke. A tyúkhaz a gyümölcsös kertben van elhelyezve, ahol
a tyukoknak 4 kh. terület áll rendelkezésükre és szabadon mozoghatnak;
az egész terület drótkerítéssel van körülvéve.

A kísérlctl telek. A kisérleti telek az intézeti föépületet környezö
füvészkert nyugati oldalán, a majorba vezető úttól jobbra terül el és
2 hold 1920 Döl = 12.197 m" terjedelmü, mely 20 egyenlő nagyságu,
500 m'-nyi parczellára van osztva. A telep közepén áll egy pajta, mely
a gépek, eszközök és termények elhelyezésére, valamint dolgozóhelyiségül
szolgál.

A kisérleti telek egyrészt a tanítasnak szolgál, miért is itt oly
növények termelési módja is be lesz mutatva, melyek sem az intézeti
gazdaságban, sem a. vidéken nem míveltetnek ; másrészt feladata ujabb
fajok és valfajok helyi értékét kideríteni, s a gazdaközönséget azok
használhatóságáról tájékoztatni, valamint különböző trágyaszerek hasz-
nálata és befolyásáról az egyes míveleti növényekre észlelet eket tenni.

K~ltnrl(el't. A kulturkert 10.696 m" terjedelmü és fekszik az intézeti
park tőszomszédságában a majorba vezető út baloldalán, szemben a kisér-
leti térrel.

A kulturkert czélja: egyrészt különféle talajnemeken nálunk még
nem honos növényekkel termelési kisérleteket eszközölni, másrészt pedig
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egyes talajok fizikai tulajdonságait tanulmányozni és egyúttal időjárási
észleleteket tenni. Van itt 12 drb egyenkint 5 m" területű tenyész-
szekrény, melyek a tanintézet gazdaságában található különféle vegyületü
talajokkal vannak megtöltve.

Egy téglaépitményben 6 tenyészszekrény foglal helyet. A szekrények
alján mintegy 40 cm vastagságban kvarczkavics-réteg van, fölötte 1m
vastagságban homok. A tenyészszekrények mögött 6 drb bádogból készült
liziméter van elhelyezve, melyekkel különböző talajok vizátbocsátó képes-
sége tanulmányoztatik.

Ezek mellett ismét egy külön téglaépitményben Ebemayer-féle e1-
párolgási készülékek, csapadékmérő sat. foglalnak helyet.

Az intézeti kerttelepek. A kerttelepek területe 98.700 m" = 17'09
hold, e területböl esik az erdészeti füvészkertre 36.000 m" = 6'256 hold,
a haszonkertre 62.700 rn} = 10'833 hold.

A haszonkertben : faiskola 700 m', törpe és idomító faiskola 2i66 m',
anyagyümölcs 12.240 m", gazdasági gyümölcs 15.579 m'" redélykert-telep
2065 m" szölötelep 1032 m', spárgatelep 657 m', konyhakert 2981m',
üzdetelep 223 ni', trágya telep 880 m', kertészlak és udvar 784 m", véd-
ültetés 3583 m" az összes utak 13.510 ni".

A faiskolaban és gyümölcsösökben van 241-féle körte, 280-féle
alma, 50-féle szilva, 30-féle kajszin-, 15-féle franczia baraczk, 112 leg-
nemesebb csemegeszőlő-fajta, 60-féle bogyós gyümölcs, 30 fajta legkiválóbb
mogyoró sat.

A kertnek trágyázása legnagyobbrészt a városból összehordott és
kellőleg komposztozott árnyékszéki ürülékkel történik.

A dendrológiai kertben a különböző fák és cserjék 238 faja és
változata van képviselve.

Butaulkus kert. A botanikus kert közvetlenül az intézeti -föépület
és park mögött terül el; az 'egész terület 2700 m'. A növényosztályok
2 m, az alosztályok 1'5 m, a rendele 0'8 m, a kisebb csoportok pedig még
keskenyebb utak által vannak egymástól elválasztva. Az egyes növény-
fajok részint 60, részint 120 "'ft" átrnérőjü kör ökben vannak elhelyezve és
közönséges zsindelyreirott latin nevekkel vannak jelezve. Az osztályok,
fontosabb rend ek és családok porczellántáblán magyar néven vannak
megjelölve. A szerkesztésnél, illetve a berendezésnél az volt a föelv,
hogy lehetőleg a gazdára nézve jelentősebb növények és növénycsoportok
foglaljanak benne helyet, s egyebek csak annyiban, amennyiben azt a
rendszer teljessége megkívánja.

Amerikai szőlőtelep. A haszonkertben levő 1032 m' területű
csemegeszőlö-telepen kivül a Bányácska nevü domb dél-nyugati oldalán
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1891-ben egy új szölötelep létesittetett; ennek ezidőszerinti területe
6600 m" mely 15 parczellára oszlik ; ezek közül 3 részlet (1480 m')
Riparia sauvage-ba ojtott Sauvignon blane, 3 "részlet (1480 m.') Riparia
sauvage-ba ojtott Carbenet, 1 részlet (100 m') Vitis solonis-ba ojtott Car-
benet, 2 részlet (1200 m') Othello, 1 részlet (100 m!) York-Madeira,
1 részlet (280 m') Vialla, a többi terület nagyobbrészt Riparia portalis
(gloire de Montpellier), továbbá Vitis solonis, Vitis rupestris, végül Jaquez
és Viallával beültetett gyökereztetőiskola és osemegeszölő. •

A tanintézet erdeje. -Az intézet egész erdőterülete 187 kh. 1380 Döl.
Ezen terület, tekintettel az olnnutatás czéljára, négyféle üzemmód szerint
kezeltetik, s eszerint négy üzemosztályra oszlik, Nevezetesen:

1. Az A) sarjerdő-ü.?Jemosdály 139 kh. tölgyerdö, mint sarj erdő kezel-
tetik 40 éves vágásforgóban, s igy az évi vágás 3'475 kh-at tesz.

2. A E) középerdő-ü.?Jemos:dály 16 kh kiterjedésü és 30 éves forgóban
kezeltetvén, az egyes vágások 0'533 kh-at tesznek k<Aljfának gyertyán,
felfának pedig jegenyefenyő tenyésztetik.

3. A C) cserhántó-üzemosztály 20 kh. kiterjedéssel bir. Ezen erdőrész
20 éves forgóban hasznosittatik, s igy évenkint 1 kh-nyi parezelia jut
vágás és hántás alá. Állománya kocsános és kocsántalan tölgy.

4.' A D) szálerdő-üzemos.ztály. Kiterjedése 17'48 u: Állománya
jegenyefenyő. Vágásforgás 80 év. A terület 16, egyenkint 1'09 kh-nyi
szakaszra van osztva. A hasznosítás oly módon történik, hogy az egjTes
szakaszok 5 éven át szálalás által letaroltatnak.

Szeszgyár.
A tanintézet mezőgazdasági szeszgyára a major legmagasabb pontján

fekszik
A majorudvar felé nyiló fo-bejáraton át a szeszgyárba belépve, egy

kis előcsarnokba jutunk; az előcsarnok a laboratóriumtól üvegfal által
van elválasztva. Az előcsarnokból balra fordulva egy üvegajtón át
megyünk a géphelyiségbe. A géphelyiség három nagy ablakon: át nyeri a
világosságot. A géphelyiségben vannak elhelyezve a következő gépek és
eszközök: 1. a 7-lóerejü magasnyomásu gőzgép, 2. a 19'5 hl ürtartalmu
Pauksch-féle gőzölő, 3. a Pauksch-féle egyesitett czefréző-:és~hútökád
20 hl ürtartalommal, 4. az édesczefre-szivattyu (munkaképessége óránkint
25 hl), 5. amalátazúzógép, 6. a 385 1 ürtartalmu gőzkazán-etetőedény,
7. egy légkompresszor, 8. _az érettczefre-gőzszivattyu (munkaképessége
óránkint 770 lj, 9. a Neumann-féle folytonosan müködő ' lepárlókészülék
moslékszabályozóval. A lepárlókészülék részei: a szeszoszlop, rektifikáló
oszlop deflegmátorral, hűtő, moslékszabályozó és az ellenőrzö készülék.
A lepárlókészülék termelőképessége 24 óra alatt 40 hl 90-95 %-os .alkohol,
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10. a Boschorner-féle szesz-óra es végül ll. a "California" vízszivattyu
óránkint 57 hl munkaképességgel,

A gepházból balra jutunk a burgonyamosó helyiségbe, itt van el-
helyezve a Paulesch-féle mosógép ; a mosott burgonyát egy elevátor
szállítja fel a burgonyamérlegbe, ahonnan a burgonya közvetlenül a
gőzölöbe ereszthető.

A gepházból ugyancsak balra egy ajtó a kiczementezett malátaszétü-
helyiségbe vezet. A malátasaérü egyik sarkában áll ket falazott es ki-
czementezett áztato, melyek magassága 2 m, szelessege 1 m.

A gepház mellett van a kazánház. Itt van elhelyezve a 40 m' fűtő-
felülétü vascsőves kazán.

A gepházból jobbra egy lépcsőn át érünk a magasabb helyen levő
kiczementezett élesztőkamrába. Itt a következő eszközök vannak: 1. 3 drb
vörösfenyőből készült, egyenkint 330 l ürtartalmu élesztökád, 2. a falazott
es kiczementezett anyaélesztö-hűtőkád, 3. vízforraló edény kettős fallal
(15 hl ürtartalommal), 4. anyaélesztö-edény (ürtartalma 85 l), 5. a kovász
hűtésére szolgáló kigyócső.

Ugyancsak a gepházból jobbra egy keskeny folyosó vezet a ki-
czementezett erjesztőhelyiségbe, amelyben 4 drb vörösfenyő-fából készült,
egyenkint 38 hl ürtartalmu erjesztőkád van elhelyezve.

A gepházat es az erjesztőhelyiséget jobbra összekötő folyosóból
jutunk a laboratóriumba, amelyben a burgonyamérleg s aszeszgyári
üzem ellenőrzésére szolgáló készülékek es anyagok vannak elhelyezve.

A padláshelyiségek az árpa es a tengeri elhelyezésére szolgálnak.
Ugyancsak a padlásori van elhelyezve a vízrezervoár, amely ket egymás
föle helyezett 44 es 22 hl űrtartalmú kádból áll. A vizet részben a
kálváriahegyi vízvezeték, részben egy ásott kút szolgáltatja.

Az élesztőhelyiség alatt van a szeszpincze, amelyben egy 20 hl
ürtartalmu vaspléhből készült szesztartány van elhelyezve.

A kazánház falához van építve egy kisebb felszel' 200 q kőszén be-
fogadására.

Aszeszgyár fo-bejáratától balra a szabadban áll a montejus, amely
a moslékot a hízóistálló végén elhelyezett rnosléktartókba nyomja fel.

A szeszgyár rendszerint burgonyát, tengerit vagy rozsot es zöld
malátát dolgozik fel. Napi termelese 300 l abszolut alkohol.

A tanintézet kapcsolatában levő állomások és tanfolyamok.
Yegyk lsérletf állomás. ,A kassai m. kir. mezőgazdasági vegykisér-

leti állomás működését 1884. ev márczius havában kezdette meg. Az
állomás vezetői voltak: Siollár Gyula, Gú·tler Aurél es d1' Nyiredy Jenő;
jelenlegi vezetője Zalka Zsigmond,
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Vetőmag-vizsgáló állomás. A kassai állami vetőmag-vizsgáló állomás
1884. évben létesíttetett. A vizsgálat ok legnagyobb része a lóhere- és
luczernamagvak arankatartalmának, úgyszintén a magvak esirázóképes-
ségének meghatározásából állott. Azonkivül végzett az állomás vizs-
gálatokat tisztaságra, azonosságra, térfogati súlyra, lisztességre, héjvas-
tagságra, használati értékre. Az állomásra eddig összesen 759 magmustra
küldetett be, s ezen mag 954 szempontból vizsgáltatott meg. .Azonkivül
felvilágosítással szolgált egyes míveleti növényeknek rovarkárole elleni
megvédése, mesterséges rétekre való magkeverékre, arankarosták és egyes
növények vagy fajok használhatóságára, valamint csávázásra nézve is.

A beküldött mustrák legnagyobbrészt arankatartalomra és esirázó-
képességre vizsgáltattak meg, de teljesítettek vizsgálatok tisztaság, héj-
vastagság, azonosság, térfogati súly, lisztesség és használati értékre is.

Teljesíttetett összesen 954 vizsgálat. Egy évre átlagos an esik 79'5
vizsgálat.

A gyakorló gazdák a fontosabb gazdasági vetőmagvak megvizs-
gálásáért dijat nem fizetnek, csak a kereskedők. De előfordult, hogy
egyes kereskedő is, a különben mérsékelt díj fizetésének megkimélése
végett,ismerős gazda által vizsgáltatta meg áruját. Ily módon a vizs-
gálatok aránylag kis része 954 vizsgálathól csak 177 esett dijazás alá.
Hatósági megkeresésre 1887-ben 9, 1895-ben 66, összesen 75 vizsgálat
eszközöltetett, melyekért díj nem fizettetett. .

A vetőmag-vizsgáló állomásnak jelenleg egyik legfontosabb feladata
a már veszedelmessé vált aranka kiirtásában való közreműködés,

Hogy az aranka a vetőmaggal mily mértékben terjesztetik, arra
felvilágosítást ad a megvizsgált kereskedésbe hozott magvak arankatar-
talma is. Kitünt, hogy az ide beküldött 454 mustra közül arankas volt
243, átlagosan tehát 53'3 %.

Miután az állomáson csak a lelkiismeretesebb kereskedők és több-
nyire oly gazdák vizsgáltatják a vetőmagvakat, kik tiszta árura súlyt
fektetvén. a magvakat megbízhatóbb kereskedőnél vásárolják, a vidéken
eladásra kerülő áru még nagyobb mértékben arankas.

Az 1895. évben életbe léptetett új mezőrendörségi törvény által,
mely egyebek közt a gazdaközönséget a vetőmagvakkal való visszaélések
ellen is védi, a vetőmag-vizsgáló állomások fontossága, teendője és ügy-
köre is e~elkedni fog, amit már az első év is igazol, mert míg 1895-ig
állomásunkori a vizsgálat ok átlaga évenkint csak 72'7 volt, azok száma
1895. é'velsö felében már 155-re emelkedett.
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Yízrajzi és esnpadékmérő állomás. Az intézettel kapcsolato san
vízrajzi és csapadékmérő állomás is van. Feladata ezen állomásnak az
országos meteorológiai és földmágnességi központi intézetnek naponta
távirati -jelentéseket tenni a csapadékmennyiség és hőmérsékletről.

Kassan a hőmérséklet átlagban évszakok szerint következőleg oszlik
meg: tavasz 8'80 C., nyar 19'1° C., ősz 9'2' C., tél 2'60 C., daczára, hogy
ezen átlagos hőmérsékleti viszonyok annyira kedvezők, a minimum es
maximum közötti differencziák igen jelentékenyek, így péld. 1894-ben 54°
C. differenczia mutatkozott a maximum és minimum hőmérséklet között,
amennyiben a legnagyobb hideg január 28-an 23" C., a legnagyobb meleg
julius 29-én 310C. volt. Télen at rendesen nagymennyiségü csapadék
van, a nagytömegü hó későn olvad el, s ez azt eredményezi, hogya
tavasz mintegy 14 nappal később a11be, mint péld. Budapest környékén.

A légköri nedvesség 10 évi átlaga 83°/" a csapadék 10 évi átlaga
pedig 675 mm. A levegő párateltsége egyrészt, másrészt pedig a meg-
lehetősen egyenletesen eloszló csapadék következménye, hogy szárazság
csak igen ritkán fordul elő. Csapadékban rendes en január, február, május,
junius, augusztus és november szokott dúsabb lenni, ellenben a többi
hónapok, különösen pedig aprilis csapadékban szegényebb.

Uralkodó szél észak-keleti. Szélviharok gyakoriak és hosszantartók.
Túlkései fagyok ritkán fordulnak elő.

Gazdasági tanáosadé bizottság. Az itteni gazdasági tanácsado
bizottság hatásköre kiterjed: Abauj-Torna, Borsod, Bereqh, GÖ11löl'-Kis-
Hont, I~eves, l1frirctl1Wl'OS, Sá1"OS, 5mbolcs, Szepes, Ugocsa, Ung és Zólyom
vármegyékre.

I{iilön tanfolyamok. A tanintézeten következő külön tetnfolyamok
tartatnak: 1. Két hónapig tartó szeszfőzői tanfolyam, minden évben
február l-jétől. 2. Tanfolyam szeszgyár-tulajdonosok és gazdatisztek részére,
minden év deczember havában. 3. Gyümölcsészeti tanfolyam.

A hallgatóság ],örében fennálló egyletek. 1. Ifjttsági olvasókör.
2. Segélyző egylet.



126

Függelék.
Tételek a tanintézet 1898. évi kőlteégvetés-előiránysatábél,

Kiadás összesen: 76.873 frt. Személyi járandóság: 25.847 frt, ebből
tiszti fizetések, pótlékok és lakpénzek : 21.175 frt. - Szolgaszemélyzet :
1050 frt. - Ösztöndíjak 900 frt. - Dologi kiadások összesen: 51.026 irt.
Ebből elméleti és gyakorlati oktatás költségei: 3500 frt. - Fölszerelés
főleg a gazdaságban: 2112 frt. - Haszonbér, adó, közterhek, szolgál-
mányok: 2100 frt. - Ügyviteli költségek: 29.064 frt. - Gazdasági
cselédség bére: 3800 frt. - Élelmezési költségek, munkadíj-váltságok:
6000 frt ..

Bevétel összesen: 45.904 frt. Ebből gyümölcsöző tőkék kamatai:
304 frt. - Tandijak: 3600 frt. - Szeszgyári, gazdasági, kerti sat. ter-
mények értékesítése és igás kisorolt állatok értéke: 34.900 frt. - Élel-
mezési dijak és alapítványi járulékok: 6400 frt.

---•...--
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BEVEZETÉS.

Hazánk rnezőgaedasági szakoktatásának alapkövét Tessedik Sámuel
szarvasi evangélikus lelkész tette le, midőn az 1779. évben Ssaroason,
Békésvármegyében, földmíves-iskolát alapított.

A mezögazdasági szakoktatás nyomai ugyan mar Tessedik előtt is
feltalálhatók, mert adataink vannak, hogya Pázmán Péter bíboros primas
által alapított nagyszo'mbati egyetemen 1630-ban s a sárospataki főiskolán
1650-ben, utóbb pedig a Tolloson. keletkezett, Ssempcsre (Pozsonymegye)
áthelyezett s a tatoi lovagislcolákban (scolae equestres-nek nevezett nemesi
katonai iskolák) 1763-ban, továbbá 1768-ban a váczi Teresiánumbon is

.tanítottak mezögaedaságot, de mindezekre nézve értesüléseink hiányosak,
s ott a mezögazdaság oktatasanak bizonyara csak mellékes szerep jutott.

Eszerint tehát a szarvasi iskola volt hazánkban az első intézmény,
mely első sorban a mezögazdasági szakoktatasnak volt szentelve és
Tessedik Sámuel-t kell e téren úttörőképen tisztelnünk.

Az iskolát eleinte és jó hosszú ideig Tessedik teljesen sajat orejéből
tartotta fenn, miközben több átalakuláson ment keresztül. Az iskola
háromosztályu volt; az első osetályban elemi, a másodikban mezőgazda-
sági és. a harmadikban ipari oktatast adtak. Gazdasagi kisérletek czél-
jaira Tessedik Harukkern báró uradalmából 45 holdnyi sovány, szíkes
területet kapott rendelkezésre.

1798-tól fogva 'I'essedik, valamint tanítótarsai iSI királyi jova-
hagyással fizetést húztak, s azóta néptanítókat is tanítottak az iskolán I
mely egyébként is igen jó hatast gyakorolt a vidék mezőgazdaságára ;
így péld. innét terjedt el rövid idő alatt a luczerna az Alföldön és egész
hazánkban azon két font luczernamag utan, melyet Tessedik 1779-ben
Bécsból hozatott. Ugyancsak Tessedik hozta be 1790 körül Magyarországba
legelőször a burgundi répa magját és terjesztette a nép között, sőt czu-
kerrépát is termesztett s abból szörpöt és czukrot is készített.

Tessedik minden kiváló egyéni tulajdonsága, szivós kitartása és
erős küzdelmei daczára azonban iskoláját kellő támogatás hiánya miatt
nem tarthatta fenn és 1806-ban megszüntette. Halála csak 1820-ban
következvén be, intézetet 14 évvel élte túl.

9
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Keszthely. A második földmíves-iskolát az országban Festoties
György g'róf alapította, ki az általa 1797-ben létesített Georgicon-hoz a
következő évre rá, t. i. 1798-ban, úgynevezett parasztiskolát csatolt,
melynek rendeltetése parasztok és cselédek fiainak oktatása volt. A fiukat
addig tartották az iskolában, ameddig azt a vezetőség jónak látta.

A földmíves-iskola a Georgicon-nal együtt az 1848. évben szünt meg.
Nagy-Szent-Miklós. A Georgicon-beli földmíves-iskola felállítását nyom-

ban, vagyis 1799-ben, a nflgy-szent-1nildósi földmíves-iskola követte, melyet
nagy-szent-miklósi Nákó Kristóf "Kis mezőga.::dasági iskola" néven alapított.
Az iskola, mely 1887-ben állami lett, mai napig is fennállván, története
és leirása alább következik.

Zelemér. DiósZeghy Sá1Jntel bécsi nagykereskedő, a kiváló magyar
botanikus fia, és sógora Karap Sándor, debreczeni földbirtokos, a Fellen-
berg-féle hofwyl-i (Svájcz) gazdasági szakoktatással kapcsolatos árva-
nevelő intézet példáján felbuzdulva, Karapnak a Debreczen, Bőszörmény
és Balmaz-Ujváros határaiban fekvő birtokán, Zelcméren (Hajduvármegye)
árvaneveZő intézetet alapítottak azon emberbaráti czélból, hogy ott az
ország különböző vidékeiről származó árvafiúkat jóravaló parasztgazdákká
neveljék.

Az intézet az 1845. év tavaszán 12 kiválogatott árvafiúval kezdte
meg müködését általános érdeklődés mellett, s annak vezetője Gönczy
Pál volt, .kit az alapítók előbb saját költségükön küldtek külföldre
tapasztalás szerzése végett. Mezőgazdasági ismeretek tanítása mellett a
selyemtermelés és a fatenyésztés oktatására helyeztek kiváló súlyt, s ez
az első enemü jótékony intézet hazánkban, malynek felállításával alapítói
hálás emlékre tettek érdemet. Az intézmény igen jó szolgálatot tel-
jesített volna a riépies szakoktatás terén, ha az 1848. évben bekövet-
kezett események áldozatává nem válik; ezen időben ugyanis az orosz
hadak az épületeket teljesen elpusztították, s ennek következtében az
iskola az ügy nagy kárára örökre megszünt.

Szökehalma. A szökehalmi földmíves-iskolát Czegléd közelében (Pest-
vármegye) Török János a csak másfél évig fennállott és 1840-ben meg-
szünt rohonczi (Vasvármegye) ga.'Oclasági tanintéset volt tanára alapította
az 1846. évben. Czélja volt: majoros és telkes gazdák képzése, a tan-
folyam háromévesre volt kiszabva. Évenkint tíz 17-25 éves olvasni,
irni és számolni tudó legény vétetett föl, kik tartás- és tanításdíj
fejében az első évben 120, a másodikban 100 és a harmadikban 80 pengő
forintot, egyenruháért pedig 24 pengő forintot tartoztak fizetni. A gazda-
ság mintegy 300 hold szántóföld és rétből, s mintegy 100 hold erdőből
állott, hol a növendékek elméleti oktatás kiséretében gyakorlati foglal-
kozást nyertek. Négyévi fennállás után ez az iskola is megszünt.
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Azon földmíves-iskolák közül, melyek az 1848. évet megérték, csak
a nagy-szent-miklósi élte tul a szabadségharcz viharait s ezentúl hosszu
szünet állott be ily iskolák felállításában,

Az 1860-as évek elején az országos magyar gazdasagi Egyesület
részéről gazdasagi szakiskolák államköltségen val6 felállítása érdekében
kifejtett mozgalom a földmíves-iskolákra is terjedt és Koriemics László
egyesületi alelnök azon terve, hogy vármegyénkint legalább két földmíves-
iskola Iétesíttessék, a szakkörökben helyeslésseI találkozott. Azért tehát
kedvezően fogadta a közvélemény, midőn a m. kir. Helytartó-tanács hosszas
elökészületek után Ö Felsége legmagasabb jóváhagyásával;a budai vár ki-
építésére szánt alapból Keszthelyen és Debrcczenbew egy-egy gazdasági tan-
intézet felállítását tűzte ki czéljául és egyúttal mindkét helyen fölclmíves-
iskola odakapcselását is elhatározta.

A keszthelyi országos gazdasági felsőbb tanintézet 1865 novemberhó
l-jén megnyittatván, vele együtt a foldniiues-iskola is megkezdte működését.

Ez az első állami költségen felállított földmíves-iskola azonban -
mint ez a keszthelyi m. kir, gazdasági tanintézet történetében a 75.
lapon bővebben közölve van - csak rövidéletü volt, mert azt az 1874.
évben végképen megszüntették, debreczeni ikertestvére ellenben, mely
a felsőbb tanintézet megnyitásat megelőzve, már 1867. évi juliushóban
adatott át rendeltetésének, mai napig is fennáll.

Az 1867. évben a magyar korrnány vezetése alá került gazdasági
szakoktatási ügy gazdasági szakiskolák felállitása tekintetében ezentul
gyors lépésekkel haladt előre.

Az 1870-ben Liptó-Ujvárott felállított földmíves-iskola, hol az 180l.
évben a kinoatári uradalomban erclőőri iskola állott fenn, mely azonban
1813-ban megszünt, szintén csak rövidéletű volt, mert a kedvezőtlen
fekvés és mcstoha gazdasági helyzet az iskola megszüntetését tette taná-
csossá. A kérdés akként nyert megoldást, hogy fl, földmíves-iskolát Liptó-
Ujvárról 1884-ben Rimaszombatba helyezték át, hol az jelenleg is fennáll.

Ezt az áthelyezést megelőzve, a barsvármegyei gazdasági egyesület
kérelmére a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir, Minister föld-
míves-iskola felállítása czéljából Zsitva-Ujfalun (Bars vm.) vett 12 évre
200 holdnyi jószágot bérbe Klobusiczky János földbirtokostól. Az
iskola az 1883. év öszén nyílt meg, s ahhoz az 1894. évben téli tan-
folyamot is kapcsoltak. 1895 szeptemberhó 15-én a szerzödésben megálla-
pított bérlet lejárván, annak megujítása "pedig nem volt eszközölhető,
ezzel az iskola megszünt fl annak igazgatója az ugyanakkor létesített
kecskeméti földmíves-iskola vezetőjévé neveztetett ki. A zsitva-ujfalui
földmíves-iskolát annak kezdetétől megszüntetéseig 134 növendék láto-
gatta.

A rimaszombati földmíves-iskolával egy évben, t. i. 1884-ben nyílt
meg továbbá ily iskola Adán, Bács-Bodroghvármegyében.

9*
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Földmíves-iskolák alapítása tekintetében eddig legtermékenyebb kor-

szaknak triondható utolsó évtizedünk.
Ebben keletkezett a földmíves-iskola Csákovárott (Temes vm.), Szent-

Imrén (Somogy vm.), Algyógyon (Hunyad vm.), Pápán (Veszprém vm.),
Kecskeméten (Pest vm.), Lugoson (Krassó-Szörény vm.) és Jászberényben
(Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm.), melyek azóta mindannyian működnek, és
melyek rövid története és Ieirása alább következik, Ide számíthatjuk még
a már az 1799. év óta fennálló nagy-szent-miklósi földmíves-iskolát is,
mely eddig mint magántulajdon állott fenn, és melyet a kormány az
1887. évben a Nálcó Kálmán gróf-fal kötött egyezség alapján az állam
részére vett áto

Midön kormányzatunk a földmíves-iskolák ily gyors lépésben való
szaporítását határozta el, a kisgazdák érdekeit tartotta szem előtt, kik
gazdálkodásának helyes irányban való előhaladása nagyfontosságu egyéni
és nemzeti érdeket képvisel, melyet előmozdítani ezen iskolák rendel-
tetéséhez tartozik.

Evégből azon terv állapíttatott meg, hogy minden homogén gazdasági
viszonyokat feltüntető országterület 1neglcapja a maga földmíves-iskoláját, mi
mellett valamely helyen földmives-iskola létesítése még attól is függővé
tétetett, vajjon mily érdeklodést mutatnak az itt számbavehető tényezők
az ügy iránt és mily mértékben hajlandók annak létrejöttéhez tettleg
hozzájárulni, mert az állam érdeke azt hozza magával, hogy az iskolák
felállítása és fentartása ne terheljék meg túlságosan annak költségvetését.

A földmíves-iskolák szervezésének iránya tekintetében azon elv
állíttatott fel zsinórmértékül, hogy ezeknél az iskoláknál megfelelő mér-
tékig a vidék viszonyaiból keletkező helyzet veendő figyelembe. Midőn
tehát a törekvés nem irányul oda, hogy az iskolák teljesen egyenlők
legyenek, minden körülmény között azonban kiváló iigyelem fordíttatik
arra, hogy a földmíves-iskolák növendékei a népiesség zománczát el ne
veszítsék, a gazdasági munkák nemcsak vezetésére, hanem végzésére is
képesek s azokra teljesen begyakorolva, edzettek is legyenek. E törekvés
előmozdítására kiváló an alkalmas, ha a földmíves-iskolákba nem való
elemek tervszerüen kiszoríttatnak s azokban a kisbirtokosok fiai foglal-
nak tért, kik számára első sorban alapítva vannak. Hogy a növendékek

. kedve a munkára élesztve legyen, részben ingyenes ellátásukon felül,
megfelelő munkabérek kitüzése mellett kereset biztosíttatik nekik, mi
tapasztalás azérint kivált a kisgazdákra gyakorol vonzó erőt.

A korrnány a földmíves-iskolák elé továbbá azon czélt tűzte, hogy
azok vidéköle népével minél szorosabb érintkezésbe lépjenek, mi azon
reményre jogosít, hogy vezetésöls és útmutatásuk segélyével akisgazdák
értelmisége emelkedik s ennek következtében gazdálkodásuk fokozatosan
javul. Azért tehát az iskolák gazdaságainak minden kellékkel megfelelő
módon fölszerelésére s a' tanítószemélyzet tevékenységének ezen irányban
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való kifejtésére is kiváló gond fordíttatott. Nagyfontosságu főleg az, hogy
a szomszédos községek népének szakoktatására különösen téli időben és
vasárnapolcon figyelem fordíttassék. Eleinte e feladatot kevés költséggel
és az iskolák jelenlegi személyzetének igénybevételéveI nehézség nélkül
lehet teljesíteni, ott azonban, hol az eljárás sikeresnek bizonyul s az ügy
érdeke fejlesztést kiván, külön segédtanítók alkalmazása vétetik tervbe,
amivel a gazdasági vánclo1'tanítás kérdésének czélszerü megoldása van
kilátásban.

:Uagán föhhnÍvcs-islwlúlr. Az állam által fentartott földmíves-isko-
lákon kivül ilynemü magán-intézmények is keletkeztek, mióta a gazdasági
szakoktatás ügy a m. kir, földmívelésügyi Ministerium fenhatósága alá
került.

1873-ban az orsz. magyar gazd. Egyesület Károlyi István gróf-tóI
Rákos-Palotán bizonyos kikötések mellett s a grófi család tulajdonjogának
fentartásával, ,;István-telek" néven 150 holdnyi területet kapott azon
kötelezettséggel, hogy azon földmíves-iskolát állítson. Az Egyesület e
czélra gyüjtést indítván, ennek eredménye 19.714 frt 91 kr volt, a kor-
mány pedig az iskola alapításához 12.000 frttal járult hozzá. Az iskola
ezervezetére nézve azon megállapodás történt, hogya földmíves-iskolával
kertészképeő iskola kapcsoltaesék össze s évenkint 10-12 árvafiú vétessék
fel. Az iskola hároméves tanfolyam berendezése mellett az 1875. év
őszéri nyílt meg és megelégedésre működött, minthogy azonban annak
fentart asa oly sokba került, hogy az Egyesület anyagi erejét túlnagy
mértékben vette igénybe, mindannak daczára azonban számos hiányt
kellett volna pótolni, mi további nagy áldozatokat követelt volna, az
állam pedig földmives-iskolák állításaról eléggé gondoskodott: az Egyesület
az iskola megszüntetését határozta el, .mi az 1891. évben be is követ-
kezett. Erre az Egyesület az István-telket, a grófi családdal történt egyezség
szerint, öröktulajdonába átment 30 hold kivételével, a "b~tdapesti gyermek-
mentő-helu Egyesiilet"-nek engedte át, melya földmíves-iskola helyén ker-
tész7cép,zőiskolát állított fel és tart fenn.

Az erdélyrészi Szász-Egyetem az 1870. évben Beszterczén (Besztercze-
Naszód vm.), az 1871. évben pedig Medgyesen (Nagy-Küküllő vm.) és
Földváron (Brassó vm.) állított fel saját költségén földmíves-iskolát nemet
tanítasi nyelvvel és tart fenn Nagy-Szebenben tangazdaságot, melyek
leírása jelen mű Függelékében olvasható.

Végül Csákváron (Fehér vm.) 1890-ben alapított és tart fenn saját
költségén Esterházy JJfóricz Miklós gt'óf földmíves-iskolát.
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A m. kir. földmíves-iskolák szervezete.

Az állami földmíves-iskolák szervezete alapjában véve ugyan egyenlő,
az oldatás iránya tekintetében azonban, a helyi viszonyokhoz alkalmaz-
kodva, némi eltérést mutat, s eszempontból földmíves-iskoláink két
csoportra oszthatók.

Az első csoportba azon iskolák soroztatnak, melyekben az oktatásnak
azon czél van kitüzve, hogya növendékek főleg gyakorlati irány ban
kisebb gazdaságok okszerü vezetőivé képeztessenek. A szaktantárgyak
tanítását az elemi ismeretek s a természettudományok népszerü tárgya-
lása előzi meg, mire az élet valódi szükségletére szorítkozva, a szak-
tantárgyak oly módon való előadása következik, hogy azokkal együtt
a gyakorlati alkalmazás és a kézfogások begyakorlása is lépést tartson.

A növendékek ellátása lehetőleg azok otthoni és a vidéken uralkodó
szokáshoz alkalmazkodik, s e részben nagyobb eltérés szorgosan kerültetik.

E csoportban a debreczeni, a rimaseombati, a csá7covári, a nagy-szent-
miklósi és a pápai földmíves-iskolák foglalnak helyet.

A második csoportba azon földmíves-iskolák tartoznak, melyekben
amellett hogy kisgazdaság ok számára önálló vezetőket, leginkább értelmes
munkásokat, illetve munkavezetőket kivánnak kiképezni, úgy, hogy az
iskolából Irikerült növendékek necsak maguk legyenek képesek minden
gazdasági munkát okszerüen végezni, hanem erre másokat is betanítani
tudjanak. Ezen iskolák növendékeit többnyire nagybirtokosok szekták
azon czélból taníttatni, hogy az iskolákban munkavezető cselédeket képez-
tessenek maguknak, vagy ilyeneknek az illető iskolák on általuk létesített
alapítványi helyeken ingyenes tartást biztosítanak.

Az oktatás ezen iskolákban még inkább gyakorlati irányu, s a fö-
súly a helyszinén való begyakorlás mellett a munkák értelmes végre-
hajtására van fektetve, az elméleti tanítás pedig a nélkülözhetetlen alap-
ismereteket felölelve, magyarázó és okmutató irányban halad. Egyébként
pedig a növendékek vezetésében a törekvés az, hogy azok népiessege
lehetőleg megőriztessék, miért is ellátásuk ehhez mérten egyszerü és
nem tér el azon életmódtól, melyhez szokva voltak mielőtt az iskolába
léptele és milyent előreláthatólag követni fognak, ha az iskolát elhagyják.

A földmíves-iskolák e csoportjába az adai, a szent-imrei, az algyógyi,
a kecskeméti, a lugosi és a jás,zbC1'ényi iskolák vannak sorozva.
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A m. kir. földmíves-iskolák szervezeti alapszabályai.
A következőkben a földmíves-iskolákat

rend- és fegyelmi szabályok tárgyaltatnak,
egyenkinti, különleges viszonyaikat feltüntető

kosásen érdeklő szervezeti,'
mit a földmíves-iskolák

leírása fog követni.

A földmíves-Iskolák czélja. A földmíves-iskolák czélja az, hogy
az illető vidék kisebb birtokosainak fiai, mint leendő kisbirtokosok,
minden a gazdaságban előforduló munka végzésére s egyáltalában ok-
szerü gazdálkodásra megtaníttassanak, illetve hogy azokban nagyobb
birtokok számára értelmes munkavezetők vagy munkafelügyelők képez-
tessenek.

Főfe]ügyelet, Igazgntás és tanítúszemélyzet, A földmíves-iskolák
a földmívelésügyi m: kir. Ministerium fenhatósága alatt állanak.

Az iskolát az igazgató vezeti, igazgatja és képviseli, s kivüle a
segéd és a kertész végzik a növendékek oktatását.

A tanfolyam tartama és a tanulök számu. A tulajdonképeni tan-
folyam két évre terjed. Olyan jobb tanulók azonban, kik az iskola gazda-
sági üzletvitelében nagyobb betekintést és gyakorlottságot, a munkák
vezetésében jártasságot óhajtanak szerezni: ezenfelül még egy évig az
iskolában maradhatnak.

A tanév mindenkor október 1-jén kezdődik és egyfolytában tart
a'ugw;;Jtus 27 -éig.

Október 1-je előtt az iskolába senkisem helyeztetik el.
A növendékek tartoznak legkésőbb október 6-áig az iskolaban meg-

jelenni; erre köteleztetnek a másod-, valamint az utóbb említett harmad-
évesek is, s aki a megjelenést elmulasztja, az iskolából kilépettnek
tekintetik és helye új növendékkel tölte tik be.

A növendékek száma minden földmíves-iskolára nézve külön van
megállapítva, és pedig oly módon, hogy az első- és másodévesek száma
az összes létszám &fu-átteszi, a többi hely a harmadik évre belépőknek
szeptember 15-éig fentartatik. A növendék köteles a tanév első félévére
eső tápdijat ezen határnapig a tanintézet' igazgatóságához czimezve bekül-
deni, mit ha elmulaszt, helyére szintén új növendék vétetik föl.

A tanulök fölvétele. A tanulők fölvételét az igazgató teljesíti.
Mivel pedig az iskolába csak meghatározott számu növendék fogadható
be, a fölvételért az igazgatósághoz czímzett kérvények augusztus 15-éig
beküldendök, mert a helyek az jskolában azon sorrendben töltetnek be,
amelyben a kérvények oda érkeznek.



136
A kérvényekre az igazgató azonnal válaszol, s fölvétel esetében

szükséges az első félévre eső tápdijat szeptember 10-éig az igazgatósághoz
czimezve beküldeni. Ugyanerre köteleztetnek az első tanévet végzett és

.a második tanévre belépni óhajtó növendékek is.
Bármely tanévre való fölvétel csak a befizetett tápdíjról nyert

nyugtatványnyal iga.zolható.
Aki a fent kitett napig a tápdíj befizetését illetőleg kötelezettségének

eleget nem tett, annak helyére új növendék vehető fel.
A másodévesek kivételesen engedélyt kérhetnek a tápdíjnak rész-

letekben való fizethetésére, de erre vonatkozó kérelmüket a fizetési határ-
napig, azaz szeptember 10-éig beadni kötelesek.

A fölvételi föltételek a kbuctkesők :

a) Betöltött 17 éves életkor .::::)
b) Erős, egészséges testalkat, mely orvosi bizonyítványnyal iga-

zolandó. Katonakötelezettségüknek elégséget tett egyének a fölvételnél
előnyben részesülnek.

Megjegyeztetik, hogy ha a levél útján fölvett tanuló nak belépéseker
testi fejlettségét az igazgató elegendőnek nem találja, fölvétele érvény-
telenne válik, mire befizetett tápdija visszaadatván, tőle az iskolába be-
léphetes megtagadtatik. Sőt ha a fölvétel után később kitünnék az, hogy
a növendéknek bárhol szerzett olyan testi baja van, mely őt munkás-
ságában akadályozza, péld. sérv, tüdőbaj sat., köteles az igazgató fel-
hivására az iskolából azonnal távozni.

e) Annak igazolása, hogy a belépni óhajtó jól tud irni, olvasni és
a négy alapmüvelettel számolni.

el) Kivántatik oly írásbeli nyilatkozat a belépésre jelentkező szüleitöl,
esetleg annak gyámjától, melyben azok kötelezik magukat, hogy a tan-
folyam tartama alatt a növendékért az iskolában teljesítendő fizetéseket
magukra vállalják és az iskola pénztárába a rendes időre mindig be-
szolgáltatják.

A vármegyék, városok, egyesületek vagy egyesek által szervezett
alapítványi helyek az aj b) e) és el) pontok alatt felsorolt föltételek szem
előtt tartásával az alapítók által augusztus 15-éig mindig betöltendők,
s a kijelöltek nevei ekkorra a földmíves-iskola igazgatóságával közlendők.
Ha a kijelölés akadályokba ütköznék, kötelesek az alapítók az iskola igaz-
gatójának közbenjárásával a földmívelésügyi m. kir. Minister Ö nmgától
j ó előre halasztást kérni.

Az algyógyi m, kir. földmíves-iskola különleges fölvételi föltételeit
lásd ezen iskola leirásánál.

*) Fiatalabbak a fölvételért folyamodhatnak ugyan, de testi fejlettségüket orvosi
bizonyítványnyal - melyben magasságuk is megjegyeztetik és munkaképességük fölött
vélemény mondatik - tartoznak igazolni.
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Ptzctcndő flijak. A növendékek az iskolában vannak elhelyezve,
s kik nem alapítványos helyre lépnek be, azok egész évi ellátásukért, és
pedig: élelmezés, lakás, fűtés és világítás ért összesen 150 frtoi fizetnek,
melynek első fele (75 frt) a felvételkor, másik fele pedig február első
felében fizetendő.

Kivételes esetben az igazgató-tanító engedélyt adhat a tápdíjnak
ha vonkin ti előleges fizetésére.

Ezenkivül fizetnek a tanulók fölvételker egész évre 3 frt könyvtári
illetéket, 5 frt biztosítási dijai, melyböl a tanuló által évközben okozott
károk téríttetnek meg, s a netalán felhasznált gyógyszerek ára fedeztetik
A maradvány minden év végén számadás mellett aszüléknek vissza-
téríttetik.

Az oldatás módja. Az iskolában a tanítás kiválóan gyakorlati.
Az elméletből az elemi tantárgyakon kivül taníttatnak a gazdára leg-
fontosabb természettudományi alapismereiek ; a mezőgazdasági seakok nép-
szerüen; a gyümö[cs- és konuhakertésset, a szőlőmívelés, valamint az erdésect-
hől a mezőgazdának legszükségesebb elemi ismeretek, főként azért, hogy
a mezőgazdaságban előforduló jatcnyésztés és ültetvények létesítésében és
gondozásában a növendékek jártasságot nyerjenek

Hogy a fentebbi ismeretekben a növendékek a nntnkagyakorlottsagot
és edzettséget megszerezzék, hogy minden gazdasági munkát saját kezük-
kel jól végezni tudjanak, a gazdaságban mint munkások tanítóik fel-
ügyelete és utasítása mellett gazdasági eszközökkel, gépekkel és álla-
tokkal folytonosan dolgozni kötelesek, .

A rendes munka alól csak ünnep- és vasárnapok on vannak a növen-
dékek fölmentve, de felváltva az állatok ápolását, valamint takarmányo-
zását és más el nem halasztható munkákat és irodai teendőket ilyenkor
is kötelesek végezni.

Idöszakonkint az elméleti tantárgyakból ismétlések. tartatnak, mely
alkalommal a gazdaság ügyvitelében történtek felől a növendékek tájé-
koztatnak, s arra fordittatik főgond, hogy az egész gazdaság miként
viteléről tanulságos áttekintést nyerhessenek

Az elméleti oldatás tantárgyai. Az első csoporthoz tartozó föld-
míves-iskolákban a következő tantárgyak taníttatnak :

1. helyesirás és magyar nyelvtan; 2. számtan, a számolásban való
gyakorlatokkal; 3. földrajz; 4. természettudományi alapismeretek ; 5. nö-
vény termelés ; 6. állattan és állattenyésztés; 7. kisgazdaságok berendezése,
kezelése és számvitele; 8. kertész et és szőlőmívelés ; 9. gazdasági épít-
kezések

A felsorolt tantárgyak tananyag~t, rövidre vont ismertetésben a követ-
kező :
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Helyesirás és magyar nyelvtan. A helyesírás és magyar nyelvtan
tanításának tárgyát képezi a helyesírás és mondat-szerkezettan. Gya-
korlatképen a tanulók a mezögazdaságra vonatkozó dolgozatokat másol-
nak le.

Taníttatik a magyar nyelv mondattani alapra fektetett teljes alak-
tana, összetett szerkezetü mondatok taglalása és szerkesztése, az írásjelek
ismertetése és használata, szoros figyelemmel a helyesiráara.

Fogalmazási gyakorlatok alkalmával a mezőgazdasági üzletre vonat-
kozó okirat ok (nyugtatványok, kötelezvények, szerződések, bizonyítványok,
munkajelentések sat.) szerkezete magyaráztatik s a tanulők e szakba vágó
feladat ok kidolgozásával foglalkoznak.

Számtan. E tárgy tanítója először is tudomást szerez tanítványainak
e tárgyban eddig szerzett ismereteiről; a tájékozottabbak mellé beosztja
a gyengébbeket, kiket előbbiek segíteni tartoznak s a tanító addig gya-
koroltatja a négy alapmúveletet, míg az ezekben való jártasság tekin-
tetében a növendékeknél egyöntetüség éretett el. Azután áttér a legkisebb
közös többes és a legnagyobb közös osztá fölkeresésére, továbbá a közön-
séges és tizedes törtszámok tanítására, folytatólag az arányszámítáera és
azoknak a mezőgazdaságban való alkalmazására, megismerteti ~ nálunk
szokásos mértékeket, végre tanítja a kamatszámítást,

Ugyanezen tárgyban megismerteti az egyszerü alaku földtáblákat
csupán mérőlánczczal és rudakkal való fölmérését, felrajzolását, kiszámí-
tását és megadott arányok szerint való szétosztását.

Földrajz. A földrajzból az általános földleírás taníttatik semellett
a tanító az osztrák-magyar monarchia földleírásával foglalkozik, külö-
nösen népszerüen feltüntetve Magyarország gazdasági állapotát, közleke-
dési utait és kereskedelmi vonalait.

Természettudományi alapismeretek. E tárgy dióhéj ban összefoglalja
mindazon természettudományi ismereteket, melyekre a mezőgazdának
okvetlenül szüksége van.

E keretben megismertetendő földünk képződése, alakja, a szárazföld
s azon alapközetek, melyekből elmállás és áramlás következtében a külön-
böző talajnemek képződtek ; megismertetendő az időjárás, a légkör és a
légkörben előforduló mindazon tünemények, melyek a növényekre be-
folyással vannak és melyek tudása a gazdára nézve szükségesek; tanít-
tatnak a, testek általános tulajdonságai; a melegség, a villamosság, a
delejesség létesülő hatása és tüneményei; megmagyaráztatnak továbbá
a világosság, annak forrásai, de különösen annak befolyása a növényi
életre; taníttatnak az egyszerü gépek, hogy ezáltal a szerszámok, eszközök
és gépek megismertetése megkönnyíttessék ; a gőz és annak használata,

Megtaníttatnak a legközönségesebb vegytani elemek tulajdonságai
és a gazdára fontos trágyaszerek.

A második fejezetet képezi az elmállott kőzeteken keletkező szerves



139
élet megismertetése; taníttatik a növény alkata, fejlődése és a fejlődésére
megkivántató anyagok, vagyis a növényi tápszerek.

A növény népszerű megismertetése után az állatvilágra kerül a sor;
egyes állataiakokat a tanító úgy ir le, hogy ezáltal a rendszer-ismének
alapját megvesse és megtanitja tanítványait azon rendeknek és ezekben
azon állatcsaládoknak ismeretére, melyek a gazdára hasznosak vagy károsak.

Növénytermelés. A növénytermelés bevezetését a talajismeret képezi;
ezután áttér a tanító a talajmivelésre és azon eszközök leirására, melyek
erre szükségesek; beszél a talajjavitásokról; megismerteti a trágyát és
ennek kezelését; áttér a vetésre, a vetések ápolására és a növény terme-
lésre általánosságban.

Az elsorolt általános rész után behatóan foglalkozik a hazánkban
termesztett egyes növényfajok legokszerúbb mívelésével, az aratással, a
csépléssel, a termények betakaritásával, eltartásával és gazdaságilag való
elkészitésével; tanítja a magtári teendőket, a vetőmag elkészitését; végül
elmondja azon munkálatokat, melyek szükségesek, hogyaterményeket
piaezra vinni lehessen, valamint azok értékesitésének szokásos és a közel
vidéken követhető leghelyesebb módjait.

Megjegyeztetik, hogy az egyes miveletek végrehajtásához szükségelt
eszközök és gépek amivelet leirásakor megismertetnek és külön e czél-
ból tartott útmutatások alkalmával a tanulők ezek kezelésébe, szét-
szedésébe és összerakásába teljesen begyakoroltatnak.

Tanittatik továbbá ezen tárgy keretében a rétmivelésnek a rétele
fentartására vonatkozó fejezete, továbbá a rétek és legelők ápolása és
azon fiinemek ismerete, melyek rnint rétfüvek legfontosabbak; a gyakor-
latok alkalmával pedig a levezető árkok, a nyúlgátak, a zsilipek készi-
tésébe és gondozásába, az alagcsövek lerakásaba gyakoroltatnak be a
tanulók. .

Állattan és állattenyésztés. E tantárgy első fejezetét a házi állatok
boneztani szervezete és leülsejének megismertetése képezi és kiváló fel-
adata a tanítónak, hogy az állatvizsgalat szabatos és pontos végzésében
tanítványait kellően begyakorolja.

A második fejezet a hazánkban tenyésztett fajták pontos leírásával
és azon vidékek megjelölésével foglalkozik, melyen ezek legnagyobb
sikerrel tenyésztethetnek. Ezután tárgyaltatnak azon alapelvek, melyek
minden állat tenyésztésekor irányadóul szolgálnak.

A harmadik fejezetben a tenyésztési ágazatok tárgyaltatnak, melyek
közül különösen azokra fektettetik fősúly, melyek az iskola vidékén
kiválóbb fontosságuak. A szarvasmarha-tenyésztés tanításakor a ter-
mékek értékesítésére és azok elkészítésének módjaira, a tej megismerésére,
a vaj, túró és sajt készítésére fordittatik különös gond. Súly fektetendő
továbbá még az iskola vidékén legjobb és legolcsóbbnak bizonyult híz-
lalási módok tanítására.
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Az apró házi állatok tenyésztése keretében a baromfi-tenyésztés és
hízlalás, továbbá a méh-, a selyem- és a haltenyésztés adatik elő.

A tárgy befejeztetik a házi állatok életrendjének, az egészséges,
valamint a beteg házi állatok ápolásának megismertetéséveI, a törvényes
föhibákkal és az 1888. évi VII. t.-cz. azon rendelkezéseivel, melyek
tudása a kisgazdára elkerülhetetlenül szükséges.

Függeléket képez azon állatok pusztítási módjainak megismertetése,
melyek a mezőgazdaságra károsak, ide tartoznak különösen a kártékony
élősdiek sat.

Kertészet, saölömívelés és gazdasági fatenyésztés. A kertészet tárgyát
a zöldség- és gyümölcskertészet képezi, de előadatik ennek keretében a
szőlőmívelés és a gazdasági fatenyésztés is.

E tantárgy első részeként taníttatik a gyiimölcsja-kertészet, és pedig:
a talaj előkészítése, a magvetés, vadoncznevelés, nemesítés, faiskolák
ápolása, a fák ültetése, végre a gyümölcs értékesítése, eltartása sat.

A második rész a konqliakertéssei, és pedig megtaníttatnak az álta-
lános munkálatok, a vidéken legkeresettebb zöldségfélék termesztése, el-
tartása és értékesítése.

A harmadik részben taníttatik a szőlőmívelés, különös tekintettel az
iskola vidékén szokásos és okszerü mívelési módokra ; a szőlő szaporítása,
trágyázása, a szüretelés, a termények eltartása és értékesítése. A függe-
lékben népszerüen tárgyalta tik a filloxéra veszedelme és az az ellen való
védekezés módj ai.

A negyedik részt képezi a gazdasági fatenuésstés ; ebben taníttatik'
az erdészetileg legfontosabb fák tenyésztése, különösen azoké, melyek
gazdasági ültetvények létesítésére alkalmasak. A homokos területek,
meredek partok, szakadások és vízmosások, ingoványok, legelők, határ-
vonalak, gazdasági utak beültetése, kezelése és értékesítése; végre tanít-
tatik a kosárfűz tenyésztése és gyakorlatilag a gazda és kertész szükség-
leteinek leginkább megfelelő közönséges kosarak kötése.

Kisgazdaságok berendezése, kezelése és számvitele. E tantárgy
egyes fejezetei részben általános, részben szorosan a helyi viszonyok és
szükségletek szem előtt tartásával taníttatnak. Bevezettetik a növendék
e tantárgyba azon alapelvek megismertetéséveI, melyek egy az iskola
vidékén kisebbnek tartott gazdaság okszerü berendezése és kezeléseker
irányadóul szolgálnak.

Tárgyaltatnak a tőkealapok, a földbirtok részei, a fölszerelés épü-
letekkel, állatokkal és egyebekkel, a munkaerő felszámítása, a vetés-
forg6k, a talaj termőerejének fentartása, a terményele és az állati
termékek értékesítése, értékmeghatározások, mezei károk becslése, a teen-
dők beosztása, a munkák teljesítése és a megkivántató ellenőrzés végzése.

A tárgy befejezését képezi azon egyszerü számvitel tanítása, melyet
ilyen gazdának is - saját hasznát tekintve - vezetni kellene; meg-
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taníttatik ugyanis a növendék a szükséges kimutatások, vetési, aratási
és termési jegyzékek vezetésére, szóval mindarra, aminek teljesítése a
fent megjelölt elszámolás kellő eszközlésére elkerülhetetlenül szükséges.
A tanítók feladata az elmagyarázottak kellő begyakorlása.

Gazdasági építkezések ismertetése. E tárgy tanítója megismerteti
tanítványaival az iskola vidékén legczélszerübbnek bizonyult és kisgazda
által felállítható épületeket, azok berendezését és az ezek fölépítésére
szükségelt anyagoknak gazdaságilag való olcsó előállítását. A tautárgy
czélja csupán az lévén, hogy a kisgazda meg tudja ítélni a legközön-
ségesebb építkező anyagok tulajdonságait, továbbá, hogy megismerje a
gazda czéljaira szükséges épületek terjedelmét, beosztását és fölszerelését,
hogy így saját körében czéljainak megfelelő egyszerübb épületeket létesít-
hessen, ennélfogva a növendék kiválóabban gyakorlati módon taníttatik.

Természetben megmutatják a növendékeknek az építkező anyagokat,
azok tulajdonságait szemléltetik. Az épületek szerkezete röviden vázol-
tatik ; az emberi lakások, istállók, mag- és szertárak különféle beosztása
tárgyaltatnak, a környékben levő, czélszerünek ismert épületek bemutat-
tatnak, s azok méreteiről egyszerü vázlatok készíttetnek.

A tantárgyak felosztása félévek szcrtnt, hetenklntl órákbau.
I. tanév, téli félév: magyar nyelvtan és helyesirás 4, számtan 3, földrajz
2, természettudományi alapismeretek 3 óra. Nyá1'i félév: növény termelés
6, kertészet és szölömívelés 1. rész 3, állattan, selyemtenyésztés és méhé-
szet 2 óra.

II. tanév, téli félév: állattenyésztés 4, hal- és baromfi-tenyésztés 2,
kertészet II. rész 3, tervrajzolás 2, beteg állatok ápolása, törvényes fö-
hibák sat. 1 óra. Nyári félév: kisgazdaságok berendezése, kezelése, szám-
vitele és kárbecslések 6, gazdasági építkezések 2 óra.

Ill. tanév. A harmadik évre visszamaradottak a II. tanév valamennyi
tárgyából ismétlésképen az elméleti oktatásban résztvenni tartoznak, -
alkalmazt atnak a számadás vezetésénél, úgyszintén a felügyeletet telje-
sítik a mezei muakálatoknál, az istállókban, a magtárban és a kertben.

Az oktatás a második csoportba tartozó földmíves-Iskolűkbnn.
A második csoportba tartozó földmíves-iskolákban az oktatás egészben
véve ugyan hasonló irányt követ, mint az éppen közölt tanterv, mint-
hogy azonban az ezekbe lépő tanulók legnagyobb része csak falusi vagy
pusztai iskolákba járt, azok fogyatékosabb előképzettségére úgy a tanterv
felállításában voltak tekintettel, valamint ez a körülmény az oktatás mene-
tében is folytonosan figyelemben részesül.

Az ezen iskolákban felölelt tantárgyak a következők:
1. olvasás, 2. irás, 3. számolás, 4. nyelvtan és helyesirás,

mívelés, 6. növény termelés, rétmívelés, 7. állattenyésztés és
5. föld-
ápolás,
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8. kerteszet (konyha- es gyümölcskerteszet), szölőmívelés, 9. gazdaság-
vitel ,es elszámolás.

A gazdasági gyakorlat oktatása ezen iskolákban nemileg szintén el-
térő irányban vezettetik, amennyiben itt a munkához való szektatás es
a kézi ügyesség lehető kifejtése az iskola legfőbb feladatának tekintetik.
Ezáltal nevelődils a tanulóból jó, edzett és értelmes munkás, és ha ez
irányban jó kiképeztetésben részesül, jobb belátást és alaposabb itéletet
szerez arra, hogya felügyeletére bizandó munkásokat jobban tudja
vezetni és oktatni.

Ha az ily ügyes munkássá lett tanítvány az iskola elhagyása után
szolgálatba megy, okvetlenül nagy hasznára van szolgálatadójának, ha
pedig mint kisgazda saját örökét kezeli, sokat meg fog takaríthatni
eszközeinek készítése és javítása által, de jobb és értelmes munkájával
még többet szerezhet .

.A gyakortat oktatűsáunk vázlata. A növendékek tanitóik folytonos
felügyelete alatt csoportonleint vezettetnek a gazdasági munkához és
minden, a mezőgazdaságban elöforduló teendőt végeznek. Szántanak,
vetögéppel vetnek, kézi és fogatos eszközökkel kapálnak, az aratógép
mellett segédkeznek, a cséplőgépnél mint rendes munkások alkalmaztatnak
sat. Minden munka kezdetén megmagyaráztatik annak czélja, utasítást
nyernek annak helyes végzésére és a kézfogás ok elsajátítására. Eközben
gond fordittatik arra, hogy a növendék erejét felülhaladó munkával ne
terheltessék és egészsége megőriztessék.

Az istállókban az állatok rendszeres gondozására s a betegek ápo-
lására rendeltetnek a tanulok. A tehénistállóban felváltva az etetésnél,
a fejésnél jolen vannak, s mindenütt az igazgató és a segedtanító uta-
sításai szerint foglalkozni kötelesek,

A kertben a faültetéstöl kezdve a gyümölcsfáknak az iskolából
való kikerüléseig minden munkát végeznek, a kertész felügyelete alatt
veteményeznek és minden kerti munkával foglalkoznak.

A gyakorlati munkák közben a növendékekról rendes jegyzetek
vezettetnek és bizonyítványaikban egész éven át tanusított szorgalmuk,
igyekezetük, ügyességük és hajlamuk szerint kapnak osztályzatokat.

A mun kát tehát meg kell a tanítványnak tanulni és szoknia, ebbe
bele kell edződnie, azért ennek a kivitelben való ügyessége minden
eszközzel kifejtetidő.

Hogy az elmondott eléressék, következő eljárás követte tik :
A másodéves tanítványok közül az igazgató-tanító a körülmények-

hez képest megfelelö számu "gazdát" vagy .hetest" rendel ki.
A ,,felügyelő gazda" tartozik a többiek előtt félórával fölkelni, föl-

kelésre csenget, munkabeállás előtt jelentkezik az igazgató-tanítónál, hogy
a munkában való netaláni változásra vonatkozó rendelkezést átvegye.

\

/
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Ugyan ö teljesíti a többi csengetést, végzi a major es haz körül levő
aprabb munkákat, segédkezik az élelmezés körül, tisztít-ja a tanszobát,
télen ezt, valamint alakszobát fűti, írja fel a napi munkát sat.

Az istállóhetes szintén félórával korábban kel, az istállokra felügyel,
ö méri be a tejet, adja ki a takarmányt, ügyel az állatok tiszt.ítására,
söpri az istállókat s azok környékét és kezeli a trágyatelepet.

A meeei hetes köteles jelen lenni a befogásnál, ö osztja be az ekék,
szekerek, vetőgép vagy más eszközökhez, leint a mezön a munkához a
tanítványokat és elöl dolgozik; este a munkár al ő tesz jelentést.

A kerti hetes a kertészbojtár teendőit végzi, osztja ki és szedi be a
kerti eszközöket, vezeti az ültetest és csomagolást, este pedig a kerti
munkák állapotáról tesz jelentést.

A gazdák vagy hetesek mellé az esti rendelkezéskor osztatnak be
a szükségeIt csapatokban a többi tanítványok, s ezek a csapatban ugyan-
azon munkanemnél (szántás, trágyateregetés, vetés, kapálás, kaszálás,
aratás, cséplés, takarmányozás, sajtkészítés sat.) maradnak; rövidebb időre
csak azon esetben maradnak egy munlrában, ha a munka tartama nem
hosszú és szükséges, hogy abba mégis minden egyes tanítvány begya-
koroltassék.

Tájékoztatás czéljából a következőkben azon utasítás közöltotik,
mely a rimaszomhaii ni. kir. foldmíoes-iskolánál a szolgálattételre kirendelt
tanulókra nézve érvényben van.

Utasítás
oly növendékek részére, kik tanulmány és gyakorlatszerzés végett valamely teendö

végzése czéljából "gazda" vagy "hetes" czimen különősen kirendeltetnek.

Utasítás a feliig)'clö gnzda részére. Kirendeltsége egy hónapra teljed es mint
ilyen csak másodéves tanuló alkalmaztatik.

1. Köteles mindennap este a következő n;tpra a mun ka-bcosz.tásf az ig;tzgató által
adott utasítások szei-int megtenni s a tanulőknak munkába való beosztását az esténkint
tartatni szokott rendelkezésen a tauszemélyzet es az összes tanulók jelenleteben felolvasni;
a tanuléknak rpggeli fölkeléseert ő vonatik felelősségre, azaz az elkésöket neki kell be-
jelentenie, a betegeket. összeírni s a tanulőknak mily munk ába való beosztását egy nyol-
czad ív papiroson följegyezve beadni az irodába.

2. Az állatok tisztítása alatt kezdettől vegig jelen van s ügyel arra, miszorint mint
minden munkához, úgy az istállóban ís a tanulők egyszerre jelenjenek meg és annak
befejezese után egyszerre távozzanak. Ügyel az állatok tisztitása é« takarmányozása körü li
teendők pontos elvégzésére.

3. A munkák folyamán az ÖSSZ('S tanulők fölött áll s a nyert utasítás szerint
azokkal rendelkezik.

4. Köteles mindcnnap az irodában elhelyezett tan uló k munkanaplójában, úgyszinte
az eröfelhasználási könyvben a megelőző napon végzett mu nkát és az időjárást pontosan

bejegyezni.
5. Minden szombaton a napszám-kimutatást ő állítja össze s aláirás végett bemutatja

az erre kijelölt iskolai tisztviselőknek.
6.' Mindennemü magtári es raktári anyagok be- és kiadásánál jelen van s azokat

a magánál hordott jegyzőkönyvben felírja.
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7. EgyáltaIaban köteles mindazt végezni, ami egy gazdaságban a felügyelettel meg-

bizott egyén ügy körébe tartozik.

Utasítds a tej gazda részére. Kirendeltsége egy hónapra teljed és mint ilyen csak
másodéves tanuló alkalmaztatik.

1. Kötelessége a fejést megelőzőleg az ő felelősségére kimért erő- és póttakarmányt
a két istállóhetossel együtt az állatok elébe adni.

2. Az egész fejés folyama alatt jelen van s ebből kifolyólag korábban kel föl, mint
társai. A fejési adatokat mindennap a kimutatásba beírja li a próbafejéseket a kijelölt
időszakokban pontosan ellenőrzi és följegyzi.

3. A cselédség és a vevők részére a tejet ő osztja ki, úgyszinte végzi a sajteladást.
4. A tej és sajtért befolyt összegeket azonnal az igazgatónak kézbesíti.
5. Felügyel arra, hogya tejosedények tisztán tartassanak, a tej- sasajthelyiségek

rendbehozatala és tisztántartásánál segédkezik.
6. A borjazásnál jelen van s az elléseket és folyatásokat az első majorossal egye-

temben 24 órán belől az irodában bejelenti. Különben pedig fenti kötelességének teljesí-
tése mellett a rendes munkába osztatik be.

j~szl·cvétcl. A tejeskumrában a tej gazda. s a tejcsedények tísztitáaára kírcnd elt cselédasszonyon ki vü l
más egyénnek vagy tauu lóu ak tartózkodni tilos, kiváltkép sxtgorúau tiltva. van a cselédség gyermekelnek ott
tartózkodása. Eszerint a cselédség részére naponkin t járó tej meuuy lséget a tej gazda osztja ki egyenkint, a többiek
pedig a tejeskamra bejárata előtt marasztandók.

Utasttás a sertésgazda és a juhosgazda részére. A sertésekhez havonkint kiren-
delt tanuló főkötelessége, hogy jelen legyen, amikor a kondás a sertések részére napon-
kint kimért takarmáuymennyiséget elszállít ja. Mig' a sertések etetése tart, a sertésólból
távoznia szigorúan tiltatik, kivételes esetekben azonban, ha onnan távozni akar, helyette-
sítéséről köteles gondoskodni, amely körülményről az igazgatóságnak azonnal jelentés
teendő. Felügyel a sertésól tisztántartására s a megbetegedéseket bejelenti.

A juhosgazda kötelessége a juhok kifejésénél jelen lenni s a kifejt tej nek a tejes-
kamrába leendő elszállítását ellenőrizni. Felügyel a juhok ellésénél, a szaporulatokat
naponkint pontosan a juhakolban kifüggesztett ellési jegyzékbe bejegyzi. Felügyel az ete-
tésre, az akol tisztántartására s minden előforduló megbetegedést vagy rendetlenséget
azonnal bejelenteni tartozik.

Utasítás a kcrtgnzdu részére. Kirendeltsége egy hónapra telj ed és mint ilyen
csak másodéves tanuló alkalmaztatik.

1. Reggeli után a kertésztanítónál jelentkezik, kinek ez alkalommal adott utasításait
teljesíti, azaz felügyel a kertben dolgozó munkások és tanulókra,vagy pedig ezen
utóbbiakkal dolgozik, .

2. Minden szombaton a kerti napszám-kimutatást összeállít ja és aláirás végett a
kertésztanítónak bemutatja.

3. A téli félév folyamán a marhatisztításban vesz részt.

Utnsítűs a baromfi-gazda részére. Kirendeltsége egy hónapra terjed és mint ilyen
csak másodéves tanuló alkalmaztatik.

1. Az ápolőnővel együttesen az időszakhoz képest korábban vagy később minden
reggel és este a; barom fit megeteti ; addig, míg teljesen vége nincs az etetésnek, onnan
távoznia semmi szín alatt nem szabad. Esténkint a _baromfi-ólat bezárja és a kulcsokat
magánál tartja.

2. Az etetésre kiadott magot zá'r alatt tartja, úgyszintén a tojásokat is, mely
utóbbiakra a kelte és a baromfi fajtája följegyzendő.

3. A költőgép tisztántartása és annak kezelése főteendői közé tartozik.
4. A természetes és a mesterséges kiköltésnél pontos jegyzéket vezet, s mínden

bevételt és kiadást az irodában levő baromfi-naplóban nap-nap mellett reggel az előadás
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utáu bevezeti és az elhullásokat vagy az állatoknál észlelt betegségi tüneteket az igaz-
gatónál bejelenti.

5. A tyúkház fertötelenítését ő végzi és felügyel, esetleg segédkezik a tyúkhaz és a
ty úkud var tisztán tartására.

Utasítás :1 szebahetesek részére. Mint ilyenek egy első- és egy másodéves tanuló
rendeltetik ki.

1. A hetesek fökötclességo a hálószobák, az előszoba, hol a mosdószelcrény van,
a tanszobák, a könyvtár- és gyüjteményszoba tisztántartása.

2. A hálószobák tisztántartását a két hetes külön-külön végzi, míg ellenben a többi
helyiségeket közösen kötelesek tisztán tartani.

3. A tanszebaban tanítás előtt a szükséges kréta és nedves sz ivacsról ők gondos-
kodnak, s az iskobi táblát tisztán tartják, szükség esetén a tan"itás elött az illető tanító-
nak az előkészületnél segédkeznek.

4. A fűtéshez szükséges tüzelőfát, a mcsdashoz megkivántató vizet előkészítik,
fűtenek, a mosdószekrény alatt levő víztartányok kellő időben leendő kiürítését esaköalik,
szigorú büntetés terhe alatt arra ügyelve, hogy a víz ezen tartanyokból ki ne locsol-
tassék. A fenti helyiségekben található lámpákat tisztán tartják, naponkint petróleummal
megtöltik.

Ö. Mindeat híven teljesítve, a megmaradt szabad időben a főépület körüli tiszta-
ságról gondoskodnak.

Utusftűs a tehéulatüllól hetes részére. Mint ilyen a másod- és elsőévesek közül
két tanuló rendeltetik ki.

1. A hetes ek a takarmányozásnál segédkeznek, az abraktakarmány-féléket a fel-
ügyelő gazda felügyelete alatt, illetve szükség esetéri ennek segítségével a meghatározott
adagokban ők adják az állatoknak.

2. Rendben és tisztán tartják az istállói lámpákat. Az itatásnál segédkeznek, és ha
a sziikség úgy hozza magával, a trágyatelep körül uiunkálkodnak.

3. Kötelesek a takarmányozás megkezdése előtt már az istállóban lenni, sennek
folytán korábban kel nek föl, mint többi társaik és az esteli csengetés után is, míg csak
a takarmányozás teljesen véget nem ér, az istállóbó! távozniok nem szabad; egész napon
át a körülményekhez képest az istállóban tartózkodnak.

Utasítás II takamutuyoshetesek rész érc. Mint ilyenek a szükséghez és az idő-
szakhoz képest bizonytalan számban rendeltetnek ki, kik közül egy másodéves tanuló a
felügyelő.

1. Végzik nyáron a zöld takarmány kaszálását és hazafuvarozását, előkészítik a
növendékmarhák részére megállapított szálastakarmány-féléket. Téli időben a füllesztőgép
körül és más naponkinti takarmányszükségletet a kijelölt helyekre szállítják, takar-
mányozás alkalmával az istállóhetesekkel együtt. takarmanynyal ellátják az állatokat.

2. A felügyelő főkötelessége a füllesztőkazán kezelése, feliigyel a fűllesztőkádak
betaposására, a szecskakeverék megnedvesítésére és egyáltalán minden a takarmányozásnál
előforduló murikálatra

Vizsg·álatok. A földmíves-iskolákban minden félév végén vizsgálat
van s e vizsgálat eredményéről a tanulők félévi bizonyítványt kapnak,
a tanfolyam végén pedig nyilvános elméleti es gyakorlati záróvizsgálat
tartatik, melyre az iskola alapítói, a gazdasági egyesületek es más, az
ügy iránt érdeklődök meghivandók.

A vizsgálat alkalmával adható osztályzatok a következök :
10
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Az elméleti' tantárgyakból való előmenetelre: látünő - jeles - jó -
kielégitő - nem kielégitő. A bueqalom, igyekezet és Ct rwun7cában való ügyes"
'ségre: igen buzgó, igen ügyes ~ buzgó, ügyes - nem buzgó - hanyag,
ügyetlen. A magaviseletre úgy CtiJ iskolában, valamint ezen kivül: dicséretes
- megfelelő ~ meg nem felelő.

A bizonyítványnak illető rovatában az igazgató a növendéket mint
gazdát, sajtost sat. ajánlhatja.

A vlzsgálatokra vonatkozó szabályok Olyan növendéket illetőleg,
ki a vizsgálatot nem a kellő sikerrel állja meg, a l~övetkezők tekintendők
mérvadóknak :

Egy tantárgyból, ha "nem kielégitő" osztályzatot kap a növendék,
két hét eltelte után az illető tanító előtt új vizsgálatot tehet. Két tan-
'tárgyból "nem kielégitő" osztályzat két hó elteltével az igazgató és egy
tanító előtt tartandó ismétlő vizsgálattal javítható.

Ha kettőnél több tantárgyból kapna a növendék "nem kielégítő"
osztályzatot, ez az illető tantárgyak, esetleg a tanítók határozatához képest
az egész nem, megfelelő sikerrel végzett tanév ismétlését vonja maga
után. Megjegyeztetik, hogya tantárgyakat azon esetben ismétli az a
növendék, ki "nem kielégitő" osztályzatokat érdemelt, ha szorgalmas és
a kézi munkában ügyes volt; ha ez nem lett volna, akkor "nem kielé-
gitő" osztályzat ok esetéri a tanévet ismételnie kell.

Ki nem javított "nem kielégitő" osztályzat vagy tanusitott hanyag-
ság, pontatlanság a munkában a bizonyítvány megtagadását vonhatja
maga után.

Nem a kitüzött időben letett vizsgálatokért a növendéknek szabály-
szerü módon indokainak előadása mellett folyamodnia kell.

Blzouyítványok. A tanulők minden félév végén, azonkivül a tan-
folyam teljes befejezése után külön bizonyítványt kapnak.

A félévi bizonyítvány szövege:

Félévi bizonyítvány.

Alulirott igaagatóság részéről bizonyíttatik, hogy N. N. --------------------,--------",,----------
születésü, -----------------------------va.llásu, éves a ------------------------------------ _

m. kir. földmíves-iskola tanulója az 18-------- októberhó I-jén kozdődött kétéves tanfolyam
---------------_tanévének-------------félévében tanított tantargyakból mcgviasgáltatván, a követ-
kező oseté.lyzatot nyerte:

A gazdasági munkákban : ----- , .:
Az istállókban végzendő- teendők ben : " '- _
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A kerti munka.kban :
Erkölcsi magaviselet :

Kel t ~~~~~~~~~~~~~~~~.~.~~.~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~18 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..~~~.~.~.~ ~.~ ~.~.~.~~~~~~ .

P. H.
A m, ldl'. földmÍvcs-islwl:t ígazgntdságn :

N. N.
igazgató-tanító.

Az iskolát jó sikerrel elvégzett tanítványnak a két tauéo sikerét feltüntető bizonyít-
vtÍnynyal kell biruia.

Bizonyitvány.

A tanfolyam teljes befejezése utan kiszolgáltatott, bizonyitvany szö-
vege következö :

Alulírott igazgatóság részéről bizonyittatilr, hogy N. N. ~~~~.~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~....~..~.
saületésü, .~ ~ ~~ ~~~~~~~~~~valldsu,.; ~~~~ éves a ~~~~~~~~~~~..~~~~~~~.~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~

m. kir, füldmives-iskola tanulója 18 .....~~~~évi októberhó 1-jéll kezdödöt.t ketéves tanfolyama

alatt tauított tantárgyakból megvizsgáltatván, a követkoző osztályzatokat érdemelte:

kitünö
jeles

jó
kielégitő

nem kielégitő

igen buzgó, igen ügyes
buzgó, ügyes
nem buzgó

hanyag, ügyetlen

dicséretes
megfelelő

meg nem felelő

C Osztályzati fokozatok ~

I ,\z előmenetelre nézve 1 Uuzgalomra és ügyességre A magaviseletre

Tantárgyak.

'l'ermészettudományi alapismeretek : ~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~.~~~~~~~~~..~ ~.~.~ ~.~~~~ .
F öldmívelés es növényterrnelés : ~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~ ~ ~~.~.~..~.~.~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~"~~~~~~~~'..~~.~~
Rétrnívelés : .~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~..~~~~.~~~~.-....~~~~~~~~~~~~.~~~~
ÁUatten y észtés és ápolás : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~ ~.. ,~.~~ ~~~~.~ ~.. ~~~.~~~~.~~~ ~.~ ~.~ ~.~..
Kertésze t és szőIőmivel és: ~ ~.~ ~ ~.~..~ ~..~ ~..~..~.~~~~.~~~~~~~.~~~~~.~~.~~.~~~~.~.~~~.~~..~~~.~~~.~.~.~ .
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Szünidő. Minden tanév végén az elsőéves növendékek számára van
egy hónapra terjedő szünidő, mely kezdődik a~tguszt~tshó 27-én és végződik
sseptemberhé 30-án. Azon másodéves növendékeket, kik a III -ad évre
visszajönni óhajtanak, ezen szünet alatt az igazgató belátásához képest
szabadságolhatja. Ezenkivül az iskolában rendes szünidö nincs, csupán
az ünnepek napjain.

Az elméleti oktatás szünetel: deczemberhó 23-ától januárhó 2-áig
és húsvét elötti nagycsütörtöktől ünnep utáni keddig.

A tanulök napirendje. A földmíves-iskolákban a tanulők a fennálló
szükséglethez képest kiszabott napirend szerint végzik teendőiket, mely
a téli és a nyári félév szerint eltérő.

Napirend a téli félévben: Fölkelés fél 6 órakor (a hetesek, továbbá
az istállókban való teendőkre kirendeltek az igazgató által meghatározott
órában tartoznak fölkelni).

'/,7-7: reggelizés, 7-8: elméleti oktatás, 8-12: munka a gazda-
ságban és kertben, 12-1: ebéd, 1-2: pihenő óra, 2-5: munka a
gazdaságban és kertben, 5-7: elméleti oktatás és ismétlések, 7- 8:
vacsora, 8 órakor: rendelkezes a jövő napra, 9 órakor: lefekvés.

Napirend a nyarí félévben: Fölkelés fél 5 órakor, '/,6- '/,8: elméleti
oktatás, esetleg munka a gazdaságban és kertben, '/,8-8: reggelizés,
8-12: munka a 'gazdaságban és kertben, 12-1: ebéd, 1-2: pihenő
óra, 2- '/,5: munka a gazdaságban és kertben, '/,5-5: ozsonnaídö,
5-7: munka a gazdaságban és kertben, fél 8 órakor v?>csora, 8 órakor
rendelkezés a jövő napra.

Megjegyeztetik, hogy az igazgató ezen általánosságban megállapított
napirendet, az elméleti oktatás megtartását vagy ennek a gazdasági
munkák miatti ideiglenes beszüntetését, úgy az elméleti tanóráknak mely
napszakba való helyezését illetőleg, saját hatáskörében határoz.

Esős időben, ha a gazdaságban s a kertben a tanulókat foglalkoztatni
nem lehet, elméleti oktatás, ismétlések, rajzgyakorlatok sat. tartatnak

,Munkára, munkaszünetre, étkezésre, fölkelésre, Iefekvésre, elméleti
tanításra s ennek befejezésére csengetés által adatik jel.

A ndvendékek ellátása és élelmezésc. A földmíves-iskolák tanulói
külön e czélra épített lakóházakban helyeztetnek el, hol közös tartásban
részesülnek.

Vannak hálótermeik, külön mosdószobájuk, tantermeik és közös
ebédlő. Van külön betegszoba is, melybe a netalán megbetegedett tanulók
betegségök tartamára elhelyeztetnek, így a többi társaktól elkülöníttetvén,
ott kellő ápolásban részesülnek s az iskola orvosa által gyógykezeltetnek.
Ragadós betegség kiütése eseten az igazgató az iskola orvosának javas-
latához képest intézkedik.



p

149
A növendék kap az iskolában agyat, széket, szekrényt, .fogast,

mosdókészüléket, evőeszközt, ivópoharat és tányért. Mosás, világítás és
fütés a szükséghez képest kielégítő.

Magával hozni tartozik: párnát, két párnahéjat, szalmazsákot, leg-
alább két lepedőt, három törülközőt, két pár fehérnemüt (melyek név-
betűvel jelzendők) és kellő felsőruhát.

Az élelmezés egyszerü, de ízletes és kellő mennyiségü, melya követ-
kező étlap szerint adatik:

Reggelú'e mindennap: kenyér és tej.
Eb é tI

Vasá?'1wp: Rizskásaleves, marhahús mártással, tészta.
Hétfő: Leves tésztával, marhahús, vastagétel burgonya.
Kedd : Leves tésztával, marhahús, káposztafőzelék.
Szerda : Leves árpakásával, marhahús, vastagétel burgonya.
Csütörtök: Leves tésztával, marhahús, vastagétel káposzta.
Péntek: Leves árpakásával, marhahús, hüvelyes főzelék.
Seombat : Leves tésztával, marhahús, hüvelyes főzelék.

Vuesol'a
Gulyás burgonyával.
Turós galuska.
Hüvelyes főzelék.
'Tejben főtt leöleskása.
Gulyás burgonyával.
'I'urós galuska.
Yastagétel burgonya.

Az étkezések alkalmával egy-egy személyre esik: reggeli tej 0'30 l,
kenyér: egesz napra 1'-20, marhahús 0'20,' vastagétel: burgonya 1, Iiszt,
tésztának való 0'20, köleskása és hüvelyes főzelék 0'10, káposztafőzelék
0'275 kg, tejben főtt köleskásához tej 0'20 l. Zsír, vaj, tojás sat. az éte-
iekhez megkivántató mennyiségben.

Az étkezésnél esetről-esetre vagy az igazgatónak, vagy a segéd-
tanítónak jelen kell lennie, hogy netaláni rendetlenségeknek eleje vétessék.

Rendszabályzat
az étkezés és a fehérnemü mosására vonatkozólag.

Az étkezés alkalmával az ebedlőben való kellő rend fentartása caéljából a követ-
kező szabályok tartandók szem előtt:

1. A csengetyüvel reggelire, ebédre es vacsorára adott jelre minden növendék
köteles kijelölt helyet az ebédlőben azonnal elfoglalni. Az a tanuló, k i- a csengetés után
fontos ok nélkül később érkez ik, csakis a még hátralevő ételekre tarthat igényt. '

2, Az ülőhelyek megállapításánál azon rend követendö.. hogya tanév kezdetén az
asztalok végén először egy másod-, azután egy elsőéves növendék foglal helyet es minden
vasárnap ezen ülőhely a szomszédhelylyel cseréltetik föl.

3. Jelen rendszabályok minél szigorúbb megtartása tekintetéből hetenkint mindon
asztalnál egy másodéves növendék elnököl, kinek főkötelessége a kellő rend fentartása
és a kihágást elkövetők följelentése a felügyelettel megbizott tanárnak vagy segédnek.
Az asztalnál való fölkelésre ő adja meg a jelt, előbb az ülőhelyet semmi szín alatt el-
hagyni nem szabad.

4. Az étkezés alkalmával a kiszolgálást a két szobahetes végzi, kik csak azután
étkeznek, ha társaik az ebédlőből eltávoztak.

5. Az ebédlőböl és a -konyhából bárminemü étkező- vagy konyhai szorelvényt,
milyenek : pohár, kamil, kés, villa, csupor, asztalkendő sat. az ebédlőn kivüli használatra,
illetve azokat az ebédlőből vagy a konyhából elvinni- a legszigorúbban tiltva van. Az ezen
szabály ellen vétők annyiszor, ahányszor ily eset előfordul, annyi ebéd elvonásával
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büntettetnek. Az étkezés továbbá kiedrólagosan csak az ebédlőben történhet, s elöleges
bejelentés mellett csak azok étkezhetnek a haló- vagy a kórszobdban, kik fekvöbetegek.
Minden tanuló, aki előleges bejelentés nélkül bármi nemű ennivalót hoz, úgyszintén aki
azt elfogyasztja, nemkülönben oly esetekben, melyekben a külön étkezés meg van engedve,
azon tanuló, aki társat kíszolgálta, az étkezés utan a használt étkezöszerelvényeket
azonnal vissza nem hozza, minden egyes esetben szintén megfosztatik az ebédtől.

6. Minthogy minden növendék reggel, délben és este étkezéskor tetszés szerinti
mennyiségben fogyaszthat el kenyeret, a kenyérnek az ebédlőbűl való elhordasa semmi
sz in aln.tt nincsen megengedve. Azon növendék számára, ki ez ellen vét, a kenyér külön
adagban szotgáltatdk ki.

7. Étkezés alkalmaval lármázui, énekelni vagy bármely illetlenséget elkövetni,
nemkülönben az étel- és kenyérmaradékoknak a padozatra való' szórása szigorúan
tiltva van.

8. A növendék tulajdon at képező csak azon fehérnemű fogadtatik el mosás ba,
mely az igazgatóság álte.l minden növendék számára megjelölt és jegyzőtintával irt
számmal van ellátva. Ha mosás utan a tanuló a tiszta fehérneműt nem kapta vissza
minden hiány nélkül, ezen körülményről az igazgatóság 24 óra alatt értesítendö, mert
későbbi felszólalésok figyelmen kivül hagyatnak.

9. Az ezen rendszabé.lyok ellen "étő tanulők az altalanos fegyelmi rendszabti.lyokban
megállapított büntetésekkel fenyíttetnek.

1. Az iskola növendékei az igazgató rendelkezése alá tartozván,
kötelesek annak minden rendeletet pontosan teljesíteni, valamint az
összes tanítószemélyzetet illő tiszteletben tartani, s az iránt hűséget,
engedeimességet tanusítva, jó magaviseletük által minden följebbvalóik
megelégedését kiérdemelni.

2. Minden növendék köteles ezen általános rend- és fegyelmi sza-
bályokon kivül alakszobákban és tanulóhelyiségekben kifüggesztett házi
szabályokat áttanulmányozni s azoknak minden pontját híven megtartani.

3. Minden növendék tartozik magát azon tanszerekkel és' esz-
közökkel belépése után azonnal ellátni, melyek a szabályokban .körül-
irva vannak, vagy amelyekre szóbeli utasítást kap.

4.: Köteles minden növendék az estéli rendelkezésnél a rendelkező
helyiségben megjelenni, ott csendesen figyelni nemcsak a saját magát,
de az egész gazdaságot érdeklő rendeletek és intézkedésekre is.

5. A növendék köteles minden csengetésre vagy egyéb jeladásra a
rendelt munkára azonnal megjelenni s ott mindaddig, míg csak munka-
szünet nem jeleztetik, erejéhez mérten a legnagyobb szorgalommal és
figyelemmel dolgozni.

6. A növendék köteles továbbá az elméleti' oktatásokon a tan-
teremben jelen lenni, ott a tanításra figyelni és a hallottakról gondos
jegyzéket vezetni.

7. A növendékek tartoznak akár munka, akár szünet közben
történt .megbetegedésökről a tanítószemélyzet valamely tagjának azonnal
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jelentést tenni és az ezektől nyert utasításokat' pontosan végrehajtani.
Ha valamely növendék túlságos sok időt tölt betegeskedéssel, kivált ha
az a gyanu is fölmerülne, hogy magát ok nélkül betegnek tetteti, a
fölvételi szabályok értelmében mint munkára képtelen, az iskolából el-
távolitható.

8 .. Az igazgató külön engedelme nélkül a gazdaság határain kivül
egy növendék sem távozhat, távozásra adott engedelem esetén pedig
tartozik magát a növendék mindenütt illedelmesen viselni.

9. A munkaszünetek alatt a növendékek kötelessége, magukat illen-
dően viselni, szabad idejüket hasznos szórakozásra használni, az olvasó-
teremben naponkint megjelenni s az iskolában tartott tárgyakról, vala-
mint a gazdaság és kertészet viteléről hasznos jegyzeteket készíteni.

10. A földmíves-iskola növendékei kötelesel~ egymás iránt tanuló-
társakhoz illő barátságos magaviseletet tanusítani.

ll. Illetlen beszédek, káromkodás; pörlekedés, önbiráskodás, a csele-
dekkel való durva bánásmód szigorúan tiltatik.

12. Szeszes italok élvezése úgy a gazdaságban, valamint azon kivül
szigorúan tiltatik; hasonlóul a kártya- és más szerencsejáték a leg-
szigorúbban büntettetik.

13. A növendéknek minden fényüzés, szivarozás vagy kisgazdához
nem illő ruházkodás tilos.

14. Az igazgató engedelme nélkül idegeneket hálásra befogadni
tiltatik.

15. A tanulők kötelesek vallásuk ezertartásaiban résztvenni, a mások
vallását tiszteletben tartani. Saját vallásuk szertartásai gyakorlása czél-
jából a városba menni a növendékek időnkint engedélyt nyernek.

16. A növendékek az olvasóteremből semmit ki nem vihetnek ;
a megbizott felügyelők a .lapok és folyóiratok rendben tartására kötelez-
tetnek.

17. A földmíves-iskola könyvtárából a növendékek olvasás vagy
tanulás végett könyveket kapnak, melyeket épségben tartoznak vissza-
szolgáltatni, ellenkező esetben az elrontott vagy elvesztett .könyv egész
árát megtéríteni tartoznak.

18. A növendékek az intézet gépeire, eszközeiré és szerszámaira
munka közben felügyelni, azokat számbavenni és rendben tartani tartoz-
nak; a hanyag vagy kárttevő tanulők az általuk okozott kárt meg-
téríteni kötelesek. Ha a közvetlen vétkes kiderithető nem volna, akkor
vagy azon csoport, mely együtt dolgozott, vagy esetleg az okozott kár
megtérítésére az összes növendékek kötelezhetök.

19. A növendékek kötelesek az állatokkal emberhez és különösen
gazdához illőleg jól bánni; az állatokkal való durva bánásmód, azok túl-
hajtása, bárminemű kínzása vagy sanyargatása a legszigorúbb büntetésben
részesül.
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20. A tan- s az olvasóteremben, a tanulószobákban, a magtárakban,
a csűrökben, a majorban, a szérüskert egész területén és mindazon
helyeken, hol nagyobb mennyiségü és könnyen gyúlható anyagok vannak
felhalmozva, a dohányzás tilos.

21. A növendék köteles a gazdaságban általa észrevett bármely
hiányt, hibát vagy visszaélést följebbvalóinak azonnal bejelenteni.

22. A növendékek kötelesek mindenütt, de lrülönöson lakó- és tanuló-
szobáikban a legnagyobb rendet és tisztaságot betartani. Az étkezés csak
az étteremben történhet, az erre kiszabott időben ott minden növendék
megjelenni köteles ; étel vagy evőeszközök kivitele tilos. Egyebekben az
ott kifüggesztett rendszabályok pontosan megtartandók.

23. Oly halaszthatatlan szorgos munkáknál vagy megbizatásoknál,
melyeket esetleg vasárnapoken vagy ünnepeken is teljesíteni kell, tar-
tozik minden növendék helyt állani; ily esetben fölmentés csak küiö~Ös
okok folytán adatik.

24. A növendék semmiféle fegyvert magával nem hozhat, sem a
gazdaságban nem tarthat.

25. Az igazgató úgy a megintéseket, valamint a büntetéseket a
növendék törzskönyvébe bevezeti. Ha a büntetések alapítványo st sujtanak,
azt az igazgató az alapítványtevővel közölni tartozik.

26. Az igazgató kivételesen rövid szabadságidőt engedhet a növén-
déknek. Ha a szabadságidő elteltével a növendék az iskolában nem jelent-
kezik s elmaradását kellőleg nem igazolja, a reá nézve kötelezö gazdasági
munkára a tanuló leöltségére napszámos fogadtatik fel s az ily tanuló
tanulmányi ideje alatt többé szabadságot nem kaphat.

27. Az igazgató, az iskola többi tanítószemélyzetével egyetértőleg,
oly növendéket, ki többi társaira észrevehető káros befolyást gyakorol,
az iskolából bizonyos időre vagy véglegesen kitilthat, habár a növendék
oly kihágást nem követ el, mely leülönben is maga után vonná kiz ára tását.

28. A szabályok elleni vétség eseten következő büntetések érhetik
a növendéket: a) Megintés a tanszemélyzetnek azon tagja által, kinek a
vétség először tudomására jut. - b) Megdorgálás az igazgató által négy
szem közt, - c) Egyszeri vagy felváltva többszöri étkezéstől való eltiltás.
el) Megdorgálás az igazgató által az összes tanulóság előtt. - e) A szabad
idő elvonása. - f) Az igazgató és a tanítók által együttesen hozott hatá-
rozat folytán az iskolából azonnal való kizáratás meghatározott időtartamra.
q) Az igazgató és a tanítók által együttesen hozott határozat folytán a
végleges kizáratás a földmíves-iskolából: megjegyeztetik, hogye határozat
csakis nm. földm. m. kir. Minister úr jóváhagyásával emelkedik jogerőre.

Minden egyéb itt meg nem nevezett esetekben az igazga.tó, a tan-
személyzet többi tagjaival együttesen, a szükséghez képest belátása szerint
intézkedik. -'....---
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A M. KIR.FOLDMIVES~SKOLAK
EGYENKINTI ISMEHTETÉSE.

1. DEBRECZENI ~L KIR. FÖLDMÍVES-ISKOLA, 1867.*)
(HAJDUV.Á..RMEGYE.)

Az iskola rövid története. Az iskola keletkezésére vonatkozó adatok a
89. lapon olvashatók. Az alapítólevélben kiköttetett, hogya földmíves-iskolában évenkint
három debreczeni polgár fia ingyenes tartás és oktatásban részesítendő.

A földmíves-iskola a Debreczen városától 3/. órányira fekvő "Pallag"
nevü pusztán a m. kir. gazdasági tanintézet gazdaságában van elhelyezve.

Az iskola a debreczeni m. kir. gazdasági tanintézet igazgatójának
felügyelete s a gazdaság intézőjének közvetetlen vezetése alatt áll, ki
a növendékekkel rendelkezik s őket a gazdasági segéd közreműködésével
a gazdasági munkába bevezeti és begyakorolja.

A segédtanító az. állattenyésztés minden ágazatát s az állattant,
a gazdasági segéd a számtant s a helyesirást tanítja. Előbbi egyúttal
a gazdasági termény- és anyagszámadást vezeti, utóbbi pedig a pénztár
kezelője. A természettudományi alapismereteket a gazdasági tanintézet
egy segédtanára, a kertészetet elméletileg és gyakorlatilag az intézeti
kertész oktatja.

Az elméleti tanórákon kivül a növendékek az egész nap folyamában
gazdasági, kerti és egyéb előforduló munkákkal vannak elfoglalva s a
növendékállatokat kizárólagosan a tanulők kezelik és ápolják. Télen a
növendékek egy kosárfonó mestertöl a közönséges s a finomabb kosarak
fonásában és méhkaptárak készítésében oktattatnak.

A tanítótestület az 1895j9B-ki tanévben.
Szüts Mihály, a debreczeni m. kir, gazdasági ta~intézet igazgatója,

a földmíves-iskola felügyelője (lásd a 91. lapon).
Czájlik István, gazd. intéző, a földmíves-iskola vezetője, okl, gazda.
Fekete Pál (Váradi), segédtanító, okI. gazda.
Raab Kálmán, gazdasági segéd, okl. gazda.
Abonyi Károly; ösztöndíjas gazdasági segéd, okl. gazda.

*) E szám az iskola megnyitásának évét jelenti.
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'l'anulék. Az iskola 40 tanuló befogadására lévén berendezve, ilye-
nek csak e számban vehetök fel. Minthogye számnál jóval többen szoktak
fölvételre jelentkezni, hely hiánya miatt némely évben 20-30 jelentkezöt
kell visszautasítani. Ujabb idöben nagyobb számban 3-4-5 középiskolai
osztályt jól-rosszul végzett fiatalok keresik föl az iskolát, mely körülmény
figyelembe vétele az oktatásnál nem mellözhetö.

Az iskola 28 évi fennállása alatt, vagyís az 1895/96-ki tanév végeig összesen
659 tanuló iratkozott be. Ezek közül csak 56 tanuló vétetett föl elemi iskolai bizonyítvány
alapján, a többi rui nd egy-két gymnasiumi, real iskolai, polgári vagy középkereskedelmi
iskolai osztályt végzett. I.-II. gymn. osztályt végzett: 90, IlL-IV. osztályt: 235, V.- VI.
osztályt: 80, sőt VII.- VIlI. osztályt: 5. - 1.-11. reálisk. osztályt: 18, IlI.-IV. osztályt:
61, V.-VI -osztályt: 5. - Legtöbbnek atyja földbirtokos (281), gazdatiszt'(99), tisztviselő
(94), magánzó (44) volt.

Könyvtár, A növendékek értelmi tehetségeinek fejlesztése s az
önképzés czéljaira könyvtár rendeztetett be, malyben ezidöszerint 491
kötet van 773 frt 43 kr értékben. A könyvtár kezelöje a növendékeknek
azon könyveket jelöli és szolgáltatja ki, mely czéljaik és felfogásuknak
leginkább megfelelnek. A könyvtár használata egyébiránt a dolog ter-
mészeténél fogva inkább a téli hónapokra szoritkozik, s a tanulők a
tavaszi és nyári idöben erős munkával elfoglalva lévén, az önképzés
lehetösége szűkebb térre szorul. .

Da lkdr. Az esti szünetek nemes irányban való eltöltése czéljából a
növendékek azokat dal és zene gyakorlásával töltik el. Az e részben
szükséges kiadások fedezésére egy kis alaptöke is gyüjtetett össze.

Az iskola gazdasága.
(Lásd térképét a 93. lapon.)

.Az iskolának nincsen külön gazdasága, hanem a gazdasági tanintézet
gazda.sága a földmíves-iskola czéljainak is szolgál.

E gazdaság leírása és térképe a 93. lapori található. A gazdaság
kiadási és bevételi tételei azonban a földmíves-iskolct keretébe van be-
illesztve.

Tételek az iskola 1896. évi költségvetés.előirányzatából.
Kiadás összesen: 46.250 fr!. Személyi járandóság: 7250 frt. Ebből tiszti fizetések,

pótlékok és lakpénzek : 4800 frt. - Szolgaszemélyzet, ösztöndijak és élelmezési költségek :
750 frt. - Dologi kiadások összesen: 39.000 frt. Ebből elméleti és gyakorlati oktatás
költségei: 350 frt. -'Fölszerelés főleg a gazdaságban: 2000 frt. - Haszonbér, adó, köz-
terhek, szolgálmányok: 2130 frt. - Ügyviteli költségek legnagyobbrészt a gazdaságban:
13.600 frt. - Gazdasági cselédség bére: 3300 frt. - Élelmezési költségek, munkadíj-
váltságok: 13.000 frt.

Bevétel összesen: 29.650 frt, Ebből tandijak: 1200 frt. - Gazdasági, kerti sat. ter-
mények értékesítése és kisorolt igás állatok értéke: 17.300 frt. - Élelmezési dijak és
alapítványi járulékok: H.150 frt.
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2. RI~1ASZO~lBATI nt KIR. 'FÖLDMÍVES-ISKOLA, 1884.
(GÖMÖR- És KIS-RONTV ÁRMEGYE.)

Az iskola rövid története. Midőn a földrnívelés-, ipar- és kereskedelem-
ügyi m. ldl'. Ministerium 1871-ben hazánk Felvidékén egy gazdasági szakiskola fel-
állítását határozta el, Rirnaszombat városa ajánlatot tett, hogy azon esetre, ha a fel-
állítandó iskola a város területén létesíttetnék, minden tőle telhető anyagi áldozatra kész,
hogy a vidék mezögazdasdgdnak ily fontos tényezője minél előbb megkezdje rnűködését.
A tervbe vett gazdasági tanintézet felállítása helyéül azonban a kormány Kassa várost
szemelvén ki, az 1880-as évek elején, midőn több földmíves-iskola felállítása vétetett
czélba, Gömörvármeg-ye gazdasági Egyesülete 1882 márczius 26-án kelt felirattal a
Mínisterium elé járult, melylyel a vűrmegyében egy földmíves-iskola felállítását kérel-
mezi, s annak helyéül a megye székvárosát, Rimassombatot hozta javaslatba.

A Ministerium 1882 április 29-én a vármegye közönségéhez e tárgyban leiratot
intézett, melyben kiemeli, hogy mivel a földmíves-iskolának a vármegye terül etén leendő
felállítása eszméjétől nem idegenkedik, de azt tisztán állami költségen felállítani és
fentartani nem hajlandó, s kivánatosnak találja, hogy a közvetetlenül érdekelt gazda-
közönség is közremliködjék e czélra, amiért azután az iskola ügyeire a vármegye,
esetleg a város törvényhatóságának bizonyos befolyást engedni is hajlandó: felhívja tehát
a vármegye közönségét, nyilatkozzék aziránt, vajjon csakugyan kész-e ilyen iskola fel-
állításához anyagilag hozzájárulni.

A vármegye hatósága tudatta a város közönségévei a kormány eme határozatát,
mire a közgyülés bizottságot küldött ki a tervbe vett iskola ügyében jelentéstételre.

A kiküldött bizottság,' a város polgármesterévei élén, hazafias lelkesedéssel fogott
a tárgy megvitatásahoz, s rövid időn úgy a .tanács, mint a közgyülés közlelkesedéssel
kimondta, miszerint, tekintve a vármegye és a város gazdasági érdekeit, minden lehetőt
elkövet arra nézve, hogy az iskola létrejöjjön, s a város semmi áldozattól nem retten
vissza a terv megvalósítása érdekében. Mivel azonban sem az iskola minőségéröl, sem
seervezetéröl tájékoztatva nincsen, küldöttséget meneszt Kemény Gábor báró Minister úr
ő nmgához, s a város közel 900 holdas "Ku?'incz"-pusztai birtokát méltányos bérfizetés
mellott felajánlja e czélra, kész továbbá 200.000 drb téglát ingyen kiszolgáltatní az épít-
kezésre, sőt még másnemü, előre még meg nem határozható áldozatokra is hajlandó az
iskola felállítása érdekében.

Minister lll' Ő nmga biz tabő válaszszal bocsátotta el a város küldöttségét és
Tormay Béla mi.nisteri tanácsost bízta meg a helyszini szemle megejtéséveI s a további
tárgyalások vezetésével, ki is a kiküldött bizottság tagjaival a helyszinén meg-jelenvén,
a területet az iskola czéljai ra alkalmasnak találta. A szerződés az állam és város között
1882 szeptemberhó 12-én jött létre egyelőre egy évre, évenkint 3000 frt bérösszeg fize-
tésének föltétele mellett..

A Ministerium kebelében időközben létrejött személyi változás némileg hátráltatta
ugyan az ügy végleges elintézését, de az egyévi határidő letelte előtt a szerződés
10 évre köttetett meg oly módon, hogyaMinisterium fölépítteti és fölszereli az iskolát,
fizeti annak személyzstét és fen tartási költségeit, a Város pedig 100.000 drb ingyen
adott téglával hozzájárul az' épitkezéshez, s a még szükséges téglamennyiséget mérsékelt
áron bocsátja rendelkezésre. A szoros értelemben vett gazdasági épületeknek 25.546 frt
84 krban előirányzott költségét a Város viseli oly módon, hogy az évi bél' 3000 frtnyi
összegét a Ministerium 10 évig visszatartja, vagyís a Ministerium 10 évig bért nem fizet,
s a visszatartott bérösszeg fejében ezen épületek 10 év mulva a Város tulajdonába
mennek. Ezenkivül a Város átadja a kérdéses birtokon fennálló összes épületeket, neveze-
tesen a cselédlakokat, a juhaklot, a esiirt sat. az iskola használatára, s évenkint 100 bécsi

,
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öl fát az iskola kezelése alatt levő és vágatás alá kerülő erdőből folyó árban bocsát az
iskola rendelkezésére, viszontszolgálat fejében azonban az iskola vezetősége tartozik az
évenkint kivágott területet újra beültetni és erdészetileg kezeltetni. Végre a Város három
tanuló részére évi 150 frtos alapítványt tett, fentartva magának ezen helyekre a kijelölés
jogát, s ezen helyek városbeli szegénysorsu szülék szorgalmas, törekvő gyermekei részére
lettek biztosítv a, ha ilyenek azonban esetleg nem jelentkeznének, a Város másokkal is
betöltheti eme ösztöndijas helyeket.

A bérleti szerződés 1883 április 2-án véglegesen megköttetett, a bérleti jog a
nevezett birtokra telekkönyvileg bejegyeztetett s a birtok területe következőleg állapít-
tatott meg: szántóföld 298'669 kh, rét 80442 kh; erdő 465'201 kli, belsőség és utak
54'707 kh, összesen 898'419 leh.

1883 augusztus 21-én a Ministerium elrendelte a házilag való építkezést, s az
építési munkálatok felügyeletével a kinevezett igazgatón k ivül egy városi tanácsosokból
álló bizottság küldetett ki, mely egyúttal a pénz és anyag rendszeres elszámolásával is
megbizatott. Befejeztetvén az építkezés, a megejtett leszámolás alkalmával kiderült, hogy
a szoros értelemben vett gazdasági építkesésekre előirt 25.564 frt 84 krnyi összegből
1608 frt 55 lu takarittatott meg, miuté.n csak 23.956 frt 29 kr lett felhasználva. Ezen
1608 frt 55 kr a 10 évi bérösszegből Ievonasba hozatván, az épületek 10 év leteltével
Rimaszombat város birtokába mennek át.

A nem gazdasági épületek, vagyis az iskolaépület, az igazgatói lak és annak
mellékhelyiségei, továbbá a kertészlak és melléképületei kérdésóban a Ministerium és a
birtoktulajdonos város között a következő megállapodás történt. Minthogy a város ható-
sága az .iskola esetleges beszüntetése esetéri eme kérdéses épületeket nem szükségli
okvetlenül, a kincstár által sajátjából épített és 27.785 frt 71 hba kerülö igazgatói lak,
annak melléképületei, az iskolaépület és a kertész lak melléképületeivel együtt mint nem
föltétlenül gazdasági épületek a bérlet leteltével, illetve az iskola beszüntetése esetéri az
állam tulajdonában maradnak, s ha a város eme épületeket átvenni óhajtaná: ez~n
épületek átvételének módozatai az utolsó évben lesznek eldöntendők a közösen kiküldendő
szakértő becslök felbecsülései alapján.

Időközben az iskola igazgatósága tanügyi, állategészségügyi és tüzrendészeti szem-
pontból hátrányosnak találta azon körülményt, bogy a Rimaszombatból Kis-Gömöri
helységbe vezető vármogyei út az iskola birtoktestének középpontján, közvetlenül a
majorsági és iskolaépületek között vezet keresztül, a közlekedés nemcsak különféle állat-
járványok behurczolására ad alkalmat, hanem különösen a heti és országos vásárok
alkalwával zavarólag hat a tanításra, veszélyezteti a vagyon biztonságot és emeli a tüz-
veszélyt is. Mindeme hátrányok kikerülése szempontjából a vármegyei és városi hatóság
megkerestettek, hogya kérdéses útszakasz az iskola határának más pontjára helyeztessék
áto Úgy a város, mint a vármegye hatósága, belát.van a felhozott okok helyességét, az
utat megszüntette sa. kérdéses útszakaszt az iskola bérbirtokának határán elterülő erdő-
részlet határvonalára helyezte áto

Az ok tatás az iskolában 1384 októberhóban vette kezdetét.
Az iskola felvirágoztatása érdekében a következő alapítványok tétettek: 1. Cobuaq

Fülöp herczeg Ö Fensége évente f'gy tanuló ingyenes ellátási költségeit fizeti egy
150 frtos ösztöndíj alakjában. 2. Gömörvánnegye két tanulóért fizet évi 150 frt ösztön-
díjt. 3. Himassoiubat vMos, mint már említve volt, három ösztöndijas helyet alapított.
4. Nógrádvá'rmeg!Je egy ösztöndijas helyet tartott fel. 5. Radvánszky Háj'oly gömörmegyei
földbirtokos szintén egy ösztöndíjas helyet alapított. Végre 6. a Ministeriuni évente
nyolcz növendéket taníttat szintén ingyenesen.

A .Ministerium, Coburg herczeg Ö Fensége, Gömörmegye és Rimaszorubat városa
három évre alapított ösztöndijaikat azóta folytonosan fentartják a jelölési jogokkal együtt,
Nógrádvármegye a három év leteltével ujabb ösztöndijat nem alapított, Radvánssky
Károly halálával örökösei pedig a lojárt ösztöndíjt beszüntették.
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Az iskola fennállása óta a Ministerium a következő nagyobb befektetésekkel igye-

kezett a birtok értékét növelni, s az iskola iránt az érdeklődést fölkelteni :
1888-ban a nTopolyás dülö+-ben fekvő 24 kh. 300 öl ' területet mint vizáthatlan altalajjal

biró birtokrészletet alagcsöveztette, s ezáltal eme gyarló minőségü legelőterületet mező-
gazdaságilag mivelhetővé tette. Ugyanekkor elrendelte, hogya nagy mértékben agyagos
és csekélyeséssel biró fensíkon fekvő birtokrészletek nyílt csatornarendszerrel lecsapol-
tassauak, hogy az árokban meggyülő csapadékvíz eltávolítása által a talaj javulj on. Ezen
mívelettel egyidejüleg az iskola belterülete és az állatkifutók is alagcső-hálózattal lát-
tattak el a talaj rendkivül vizátnem-eresztő tulajdonságának mérséklése czéljából.

1891-ben baromfi-pepinéria rendeztetett be az iskola gazdaságában, a modern 1ge~
nyeknek megfelelő szilárd szerkezetű épület emeltetvén e czélra, hol is Plymouth és
Langshan tyúktörzsek, emdeni ludak és pekkingi ruczak tenyésztetnek azon czélból, hogy
az érdeklődő gazdaközönség olcsó tenyészállatokhoz juthasson méltányos árban, s egy-
úttal a tanulők eme jól jövödelmező ágban alapos ismeretekre tehessenek szert.

Ugyancsak 1891-ben a hússertés meghonositása czéljából yorkshirei sertesek szerez-
tettek be, melyek azóta állandóan tenyésztetnek.

1895-ben a Ministerium a gazdaközönség érdekében időjelző készüléket állított fel
az iskola területen, ahol a legközelebbi 24 órában várható időjárás távolra láthatóan
jeleztetik az országos meteorológiai intézettől érkező távsürgönyök alapján.

Az tapasztaltatván, hogya gazdasági cselédség gyermekeinek a szomszédközségben
való iskoláztatása egyrészt a távolság, másrészt az időjárás viszontagságai következtében
különösen a téli hónapok alatt rendkivüli nehézségekkel .van összekötve, sőt gyakran
hetekig el vannak zárva az iskolábajáré.stól, s emiatt a tanítás eredménye is rendkivül
gyarló, eg'y tanyai népiskola .felállítása iránt történtek lépések. Az iskola felállítása el-
rendeltetvén, egy okleveles néptanító alkalmaztatott a telepen és most a tanköteles gyer-
mekek állami költségen ingyenes tanításban részesülnek az iskola területén berendezett
népiskolában, s ugyancsak a néptanító tanítja az iskola területén lakó ismétlőiskolásokat
és iparostanonczokat is. A két évre alkalmazott néptanitó a földmíves-iskola szaktárgyait
is hallgatja és azokból képesítő vizsgát tesz, hogy így egyúttal az egymásután alkal-
mazott néptanítók gazdasági ismeretekre tevén szert, azt a nép között terjeszszék.

Rlmnszombat pösta-, t.i1'ir6- és vasuti állomás,

A tanitótestület az 1895j96-ki tanévben.
Rády István, igazgató, old. gazda, egyszersmind gazdasagi intéző és

a kisérleti tér kezelője.
Előadja az állattenyésztést, talajismét, számvitelt, kisebb gazdaságok berende-

zését és természettant, kezeli az iskolai pénztárt.

Bodrogközy Zoltán, segédtanító, okl. gazda, mint gazdasagi segéd a
gazdaság vezetésében segédkezik, termény, anyag-számadó és könyvtárnok,

Előadja a növény termelést, külemtant, hasznos és káros állatok tanát, számtant.

Kozáky Jenö, kertésztanító, az iskolai kertet és a gazdaságban elő-
forduló erdei és más faültetvényeket kezeli.

Előadja a gyümölcsfa- és zöldségtermelést, erdei és mezei fatenyésztést, szőlő-
mívelést, méhészetet, hal- és baromfi-tenyésztést.

Duschek István, ösztöndij as gazdasagi segéd, okl, gazda, segédkezik
a gazdaságban,

Előadja a magyar nyelvtant, tervrajzolást, gazdasági épületek felállítását,
selymértenyésztést.

'I'auulók. Az iskola 12 évi fennállása óta abba 309 tanuló vétetett föl.
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Az iskola gasdasága.
(Lásd a térképer.)

A Rimaszombat városától bérbe vett terület terjedelme 898 kh.
449 öl'. Ebböl: szántóföld 298 kh 699 er, rét 80 kh 442 er, mívelésen
kivül, utak sat. 17 kh 197 öl\ belsőség 37 kh 510 er, erdő 465 kh 201 er.

A 192 kh 729 er t81jedelmü nyolcfJas vetésforgó következö: 1. zabos
bükköny :j:j::, 2. repcze, 3. búza, 4. kapás féltrágyával, 5. árpa Ióherével,
6. és 7. lóhere, 8. búza.

A 48 kh 600 öl' nagyságu talccwmány vetésforgó következő beosz-
tásu: 1. csalamádé, 2. rozs lóherével, 3. és 4. lóhere, 5. legelő, 6. rozs.
A szántóföld többi része forgón kivül kezeltetik.

ÁllatIétszám. Kancza és herélt ló 11, csikó 4, szamár 1. Sinuncn-
thal'i tisztavérü állatok: bika 1, tehén 19, növendékbika 11, növendék-
üsző 11, borju 21. Jármos ökör (magyar fajtáju) 18. Ramaszkán keresz-
tezésü racekajuh : öreg kos 1, anyajuh 109, kétéves kos 1, kétéves anya
34, egyéb növendék 161. Yorkshirei sertés: kan 2, kocza 1, ártány 3,
koczamalacz 5. Baromfi : Langshan-tyúk 96, Plymouth rocks 12, Bronz-
pulyka 7, emdeni lúd 27, pekkingi kacsa 67.

Gllzdasági eszközök és gépek, A gazdaság eszköz- és gépfölszere-
lése következő : 8-lóerejü gőzcséplőgép és 2-lóerejü Csonka-féle petróleum-
mótor. Különféle talyigás és mankós ekék, közönséges fa-, vas- és láncz-
boronák ; sima, gyürüs és szöges hengerek ; töltögető- és mélyen szántó
ekék, burgonyakiszedö és mívelőeszközök, "Champion" aratógép, amerikai
gyüjtögépek, sorba- és szórvavető, kézi cséplőgép ek, szelelőrosták, triőrök,
vizi fecskendök, füllesztőkazán kádakkal é végül hidas és tizedes mérlegek.

Kert és szőlő. A kert nagysága 7 kh 1356 öl", E területből 16 drb
411 öl'-es tábla hasíttatott ki, melyeken nemesített gyümölcsfák nevel-
tetnek és egyéb kerti termények állíttatnak elő. A kert ezenkivül el van
látva a szükséges melegágyakkal, valamint mindenféle úgy a faiskola
kezeléséhez, mint a konyhakertészethez szükséges eszközökkel.

A sfJőlőterület 800 öl ' két táblában, mely csemege- és amerikai
szőlővel van beültetve,

Klsérlet! tél'. A kisérleti tér 16 táblára van beosztva, egy-egy
tábla 200 öl" s azokon következő forgó tartatik be:

I. fOt'gó: 1. takarmány, 2. olajosnövény, 3. őszi, 4. kapás, 5. tavaszi
vagy őszi, 6. és 7. takarmánynövény, 8. öszi.

II. forgó: 1. takarmány, 2. olajos, 3. öszi, 4. és 5. takarmány,
6. tavaszi: a) zöldtakarmány, b) őszi.

lIéhes. A méhek különböző rendszerű kaptárakban vannak elhelyezve:
közönséges kúpos, átmeneti, Dierzon- és Berlepsch-féle kaptárban. A méh-
törzs jelenleg 20 kaptárból áll. A méh es körüli teendőket a tanulők végzik.
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Tételek az iskola 1896. éVÍ költségvetés·előiriÍnyzatából.
Kiadás .összesen: 22.620 frt. Személyi járandóság: 5220 frt. Ebből tiszti fizetések,

pótlékok és lakpénzele 4100 frt. - Szolgaszemélyzet 250 frt. - Dologi kiadások összesen:
17.400 frt. Ebből elméleti és gyakorlati oktatás költségei : 500 frt. - Fölszerelés főleg a
gazdaságban: 650 frt. - Haszonbér, adó, közterhek, szolgálmányok: 3742 frt. - Ügy-
viteli költségek legnagyobbrészt a gazdaságban: 5170 frt. - Gazdasági cselédség bére:
1688 frt. - Elelmezési költségek, nmnkadíj-váltságok: 4045 frt. .

Bevétel összesen: 14.000 frt. Ebből gazdasági, kerti sat. terményele értékesítése és
kisorolt igás állatok értéke: 11.000 frt. - Elelm~zési díjak és alapítványi járulékok:
3000 frt, ~---

3. ADAI NI. KIR. FÖLDNIÍVES- ISKOljA, 1884.
(BÁCS-BODROGHV ÁRMEGYE)

Az iskola rövid története. Az iskola keletkezésének nyomai az 1880-as
évek legelejére vezetnek vissza és sajátságosnak jelezhető az a tény, hogy az iskola léte-
sítéséhez az ~szmét nem a gazdasági szakkörök adták meg, hanem azt Csirfuss Ference
ldl'. tanácsos, Bács-Bodroghvármegye ldl'. tanfelügyelője vetette föl.

Óriási legelőterületek fölött rendelkeztek akkori ban a tiszaparti községek, köztük
Ada nagyközség is, s éppen ez időre esett a mozgalom, hogy ezen kiterjedt legelők
felosztassanak es eke alá vétessenek ; indokolt volt tehát a nemesen gondolhozó tan-
fclügyelü eszméjéri a lelkesedés, hogyha már ezen óriási területek eke alá kerülnek, a
föld okszerűbb és nagyobb haszonnal való nrívelésére nyujtassék is mód e népnek, hogy
tanulhasson, haladhasson és gyarapodhassék.

Termékeny talajra is talált ez életrevaló terv a község akkori fejének, Kelemen
János birónak, Jablonszky Jossr] jegyzőnek és Opit» Sándor czimzetes kanonok-plébánosnak
lelkében, mert az ő buzdításuknak köszönhető, hogya község akkori értelmes többsége
nagy lelkesedéssel szavazott meg 8000 frt készpénzt, 100 klt földet a község alatt elterülő
közlegelőből, melylyel a földmíves-iskola létesítésének alapját biztosította.

Az akkori földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. ldl'. Minister képviseletében
Tortnau Béla ministeri tanácsos és Bernolák Sándor ministeri osztály tanácsos buzgósága
ezek után csakhamar életre hívta ezen földmíves-iskolát, amennyiben a területet a község
kihasitotta és Szobonya Bertalan igazgató kinevezésével az építkezéshez hozzáfogtak,
s az alapkő-letétel nagy ünnepélyességek között 1884 május 16-án meg is történt. Es bár
október 1-jén az épületek teljesen készen állottak és 16 növendék várta is az iskola meg-
nyitását, a tanítás csak 1885 február 1-jén kezdődhetett meg, mivel az épületek nem
voltak kellőleg kiszárad va.

Az.iskola eredetileg 24 növendékre volt tervezve, de tekintettel arra, hogy az első
évre, t. i. 1884 október 1-jére 16 bácskai gazda fia jelentkezett mint elsőéves, már a
következő évben 24 növendék helyett 28-at kellett fölvenni, s a kővetkező években ez a
28 szám soha nem csökkent, hanem szaporodott, úgy, hogy évenkint 10-12 növendék,
rendszerint a feleséges növendékek, a szomszédos szélső sorbeli házakban húzódnak meg,
honnan kötelességeik teljesítésére bejárnak. •

Megemlítendő az is, hogy a község azon áldozatkészségét, hogy 100 hold földet és
8000 frt készpénzt ajánlott fel, a földmívelési kormány azzal viszonozta, hogy az adai
növendékeket minden díj nélkül taníttatja és négy ingyenes helyre van joga a községnek
helybeli illetőségü szegénysorsu földmíves-ifjakat beküldeni.

A községtől 35 hold rétterület is béreltetett 1885 április 1-jétől fogva sertéslegelőnek
'a Tisza árterében 10 évre holdankint 7 frtjával ; tekintettel azonban arra, hogy a 10 év
alatt hétszer víz alá került e terület, s az utolsó pár évben a nagy szárazságban az ilyen
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mocsaras területek is eke alá kerülhettek volna, a község túlzott követelése folytán ezen
terület további bérbevétele elejtve lőn.

Az iskola belső élete a megnyitás napjától kezdve a fejlődés szakadatlan lánczolatát
mutatja, a növendékek száma évről-évre nő és az iskolát nemcsak Bácsmegyéböl, da az
ország legtávolabb vármegyéiből is fölkeresik. Erdély ből, Szlavoniából, Szepességről,
Pozsonyból, Pest sat. vármegyékből minden évben van több-kevesebb növendék. Hasonlón
van ez a szolgálatot adó birtokosokkal ; eddig még sohasem végezte el az iskolát annyi
növendék, hogy a beérkező megkereséseknek elégséget tudott volna tenni.

A 18-19 éves parasztfiú, midőn két év alatt végzett, a ménesbirtokok valamelyikére
önkéntesen besoroztatja magát, s midőn ismereteit kibővítve 21-22 éves korában mint
altiszt hazakerül, a birtokos-, a bérlő- és a gazdatiszti osztály oly elemet nyer benne,
mely a rendelkezések okos végrehajtására alkalmas.

Utóbbi időben különösen lábra kapott az az irány, hogy az 1-2 hold birtoku
kisgazda földecskéjét pénzzé tevén, az iskola elvégzésére adja magát azon reményben,
hogy kiképeztetéso után mint majoros gazda, munkafelügyelő vagy munkavezető kedvezőbb
helyzetbe jut, mintha otthon marad; ily növendék már évek óta rendszerint 10-12 szokott
lenni.

A tanitótestület az 1895j96-ki tanévben.
Elöbb Szobonya Bertalan, igazgató, old. gazda, utóbb Lukácsy Imre,

az iskola vezetésével megbizott segédtanító, okl, gazda.
Szeles János, segédtanító, okl, gazda.
Horváth Samu, ösztöndijas gazdasági segéd, 01.1. gazda.
Kiss István, kertész, végzett vinczellér.

'I'anulúk. A bennlakók száma 28. Mint az iskolára jellemzö föl-
említhető, hogya tanulők legnagyobb része, mintegy 80 "!o-a,földmíves-
gazdák fiai, ami az iskolára nézve kedvezőnek mondható. Jellemzö
továbbá, hogy néha a tanulők 40, söt 50 "It-a feleséges ember, kik, ha a
tanfolyam ot bevégezték, megállapodottságuk és megbízhatóságuknál fogva
a szolgálatadók részéről előszeretettel részesülnek alkalmazásban, neveze-
tesen olyanok, kik katonakötelezettségülmek már elégséget tettek.

Az iskola fennállása, vagyis az 1884185-ki tanévtől fogva az 1895/96-ki
tanévig bezárólag, abba 217 tanuló iratkozott be és vétetett föl.

Az iskola gazdasága,
(Lásd a térképet.)

A gazdaság Ada nagyközség közvetlen szomszédságában terül el.
Mívelési ágak szerint van: szántóföld 85 '/, leh, kert 8 '/, 7ch és maj orterület,
utak, árkok sat. 6 kh, összesen 100 kh, A talaj televényben gazdag vályog,
néhol 1m mély televény tartalmas feltalajjal.

A szántóföld a következő oetésforqóban kezeltetik : 1. ugar, trágyázva
takarmánynak (csalamádé, zabos bükköny, mohar) ; 2. öszi búza; 3. kapás
(tengeri.j répa, dohány és három hold czukorrépa); 4. tavaszi (árpa, zab);
5. luczerna (forgón kivül).
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Klsérletí tél'. A 4'/, kA-nyi kisérleti tér ugyanazon rendszerrel
miveltetik, mint a szántóföld-terület, csakhogy itt a különböző terményels
a különféle mivelési módok alkalmazásával kezeltetnek.

A kisérleti téren kisebb parczellákon termeltetett dohány, seprő-
czirok, kender, őszi árpa, répamag.

Állatlétszám. Az iskola gazdaságában tenyésztetik a magyar-
erdélyi szarvasmarha-fajta, egyrészről tej termelés czéljából, másrészről
tenyészanyagot, különösen jó tenyészbikákat akar az iskola a környékbeli
lakosság elsatnyult gulyáinak javítására nevelni. Amely fiatal hímállat
tenyésztésre alkalmatlannak mutatkozik, ebből az iskola saját igásökör-
szükségletét pótolja, a kimustráltakat pedig felhízlalva értékesíti.

A szarvasmarha-állomány: 4 drb fejős tehén, 3 drb hároméves
üsző, 2 drb kétéves üsző, 2 drb egyéves és 3 drb borjuüsző, 2 drb öreg
tenyészbika, 2 drb egyéves bika, 1 drb hároméves tinó és 9 igás ökör.

Lovak. Van 4 drb tenyészkancza csikónevelés végett, 1 drb választott,
1 drb három- és 4 drb kétéves kanczacsikó.

Sertés. Tenyésztetik a kondorszörü fehér mangaliczafaj ta. Jelenleg
van: 2 drb süldőkan, 2 drb kanmalacz, 14 drb öreg, 5 drb süldőkocza,
9 drb kocza- és ártánymalacz.

Baromfi-állomány. Plymouth rocks tyúkfajtából. melyet a környéken
való terjesztés czéljából tenyészt az iskola, van 3 drb öreg kakas, 4 drb
öreg tyúk és 20 drb idei csirke. Pekkingi kacsaból van 2 drb ezidei fiók,
a .többi baromfi-kolerában a nyár folyamán hullott el. Emdeni lúdból
van 1 drb öreg gunár, 3 drb öreg tojó, 3 drb ezidei fiatal liba.

'Ntelek a földmíves·iskola 1896. évi költségvetés·előirállyzatából.
Kiadás összesen: 18.825 Irt, Személyi járandóság: 4150 frt. Ebből tiszti fizetések,

pótlékok és lakbérek: 3500 frt. - Dologi kiadások összesen: 14.675 frt. Ebből elméleti
és gyakorlati oktatás költségei: 200 frt. - Fölszerelés főleg a gazdaságban: 1000 frt.
- Haszonbér, adó, közterhek, szolgálmányok: 585 frt. - Ügyviteli költségek legnagyobb-
részt a gazdaságban: 3800 frt. - Gazdasági cselédség bére: 1050 frt. - Élelmezési
költségek, munkndíj-vdltsdgok : 6540 frt.

Bevétel összesen: 10.150 frt. Ebből gazdasági, kerti es egyéb termények értékesítése
és kisorolt igás állatok értéke : 4000 frt. - Élelmezési dijak és alapítványi járulékok:
6150 frt.

4. CSAKOvARI M. KIR. FÖLD~1:ÍVES-ISKOLA, 1886.
('fEMESVÁRMEGYE.)

Az iskola rövid története. Már régebbi időben, amikor a Bánát kimerít-
hetetlennek vélt híres talajának termőereje csökkenésének jelei sokfelé feltünően mutat-
koztak, belátta a magas kormány es e vidék értelmisége, hogy ennek oka a helytelen,
úgynevezett rablógazdálkodás hosszú idejü üzésében található fel, es ha e hibás gazdál-

II
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kodási módon nem változtatnak, a jóvore káros hatással lesz. Azelőtt ugyanis o vidéken
általános szokásban volt, hogy külöuösen a kisgazda a kétnyomásos gazdasági rendszert
követvo, földjének termőerejét csaknem teljesen kiélte. A trágyázás szükségét és hasznát
be nem látva, a trágyát tehernek tekintette és udvaráról egyszerűen kidobta vagy talán
földje valamely félreeső részére kihordva, azt ott elkorhad ni engedte, sőt néha felgyujtva,
el is égette. Talajmívelö eszközei kezdetlegesek s igen rosszak lévén, földjét kissé fel-
karczolta, de nem mívelte kellően. A nagyobb birtokosok és az uradalrnak ezen eljárás
helytelenségét elismerve, ezen változtatni iparkodtak, de e részben azon akadá.lyba ütköz-
tek, hogy a jobb gazdálkodáshoz szükséges gazdasági gépek. és eszközök kezeléséhez értö
munkavezetöket alig kaptak a vidéken.

E hátrány os gazdasági viszonyok megváltoztatásán a magas kormany a gazdasági
szakértelem terjesztése által vélvén első sorban segíthetni, az 1885. évben 'l.'emesvármegyé-
ben Csákovár község határában a községtől mintegy 2 '/2 km távolságra, a 1/1. lát'. koeala-
pítványi uradalom birtokán egy állami földmíves-iskolát létesített. Az iskola az 1886. év
öszén megnyittatván, egy évtizedre terjedő fennállása óta nemcsak hogy 100-nál több
gazdasági felügyelői és munkavezetői állásra alkalmas ifjút képezett ki, de gazdaságában
bemutatott példájának, valamint a kisgazdáknak sok esetben adott szakszerű tanácsának
máris jól látható nyomai tapasztalhatók. Nagy részben ennek tulajdonítható, hogy o vidék
kisgazdája a trágyát ma már értékes anyagnak ismeri el s azt jó pénzért sem adja el,
gazdasági eszközei között vetőgépet, jobb fajta ekéket, s az iskolával kapcsolatosan léte-
sített bikanevelő-telep hatása következtében gondosabb állattenyésztést és jobb állatokat
látunk. Az állami bikanevelő-telep az obádi birtokon különösen azért létesíttetett, hogy
a kisgazdák vagy a községek kedvező föltételek mellett juthassanak jó tenyészanyaghoz,
mely intézmény hasznos voltát azon k örülmény bizonyítja leginkább, hogyabikatelep,
mely évenkint mintegy 60-80 drb tenyészbikát nevel het föl, ma már alig képes a keres-
letnek kellően megfelelni.

Cslikoyár pösta-, t:ÍYir6- és vasuti álloműs.

A tanitótestület az 1895'/96-ki tanévben,
Lammer Vilmos, igazgató, okl. gazda és állatorvos.

A temesvármegyei gazdasagi egylet választmányi tagja. Temesvármegyei bizott-
sági tag.

Wickl Gyula, segédtanító, okl, gazda.
Wagenhuber Kornél, ösztöndijas gazdasági segéd, okl, gazda.
Zoltán Ákos, kertésztanító, végzett vinczeller és kertész.

Tanulók. Növendékek számára az iskolában 30 hely van. Több ala-
pítvány és ösztöndíj is van rendszeresítve. Fennállása óta az iskolába
166 tanuló vétetett föl.

Az iskola gazdaaága.
(Lásd a térképet.)

Szántóföld 2987ch 1110 öl', rét 93 lch 795 öl" legelő 72 kh 613 öl',
beltelek 17 lch 258 öl', kert 7 7ch 1193 öl" összesen 489 kh 769 er.

A szántóföldek következő négy vetésforgóra vannak osztva:
1. Giládi dülő (617ch 302 öl'): 1. zabos bükköny, 2. búza, 3. tengeri,

4. árpa lóherével, 5. lóhere, 6. búza.
II. Nagy dülő (139 kh 240 öl"): 1. zabos bükköny, 2. repcze, utána

csalamádé, 3. búza, 4. zab, 5. kapás, 6. árpa lóherével, 7. lóhere, 8. búza.
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IlI. Csákovai dülő (82 kh 687 öl"): 1. zabos bükköny, 2. repcze, 3. búza,
4. kapás, 5. zab, 6. luczerna forgón kivül.

IV. Kis dülő (14 kk 1077 öp): 1. őszi bükköny, utána csalamádé,
2. búza.

A ldsérletl tél' területe 2 leh 400 öl" és négy táblaból áll, melyeken
dohány és szemes tengeri termelJ-.etett.<

~íllatlétszám. Az iskola gazdaságában levő állatok létszáma következő :
Tenyészállatok: pinzgaui bika 1, tehén 20, üsző 20, növendékbika és

üszőborju 7, egy hágómén, Igás jószág: jármcs ökör 36, kancza 6, herélt
ló 2 és szamár 2.

Állami bikatelep. 1886. évi októberhó l-jétől ugyancsak a m. kir,
közalapítványi uradalomtói bérbe vette az iskola az obádi birtokot, 296 kh.
568 öl" területtel, melyen a kezelése alatt levő bikatelep van elhelyezve.

Tételek az iskola 1896. évi költsfÍgvetés·előirányzatából.
Kiadás összesen: 28-330 frt. Személyi járandóság: 43;:;0 frt. Ebből tisz ti fizetések,

pótlékok ós lukberek : 3500 frt. - Dologi kiadások összesen; 23.980 Ft. Ebből elméleti
és gya.korlati oktatás költségoi : 300 frt, - Fölszerelés főleg a gazdaságban: 1000 frt. -
Haszonbér, adó, közterhek, szolgálmányok: 5100 frt. - Ügyviteli költségek legnagyobb-
részt a gazdaságban: 8600 frt. - Gazdasági cselédség bére: 2:200 frt. - Élelmezési költ-
ségek, mnnkadíj-váltságok: 5000 frt.

Bevétel összesen: 16.630 frt. Ebből alapok és alapítványok jövödelme : 130 frt. -
Gazdasagi és kerti sat. terményele értékesitése és k ísorolt igas állatok értéke: 13000 frt.
- Élelmezési dijak és alapítványi járulékok: 3500 frt.

--•..._--
5. SZENT-IMREl M. KIR. FÖLDMÍVES-ISKOIJA, 1886.

(SOMOGYVÁRME GYE.)

Az iskola rövid története. Az 1885. évben a földmívelésügyi m. hir. Minister
felhívta Somogyvármegye földbirtokosainak figyelmét azon tényre, hogya kisbirtokos-
osztály gazdálhodásában vagy éppen semmit, vagy csak igen keveset halad előre, továbbá
hogya közép- és nagybirtokos igen ritkán jut oly értelmes munkavezető vagy béres
gazdához, kínek a gazdé.lkodás előrehaladottabb állapota mellett elég képessége van a
munkák megfelelő végzésére.

E bajon seg íteudö, Széchenyi Pál gróf akkori földmívelésügyi Minister Somogy-
vármegyeben egy 30 tanuló fölvételére alkalmas iskola felál lttdsát vette tervbe és mint
a vármegye egyik nagybirtokosa is, az ügy élére állott, felbuzdítva a vármegye több
előkelő birtokosát alapítványok tételére.

A lelkes nagybirtokosok ily intézmény nagy horderejét föl ismervén, egyenkint hat
évre kötelezö 150 frtos alapítványt jegyeztek.

Az alapítványtevők a következők : Esterházy Miklós herczeg, Festetics 'I'aseiló gróf,
Kovács Zsigmond veszprémi püspök két-két, Festetics Dénes gróf, Festetics Pál gróf,
Hunyady Imre gróf, Jankovich László gróf, Széchenyi Dénes gróf, Széchenyi Ferencz

u*
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gróf, Széchenyi Gyula gróf, Széchenyi Imre gróf, Széchenyi László gróf, Széchenyi Pál
gróf, Zichy János gróf, Jankovich Gyula, Inkey József, Kund Bela, Marffy Béla, Márffy
Emil, Freystiidtler Antal lovag, Freystadtler Vilmos, a Kegyes-tanítórend Mornyén,
Satzger Keresztély, Biedermann attó es Rezső, Somssich Pál, Somssich József gróf,
a nagy-atádi Gazdakör, a somogymegyei gazdasági Egyesület, Vessey Mihály es Sándor,
Hirsch Adolf es Meller Manó pedig egy-egy, összesen 33 ösztöndíjt alapítottak.

A hatévi cziklus leteltevel az első alapitványtevők közül csak igen kevesen
maradtak azok, kik alapitványukat továbbra is meghosszabbították; ezek a következők:
Hunyady Imre gróf, Széchenyi Dénes gróf, Széchenyi Pál gróf, Széchenyi Imre gróf,
Hornig Károly báró veszprémi püspök, Jankovich Gyula, Márffy Emil, Meller Manó
örökösei, a Kegyes-tanítórend es a somogyvármegyei gazdasági Egyesület.

Tekintve azon körüluiényt, hogyavagyonosabb kisbirtokos-oszté.ly gyermekei
közül aránylag igen kevés lep az iskolába, s hogy leginkább oly elem iparkodik bejutni,
mely magát itt kiképeetetve, ezáltal jobb jövőt lát maga előtt, s tekintve azon körülményt,
hogy ilynemü törekvest csak azok tanusítanak, kik hivatást ereznek magukban arra,
hogy azt ki is küzdik maguknak: a Ministerium ezek segítsegere jött es 12 állami
ingyenes helyet rendszeresített olyformán, hogyha az alapítványi helyeken kivül nem
jelentkezik kellő számu magánkölbséges, úgy ezek az állami ingyenes helyekre vetetnek föl.

Az iskola helyenek kiszemelése alkalmával a választás Má1ffy Emil Szent-Imre
pusztabirtokára esett, mely e czélra kiválóan alkalmasnak találtatván, 20 évre bérbe vétetett,

Ezen birtok kedvező helyzetenél fogva nemcsak hogy az iskola czéljainak felel
meg, hanem azonkivül tág tert nyit a tolkesités különböző nemeinek eszközlésére, s így
útmutatóúl szolgál Somogyvármegye birtokain az e részben követendő eljárások tekin-
tetében, és ma már több tényre utalható, hogy az iskola gazdaságában eszközölt talaj-
javitasok a vidéken számos követőre találtak.

Az iskola 1886. év őszén nyittatott meg.
Szeut-Imre utolsó póst:íj:t: Kadarkut, távil"ó- és vasuti állomása: Kis-Korpád.
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A tanitótestület az 1895/96-ki tanévben,
Hauer Géza, igazgató, okl. gazda.
Nitsmann Jenö, intézősegéd, okl. gazda.
Ludmán Béla, ösztöndijas gazdasagi seged, okL gazda.
Uitz István, kertésztanitó.

'l'auulók. Az 1886. évtől fogva 1896-ig összesen 135 tanuló volt az
iskolába beírva, kik túlnyomo számban somogyvármegyei származásuak.

Az iskola gazdasága.
(Lásd a térképet.)

A gazdaság Kadarkut község szomszédságában, a Kaposvár es
Nagy-Bajomba vezető vármegyei utaktól átszelve, a tengerszin fölött
217 m magasságban fekszik. Távolsága Kaposvártol del-nyugati irányban
21 km:

A szántóföldek csekély lejtőségüek. A rétek részint a szántóföldeket,
részint az erdőket körülövező mélyedésekben vannak, melyekben források
es patakok találhatók. A víz ellen övárkok es alagcsövezés által vannak
megvédve.
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A dülöutakat gyümölcsfák szegélyezik ; megszüntetett vízmosásokon
és egy kopárság beültetéséből keletkezett erdőterületek is vannak.

A gazdaság talaja általában középkötöttségü homokos agyag, a
nyugati részen kötöttebb, mélyebb feltalajjal, keleti része mélyebb fel-
talajjal, mélyedésekkel átszelt fensík több homoktartalommal, de azért
még elég kötöttséggel. A birtok közepén északtól délnek irányulva egy
keskeny homoksík vonul M, mintegy 10 holdnyi területtel. Ezt tavaszszal
a szél könnyen megbolygat ja, de azért termelésre még használható.

Az összes terület 571 kh 1508 er. Ebből: szántóföld 3847ch 475 öl',
rét 64 kh 94 er, legelő 28 kh 805 er, erdő 45 kh 1012 er, kert, faiskola
9 kh, szőlő 1 kh 1468 öl', belsőség, utak és árkok 38 kh 854 er.

Vetésforgó a talaj viszonyaihoz mért en több van; belső forgó, mely
a szántóföld legnagyobb részét foglalja magában, a következő : 1. tengeri,
2. zabos bükköny :j:j::, 3. búza lóherrel, 4. lóher, 5. rozs, 6. 'zab, 7. répa
vagy tengeri :j:j::, 8. takarmány nyári zöldtakarmánynak, 9. búza vagy rozs.

A birtok nyugati részén, vagyis a jobb és mélyebb feltalajjal biró
talajon van a külső forgó: 1. repcze :j:j::, 2. búza lóherrel, 3. lóher, 4. rozs,
5. takarmány nyári zöldtakarmánynak, 6. zab.

A legsoványabb rónán van a legelőváltó: 1. zabos bükköny, 2. őszi
gabona lóher és fűmag-keverékkel, 3. lóherkaszáló, 4. legelő.

Közvetlenül a major mellett elterülő területek takarmányváltokra
vannak berendezve, melyek, miután legtöbb trágyát kapnak, teljesen
szabad gazdálkodással vannak kihasználva és rendes en minden évben
kétszer vettetnek el.

Van továbbá egy 5 holdnyi forgó fonal- és iparnövények ' termesz-
tésére, a sorrend itt: 1. dohány #, 2. búza, 3. kender és len, 4. tavaszi
gabona, 5. czirok, seprő készítéséhez.

Klsér letd tér. Végül van egy 12 kh nagyságu 200 öl'-es táblákra
beosztott kisérleti tér, hol a gazdasági vetésforgók keretében tétetnek a
kisérletek.

Állatlétszám. A lótenyésztés az igás kanczák után nevelt csikókra
van fektetve. Ezidőszerint még kevertvérü lovak tenyésztetnek, de
tisztavérü törzs felállítása van czélba véve, hogy a vidék lótenyésztésének
emeléséhez az iskola gazdasága közvetlenül is befolyhasson. Tartatik:
mén 1, kancza 11, herélt 1, növendék 4, összesen 17 drb,

A tehenészetben az előbb tenyésztett simmenthali fajta helyett a
bonyhádi tájfajta lett beszerezve.Létszám: simmenthali bika, hágó 2,
növendék 2, bonyhádi tehén 19, különféle növendék 26, összesen 49 drb.

Az 1890. év őszén czigája fejös juhok szereztettek be, melyek
nagyobb jövödelmet adnak, mint akár a merinó, akár az angol félvérüek,
minthogy a juhok tejelés által 2'37 frtot érő terményt szolgáltatnak,
emellett a gyapju is keresett, ebből készülvén az egész országban igen
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jó hírnek örvendő brassói posztó. Állomány: öreg kos 1, öreg anya 80,
kétéves kos 2, kosbárány 7, két- és egyéves nőstény 48, bárány 36,
különféle koru ürü 36, összesen 210 drb.

A sertéstenyésztés 1891. év tavaszán vette kezdetét, s evégből york-
shirei hússertés szereztetett be, mely gyorsan fejlődik és rendkivüli
nagy súlyt ér el. Hússertésre azért esett a választás, mert a sajtgyárban
mellékterrnényül fenmaradó savót ezek jól értékesítik. Állomány: öreg
kan 1, süldőkan 4, öreg kocza 12, süldő 10, malacz 96, ártány 7, összesen
130 drb.

Baromfi-tenyésztés czéljából Langshan-tyúk, emdeni lúd és pekkingi
récze tartatnak s ezek vannak hivatva a tiszta fajtakat keresőknek
tenyésztőanyagot szolgáltatni. A magyar tyukok es ludak a tisztavérüek
tojásait költik ki. Van: Langslian-kakas 12, tyúk 70, csirke 986, magyar
fajtáju kakas 6, tyúk 149, csirke 461, összesen 1602 drb. Emdeni gunár
4, lúd és pipe 14, összesen 18 drb, magyar lúd és pipe 14 drb, pekkingi
kacsa, gácsér 5, tojó 14, fiok 226, összesen 245 drb.

Vízvczcték. Az önműködő vízvezeték vizét a faiskola nedves
területének alagcsövezéséből nyeri és látja el úgy a sajtgyárt, mint a
teheneszetet igen kitünő vízzel.

Slljtgyár, egyéb berendezés. A sajtgyárban nemcsak az iskola
gazdaságában nyert tej kerül feldolgozásra, hanem a tej a környék
birtokosaitói is átvétetik, kiknek minden liter tej. után azonnal 4 kr
fizettetik ki s az év végével az előállítási költségek levonása után fenn-
maradó összeg a tej minősége szerint osztalék alá kerül. Ezidőszerint
150 drb tehén teje kerül feldolgozás alá.

A legnagyobb valószinüség szerint ezen üzlet, miután a tejet
szállító tehenészetek oly csekély mennyiségü tejet szállítanak, hogy ezért
nagyobb berendezést fentartani nem érdemes, be lesz szüntetve. A gyár-
ban úgy a fölözés, mint a sajtkészítés gőzerő segitségével történik.

Az a gőzmótor, mely a sajtodában dolgozik, drótkötél segélyével
a szomszédépületben elhelyezett takarmányaprózó gépeket is hajtja és
fülleszti gőzzel az e czélra. készített tartányokban a takarmányt.
A takarrnánykamrából vasutak vezetnek az istállókba, miáltal a takar-
mányozás körüli munkálatok nagyon meg vannak könnyítve.

KCl·t és g·yiilllölcsfa-tcll~·észtés. Az iskola kertje, mely főképen
gyümölcsfa-nevelésre van berendezve, 9 holdnyi nagyságu. Zöldségnemüek
csak oly mértékben termeltetnek, hogya tanulok a kertészet ezen ágában
is nyerhessenek gy~korlati oktatást.

A gyümölcsfa-tenyésztésnél nagy súly van fektetve- arra, hogya
vidéken a jó, bőven és gyakran termő fák legyenek elterjeszthetők,
s éppen azért a határba .olyan fák vannak kiültetve, melyek hamar
fogják igazolni, mely fajok lesznek a vidékre valók. Eladás alá néhány
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ev mulva már évenkint mintegy 14.000-16.000 drb nemesített ojtvány
fog kerülni, lehetőleg jutányos árak mellett.

Sző.Jő. A közel 2 k7~-nyi szőlő egy része hazai direkttermő asztali és
bornak való fajtákkal van beültetve, 10-10 tábla fehér és fekete mind
más-más fajtával.

Berendezés alatt van ugyancsak hazai csemege- és bornak való
fajtákkal egy kisérleti telep, ahol nemcsak amivelés és metszés külön-
böző nemei mutattatnak be, hanem egyes fajták termőképessége is próba
alá fog vétetni. E szőlőtelepen nagy súly van fektetve az amerikai dirokt-
termő és ojtásra alanyúl szolgáló szölőfajtákra. Eberendezésnél különös
gond van fordítva arra, hogyavidékbeli gazdák az alanynak szükséges
fajtákat itt feltalálhassák, e czélból a szőlőtelepnek nagyobbitása immunis
talajon van tervben.

N épszerii előadások klsgazdáknak. Az iskola tanító testülete nem
elégedve meg azzal, hogy csak tanítványai szakértelmét képezze, az-
iskolát környező viclék kisgazdái oktatása végett kijárt a környékbeli
falvakba és ott előre meghatározott napokon, leginkább vasárnap-dél-
utánokori népszerü modorban előadásokat tart. Ily' előadásokra seregestől
és nagy előszeretettel tódultak a kisgazdákr Az előadás tárgyát főleg a
szántás-vetés, a növény termelés és az állattenyésztés alapföltételeinek
fejtegetése képezte.

Ahol az előadásokat megtartották, ott csakhamar nyilvánvaló lett,
hogya nép nemcsak jó tanácsra, hanem tettleges segitségre is szorul.
Legégetőbb szüksége mutatkozott mindenütt annak, hogyakisgazdák
hitelviszonyai rendeztessenek, mivégből lehetőleg minden községben hitel-
s.;;övetkezet alakíttatott, melyek alig hogya kezdet nehézségeit leküz-
dötték, csakhamar örvendetesen tért foglaltak.

Elemi Iskola. Az államilag segélyezett iskola a cselédgyermekek
tanítása czéljából állíttatott fel. A tanítást egy okleveles tanítönö végzi.

Tételek a földmíves·iskola 1896. évi költségvetés·előirányzatából.
Kiadás összesen: 36.646 frt. Személyi járandóság: 4450 frt. Ebből tiszti fizetések,

pótlékok és lakbérek: 3300 frt. - Dologi kiadások összesen: 32.196 Irt. Ebből elméleti
es gyakorlati oktatás költségei: 400 frt. - Fölszerelés főlog- a gazdaságban: 630 frt.
~. Haszonbér, adó, közterhek, szolgálmányok: 10.600. frt. - Üg-yviteli költségek leg-
nagyobbrészt a gazdaságban: 10.650 frt. - Gazdasági cselédség bére: 2788 frt. - Élel-
mezési költségek, munkadíj-váltságok: 4800 frt.

Bevétel összesen: 15.200 frt. Ebből gazdasági, kerti sat. terrnények értékesítése és
kisorolt igás állatok éri éke : 12.200 írt. - Élelmezési díjak és alapítványi járulékok:

3000 frt.
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6. "KRISTÓF· INTÉZET" M. KIR. FÖLD~fÍVES· ISKOLA
SZERB·NAGY·SZENT·MIKLÓSON, 1800 Bs 1887.

(TORONTÁLV ÁRMEGYE.)

Az iskola rövid története. Az iskolát 1799. évben Nákó Kristóf alapította
"His mezőgazdasági iskola" czimen logszegényebb jobbágyainak fiai számára é8 1800-ban
nyílt meg. Ily alakban állott fenn az iskola 1855. évig, akkor az iskola feloszlattatott
a jobbágyi viszony időközben történt megszünése indokaból.

1863. évben Nákó Hálmán g9'óf, az alapító unokája, az iskolát a m. kir. Hely tartó-
tanács közbejöttével nagyatyja emléke iránti kegyeletből ismét megnyitotta Nagy-Szent-
Miklós község szerb, német ésmagyar lakosai számára, a következő megállapodások mellett:

1. Az 'iskola czime lett: "llfezőgazdasági iskola, Kristof-intéset", Az iskola czéljaira
a gróf a szükséges épületeket és 24 hold földet adományoz, de a tulajdonjogot fentartja,
az iskolát csupán a haszonélvezeti jog illeti.

2. Ezen iskolába évenkint 12 nagy-szent-miklósi szegényebb sorsu ifjú vétetik föl
növendékül s ezek ott elméleti és gyakorlati oktatást ingyen nyernek s ezenfelül mind-
egyik évenkint 16 frt 80 kr segélyjutalékban részesül. Az intézetnek egy rendes tanára
van s ennek fizetése 120 frt, szabad lakás,. fűtés és a 24 holdnak jóvödelme, a földet ezért
tartozik oktatóIag a tudományt, tapasztalást és intenziv gazdálkodást észszerű haladásban
szem előtt tartani, saját erejével mívelni és két szemesztrális köz vizsgát tartani.

3. A végzett ügyes növendékek, ha már a maguk gazdaságába lépnek, fölszerelés és
gépek beszerzésére 42 frt jutalmat kapnak. Ha pedig valamelyik kivaló tehetséget mutat,
úgy, hogy magasabb hivatalokra is alapos igényt tarthat, úgy az a magasabb tudományok
megtanul ása végett 24 éves koráig l<lGfrt évi segélyben részesül.

4. Ezen intézet fölötti közvetlen felügyeleti jogot az alapító tartja fenn magának,
a főfelügyeleti jog a m. kir, Helytartó-tanácsé. A tanárt az alapító ajánlatára nyilvános
pályázat útján a Helytartó-tanacs nevezi ki.

5. Hogy a tanfolyam végeztével a növendékek ':t mezőgazdasági gyakorlat terén is
bővebb képzettségben részesüljenek, másrészt, hogy az intézet az első alapító szándékához
híven eredeti czélját megközelítse, mindegyik végzett növendék köteles az alapító gazda-
ságában ennek kivánságára képzettsége és alkalmazhatósága szerint egy-egy állást el-
foglalni, az állásnak megfelelő fizetés mellett s az állásban köteles legalább két évet
eltölteni.

Végül belenyugszik alapító abba, hogya kormány ezen iskolát kibővíthesse,. nyil-
vános iskolává alakít.hassa, az ő közvetlen megterheltetése nélkül.

Ily alakban állott fenn az iskola 1887. évig, midön Széchenyi Pál gróf ill. kir. földm.
ininister rendelkezése következtében az állam kezelésébe ment át oly föltétel mellett,
hogya 24 kh-ból álló földbirtok az iskola fennállásáig annak használatában marad; viszont
a fennálló épületek is átadatnak, de az iskola esetleges megszüntetéséveI a tulajdonosra
szállanak vissza. Egyúttal 13 torontáli község, valamint Nákó KáÍmán gróf 12 ingyenes
örökös alapítványi helyet létesitettek. Az iskola czéljára továbbá 100 kli földet adott
Nagy-Szent-Miklós községe bérbe évi 10 frt holdankinti bérösszegért. 1889. évben felsőbb
rendeletre az elsö alapító emlékére' ,,Iú"istóf-intézet,?n. hi'. földmíves-iskola" czimet kapott.

Nagy~Szellt-Miklós pösta-, távlré- és vasút-állomás.

IIerczogh IIugó, igazgató, okl, gazda.
Rottler József, segédtanító, okl. gazda és állatorvos.
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Tar Gyula (Oödényházi), ösztöndijas gazdasági segéd.: okl. gazda.
Tartalékos tüzér-hadapród.

Kamenszky József, kertész, végzett vinczellér.

'I'auulők. A tanulők száma 30-ban van meghatározva. Nemzetiség
szerint többnyire '/3 német, '/3 magyar és '/3 szerb és román szokott be-
iratkozni. E sokféle nemzetiség által lakott vidéken az iskola már igen
hasznos szolgálatot tett. Az eddig szerzett tapasztalás szerint a végzett
növendékek egy része sajátjan érvényesíti szerzett szakismeretét, leg-
nagyobb része azonban gazdasági szolgálatban nyer alkalmazást.

Az 1888/89-ki tanévtől fogva, mióta az iskola állami lett, az 1895/96-ki
tanévet is beleértve, abba 134 tanuló iratkozott be és vétetett föl.

Az iskola gazdasága.
(Lásd a térképet.)

A gazdaság területe összesen 124 kh, ebből 115 kli szántóföld, 3 kk
kert, 6 kk belsőség és utak.

A 100 kh. községi hérföld vetésforgója a következő : 1. zabos bük-
köny :fj::, 2. repcze, 3. búza, 4. tengeri :fj::, 5. zab, 6. luczerna forgón
kivül, 7. őszi borsó, 8. búza.

A 24 lek beltag forgója: 1. répa, 2. árpa, 3. zöldtakarmány :fj::, 4. répa,
5. zöldtakarmány :fj::, 6. luczerna forgón kivül.

Állatlétszám : 4 drb igás kancza és szaporulata, 8 drb igás ökö~·.
Simmenthali tehenészet, mely 8 drb tehén, 1 hágóbika és szaporulatáből áll.

A kert területe 1 leh 400 öl ', mely faiskolának, részben amerikai
szőlőtelepnek és zöldségtermelésre használtatik.

'l'an- és segédeszközök ; 460 kötetből álló szakkönyvtár és 300
drbból álló gyüjteménytár, mely állattani, állatgyógyászati és állattenyész-
tési preparátumok, részint fizikai és chémiai eszközöket tartalmaz.

Tételek az iskola 1896. évi költségvetés·előirányzatábóI.
Kiadás összesen: 15.150 Irt. Személyi járandóság: 42;)0 frt. Ebből tiszti fizetések,

pótlékok és lakbérek: 3550 frt. - Dologi kiadások összesen: 16.900 [rt. Ebből elméleti és
p;yakorlati oktatá.s költségei: 24 l frt. - Fölszerelés főleg a gazdaságban: 500 frt. -
Haszonbér, adó, köz terhek, szolgálm.tnyok; 1600 írt. - Ügyviteli költségek legnagyobb-
részt a gazdaságban: 1686 írt. - Gazdasági cselédség bére: 1030 frt. .- Elelmezesi
költségek, munkadij-váltságok: 4800 frt.

Bevétel összesen: 7616 írt. Ebből alapok és alapítványok jövödelme: 500 frt.
Gazdasági, kerti sat. terményele értékesítése és kisorolt igás állatok értéke: 5000 frt.
ltlelmezési díjak és alapítványi járulékok: 2116 frt .

....
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7. ALGYÓGYI M. KIR. ÁLLAMI GRÓF KU J KOCSÁRD
SZÉKELY FÖLDMÍVES-ISKOLA (EMKE ALAPÍTÁS), 1892.

(HUNYADV~i.RMEGYE.)

Az iskola rövid története. A földbirtok, melyen a földmives-iskola be-
rondeztetett, mint ezt a ez.im is kifejezni akarja, az ErclélYl·észi 1J1agym· J{özmívelőclési
}lJ'gye~ület (EMKE) tulajdona. Az EMKE ezen terjedelmes birtokát az erdélyi részekben
a haza oltárán korában legtöbbet áldozó Kuii Kocsárd gróf algyógyi lakos, hunyad-
vármegyei nagybirtokostól kapta ajándékba oly kikötéssel, hogy az egész birtok székelyek
telepítésére fordittassék, A székely telepítés az alapító akarata szerint kivihetö nem lévén,
az ő hpzzájárul!is!ival egy székely földmíves-iskola létesítésében történt megállapodás,
es pedig kezdetben azon tervvel, hogy az EMKE tartja fellII, a földrnívelésügyi m. kir.
Ministerium pedig csak az ellenőrzést gyakorolja; később azonban ez a terv megváltozott,
midön az EMKE lemondott arról, hogy az iskolát önerejéből tartsa fenn.

Abban történvén a megállapodás, hogy az iskola állami vezetésnek engedtessék át,
a birtokunk is állami kezelésbe adása vált szükségossó, mi 1891. év januárhó 15-18-áig-
tényleg keresztül is vitetett. Ugyanez alkalommal a birtok kezelése, valamint a létésítendő
földmives-iskola vezetését illetőleg a megállapodások szerződósbe foglaltattak össze, mely
a kinestdr és az EMKE között egymásután következő 40 évre, 1891. év januárhó 1-jétől
1930. év deezemborhó 31-éig köttetett. A januárban kötött szcrzödéssel azonban móg csak
ideiglenes állapot létesíttetett, amennyiben annak jogerőre emelkedéséhez a földmivelős-
ügyi Ministeriurn hozzájárulása, illetve aláirása köttetett ki. A szerződés jogerőre emel-
kedett 1891. év augusztushó 4-én, m időn a magyar kormány nevében Ilethlen LÍl1c17·ásgróf
földmívelésügyi Minister a szerződést alá.irta.

A szerzödésben 32 ösztöncl·ijas hely határoztatott meg. Ily helyre befogadott tanu-
lók a teljesen ingyenes oktatáson kivül díjtalanul nyernek: élelmezést, lakást bútorral és
ágyi ruhával, fiítést, világítást, mosást, betegség esetén orvoslást, az oktatáshoz szük-
séges tan-, kerti és g-azdasági eszközöket; kap minden növendék ruházatra évenkint
15 frtot és szorgalmához képest évenkint átlag 1ií frt munkabérre is számíthat. Az ösztöu-
díjas helyekre lcirárolaq székely erecletii ifjak oétetuek. fol, kik katonakötelczettséqúknek eleget
teltek 'Cagy a In. kir. lionoédséqhe« sorostattale be, vagy Iuulmeniesséqct nyel·tek, ép, egész-
séges, erős testalkattal bírnak, irni és olvasni tudnak. Az ösatöudijasokat az iskola igaz-
gatójának véleményezése mellett az EMKE veszi föl.

. A 32 ingyenes helyen kivül évfolyamonkint 4--4, tehát összesen 8 mérsékelt
fizetéses hely van a szerződésben biztositva; e helyekre pályázhat bármely honpolgar, itt
már a tanulótói nem követeltetik, hogy kiszolgált katona legyen, a 17 évet betöltött
ifjak is fölvétetnek, ha ép, egészséges, erős testalkattal birnak, írni és olvasni tudnak.
A mársékelt fizetéses helyre befogadott tanuló minden hó 1-jén 9 frtot tartozik fizetni
az iskola igazgatóságánál, melyért azonban csak élelmezésben részesül, lakásról,flitésről,
világításról sat. saját költségén kell gondoskodnia.

Ezen imént leirt kétféle tanulóken kivül, melyek száma 40-et tesz, az erdélyrészi
megyék mindenike fel van jogosítva arra, hogy évenkint 150 frt fizetése mellett egy-egy
tanulót küldhessen ; az ilyen megyoi alapítványosok az ösztöndíjasokkal teljesen azonos
jogokat élveznok.

A szerződés jogerőre emelkedése után az átyett épületromok sokaságán a leg-
szükségesebb javítások, átalakítások kezdettek meg, hogy az iskola minél hamarább meg-
nyitható lehessen, s így, bár nagyon kezdetleges és hiányos fölszerelésseI, a [oldmuies-
iskola 1892. év április 4-én 13 székely ifju.val, az igazgató-tanító és a kertésztanító
vezotóso mellett megnyittatott.

A birtok ideiglenes kezelése, valam int az iskola mognyitásahoz a:>:előkészületek
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megtételére Gáspá/" Jéesef, a kolozs-monostori m. kir. gazdasági tanintézet gazdasági
segédje küldetett ki, kire a megnyitott földmíves-iskola vezetése is mint ideiglenes
minőségü igazgatóra bizatott.

Az iskola megnyitásától az 1895/96-ki tanévig fölvétetett: ösztöndijas (ingyenes)
80, mérsékelt fizetőhelyes 4, bejáró 1, összesen 85 tanuló. Ezek közül nemzetiség seerini :
székely (magyal') 84, szász (német) 1 i uallás sserint : ev. református 60, róm. katholikus
12, unitárius 10, evangálikus 3 i illetőöég sserint : Háromszék 34, Maros-Torda 21, Udvar-
hely 18, Hunyad és Brassó 3-3, 'I'orda-Aranyos vármegyei 1 volt.

Ingyenes helyre csak oly székely eredetü ifjak vétetnek föl, kik katonakötelezett-
ségüknek eleget tettek. A kiszolgált katonatanulókat illetőleg az eddig szerzett tapasz-
talatok alapján ruogjegyeztetik, hogy azok erőteljesebbek, edzettebbek, fegyelmezettebbek,
nagyobb muukabirók, jobb tanulők es szorgalmasabbak, mint a 17. életévet betöltött
tanulótársaik. De ezzel szemben van egy nazy nehézség ahiszolgált katonatanulókkal :
igen sok itt hagyja ingyenes helyét, mielöt.t a tanfolyam ot bevégezné, nérnely ik azért,
mert felesége van, s a kétkedéssel fogadott pálya nem gyakorol oly vonzóerőt rá, hogy
feleségétől önkéntesen két évig távol maradjon i másik azért, mivel nősülni óhajtana,
a kétévi vé.rak ozast azonban sokal lja i egy harmadik azért, mivel a kézimunka nehezére
esik. Ez utóbbiak különösen azok sorából kerülnek ki, kik a ka.tonaségnál altisatséget
nyertek, s így némi kényelemre tettek szert, illetve sok oly munkától, melyre közvitéz-
bajtársaik kényszerítve voltak, ök föl lettek mentve; ilyenek szemeben az iskolánál
betartott azon elv, hogy mindonik tanuló egyformán, kivétel nélkül mindcnféle mezei,
istállói, kerti és szölőbeli munkát végezni tartozik, lealacsonyítás. Ez a magyarázata
annak, hogy az ösztöndijas helyek meg ezideig teljesen egy évben sem töltettek be, nom
azért, m intha nem lett volna elég pályázó, hanem mivel a fölvettek 20-40 "fo-a a fenti
sorokban kifejtett okokból ösztöndijas helyöket vagy el sem foglalták, vagy ha esetleg
elfoglalták is, azt rövid ideig itt tartózkodás után elhagyták. .

Az elboesátási bizonyítványt nyert tanulók, az utolsó ev kivétolével, az iskolából
kilépve azonnal állomást nyertek az erdélyrészi megyék közép- és nagyobb birtokosaindl,
100-200 frt készpéne-fizctés, a szekésos gabonajárandóség és egyéb illetményekkel.
Az utóbbi évben azonban néhány tanuló állomás nélkül távozott el, nem azért, mintha
nom lett volna kereslet irántuk, hanem mivel az eddig befogadott tanulék nagyobb
részét aljirtokosság képességen túl becsülte, s oly czimeket adtak - ispán, gazdabisat,
jószágkezelő --, mely őket nem illeti meg. E czimek annyira elvakitották a tanulők
nagy részét, s lett követendő példa előttük, hogya felajánlt béresgazda, első munkás,
majorbiró sat. állásokról hallani sem akartak, mindenik ngazdatiszt" akart lenni.

Fel ilg yelut és Igazgntás, Az iskola a földmívelésügyi m. kir. Ministerium fö-
felügyelete alatt áll, a tanulők fölvétele fölötti határozás ellenben az EMKE-nek van
fentartva (szerzödés 10. pontja).

Az iskola fölött, az atadott birtok kezelése fölött az EMKE egye czélból alakított
ncllellőrző bizottság" útján ellenőrzést gyakorol. Az ellenőrző bizottság áll az elnökből
és négy tagból. Az elnök mindig az EMKE elnöke, illetőleg alapszabály szerint
helyettesítője i az alelnököt a tagok sorából maga a bizottság választja. Három ellenőrző
bizottsági tagot az EMKE választ, lehetőleg kettőnek vagy elméletileg képzett, vagy
gyakorlatilag a mezőgazdasággal foglalkozónak, egynek pedig tanférfiunak kell lenni.
Egy tagot a bizottságba a földmivelésügyi Minister nevez ki.

Az ellenőrző bizottság az iskola ügyei fölötti közvetlen rendelkezési joggal nem
bir, hanem feladata abban áll, hogy ellenőrizze: vajjon a földmíves-iskola a megállapított
szervezeti szabályok és tanítá i terv szerint kezeltetik-e, a növendékek megfelelő ellátásban
és oktatásban részesülnek-é, s végül a birtok kezelése megfelel-e a tudomány, a gyakorlat
s az ottani helyi viszonyok igényeinek,

Az ellenőrző bizottság szervezeti és működési szabályzatát a földmívelésügyi
Ministerium jőváhagyűsával az EMKE állapítja meg.
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Az ellenőrző bizottság évenkint legalább kétszer helyszini szemlet tart, erre ti.

földmívelésügyi Minister az általa kinevezett bizottsági tagot kiküldeni tartozik, s a
szemléről szóló jelentését, esetleg fölmerülő észrevételeit és javaslatait a bizottság az
EMKE igazgató-választmányához terjesati be, sürgős esetekben azonban a bizottság köz-
vetlenül a földmivelésügyi Ministeriumhoz is fordulhat (szerződés 11. pontja).

A Ministerium által átvett vagyon kezeléséről a Ministerium az ellenőrző bizottság
részére évenkint számadási kivonatot készíttet. Az ellenőrzö bizottságnak kivánatra a
számadási okmányok megtekintése is megengedtetik (szerződés 13. pontja).

Álgl'ógy posta- és t:b'iró-líllom:ís, legközelebbi vasutí allomüs s Szász,·,íros.

Gáspár József, igazgató-tanító, okl. gazda. Kezeli az iskola pénztárát
s az összes számadásokat.

Ferenczy Károly, segédtanító, okl. gazda.
Nagy Imre, gazdasági szaktanító ide beosztva.
Neiger János, kertésztanító.

Tnuu lók, Az iskola sajátszerü viszonyainál fogva a többi m. kir. földmíves-
iskoláktóI némely tekintetben lényegesen eltérő fölvétel'i föltételei vannak, melyek a
következőkben egész terjedelmökben közöltetnek :

Az iskolába fogadás föltételei. a) Az iskolába növendékekül rendesen csak oly egyének
fogadtatnak be, kik katonakötelezettségüknek már eleget tettek vagyam. kir, honvédséghez
vannak bosorozva. b) A Királyhágón túli országrész Háromszék, Osik, Udvarhely és Maros-
'I'orda vármegyéiben születtek és csángó illetőségüek. e) Magyar, illetve székely ere-
detüek. A fentebbi kort még be nem töltött egyén, ha növendék kiván lenni, kellően föl-
szerelt folyamodványát mindig szeptemberhó l-jéig az iskola igazgatóságához tartozik
benyujtani, mely az ily kérvényeket azonnal az EMKE igazgató-választmányához föl-
terjeszt.i, hol a fölvétel tekintotében határozat hozatik, mely határozat az iskola igazgató-
jával szeptemberhó 15-éig közöltetik, mi ha meg nem történnék, az igazgató az aján-
lottakat fölvetteknek tekinti. A Királyhágón túli országrész oly vármegyéi, melyek évi
150 frt erejéig alapítványt tesznek, jogosítva vannak erre egy megfelelő koru olvasni és
irni tudó növendéket küldeni, ki ezért az iskolában oktatásban és teljes ellátásban részesü!.
d) A befogadandó növendék erős, egészséges és munkaképes testalkattal kell hogy birjon.
Ha a befogadott növendék valamely őt a munkában akadályozó hibát vagy fogyatkozást
eltagad, emiatt őt az iskola igazgatója elbocsáthatja. e) Minden belépni óhajtó tartozik
bemutatni szüleinek, illetve, ha még nem nagykoru, gyámjáuak azon engedélyét, hogy az
iskolába beléphet. Oly egyén, aki vármegyei vagy más alapítványra lép be, az alapít-
ványra való kinevezésről ssóló levelet mutatja be. fJ Be kell a belépéskor nyujtani jó
erk ölcsü magaviseletéről szóló bizonyítványát, s ha szolgált, katonai igazolványát. Végül
g) tartozik igazolni, hogy a törvény értelmében vedhimlővol sikeresen újraolta.tott, vagy
hogy a legutolsó 5 év alatt valóságos himlőt állott ki, esetleg hogya törveny értelmében
föl van mentve a beoltás kötelezettsége alól. Aki ezen föltételek valamelyikének meg
nem folel, tartozik magát az iskolában annak orvosa. által a belépéskor újra beoltatni.

A fölvételt a belépni óhajtónak vagy szóbelileg, vagy irásban kell kérnie; kér-
vényéhez mellékli tehát: keresztlevelét, szüleinek engedélyét az iskola végezhetését
illetőleg, erkölcsi magaviseletéről szóló bizonyítványát é~ egyéb bizonyítványait, az
orvosi bizonyítványt, hogy egészséges és a mezőgazdasági munkát elbiró testalkatu, végre
az oltást illető nyilatkozatot.

Az így fölszerelt kérvény (melyhez a vármegyei alapítványos kineveztetési levelét
is csatolja) mindig szeptember 1-jéig nyujtandó be vagy küldendő az iskola igazgatójához.
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A belépésre az engedélyt a földmíves-iskola igazgatójának az EMKE igazgató-választ-
mánya adja IT!Pg és ennek határozata az iskola igazgatósága által a kérvényezővel mindig
szeptemberhó 20-áig közöltetik.

A fölvett és belépő növendék kötelezi magát:
1. hogy hű lesz királyához, az ország alkotmányához, utolsó lehelletéig magyar

marad és a magyarság érdekeit minden erejéből elömozdítandja ; 2. hogy tisztességtudó,
szófogadó, szorgalmas növendék lesz, ki kötelességének mindonkor megfelel; 3. hogy a
tanitási időt teljesen kitölti, mit ha elmulasztana, azaz ha engedély nélkül előbb ·távoznék,
kötelos a reá eddig az iskola által fordított költségek et pontosan akár egyszerre, akár
az iskola igazgatósága által engedélyezett részletekben visszatéríteni.

A befogadott tanulónak belépése alkalmával egy ünneplő, egy hétköznapi, azaz a
munkába való felöltő ruhával, egy kalappal, egy daróczzekével vagy ködruennel, két
pár fehérnemüvel, csizmával, két köténynyel és két törülközővel kell bírnia, A fel-
soroltakból hiányzó fehérnemű vagy öltözékdarabokat az igazgató a szobábahelyezkedés
előtt abefogadottal beszerezteti, esetleg számára későbbi munkakeresményének terhére
elölegül bevásárolja.

A fölvétel. A fentebbi körülmények szem előtt tarté.sával az EMKE igazgató-
választmánya és az igazgató összesen 32 növendéket vesz föl, kik l·endes ösztöndijas

. (ingyenes helyes) növendékeknek neveztetnek.
Az ösztöndijas növendékek az iskolában helyeztetnek el; a hálószobában van ágyuk,

szekrényük, lámpájuk, kapnak élelmezést, fütést, világitást, mosást, azaz teljes ellátást;
betegség esetén orvos jár hozzájuk.

A rendes 32 ösztöndijas tanulóri kivül fölvétetik még az iskolába tanévenkint
4-4, tehát összesen 8 bejáró mérsékelt fizető helyes tanuló. A bejáró tanulók az ösztön-
dijas tanulókkal egyenlő kötelezettség alatt állanak, lakásban, fűtésben és világításban
azonban nem részesülnek; élelmeztetnek, ha minden hó l-jén 9 frtot fizetnek az iskola
igazgatóságának. A mársékelt fizetéses helyre pályázhatnak bármely magyar honpolgárok,
kiknek fölvétele fölött az EMKE javaslata alapján a földm. m. kir. Ministerium határoz.

A pótfolyamra visszamaradó növendék cseléd könyvvel tartozik magát ellátni, mely
neki elbocsátási bizonyítványnyal együtt az iskolából való távozása és szolgálatba lépése
alkalmával kézbesíttetik.

A befogadás. A növendék, ki a befogadás föltételeinek megfelel, októberhó l-jén
tartozik a földmíves-iskola algyógyi gazdaságában megjelenni. Megérkezése után jelent-
kezik az iskola igazgatójánál, ki átnézvén ruházatát, befogadja őt és a hálószobában
helyét kijelöli, ellátja irószerekkel és a megszabott könyvekkel és munkálkodása tekin-
tetében elhelyezkedés után azonnal rendelkezik vele.

Az iskola gazdasága.
(Lásd a térképet.)

Az iskola czéljaira átadott földbirtok kataszteri és telekkönyvi föl-
jegyzések szerint 1718 kat. holdat és 1373 négyszögölet tesz. E föld-
terület Algyógy (Al- és Felfalu), Homoréd, Gyal1nál·, Szászváros, Csigmó,
Béses, Máda és Renget községek határaiban oszlik el. Tagosítva csak az
algyógyi és a gyalmári birtok van, a szászvárosi birtok tagositása iránt
megtörtént a kellő lépés. Belterjes gazdálkodás csak a tagosított birtokokon

.Algyógyon és Gyalmáron lehetséges, a többi birtokrészletek mint kis-
paraszt-berletek használtatnak ki; egy részen a legkülterjesebb rendszer
mellett házi kezelés is van, egy része pedig határőrök, vinczellérek, erdő-
őröknek adatik használatra készpénz-fizetésök váltsága fejében.
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A birtok mívelési ágak szerint következőleg oszlik meg:

I. Szántóföld
II. Rét. .

UI. Legelő
IV. Erdő .
V. Szőlő .

VI. Kert és belsőség .

392 kh
65

471
756
15

118----------------~
1718 !.h

538
898
520
117
1373 öl " =Összesen

A birtok belterjes kezeles alatt álló ket dülöjében következő vetés-
forgó van alkalmazásban:

Algyógyon a faluréti taqon. (140 kh): 1. zöld ugar ::j:j::, 2. búza,
3. tengeri, 4. árpa lóherével, 5. es 6. lóhere (első kaszálás takarmánynak,
második magtermesnek hagyva), 7. tengeri.

A gyalmári taqo« (60 kh): 1. zöld ugar ::j:j::, 2. rozs (tavaszszal here-
vetés), 3. es 4. lóhere (az első kaszálás takarmánynak, a második magnak
hagyva), 5. tengeri, 6. zab.

Az eddig elért termésátlagok nem voltak megfelelők, mi annak
tulajdonítandó, hogy az iskola ez első öt ev alatt igen nagy mérvü épít-
kezesekkel volt elfoglalva, melyeket egytől-egyig házilag vitt keresztül,
mely czélra az epületi anyagok fuvarozásához, valamint az építkezésnél
állandólag szükséges igás erőt az iskola fogatai szolgáltatták, miáltal
az igáserő-létszámnak tetemes része vonat ott el a mezőgazdaságtól.
A csekély termésnek ezenkivül az is oka volt, hogy a földbirtok az
állami kezelés előtt el volt hanyagolva, túlnyomórészt kisparaszt-bérle-
teknek adatott ki, nem trágyáztatott es igen rosszul míveltetett. Végül
hozzájárult az alacsony terméshez azon körülmény is, hogy éppen ezen
tagositott birtokrészletek, melyeken belterjes rendszer üzetik, a Maros
ket partján terülnek el és annak árterébe esnek, s e rövid öt ev alatt a
Maros áradása ket izben tette tönkre részben vagy egészben a legszebb
vetéseket,

Állatlétszám. Az iskolának 500 7.;l~-atmeghaladó gazdag hegyi es
lapály legelője indokolttá tette valamennyi állattenyésztési ág felkaro-
lását. 'I'enyészanyagnak valamennyi ágnál hazai fajták választattak.

Az állatlétszám a következő : Igás állat: hámos ló 7, csikó 4, jármos
ökör 33, tinó 33, összesen 77 drb.

Tenyész-szarvasmarha: öreg bika 1, növendékbika 4, tehén 16,
üsző 21, szopós borju 19, összesen 61 drb. A tenyész-ezarvasmarha
anyagát az erdélyi magyar fajta képezi, melyhez a tenyészegyedek az
erdélyi részek több vidékeiról szedettek össze. A tenyésztés czélja : tej-
termelés, az élelmezési konyha és a tanítószemélyzet szükségleteire,
továbbá tenyészállatok nevelése.

Sertés: tenyész- es egyeves kan 8, tenyészkocza 28, ártány 6, süldő-
kocza és ártány 40, összesen 82 drb,
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Juh: tenyészkos 8, tenyész-anyajuh 192, nősténybárány 32, ürü 18,
összesen 250 drb. <-

Ker t-, g'yÜUltHCSÖS és szőlötelepclr. Az iskola kertészetének czélja
egyfelől a tanulóknak a kerti munkákban való gyakorlati kiképeztetése,
másfelől magánvevők számára biztos fajtáju és jól nevelt gyümölcsfa-
csemeték és ojtógalyak kiszolgáltatása.

Az iskola anyafa-kertje, faiskolája, botanikus és konyhakert je az
iskola majorja közelében a fürdő felé vivő országút és a gyógyi patak
között fekszik. Gyümölcstelepeihez tartozik az Algyógy községben levő
8 kk terjedelmü "Puszta-udvar", a 6 kh terjedelmü "Báróné-féle", vala-
mint a "Pegyepszai" tagban az 1892. évben létesített 100 kh. terjedelmü
gyümölcsös. (Lásd a térképet.)

A kastélykertben levő anyafa-kert 4 kh. területű és az erdélyi
viszonyokhoz legalkalmasabb gyümölcsfajtákkal van beállítva. A nevelő-
iskola 2 kh területet foglal el és különböző dugvány által szaporítható
gyümölcsalanyok szaporítására szolgál. A faiskola 5'/, kh. terjedelemmel
bir, melyből az utolsó forgó ez évben állittatik be. A faiskola ezen teljes
beállításával évenkint mintegy 10.000 ojtvány lesz kiadható.

A "Puszta-udvar" 8 kh. terjedelmü gyümölcsös, amely batul alma
és beszterczei szilvával van beállítva. A "Bá'róné-féle" szölőben 6 kk ter-
jedelmü gyümölcsös szintén beszterczei szilva és batul alrnával, a "J(öalja"
10 kh. terjedelmü gyümölcsös ageni szilvával van beültetve. A "Pegyep-
seán", mely gyümölcsösnek kitünő fekvésü, egy 2500 drb beszterczei
szilva és 800 drb papírdióból álló gyümölcsös van.

A kastélykertben van felállítva a Kassenil-féle aszaló, melyben
évente 10-20 q kitünő minőségü szilvaaszalvány állittatik elő.

A konyhakert területe 2 kk; itt az oktatás czéljára szolgáló konyha-
kerti növények termeltetnek kis mértékben, mivel a helyi körülmények
ez ág nagyban való mívelését nem indokoljak.

A dendrológiai és füvészkert 2 kh. terjedelmü, melyben az oktatás
czéljára szolgáló erdei és mezei növények gyüjtetnek össze, jelenleg
azonban még csak a kezdet stádiumában van.

A szölötelepek Algyógy, Csigmó és Homorod községekben fekszenek,
s összesen 15 kh. 500 öl' területet foglalnak el.

Algyógy községben 3 drb, Ú. m. a "Kőalja" , "Báróné-féle" és
"Dézmás" szölö fekszik. A "J(öaljá"-ban 1 kh. terület Semillion, Sauvignon,
1 kh. pedig rajnai rízlinggel van beültetve, a többi része vegyes fajtakból
áll, leginkább kövér szölő, kadarka, sárfehér góhér és néhány asztali faj.
A "Dézmás" szőlő szintén vegyes fajtákkal, "Csigmón" 1 Ich. Carbenettel
van beállítva, a többi pedig vegyes en kadarka, kövér szőlő és más fajtak.
A Homoród községben levő szölö vegyes fajtakból áll, melyben a király-,
a járdovány- és a kövér szőlő teszi a legnagyobb mennyiséget.
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Az összes szőlőtelepeken az erdélyi karikás mívelés van alkalmazva,
mely több száz évi tapasztalat szerint az erdélyi talaj- és égalji viszo-
nyoknak a legmegfelelöbb mívelési mód,

Erdészet. Az iskola erdeje arra használtatik, hogy annak évenkint
mintegy 400 "'l3_t kitevő tüzifa-, valamint nagymennyiségü szölőkaró-,
szerszám-, épület- és galyfa-szükségletét fedezze, másrészröl pedig a
tanulóknak az erdei munkában való gyakorlásra nyujt alkalmat.

Az erdők 756 kh. területet tesznek, s Algyógy, Boses, Csigrnó, Homorod
és Mádct községek határain terülnek el.

Az egyes köz égekben levő erdőterületek következőleg oszlanak meg:
Algyógy községben 405 kk 36, Bózes községben 57 kh 13, Csigmó köz-
ségben 52 kh 5, Homorod községben 93 kh 6, Máda községben 149 lek
5 drb, összesen 5 községben 756 kh. 65 drbban van elosztva.

Az erdőnek ily szétszórtsága mellett rendszeres üzemterv alig lévén
keresztülvihető, rendszeres üzemterv ezideig még megállapítva nincs.

Az Algyógy községben levő erdőterületet tölgy, cser, bükk és
gyertyánfa által alkotott sarj erdők képezik, csupán a Melesztán és Funtina
recsi nevü erdők egy részében van, az előbbiben mintegy 10 leh 70 éves
tölgy-, az utóbbiban 1 kh. 100 éves bükkerdő. A Melesztánból az iskola
czéljaira szükséges épitletfák szállaltatnak, a Funtina recsi fája pedig tüzi-
fának használtatik fel. A Boses községében levő erdők elegyes tölgy- és
bükk-sarjerdök, jobbára igen meredek talajon. A Csigrnó község határain
levő erdök többnyire 15-20 éves tiszta tölgyerdök, melyek esetleg cser-
kéreg-hántásra lesznek felhasználhatók. Homorod községben az erdők
föleg tölgy és bükk által alkotvák, melyek szintén sarjerdők. Csupán
a Dumbrava nevü erdőrészben találhatók itt-ott 70-80 éves tölgy- és
bükk-szálfák. Mácla községben a bükk a fö fanem, mely mintegy 80 kh.
területen egy darabban szép 70-80 éves szálerdő.

Tételek a földmíves· iskola 1896. évi köItségvetés·előil'ányzatábóI.
Kiadás összesen: 36.468 frt. Személyi járandóság: 4900 frt. Ebből tiszti fizetések,

pótlékok es lakbérek: 3300 frt. - Saolgaezemélyzet : 600 frt. - Dologi kiadások összesen:
31.568 frt. Ebből elméleti es gyakorlati oktatás költségei: 600 frt, - Fölszerelés főleg a
gazdaságban: 1200 frt. - Haszonbér, adó, közterhek, szolgálmányok: 2600 frt. - Ügy-
viteli költségek legnagyobbrészt a gazdaságban: 6150 frt. - Gazdasági cselédség bére:
3271 frt. - Élelmezési költségek, munkadíj-váltságok: 6250 frt. -- Terhelő tőkék kamatai
és törlesztese : 8447 frt.

Bevétel összesen: 20.900 frt. Ebből ház- es haszonberek : 3260 frt. - Gazdasági,
kerti sat. termények ertékesítese es kisorolt igás állatok erteke : 17.100 frt. - Élelmezési
dijak és alapitvány-járulékok: 540 frt.

____ •.••o___--
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8. PÁPAI M. KIR. FÖLDMÍVES-ISKOLA, 1893.
(VESZPRÉiUV ÁRMEGYE.)

Az iskola rövid története. Veszprémvármegyében már az 1888. évben
indult meg a mozgalom, mely a vármegye területén felállítandó földmíves-iskola létesí-
tésére irányult.

A Vármegye, a gazdasági Egyesület, községek es magánosok áldozatkészséggel
siettek az iskola felállítását a vármegye részere azáltal biztositani, hogy 20 ingyenes
helyet alapítottak, mely alapítványok on ugyanannyi növendék nyer ingyenes kiképzést.

Az alapítványok következők : Veszprémvármegye közönsége 6 évre 3 növendék
részére, a veszprémvármegyei gazdasági Egyesület annak fennálJásáig 2, Pápa rendezett
tanácsu város az iskola fennállásáig 2, Esterházy Móricz gróf 3 évre 2 növendék részére,
Hornig Károly biró veszprémi püspök püspöksége idejére, Zalka János győri püspök
püspöksége idejére, Vajda Ödön zirczi apát apátsága idejére, a veszprémi káptalan,
Veszprém rendezett tanacsu város, Ihász Lajos és Jankovich B. József 6 évre 1-1 növendék
részére, Nádasdy Ferencz gróf, Freystadtler Antal és Enying nagy község 3 évre
1-1, es végül Ruston József 2 évre 1-1 növendék részére.

A vármegye. közönségének eme áldozatkész hozzájárulása folytán Veszprém-
vármegyében ily iskola felállítása elhatároztatván, annak legalkalmasabb helyéül Pápa
városa jelöltetett ki, s ott az építkezés az 1892. évben tettleg megkezdetett.

Az iskola telepe teljesen elkészülvén, 1893. év november I-jén az első évfolyamra
fölvett 12 növendékkel müködését megkezdette. A következő évben volt 2G és az 1895.
évben 30 növendéke. Így a megnyitást követö harmadik évben az iskola teljesen be-
népesült, amennyiben 30 bennlakó növendékre rendeztetett be.

A fölvett növendékek túlnyomóan földmíves-szülék gyermekei.
A megnyitáskor az iskola teljesen föl volt építve, a majorépületek azonban még

nem készültek el.

Az 1894. évben a tanítói kar megkezdte a téli népies oktatást is a helybeli telkés-
gazdák részvétele mellett.

Pápu pöstu-, t:hiró- és vasuti állomás.

Az iskola tanitótestülete az 1895/96-ki tanévben.
Székely István, igazgató, okl. gazda.
Koppmann Elek, segédtanító, okl. gazda.
Szemere Márton, ösztöndijas gazdasági seged, okl, gazda.
Németh József, kertésatanító.

'I'nnu lúk.. Az 18~3/94-ki tanévtől fogva, vagyis amióta megnyilt,
az iskolába 68 tanuló iratkozott be es vetetett föl.

Az iskola gazdasága,
(Lásd a térképet.)

A gazdaság területe a magyarországi Vallásalapitvány somló-
vásárhelyi uradaimának tartozéka sattói vetetett bérbe. A .birtok köz-
vetlenül Pápa városa alatt, ettől délre teljesen sík területen fekszik es
k' t darabból áll, melyet a Veszprémbe vezető országút szel kétfelé,
Területe összesen 165 kh 958 öl ', talaja laza fekete homok.

12
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A belső tagon épült az iskola telepe, ezt környezi a faiskola, szőlő
és konyhakert, s ezek mögött a Tapolcza patak mentén terül el egy
vizenyős rétség. A belsőség területe 22 klt 958 öl", Ebből udvar és épü-
letek 1575 öl', kert és faiskola 11 kh; szőlő 4 kh. 320 öl", füzes 1 klt
164 er, rét 5 kh 500 er.

A major a birtok észak-keleti sarkában fekszik, az iskolateleptől az
országút által elválasztva. A hozzátartozó tag területe 144 kh, s a szántó-
föld két vetésforgóra van beosztva. Az I. forgó következő : 1. zabos
bükköny #, 2. őszi gabona, 3. kapás, 4. tavaszi gabona, 5. csalamádé #,
6. őszi gabona, 7. luczerna forgón kívül. A táblák nagysága átlag 8 kh.
A II. forgó sorrendje: 1. zabos bükköny #, 2. őszi gabona, 3. kapás,
4. tavaszi gabona, 5. kapás #, 6. tavaszi gabona fűvel, 7. és 8. legelő.
A táblák átlag 9 leh nagyságuak.

A gazdaságot hosszában egy 10 m széles út szeli ket egyenlő részre,
s a birtok derekán ugyanily széles keresztút választja el a két vetés-
forgót egymástOl. Az utak és a táblák közötti mesgyék szélei gyümölcs-
fával, és pedig az utak-é boralmával és körtével, a mesgyék-é ageni
szilvával vannak beültetve; asziIvából aszalvany fog készülni.

Kisérleti tere a gazdaságnak nincsen. Ha kisérletek tétetnek, azok
a rendes vetésforgóban hajtatnak végre.

Állatlétszám. A gazdaság igás ereje áll 16 drb magyarfajta ökörből
és 6 drb kanczából. A kanczák angol jellegű, Furiozó méntől származnak,
melyek az igázás mellett tenyészanyagul szolgálnak.

A tehenészet áll 20 drb tehén és 1 drb bikából s az ezen állomány-
nak megfelelő növendékállatból. A tehenek bonyhádi táj faj ta marhák,
melyekre simmenthali bika használtatik. A tehenészetben a súly a tej-
termelésre helyeztetik, s a tej a városban értékesül átlag 7 krért literen-
kint. Az üszőborjúk általában fölneveltetnek, a bikaborjúk szopós
korukban értékesíttetnek. A tehenek tavasztol őszig legelőn járnak, de
emellett az istállón is rendes takarmányban részesülnek. Mert a gazdaság
nem rendelkezett természetes legelővel, a külső vetésforgot kellett legelő-
forgóvá alakítani.

Tervezve van még egy 10 drb koczaból álló sertéstenyésztés be-
rendezése is, de ez eddig még felállítva nincsen. .

Szőlő. A szőlö talaja az immunitáshoz közelálló homok. Európai
fajtákkal van beülterve. Az egész terület két részre van osztva: egyik
felében borszőlö-, a másik felében csemegeszőlő-fajták vannak, két tábla
pedig amerikai telepnek van szánva.

Füzes. A kert melletti mélyfekvésü területen füztelep van, melynek
vesszőhozamát a növendékek dolgozzák fel.
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Tételek a földmíves-iskola 1896. évl költségvetés-clöíriÍuyzatából.

Kiadás összesen: 16.760 fr!. Személyi járandóság: 4000 frt. Ebből tiszti fizetések,
pótlókok és lakbérek: 3300 frt. -- Dologi kiadások összesen: 12.760 fri, Ebből elméleti
és gyakorlati oktatás költségei: 300 frt. - Fölszerelés föleg a gazdaságban: 500 frt.
- Hasaonbér, adó, köz terhek, szolgálmányok: 2720 frt. - Ügyviteli keltségek legnagyobb-
részt a gazdaságban: 3250 frt. - Gazdasági cselédek bére: 900 frt. - Élelmezési költ-
ségek, munkadíj-váltságok: 3795 frt.

Bevétel összesen: 8005 frt. Ebből gazdasági, kerti sat. termények értékesítése és
kisorolt igás állatok értéke: 4255 frt. - Élelmezési dijak és alapítványi járulékok: 3750 frt.

9. KECSKE~1ÉTI M. KIR. FÖLDMÍVES-ISKOLA, 1895.
(PEST-PILIS ÉS SOL'rVÁRlVIEGYE.)

Az iskola rövid története. Kecskemét rendezett törvényhatóságu város
közönsége 1880-tól kezdődő leg több izben kereste meg a földmívelésügyi m. kir.
Ministeriumot, hogya városban fennálló, gazdasági szakoktatással egybekapcsolt felső
népi sk ola helyébe földmíves-iskolát állítana fel. Több izben történt tárgyalások után
"égre 1894. évi deczemberhó 7-én a földmívelésügyi m. kir. Ministerium és a város
közönsége között e tárgyban szerződés köttetett, mely szerint a gazdasági szakoktatással
egybekapcsolt felső népiskola megszünik és helyét a létesítendő földmíves-iskola foglalja el.
Az évi rendes ügyviteli költségeket, a fölszerelést az állam fedezi, a Város pedig használati
jogon mintegy 200 hold földet ad át, mi mellett kiköti, hogy évente négy szegénysorsu
kecskeméti ifjú ingyenes ellátásban részesüljön. A birtok értéke 66.000 útra van becsülve.

Az iskola caéljául kecskeméti és egyáltalában alföldi kisgazdák fiainak gyakorlati
és elméleti irányban való nevelése és képzése tüzetett ki.

Különös gond fordítandó a téli időszak alatt a kézi ügyesség fejlesztésére, első
sorban kosar fonás ra, mely a gyümölcsszállításnál helyben, a nagyterjedelmű gyümölcs-
tenyésztés mellett nevezetes tényezőt képez, továbbá czirokseprő-készítésre, faragó
munkákra sat. A mutatkozó kivánalomnak megfelelve párhuzamosan téli tanfolyam is fog
tartatni, melynek tanulói azonban nem kapnak rendes földmíves-iskolai bizonyítványt.

Az iskola 1895. évi novernberhó 1-jén nyílt meg a Várostól a tél tartamára ki-
bérelt régi laktanya épületében, minthogy saját épületei ezen időre még nem készültek el.
Az iskola telepére való kiköltözés, s ezzel a gazdaság rendes kezelése is csak 1896. évi
ápril ishó 1-jén indult meg.

Kecskemét pösta-, t:t-vil'ó- és vasuti állomás.

A tanítótestűlet az 1S95/96-ki tanévben.
Grasselli Miklós, igazgató, okl, gazda éH állatorvos.
Berger Károly Lajos, segédtanító, okl, gazda.

'l'art, tüzérhadnagy.

Gál József, ösztöndíjas gazdasági segéd, okl, gazda, a szölő- és bor-
gazdasági tanfolyam ot végzett hallgató.

Zvaller Sándor, kertésztanító, végzett vinczellér.

'l'an ulól{. A tanulők létszáma 36.
12*
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Az iskola gazdasága,
(Lásd it térképct.)

A gazdaság területe összesen 197 JoJt. Ebből szántóföld 153 kh, rét
19 kh, legelő 4 kh 1200 öl ', szölö 1 kl: 400 öl", földadó alá nem eső
terület 19 kh. Utobbib61: majorterület, épületek sat. 1 kh 1113 öl",
út 2 t/h, árok 1 kli 1488 öl", mocsár 4 klt 1310 öl' és to 8 kh 882 öl ',

A szántóföld két vetésforgóba van beosztva, mely következö :
I. forgó: 1. takarmány ::j:f:, 2. őszi rozs, 3. burgonya. II. forgó: 1. repcze ::j:f:,
2. őszi búza, 3. kapás ::j:f:, 4. tavaszi árpa, 5. őszi takarrnánykeverék,
6. luczerna forg on kivül.

Állatlétszo"lm. Az iskola még csak kezdetén lévén, a később szapo-
ritandó állatlétszám egyelőre következö : 10 c1rb magyar-erdélyi fajtabeli
tehén es 1 drb bikaborju, 8 drb jártnos ökör, 4 c1rb 16 és 3 drb csikó.

Tételek az iskola 1896. évi költségvetés·eliíiriÍllyzatából.
Kiadás összesen:' 17.400 frl. Személyi járandóság: 4300 frt, Ebből tiszti fizetések,

pótlékok és lakpéuzek : 3400 frt. - Dologi kiadások összesen: 13.100 Ft. Ebből elméleti
és gyakorlati oktatás költségei: 500 frt. - Fölszerelés főleg a gazdaságban: 1000 frt.
- Haszonbér, adó, közterhek, szolgálmányok: 500' frt. - Ügyviteli költségsk legnagyobb-
részt, a gazdaságban: 3500 frt, - Gazdasági cselédség bére: 1500 frt. - Élelmezesi
költségek, munkadij-váltságok: 4650 frt.

Bevétel összesen: 6800 fr!. Ebből gazdasági, kerti sat. termények értékesítése és
kisorolt ígás állatok értéko: 3500 frt. - Élelmezési dijak és alapítványi járulékok:
3300. frt.

10. LUGOSI M. KIR. :FÖLDMÍVES-ISKOLA, 1895.
(KRASs6-sZÖRÉN YVARMEGYE.)

Az iskola rövid története. A földmívelésügyi m. kir. Ministerium mélta-
nyol va Krassó-Szörényvármegye közönségének azon jogos óhaját, hogy a vármegye terü-
letén visszamaradt mezőgazdaság javítása, s általában a mezőgazdasági szakismeretek
terjesztése czéljából gazdasági szakiskolát Iétesítsen, elvben már az 1891. évben határozta
elott egy állami földmíves-iskolának felállítását. Az iskola elhelyezésére az á.llamkincstár
tulajdonában levő, bérbe kiadott 152 kh. területű "Nagy spináncza" nevezetű birtokrész
alkalmasnak is találtatott. Az intézet létesítésének munkálata már 1894. év őszén vette
kezdetét, mikor is nevezett terület a bérletből állami kezelés alá került.

Az iskolán 19 alapítványi hely jegyzésére vállalkoztak testületek és városok, és
pedig a kara.nsebesi román bánáti vagyonközség 10, a cs. és kir, szabad. osztrák-magyar
államvasút-társaság' 4, Lugos város 2, a karánsebesi gazdasági egylet, Karánsebes város,
a lugosi görög katholikus püspöki szentszék pedig egy-egy helyet irt alá. Ezenkivül a
földmívelésügyi Ministerium a szükséghez képest állami ösztöndíjban is részesít egyes
tanulókat.

Az építkezés 1895. év tavaszán lett megkezdve, s ugyanez év nyarán befejezve, az
iskola azonban az építkezési munkalatok körül fölmerült akadályok miatt csak 1895. évi
novemberhó 4-én nyílt meg a nm. földmívelésügyi m, kir. Minister úr kiküldöttének
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jelenlétében 12 növendékkel, kik közül 4 ösztöndijas, 7 alapítványos és 1 tápdijas.
Anyanyelvükrs nézve 5 magyar, .2 német és 5 román. Életkoruk 17-35 év. A kétéves
tanfolyam hoz még egy egyéves kertéseeti tanfolyam kapcsoltatott, melyre a kétéves tan-
folyamot már végzettek vétetnek föl. Ezen egyéves tanfolyamban a tanulők tisztán a
kertészet körébe tartozó elméleti és gyakorlati oktatásban részesülnek.

Lugos pösta-, t:hi1'6- és vasuti allomas.

A tanitótestület az 1895/96·ki tanévben.
Nagy Károly (Hosszuaszói), földmíves-iskolai segédtanító, az' iskola

vezetésével megbízva, egyúttal az állami faiskola felügyelője, okl, gazda.
Fehrentheil-Gruppenberg Frigyes lovag" ösztöndijas gazdasági segéd,

ki segédtanítói teendőket végez, oki. gazda.
Krézsek István, kertész, az állami faiskola kezelője.

Az iskola gazdasága.
(Lásd a térképet.) ,

Az iskola gazdasága Lugos város határában" a Temes folyó jobb
partján, a temesvár-lugosi állami főút mellett a város központjától
4'/, km távolságra a "Spiháncza" nevü határrészben fekszik. A birtok az
államkincstár tulajdona.

Területe 152 lch. egy tagban, mihez a szomszédos Szilha község
határában fekvő 39 kl: kaszálóterületet hozzászámítva, összesen 19i kh-at
tesz. Ezenkivül ugyan e község határában fekvő erdöterületből a lugosi
m. kir. erdőgondnokságtól 390 kk erdei legelő béreltetik ki.

A .birtok fekvése sík; a talaj kötött agyagos márga, mely a hosszas
bérlet következtében rossz mívelésben részesült és ki van zsarolva, Al-
talaja 2'/,-4 112 mélységig hasonló minőségü, alatta pedig vízáteresztő
homok- és kavicsréteg található. 'I'avaszkor a talajvíz magas állása követ-
keztében a vetés gyakran elkésik, mely baj ellen övgátak és nyilt
csatornák alkalmazása válik szükségessé.

A 152 !ch-nyi területen két vetésforgó állapíttatott meg, és pedig:
az I. forgó 15 holdas táblákkal: 1. zöld ugar, 2. búza, 3. árpa lóherrel,
4. lóher, 5. tengeri, 6. búza, 7. zab; a II. forgó 5 holdas táblákkal: 1. trá-
gyázott kapás, 2. árpa, 3. zöld ugar, 4. búza, 5. zab.

Az egész gazdaság gyümölcsfával leendő körülültetésére mintegy
1000 drb alma-, körte-, szilva-, cseresznye- és meggyfa fordittatik.

Állatlétszám. Igavonó állat van 12 drb magyar-erdélyi ökör, 2 drb
igás es 2 drb tiszti ló.

Az állattenyésztési ágak közül a ló, a szarvasmarha, a sertés és a
juh tenyésztése van tervbe véve, ezideig azonban még csak a lótenyésztés
alapjául szolgáló tenyészanyag, 8 drb bonyhádi tehén és 1 drb tisztavérii
berni bika szereztetett be. A szarvasmarha-tenyésztésnél tisztavérü berni
bikák használataval a megfelelő testnagyság szem előtt tartása mellett
különösen a tejelőképesség emelése van czélba véve.
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Gyiimölcsfa-tcnyésztés. Az iskola mellett a temesvár-s-Iugosi országút
baloldalán, szintén kincstári területen, 1892-ben állami faiskola létesít-
te tett, hogyagazdaközönség az e vidéken különösen fontos gyümölcsfa
tenyésztését elsajátíthassa, s a nemes gyümölcsfák beszerzése meg-
könnyittessék. Efaiskolából már mintegy 17 kh. van betelepítve, egész
területe pedig, mely 30. kh-ra van tervezve, rövid néhány év mulva
teljesen be lesz rendezve. A faiskola a földmives-iskola vezetőjének fel-
ügyelete és a kertész kezelése alatt áll.

Az állami faiskola az 1895. év őszén már megkezdte a nemesitett
gyümölcsfák eladását, mikor is mintegy 19.000 drb alma-, körte-, szilva-,
cseresznye- és meggyoj tvany került kiszedésre és elárusításra.

Tételek az iskola 1897. évi költségvetés·előirányzatából.
Kiadás összesen: 17.250 frl. Személyi járandóség: 4450 frt. Ebből tiszti fizetések,

pótlékok és lakpéneok : 3300 frt, - Dologi kiadások összesen: 12.800 frt. Ebből elméleti és
gyakorlati oktatás költségei : 300 frt. - Fölszerelés főleg a gazdasdgban : 800 frt. -
Haszonbér, adó, köz terhek, szolgalmanyok: 800 frt, - Ügyviteli költségek legna.gyobb-
részt a gazdaságban: 3500 frt. - Gazdasági cselédség bére: 1300 frt. - Élelmezési.
költségek, ruunkadlj-váltságok : 4650 frt.

Bevétel összesen: 6300 Irt. Ebből gazdasági, kerti sat. terményele értékesítése és
k isorolt allatok értéke: 3000 frt, - Élelmezési dijak és alapítvany i járulékok: 3300 frt.

~+---

ll. JÁSZBERÉNYI ~L KIR. FÖLD 1Í' ES-ISKOLA, 1896.
(JÁSZ-NAGY-KUN-SZOLNOKVÁRMEGYE.)

Az iskola rövid története. A földmíves-iskola feláll ításának eszméje a
jász-nagy-kun-szolnokvármegyei gazdasagi egyesület kebeléből indult ki az 188\). évben,
me ly czélra ez évben a jászberényi redemptus közbirtokosság 8000 frtot ajánlott feJ.

Jászberény rendezett tanácsu város képviselő-testülete ugyancsak 1889-ben az
iskola czéljaira 100 klt földet, 568 frt 60 krt mint földmíves-iskolai alapot, 10 egyenkint
150 frtos örökös alapítvényt ajdnlott fel es kilátásba helyezett 50 kh-at szőlő- es kert-
telcpítési esélokra.

Jász-Nagy-Kun-Szolnokvarmegyo továbbá 1889-ben 10 és a jász községek saintén
10, összesen 20 egyenkint 150 frtos alapítványt szavaztak meg.

A nm. földmívelésüg yi m. kir. Ministeríum kivdnságára 1890-ben Jászberény
város az 1889-ben felajánlott területot összesen 212 kli-r« emelte föl, miro az alapítólevél
kiállittatott s a szerződés az államkincstárral 1805 májushó ő-én megköttetelt.

Az iskolai birtok magántulajdonosoktói kisajátítás útján szereztetett meg S ÖSSZE\sen
64.335 irt 47 hba került Jászberény város közönségének.

Az iskola megnyitása 1896. évi októberhóra és 30 bennlakó tanuló részére terveztetett.
Az iskola ügyeinek vezetésével Szabó István földmíves-iskolai segédtanító, okl.

gazda es állatorvos van megbízva, ki mellé Duschek István ösztöndíjas gazdasági segéd,
okl. gazda van kirendolve. Az 189G/97-ki tanévre 11 tanuló iratkozott be és vétetett föl.

Jászberény pösta-, távír6- és vasuti állomús.
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Az iskola gasdasága.
(Lásd a térképet.)

Az iskola birtoka a várostól dél-nyugatra, a nagy-kátai országút
msntén 4'/2 km-nyi távolságban fekszik.

A birtok területe 212 kh, melyből szántóföld 147 kh, kisérleti tér
4 kh, szőlő és kert 50 kh, épületek, udvar, szérűskert 7 kh, utak 4 kh;
5 kh. kaszáló alakítása tervben van.

A birtok egész területe homokföld és tekintettel arra, hogya talaj
minősége változó, háromféle vetésforgó van megállapítva:

Aj Bíborhere-forgó: 1. zabos bükköny #, 2. rozs, 3. tengeri, 4. csala-
mádé #, 5. rozs, 6. bíborhere, 7. őszi árpa. .

B) Luceerna-forqó : 1. zöldtakarmány #, 2. búza, 3. ozukorrépa,
4. zab vagy árpa, 5. luczerna forgón kivül.

ej Burgonya-forgó: 1. csibehúr #, 2. rozs, 3. dinnye, 4. rozs,
5. burgonya.

Állatlétszám. Az igás állomány 12 ökör és 4 igás kancza. Magyar
fajtáju tehén 12 drb, Tenyészsertés 6 drb mangaliczakocza.

A tehenészetnek tejelőjellegü törzs előállítása van czélul kitűzve,
A növendékállatok fölnevelését megkönnyíti azon .körülmény, mi-

szerint a közvetlenül határos 108 kh honvéd-gyakorlótér legelőnek ki-
bérelhető. .

Szőlő és kert. A szőlő és a kertnek szánt területből terveztetik :
szőlő 20 kh, kert 12 kh, faiskola 8 kh, gyümölcsös 6 kh ; utak és védő-
ültetvényre 4 kh esik.

A szölö területe immunis homok, 6 kh. már mélyítve van.

Tételek az iskola 1897-ki költségvetés.előirállyzaülból.
Kiadás összesen: 17.250 Irt, Személyi járandóság: 4150 frt. Ebböl tiszti fizetések,

pótlékok és lakbérek: 3500 frt. - Dologi kiadások összesen: 12.800 [rt. Ebből elméleti
és gyakorlati oktatás költségei: 300 frt, - Fölszerelés főleg a gazdaságban: 800 frt.
- Haszonbér, adó, közterhek, szolgálmányok 400 frt. - Ügyviteli költségek legnagyobb-
részt a gazdaságban: 4000 frt. - Gazdasági cselédség bére: 1200 frt. - Elelmezési költ-
ségek, munkadíj-váltságok: 4650 frt.

Bevétel összesen: 5300 írt. Ebből gazdasági, kerti sat. termények értékesítése és
kisorolt állatok értéke: 2000 frt. - Elelmezési dijak és alapítványi járulékok: 3300 frt.

Keletkezőben levő új lll. kir. földmíves-iskolák.
Legközelebb Hód-Mezö- Vásárhelyen,

fognak földmíves-iskolák felállíttatni, mi
kedések már folyamatban vannak.

Szabadkán és Békés-Csabán
iránt a tárgyalások és intéz-
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Kimutatása
a magyar-óvári m. kir. gazdasági akadémia, a m. kir. gazdasági taninté-
zetek hallgatói s a földmíves-iskolák tanulói számának, kik ezen intéz-

ményekbe azok fennállása óta beiratkoztak.

lUagyar-óvári m. ldl'. gazdaságl akadémia.

Az J. korszakban :
A n.
Anl.
A IV.

1818-tql 1850-ig .
1850-től 1869-ig .
18G9-től 1884-ig .
1884j85-ki tanévtűl bez. 1895/96-ig

Az akadémiába beiratkozott hallgatók összesen

Keszthely! Ill. ldl'. gnzdnságí tanintézet.
Az I. kerszakban 1865-töl 1874-ig a kétéves tanfolyamu, eleinte

"orszagos", utóbb m. kir. felsöbb gazd. tanintézetben volt 445 hallg.
A II. korszakban az 1874j75-ki tanévtől fogva a hároméves tanfolyam

mellett volt bez. az 1895j96-ki tanévig 944 hallgató, mindkét kor-
szakban egyiittcsen . . : . . . . . . . . . . . . . . . 1389

Dcbreczenl Ill. kir. gazdnságt tanintézet,
Az I. kerszak b~n 1868-tól 1874-ig a ketéves tanfolyamu, eleinte

"országos", utóbb rn. k ir, felsőbb gazd. tanintézetben volt 231 hallg.
A Ir. kerszakban az 1874/75-ki tanévtől fogva a hároméves tanfolyam

mellett volt bez. az 1895/96-ki tanévig 772 hallgató, mindkét kor-
szakban együttesen . . . . . . . . . . . . . .

Kolozs-uiouostor! lll. ldl'. gazdasági tanlntézet,
Az 18G9. évtől fogva bez. az 1895j9G-ki tanévig . . . .

Kassai Ill. ldl'. gazdasági tantntézet.
Az 1874. évtől fogva bez, az 1895/96-ki tanévig . . . . . . . .

A négy gazd. taninlézetbe beiratkozott hallgatók összesen

A debreezeuí m. kir. földm.-iskolába beiratkozott 1867/68-tól 189?ij96-ig
A rtmnszombntí
Az aduí
A csükovür!

.A szent-Imrel
A uugy-szcnt-mlk ldsl
Az alg~'6g~'i

'A )Hipai

Az 1895/96-~i tanév elött

1884j85-től
1884/85-től
1886/87-Wl
1886/87-től
1887/88-tól
1892/93-tól
1893/94-től

már fennálló földmíves-iskolák tanulói összesen

A kecskeméti m. kir. földmíves-iskolába beiratkozott 1895/96-ban
A lugosí 189596-ban
A j:iszbel'éll)'i 1896/97-ben

Az 1895/96 és 1896/97-ki tanévekben belratkuzott összesen,

Egyenkint Összesen
hallgató782

1483
1568
819

<1652

1003

nG7

G37

2996
G59
30U
217
16G
135
134
108

tl8

]796
3G
12
11

.(j!)



azon földterületeknek, melyek a m. kir. gazd, akadémia, a m. kir. gazd,
tanintézetek sam, kir, földmíves-iskolák kezelése alatt állnak.

l\Jagyar-ól'ál'i m. ldl'. gnzdnsdgl akudémln,
Államkincstár tulajdonában levő terület
Bérlet a főherczegi uradalomtól örök időre

magánbirtokostól 10 évre, , ,
I\csr-tllel)'j m. ldl'. gnzdaságt tnulutézet,

Al lamk incstar tulajdona (szőlőbirtok) , ".
Átonaodett major- és beltelek Keszthely városától

Bérlet a keszthelyi uradalomtól örök időre, mely azonban
15 évről 15 évre megujítandó .

Dehreezeul m. ldl'. gazdas:\.gi tanintézet és I'öldmües-islíOla.
Örök hasznalatra átengedett "Pali ag " Debreczen városától .
Bérlet örök időre átengedve, ugyanattól , . . . , . . .

Kolozs-mouostor! m, ldl'. gazdas:ígi tanintézet.
Bérlet 30 évre 1889-töl számítva, az erdélyi róm. kath. tanulmányi

alapítványi uradalomtól. (E területből legelőtérség 292'5 kh)
Kassal lll. ldl'. gnzduság l tanintézet.

Átengedve örök használatra Kassa vá.rosá.tól
(E terülebből erdöterület 187 klt 1380 ö{')

Berelve magriubirtokostól
A négy gazd. tanintézet területe összesen: 2230 klt 530 öf,"

1, Debreezení földmÍnls-islíOla (lásd fentebb),
2. Rimaszombati m, k ir, fölllmÍ\'es-islíOla.

Bérlet Rimaszombat városától, ebből: szántóföld, rét, kert sat.
Erdőterület . . . , . , . . .

fl. Adai Ill. kir. í'dldmíves-Iskotu.
Átengedve az iskola czéljaira Ada községtöl

4. Csákovür! Ill. ldl', földmÍl'es-iskola.
Bérlet a m. k ir, köz- és .val lé.salap.itványtól :

az iskola gazdaságának területe
az obádi állami bikatelep területe

5. Szeut-Imrel lll. klr, földmÍ\'es-islíOla.
Bérlet 20 évre Mdrffy Emil földbirtokostól

6. ~agy-szent-lIIi1dósi m. ldl'. röldmíres-islíOla.
Atengedve örök használatra a Nákó grófi uradalomtól
Bérlet Nagy-Szent-Miklós községtöl

7. AlgJógyi lll. ldl'. földmÍl'es-islíOla.
Bérlet az EMKE-től 40 évre, ebből 8 község határában fekvő

szántóföld (392 klt), rét,legelö (471 klt), szölö, kert és belsőség 961 474
Erdöterület 5 község határában 65 drbban 756 . 898 ln8 1373

8. Püpai lll. kir. földmÍl'es-iskola.
Bérlet a köz- és vallásalapítványtól. . .

9. Kecskemét! m, ldl'. földmÍves-isliOla.
Átengedve használatra Kecskemét r. t. várostél

(E teriiletböl: mocsár 4 klt 1310 öZ', tó 8 kli 882 öl')
10. Lugosí lll. kir, földmÍves-islwln.

Átengedve: a m. kir. állami kincstártói
a lugosi m. kir. erdögondnokság tól, erdei legelő

11. .1ászberényi m, ldl'. földmíves-islwla..
Atengedve az iskola czéljaira Jászberény városától .

A II füldmlves-iskola gazdaságainak területe összesen: 5354 kh 825 öl'
Az nkadémín, a négy gnzduság'í tanintézet és a 11 földmÍves-

Iskola gazdasngntuak termete . . . . . összesen
E teriiletekből : a) az illetö intézmény, illetve az államkincstár tulajdona

bJ Átengedve az intézmény fennállásáig díjtalanul. . . .
ej Béreíve örök időre . . . . .
d) Bérelve szerződés szorinti évekre .

Kimutatása

EgrCllkint
klt öZ'

262 1285
53 886
67 1556

Összesen
kh öl'

3S! 527

16
6

20
139

136 31á 295

600 -

742 -

15840

251 (i73 235

293

400
200

492

80

433
465

248
201 898 <1049

100

769
568 78(i ]337

571 ](i08

.12-1 -

489
296

24
100

165 958
197

191
390 (iSI

212

kh öl'
7969 282

278 1305
1623 123
546 1022

5711 232



Kimutatása
azon kiadások nak és bevételeknek, melyek a földmívelésügyi m. kir.
Ministerium 1897. évi állami költségvetésének keretében a m. kir. gazda-
sági akadémia, a m. kir. gazdasági tanintézetek sam. kir. földmíves-

iskolák részére elői?'ányzatban megállapíttattak.

7.350 39.200 46.550 30.950 15.600
5.470 18.005 23.475 10.700 12.775
4.400 15.185 19.581) 10.550 9.035
4.600 21.559 26.159 15.430 10.729
4.700 32.346 37.046 11.1)45 25.501

4.500 10.838 15.338 8.400 6.938
;:;.217 31.568 36.785 20.240 16.545
4.350 14.365 18.715 7.300 11.415

4.300 IR.IOO 17.400 6.800 10.600
4.450' 12.800 17.250 6.300 10.950
4.450 12.800 17.250 5.300 11.950

200.553/397.166" 597.7191236.3951361.3241

Észrevétel. A személyi jámndóságok következő kiadási tételekből állanak: Tiszti
fizetések, pótlékok és lakpénzek. Szolgák fizetése, lakpénze és munkaátalánya. Jutalmak
és segélyek. Ösztöndijak és élelmezési költségek. Élvezmények megváltása (tandíj és jöve-
delmi osztalék).

A doloqi. kiadások tételei a következők: Hivatali és irodai költségek. Elméleti és
gyakorlati oktatás költségei. Épületek fentartása és tisztítása. Fölszerelés. Az évenkinti
kiselejtezés folytán szükséges igás és tenyészállatok létszámának kiegészítésére. Haszoubér,
adó, köz terhek, szolgálmányok. Utiköltség és napidíj. Ügyviteli költségek. Gazdasági
cselédség bére. Élelmezési költségek, munkadíj-váltságok: aj fizetéses és alapítványos
tanulok, b) állami ösztöndijas tanulők. Terhelő tőkék kamatai és törlesztése. Előre nem
látható kiadások.

A bevételi tételek ezek: Gyümölcsöző tőkék kamatai. Ház- és haszonbérek. Alapok
és alapítványok jövedelme. Tan- és vizsgadijak. 'I'erménysk értékesítése, igás és kisorolt
állatok értéke. Élelmezési díjak és alapítvdnyi járulékok. Konviktusbelí szabac1helycsek
befizetése.

r-
IIl\Iagyar-6v:iri m. ldl'. gazd. almdémia

Keszthelyi m, ldl'. gazd. tanintézet ..
Debreezeni m, ldl'. gazd. tanintézet ..

(A gazdaság kiadásai cs bevetelei a földmives-Iskola
kereteben vétettek föl)

Kolozs-monostori m, ldl'. gazd. taníutézet
Kassai m, ldl'. gazd. tanintézet ....

Debreezeni m, ldl'. föl<lmÍves-iskola .
Rímnszombatl lll. ldl'. földmí,'es-islwla .
A(lai lll. kir, földmil'es-iskola .....
Csnkovür! lll. kí r, földmíves-islwla. ..
Szeut-Imrel lll. ldl'. föltlmÍves-islwla
Szerb-no-szt-nríklös! lll. ldl'. földm.-iskol:l
Algy6gyi m. kir, földmíves-iskola ..
Pápai lll. ldl'. földmíves-iskola ....
Keeskeméti lll. klr, földmíves-iskola
Lugosi lll. kir. föl<lmÍves-iskola ....
J:íszberén)'i m, kír. földlllÍl'es-islwla.

Összesen

K i adá s Bevétel Kiadás ,1\1
I====;====T,====II===== és bevétel

Személyí I Dologi II .. .. közöttí
j árandó- I k i d' k I OSSZCSCU Osszescu kü lön- IIságok la asox bözet

forint forint I

47.666191.273 32.138 59.135

26.800
8.400

43,607

24.936
21.490

51.736

29.890
18.054
2.400

33.682
27.490

30.197
26.536

67.857
81.410

22.084
28.204

37.660
54.874

45,773

53.206

-- ...........••--



1.FÜGGELÉK.
Nem állami földmíves-iskolák.

1. Erdélyrészi szász főldmives-iskolák.

Az erclélyrészi ssás» nemzeti Egyetem 1867. évi novemberhó 30-án
tartott ülésében Szerclahely és Segesvár kiküldőttei a brassói kereskedelmi és
iparkamara támogatása mellett azt indítványozták, hogya Szászfóldön földmíves-
iskola létesíttessék. E határozatból kiindulva, a 11 járás nyilatkozattételre fel-
szólíttatván, az Egyetem 1868. évi novemberhó 3-án tartott ülésében nemcsak
egy, hanem három földmíves-iskola alapítása hozatott javaslatba, mely javaslat
az 1868. évi deczemberhó ll-én és 12-én tartott ülésben el is fogadtatott.

Az Egyetem ezen határozata alapján a részletes terv kidolgoztatván, a
földmíves-iskolák felállítására nézve föbb vonásaiban kővetkezö elvek állapíttattak
meg: 1. a brassói és a beszterczei kerület a nemzeti Egyetem alapjából föld-
míves-iskola létesítése czéljából egyenkint évi 2000 frt segélyt kap, mely az
1869. évtől fogva a költségvetésbe helyeztetik be; 2. az iskolák belsö szerve-
'zetének ós helyének meghatározása a fentemlített kerületek képviseletére bizatik;
3. a meghatározott tantárgyak tanítását szakképzett tanszemélyzet végezze és
az iskoláknak legalább 20 holdnyi megfelelö gazdaságuk legyen; 4. az iskolák
őnállók, nem pedig más iskolával kapcsolatban legyenek; végül 5. kiköti a
nemzeti Egyetem, hogy képviselői útján az iskolák helyzete és vezetéséről,
valamint a segély kellő alkalmazásáról bármiker meggyözödést szerezhessen,
a segély helytelen felhasználása esetéri pedig azt barmikor megvonhassa.

E vezérlö elvek megállapítása után a felállítandó földmíves-iskolák helyeinek
kiszemelése következett be, mire a megindított tárgyalások alapján ily iskolák
alapítása Beszterczén, Brassóban és Medgyesen határoztatott el.

Czélul tüzetett ki a földmives-iskoláknak, hogyakisgazdák fiainak, s egy-
általában olyanoknak, .kik kisgazdaságot okszerűen kezelni kivánnak, szakkópez-
tetésre alkalmat nyujtsanak.

A három földmíves-iskola szervezete egymástól eltérő, n11 egyenkinti le-
irásukból, mely alább következik, tűnik ki.

A tanítási nyelvanémet, de a magyar nyelv is taníttatik.
JI.. szász nemzeti Egyetem a kebeléből esetröl-esebre kiküldött bizottságok

útján győzödik meg az iskolák mükődéséröl, melyelmek közvetetlen ellenőrzésére
a helyi választott felügyelö-bizottság és az annak kebeléből kiküldött földmíves-

iskolai bizottság vannak hivatva. Esetröl-esetre a főldmívelési m, kir, Minister
is képviselteti magát a vizsgálatokon, továbbá a tanfelügyelöség útján a vallas-
és kozoktatási m. kir. Minister is tudomást szerez az iskolák helyzetéről.



AZ ERDÉLYRÉSZI SZi~SZ FÖLDJYríVES-TSKOLÁK
EGYENKINTI ISMERTETESE.

1. BESZTERCZEI FÖLDMÍVES-ISKOLA, 1870.
~dmbal1fd)ulC 311~i~ri~.

(BESZTERCZE.NAsz6DV ÁRMF:GYE.)

Az iskola rövid története. A beszterczei kerületi gazdasági egyesület
indítványára a kerület 23 községének 1869 juliushó 21-én tartott képviselő-testületi ülése
elhatározta, hogya szász nemzeti Egyetem által folajdnlott évi 2000 frtnyi segélyt a
kikötött föltételek mellett elfogadja, mely összeghez a járásbeli községek és Besztercze
városa évi 1400 frt segélylyel járul hozzá és ezzel Beszterczén földmíves-iskolát alapít.

E határozat alapján a felállítandó iskola igazgatói állására 1000 frt fizetés és
200 frt lakbér-illetékkel pályázatot írtak ki, s egyben azt is elhatározták, hogy az igazgató
megválasztása után az e czélra kiküldött iskolai bizottság vele egyetértőleg a tanítói
állásokat töltse be, a tantorvet megállapítsa és minden intézkedést megtegyen, mely az
iskola érdekében szükséges. Igazgató a neutitscheini (Morvaország) földmíves-iskola
vezetője Krcek F" tanító Foramitti A. lett Citlíböl (8tájerország), mire az iskola czéljaira
22 holdas gazdaságot vettek bérbe és iskolahelyiségről gondoskodtak.

A tanterv megáll apíttatván , az iskola a beiratkozott 6 tanulóval 1870. évi áprilishó
l-jén ünnepélyesen megnyittatott, a tauulók közül azonban évközben 3 kilépett, úgy,
húgy csak 3 végezte be az első évfolyamot. A következö 187J/72-ki tanévre azonban nem
találkozott új belépő, s így a tanévet a mult évről megmaradt 3 tanulóval fejezték be.
Fentnevezett igazgató más állást vállal ván, helyét Forainiiti A. tanító foglalta el. Mint-
hogy azon körülményböl, hogy az iskola gazdasága bérlet volt, többféle visszás helyzet
keletkezett, az erre kiküldött bizottság tehát egy alkalmas 20 holdas birtokot szemelt ki,
azt megvásároIta és 1871-ben az iskolának átadta.

Az 1872/73-ki tanévre 9 tanuló jelentkezett, de a második tanévi előadások tanulők
hiányában szüneteltek. Az 1872. évben az 'iskola kérelmére a kormánytól 2500 frtot
kapott tenyészmarha vásárlására, mely összegen 10 drb máriahofi fajtáju marhát szereztek
be 8tájerországban. Az 1873/74-ki tanévre újból nem jelentkezett tanuló, a mult tanévben
belépett 9 tanuló közül évközben pedig 6 eltávozván, a tanév 3 tanulóval fejeződött be.
A következő tanévben csak májushó lO-én nyithatták meg a tanévet a beiratkozott
2 tanulóval, kik' közül az egyik azonban már egy hónap mulva kilépett.

Az iskola e példátlan csekély látogatottsága annyival inkább feltünő, mert több
község 40-50 frtnyi ösztöndíjt alapított, Eddigi legnagyobb látogatottsága volt az iskolának
az 1877/78-ki tanévben, melyben 10 tanuló lépett be, kik közül azonban 3 rendkivüli volt,
de mert időközben 5 tanuló ismét kilépett, az első tanévet megint csak 5 tanuló fejezte
be. Az iskola látogatottságára vonatkozó egyéb részletek felsorolását mellözve, meg-
említtetik még, hogy annak 25 éves fennállása közben csak egy esetben (1887/88) volt
összesen 11, és csak 4 esetben 10, leggyakrabban 8-9 tanulója, ellenben 8 esetben az
első vagy a második tanévi tanítás tanulók hiánya miatt szüneteIni kényszerült, sőt mert
az iskola igazgatója más iskolához választat.ott meg és helye nem töltetett be, a tanítás
az 1881/82-ki és 1882/83-ki tanévben egészen abbamaradt. Az iskola fennállásának első
évtizedében évenkint átlag csak 2 tanuló fejezto be a tanfolyamot.
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Egyéb följegyzésrc méltó mozzanatok a következők : az 1Sí 4/í5-ki tanévben az

iskola a kormánytól 600 frtot tan szerek es egyéb szükség letek, 600 frtot pedig tényész-
sertesek beszerzésére kapott. 1878-ban 1 kli 1200 öP nagyságu rétterületet vásároltak
azon czélból, hogy azon új iskolaházat építsenek es 30-ta.gu felügyelö-bizottság- válasz-
tatott. Ugyanez évben a szász nemzeti .Egystem fölemelte segélyét 250 frttal ösztön-
dijakra, a kormány pedig a kerteszet és a magtermelés czéljára 400 frtot adományozott.
1879 .saeptemberhó ll-én ünnepélyesen felavatták az emlitett tágas új iskolaépületet,
melyben a tan helyiségek en és az igazgató lakésan k ivül 16 bennlakó tanulóra van hely.
Mint feltünö jelenség följegyzendö, hogy az új iskolaépület elkészülése után a rákövet-
kezö második (188J/8:2-ki) tan ev elején egyetlenegy tanuló sem jelentkezett fölvételre.
Ugyancsak e tanévben Foramitti, A. igazgató a medgyesi földmíves-iskola igazgatójává
választatván meg, Beszterczéröl eltávozott.

Az iskola talán sehol elő nem fordult csekély látogatottsága egyebek között föleg
a vidék gyermekek ben való feltünö hié.nyának tulajdoníttatvdn, ininek következtében
a kisgazdák fiaik munkaerejét kivált nyári időben nem nélkülözhetik, tanácsosnak látszott
az oktatást a teli hónapokra szorítani, ininek következtében a már régebben hangoztatott
terv, hogy az iskola téli iskolárá alakíttessék át, határozott alakot nyert és az 1884/85-ki
tanév kezdetével végre is hajtatott.

Az igazgatói állást azonban oly egyénnel kivánták betölteni, ki a magyar nyelv,
a földrajz és a hazai történelem tanítására is képesítve legyen, mivégböl azt a medgyesi
származásu Gráser H. személyében, ki éppen akkor végezte be a bécsi főiskolán tanul-
mányait, töltötték be. Az igazgató mellé még két segédtanítót alkalmaztak és minden
tanuló ösztöndíjt kapott. A fentemlitett igazgató csak ideiglenesen lévén alkalmazva,
az 1887. évben megejtett válasz tás alkalmával nem ö nyerte el az állást, hanem egyelőre
föltételesen és ideiglenesen Bock Vilmos-t bízták meg az iskola vezetésével, ki a föl-
tételeknek eleget téve, ket év mulva igazgató lett. Az 1887/88-ki tan évtől fogva a magyar
nyelv tanítására az eddiginél nagyobb súly helyezése, vagy is heterikinti 3 órában való
tanítása határoztatott el.

Bár az iskola, mióta téli iskola lett, látogatottságában némileg emelkedett, a szapo-
rodás az iskolára fordított áldozatokkal mégsem volt arányban. Ugyanezt nyilatkoztatták
ki a földmívelésügyi m. kir. Minister kiküldöttei, kik csaknem minden évben megjelentek
a vizsgálafokon s az iskolát szemle alá vették. Emlékezetes nevezetesen Tornuu] Béla
ministeri tanácsos 1891 szeptemberhó 17 -én bekövetkezett látogatása, mely alkalommal
elnöklete mellett tartott ülésben a földmíves-iskolai bizottság az iskola bajait újból beható
tanácskozás tárgyává tette. Az ülés e bajokat abban állapította meg, hogy 1. az iskola
birtoka túlkicsiny lévén, vétel út.ján kibővítendö és e czélra a szász Egyetem hozzá-
járulásával a szűkséges 6000 frtnyi költségfeclezet a kormánytól kéressék ; 2. 20 ösztöndij
alapítandó 150 frtjával ; 3. a tanterv módosítandó, illetve egyszerüsitendő, nevezetesen
minden oly tantárgy kiküszöböltessék, mely a szaktantárgyak megértésére nem okvetet-
lenül szükséges es a viszonyokhoz nem illö leülföldi köny vek helyett megfelelö más vezér-
fonalak elöállitásdról legyen gondoskodva.

Abeterjesztett kervényre Bethlen Andras gróf földmívelésügyi m, k ir, Minister ll.

kivánt 6000 frtnyi összeget az 1892. évben az iskola bizottságának rendelkezésére is
bocsátotta, mire 67 kh. 508 öl' megszereztetvén, ll. terület az államkicstar javara telek-
könyvileg bekebleztetett.

Az' erre következő 1892!93-ki tanévben azonban ismét nagyon csekély volt a
tanulők száma, t. i. az első tanévben 5, o, masodikban csak 2. Minthogy ez a jelenség
a teli iskolai szervezet tizedik évében következett be, bebizonyultnak látszik, hogy a
szervezetváltoztatásba vetett remény nem valósulf meg. A Iátogatottság azóta, mióta az
iskola télivé lett, valamelyest emelkedett ugyan, de a következmények nem erősítették
meg azok föltevését, kik az iskola előbbi, szerfölött gyél' Iátogatásé.t annak tulajdonítottak,
mintha a kisgazdák azért nem küldenék fiaikat az iskolába, mert azok munkaerejét nyári
időben nem nélkülözhetik, hanem a baj okanak másutt kell rejlenie.
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Végül megemlítendő még, hogya földmívolési m. kir, Ministorium az iskola ügy,\t
kiküldöttei útján folytonosan jóakaró figyelemmel kiséri s azt a vármegye föispé.nja és a
kir. tanfelügyelő is ismételve fölkereste, Hofg/'afl I. ügyvéd, az iskolabizottság számos éven
keresztül volt elnöke pedig az iskola javára 500 frtos alapítványt tett. A szász Egyetem
bizottsága is többször vizsgálat alá vette az iskolát, s az 189J. évi juliushóban tartott
szetuléje alkalmával elégedetlonségének adott kifejezést a gazdaság helyzetéről. Időközben
az iskola gazdaságának tagosítása bekövetkezvén, a szász Egyetem felügyelő-bizottságának
az 1895. évi juniushóban megejtett vizsgálata azon meggyőződésre vezetett, hogya gazda-
ság dolgában a multban kifogásolt hiányokon segitvo van és remélhető, hogy az iskola
a jövőben örvendetesebb fejlődésnek fog indulni, mint amilyen eddig tapasztalható volt.

Beeztereze pöstu-, tlívi1'6- és vas uti allomas •

A tanfolyam kétéves, vagyis helyesebben: az oktatás két téli féléven
keresztül tart, nyáron pedig nincsen tanítás, A feley októberhó Ljén
kezdődik es márcziushó végén fejeztetik be. A leendő tanulóktól befejezett
15 eves életkor es a népiskolai tanfolyam bevégzésének kimutatása
kivántatik.

A tanított tantárgyak a következök : 1. növény termelés, 2. állat-
tenyésztés, 3. usenüan, 4. gyiimölcslcertészet es szőlőrnívelés, 5. állatgyógyászat,
6. természetrajz, 7. tennéseettan, 8. vegy tan, 9. s.• ánüan, 10. niértan es mértani
raj», ll. építész:et, 12. seabadkézi HXjZ, 13. nénset nyelv, 14. magyar nyelv (heti
3 óra), 15. földmjz es történelem. Az elméleti oktatást a gyakorlati egészíti
ki. Mindkét félévben hetenkint 27-27 elméleti es 4-4 órai gyakorlati
oktatás adatik

Tanitótestület az 1895/96-ki tanévben.
Bock Vilmos, igazgató, a gazdaság vezetője.

Tanítja a növény termelést, az állattenyésztést, az állatgyógyászatot, az üzemtant,
a gyümölcsészetet és a szőlömívelést, és vezeti a gyakorlatokat összesen hetenkinti
26 órában. Azonkivül a közeli községekben a mezőgazdaság körébe vágó szakelő-
adásokat tart.

Sigmund Gusztáv, gymn. tanár, segédtanító.
Tanítja a német nyelvtant és a számtant heti 8 órabau.

Keintzel György dr, gynm. tanár, segedtanító.
'I'anítja a történelmet és a földrajzot, továbbá a magyar nyelvtant heti 8 órában.

Arz Gusztáv, szász-budaki ag. hitv. lelkész, segédtanító.
'I'anltja a természetrajzot, a természettant és a vegy tant heti 8 órában.

Albrich Mihály, gymn. rajztanár, segedtanító.
'I'anítja a mértant és a mártani rajzot, az építészetet és a földmértant heti

6 órában.

'I'an u lúk, Oly tanulok, kiknek szülei az egykori beszterczei kerületbe
tartozó községek valamelyikeben laknak, tandijmentesek, más községből
származók ellenben félévenkint 10 frtot fizetnek A tanulók az iskola
épületében szabad lakást, fűtést es világítást élveznek, élelmezést pedig
részint itt, részint a városban kapnak; a reggeli tejet az iskola adja
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kedvezményes áron. A tanulók száma az 1895/96-ki tanévben 11 első- és
4 másodéves, összesen tehát 15 volt, oly magas szám, mely az iskola
25 éves fennállása közben még nem fordult elő.

Az iskola gazdasága.
Az iskola gazdaságának területe ezidőszerint kerekszámban 31 kh,

melyből szántóföld 10 kh 400 öl', rét 18 leli, szőlő 170 öl ', épület, udvar,
utak 1 klt 1430 er.

A szántóföldet következő két forgóban kezelik: 1. forgó: 1. tengeri #,
2. zab lóherrel, 3. lóher, 4. takarmányrépa #, 5. bükköny takarmánynak,
6. őszi búza. A táblák nagysága 1-1 kh, II. f01'gó: 1. burgonya #,
2. árpa lóherrel, 3. és 4. lóher, 5. őszi rozs. A táblák nagysága 800-800 öl",

Az állatlétszám 2 ló, 2 ökör, 8 tehén, 6 növendék. Baromfi: 2 kakas
és 8 tyúk (Langshan). Négy kaptár méh.

A kert' nagysága 1 kh 200 öl" sebből400 öP mint faiskola
használtatik, melyben gyümölcsfa-csemeték neveltetnek ; a szőlővel be-
ültetett terület 170 öl'.

2. FÖLDVÁRI FÖLDMÍVES-ISKOLA, lö71.
J\dmbllufdjule brs f~fml1ligelt ~rolt~iibter Ji~rikte5 JI1 ~l1rieltburg.

(BRASs6v ÁRMEG YE.)

Az iskola rövid története. A szász nemzeti Egyetem 1868. évi ülésében
hozott azon határozata következtében, hogy az erdélyrészi Szászföldön három földmíves-
iskola létesíttessék, ennek egyik helyéül Brassó városa jelöltetett ki, minek folytán az
új iskola Braseé mellett az Ú. n. Méhkertekben haszonbérbe vett 63 kli 190 öl? területü
birtokon 1871 október 22-én meg is nyittatott.

Minthogy azonban a várostól távoleső, bennlakással berendezett iskola fentartása
igen sokba került, annak a közeli F"öldvá1'-ra leendő áthelyezése határoztatott el, s az
1875/76-ki tanévben már új helyén kezdte meg működését, hol szintén számos nehéz-
séggel kellett megküzdenie, mert nemcsak az iskola helyisége és a tanítószemélyzet
lakása, hanem a gazdaság egy része is haszonbérbe lett véve. Ma már az iskola saját
birtokán és saját épületében van elhelyezve.

Az 1881. és az 1882. évben azon birtokrész. melyet Földvárra történt áthelyezése
alkalmával a község az iskola czéljaira adományozott, istállóval és ezzel kapcsolatban
tejgazdasági épülettel és felügyelöi lakással van fölszerelve, mí 7400 frtba került.

1882. év öszén pinzgaui fajtabeli 9 tehénből és 1 bikából álló törzs szereztetett be
2350 úton. 1888 szeptember havában egy 1700 útba kerülő gép- és eszközszin építtetett
takarmányszárító készülékkel kapcsolatban.

1890. év tavaszán az iskolaépület építtetett föl, mely 14.000 frtba került a be-
rendezésekkel együtt, s még ugyanezen év öszén 1000 frtnyi költségen egy melegház,
nyári konyha és lugos épült, jórészt azon építőanyagból elöállítva, mely az iskola építése
után fenmaradt. 1894-ben 2200 frton egy csűr és a következö évben a tanulók számára
konyha és sütöházzal kapcsolatos ebédlő, majd pedig egy sertésól építtetett, mi összesen
2000 frtnyi költséget vett igénybe. Az épitkezésekbe befektetett tökénele nagy része
kamat és törlesztés fizetésének kötelezettsége mellett vétetett föl kölcsönképen, mely
teher az iskola évi költségvetés ére nagyon nyomasztó hatással van.
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Az iskolának jövedelmét képezi: 1. azon évi 2000 frtnyi összeg, melyet a szász

Egyetem utalványoz; 2. a Brassóvármegyében levő 13 szász község és Brassó városa
együttesen fizet évenkint 2000 frtot ; 3. 187!). évi januárhótól fogva ngyancsak a szász
Egyetem még- évi 250 frtot utalványoz a tanulők közt kiosztandó össtöndij czéljára.
Eszerint tehát tulajdonképen csupán 4250 frt képezi az intézetnek biztos évi jövedelmét,
mert ezeken kivül a gazdaságból még befolyó összeg ruinden évben váltoaik. A fenti
jövedelmekből évenkint 900-1000 frt fordittatik össtöndijakra és a felügyelő, valamint
az ellenőrzést gyakorlo iskolai tanácstagok tiszteletclijára s ennélfogva a még fenmaradó
összeg szolgál tulajdonképen az iskola fentartására. Időnkint nagyobb segélyösszegekben
részesült még az iskola a kormány, továbbá a szász Egyetem és a brassói takarékpénztár
részéről.

Az iskolát egy felügyelő-bizottság ellenőrzi niúködésében, azt vezeti és kezeli.
E bizottságat az iskola fentartásahoz járuló községek egy·egy, Brassó város két és a
barczasági gazdasági egylet egye czélra választott tagja alkotja. A felügyelő- bizottság
saját kebeléből hat évre 8-tagu földmíves-iskolai bizottságat választ, melynek élén a
felügyelő-bizottság elnöke áll. oA földmíves-iskolai bizottság ellenőrzi és vezeti az iskolát,
kezeli a költségadományt, nevezi ki az igazgatót és a tanitókat; eljárásáról a felügyelő-
bizottságnak felelős, s az iskola állapotáról annak, valamint a szász nemzeti Egyetemnek
jelentést tenni tartozik.

FÖl<lY1Íl' pösta-, távír6- és vasuti állomás.

Az iskola szervezete.
A tanfolyam tartama két évre terjed, a tanév novemberhó 16-án

veszi kezdetét. Elöképzettségül kivántatik a belepötöl befejezett népiskola
és 15 éves kor kimutatása.

Az előadott tantárgyak a következök : 1. nénici nyelv, 2. magyar
nyelv, 3. föld1'Cljz, 4. történelem, 5. mennyiségtan: a) számolás, b) mértan,
c) földmérés, 6. rajz, 7. természetrajz: a) állattan, b) növénytan, c) ásvány-
tan, 8. természettan; 9. vegy tan : a) szervetlen, b) szerves és gazdasági
vegy tan, továbbá c) gazdasagi iparágak, 10. erdészettan, 11. építészet,
12. gctzclasági szaktantárgyak : a) talaj - és trágyaisme, b) növény termelés,
c) állatboncz- és élettan, el) állattenyésztés, c) külemtan, f) patkolás,
g) állatgyógyászat, li) gép- és eszköztan, i) gazdasági üzemtan, k) gazda-
sági számvitel, lj kertészet, 111,)gyümölcs- és zöldségtermelés, n) méhészet,
o) gyakorlatok.

Az elméleti oktatás hetenkin ti óraszáma a téli félévben 36, a nyári
félévben ,30-31 órára rúg mindkét tanévben. Gazdasagi gyakorlatra a
téli félévben 24, a nyári félévben 42 ó~'a fordittatik.

A tanítótestület az 1895/96-ki tanévben.
Hintz Lajos, igazgató.

Tanítja a vegy tant és a gazdasági szaktantárgyakat. A mezőgazdaság különféle
ágaiból több községben tartott előadásokat, kivált a birtokrendezésről s a gazdálkodás
czélszerii módjáról a birtokrendezés után.

Streitfeidt Vilmos, tanító.
'I'anitja az általános kulturszakokat és a természettuclományokat.
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Wels János, mükertész.
Tanítja az általános kertészetet, a gyümölcs- és zöldségtermelést s a rajzolást.

Grafl Frigyes, állatorvos, segédtanító.
'I'anítja az állatgyógyászatot,. a patkolástant, a házi állatok bonez- és élettanát,

a külemtant.
Thiess Bertalan, munkavezető, a gazdasági gyakorlatokat vezeti.

'I'anulók. A brassóvidéki tanulók tandíj mentesek, idegenek 20 frt
évi tandíjt fizetnek. Minden tanuló az iskola épületében lakást, fütést és
világítást kap évi 5 frtért, az élelmezési díj fejében pedig 100-120 frt
fizetendő. A tanulők közt 600-650 frt ös.~töndíj osztatik ki.

A tanulók száma 1890/91-től fogva mindkét tanévben együttesen
évenkint 15-22, átlag 18 szokott lenni. Mindannyi kivétel nélkül szász
nemzetiségü volt.

Az iskola gazdasága.
A gazdaság terjedelme a birtokrendezés után 31 kh és 1248 öl-,

Az állatlétszám 2 drb igás ló, 15 drb pinzgaui fajtáju tehén, 4 drb
növendékbika és 3 drb üsző.

A szántóföld két vetésforgóban kezelte tik : I. forgó: zöld ugar,
2. rozs, 3. kapás növény, 4. árpa lóherrel, 5. lóher, 6. rozs. II. forgó:
1. czukorrépa, 2. árpa lóherrel, 3. lóher, 4. rozs.

A kísér letl tér kis táblácskákra van felosztva, ahol különféle
gabonanemek, czukor- és takarmányrépa, új burgonya- és tengeriféleségek
és többféle kereskedelmi és takarmánynövényekkel tétetnek kisérletek,

Kert. Az iskolának 90 drb anyafából álló gyümölcsöse, továbbá
konyha- és diszkertje van, s ezek a 'szükséges fölszereléssel el vannak
látva. A kisterjedelmü faiskola gyakorlati tanításra használtatik.

3. MEDGYESI ERDÉLYI SZÁSZ GAZDASÁGI TANINTÉZET, 1871.
(}'ÖLm[ÍvEs-, GYDMÖLCSÉSZETI ÉS SZŐLŐSZllTI ISKOLA,)

~ifbfnbürgifd)-rdd)~rd)e ~l1nblUirtbrl~aftlid)c ~c1)ran~alt Jl1 J1r1fbiarl~.
(?Icfer', Db», U11D ®einbllufÓJuk)

(NAGY.KÜKÜLLÖV ÁRMEGYE.)

Az iskola rövid története. Az iskola alapját a szász nemzeti Egyetem
1868. évben hozott határozata vetette meg, midőn a Szászföldön három földmíves-iskola
létesítését vette tervbe, az iskola lVIedgyesenleendő felállítását pedig 1871 májushó 19-én
tartott ülésében határozta el. Az iskola 1871. évi novemberhó 1-jén nyílt meg Salfeldt
.Ágost dr igazgatása mellett.

Egy negyed évszázadot meghaladó fennállása közben az iskolának szarnos belső és
külsö nehézséggel kellett szembeszállnia, de félre nem ismerhető, hogy a mezőgazdaság
emelése tekintetében nemcsak közvetlenül Medgyes környékén, hanem a távolabbi vidékre
is észrevehető áldásos hatást gyakorolt.

13
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Ezen iskolának tulajdonítható nevezetesen, hog-y Medgyos niesszeberjedö környeze-
tében csaknem valamennyi község tagosítva van, s hogy ezek gazdálkodás ukk al és állat-
tenyésztésükkel jóval előbbre haladtak, mint más községek ; befolyásának tudható be,
hogyakisgazdák az itteni tevékeny gazdasági egyesület törekvéseit örvendetes niódon
mozdítják elő. Az iskola mostani vezetősége gyakorlati irányu tevékenységének k öszönhetö
továbbá, hogya földmívesnép bizalmatlansága az elmélet iránt mindinkább tért veszít,
söt szegénysorsu földmívesek is beadják fiaikat az iskolába, úgy hogy a tanulők száma
évről-évre növekszik.

Az iskola rendes működésén felül a medgyesi tanítóképző intézetbeli és tanul-
mányaikat ott már befejezett növendékeket is eredményesen oktatja egy évig tartó tan-
folyamban, valamint néptanítók számára is rendez gazdasági tanfolyamokat.

Az iskolát a szász Egyetem felügyelő-bizottsága többszörönk int vette vizsgálat alá,
a vármegyei főispán s a kir. tan felügyelő is meglátogatta és abban több izben a m. kir.
földmívelésügyi Ministeiium kiküldött közegei is tartottak szakeWadásokat.

Nagyfontosságu lépés történt az iskola érdekében, midőn az 1893. évben a tanulők
részére konviktusi épület emelése hat:hoztatott el. Ugyanez évben az iskola évi költség-
adományának fölemelése 2000 frttal is bekövetkezett, továbbá vétel útján a gazdaság
területének megnagyobbítása 4000 frt.ig, és nagyobb f<t- és szölöiskola berendezésére
] 000 frbig terjedő költség helyeztetett kilátásba. A szász Egyetern tel kén épült konviktusi
épület az 1895. évben készült el és az 1895/96-ki tanév elején adatott át rendeltetésének.
A szász Egyetem ezentúl nem ad segélyeket és ösatöndijakat a tanulők részére, hanem
30, utóbb esetleg 40 tanuló teljes ellátásának és 20 félfizetéses hely költségeit fedezi.
A fentemlített határozat értelmében az iskola gazdaságát 20 kli és 1087 öl l-ny i területtel
bővítették ki.

A kormány azon követelése, hogy a tantestület tagjai a magyar nyelvből képesítö
vizsgálatot tegyonek és a külföldiek honosságot szerezzenek, nem csekély nehézségbe
ütközött, de teljesítve lett. A vallas- és közoktatási m. kir. Ministeriurnnak a tan-
személyzet nyugdijazására vonatkozólag a szász Egyetem az 189Z. évben kijelentette,
hogya tanítók az ő költségére leendő föltétlen nyugdijaeásat illetőlog határozatot hozott,
sénnélfogva kéri, hogya tanítóknak az állami nyugdíj-intézménybe való bevonásától
eltekin tessék.

Medgyes pöstu-, Mvh'ó- és vasuti állomás.

Az iskola szervezete.
Az iskola rendeltetése az, hogy a gazdasági szakértelmet terjeszsze,

de egyúttal általános ismeretek tanítására is hivatva van.
A tanfolyam hároméves, a tanév szeptember 1-jén kezdődik. A föl-

veendő tanulótol 15 éves kor, egészséges testalkat és annak kimutatása
kivántatik, hogy 14. éveig iskolába járt, s olyanok is készséggel föl-
vétetnek, kik több-kevesebb ideig voltak reál- vagy polgári iskolában
vagy gymnasiumban. A tantestület a fölvételre jelentkezötöl fölvételi
vizsgálat letételét is kivánhat ja, melynek sikertelensége esetén a föl-
vételt megtagadhatja.

A tantárgyak elosztá a akként van. berendezve, hogy az alap-
tantárgyak tanitása a szaktantárgyak előadását előzi meg, az általánosan
képző tantárgyak pedig' mind a három tanévben egyenlően vannak meg-
oszolva.

A szaktantárgyak közül az első két tanévben a mezőgazdasági
szakbeliek tárgyaltatnak le, a harmadik tanévben pedig, mely szőlészeti
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lcúlon. s,iJaktallfolYCl1llJUlkis tekinthető, a szölömivelés, a borászat, a gyümöl-
csészet, a méhészet sat. taníttatnak.

A tantárgyak a következők : 1. néntet nyelv, 2. magyar nyelv,
3. mcnnuiséotan : a) mértan es földmérés, b) számolás, 4. rajz, 5. történelem,
6. fölclrajz, 7. természetrajz: a) állattan, b) növénytan, állattani es növény-
tani gyakorlatok, e) ásvány tan, 8. természettan; 9. vegy tan: a) szervetlen,
b) szerves, e) gazdasági vegy tan, d) vegytani gyakorlat, 10. gazdasági
szaktantárgyalc: a) növénytermelés, b) gep- es eszköztan, c) állatgyógyászat,
d) állattenyésztés, e) gazdasági számvitel, f) gazdasági üzemtan es nemzet-
gazdaságtan, g) szölömívelés, h) gyümölcsészet es erdészet, i) méhészet,
k) zöldségtermelés, ll. okmuiatások és gazclasági gyakorlat es 12. torna.
A teli félévekben 36, a nyáriakban 40, sőt a Ill. tanév második fel-
évében hetenkinti 42 óra tanítás van.

A tanitótestűlet az 1895/96-ki tanévben.
Foramitti Alajos, igazgató, a gazdaság, a kert es a számadás vezetője.

'I'anítja a gazdasági üzemtant, a nemzetgazdaságtant, az állattenyésztést, a zöldség-
termelést és az építési rajzot.

Kleinen János, I. főtanító.
Tanítja a növény tant, az ásvány tant, a vegytant, a gazdasági iparvegytant, a

természettant. a mértant és a számtant. A vegytani laboratórium vezetője.
Connert János, II. fötanító. .

Tanítja anémet és a magyar nyelvet, a történelmet, a földrajzot és a számtant.
Könyvtáros.

Brandsch Gottlieb, IH. fötanító.
Tanítja a növény termelést, 'az eszköztant, az állattant, a földmértant, az erdé-

szetet, a gyümölcsészetet és a szölőmívelést.
Mantsch Simon, a gazdaság és a kert kezelője s a gazdasági

gyakorlat vezetője.
Schuller János, városi állatorvos, segédtanító.

Tanitja az állatboncz- és élettant, az állatgyógyászatot es a Iótenyésztést.
Schneider Tódor, tanítja a tornát.
Diener Péter, tanítja a kosárkötést.
Az iskola kuratóriuma Thalmanw GztsfJtáv Szebenvármegye főispánja,

mint a szászok comesz-enek elnöklese mellett 4 rendes, és 2 póttagból áll.

'I'unulúk. A tanulők évi 12 frt tanpénzt fizetnek Az 1895/96-ki
tanév elejétől fogva 30 tanulóra berendezett konoiktus áll fenn, melybe
csak rendes tanulők vehetők fel. A teljes ellátásért havonleint 12 frt
fizetendő.

A tanulók száma az 1895/96-ki tanévben 24 volt. Mióta az iskola
fennáll, a legkisebb szám az 1876/77-ki tanévben fordult elő, mikor csak
.11 tanuló iratkozott be. Az utolsó 10 ev óta a látogatottság tetemesen
emelkedett, mert ezen időtől fogva 20 tanulőn alul sohasem volt, az
előfordult legnagyobb szám pedig az 1892/93-ki j;anevben, t. i. 36 volt.

. .
13*
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Az iskola gazdasága.
Az iskolának legujabban kibővített területe összesen 40 J.h 153 öl ',

Ebböl szántóföld 17 kh 800 öl', rét 11 !ch 1135 er, legelő 9 kh 445 öP,
szőlőiskola 1 n. 400 er és majortelek 573 er.

A szántóföld három· vetésforgóba van besorozva, melyek a követ-
kezők : I. forgó: 1. őszi rozs, 2. takarmányrépa, 3. zab lóherrel, 4. lóher,
5. tengeri, 6. czukorrépa. Takarmányos: 1. luczerna, 2. tengeri. II. forgó:
1. tengeri, 2. czukorrépa, 3. zab lóherrel, 4. Ióher. III. forgó: 1. őszi
rozs lóherrel, 2. és 3. lóher, 4. tengeri, 5. zabos bükköny.

Az állatlétszám : 1 drb pinzgaui fajtáju bika, 7 drb tehén és 1 drb
üsző. Az 1896. évben az iskola a m. kir. földmívelésügyi Ministeriumtól
újból kapott 1 drb pinzgaui bikát ingyenes használatra.

Minthogy az iskola szőlőjét, melyet Medgyes város engedett át
használatára, a filloxéra támadta meg, a szénkéneggel való védekezés
pedig túlköltségesnek mutatkozott, de különben is a szőlő a várostól
távol van és nem kedvező fekvésü : új szőlőbirtok szerzése vált kivá-
natossá, s ilyent déli fekvésben és jó talajjal a szász Egyetem 1'/, k7~-nyi
nagyságban meg is vásárolt. Öszszel a szőlömunka kezdetét vette és követ-

. kező tavaszszal a rigolózott föld részint európai, részint amerikai faj-
tákkal beültettetett, mi fokozatosan folytattatrii fog.

Az eddigi faiskola kibővítése tervbe vétetett, az iskola legelőjének
egy részét és az utak széleit gyümölcsfával ültették be. Van az iskolának
zöldséges és 1150 öl" nagyságu gazdasági botanikai kertje is.

Az iskola méhesében 22 kaptár van.

II. SZEBENVÁRMEGYE 'l'ANGAZDASÁGA NAGYSZEBEKBEN, 1888.

Szebenvármegye közgazdasági bizottságának javaslatára azon czélból
alapított tangazdaságot, vagy is gazdasági cselédképző iskolát, hogy az
abba fölvett munkások az okszerü földmívelésben és gazdálkodásban
elméleti oktatás mellett főképen gyakorlati jártasságot szerezhessenek.
Czélja továbbá az is, hogy a vármegye már idősebb gazdái az iskolát
megtekintve, ott az okszerü gazdálkodás előnyeiről saját tapasztalásuk és
szemlélésök útján meggyöződhessenek,

Az iskola 1888. évi novemberhó 1-jén nyilt meg.

Szervezet. A tanfolyam tartama csak egy évre terjed olyformán, hogy
a téli öt hónapban heterikinti 20 óra tanítás tartatik, nyáron pedig az
egyes előforduló munkáknál csak alkalmi oktatás és magyarázatokban
részesülnek a tanuló cseléde.k, a gazdasági naplókat és lajstromokat azon-
ban egész éven keresztül vezetik.

Az elméleti tantárgyak a következők: 1. magya?' nyelv, 2. számtan,
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mériom és rajz, 3. természettan, 4. földmívelés . alapismeretei, 5. különleges
növény termelés, 6. különleges állattenyésztés és 7. gazdasági számvitel.

A tanuló cselédek sem tandíjt, sem teljes .ellátásukért tartási díjt nem
fizetnek, sőt bért kapnak, még pedig 1894-ig évenkint 36 frtot és 1895
óta 54 frtot. Ennek fejében minden, a tangazdaságban előforduló munkát
végezni s a házi és fegyelmi szabályokat szigorúan megtartani kötelesek.

'l'nnítószcmélyzet, A tanítószemélyzet következő: Schuster Gyula,
kezdetétől fogva az iskola vezetője, előadja az elméleti tantárgyakat s a
gazdaságot vezeti, kit teendőiben és a gyakorlat oktatásában a főbéres
támogat. Az 1890/91-ki tanévtől fogva minden évben egy-egy gyakornok
a.lkalmaztatott, ki ellátásáról önmaga gondoskodik és fizetést sem kap.
Szükség esetén segédtanító is fogadtatik fel rövidebb időre az elméleti
oktatás végzésére.

Az iskolán minden évben gyümölcs tenyésztési tanfolyam, továbbá gép-
próbák és magyarázatok tartatnak a gyakorlatból, azonkivül az iskola
vezetője a vármegyei községekben mint vándortanító is működik.

Tanuló cselédek, A tanuló cselédek száma az iskola helyzetéhez
képest korlátolt. Hét év folyamában egy évben 5, két évben 6-6, négy
évben pedig 7-7 tanuló cseléd volt fölvéve.

Gazdaság. A tangazdaság területe: belső telek 6 kh. 40 öl- a külső
54 kk 1215 öl', összesen 60 kk 1245 öl', mely összes területért 1461 frt
évi haszonber fizettetik.

A belső telekből esik: épületek, udvar, marhakifutóra 1 kk 344 öl',
kisérleti tér, füvész- és zöldséges kertre 1kk 470 öl', gyümölcsfa-iskolának
pedig 2 kk 1426 ei- használtatik.

A szántóföldből 10 kk-on kétholdas táblákon következő vetésforgó
van alkalmazásban: 1. kapás növény #, 2. tavaszi gabona lóherrel,
3. lóher, 4. lóherután ugar, 5. 'őszi gabona. - 13 kh. és 400 öli-nyi terü-
leten szabad gazdálkodás űzése mellett czukorrépa, luczerna, repcze,
kender, mák, káposzta, paprika, hagyma sat. termeltetik.

A rétterületnek egy része öntözésre van berendezve s az egész terü-
letből 18 kk alagcsövezve van.

Van egy kenderáetaió is, melyet a szomszédos község kendertermelői
is igénybe vesznek. - A különféle füzfa-fajtákkal beültetett fusfa-telep
területe 200 ö12

•

Állatlétszám. Az állatlétszám jelenleg a következő: pinzgaui fajtáju
marha, 2 drb bika és 15 drb tehén, melyek járomban is használtatnak,
16 drb növendékmarha, 2 drb igás ló. Mezőhegyesi mangaliczafajtáju
sertés: 5 anyakocza, 1 kan, 32 idei malacz. Kelet-fríz juh: 1 kos, 4 anya-
juh, 7 idei bárány. Méhekből van 2 anyakas és 3 raj. Baromfiból csak
Plymouth rocks és fehér pulyka tenyésztetik.

Nagyszebeu pösta-, távh-ö- és vasuti allomás.
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Ill. CSÁKY ÁRI }~ÖLDMfYES-ISKOLA, 1891.
(FEJÉRV ÁRMEGYE.)

Az iskola rövid története. Az iskolát a gazdasági szakismereteknek a kis-
gazdák körében való terjesztése czéljából Esterluus] Miklós Morice g/'líf teljesen saját
elhatározásából és költsézén az 1800. évben alapította, mívégböl csákvári gazdaságában
külön e czélra szolgáló épületet. állittatott fel és azt minden szükségessel bőven ellátta.

A tanulók az iskolában az alapító költségén teljes ellátást és ezenfelül évenkint
35- ft-tot kapnak ruhára és némi kárpótlásul a gazc1aságban teljesített munkájukért.

Az iskola élén áll a csákvár-i urad. gazdatiszt mint igazgató, a melléje e esélból bc-
osztott, a m.-óvári akadémirit végzett gazdasági seged pec1ig adja elő a gazdasági szaktar-
gyakat. Ezonkivül az olemi tantárgyakat a csákvár-í róm. kath. főtanitó, 11,7. állatorvosiakat
az uradalmi okl, állatorvos tanitja, a kertészkedésre és méhészetre pedig az uradalmi
főkertesz oktatja a tanulókat, végül a kosárk ötö-mestertöl telen át füzfonó munk ákban
nyornek gyakorlati útmutatást.

Az iskola ünnepélyes megnyitása az akkori földrnívelésügyi m. ldl'. Minister,
Bethlen Ancl1"ás qrof jelenléteben J 801. lov október havában történt. A fontartási költ-
ségek évenkint mintegy 5000 frtra rúgnak.

'I'uufol yam tartama és fölvétcli föItétclc]{. A tanfolyam kétéves,
a tanulók rendes száma 16 szokott lenni. A fölvételi föltételek: be-
töltött 17 éves kor, ép, erős testalkat, irni, olvasni, számolni tudás, mely
tekintetben és egyáltalán értelmi tehetségükre nézve a jelentkezők rövid
fölvételi vizsgának vettetnek alá. Ez okból személyes jelentkesés szükséges,
melynek ideje minden év szeptember havában hirdetmények, továbbá a
szak- és napilapok útján tétetik közhírré. Az iskola föczélja értelmes
parasztgazdák nevelése lévén, csupán csak elemi islcolát végzett parasstfiúk.
vétetnek föl. A vagyonosabbak és katonakötelezettségüknek eleget tettek
előnyben részesülnek

A tanitótestület az 1895/96-ki tanévben.
Paulini Béla, uradalmi gazdatiszt, az iskola vezetője, old. gazda.
Szilárd Gyula, uradalmi segédtiszt, okl. gazda.

Tanitja a növénytermolést, a szölömívelést, az iizerntant, az állattenyesztést es
a földmérést.

Sass István, uradalmi okl, állatorvos.
Tanítja a külemtant, a boncztant, az első segélyt az állatok betegségei nél es a

ragályos betegségeket.

Reichenbach Ferencz, róm. kath. elemi-iskolai okl, főtanító.
Tanítja a helyes irást, a nyelvtant, a számtant es atermeszettant.

Jamrich Sándor, uradalmi főkertész.
'l'anítja a kerteszetet es a méhészetet, kizárólag gyakorlatilag.

Az iskola gazdasága.
A csákvári uradalomhoz tartozó gazdaság kiterjedése összesen

1977 u. Ebből szántóföld 1582 u; rét 100 kh, legelő 215 u; egyé'~
88 lch.
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A szántóföld 6 dülőre van osztva, melyeken a fö vetésforgók mintái
a következök : Aj forgó: 1. zabos bükköny :ff, 2. búza, 3. kapás :ff,
4. tavaszi luczerna, 5., 6. és 7. luczerna, 8. búza, 9. kapás, 10. tavaszi.
B) forgó: 1. ugar, öszszel szt-iváni rozs :ff, 2. takarmányrozs, utána
csalarnádé, 3. kapás :ff, 4. tavaszi luczerna, 5., 6. és 7. Iuczerna, 8. rozs,
9. csalamádé :ff, 10. tavaszi. F) forgó: 1. zabos bükköny :ff, 2. búza,
3. ugar, öszszel szt-iváni rozs :ff, 4. takarmányrozs, csalamádé.

Az utóbbi forgó talaja alagcsövezett réttörés és főkép a tehenészet
takarmányszükségletének fedezésére lett felállítva.

ÁlIlltlétszám. A gazdaság igáserő-állománya 120 ökör és 16 ló.
Van 80 drb simmenthal-berni tehénböl és ezek növendékeiböl álló tehe-
nészet. A tej részint helyben mint ilyen értékesül. legnagyobb részben
azonban téavajjá és trappistasajttá dolgoztatik fel. Ezenkivül van még
finom merinójuhászat és kis-jenői, meg Poland-China sertéstenyésztés.

Kert és szőlő. Az urasági konyhakert, hol a tanulők gyakorlatilag
taníttatnak, mintegy 3 7ch-at, a faiskola 2 kh-at tesz. A méhészet
100 törzsből áll. A szőlő, melyben a tanulóknak a filloxéra elleni véde-
kezésnek minden módját látni és figyelemmel kisérni alkalmuk van;
3'5 7d~-atfoglal el. Aszölömívelés és borkezelés oktatására különös gond
fordittatik.

CSlíkvár posta- és tlívir6-líIlonuís. Legközelebbi vasuti :íllolluisok: Bíeske
]S km, Bodajk 22 km. vag)' Szél,esfejél'l'lir 2S km.

Kimutatása
azon területnek, mely a nem állami földmíves-iskolák kezelése alatt van.

L Erdélyrész! szász földmÍves-iskol:ík:
1. Beszterczei földmíves-iskola.
2. Földvári
3. Medgyesi

II. Szebellvármegye tangnsdnsagn
Ill. Cs:íkvári földmíves-iskola. .

Egyenkint

31 kh - öl'
31 " 1248 "
40" 153"

Összesen

102 llh UOl ö12

60 " 12,15 "
]977 "---

Összesen 2140 ta, 46 öl'

A csákvári földmíves-iskolát illetőleg megjegyzendő, hogy a gazdaság voltaképen
nem áll a földmíves-iskola kezelése alatt; hanem a földmives-iskola tanulói részére gya-
korlóterül használtatik.



II. FÜGGELÉK.

Adatok
a megszünt hazai mezőgazdasági szakoktatási

intézményekről.

A hazánkban ezidőszerint múködésben levő gazdasági szakoktatási
intézmények leírása után a multban fennállott, de megszünt intézmények
röviden tárgyalandó ismertetése, az előzőkben előadottak mintegy ki-
egészítéseűl, annyival inkább kelthet érdeklodést a t. olvasó előtt, mint-
hogyamultnak megismerése a jelennek méltánylására vezet és mint-
hogy mezőgazdasági szakoktatásunk történetének e szereplői számos,
eddig kevéssé ismert figyelemre méltó mozzanatot tüntetnek fel.

1. A mezőgazdasági szakoktatás legrégíbb nyomai hazánkban.
A mezőgazdaság és az annak körébe tartozó ismeretek iskolai

oktatás útján való terjesztésének első nyomai hazánkban a nagyszombati
egyetemre és a sárospataki föiskolára vezetnek vissza. Mindkét helyen a
·XVII. század második felében külön előadásokat tartottak a mezögazda-
ságról, melyekröl nagyon hiányos följegyzések maradtak fenn.

Biztos adatunk van azonban arról, hogyaN agyszombatból először
Budára és onnét Pestre áthelyezett egyetemen oly tanszék állott fenn,
melynek tanára a fizikai földrajz, természetrajz és technológia mellett a
mezőgazdaságtant (Oeconomia ruralis) is előadta. E tantárgy ak tanára
Mitternbtwgi lovag és magyar nemes Mitterpacher Lajos (szül. 1734
augusztus 25-én Bellyén, Baranyavármegyében, meghalt 1814 májushóban
Budán) monostori apát volt, kinek háromkötetes műve a mezögazda-
ságról - mely ily czím alatt jelent meg: Elemenia Bei rustieee in usum
Academiarum Hunqoriae, Budae. I. kötet 1777, II. kötet 1779 és Ill. kötet
1794, második kiadása pedig halála után három kötetben szintén Budán
az 1816/17-ki évben jelent meg és olasz nyelvre is lefordít tat ott -
tanuságot tesz arról, hogy a mezögazdasággal behatóan foglalkozott.
Megjegyzendő, hogy Mitterpacher idejében még azon tervvel is foglal-
koztak, hogy az egyetem kapcsolatában gyakorlati gazdasági intézetet
(Institutum Oeconomicum practicum) állítanak fel. De nemcsak hogy
e terv nem valósult meg, hanem Mitterpacher halálával, a hazai mező-
gazdaság ügyének nem csekély kárára, a mezőgazdaság tanítása is meg-
szünt az egyetemen és azóta e· tanszék visszaállítására komoly kisérlet
sem történt.
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Az Esterházy Ference gróf által Tal1óson, illetve Szempczen Pozsony-

vármegyében az 1764. évben, az Esterházy Miklós gróf által Tatán
Komáromvármegyében 1765-ben és a Migazzy Kristéf g1-óf váczi püspök
által 1786-ban Váczon alapított Teresiánumbom; melyek mindannyian el-
szegényedett nemes családok nai részére felállított katonai nevelőintézetek,
ú. n. lovagiskolák (scholae equestres) voltak, egyebek között mezőgazdaságot
is tanítottak, mivégből gazdasági fölszereléssel is el voltak látva. Az
ezen tanintézeteken nyujtott gazdasági szaktanítás azonban nagyon
kezdetleges lehetett, minélfogva hatása csekély volt, s a későbbi korra
nézve eredményében j óformán egészen elenyészett.

2. Szarvasi gazdasági iskola, 1779--1806.
Mint ezt a jelen mű 29. lapján bővebben kifejtettük, a Tesseclik

Sámuel által Szarvason alapított gazdasági iskola (Practico oeconomicum
institutum) lényegére nézve földmíves-iskola volt, hazánkban az első
tulajdonképi iskolaszerü intézmény, mely első sorban a mezőgazdasági
ismeretek tanításával foglalkozott. Ugyanott kífejtettük, hogy ezen iskola
és alapítója, ki Festetics György grófnak és .Nákó Kristófnak gazdasági
iskolaik ügyében tanácsadója volt, kerára rendkivüli nagy hatást gyakorolt
s az utókor elismerésére és háláj ára tett kiváló érdemet.

Az iskola, melyet Tesseclik 14 évvel élt túl, azon okból, mert nem
részesült kellő pártfogásban, mezőgazdasági haladásunk nagy veszteségére
1806-ban megszünt.

3. Keszthelyi Georgicon, 1797-1848.
Az az igénytelen magocska, melyet a politikai küzdelem nyilvános

szinteréről a magánéletbe visszavonult Festetics György gróf elvetett,
midőn 1797-ben egy tanárral és egy tanulóval az általa Georgicon-nak
elnevezett gazdasági iskolát megnyitotta, nemcsak nevére áraszt soha el
nem muló dicsőséget, hanem czélját teljesen elérte vele a nagylelkü
alapító, mert azonkivül, hogy saját nagyterjedelmü uradalmaiban vette
hasznát az iskola müködésének, egyúttal úttöréje lett lángolóan szeretett
hazájában az okszerü mezőgazdaság terjedésének.

Ezen gazdasági szakoktatási intézmény felállításával, miben Nagy-
váthy János egész odaadással támogatta, Festetics György gróf a mívelő-
désben jóval előhaladottabb Nyugatnak vágott elébe. Akkor, mikor a
nagyhirü Tliaer Albreclii, kit a németek a "mezőgazdaság atyjának"
neveznek, gazdasági iskoláját Celle-ben 1802-ben megnyitotta, a keszt-
helyi Georgicon öt év óta már javában működött, sabba e tanévben
27 új tanuló vétetett föl, mikor pedig Thaer 1806-ban Möglinbe helyezte
át iskoláját, hogy azt ott jobban kibővíthesse, a Georgiconban már
nyolczféle szakiskola volt egyesítve, hogy helyzetéhez képest mindenki,
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aki a mezögazdaságban vagy annak valamely ágában ismeretet akart
szerezni, erre az alkalmat a Georgiconban feltalálhassa.

Utalva arra, ami a "Mapyarorszáp földmívelése 1896" czimü múben
a Mezőpazdasápi szakoktatás-ról szóló fejezetben a Keszthelyi Georgiconról
részletesebben ehnondatott, a jelen, csupán áttekintés nyujtására hivatott
szemlében azon iskolák, vagy mint annak idején nevezték, azon "osz-
tályok" egyszerü felsorolására szorltkozunk, melyek a Georgiconban
egyesítve voltak.

Kezdetét vette aGeorgicon 1797-ben: 1. az uradalmi gazdatisztek
képzésére szánt iudománuos gazdasági iskola felállításával, melyet már
egy évre rá 2. az 1798. évben értelmes cselédek, illetve parasztfiúk
oktatására rendelt "pamsztiskola" felállítása követett, A 3. iskolai alkotás
volt az 1804. évben megnyílt "Pristaldeum", mely jogvégzett fiatal
embereknek szolgáltatott alkalmat arra, hogy a gazdasági jog tanul-·
mányával különösebben és emellett mezögazdasági ismeretek szerzésével
foglalkozzanak. Ezt követte 4. az erdész- és vadásziskola megnyitása
felsöbb és alsóbb osztályra osztva 1806-ban és 5. a kertéseiskola, mely
után 6. 1807-ben a ménesmester- és lovásziskola került sorra, 7. a mérnok-
iskola 1808-ban nyílt meg, mely kéttanfolyamu iskola jeles növendékeit
a gróf ösztöndíjjal Pestre küldte, hogy ott mérnöki olelevelet szerezzenek,
és végül 8. hogy a női nem gazdasági szakképzése se maradjon el,
ugyancsak 1808-ban qaedaasseonq-iskola is járult a többihez oly tanterv
és oktatási módszer megállapításával, melynél jobbat manapság se lehetne
felállítani.

A Georgiconhoz 901 holdra terjedő pazdaság volt kapcsolva és
minden szükséges vagy czélszerü berendezéssel bőven volt fölszerelve,
bárhonnét kellett is azt beszerezni, mert Festetics György gróf áldozat-
készsége kedvelt intézményével szemben határt nem ismert.

A tanári személyzetet nemcsak hogy a legszorgosabban meg-
választani és a tanári kar számára kitünő férfiakat megnyerni iparkodott,
hanem az akkori nézetekhez képest igen jól dijazta és jutalmazta a
kiváló erőket, saját költségén tanulmányi útra küldte és minden irányban
serkentette őket. Megemlítést érdemelnek itt a heliceni ünnepélyek is,
melyekre a gróf a kiváló írókat, a vidékbeli elökelöségeket és a gazda-
közönséget hívta meg, melyalkalommal pályadíjt nyert dolgozatok olvas-
tattak fel, szavalat ok tartattak, zenei darabok adattak elö az összegyült
közönség elött.

51 évre terjedő fennállása közben a Georgicon tanári személyzetének
97 tagja volt, kik közül 47-en végezték tanulmányaikat a Georgiconban,
a felsöbb szervezetü szakiskola tanfolyam ára pedig a beiratkozott tanulők
száma 1444 volt, kik az ország minden részéből sereglettek ott össze és
kiképeztetésök után apostolokként terjesztették az okszerü gazdálkodást
a hazában mindenfelé.

..
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gróf testvérek c valósították meg, mikor J(lauzál Imre közös jószágigazgatójuk
vezetese mellett Rohonczon Vasvármegyeben oly czélból állítottak fel
közös költségűkre kizárólagos an magyar tannyelvű gazdasági tanintézetet,
hogy abban nagyterjedelmű uradalmaik számára gazdatiszteket nevel-
jenek, mi mellett azonban annak látogatását másoknak is megengedték.

Az új tanintézetnek aGeorgicon és a magyar-óvári intézetétöl
eltérő módon oly szervezetet adtak, hogy az elméleti oktatást gyakor-
latok kiséretében a téli hónapokra szoritották, a nyári időre a .tanulók
ellenben a grófi uradalmak gazdaságaiba osztattak be, hol elméleti
oktatás mellözésével, tisztán gyakorlati útmutatásokban részesültek.
A tanintézet 1839. évi novemberhóban nyilt meg, az 1840. évben a tan-
évet pedig októberhó elején kezdték meg. Gazdák és technikusok számára
a tanfolyam egy, erdészekre nézve két évre volt meghatározva, annak
kijelentése mellett, hogy szorgalmatlan, az intézet czélját tévesztő tanulők
rövidesen eltávolitta tnak, •

A nagy remények keltésevel megindult tanintézet azonban nagyon
rövid életű volt. Hiteles tanúk és följegyzések ezerint ennek oka abban
keresendő, hogy egyrészt a tanintézetet . fentartó grófok szövetsége
bomlott fel, másrészt pedig a kiváló szakerőkböl összeállitott tanári kar
körében kerűltek éles egyenetlenségek felszínre, melyek a tanintézet
megszüntetését siettették, mi az 1841. évben következett be.

6. Nagy-kőrösi mezőgazdasági tanszék, 1840-1850.
A nagy-kőrösi ev. református egyház a didaktikai és pedagógiai

tanszékek mellé mezőgazdasági tanszéket állított fel azon czélból, hogy
a néptanítók szakszerű mezőgazdasági ismeretekben részesíthetők legyenek.
A Város a czél előmozdítására 25 holdnyi próbatelket ajándékozott.
A tanszékre Karika Pál-t választották meg, ki az 1835/36-ki és 1836/37-ki
tanévekben a magyar-óvári gazdasági tanintézet tanfolyamát végezte.
Ez azonban 1848-b~n állásáról leköszönvén, helyét ugyanezen évi
novemberhó 10-én Galgóczy Ká1'oly foglalta el, ki az iskola egyik kitünö
tanítványa volt és ki az országos magyar gazdasági Egyesület közgyülése
által e czélra kirendelt bizottság előtt a mezőgazdaság egész terjedel-
méből kitünő sikerrel vizsgálatot tett.

Galgóczy, hogya gyakorlatot sikeresebben oktathassa, a nagy-
kőrösi egyházi testülettel 8 évre terjedő szerződést kötött, melynek értel-
mében a tanszékhez tartozó gazdaság 82 holdra bővíttetett ki, minek
fejében 400 pengő forintnyi haszonbér fizetésére kötelezte magát azon
föltétel mellett, hogya gazdaságot előlegesen megállapított és elfogadott
terv szerint saját költségén példaszerűen kezeli, a szerződés lejárta után
pedig az egyházi testület a kimutatandó javításokat és beruházásokat
a becslés szerinti áron magához válthassa.
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De alig telt el a szerződésből másfél év, midőn az egyházi testület,
hogya kormánynak a gymnasiumokat szabályozó rendeletének elégséget
tehessen és iskoláját fögymnasiummá alakithassa át, a szerződést fel-
bontotta s a tanszékhez kapcsolt gazdaságot a rajta megkezdett szölő-
és gyümölcsfa-ültetvényekkel együtt örök áron eladta, s ezzel egyidejüleg
a tanszék az 1850. évben végképen megszünt.

7. Zeleméri föMmíves-iskola ál'vafiúk részére, 1845-·1848.
Diós.zeghy Sánntel és Karap Sándor a Fellenberg-féle svájczországi

hofwyli árvanevelő intézet példájára az 1845. év tavaszan a Debreczen
közelében fekvő zeleméri pusztán árvanevelő iskolát nyitottak oly czélból,
hogy az árvafiúkat jóravaló parasztgazdákká képezzék.

Arra hivatkozva, ami ezen iskolaról a jelen mü 130. lapján olvas-
ható, itt csak az jegyeztetik meg, hogy annak épületeit az orosz hadak
az 1848. évben elpusztitván, ezzel örökre megszünt.

8.SzőkelIalmi földmíves-iskola, 1846-1848.
Ezt az iskolát Török János, a rohonczi gazdasági tanintézet egyik

volt tanára állította fel saját költségére 1846-ban, a Czegléd közelében
fekvő Szökehalmán és hároméves tanfolyam berendezése mellett czélja

. majoros és telkesgazdák képzése volt. Az iskola az 1848. évi zavaroknak
esett áldozatul. Egyebek tekintetében arra utaltatik, ami ezen iskolaról
a jelen' mű 130. lapján áll.

9. Mezőgazdasági tanszék a budai József-ipartanodán, illetve a József-műegyete-
meu, 1858-1888.

A Budán 1846-ban alapított Jéseef-ipartomoda létesítése alkalmaval
mezőgct:idasági szakosztály felallítása is volt tervben, de annak életbe-
léptetese elmaradt. Ezen ipartanodából az 1857. évben' alakított József-
müegyetemen, mely Budán kezdte meg múködését, a mezőgazdaságtan
előadása czéljából külön tanszéket is állítottak fel, melyre az 1858. évben
Sporzon Pál neveztetett ki, ki előadásait ott német nyelven kezdte meg,
ugyancsak ő volt azonban az, aki utóbb legelől járt abban, hogy 1867-ben
előadásait ott magyar nyelven folytatta. Sporzon mint az országos felsőbb
gazdasági tanintézet igazgatója az 1867. év őszén Keszthelyre költözvén,
helyét a müegyetemen Kodolányi Antal foglalta el, ki azonban a kolozs-
monostori tanintézet vezetésével megbizatván, a tanszéket a kihirdetett
pályázat útján 1868-ban zólyomi Wágner Lás,zló-val töltötték be. Wágner
ez időtől fogva egész 1888. évi juliushó 2-án Gossensassban (Tirol) bekövet-
kezett haláláig adta elő a müegyetemen a mezőgazdaság encyklopédiáját,

Minthogy némely tanévben csak csekély számu hallgatóság irat-
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kozott be a mezőgazdaságtau hallgatására, ebből azt a következtetést
vontak le, hogy a tanszék fölösleges, minélfogva a tanszéket eltörülték
és helyébe 1889-ben a 1npzőgazdasági qépiannal: állítottak tanszéket.

Azon megmásíthatatlan tényt szemügyre véve, hogyaBudapesten
működő két főiskolán fennállott mezőgazdaság] tanszéket egyszerüen el-
törülték, s ezzel összehasonlítva azon szintén elvitázhatatlan tényt, hogy
más országok csaknem minden főiskolajan áll fenn tanszék vagy tanszék-
csoport a mezőgazdaság tanítására : sajátságos színben tünteti fel azt a
felfogást, mely hazánk némely intéző körében a- mezögazdasági szak-
oktatás fontosságáról uralkodik. Megtörtént ez pedig oly országban,
melynek boldogulasa első sorban a mezőgazdaság virágzásatol függ és
melyben azért, mert a szakoktatás fejlesz tése legbiztosabban vezet
e czélhoz, semmiféle alkalmat nem szabadna elmulasztani, melylyel a
mezőgazdasági ismereteket minél szélesebb körben elterjeszteni válik
lehetövé, kivált ha ez aránylag csekély áldozattal érhető el.

E tényekkel szemben legközelebbi példaképen Aussiria hozhato fel,
hol a bécsi technikai főiskolán, mindamellett, hogy Bécsben gazclasági
főiskola is létezik, továbbá a qrácei, a prágai német, a prágai cseh és a
bricnni cs. kir. technikai főiskolákon egy-egy tanszék van a mezőgazdaságtan
előadásara rendszeresítve, a krakói egyetem filozófiai fakultása kapcsolataban
pedig több tanszék közreműködésével rendszeres mezögazdasági tanfolyam
áll fenn. Németországban is, mely egészben véve még inkább van iparának
fejlesztésére utalva, mint Ausztria, csaknem minden egyetemen és mű-
egyetemen van mezőgazdasági tanszék, ily tanszék-csoport vagy oda-
kapcsolt gazdasagi főiskola.

10. Keszthelyi lll. kir. földmíves-iskola, 1865--1875.
Az 1874. évben a hazai -gazdasági szakoktatás újjászervezésnek

vettetvén alá, ennek az 1865. évben keletkezett keszthelyi országos
gazdasági felsőbb tanintézetre s a vele kapcsolatban volt földmíves-
iskolara az a következménye volt - mint ez jelen mű 75. lapjan olvas-
hato -, hogyafölvételi föltételek mérséklése mellett a tanintézet eddigi
kétéves tanfolyama barom évesre állapíttatott meg, a földmíves-iskolanak
pedig fokozatos megszüntetését rendelte el Bartol György akkori föld-
mívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir, Minister azon okból, -hogy
a ráfordít ott költség megtakaríttassék. A jövő tanévre tehát nem vettek
föl többé tanulokat és az iskola 1875. évi juliushóban bevégezte pálya-
futását. Éppen 10 évig tarto fennállása közben a keszthelyi földmíves-
iskolaba 110 tanulo volt beírva,

11. Llptó-ujvári m. kir. földmíves-iskola, 1871-1886.
A Felföld számára az első földmíves-iskolát Liptó-Ujvárt allítot~ák

fel az; 1871. évben, melynek taníta si nyelve, tekintettel környékére,
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H. 1\ magyar-óvári m. kir, gaz(l. akadémia németnyelvü tanfolyama, 1884.

részben tót volt. Ezen iskolának elhelyezése azonban kedvezőtlennek,
gazdasági viszonyai pedig fölötte mostoháknak bizonyulván, a Felföld
igényeinek jobban megfelelő helyet iparkodtak kiszemelni új földmíves-
iskola számára. Ily hely Himassombatban találkozott, rnire ott az új iskola
létesítéséhez az erre hivatott helyi tényezök áldozatkészsége mellett
csakhamar hozzáfogtak és az előmunkálatok befejezése után ide helyezték
át a feloszlatott iskolát. Ezzel Liptó-Ujvárt a földmíves-iskola létezése
megszünt, annak helyét pedig az ott 1886-ban felállított tn: kir. erclőőri
ssakiskola; milyen ott 1801-ben már létezett, foglalta el.

12. Istválltelki földmíves-iskola, 1875-1891.
Az országos magyar gazdasági Egyesület 1873-ban Károlyi István

gróf volt elnökétől Budapest közvetlen közelében Rákos-Palotán azon
czélból kapott bizonyos kikötések mellett "Istvántelek" néven 150 holdnyi
területet, hogy azon földmíves-iskolát állítson. Mint erről jelen mú
133. lapján bövebben van szó, az iskolát az 1875. év őszén meg is
nyitottak, minthogy azonban az iskola fentartása az Egyesületnek arány-
talanul nagy áldozatába került, az Egyesület annak megszüntetését
határozta el, mi az 1891. évben meg is t?rtént.

Az iskola helyét a budapesti Gyermekmenhely Egyesület által fel-
allított ésfentartott kcrtéssképeő iskola foglalta el.

13. Zsitva-ujfalui m. kir. földmíves-iskola, 1883-1895.
A Zsitva- Ujfaluban, Barsvármegyében 1883-ban megnyitott föld-

míves-iskola mellé bérbe vett 200 holdnyi gazdaságra nézve a bér-
szerződést, mint ez jelen mű 131. lapján is emlitve van, csak 12 évre
kötötték meg. A szerzödés szerint a bérlet 1895. évi szeptemberhó l-jén
lejárván és a szerződés nem lévén meghosszabbítható, ennek következtében
az iskolát meg kellett szüntetni, Ez akként ment végbe, hogy az iskola
tanszemélyzetét, ingó fölszerelését, sőt másodéves tanulóit is az időközben
Kecskeméten felállított és az 1895. év őszéri megnyitott m. kir, föld-
míves-iskolába helyezték áto

A zsitva-ujfalui iskolának 11 évi fennállása közben 134 tanulója volt.

Mint ez a magyar-óvári gazd. akadémiának jelen mű 1., 2. és 3.
lapján előadott történetében ki van mutatva, e tanintézet fennállásának
1. korszakában az előadások nemet es részben latin, H. kerszakában
kizárólagosan német, HI. korszakában pedig nemet és magyar nyelven
tartattak, sőt e HI. korszakban, mely látogatottságára nézve a 'leg-
nagyobb számot tünteti fel, egy 'vezetés mellett tulajdonképen két, t. i.
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egy német és egy magyar teljes tanfolyam, vagyis kettős tanintézet mű-
ködött párhuzamosan egymás mellett. Ez a körülmény azzal nyert
határozott kifejezést, hogya tanári testület némely tagja. csakis egyik
vagy másik nyelven tartotta előadásait, mi mellett természetesen több
esetben fordult elő, hogy egy-egy tan erő mindkét nyelven tanított.

Eltekintve attól, hogy kétnyelvü tanintézet vezetése és kezelése,
de kiváltképen megfelelő tanerőkkel való ellátása nagy, sok esetben csak-
nem legyőzhetetlen nehézségekkel jár; figyelembe véve továbbá, hogy az
akadémia helyiségei és berendezései két tanintézet számára elégteleneknek
találtattak és végtére annak a fölismerése, hogy hazánknak nem lehet
hivatása, hogy állami költségen idegennyelvü felsőbb szervezetü taninté-
zetet tartson fenn; mindezen okok Széchenyi Pál gróf akkori földmívelés-,
ipar- és kereskedelemügyi m. kir. Ministert a németnyelvü tanfolyam be-
szüntetésére birtálc rá.

Ezen elhatározás annyival inkább megokolt volt, mert utóbbi években
a németnyelvü tanfolyam hallgatóinak száma következetesen csökkent,
a magyar tanfolyamé pedig fokozatosan oly arányban növekedett, hogy
a magyar hallgatóság egymagában is teljesen kielégitő látogatottságot
biztosított azon tanintézetnek, melynek leírását Kölcsey Ferencz remek
irónk az 1836. évben ismertetve, epedéssel fejezi ki azon hő óhaját;
"vajha minél előbb eljőne az idő, midőn az óvári szép intézet necendékei a
tudomány szavát magyar- nyelven hallgathatnák. (( A költő ezen fohászszerü
óhaja, annak kifejezésre juttatása után 33 évre rá, t. i. 1869-től fogva
féUg és 48 évre rá egészen ment teljesedésbe, mert a tanintézet az
1884. évtől fogva teljesen magyarrá vált.

Ez az átalakulás, mint ez jelen mű 3. lapján ki van fejtve, a tan-
intézet hallgatóinak számát természetszerüen leszorította, mely beállott
következmény magyarázata azonban nemcsak abban keresendő, hogya
nemet elöadási nyelvet elejtették, hanem nagyrészt azon okban található
fel, hogy ezentúl a hazai gazdasági szakoktatás tagozatába beleilleszkedve,
fölvételi föltételeit szigorúan betartotta és ezentúl csak oly tanítványokat
fogadott be az akadémia, kik a középtanodai tanfolyamot érettségi vizs-
gálat let ételéveI fejezték be, megfelelő gyakorlati előképzettségükről pedig
kielégitő módon tettek tanuságot.

Az azelőtt való nagyobb látogatottság egyik magyarázata éppen
abban rejlik, hogy a hallgatók fölvételenél a leendő tanítványok iskolai
és gyakorlati előképzettsége tekintetében nagyobb mértékü elnézést
gyakoroltak, mi a hallgatóság létszámát növelte ugyan, de annak kvali-
tását jóval nagyobb arányban le is szállitotta ; már pedig ajánlatos, hogy
kivált szaktanintézetek ne annyira tanítványaik nagy számában, mint
inkább azok kellő minőségében keressék sikerök és méltó büszkeségök
kitűzött czélpontját.

• • •



III FlTGGELÉK.

ne- xt-
lépett-lépett

1836-41
39-47

.40
46-48
46-48
47

A m. kir. gazdasági akadémia, a m. kir. gazdasági tanintézetek s a
m. kir. földmíves-iskolák tanári, tanítói és tisztviselői személyzetének

névsora.
A nevek a következő kimutatásban két sorozatban, t. i. 1. kronológiai

és 2. betüsor szerinti rendben közöltetnek.
Az I. sorozatban a nevek akként következnek egymásután, amint

azok viselői valamely minőségben az illető szakoktatási intézmény
szolgálatába léptek, azért tehát oly egyénnek neve, ki helyét megváltoz-
tatta, e sorozatban ugyanannyiszor fordul elő, ahány gazdasági szak-
oktatási intézménynél működött,

A II. sorozatban közölt névsor az előbbit kiegészíti, s itt a gazda-
sági szakoktatási intézmények összes személyzetének neve közölte tik
betusor szerinti rendben.

Megjegyeztetik, hogy az adatok közlése, egyes esetektől eltekintve,
az 1896. év végeig terjednek.

1. névsorozat.
A tanári, tanítói és tisztviselői személyzet kimutatása gazdasagi szak-

oktatasi intézményenkint kronulögíuí sorrendben.
Észrevétel. A név után következő első szám az illető szakoktatási intézménybe a

belépés kezdetét, a második az abból való kilépés évét jelenti. Szükségtelen ismétlés ki-
kerülése miatt az évszám első két száma elhagyatott.

r!litgyar·óvári m. kir. gazdasági akadémia.
Megnyílt az 1818. evben.

1. korszak : 1818 -18408.

Wittmann Antal
Liebbald Gyula clr
Klingenstein Frigyes dr
Kalt Péter
Kanyó Mihály . . .
Orkony Adolf
Schachner Károly
Hayne József
Pollák Ignácz clr
Torkos Pál ...
Bischof Ede
Kopetz Gusztáv

Renner Vilmos
Reitmann Ignácz
Masch Antal dr .
Zwinz Pál
Strassnitzky János
J ummerspach Frigyes

ne- xt-
lépett-e-lépett

1818-32
18-19
18--19
18-34
19--39
19-39 MaschAntal dr .
20-34 J ummerspach Frigyes
29-32 I Pabst Henrik Vilmos dr
32-·40 Farkas János
34-35 I Köhler Vilmos . . . . . . .
34-361 Moser Ignácz clr
35-46 Kolaczek Ervin

II. korszak: 1850--1869.

1840
47
50-61
50-52
50.
50-69
50-53
14
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Haberlandt Frigyes
Hacker Lajos
Wangenheim Vilmos báró .
Müller Agosb Ernő
Hecke Venczel
Höller József
Schneider Antal
Reitlechner Károly dr ..
Súkup Ede
Mayr József
Perné Bálint
Hitschmann Hugó Hippolyt
Rosmanith János ..
Balás Árpád
Ammer János
Wilhelm Gusztáv dr
Dilg Vilmos
Pj etsch József . . .
Lenz Lipót
Bauer Herman
Schleicher Henrik
Krafft Guido dr
Schwackhöfer Ferencz dr
Lorenz Norbert

Ill. korszak: 1869-188!.

Masch Antal dr
J ummerspach Frigyes
Köhler Vilmos
Pjetsch József
Hacker Laj os. .
Villa-Secea Roderich báró
Lehmann Oszkár
Ulbricht Rikárd dr
Fuchs János Miksa
Kaltenegger Ferdinánd .
Kánitz Agoston dr
Barkassy Kálmán'
Tuba Lajos
Cselkó István
Stollár Gyula
Rodiczky Jenő dr
Renner Gusztáv
Ráthay Imre
Sissovics Károly
Schadl János. . .
Csanády Gusztáv dr
Kosutány Tamás dr
Nedeczky János

Be- J.::i-
lépett-lépett

1850-69
51-53
53-55
53-54
54-69
55-65
55-56
56-69
59-62
60-63
62-69
62-64
62-63
63-65
64-65
64-69
64-65
65
65-68
65-66
65-68
66-69
68-69
68-69

Thallmayer Viktor
Ekkert József dr
Ordódy Laj os
Falb Herman
Küffner Ernő
Koós Gábor dr
Sporzon Pál. .
Deininger Imre
Székely Mihály
Linhart György
Szentkirályi Akos dr
Fehéry János . . . .

I Lowieser Mihály
I Aurnhammer István

Potásy János
Cserháti Sándor
Koritsánszky János .
Reitmann Viktor
Müller Ottó dr
Reitmann Viktor
Lejtényi Károly
Harrer Tamás
Blaskovics Ödön
Villási Pál
Hajós Emil
Girtler Aurél
Lakner József . . . . . . . .

Be- Ki-
lépett-lepett

1870
73-74
73-74

.73-73
73-75
74-74
74
74--84
74--75
74
74-75
74-80
74-75
74-75
74-75
75
75-80
75-78
78-84
78
78-78

...... 78-80
79-80
79-80
80-84
80
83

1840-84
47-84
50-79
65 Pjetsch József
69-70 Cselkó István
69~ 72 .Kosutány Tamás dr
69--84 N edeczky János
69-84 I T~allmayer Viktor
69-73 I Lmhart György
69-73 Sporzon Pál
69-70 Cserháti Sándor
69--74 Reitmann Viktor
69-70 Suschka Rikárc1 ..
69 Girtler Aurél .

..... 69-74 Ilsemann Keresztély
69-83 Lakner József
69-78 Mezey Gyula
70:-73 Szilágyi Gyula
70-74 N edeczky Bela
70-·75 Balás Arpád
70-71 Zalka Zsi:::mond
71 Kiss Endre
72 Szilassy Zoltán . . . . . .

IV. korszak az lS8!jSf>. évtől fogva.

1865-rnostig.
69- »
71- "
72-87
73--mostig.
74- "
74-90
75-mostig.
78-85
78-mostig.

80-89
81-92
83---;89
84-mostig.
84-85
84-85
84-mostig.
85-88
85-86
85-92



Be- Ki-
lépett lepett

1886-95 Herrsch Árpád 1880-90
86-87 Gáspár Károly 80-82 '
88-90 Villási Pál 80-86
88-mostig. Dobos Ferencz 82-83

..... 89-90 Czájlik István 83-84
89-91 Kiss Lajos 83-84
89-mostig. Schadl János 83-mostig.
90-91 Jahn József 83-88
90--93 I Grasselli Miklós 83-85
90-mostig. Deininger Imre. 84-92
91- " I Ernyey Árpád 84-87
91-96 F'orster Elek 85-85
92-93 Baross Károly 85-86
92':'-rnostig.Szalay János 86-90
93-94 Szentpály Gyula 86-·88
93-mostig. Leesényi Bela. . 86-88
93-94 Czakó Bela 87-mostÍg.
94-mostig. Hanny Bela 88-91
95-96 Farkas Sebestyén 88-mostig.
95-moslig. Ferstl János 88-90
95-96 Lovassy Sándor dr. 89-"

Czeglédy Tivadar 90-91
Kerpely Kálmán 90-92
Zalka Zsigmond 90-91
Rossberger József 91-93
Csorba Gusztáv 92-mostig.
Kopeczni Károly 92-95
Nitsmann Jenő 92-96
Ferstl János 93-mostig.
Ferenczy Károly 93-95
Lehrmann Ferencz 95-mostig.
Hosszu Albert. 95-95
Mészáros Peter 95-95

I
Bolgár Dezső 96
Rázsó Imre 96

I Debreczeni m.kir. gazd. tanintézet és földlll. isk.
Megnyílt az 1868. évben.

Papi Balogh Peter 1867-68
Magyari Kóssa Nándor 67-68
Böllmann János 68-73
Lengyel Béla dr 68-68
Molnár Lajos . . 68-74
Domokos Kálmán 68-95

75-mostig. Nyáry Ferencz dr 68-69
Tormay Bela 69-73
Deininger Imre 69-74
Lakner József 69-74

I Vedrödi Viktor dr 69-mostig.
I Békesay László 69-94

Koppmann Elek
Czeglédy Tivadar
Czeglédy Tivadar ismét
Oshegyi József
Gáspár János dr
Marton Andor
Ujhelyi Imre
Treitz Péter
Ferstl János
Hensch Árpád.
Nyiredy Jenő dr
Károly (Karl) Rezső
Mücke Henrik

, Rüdenburg Viktor
Fest Bela .....
Somssich Bela
Sztankovics János
Baintner Ferencz dr
Zechmeister Jenő
Vörös Pál .
Rázsó Imre

Be·
lépett

Ki·
lépett

Keszthelyi lll. kir. gazdasági tali intézet.
Megnyílt az 1865. évben.

Péterfy József
Soos Mihály
Tonnay; Béla
Balás Arpád
Tóth Agoston .
Rosenbach Ignácz
VIagner Károly
Schenek István dr
Sporzen Pál
Galba Károly .
Csengey Vilmos
Belke Tivadar
Engelbrecht Károly
Bach József dr
Sparszam Pál . . . .
Csanády Gusztáv dr
Sissovics I{ároly
Szabó Albert
Nádaskay Bela dr
Hanny Béla
Kiss József
Villási Pál
Hauer Géza
Vargha Imre
Müller Ottó dr
Mórágyi István

1864-67
65-89
65-69
65-84
65-67
65-67
66-67
67-70
67-74
67-85
67-83
67-75
68-75
70-71
70-mostig.
71- "
74-75
74-76
75-75
75-79

75-79
75-83
76-80
77-78
80-81

211

14*



212 .

Be- Ki-lépett lépett
1869-70

70-71
70-74

. . . .. 71-72

Máté Sándor
Szecsey István
Pekár Imre
Virágh Elek. .
Szüts Mihály:
Csécsy József
Tótfalusy Miklós dr
Lórencz Károly
Török Gábor . . . .
Bukuresti B. Jáno!;
Ekkert József dr
Sissovics Károly
Torda József
Biró Pál .....
Kovács Sándor dr
Szabady Pál
Róttler József id.
Réti János
Várady Lajos
Futó Mihály
Czájlik István
vValter Mihály
Szakáts Péter
Tökés Lajos. . .....
Dániel Elek
Czakó Béla
vValter Lajos
Székely István
Czájlik István. . . . . .
Snazei Ferencz
Müller Ottó dr
Rottler József ifj.
Herdliczka Béla
Lehoczky Tihamér
Zalka Zsigmond
Hosszu Albert
Ferenczy Ferencz
Czeglédy Tívadar
Szabó István ...
Bodrogközy Zoltán
Kerpely Kálmán
Vörös Pál
Csérer Laj os
Kállay Ödön
Abonyi Károly
Sporzon Pál ifj.
Budaházy Kálmán
Fekete Pál
Raá b Kálmán . .
L'huillier István

72-mostig.

73-74
73-75
73-74
74-84
74-76
74-76
74-76
74-76
74-87
74-mostig.
74-81
76-84
76-82
76-79
76-78
76-83
78--88
79-82
81-81
82-82
82-87
82-92
83-88
84-mostig.
84-91
84-mostig.
87-90
87-mostig.
88-88
88-90
88-95
90- "
90-92
90-95
92-93
92--mosUg.
92-95
93-mostig.
95--96
95-96
95-mostig.
95- "
95- "
96
96

I
Kolozs'lIIonostori lll. kir. gazdasági tanintézet.

Megnyílt az 1869. évben.
Be- Ki-lépett lepett

Kodolányi Antal 1869-73
'I'imár Károly 69-70
Entz Géza dr 69-73
Fendt Antal 69-70
Mina János dr . . . . . . 70-79
Ritter Gusztáv 70-mostig_
Vörös Sándor 70-- "
Tuba Lajos 70- "
Kertész György 70- "
Kalmár Tivadar 70-71
Walter Lajos 70-82
Haller Károly dr 71-mostig_
Heigel József 71-92
Gamauf Vilmos 71--79
Székely Mihály . 72-74
Ordódy Lajos, 72-73
Szentkirályi Akos dr 72-73
Vékony Gábor 72-73
Szaniszló Albert dr 73-93
Hadwiger Albert 73-74
Lakner József 74-75
Székely János 74-74
Tulogdi Soma 74-81
Molnár Lajos 75-75

I Balaskó Ferencz ..... 75-75
Domokos István 75-77
Páll Károly 75-76
Székely Dénes 75-78
Papp György 76-·81
Szakáts Péter 77-79
Benkö Sándor 77-78
Szász Farkas 78-79
Vörös Imre 78-80
Szentkirályi Ákos dr 79-mostig.
Magyary Károly 79-79
Engelbrecht Antal 79-81
Gáspár József 79-91
Mihály Pál 80-81
Török Elemér 81-81
Ásványi Lajos 81--96
Réti János 82-mostig.
Ákontz János dr 82-85
Lessényi Béla 84-84
Ferenczy Ferencz 85-86
Mika Ottokár . . . . 85-86
Czeglédy Tivadar 87-88
Németh András 88-mostig.
Gorzó László 89-89



Michl Ignácz
Póczy Mihály.
Pöllnitz Oszkár báró
Páter Béla
Csiky János
Koerfer István

ile- Ki-
lépett lépett

1890-mostig_
92- "
92-93
93-mostig.
94-95
94-mostig.

Kassai Ill. kir. gazdasági tanintézet.
Megnyílt az 1874. évben.

Böllmann János
Barkassy Kálmán
Lakner József
Stollár Gyula
Schadl János . . . . . . .
Balogh ~ál
Hensch Árpád
Sissovics Károly
Bukuresti B. János
Szentkirályi Ákos. dr
Szecsey István
Lejtényi Károly dr
Dániel Elek
Polyák Arthur
Czignay Agoston.
Szent- Imrey Imre
Rodiczky Jenő dr
Lehoczky Tihamér
'I'ömösváry Ödön dr
Girtler Aurél . .
Békéssy Sándor
Csorba Gusztáv
Páter Béla
Rovácsy Béla
Virág Gyula.
Hazslinszky Gyula
Gerlóczy Géza
Meskó Pál
Marton Andor
Zalka Zsigmond
Szaniszló Albert dr
Wickl Gyula
Szecsey István
Kodolányi Arpád
Hosszu Albert. . .
Windisch Rikárd
Keller Gyula
Sztankovics János
Uitz István

Adai lll. kir. földmíves-iskola.
Megnyílt az 1884. évben.

Szobonya Bertalan 1884-96
83-92 Kiss Sándor 84-88
84--86 Nedeczky Béla 85-86
84-84 Szabó István 86-90
84-86 Csapó Lajos. . . . ... 88-89
88-90 Kiss István 88-mostig.
85-92 Kállay Ödön 89--91
85-93 Rottler József ifj. 90-94
85-mosUg. Ferenczy Károly 9'2.-93
86-87 \ Raáb Kálmán . 93-95
87-mostig. Szeles János 95-96
88-" Horváth Samu 96
90-90 Lukácsy Imre 96
92-95 Berger Károly Lajos 96
92-mostig. f k l
93 Csákoviíri Ill. kir. öld mives-ís o a.

- "93-96 Megnyílt az 1886. évben.
94-mostig. Lammer Vilmos 1885-mostig.
94-96 Szabó Rezső 87-89
95-95 SnazeI Ferencz 87--88
95-mos~ig. Kiss Endre 88-89
96 Ferenczy F'erencz 89-90
96 Szekeres Akos 89-90
96 Bágyi József 89-92

1873-94
74-75
75-83
75-92
75-83
75-76
76--80
76-86
76-mostig.
76-79
76-85

.79-85
80-82
81-84
82-84
82-mostig.

Debreezeni lll. kir. földmíves-iskola.
Megnyílt az 1867. évben.

Személyzetének névsorát lásd a
debrecseni m. ki1·. gazd. tanintézetnél.

Rimaszombati lll. kir. földmíves-iskola.
Megnyilt az 1884. évben.

Be-
lépett

Ki-
lépett

I Karáll János
Gáspár Károly
Lessényi Bé.la
Kodolányi Árpád
Miklóska Kálmán.
Rády István
Grasselli Miklós
Baranyay Kálmán
Bodrogközy Zoltán
Sporzon Pál ifj ....
Csérer Laj os
Bodrogközy Zoltán
Duschek István
Kozáky Jenő
Benkő Pál .
Ludmán Béla

1882-86
83--84
84-86
85-94
85-86
86-mostig.

86-93
87-88
88-92
92-92
91-92
93-96
94-96
94-mostig.
96
96
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Osérer Lajos
Hosszu Albert
Sztankovics János
Székely István
Fekete Pál
Lukácsy Imre
Zoltán Akos
Abonyi Károly .....
Montbach Jenő
Ferenczy Károly
Wagenhuber Kornél
Wickl Gyula

Be- Ki-lépett lepett
1890-91

90-91
91-91
91-92
91-93
92--:-95
93-mostig.
93-95
95-95
95-96
95-mostig.
96

Szent-imrel m. kir. földmíves-iskola.
Megnyílt az 1886. évben.

Herdliczka Béla
Karáll János
Hauer Géza
Székely István
Szász József. .
Nagy Károly
Ujhelyi Imre
Schumayer Mátyás
Kovács István
Lukácsy Imre . . .
Halász Gyula
Ozeglédy Tivadar
Knoll Gusztáv
Szabó Sándor
Ludmán Béla .
Kamenczky József
Uitz István
Nitsmann Jenő

émeth József

1885-88
86-88
88-mostig.
88-91
88-94
88-89
89-89
90-90
90-92
9.1-92
92-94
92-96
94-94
94-95
95-96
95-95
95-96
96
96

Szerb·nagy-szt-miklósi lll. kir. földmíves-iskola.
Megnyílt 1800-ban, állami 1887 óta.

Herczogh Hugó 1888-mostig.
Baranyay Kálmán 88-92
Meskó Pál 88-90
Sztankovics János 90-91
Csérer Lajos. . . . 91-91
Mücke Henrik 91-92
Győrffy ..Sámuel báró 92-94
Kállay Odön 92-95
Mészáros Péter 94-95
Uitz István 94-95

Be- Ki·
lépett lépett
1895-mostig.

95-96
Rottler József ifj.
Tar Gyula
Kamenczky József 95-mostig.

AIgyógyi m. kir. földmíves-iskola.
Megnyílt az 1892. évben.

Gáspár József
Gánóczy Tivadar
Fodor Albert
Kozáky Jenő
Berger Károly Laj os
Keller Gyula
Fehrentheil Frigyes
Neiger János
Lukácsy Imre
Duschek István . . . . . .
Ferenczy Károly
Nagy Imre
Silex Károly

1891-mostig.
91-92
92-93
92-94
93-94
94-94
94-95
94-mostig.
95-96
96·-9G
96
96
96

Pállai lll. kir. földmíves-iskola.
Megnyílt az 1893. évben.

Székely István 1892-mostig.
Fekete Pál 93-95
Németh József 93-96
Koppmann Elek 95-mostig.
Szemere Márton ..... 96-96
Kodolányi Árpád 96

Kecskeméti m. kir. földmíves-iskola.
Megnyílt az 1895. évben.

Grasselli Miklós 1895-mostig.
Berger Károly Lajos 95-"
Gál József 96
Zvaller Sándor 96
Tar Gyula 96

Lugosi m. kir. földmíves-iskola.
Megnyílt az 1895. évben.

Nagy Károly 1895-mostig.
Fehrentheil Frigyes 95-"
Krézsek István 95- "

Jászberényi m. kir. földmíves-iskola.
Megnyílt az 1896. évben.

Szabó István 1895-mostig.
Duschek István 96
Szemere Mártoll 96
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Il. névsorozat.
A tanári, tanítói és tisztviselői személyzet kimutatása

betüsoros rendben.
Habár mindennemü intézkedés megtörtént részemről arra nézve,

hogy az alább közölt nevek után felsorolt adatok hiteles minőségben
beszereztessenek, ez az erre fordított gond és nagy fáradság mellett
mégsem sikerült minden egyes esetben tökéletesen.

Az adatokban előforduló hiányok kiegészítése vagy kiigazitása jelen
névsor alapján utóbb nem fog nehézséggel járni.

A muoek. felsorolására vonatkozólag megjegyeztetik, hogy jelen ki-
mutatás keretébe csak oly nyomtatásban megjelent irodalmi termékek
voltak beilleszthetők, melyek önálló kötetben, füzetben vagy különlenyomatban,
és pedig azon idő folyamában láttak napvilágot, melyet a szerző a felsorolt

szakoktatási intézmények valamelyikénél a g(tzdasági taniigy szolgálatában töl-
tött el. Minden előbb vagy utóbb megjelent mű a jelen kimutatásban nem
volt figyelembe vehető.

Mindamellett, hogy az irodalmi működés feltüntetésére kiváló gond
fordittatott, mi nem csekély fáradságba került, bizonyára több hiány lesz
benne feltalálható. Ennek tudata szerkesztőt azonban nem riasztotta
vissza a gazdasági szakoktatás körében alkalmazott személyzet műkö-
désének e jellemző adata kimutatásának felölelésétől, mely, nézete
szerint, a jelen Évkönyv keretébe különösen beleillik. Ha tehát ily össze-
állítás első kisérlete nem sikerült is tökéletesen, legalább alapul szolgálhat
a benne levő hiányok kiigazitására, mi nagyon kivánatos volna, mert ily
kimutatás későbbi időkre való elhalasztása a feladat tökéletesebb meg-
oldásának nehézségeit csak fokozza.

Hasonló szempontból indult ki szerkesztö, midön egyáltalában az
egész névsor közlésének nagy munkájának teljesitésére határozta el
magát. A jelen Évkönyv megjelenésének alkalmát az ügy érdekében
azonban még annak biztos tudatában sem tartotta elszalasztandónak,
hogy sok esetben hiányos adatot lesz kénytelen közölni, de a hazai
gazdasági tan ügy körében szerzett hosszú évsorra terjedő tapasztalása,
személy- és tárgyismerete biztat ólag szólt amellett, hogy az első enemü
kisérletet megtegye és ezzel oly alapot szolgáltasson, mely a további
kiegészítéseket nagy nehézségek nélkül teszi lehetövé.

Kivánatos lett volna itt a megszünt hazai gazdasági szakoktatási
intézmények tanszemélyzetéről hasonló adatok közlése, ezt azonban más

. alkalomra kellett elhalasztani.
Fölvétettek továbbá a névsorba azon kitüntetések is, melyekben az

illetők királyunk Ö Felsége vagy idegen uralkodóktói részesültek, de itt
is csak azon kitüntetések voltak fölvehetők, 1nelye7cben azok valamely
seakokiaiási intézmény szolgálatában eltöltött idejök közben részesültek.
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Midön szerkesztö ezennel megköszöni mindazok fáradozását, kik őt
a névsorozatok összeállításában támogatui szivesek voltak, egyúttal fölkér
mindenkit, aki azokban valami kiigazítani valót talál, hogy azt az ügy
érdekében tudomására hozni szíveskedjék. .

Végül megjegyeztetik, hogya? alább közölt névsor adatai az 1895.
éo végeig terjednek, amely adatok teljes megbízhatóságáról azonban meg-
gyözödést lehetett szerezni, ilyenek közlése az 1896. év végeig terjesz-
tetett ki.

A névsorban használt rövidítések magyarázata.
átli. = áthelyezvo,

áll. = államtudomanyi doktor,
blcs. = bölcsészeti doktor,
gyógy. = gyógyszerészet-doktor,

dj' jog = jogdoktor,
Oj·V. = orvosdoktor.
tenn. = természettud. doktor,

. veg!J. = vegyészeti doktor,
elő. = előadó,
fbi rt. = földbirtokos,
[bkrt. = fökortéss,
[iu: = füzet,
gtiszt = gazdatiszt,
g. inző = gazdasági intéző,
g. inzős. = gazdasági intézősegéd,
igazg. = igazgató,
ig-tnó = igazgató-tanító,
irdt = irodatiszt,
jelg = jelenleg,
jelg is ott míit-,. = jelenleg is ott mííködik,

kiad.
kitűnt,
krt,
kr-tno
u«
leöt.
kns},
mgh.
inidc.
nyugI. von.
ödj. s.
rk. tr
r. tr
s-tllÓ

szli.
tnó
t'l'

tr-s.
u. a. min-ben
u; o.

= kiadás,
== kitüntetéso,
= kertész,
= kertész-tanító,
= kinevezve,
= kötet,
= különlenyomat,
= meghalt,
= ruűködik,

= nyugalomba vonult,
= ösztöndijas segéd,
= rendkivüli tan ar,
= rendes tanár,
= scgédtanító,
= saületéshelye,
= tanító,
= tanár,
= tanársogéd,
= ugyanazon minőségben,
= ugyanott.

. Rövidítések a felsoroltakon klvűl mlndenűtt használtatnak, hol azok az értelem
megzavarása nélkül alkalmazhatók.

Ahonyi Károly, szk. Acsa-Kiat,
Néoradom., 1850 dec. ,'25. - Odj. s.
Csákóvárt 1893-t,ól, áth. U. a. min-
ben a debreczeni földm.-isk.-hoz
1895. - Jelg Nyitrán a gazd. téli
tanfolyam szaktanára és vezetője.

Akoni» János dr (jag), szh. Kolozsvá1',
1857. Igazg. segéd K.-Monostoron,
előadásokkal megbízva, 1882-85.
- J elg haszonbérlő Válaszúton.

Ammcr János, ssli. Pozsony, 1835
okt., 10. - Irdt és pénztáros
M.-Ovárt 1~64-töl. - Mgh. 1865
jul. 7. M.-Ovárt.

Ásványi Lajos, seh, Györ, 1844
ju,n. 2. - G. inző K.-Monostoron
1881-töl, áth. Szabadkára 1896 a
leendö földm.-isk. vezetöjévé.

M üvei: Mezőgazdasági apróságok. r.,
II., Kolozsvár, 1892. - A vörös lóher
termesetésérül. U. O. 1893. - A baromfi-
tenyésztésröl és a szárnyasok hízlalásáról.
U. O. 1894. - A Kolozs-monostori m.
kir. ga7.rt. tanint. gazdaságának ismer-
tetése. Útmutató a tanintézeni gazdasági
gyakorlathoz. U. O. 1896.

Aurnhannner István, lásd MÓ1·ág,lji.

Bach Józsc! dr (oru.). - R. tr Keszt-
helyen 1870-71.



Bágyi József, seh. Maros-Kopdmd,
Alsé-Fejér-mr., 1853 márc. 19. -
Kr-tnó Csákovárt nov. 1889-től,
áth. a kolozsvári állami faiskolá-
hoz 1893 jan. 1., hol jelg is mük.

Baintner Ference dr (gyógy.), szh:
Balassa-Guarmat, Nógrádvm., 1871
máj. 20. - Tr-s. M.-Ovárt 1894-től
mostig.

Balás Á1:J)ád (Sipcki), ssli. Oranicea-
bánya, Krassó-Szörényvm., .1840
szept. 1. - Előadó tr-so M.-Ovárt
1863 okt. 1-tőI. S-tr Keszthelyen
1865 okt. 1-tőI. R. tr U. O. 1868
jan. I-től, igazg. U. O. 187;4:okt.
1-től, áth. mint igazg. M.-Ovárra
1884 szept. 18, hol jelg is mük.

Kit ü n t. Kir, tanácsosi czím 1884, Ö
Felsége legf. elismerése 1891, Ill. O. vas-
koronarend 1896, az ezredéves ünnepség
alkalmából.

M ü vei: Reisebericht. Moser J. dr
tanárral. Wien, 1865. - A keszthelyi
orsz. gazd. fels. tanintézet első értesítőjét
szerk. 1868. és ezentúl több évi folyamot.
- A keszthelyi orsz. gazd. fels. tan-
intézet könyvtári jegyzéke. Bpest, 1869.
- Utmutat.ás a kezdő gazda gyakorlati
kiképzésére. Keszthely, 1870. - Magyar-
országi fontosabb vadontermő és meg-
honosodott fák és cserjék rendszeres
leirása dr Maly nyomán. Selmecz,1870.-
4 Hartinger-féle szines fali tábJához
szöveg.Alagcsövezés.Rétmivelés. Dohány-
termelés. Lentermelés. Bécs, 1874-77.
- Általános és különleges mezögazdasáai
növénytermelés alapvonalai. Bpest, 1871
egész 1876. Aranyéremmel kitüntetve. -
Rétmívelés és legelőkezelés alapvonalai.
Bpest, 1876. - Johnson W. S. "Hogy
nő a vetés?" fordításának felülvizsgá-
lata Csanády Gusztávval. Bpest, 1876. -
Johnson W. S. "Miből· lesz a termés?"
fordítása Mendlik A.-val. Bpest, 1878.
Mindkettőt kiadta a m. 'I'errn.vtud. társ.
- A béllyei uradalom. M.-Óvár, 1883.
Kny. - A m.-óvári m. kir, gazd aka-
démia értesítője az 1884j85-ki tanévtől
az 1895/96-ki tanévig II fűz. - Nézetek
a mezőgazdasági kisérleti telkek be-
rendezése 48 kezeléséről. M.-Óvár, 1886.
Kny. - Altalános é8 különleges mező-
gazdasági növénytermelés. Hensch Árpád
közreműködésével. 2 köt. II. kiadás.
M.-Óvár, 1888-8D. - Magyarország
gazdasági szakoktatásának ~;Uapota az
1889. évben. Név nélkül. M.-Ovár, 1890.
- Der landwirthschaftliche Fachunter-
richt im Königreich Ungarn im Jahre
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1889. Név nélkül. M.-Óvár, 1890. -
A m.-óvári gazd. tanintézet 1836. évi
állapotának .leirása egy rf)mek írónk
tollából. M.-Ovár, 1890. - Eszrevételek
gazd. tanintézetein k ügyében. M.-Óvár,
Kny. 18DO. - Dél-Németország moző-
gazdasági viszonyainak vázlata, különös
tekintettel gazd. egyesületei szervezetére
és működésére .: Jelentés tanulmányútról.
Kiadja a föld m. Minister. Bpest, 1892. -
FöldmíveJés.Hensch Arpáddal. 18%. Kny .
•Magyarország földmívelése 1896" czimü
műböl. - Amezőgazdaság története. Bpest,
1896.Kny. - Mezőgazdasági szakoktatás.
U. o 1896.Kny. - A Pallas Nagy Lexikon
mezőgazd. dolgozatainak szakszerkesztője.

Balaskó Ference, szh. Kolozsvár, 1851.
- Tr-s. K.-Monostoron 1875. -
Mgh. 1892-ben Fel-Pestesen.

Balogh Pál. G. inző Kassán 1875-76.
Balogh Péter (Papi). Igazg. Debre-

ezenben 1867-68 dec. végeig.
M ü ve í: Leirása a debreczeuí fels. gaz-

dászati és erdészeti tanintézetnek. Deb-
reczen, 1868. - Die nordamerikanische
Zuckerfabrication aus Sorgbo und Imphy.
Debreczen és Nyiregyháza. 1868.

Bctranyay Kálmán, szh, Déva, If~tnyac7-
vm. 1864. ~ Ödj. S. Rszombatban
1887-től, áth. U. a. min-ben N.-Szt-
Miklósra 1888, s-tnó U. O. 1889 okt.
- Mgh.1892 aug. 8. N.-Szt-Mik-
lóson.

Barkassy Kálmán, szh, ,Bécs, 1840
okt. 3. - Rk. tr M.-Ovárt 1869
okt. 1, ezentúl r. tr U. O. Igazg.
Kassári 1874-75, amikor lekö-
szönt. - Jelg fbirt. Algyesten.

Baross Károly (Bellusi), szlt. Deménd,
Honiom., 1865 febr. 28. - G.
inzős. Keszthelyen 1885-86-ig.
Leköszönése után Bpesten az
O.M. G. E. titkára lett.

Bauer Herman, s,6ül. Felső-A~tsztr,ia.
-:- G. inzös. M.-Óvárt 1865-66.

Békessy László, szh. Besnyő, Fejérvm.,
1844. - Tr-s. Debreczenben 1869,
s-tr U. O. 1872, r. tr U. O. 1873,
id. igazg. U. O. 1874-76, állásáról
lemondván, U. O. ismét r. tr lett,
mely min-ben 1895-ben nyugI. von.
- Jelg j ószágigazga.tó.
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M ü vei: A sertéstenyésztés vezérelvei,
gyakorló gazdák részére. Debreczeu, 18í 1.
- Általános á.lla.ttenyésatés. U. o. 1884.
- A tejgazdaság elméleti és gyakorlati
szempontból. Bpest, 1885. - A takar-
mányszámítások rövid ismertetése. Debre-
ezen, 1886. - Allatgyógy. zseb-szótárb
adott ki és mint a debreczeni gazd egylet
titkára az egy!. közleményeket szerkesz-
tette.

Békéssy Sándor dr, szh, Kolossoár,
1862. - G. inzös. Kassári 1888.
- Jelg lll. kir. iparfelügyelő.

Bel/ce Tivaclar, szlt. Königsberg, Porosz-
O1'szág, 1820. - Fökrt. Keszt-
helyen 1867-től. - Mgh. u. o.
1875 okt. 8.

Benkő Pál. - Ödj. s. Rszombatban
1896 máj.-tól mostig.

Benkő Sándor, seh, Étfalva, Három-
ssékoni., 1852. - Tr-s. K.-Monos-
toron 1877-78. - Jelg gtiszt.

Berqer Károly Lajos, szh, E4.elény,
Borsodom., 1869 tipr. 24. - Odj. s.
Algyógyon 1893 okt., áth. és s-tnói
teendőkkel megbízva u. a. min-
ben Zsitva-Ujfalun 1895 jan. 1,
s-tnó u. o. 1895 febr.-tól, áth. u. a.
min-ben Kecskemétre 1895 szept.
áth, u. a. min-ben Adám 1896.

M ü ve: Hogy rendezzük be gazda-
ságunkat? Kecskemét, 1896.

Biró Pál, szk. Hód-Mező- Vásárhely,
Csonqrádnnn. - Krt. Debreczenben
1874-81, u. o. fökrt. és irdt
1887-ig, amikor állasát elhagyta.

M ü ve: Kertészeti kézikönyv. Gyü-
mölcsfa-kertészet, tanuló es gyakorló
gazdák, lelkészek, tanítók, kertészek
s ált. kertészettel foglalkozók használa-
tára. Bpest, 1886.

Bischof Ede, szh, Bécs, ieos febr. 19.
- Igazg.-tanár M.-Ovárt 1834
nov. 1836 aug.-ig. Utóbb min.
tanácsos a cs. kir. pénzügymin.-
ban. - Mgh. Bécsben.

Blaskouics Ödön, ssh, Csász{tT'rét,
Mosonyvm., 1857. - Tr-s. M.-o.várt
1879-80. -- Mgh. 1896 dec. ll-én
Mezöhegyesen, mint g. inző,

M ü ve: Die Sojabohne. Wien, 1880.

Bodrogkőzy Zoltán, szh, Rimassombai,
GÖmöl'vm., 1859 Jnl. 8. - Odj. S.
Rszombatbau 1888 okt.-től, áth.
Debreczenbe mint g. inzős. 1892,
áth. Rszombatba mint s-tnó 1893
dec., hol 1896-ig volt. - Jelg
Karczagon a gazd. téli tanfolyam
szaktanára és vezetöje.

Bolgá1' Dezső, szh, Köké!.~yes, Nógrád-
inn., 1876 auq. 9. - Odj. S. Keszt-
helyen 1896.

Böllmann János, seh, Somberek.
Baranqaom., 1829 ápr. 10. - Fő-
krt. Debreczenben 1868-tól" áth.
U. a. min-ben Kassára 1873, hol
1894-ig műk., mire nyugI. von.

Budaházy Kálmán, szk. Sátoralja-
Ujhely, Zemplénom., 1876 seepi. 16.
- Ödj. S. Debreczenben 1895-töl
mostig.

Bukaresti B. János, szh. Maros-
'Vásárhely, Ma1"Os-T01·davm., 1849

febr. 1. - 'I'r-s, Debreczenben
1872-73-ig, s-tr U. O. 1874-töl,
áth. Kassára U. a. min-ben 1876,
r. tr U. O. 1881-töl mostig.

M üvei: Gazdasági számoló. Tanuló
es gyakorlo gaadák szé.mára. I. rész.
Számtan 4. javított kiad, Kassa, 1895,
- A paraszt.birtok állapota Abauj-Torna-
megyében. U. o., 1885. - Az abauj-
tornavm. gazd. egyesület monografiája.
Bpest, 1896. Kny. -- nGazdasagi Közlöny"
havi folyóiratot 15 eve szerkeszti.

Csanády Gusztáv dr (vegy.), szh, Bai-
tonya, Csamádnnn., 1837 dec. 10.-
8-tr M.-Ovárt 1870 okt.-töl, áth.
Keszthelyre mint r. tr 1871 márc.
1-töl, igazg. U. O. 1892-töl mostig.

Mü vei: A must es bor fűbb alkat-
részeinek meghatározási módszerei. Bpest,
1876. Am. tud, akadémia altal jut. pályamú.
- Johnson W. S.• Hogy nő ,a vetés"
fordítasanak reviziója Balás Arpáddal.
Budapest, 187G. - A borászat kézikönyve,
tekintettel hazánk bortermelésére. Bpest,
1885. A kir. m. term.-tud. társ. meg-
bizásaból Plósz P. dr egyet. tanárral
együtt. - Adatok' a must- és borelemzés
módszeréhez. Bpest, 1889. Ulbrichc R.
dr munkájának átdolgozása es fordítása.
A kir. m. term.-tud. társ. megbizásából.



Cselej, Zemplénom.,
Ödj. s. Adán

Csapó Lajos, seh,
1866 j~tl. 14.
1888-89.

Csécsy József. - Irod. segéd Debre-
ezenben 1873. 8-tnó u. o. a földm.
isk.-nál 1874 jan.-tól 1874 jun.-ig.

Csellcó István (Cselkó-lehoiai), szh:
Zsombolya, Torontálvm., 1847 ápr.
20. - 8-tr M.-Óvárt 1869 okt.
l-töl, r. tr u. o. 1875 okt. l-töl
mostig.

M ü vei: Az okszerü takarmányozás
alapvonalai. Gyakorló gazdák és gazd.
tanintézetek hallgatói részére. M.-Ovar.
1874. - Takarmányozástan. Dr Kosutány
Tamással. Bpest, 1894. - A "Pallas Nagy
Lexikon" állattenyésztési czikkelyeit írja,

Csengey Vilmos, seh, Prassice, Nyitra-
om., 1825 máj. 5. - G. inzös.
és a földm.vísk. vezetője Keszt-
helyen 1867-től. NyugI. von. 1883
szept. 17. - Mgh. Erzsébetfalván.

Csérer Lajos, szh, Rohoncz, Vasum.,
1869 tnárc. 27. - Mint ödj, a
hallei egyetemen 1889-90, ödj. s.
Csákovárt 1890 oku-töl, áth. u. a.
miri-ben N.-8zt-Miklósra 1891 jul.,
áth. u. a. min-ben Rszombatba
1891 okt., 1892 okt. 1893 okt.-ig
önkéntes, inzös.Debreczenben 1893
dec.-töl, s-tr Debreczenben 1895
máre.vtól mostig.

M IIve: A zöldségtermelés váalata.
Miskolez, 1890.

Cserháti Sándor, seh, Győr, ,1852
szept. 14. - Elö. ödjs. M.-Ovárt
1875 febr. l-töl, s-tr u. o. 1875
okt. l-töl, r. tr u. o. 1879 máj.
11-töl mostig. .

Kit ü n t. Ö Felsége legf. elismerése
1891 és 1896.

M ü vei: A szarvasmarha okszerü táp-
ldlása. Kühn Gy. dr U. ford. Bpest, 1876. -
A Phylloxera vastatrix. Bpest, 1880. -
'rrágyazas alapelvei. Dr Kosutánynynl.
Bpest, 1887. - Mily módon lehetne a
kisbirtokosok közt az okszerü gazdálko-
dást legsikeresebben terjeszteni? 1888.
Kny. - Jelentés a m.-óvári gazd. aka-
démia kisérleti telepén az 1886-1888.
években végrehajtott növény term. kisér-
letekről. Bpest, ,1889. - A gabonaféJék
termesztéso. M.-Ovar, 1889. - Versuche
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über den Grünmais, Berlin, 1890. Kny.
- Welcha Erfahrungen liegen VOl' über
das Vat-iiren der Pfíanzen aus gleichem
Samen unter verschiedenen Aribau- und
Wachsthumsbedingungen etc. 189!. -
A csalamádé termesztése, bevermelése és
etetése, Kolozsvé.r, 189l. - ~ talajnak
mélymüvelése hazánkban. M.-Ovar, 1891.
- Mezőgazdasági szakoktatásunk reformja.
U. O. 1891. Kny. - A m.cóvári m. kir.
gazd. akadémiával kapcsolatos növény-
terIl].. kisérI. ál lomás jelentése 189 J. évről.
M.-Ová!', 1802. - Die Ergebnisse der
'I'iefcultur in Ungarn mit besonderer
Berücksichtigung der Dampfcultur. Wien,
1892. - Talajjavító növények. Bpest,
189i!. Kny. - A m.-óvári m. ldl'. gazd.
akadémia val kapcsolatos növény term.
kiséil. állomás jelentése 1892. évről.
M.-Óvár, 1893. -- Jelentés am.-óvári
m. kir. gazdasagi akadémia kisérleti
telepén az 1889-1890. években vf.gro-
hajtott növény term. kisérletekről. M.-O"ár,
1893. - A m.-óvári m. kir. gazd. aka-
démiával kapcsolatos növény term. kisérl,
állomás jelentése 1893. évről. M.-Gvár,
1894. - 'I'a.lajismeret. Bpest, 1894. -
Adohany égésére befolyást gyakorló
körülmények tanulmányozása. Bpest,
I~9,!' =, J ele,ntes az o;s~. n?v~n~t~r~.
k isé+l. ál lomá« 1894. evi mukodeserol.
1\L-Óvál', 189". - Versuche über die
Brennbarkeit des Tabaks. Berlin, 189?;.
Kny. - Ujabb tapasztalatok a trágyazas
köréből. Bpest, 189:). Az okszerü
talajmivelés alapelvei. U. O. 1896. -
Die künstliche Düngung. U. O. 1896.
Kny. - Az orsz. m. kir. növényterm.
kisér l. állomás jelentése 1895. évről.
M.-Ovár, _1896. A ,meziígazdaRági
kisérleti ál lomásokról. 1\1.-0"ár, 1896. Kny.
-- A ,Meziígazd. Szemle" M.-Ovál't meg-
jelenő havi folyóirat szerkesztő-kiadója
Kosutány T. dr-ral 1883-tól mostig. -
A Pallas Nagy Lexikon r. munkatársa.

Csiky János, seh, Koloesiár, 1870.
Ödj. s. K.-Monostoron 1894.

- Jelg földbirtok os 8eprösön.

Csorba Gusztáv (Ssakácsi), szh:
Boronka, S01nogyvm., 1850 dec. 20.
- G. inzö Kassán 1885-töl, áth.
u. a. min-ben Keszthelyre 1892,
hol jelg is műk,

Czájlilc István, seh, Diosscq, Biharom.,
1852 auq. - G. inzös. Debre-
ezenben 1876-tól, áth. Keszthelyre
u. a. min-ben 1883 febr., g. inző
u. O. 1884 nov. 30., áth. u. a. min-
ben Debreczenbe, mint egyúttal



a földm.-isk. vezetője, 1896-tól
annak igazgatója.

M üve: Csikónevelés. Kolozsvé.r, 1891.

Czakó Béla (Diósgyőri), szh: Miskolc.~,
Borsodom., 1860 febr. 24. - S-tr
Debreczenben a földm.-isk.-nál
1882-től, áth. mint g. inző Keszt-
helyre 1887-ben, e min-ben u. o.
1892-ig, azontúl u. o. F. tr mostig.

Czeglédy Tivadar, szli. Széchény-pu~~ta,
Somogyvm., 1861 jun: 22. - Odj.
S. M.-Ovárt 1886, áth. U. a. min-ben
K.-Monostorra, 1887, visszah. U. a.
min-ben M.-Ovárra 1888, áth.
U. a. min-ben Debreczenbe 1890,
áth. mint s-tnó Szt-Imrere 1892,
hol 1896-ig maradt. - J elg a
csurgói tanítóképzőn a mezőgaz-
daságtan szaktanára.

Czi.gnay Ágoston. - G. inzős. Kassan
1882-84.

Dániel Elek. - G. inzős. Kassári
1880-tól, áth, Debreczenbe mint
földm.-isk. s-tnó 1882 jan., ott
1882 okt.-ig, amikor lemondott.

Deininger Imre (Komorrai), seh:
Esztergom, 1844 máj. - G. inző
es a földm.visk. vezetője Debre-
ezenben 1869 febr.-tól, r. tr U. O.
3; tanintézetén 1871-től, áth. M.-
Ovárra U. a. min-ben 1874 okt.
1., áth. a keszthelyi tanint. igaz-
gatójává 1884 okt. 1., mely min-
ben 1892 szept.-ig, mire kin ev. a
gödöllői koronaurad. igazgatójává,
mely állásban jelg is múk.

M ü vei: A keszthelyi gazd. tanint.
több értesítőjét és évkönyvét szerk., ezek
között az 1885-ki, mely a keszthelyi Ge-
orgicon részletes leirását és a keszthelyi
tanintézet 20 éves történetét tartalmazza.
- Tanulmánya búza fölött. Keszthely,
1890. - Svédországi második utazásom.
Bpest, 1892.

Dobos Ference, Pécs, 1856. - Tr-s.
Keszthelyen 1882-83.

Dilg Vilmos, szli.,Bécs, 1841 máj. 18.
- Tr-s. M.-Ovárt 1864 okt. 1.
1865 aug. 9. -- Mgh. 1868-ban
Becsben.

Domokos István, szh. ]J1~aros-tJjvár,
Alsé-Fejénnn., 1851. - Tr-s. K.-
Monostoron 1875-től 1877 végeig.
- Jelg gtiszt Teremiben.

Domokos Kálmán, szh, Debrecsen,
1841 nov. 6. - S-tr Debreczenben
1868-tól, r. tr U. O. 1869-től, igazg.
U. O. 1876-tól 1895 jan. 14-en be-
köv. haláláig.

M ü vei: A földmérő. Debreczen, 1881.
- Az építkező gazda. Utasítás Ió-,
szarvasmarha-, juhistállók és sertésólak
építésére. Kolozsvár, 1890. - A gazda-
sági építkezés kézikönyve 1. és II. rész.
Bpest, 1894. - A debreczeni gazd. tan-
intézet és földmives-iskola több évi
értesíWjét és évkönyvét szerkesztette.

Dnsche7cIstván, s.zh. Dl:ósgyőr, Borsod-
um., 1868 jan 9. - Ödj. S. Rima-
szombatban 1894 máj., áth, U. a.'
min-ben AIgyógyra 1896 márc.,
-áth, U. a. min-ben Jászberénybe
1896 ápr.

Ek7cert József dr, szh. Aelony, Fejér-
v,m., 184.9 dec. 10. -- S-tr M.-
Ovárt 1873 okt. l-től, áth. U. a.
min-ben Debreczenbe 1874 jul.,
hol 1876-ig maradt. Kesőbb a
"Wiener Landw. Zeitung" szer-
kesztöje lett. - Jelg min. titkár
a m. kir. Ministerelnökségnél.

M ü ve: Ueber Keimung, Bestockung
und Bewurzelurig der Getreidearten, nebst
Untersuchung der zweckmassigen 'I'íefe
der Unterbringung. Leipzig, 1873.

Engelbrecht Antal, s.zh. Palota, Vesz-
pré111V1n.,1853. - Tr-s. K.-Monos-
toron 1879-81-ig, áth. a tordai
bikatelepre mint állatorvos.
Mgh. 1882-ben Torc1án.

Engelbrecht Károly, szh. Tala, Komá-
romuni., 1837. - R. tr Keszt-
helyen 1868-tól. - Mgh. 1875
márc. 8. Keszthelyen.

lVIüvei: Az állatboncz- és élettan, és
az ált. állattenyésztés alapvonalai. Földm.
és fels. népiskolák számára. Pest, 1871.
- Mily tenyészirányt kövessen jövőre
a kisebb juhtenyésztő? U. O. 1872. -
A szarvasmarha, ennek fajta- és külem-
tana, fogisméje, tenyésztése, takarmányo-
zása, hízlalása, patkolása, a tej- és sajt-
gazdaság, belső és külső szórványos és



· jár-ványos betegségei és gyógyitásuk.
Tanuló és gyakorló gazdák számára.
U. o. 1872. II kiad. U. o. J874. -- A
gazda mint állatorvos a szükségben,
vagyis táblázatos kimutatása a lovak,
szarvasmarhák, juhok, sertések és kueyák-
nál leggyakrabban előforduló külsö és
belső szórváuyos és járványos beteg-
ségeknek és azok orvoslásának. Keszthely,
1874. - A gazdasági állatboncz- és
élettan. Tanuló és gyakorló gazdák
sxámára. Bpest, 1875.

Entz Géza dr (oro.), seh. Mező- 1

Komárom; Vessprémom., 1842márc.
29. - R. tr K.-Monostoron 1869-
től 1873-ig, ezután a kolozsvári
tud.-egyetemen ny. r. tr,· u. .o.
rektor 1875/76-ban, 1889 óta
Bpesten a kir. J ózsef-müegyetemen
ny. r. tr, hol jelg is múk.

M üvei a mezögazdasdgra vonat-
kozólag: Mesterséges haltenyésztés. 1869.
Kny. - A vándorsáska. 1869. Kny. -
A törökök befolyása kulturnövényeinkre.
1870. Kny. - A rovarok a természet
háztartásában. 1B7!. Kny. - A fény
befolyása a keményítő képződésére. 1871.
Kny. - Az ehető gombák tápértéke.
1871. Kny. -- A növények betegségei.
1871. Kny. - A szőlő paizstetve. 187:2.
Kny. - Növényélettani közlemények.
1872. Kny.

Ernyey Árpád. (Apaji), szh. Püspök-
Ladány, Hajduom., 1850. - G.
inzö Keszthelyen 1884-87 -ig,
amikor leköszönt. - J elg az ált.
magyar bizt.-társulatnál Bpesten.

I!'alb Herman, szk. Pozsony, ,1850
dec. 81. - G. inzős, M.-Ovárt
1873 elejétől 1873 aug. 5-ig.

Farkas János, szk. Iregh, Baranyavm.,
1820 jan. 14. - Tr-s. M.-Óvárt
1850 okt. 1-től 1852 szept, 30-ig.
- Mgh. Győrött.

Farkas Sebestyén, seh, Tihany, Zalaom.,
1849. Fő-krt. Keszthelyen
1888-tól mostig.

Fekéry János" sZ!h. Bpest, 1834. -
Rk. tr M.-Ovárt 1874 okt. 1-től
1880 febr. 28-ig. - Jelg m. kir,
közuti kerületi felügyelő, müszaki
tanácsos Bpesten.

Feh1'entheü Frigyes (Gruppenbero«,
lovag), seh, Brasso, 1872 ápr. 9. -

,.
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Ödj. s. Algyógyon 1894 okt.-től,
áth. u. a. min-ben Lugosra 1895,
s-tnó u. o. 1896-tól.

Fekete Pál (Váradi), s.:J7~.Mi~!,;olc.•,
Borsoduni., 1868 márc. G. - Odj. S.

Csákovárt 1891-től, s-tnó U. o.
1893-tól, áth. U. a. min-ben Pápára
1893 szept., áth. a debreczeni
földm.-isk.-hoz 1895 nov. 1., hol
jelg is műk.

Fendt Antal. - R. tr K.-Monostoron
1869-70. Lemondása után kir.
erdőfelügyelő lett. - Mgh. 1884
Szegeden.

Ferenc,zy Ferenc», szh, Malol1ifalva,
Maros-Torelavm., 1860 ssept. 15.
- Ödj. S. K.-Monostoron 1885-től,
tr-soU. O. 1888-tól, áth. mint s-tnó
Csákovárra 1889, áth. U. a. min-
ben Debreczenbe 1890 okt., s-tr
U. O. 1894-től, r. tr U. O. 189B-tól,
hol jelg is mük.

M ü ve: Növény termelési kisérletek,
Debreczen. Kny.

Ferenczy Károly, ssl, . .!(olozs- Borsa,
1870 [un. 6'. - Odj. S. Adán
1892 okt., áth. U. a. minben Keszt-
helyre 1893 nov., áth. s-tnóvá
Csákovárra 1895 febr., áth. U. a.
min-ben Algyógyra 1896 ápr., hol
jelg is műk.

Fersil János, seh, Sopron, 1862
máj. 9. Tr-s. Keszthelyen
1888-90-ig, áth. U. a. min-ben
M.-Óvárra 1890, áth. ,akad. s-sri
min-ben Keszthelyre 1893, hol
jelg is mük.

Fest Béla, szk. Igló, Ssepesom., 1867
elec.22. - Tr-s. M.-Ovárt 1893-94.

Foclor Albert, szk. Mező-Maclaras,
Maros-Torclavm., 1868 máj. 29.
- Ödj. S. Algyógyon 1892 szept.
1893 okt. - J elg saját birtokán.

Forsier Elek, seh, Kapornak. Zolaum.,
1859 febr. 18. = Ineös.Kesethelyen
1885 márc. 1885 okt.-ig. Allásáról
leköszönve, F.-Csányban jószág-
bérlő lett. - Jelg U. a. min-ben
P.-Szt- Lőrinczen, Veszprémvm.



r
222

Fuchs János Miksa, soh. OqtJ'ClU,
Bloroaorss., 1834. - R. tr. M.-Ovárt
1869 nov. 1873 febr.-ig. - Vas-
gyár részv. társ. vezértitkár lett
Bécsben.

J\I ü vei: Leln-buch del' reinell Ele-
mentar-Mathemati k, zum Gebrauch als
Leitfaden zu Yorlesungen an land- und
forsbl. Lehranstalton. 1. 'I'heit : Arithmetik
und Algebra. Ung.s Altenburg, 1871. -
Közlemények a gépkisérleti állomás köré-
ből. 1871-7:,l. 2 füe. Fordítás. - Berichte
del' Versuchstation fül' landw. Masch inen
und Gerathe. 1871--7:'?' 2 fűz. Ung-
Altenburg.

E'ntó j1f.ihály, s.'Jh. Báránd; Blluunnu.
- Gondnok és s-tr Debreczenben
1876-78. - Mgh.

o.n JÓZSfj, szh. Sst-Gericze, Mosos-
Tordaom., 186'7 jul. 18. - Ödj. s.
Kecskeméten 1896.

osu« Károly, szli. Poesonu, 1814.
- 8-tr Keszthelyen 1867, r. tr
u. o. 1876-·83-ig, amikor nyugI.
von. - Jelg Keszthelyen lakik.

Gamauf Vilmos, szlt. Triessi, 1843
dec. 30. - Rk. tr K-Monostoron
1871-79-ig, utóbb díjtalan rk. tr
u. o. 1889-ig. -- Az erdélyi gazd. I
Egyesület titkára volt, mely állását
1889-ben elhagyva, Bécsbe költö-
zött, hol 1892-ben mgh.

Kit i.i. nt. Koronás arany-érdemkereszt
1873. - Ferencz József-rend lovagja 1878.
- Kir. tanácsosi czim 1885.

Müvei: "Erdélyi Gazda" hetilap szerk.
Kolozsvár, 1871-89. - Gyakorlati trágya-
isme. Dr Wol ff u. ford. Kolozsvár, 187:2.
- Gazdasági szemle az 1873-ki bécsi
közki.l.llításon. U. o. 1874. - Egy gazd.
egylet szervezése és hivatása, U. o. 1874.
- Erdélyi boraink szereplése a párisi
köakiállításon. U. o. 1879. - Az erdélyi
borvidéken meghonosttott szölöfajok közü 1
melyek bizonyultak legjobbaknak ? U. o.
1879. - A Phylloxeráról. U. o. 1880.
- Az erdélyi gazd. Egylet vándor-
gyüléseiről több jelentést szerkesztett.

Gánóc3y Ticador. - Krt-tnó Al-
gyógyon 1892 márc. 1892 okt.-ig,
ekkor magánszolgálatba távozott.

Gáspár János dr (vegy.), szh, 1Jfartonos,
UclvCtrhelyv,m., 1859 nov. 15. -
Tr-s. M.-Ovárt 1889-90, mire

a temesvári m. kir. föreáliskolán
r. tr lett, hol jelg is műk,

Gáspár J Ó:3SPj, szlt. 1Jle.;;ő-Pánd, lJtIClJ'os-
Tordaum., 1854 dec. 17. - Inzős.
K-Jl.Ionostoron 1879 aug. 15-töl,
tr-so u. O. 1887 ápr, 1-töl, áth.
Algyógyra az iskola vezetésével
megbízva 1891 márc. 1-töl, igazg.
U. O. 1892 ápr.-tól mostig.

::VIüvei: Baromfi-tenyésztés. Kolozs-
vár, 1892. - A méhtenyésztésről. Kezdő
méhészek számára. U. o. 1894. - A
k.-monostori tanint. évkönyveiben nagyobb
dolgozatai jelentek meg.

Gáspá)' Ká1·oly, szh. Alcaseto, Pestv!lt.
- ~Cr-s. Keszthelyen 1880-tól,
áth. mint s-tnó Rszombatra 1883
jan.-tól, hol 1884 febr. 15-ig volt,
mire leköszönt, - Jelg föreálisk.
r. tr 8z.-Ji'ejérvárt.

GeJ'lóczy Gésa (Alsé-oissokai), .. szh,
Bpest, 1867 ssept, 13. - Odj. S.
és g. inzös. Kassán 1888, s-tr u. O.
1891, r. tr U. o. 1895-töl mostig.

Mil vei: Az "Agnelli-féle magyar
kincs burgonya" ismertetése termelési
kisérletek alapjan. Kassa, 1893. Kny. -
Termelési kisérlet czikóriával és a czikória
termelési módjának ismertetése. U. o.
1894. Kny.

Girtler Aurél, seh. Korpona, ZólyoJ!lVln.,
1856 jul. 19. - Tr-s. Mc-Ovárt
1880-tól, u. a. min-ben 1884-86-ig
Kassára helyettesítésre kirendelve,
u. a. min-ben visszahely ..1YL-Ovárra
1886-ban 1889-ig, mely évben
okt. 19. mgh. Galánthán.

Gorzó Lászlé. Kc-Monostoron
beteg tanár helyett múk. 1889
II. félévben. - Jelg m. kir. erdész.

Gmsselli Miklós, seh, Tokaj, Zemplén-
um., 1861 dec. 2. - G. inzős.
Keszthelyen 1883 olrt.-töl, áth.
mint s-tnó Rszombatba 1886 okt.,
áth. U. a. min-ben Kecskemétre
1893 nov., áth. s az igazg. teen-
dőkkel megbizva Zsitva- Ujfalura
1894 febr., igazg. u. O. 1895 márc.-
ban, áth. u. a. min-ben Kecskemétre
1895 szept.-ben, hol jelg is műk.



M ü vei: Pár szó szarvasmarha-tenyész-
tésünk érdekében. Rszombat, 1891. -
A len- és kendertermelésröl és áztatásról.
Kolozsvár, 1893.

G!Jőrffy Sárintel báró, szh, Maros-
Gezse, Ai-Fejérom., 1870 [un. 23.
- Ödj. s. N.-Szt-Miklóson 1892
márc. 1894 juI.-ig, innét a bpesti
kertészeti tanfolyamba ment. -
J elg Bpesten beosztva a földm,
Ministeriumba.

Haberlandt Ft'igyes, szh: Poesonu,
1826 febr. .21. - Tr-s. M.-Ovárt
1851 okt. l-től, r. tr u. o. 1853
szept, 30-tóI 1869-ig, -rnire a
görzi selymérteny, kisérl, állomás
vezetője, utóbb a bécsi Hochschule
für Bodencultur r. tr-a lett, mint
ilyen mgh. 1878 máj. 2-án Bécsben.

M ü vei: Compendium fül' den arith-
metischen Unterricht, mit besond. An-
wendung auf die Verhii.ltnisse der Land-
und Forstwirthschaft. Wien, 1858. -
Beitrage zur Frage über die Acclimati-
sation der Pflanzen und den Samenwechsel.
Wien, 186!. - Dio seuchenartige Krank-
heit der Seidenraupon. Wien, 1866. -
Haberlandt und Vers on : Studien über die
Körperchen der Cornal ia, Wien, 1869.

Hacker Lajos, szh. JJ![aienfels, liVürt-
temberq, 1822 ssept. 18. - Tr-s.
M.-Óvárt 1851 márc.-tól 1853
szept.-ig. Utóbb föh, iparüzleti
föintéző ,M.-Ovárt. - Mgh. 1574-
ben M.-Ovárt.

Hadviger Albert, ssh: Gyulatellcén,
Koiossom; 1853. - Tr-s. K.-Mo-
nostoron 1873-74. - J elg urad.
tiszttartó Küküllővárt.

I-Iajós Emil, szh, Jernye, Sáro,svm.,
1860 máj. 16. - 'I'r-s. M.-Ovárt
1880 aug. 1884 febr. végeig. -
Jelg jószágbérlő.

Halász Gyula, seh: Bpesi, 1866 nov.
24. - Ödj. s. Szt-Imrén 1592
szept.-től 1894 jan.-ig. - Jelg a
bácsvmegyei gazd. egylet titkára.

Haller Károly dr (jog), seh, Nagy-
szeben, 1836 okt. 14. - Rk. tr
K.-Monostoron 1871 óta mostig,
egyidejüleg a kolozsvári tud. egye-
tem ny. r. jogtanára.
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Ki b ü nt. Ill. o. vaskorónarend lovag-ja
1881, II. o. olasz kir, vaskoronarend 1886.

M ü vei: Gazdasági jogisme. Bpest,
1878. 2. kiad. u. o. 1884, 3. kiad. u. o. 1896.
- Iparunk föIlendülésének tényezöiröl és
akadályairól. Kolozsvár, 1878. - A gaz-
dasági értékről. U. o. 1880. Kny. - A
közszépités. Kolozsvár, 1884. Felolv. --
Munka és miveltség. U. o. 1888. Felolv.
- Az önrnívelésben nincs megállapodás.
U. o. 1889. Felolv. - Földmívelő polgár-
társaink a város társadalmában. 1889.
Felolv. - A takarékosság. 1880. Felolv.
- Un sere Bildung. 1890. Felolv. - A tár-
sadalom némely bajairól. Debreczen, 1891.
Felolv. - Ueber die Gebrechen und
Krankheiten (moralische) unserer Zeit im
SpiegeI unbefangener Betrachtung. 1891.
Felolv. - Der Zweikampf als Korrektiv
der verletzten Ehre. 1894. Felolv. -
Ueber Spiel und "Vette vom Standpunkto
der Gesellschaft und des Rechtes. 1893.
Felol v. - Az iparos-osztály társadalmi
jelentősége. 1895. Felolv.

Hcmny Béla, szh. Nagy-Atád, Somogy-
oni., 1845. - S-tr Keszthelyen
1875-79-ig, amikor leköszönt.
Pénztáros ismét Keszthelyen 1588
-91-ig. - Jelg a primási ura-
dalom igazgatója Esztergomban.

Harrer Tamás, s.~h. Bpest, 1856' nov.
3. - Tr-s. M.-Óvárt 1878-79.

Hatter Géza, seh, Gyömrő, Pestom.,
1851 jan. 17. - G. inzös, Keszt-
helyen 1875-83, azután magán-
szolgálatban, 1888-tól igazg. Szt-
Irnrén, hol jelg is mük.

M ü ve: A fejös tehén. Kolozsvár, 1889.

Hayne József, szül. Karinthiában: -
R. tr M.-Ovárt lb29 ápr. 1832
ápr, -- Mgh. Gráczban, mint a
J oanneum növénytan tanára.

HazslinSFJky (Haeslini) Gytda, seh,
Eperjes, Sároscni., 1847 okt. 4. -
Lentermelési vándortanító Iglón
1872-86-ig, azontúl r. tr Kassán
mostig.

M ü ve: Az okszerü lengazda. (Magyar,
nérnet és tót nyelven.) Bpest.

Hecke Venczel, s,zh. Reichenberg, Cseh-
o,rszág, 1824 feb?'. 20. - Tr-s. M.-
Ovárt 1854 okt. l-től, r. tr u. o.
1857 szept.-töl 1869-ig, amikor a
radautzi cs. kir. állambirtok igaz-
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gatója, utóbb a bécsi Hochschule
für Bodencultur r. tr-a lett, mely
állásban lS95-ig maradt, mire
nyugl. von .. - Jelg Bécsben lakik.

:iH ü vei: Die Forstwirthschaftslehre
fül' Landwirthe. Wien, 1858. -- Die Land-
wirthschaft der Umgebung von Ung.-
Altenburg und die landw. Lehranstalt
dasel bst. 'Wien, 1861.

Heigd Józse!, ssli. Königgriitz, Cseh-
ország, 1830 márc. 17. - A kolozs-
vm. kir, építészeti hivatalnál mér-
nök. Rk. tr K.-Monostoron 1&71-
töl 1892-ben Kolozsvárt beköv.
halálaig.

Hensch Árpád, s.iJh.Késmárk, Siepes-
tnn., 1847 okt. 26'. - G. inző
Kassári 1876 decz. 18-tól, áth.
mint r. tr Keszthelyre .1880 márc.
23, áth. mint r. tr M.-Ovárra 1890
okt. 1-töl mostig ..

Müvei: Az okszerü talajmivelés 01-
mélete és gyakorlata. Kiadja a m. term.
tud. társ. Bpest, J 885. -, A szántás-
vetésről. Kol ozsvár, 1887. - Alt és különl.
mezőz. növény termelés. II. kiad. Balás
Árpáddal együtt. M.-Óvár, 1888-89. -
Jelentés 1892-ben Magyarországon tett
gazd. tanulmányútjáról. 1894. Kny. -
.Iószágberendezés- és kezeléstan. ,M.-Óvá,·,
1895. -- Földmívelés. Balás Arpáddal.
Kny. "Magyarország földmívelése" czimű
munkából, Bpest, 1896. - Földmívelés.
"Az ezredéves magyar állam és népe"
czimü mühez. Bpest, 1896. - A Pallas
Nagy Lexikona számára a gazd. üzem-
tani és részb, a növény term. czikkeket irja.

Hercecqh. Hugó, szh, Jassy, Havas-
Alföld, 1852 okt. 9. - 8-tnó Zsitva-
Ujfaluban 1883 dec.-töl, áth. N.-
Szt-Miklósra mint hely. igazg.
1888 okt. 1, igazg. U. O. 1890 szept.
1-töl mostig.

Herclliczka (Kneu.iJel) Béla, seh Nagy-
báns)«, Szathmárvm., 1844 febr. 22.
- 8-tnó 8zt- Imrén 1885 okt.-től,
áth. Debreczenbe a fötdm.-isk.-hoz
mint s-tnó 1888 febr.-tól, jelg ott
U. a. min-ben mint irdt mük.

Hitschmann Jlttgó Hippolyt, seh, Ka-
nits, M01'vaország, 1838 ápr. 28.
- Tr-s. M.-Óvár~ 1862 apr. 1-től
1864 jul. 31-ig. Allását elhagyva,
Osredekben (Horvátország) gtiszt

f

lett, utóbb Bécsben megalapította
a" ·Wiener landio. Zeitusu)" , a "Prak-
tischer Landicirtli", "Der Oekonom",
"Oestar. FOI'st- und J agclzeitun.r/'
és "AUg. Weinseiiuiuj" czimü szak-
lapokat, melyeknek jelg is főszer-
kesztője és tulajdonosa.

M ü ve: Verzeichniss der Lehrcr und
Studirenden der erzherzogl. Iandw. Bil-
dungsanstalt und der k. k. höh. landw.
Lebranstalt zu Ung-.-Altenburg, 1818-
1848 u. 1850-1864. Ung.-Altenburg, 1865.

Honxitli Samu, szh. Bodorfolu, T~trócz-
inn., 1866 febr. 28. - Ödj. S. Adán
1896-tól.

Hessetc Albert, sdb. ]Jlocs, KolozsvlJI.,
18(j6. - Ödj. S. Debreczenben 18ft;
okt.-töl, áth, mint s-tnó Adára
1890 okt., áth. U. a. min-ben Zsitva-
Ujfalura 1&91okt., áth. mint s-tr
Kassára 1893, áth, U. a. min-ben
Keszthelyre 1895 apr. 4, áth. U. a.
min-ben Debreczenbe 1895 aug.
23-an, hol jelg is műk.

Holler Jéssef, ssh. Gmunden, Felsö-
Ausztria, 1831 "lov.21. - G. inzős,
és g. inző M.-Ovárt 1855-65-ig.
- Mgh.

Llsenuuni Keresstélu, szh, Kiel, Poros>
01'S,~r;,g,1850 febr. 20. - Krt-segéd
M.-Ovart 1881-töl, fökrt, 1883-tól
1892-ig, amikor Budapest fö- és
székváros főkertészévé lett, mely
állásban jelg is mük.

Jahn Jossef, seh, Sopron, 1860. --
Tr-s. Keszthelyen 1883-88-ig,
amikor Ieköszönt, - Jelg az orsz.
müvegyészeti intézetnél vegyész
Bpesten.

Jusnmerspach. Frigyes, eeh Bécs, 1819
dec. 8. - 8-tr M.-Ovart 1847-48.
Rk. tr U. O. 1850 okt. 1-töl 1884
jul.-ig. Egyúttal főberezegi urad.
mérnök, utóbb főmérnök. - 1893
óta nyugl.-ban 1.-0vart.

Müve: Die landwirthschaftliche Bau-
kunde. ·Wien, 1881.

Kállay Ödön (Na.gy-KáUói), seh. ssus.
Senijén, Szabolcsom., 1866 ápr. 4.
- Ödj. S. Adán 1889-91 jun.
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l-ig, a tordai bikatelepnél 1892
jun.-ig, onnét vissza Adára, áth,
mint s-tnó 1892-ben N.-Szt-Mik-
lósra, áth. 1895 jan. Debreczenbe
a földm.visk.choz, áth. Békés-Csa-
bára 1896 aug. 10 az ott felállí-
tandó földm.visk. vezetőjévé.

Kalmá!' Tivadar, szli. Győr, 1840 nov.
11. -- R. tr K.-Monostoron 1870-
71-ig, amikor Ieköszönt, - Jelg
kir. föerdömester Besztercebányán.

KaU Péter .. Föhercz. urad. épitész és
s-tr M.-Ovárt 1818 okt.-tól 1834
máj. 14. M.-Óvárt beköv. halálaig.

Kaiteneqqcr Fcrdisuind; szh; Bécs, 1843.
-- R. tr M.-Ovárt 1869 okt.-tól
1573 jul. 31-ig, amikor nyugdijaz-
tatott. -- J elg császári tanácsos
Brixenben (Tirolország).

M ü vei: Die wichtigsten Gerathe und
Maschinen des Ackerbaues. Wien, 1870.
- Die Grundlehren des Acker- ader
PHanzenbaues. Wien, 187!.

Kunienosks) .József, szli. Bet/ck, Zala-
Vin. - Odjs. kertész-gyakornok
Szf-Imrén 1895 aug. 15-töl, áth.
N.-Szt-Miklósra 1895, hol jelg is l :
múk.

Kánits Agoston dr (ierm.), szli. Luqos,
K-rassó-Szörényvm., 1843 ápof. 25.
- R. tr Mc-Ovárt 1869 okt.-tól
1870 jul. 31-ig. 1872-től fogva
a kolozsvári tud. egyetemen a
növénytan r. tr-a. -- Mgh. 1896
Kolozsvárt.

](ctnyó Mihály, ssh, PorcsalJnct, 8,zctth-
inárom., 1780. - R. tr Mc-Ovárt.
1819 okt.-tól1839 aug.-ig. - Mgh.
mint föherczegi urad. mérnök és
nyugI. tanár 1858 jul. 8 M.-Ovárt.

1útráll Júnos, ssh, lús-Ba1'o1n, Sop-
romnu., 1852 nov. 19. - A liptó-
ujvári m. kir. földm.-isk.-tól áth.
mint igazg. Rszombatra, az itt
Iétesítendő földm.visk. berendezé-
sével megbízva 1882 szept.; áth.
u. a. ruin-ben Szt-Irnrére 1886
okt., hol 1888 jan. 19-ig volt és
azután magánszolgálatba lépett.
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- J elg Esterházy heresegi szám-
vevőségi főnök Kismartonban.

Károly (Karl) Rezső, szh. Prága, Cseh-
o1'sz0g, 1868 márc. 4. - Ödj. s.
M.-Ovárt 1891-től, tr-so u. O. 1893-
tól 1895-ig, ekkor gazd. tan int.
s-trrá kin, szolgálattételre az aka-
démiához osztatott be s egyúttal az
orsz. m. kir. növényterm. kisérl.
állomás vezetőhelyettese lett, áth.
mint r. tr 1596 okt. 30-án Keszt-
helyre, hol jelg is mük,

M ü vei: 'l'anulmány a honi czukor-
répa-magtermelés és tenyésztés fontos-
ságáról. Jelentés 1893-bal}külföldre tett
tanulmányi útjáról. M.-Ovár, 1884. -
A mosonyvármegyei gazd. egyesület mo-
nografiája. Bpest, 1896. Kny.

Keller Gy'ula. Ödj. S. a zsitva-ujfalui
m. kir, földm.-iskolán 1893-tól,
áth. u. a. min-ben Algyógyra 1894
febr. 3-tóI 1894 szept. 30-ig, mire
ösztöndijjal külf tanulmányútra
ment, azután ödj. S. 1895 Kassán,
g. inzős. U. O. 1896-tól mostig.

KC1]Jely Kálmán (Krassai, lovag), szli.
Uraoicsabáruja, Kraseá-Seörénqom.,
1864 okt. 13. - G. inzős. Mező-
hegyesen es Kisbéren 1884-től,
g. inzős. Keszthelyen 1890-től, áth.
mint s-tr Debreczenbe 1892, r. tr
U. O. 1892-től mostig. .

Kit ü n t. Ö Felsége legf. elismerése
1896.

Müvei: A czukorrépa mint iparnövény.
Bpest, 1891.- A búza bokrosadása. Keszt-
hely, 1892. Kny. - A búzaszem anato-
miája és fiziológiája. U. o. 1893. Kny.-
A gabona megdülése. 1895. Kny.

Kertész György, seh: Maros- Ujvár,
Alsó-Fejérom., 1846' ápr. 24. -
S-tr Kc-Monostoron 1870-től, r. tr
U. o. 1873-tól mostig.

M ü ve: A gazdaság körében előfor-
duló köbszámítás. Kolossvár, 1872.

Kiss Endre, seh: JYlarczctli, S01nogy-
tmi., 1865 nov. 7. - G. inzős.
M.-Óvárt 1885 aug.-tól, áth. mint
s-tnó Debreczenbe 1886 febr., áth.
Csákovárra 1888, hol 1889-ig volt.
- J elg gtiszt En.yiczkén.
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Kiss István, szlt. Kis- Ujs.gállás, Jász-
Ni-Kv-Seoinokmn., 1861 máj. 25. -
Kr-tnó Adán 1888-tól mostig.

Kiss J ó?Jsef, szh. Mohács, Baranya-
vm. 1852 jan. - 8-tr Keszthelyen
1875-töl, r. tr u. o. 1880-tól mostig.

Müve: Allatboncz- és élettani jegy-
zetek. Gazd. tanintézeti hallgatók számára.
Keszthely, 1893.

Kiss Lajos, s.d~. JJI[ohács, Baranya-
um., 1854 aug. 30. - Pénztáros
Keszthelyen 1883-84 nov.-ig.

Iúss Sándo?', szli. Ada, Bácsvm.,
1852 okt. 1. Kr-tnó Adán
1884--88 dec.-ig. - J elg köz-
ségi krt, Petrovoszellón.

Klingenstein Frigyes dr 00g). - R. tr
M.-Óvárt 1818 ápr.-tól, igazg.-tr
n. O. 1819 ápr.-tól dec.-ig. - Mgh.

Koerfer István, szh: Aachen, Porosz-
ország, 1879. -- Odj. S. K-Monos-
toron 1894 okt.-től mostig. Hon-
fiusítva 1896-ban.

M ü ve: Beschreibung der 'vV irthschaft
der k. ung. landw. Lehranstalt zu Kolozs-
Monostor. Gelegentlich der Millennium-
A usstelluug verfasst VOll L. Asványi,
übersetzt von Etienne Koerfer. 1896.

Knoll Gusstá», szh. Vukovár, 1869
jul. 30. - Ödj.s. 8zt-Imrén 1894
márc. 1894 okt. 30-ig.

Kodolányi Antal, ssh, Bátor, Heoesom.,
1835 feb?'. 16. - Igazg. K-Monos-
toron 1869-73-ig, amikor beteg-
sége következtében leköszönt,

M ü vei: Utmutató kérdések a gazda-
sáci napló vezetéséhez. Koloxsvár, 1870.
-" A testalak és haszonvételi képesség
közötti viszony a szarvasmarhánál. U. o.
1870. - Dio Cultur und Zubereitung des
Flachses. Pest, 1870. - Mezőgazdasági
üzlettan. 187J. -- A k.-monostori m. kir.
gazd. tanint. tanári kara által 1871j72-ki
tanév folytán tartott georgiconi felolva-
sások. Kolozsvár, '1872. - A nJelinek"-
féle gyümölcsfa-nemesitési és tenyésztési
eljárás leírasa. U. O. 1873. - Gazdasági
zsebnaptár, 1860 óta, 36. évfolyam.

KoclolányiA'rpácl, szh, Csoniolq, Borsod-
vm., 1861 jan. 9. - Kr-tnó Rszom-
batban 1885 ápr. 9-töl, áth. Kassára
1894 okt. 28., áth. Pápára 1896.

Köhler Vilmos, szh. Esslin[Jen, }Vúrt-
iembero, 18,:23 márc. :23. - Elö.
főkrt. M.-Oyárt 1850 okt. I-töl
1879 szept. 21-én l\I.-Óyárt be-
következett halálaig.

Müvei: Anleitung zum We inbau.
Ungv-Altenbura, 1858. - Anlcitung zur
Erziehung und Pflege der Obstbaume.
Ung.-Altenburg, 1828.

Kolaczek Ervin, s?Jh~ Ustron, OS?Jtr.-
Ssilésia. -- 8-tr l\L-Ovárt 1850
okt. l-töl 1853 szept. 30-ig. Utóbb
Dardán Lippe-8chaumburg hgnél
j ószágfelügyelö.

Koós Gábor d'r, siilt. Ssatniár-Nénietlii.
1850 ápr. 20. - Tr-s. M.-Oyart
1874 ápr. l-töl okt.-ig. - Jelg
r. tr a bpesti kere sk. akadémián.

Kopec.1Jn!}Károly, szh: Torda,. TordCt-
Ararujosom., 1865 ápr. 3. - Pénz-
táros Keszthelyen 1892-95.

Kopets Gusztáv, seh. Kuitenplan,
Csehors,;;áq, 1808 márc. :2.5. -
8-k M.-Óvirt 1835 okt.-tól, igazg.-
tr 1836 okt. 1846 aug.-ig. Utóbb
föherczegi g. inzö l\l.-Oyárt. -
l\Igh.

Koppnuinn: Elek, seh. Öttevény, GyőJ'-
- uni., 186'0 ,jul. 17. - G. inzös.
l\l.-Óvárt 1886 febr.-tól, áth. mint
s-tnó Pápára 1895 nov. 1., hol
jelg is műk.

Koritsáns.dcy János, seh. Z,ólyom, 1854
dec. 6'. - 'I'r-s, Mc-Ovárt 1875
okt. 30. 1880 jul. 2. - J elg a
kecskeméti állami "Miklós«-szölö-
telep iga.zgatója.

KÓSSGtNándor (Magyari). - Fölc1m.-
isk. vezetője és g. inző Debreczen-
ben 1867-68 szept.-ig. - Mgh.
1868-ban.

Kos~dán'l/ Tamás dr (blcs.) , seh, Nyir-
L~tgos, Ssabolcsum., 1848 márc. 8.
- 8-tr Mr-Ovárt 1871-töl, r. tr
u. O. 1874-töl mostig.

Kit ü n t. Ö Felsége legf. elismerése
1891 és 1896.

Mü vei: Analytische Bestimmung und
pflanzenphysiologische Bedeutung einiger



Bestandtheile der 'I'abakpfíanze. Inaugural-
Dissertation. Ung.-Altenburg, 1873. -
Borászati vegy tan alapvonalai. M.-Óvár,
1873. - Lehet-e segiteni a rosszul égő
dohányokon. Bpest, 1876. Kny. - Magyar-
ország jellemzőbb dohányainak ohémiai
és növényélettani vizsgálata. I. r. U. o.
1877. II. és Ill. r. U. o. 1881. - Utazási
jelentés a hazai szeszgyárakban szerzett
tapasztalatokról. U. o. 1881. Kny. -
Chemisch-physiolog ische Untersuchung
del' charakteristischeren Tabaksorten
Ungarns. U. o. 1882. - Utazási jelentés
a földm. Ministeriumhoz a berlini szesz-
gyári k iállitásról és a biesdorfi szesxfőző-
iskoláróI. U. o. 1882. Kny. - Utazási
jelentés Németország, Dánia, Belgium,
Francziaország nevezetesebb szeszgyárai-
ban tett tanulmányairól. U. o. 1884. -
A trágyázás alapelvei. Cserháti Sándorral.
U. o. 1887. - Szeszfözés története. U. o.
1887. Kny. - A szén körút ja a termé-
szetben. Előad. a term.-tud. estélyen. U. o.
1887. Kny. - Közlemények a m.-óvári
vegykisérleti állomás munkanaplójából.
M.-Ovár, 1890. - A borok jellegéről.
U. o. 1890. Kny. - Gazdasági szesz-
gyártás kézikönyve. Lázár Pállal. Bpest,
1891. - A dohányzás hatása az emész-
tésre. U. o. 1892. Kny. - A nitrogén
körút ja a természetbon. Előad. a term.-
tud. estélyen. U. o. 1892. Kny. - A bor-
élesztök hatása a bor jellegére. U. o.
1892. Kuy. - Eintluss der verschiedenen
Weinhefen auf den Charakter des Weiues.
Berl in, 1892. - A műtragyri.k alkal-
mazásának alapelvei. Bpest 1893. Kny.
- Ueber Sonnenblumen-Kuchen. Berlin,
1893. Kny. - Ueber Kürbis-Kuchen. U. o.
1893. Kny. - Takarmányozástan. Cselkó
Istvánnal. Bpest, 1894. - A különböző
saccharomycesek befolyása a bor képző-
désére. U. 0.1894. Kny. - Adatok a növényi
fehérje képződéséhez. Székfoglaló érte-
kezés a m. tud. Akadémiában. U. o. 1894.
- Az ásványi anyagok körút ja a ter-
mészetben. Előad. a term.-tud. estélyen.
U. o. 1895. Kny. - Egy új saccharo-
myces. Felolv. a m. tud. Akadémiaban.
U. o. 1895. - A természettudományok és
a gazda. U. o. 1895. Kny. - Ujabb adatok
a növényfehérje képződéséhez. U. o. 1896.
- Erjedéstaní tanulmányok. U. o. 1896.
- Súly- és térfogat-változás az erjedés-
nél. U. o. 1896. - Untersuchungen über
die Entstehung des PHanzen-Eiweisses.
Berlin, 1896. - A szőlő és a bor. Növény-
fiziológiai tanulmány. M.-Óvár, 1896. -
A "Mezőgazdasági Szemle" M.-Óvárt
megjelenő havi folyóirat szerkesztője és
kiadója Cserháti Sándorral egyLltt 1883-tól
mostig. - A "Pallas Nagy Lexiconv-ban
a borászatról és erj edésről szóló czikkeket
irja.
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Kovács István, szh: MOlSony, 18G3
[un. 1. - Ödj. s. Szt-Imrén 1890
okt. 1892 jul. ll-ig.

Kovács Sándor' clr (jog), szl? Nyir-
egyhá,ga, 1841. - Jogakadémiai
r. tr, rk. tr Debreczenben 1874-töl
mostig.

Kovácsy Bélct (Hadadi), ssh, Szántó,
SzHágyvm., 18.59nov. 22. -e-r- R. tr
Kassán 1885-töl, igazg. 1).. o. 1895-
töl mostig.

:J!I ü vei: Tanulmánya kefirröl, külö-
nös tekintettel annak eredete és törté-
nete, készítési módja és összetétele, élet-
tani és gyógytani jelentőségére. Kassa,
1888. - A hasznos madarak és azok
védelméről. Kassa, 1888. - Adatok a ló
eredete és történetéről. Kassa, 1890. -
A sertés, annak tenyésztése és hízlalása.
Monostori K.-Iyal. Kézikönyvúl sertés-
tenyésztők, híz lal ók, mezögazdák és állat-
orvosok számára. Kassa, 1890, - A ló és
tenyésztése. Monostori K.-Iyal. Kézikönyv
Iótenyésatők, állatorvosok, mezőgazdák
és lókedvelök számára. 2. kiad. Kassa,
1892. - rrakarmányozástan. Kassa, 1893.
- Házi állatai nk takarmányozása. Kolozs-
vár, 1893. -- Abauj-Tornavármegye mező-
gazdasági viszonyai. Kassa, 1895. .,-- A
Kassári megjelent "Gyakorlati Mezögazda"
szerkesztője 1888-94-ig. - A kassai
m. kir. gazd. tanintézet évkönyvét szerk.
1892-94.

Ko.?Jáky Jenő, seh. Tbke-Terebcs,
Zemplénum., 1863 juZ. 18.
Kr-tnó Algyógyon 1892 okt.-tól,
áth. u. a. min-ben Rszombatba
1894 dec., hol jelg is műk,

Krafft Gtúcló dor (blcs.), szl? ;Sécs,
1844 dec. 15. - Tr-s. M.-Ovárt
1866 ápr, 1. 1869 szept. 30-ig.
- J elg a mezögazdaságtan r. tr-a
a cs. kir. technikai főiskolán
Bécsben.

Kréesek István. - Lugoson az áll.
faiskola kezelője, az ottani földm,
iskolán a kertészeti tárgyakat
tanítja 1895 nov. 1-töl mostig,

Ki~ffner Ernő, szlt. Pozsony, 1849 dec.
25. - G. inzös. M.-Ovárt 1873
aug.;-tól 1875-ig. - Jelg fbirt.
JYI.-Ovárt.

Lakner József, seh: Győrsziget, 1840
febr. 15. - R. tr Debreczenben

15*
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1869-től, K.-Monostoron igazg.
1874-75, áth. u. a. min-ben
Kassára 1875-től, áth. mint r. tr
M.-Ovárra 1883,-tól. - Mgh. 1889
jun. l1-én M.-Ovárt.

Lenniner Vilmos, s,zh. Tries,zt, 1857
jul. 14, - 'I'r-s. Bpesten az állat-
orv. tanintézeten 1882-től, s-tnó a
liptó-ujvári m. kir. földm.siskolán
1883-tól, áth. U. a. min-ben Csáko-
várra az ott létesített földm.-
isk. berendezésével megbízva 1885
márc, 1, igazg. u. o. 1886 őszétől,
hol jelg is múk.

Lehmann Oszkár, szh, Dippoldieioalden,
&ás,2!ors2!á.r;,1830 ápr. 7. - R. tr
M.-Ov:árb1869 okt.-tól 1884 szept,
30-ig, amikor nyugdijaztatott. -
Jelg r. tr az erd. akadémián
Tharandtban (Szászország).

Mü ve: A vaj és puha sajt készitése.
M.·Óvár, 1874.•

Lehrnuuui Ference, ssli. Kes,zthcly,
Zalaom., 1834 dec. 3. - Irdt
Keszthelyen 1895 jul.-tól mostig.

Lchou;ky Tihamér, ssh. Ki1'ály-Leliota.
1858 old. 10. - Inzős. Kassán
1884-86, ödj. S. Debreczenben
1888.

Lejténu; Károly dr (Mcs.), s~h. Bpest,
- Odj. S. M.-Ovárt 1878-tól, áth.
mint s-tr Kassára 1884, r. tr U. O.
1885 jan. 24. beköv. halálaig.

M ü ve: Ueber den Bau des Gastro-
discus polymastos. Frankfurt alM, 1880.

Lengyel Béla dr, seh: Kőrös-Laclány,
Békésom., 184fi. - R. tr Debreczen-
ben 1868. Allásáról leköszönve,
a bpesti egyetemre ment, hol mint
r. tr jelg is műk.

Lessénui Béla, szh. Hilyó, Abinijom.,
1860. - Ödj. S. K.-Monostoron
1884, áth. mint s-tnó Rszombatba
1884 nov., áth. Keszthelyre 1886
szept. mint fökrt., hol 1888-ban
mgh.

Lens Lipót. - Tr-s. M:'-Óvárt 1865
okt. l-től 1868 okt. 31-ig.

Liebbold GYl/lu dr (orv. és blcs.) , ssid.
Morpaországbal1. - Igazg.-tanár
Í,-Ovárt 1818 okt. 1819 márc.-ig,

amikor Keszthelyre, honnét mint
a Georgicon tanára jött, ismét
visszatért. - l\fint Esterházy hgi
urad. állatorvos halt meg.

Linluirt György, ssh. Bpesi, 1844
[un: 16. - R. tr M.-Ovárt 1874
okt. l-től mostig.

Kit il nt. Svéd kir. északi csillaa-rend
lovagja 1885. - Ö Felsége legf. elisme-
rése 1896.

Milvei: A szőlőpenész (Oidium
Tuckeri). Bpest, 1881. - Magyarország
gombái (Fungi hungarici). Cent. 1- V.
Mv-Ovár, 1882-1886. - Vetőmag-csáva-
zási kisérletek. U. O. 1885. Kny. - Vető-
mag-csávdzésí kisérletek, (Bolti csávák.
A porüsaög.) Mezey Gyulával. U. O. 1889.
Kny. - A dohány mozaikbetegsége.
lVlezeyGy.-val. U. O. 1890. lenyo - A
m.-óvári állami vetőmag-vizsgalő állomás
1878-1889. évig terjedő működésének
összeállítása. U. O. 1890. - A Jensen-féle
porüszög elleni védekezés módja, Mezey
Gy-val. U. O. 1891. Kny. - A Black-rot
néven ismert szőlőbetegség tanulmányo-
zása végett 1891-ben Francziaországba
kiküldött megbizottak jelentései. Bpest,
1891. - A szőlő Black-rot betegsége.
Mezey Gy.-va!. U. O. 1892. lenyo - A
szőlő peronoszpóra betegsége. Mezey Gy.-
val. 2\L-Ovár, 1895. - Szölőbetegségek.
Mezey Gy.-val. U. O. 1895. - A gabona-
félék üszög- és rozsdabetegségei, kül. te-
kintottel a védekezésre. Bpest, 1896,Kny.

L'huillic;' István, szh. ceau, Komároin-
oui., 18ú'5 Jan. 25. - Azelőtt krt,
a tordai bikatelep kertjében, fökrt.
Debreczenben 1896-tól.

Lérence Ká'roly. - S-tnó Debreczen-
ben 1874.

Lorencz Norbert, - G. inzö l\f.-Óvárt
1868 jul. U. a. év szept. 30-ig.

J Lovas;:;ySándor dr (blcs.), szli. Aboru],
Pesiom., 1855 okt. :J8. - Volt
polg. isk. tr Nagy-Röczén. R. tr
Keszthelyen 1889-től mostig.

Mü vei: Az ornithológiai kiállitás
tojás- és fészekgyüjteményének kata-
lógusa. Bpest, 1891. - Az árpa-fény-
bogár. Keszthely, 1893. Kny. - Dolgo-
zatok a keszthelyi m. kir. gazd. tan int.
természetrajzi tanszéke körébő!. U. O.

1894. Kny.



Loioieser Mihdly, ssh, M.-Ó~á?·, ,1855
ápr. 21. - G. inzös. M.-Ovárt
1874-75.

Ludmán. Béla, szh, Náduclva1', ~Hajdu-
om., 1872 seept. 28. Ödj. s.
Szt-Imrén 1895 jan.-tól, áth.
u. a. min-ben Rszombatba 1896.

Lnkácsy Imre, s,zh. J ász-J ákóhalma,
J.-N.-K.-Szolnokvm., 1861 ssepi. 30.
- S-tnó Szt-Imrén 1891 okt.-tól,
áth. Csákovárra u. a. min-ben
1892 szept. 24., áth. u. a. min-ben
Algyógyra 1895 febr. 1., áth.
u. a. min-ben Adára 1896 ápr.
16., u. a. év máj. 1-töl fogva az
adai földm.-isk. vezetésével meg-
bízva, hol jelg is mük.

.lUagyari Kóssa, 1. Kóssa Nándor.

Magyary Károly, szh. Felvincz, Torda-
Aranuosom., 1856. - "I'r-s, K.-
Monostoron 1879-ben. J elg
gtiszt Válaszúton.

lJIIarton Andor, szh, fák, Somoquvni.,
1860 okt. 10. - Odj. S. M.-Ovárt
1889-töl, áth. U. a. min-ben Zsitva-
Ujfalura 1891, áth. Kassára mint
g. inzős. 1892-95-ig. - J elg fl.

torontálvm. gazd. egylet titkára.
Masch Antal lovag dr (oru.), seh,

Kuitenplan; Csehorssáq, 1809 márc.
1.9. - R. tr M.-Ovárt 1840-46-ig,
azontúl u. O. igazg.-tr, mire r. tr
u. O. 1850 okt. l-töl, igazg. u. o.
1863 nov. 1-töl 1884 aug. 27-én
M.-6várt bekövetkezett halálaig.

Kit ü n t. Ill. O. vaskorona-rend és
lovagi rang 1870. - Württernbergi kir.
I. O. koronarend 1873.

Mü vei: Die landw. Thierheilkunde.
Ung.-Altenburg, 1845. IV. kiad. Wien,
1880. - Grundzüge der Iandw, Natur-
kunde, Ung.-Altenburg, 1848. - Die
landw. Gesteinkunde. Pressburg, 1859.
2. kiad. U. O. 1871. - Grundzüge der
Witterungskunde. Pressburg, 1871. -
Leitfaclen der Pferclekuncle. Pressburg,
1872. .:.. Leitfaden der Pferdekuncle fül'
die Studi renden der höheren landw. Lehr-
anatalten. Pressburg, 1872. -- Allgemeine
Thierzucht. Ung.-Altenburg, 1880.

Mríté Sándor. - S-tnó Debreczenben
18G9-71.

Mayr J ÓZSfJ, seh, Sct Florian, Felső-
Ausstria, 1837 febr. 23. - Inzös.
M.-Ovárt 1860-63. - J elg m.-
óvári föhgi urad. tiszttartó Kazi-
miron,

Meskó Pál, seh: Nyiregyházct, Szabolcs-
um., 1857 nov. 23. - Ödj, S. N.-
Szt-Miklóson 1888-tól, áth. u. a.
min-ben Kassára 1890 jan. u. a.
év okt. l-ig. - Jelg a nyitra-
vármegyei gazd. egylet titkára.

Mészáros Péter, seh, Dercsike, Pozsony-
trm., 1869. - Ödj. S. N.-Szt-
Miklóson 1894 okt. 1-töl, áth.
u. a. min-ben Keszthelyre 1895
ápr. 1. - Állását elhagyta.

Mezey Gyula, seh, Balassa-Guarmai,
Nógrádv'm., 1861 márc. 11. - Tr-s.
M.-Ovárt 1884 máj. 1-töl, rk. tr
U. O. 1893-tól, r. tr U. O. 1896
okt. 24-töl mostig.

Mü vei: Yetőmag-csávázási kísérletek
(Linharttal). M.-Óvár, -1889. Kny. -
Jelentése külföldi tanulmdnyútjéról. Bpest,
1890. - A dohány mozaikbetegsége (Lin-
harbtal). M.-Óvár, 1890. Kny. - A white-
rot vagy a szölő fakórothadása. Bpest,
1891. Kny. - A Jensen-féle porüszög
elleni védekezésmód (Linharttal). M.-Óvár,
1891. Kny. - A szőlő black-rot beteg-
sége (Linharttal). Bpest, 1892. Kny. - A
sző)p peronoszpóra betegsége (Linharttal).
M.-Ovár, 1895.- Szőlőbetegségek (Linhart-
tal). U. o. 1895. - Védekezés a fontosabb
szőlőbetegségek ellen. Előad. Bpest, 1896.
- A nKöztelek" gazdasági növénytani
rovatát vezeti 1892 óta. - A Pallas
Nagy Lexikonába írja a gazd. növény-
tani és a seölömívelési czikkeket.

Mihály Pál, szh, Székely- Udvarhely,
Uclvarhelyvm., 1858., - Tr-s. K.-
Monostoron 1880-81-ig. ~ Jelg
kat. becslőbiztos Kolozsvárt.

Michl Tqnác«. - Gondnok és pénz-
táros K.-Monostoron 1890-töl
mostig.

Miku Ottoká?', ssh, Csik-Somlyó, Csik-
vm., 1863. - Ödj. S. K.-Monos-
toron 1885-86., Utóbb jogi tanul-
mányt végezve, jelg kir, aljáras-
biró Segesvárt.
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Milclós7ca Kálmán. Ödj. s. Rszombat-
ban 1885 ápr. 1886 jul. - Jelg
gtiszt Gömörvmegyében,

JJ/ina János dr (oru.), szh, Oraoicza-
bánva, Krassé-Ssörémnnn: - Rk.
tr K.-Monostoron 1870-79-ig.
A kolozsvári kir. tud. egyetemen
ny. r. tr volt. - Mgh. 1880-ban
Kolozsvárt,

Molnúr Lajos, szh. Réti, Győrv111.,
1837 jun. 2. - R. tr Debreczen-
ben 1868-73, azután hely. igazg.
u. o., ábh, mint igazg. Ki-Monos-
torra 1875 aug.-ban. Ugyanakkor
lemondott. - Jelg jelz.- és föld-
hitel-intézeti becslö Bpesten.

JJfontbaeh Jenő, seh, Dttna- Pentple,
1871 márc. 8. - Ödj. s. Csáko-
várt 1895 jul. 1-töl 1895 okt.-ig.

lYIórágyi István, seh, Móol;ágy, Tolna-
um., 1850. - 'I'r-s, Mo-Ovárt 1874-
től, áth. u. a. min-ben az érdió-
szegi m. kir, vinczellér-isk.-hoz
1875. Fökrt. Keszthelyen 1880-
81-ig. - Jelg a nagy-enyedi m.
kir. vinczellér-isk. igazgatója.

JJfosér Lqnácz dr (jog), szh, Hoanmcrn,
Felső-Ausstria, 1821 [ul. 31. -
R. tr M.-Ovárt 1850 okt. 1869-ig.
Utóbb a bécsi cs. kir. vegykisérl.
állomás igazg.-ja, mely állásában
mgh. 1886 márc, 19. Bécsben.

M ü voi: Ueber die Zusammensetzung
der Asche von Kartoffelknollen. Wien,
1853. - Leitfaden zur qualitativen und
quantitativen agricultur-chemischen Ana-
Iyse. 2 köt. Wien, 1855. - Grundzüge
der Agrioultur-Chemie. Wien, 1857. -
Grundzüge del' Mechanik. Wien, 1859. -
Ueber Einriohtung und Verwendung der
Spiritusmessapparate. Ung-.-Altenbul'g,
J 862. - Reiseberichte. Mit Assistent
Á. v, Balás. Wien, 1865. - Lehrbuch
der Chemie fül' Land- und Forstwirtho.
Wien, 1868.

Múcke Hem'ile, szh. Diakooár, 1861
nov. 19. - Ödj. S. N.-Szt-Miklóson
1891-töl, áth. mint tr-so M.-Óvárra
1892, áth. a bpesti m. kir. vető-
mag-vizsgáló állomáshoz 1893. -
Mgh. 1896 jul. Bpesten.

Müller 'A.CJostEmii, seh: Schwarzer!-
bach, Bajororseáq, 181.9. - Tr' M.-
Óvárt 1853 okt.-töl 1854 szept.
30-ig. Utóbb sörgyári igazg. Stock-
holmban, Svédország.

Müller Ottó dr (bles.), s,zh. Kassa,
Abaujom., 1851 dec. 5. - S-tr
Keszthelyen ,1877 -től, áth. U. a.
min-ben M.-Ovárra 1878-tól, áth,
U. a. min-ben Debreczenbe 1884,
r. tr u. O. 1885-töl mostig.

Nádaslcay Béla dr (oro.) , szh, Bpest,
1848. - Tr-helyettes Keszthelyen
1875. - J elg a m. kir. állatorvosi
akadémia r. tr-a Bpesten.

Nagy Károly (Hosseuasséi), szlt. Betgos,
Szilágyvm., 1859 áp/'o 21. - Ödj. S.
Szt-Irnrén 1888 okt. 6-tóI, s-tnó
u. O. 1889 márc, 1-töl, áth. U. a.
min-ben Csákóvárra 1895 febr.
9., áth. Lugosra U. a. évi máj. l.
mint a földm.visk. hely. igazg.-ja,
mely állásban jelg is műk.

Neclec,öky na« szh, Pisdce, Esz ter-
qomum., 1854 szept. 16. - Ödj. S.

M.-Óvárt 1884 márc-tól, áth.
Adára mint s-tnó 1885 jul.-ban,
honnét 1886-ban távozott.

Neelec,iJky János (Nedec,zei), seh, ou.
nic,zbánya, ,Szepesvm., 1819.
Rk. tr M.-Ovárt 187~ máj. Ll.-től
1887 ápr. 6-án M.-Ovárt beköv,
halálaig,

Milve: Vezérfonal a mezei gazdasági
jogisméhez. M.·Óvár, 1878.

Neiqcr János, 8,zh. Ke8zthely, Zalavm.,
1873 máj. 4. - Kr-tnó Algyógyon
1894 dec. 1-töl 1896 szept.-ig.

Németh. András, szh: Száraz-Ajta,
Iláromssékom., 1863 jun. 21. -
Ödj. S. K.-Monostoron 1888 okt.

, Lő-töl, g. inzös. u. O. 1892-töl elő-
adásokkal megbízva, id. g. inzö
U. O. 1896 szept.vtől mostig.

Németh. József, szül. Pestom-ben, 1868
febr. 25. - Kr-tnó Pápán 1893
oht.-töl, áth. U. a. min-ben Szt-
Imrére 1896.



Nitsmann Jenő, seh, Esztergom, 1866
okt. 1. - G. inzős. Keszthelyen
1892 okt. 18-tól, áth. mint s-tnó
8zt-Imrére 1896.

Nyá?'Y Ference dr (vegy.). Tr Debre-
ezenben 1868-69 szept.-ig, amikor
leköszönt. - :Mgh. mint gy;mn.
r. tr N.-Becskereken.

Nyirecly Jenő dr (vegy.), szh. Nagy-
4jta, 1865 febr. 17. - Tr-s. :M.-
Ovárt 1891-től, s-tr u. o. 1896-tól.

OFdódy Lajos, szh, Nagy-JYIálas, Bars-
oni., 1851. - Tr-s. K.-:Monostoron
~872-től, áth. u. a. min-ben :M.-
Ovárra 1873, hol 1874 jul. 31-ig
volt. - J elg a "Gazd. Lapok"
szerk.-tulajdonosa Bpesten.

OrJ..;onyAdolf, ssúl: Osztr.-Sziléziában.
Tr :M.-Ovárt 1819 okt.-től 1839
márc.-ig.

Öshegyi József, szh. Rózsahegy, Liptó-
um., 1850 aug. 18. - Mosonyvár-
Ipegye tiszti főügyésze. Elő. :M.-
Ovárt 1888 jan. 18-tóI mostig.

Papi Balogh Péter, 1. Balogh Péter.
Papp György, ssh, Alvincz, A.-Fejér-

um., 1853. - Tr-s. K.-:Monostoron
1876-77. -Jelg fbirt.Alvinczen.

Pabst Henrik Vil1nos dr' (tb. blcs.) ,
szh: Maar, Hesseeni nagyherezegség,
1798 dec. 3. - Mint a hohenheimi
gazd. akadémia igazgatój a fel-
szólíttatva, igazg. :M.-Ovárt 1850
okt. 1-től 1861 ápr, 24-ig, ekkor
a cs. kir, keresk. és nemzetgazd.
minist.-ba ment Bécsbe min. taná-
csosnak a mezőgazd. ügyek élére.
1867-ben nyugI. von., mire 1868
jul. 10-én mgh .. Hütteldorf'ban,
Bécs mellett, porai a bécsi prot.
temetőben nyugosznak.

Ki tü n t. A würbtembergi királytól
nemességen nyert. Mikor M.-Ovárt igazg.
lett, cs. kir. osztálytanácsosi czimet ka-
pott, a lU. o. vaskorona- és több külf.
rend lovagja.

Mü vei: Lehrbuch der Landwirthschaft.
IV. kiad. Darmstadt, 1854. 4 köt. E nrű
lU. kiadását Lónyay Gábor fordította
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magyarra "A meeőgazdaság tankönyve:
A földrnívelés általános elvei" czím alatt.
Pest, 1852-54. 2 köt. - Lehrbuch der
Landwirthschaft. V. kiad. 'Wien, 1860.
2 köt. - Anleitung zur Rindviehzucht.
Stuttgart und Tübingen, 185l. - U. a.
UI. kiad. 181)9. - Magyarra ford. Csaszar
és Galgóczy .Pabst kalauza a szarvas-
marha-tenyésztésre" czím a. Pest, 1860.
- Die landw. Taxationslehre. Wien, 1853.

Púll Károly, szh. Bac.?i7ca-Madams,
Muros-Tordavm., 1854. - Tr-s. K.-
Monostoron 1875-76.

Páter Béla, szh; Eperjes, Sárosom.,
1860 seept, 9. - 8-tr Kassán
1884-től, áth. u. a. min-ben K.-
Monostorra 1893, r. tr u. o. 1895
jan. 1 óta mostig.

Mü ve i: Növénytan. Prantl után Lasz
Samuval. Bpest, 188!. - Apró védencsek.
1889. - Páasitfélék gyüjteménye. 1.kiad.
1889. I.-1V. füz. - U. a. II. kiad. 1.-11.
füz. - Sás és' szittyófélék gyüjteménye.
1.890. -- A gazd. növénytan vezérfonala.
Kassa, 1890. - A fák téli nyugalma.
Bpest, 1890. Kny. - A legfontosabb pá-
zsitfélék gyakorlati ismertetése. Kassa,
1891. Kny. - A Peronospora viticola és
a black-rot. 1892. - A pázsitfélék virág-
zatának néhány rendellenességéről. Bpest,
1893. Kny. - A vetések kifagyásáról.
1893. - Népszerü g~zd. növénytan alsó-
foku gazd. iskolák számára. 1895. - A
gabonafélék, a burgonya és a szőlő leg--
fontosabb, gombaellenségei. Kolozsvár,
1895. - Allattan földmíves-iskolák szá-
mára. 1896. - A "Mezőgazda" hetilap szer-
kesztője. Kolozsvár, 1895-96. - A nép
néhány orvosi növényéről. Bpest, 1896.

Pekár Imre. Pottanár Debreczenben
1870-74. - J elg bankigazgató
Bpesten.

Perné Bálint, szh. Tersteni7c, IÚ'ajna-
ország. - Irdti s.:M.-Óvárt 1862
dec. 1-től 1869 aug.-ig. Azontúl
a bécsi Hochschule für Boden-
cultur titkára, mint ilyen 1896
nyugI. von. Bécsben.

Péterfu J áesef. - Igazg. Keszthelyen
1864-67 -ig, mire állásáról le-
köszönt,

Pjetseh József, szh. Kronuui, Morva-
ország, 1838 febr; 1;2. - Irdt és
pénzkezelő M.-Ovárt 1865-töl,
akad. titkár U. O. 1895-töl mostig.



Póczi Mihály, szl? Győr, 1 59 nov.
6. - Kolozsvár sz. kir. város fő-
mérnöke. Elő. K.-Monostoron 1892
óta mostig.

Pöllnitz Oszkár beíró, seh, Szamos-
U}vár, Ssolnok-Dobokaom., 1869. -
Ödj. s. K.-Monostoron 1892-93.
- Jelg tényl. m. kir. honvéd-
főhadnagy N.-Enyeden.

Pollák Ignácz cll' (oro.), szh, Győr,
1796. - R. tr M.-Ovárt 1832 máj.
1840 okt. - Mgh.

Polyá7~ Arthu?', szh, Remete, Szepes-
vm., 1849 feb?'. 1.5. - G. inzős.
Kassán 1881-84.

Potásy János, ssh, Zemplén, 1850.
- 'I'r-s, M.-Ovárt 1874 nov.-től

. 1875 okt.-ig.
Raáb KállJlán, szh, Ó-Lubló, Seepes-

inn., 1866 nov. 9. - Ödj. s. Adán
1893-tól, áth. mint g. inzős.
Debreczenbe 1895 nov. 1., hol
jelg is műk.

Rrídy Istoán, sz71. Iváchnófalva, Liptó-
1'11/., 1840 aug. 2. - Igazg. a
liptó-ujvári m. kir. földm.viskolán
1870 aug.-tól, áth. u. a. min-ben
Rszombatba 1886 jul. 28., hol
jelg is műk.

Rrithay Imre, seh, Budapest, 1844.
- R. tr M.-Óvárt 1870 okt. 1873

. jul. 31-ig. - Jelg r. tr a borá-
szatiés gyümölcs. tanintézeten
Klosterneuburgban, Bécs mellett.

Rrízsó Imre, szh, Iús- Ujszállás, J.-N.- I
rr-Szolnol.;vn~., lB78 jul, 20. -
Odj. S. M.-Ovárt 1895 okt.-töl,
áth. mint g. inzős. Keszthelyre
1896 okt. 25. - Jelg M.-Ovárt
az orsz. m. kir, növény term. kisérl.
állomáshoz beosztva.

R(Aitlechner Károly el?' (Mcs.), s.d~.
Salz7;nt1'g, 1883 dec. 1-0. - 'I'r-s,
M.-Ovárt 1856 márc.-tól, rk, tr
U. O. 1862 jun.-tól 1869-ig, amikor
r. tr lett a borász. és gyümölcs.
tanintézetnél Klosterneuburgban.
Jelg nyugl.-ban él Salzburgban.

M ü ve: Lehrbuch der landwirthschaft-
lichen Maschinenlehre. 'Wien, 1869.

Redmann Iqnács, s.zh. Prága, Cseh-
01's;;4g, 1808 jul. 31. - Tr-s.
M.-Ovárt 1839 febr.-tól, r. tr U. O.

1839 okt.-től 1847 okt.-ig. Utóbb
föhgi urad. igazg. M.-Óvárt. -
Mg~. nyugl.-ban 1881 márc, 7-én
M.-Ovárt.

Reiinumn Vikt01', seh, JJI.-Óvál', 1856
jul . .(28. Előbbinek fia. - G. inzős.
M.-Ovárt 1875-78-ig, azután
magánszolgálatba lépett. G. inző
M.-Ovárt 1880-tól1885 ápr. 15-ig,
mire ism. magánszolgálatba lépett.
- J elg érseki urad. kormányzói
titkár Egerben.

Benner Vilmos, seh. Bécs, .1806. -
R. tr M.-Óvárt 1836 okt.-tól 1841
okt.-ig.

M üve: Leitfaden fül' die Vortrag e
über Baukunst am landw. Institute zu
Ung.-Altenburg. Ung= Alteuburg, 1840.

Renner Gusziá», s.oh. A17~ó, Vasvm.,
1845 jan. 16. - G. inző M.-Óvárt
1869 old. l-től 1878 okt. l-ig,
amikor szolgálattételre a földm.
minist.-ba osztatott be, honnét
1880 okt. l-jén akishéri ménes-
birtok igazg. lett, mely állásban
1891-ig volt. - Jelg Bpesten lakik.

Réti János, ssh. Csonordd, 184.9 [ul .
17. - Tnó a felső népiskolán
Kézdi-Vásárhelyt 1874, áth. mint
igazg.-tnó a gazd. fels. népisk.-hoz
Dicsö-Szt-Mártonba 1874-ben. R. tr
Debreczenben 1876-tól, áth. U. a.
min-ben K.-Monostorra 1882 okt.-
ban, hol jelg is műk.

NI ü vei: Népszerű előadások :1 növény-
termelés köréből. Kolozsvár, 1884. - A
termőföldről, annak míveléséröl és javí-
tásáró!. U. O. 1886. - A szántás és vetés-
ről, U. O. 1889. - A trágyáníl, :1 tl'ágyá-
zásról és a trágyakezelésröl szükséges
tudnivalók. U. O. 1889. - A burgonya és
czukorrépa termeléséröl, U. O. 1890. - A
komlótermelésről. U. o. 1895. - A legjobb
takarmányfüvek termeléséről. U. O. 1896.

Bitter Gusstd», szh: Planilr, rajncu;
]{pssen nagyh.gségben, 1846 nov. 20.



J!lökrt. K-Monostoron 1870
jan. óta mostig.

Kit ü n t. Arany érdemkereszt 1885.

M ü vei: A házi kert. Két kiad. Kolozs-
vár, 1892. - A gyümölcsértekesités. U. o.
1893.

Rodiczky Jenő (Sippi) dr (áll.), szh.
Máce«, Aradom., 1844 febr. 23.
- 8-tr M.-Ovárt 1869 okt. 1-töl,
r. tr u. o. 1873 okt. 1-töl, igazg ..
Kassári 1883 aug. 1-töl 1892-ig,
amikor u. a. min-ben Bpestre szol-
gálattételre a földm. minist.-hoz
osztatott be, hol jelg is műk.

Kit ü nt. Állami nagyaranyérem 1873.
Franczia becsületrendlovagkeresztje 1878.
Ferencz .József-rend lovagja 1879. Szerb
kir. Takovo-rend középkeresztje 1888.
Szerb kir. Szt-Száva-rend középkeresztje
1891. Mérite agricole 1892. lU. o. vas-
korona-rend lovagja 1896. Legfels. el-
ismerés nyilvánítása 1891 és 1896. Cs. és
Jár. Asztalnok 1888 óta.

M ü vei: Nemzetközi aratógép-verseny
M.-Óvárt. Tuba Lajossal. Ford. M.-Óvár,
1870.- Leitfaden zur Klein-Viehzucht.
U. o. lS71. - Lenau gazdasági gyakornok
korából. Pest, 1871. - A m.-óvári m.
kir .• fels. tanint. könyvtárának jegyzéke.
M.-Ovár, 1872. - Nemzetgazdaságtan
rövid foglalata. Bécs, 1873. 2. kiad.
M.-Ovár, 1882. - Studien über das
Schwein. Wien, 1873. - A m.-óvári
gazd. fels. intó>;eti méhes taneszköz-
gyüjteménye M.-Ovár, 1873. - A méhről
való ismereteink és a méhészeti elmélet.
U. o. 1875. - Die Monografie der Gans.
Bpest, 1875. - Beitrage zur Geschichte
der Bienenzucht in Oesterreich- Ungarn.
Nördlingen, 1878. - Notices sur les
produits agricoles exposees par la Hongrie.
Bpost, 1878. - A mezögaedaság. Hivat.
jelentés. U. o. 1879. - Allatí és növényi
termékek. .Jelentés. U. o. 1879. - Gazda-
sági eszközök és gépek Jelentés, U. o.
1879. - Malomipari gépek és eszközök.
U. o. 1879. - A gyapjuismeret. M.-Ovár,
1880. Adalékok a' mezőgazdaság
történetéhez. U. o. 1880. - A takarmány-
termesztés kézikönyve. Bpest, 1882. -
Das west-ouropüische Niederungsschaf
Wien, 1882. -- Die Biographie der Kar-
toffel. U. o. 1882. - Oroquies über den
Tabak. U. o. 1882. - Monoaraphie des
'I'ruthahns, U. o. 1882. - Észrevételek
a szövetségbe lépett gazd. egyesületek
második nagygyűlésén hozott némely
határozatok hoz. M.-Ovár, 1883. - Neue
Croquies über den Tabak. Kaschau, 1884.
- A kassai m. kir. gazd tanint. könyv-
tárának jegyzéke. U. o. 188i. - Tanul-
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mányok a tengerÍről. M.-6vár, 1884. Kny.
- Ueber Thierschutz. Kaschau, 1885. --
A nyugat-európai lapály juh. Kassa, 1885.
-- Az á.llatvédelemről. U. o. 1885. -
In Friesland und Holland. Wien, 1886.
- A felső-magyarországi általános tej-
gazdasági kiállítás katalógusa. Kassa,
1886. - Die Schaf- und Schweinehaltung.
Tübingen, 1888. - Az ipari növények
kézikönyve. 1. köt.: Olaj-, fonál- és fíísaer-
növények. Kassa, 1888. 2. köt.: Gyári
növények, pótszerek. U. o.; 1889 .. - A
gyakorlati répatermesztő. Bpest, 1889. -
Le mouton de Eriese en Hongrie. Vienne,
1889. - Weléhe allg. bildenden Dis-
ciplinen sollten an landw. Lehranshalten
gelehrt werden ? Wien, 1890. - Welche
Mittel würden sich am geeignetsten er-
weisen, die Milchschaf-Zucht zu heben ?
U. 0.1890. - .A, turisteságról. Bpest,
1890: Kny. - ,Eszakon és nyugaton.
Kassa,' 1890. - A juh, és a gyapju
ismertetése. Bpest, 1892. - Zu!' alteren
Geschichte der Bienenzucht in Ungarn.
U. o. 1892. - Aquarellek és Croquik a
'gazdatiszti életből. U. o. 189!. - Die
Bienenzucht in der Nussschale. U. o. 1894.
- Gyapjúnk értékesítése. U. o. 1895. -
Uober Gerste. Bpest, 1896. -- Továbbá
szerkesztette a kassai m. k ir, gazd. tanint.
1884-91. évi értesítőit és 1889-90. és
1891. évi évkönyveit; ezen tanint. két
majorjának és állatállomanyának rövid
ismertetését. Kassa" 1886. A kassai állat-
védő egyesület évkönyvét 1887. és 1890.
évre, végül a "Gazdák évkönyvét" 1894.
és 18\:)5. évre. - Irói álnevei: Jenő, Al-
földi, Adúcsi bácsi, Jenősy, K01'l1él, Lun-
kanul su-e«, Kirzil Basch, Mi'/'za Kabuli
Effendi, Vette/' Clwistion sat.

Rosenbacli Iqnács, szh. Perbál, Pcst-
uni., 1838. - Fökrt. Keszthelyen
1865-67 -ig, amikor állásáról le-
köszöntés Festetics grófnál Keszt-
helyen főkrt, lett. Utóbb a magán-
életbe vonult. - Mgh. 1879 dec.
21 Keszthelyen.

Rosmaniib János, seh Raase, Osetr>
Ef.?:ilézia,1835 jan. lD. ~ Tr-s. M.-
Ovárt 1862 okt. 1-töl 1863 aug.~
ig. Magánszolgálatba ment, utóbb
Schönborn grófnál jószágfelügyelö
lett. - Mgh. Munkácson,

Rossbcrqer Jó,%ej, szh. Ssékesfehéroár,
1870 febr. 26. -'1'r-s. Keszthelyen
1891 nov. 1893 márc.-ig. - Jelg
gyógyszertár-tulajdo Marcsaliban.

Rottlcr Józsrf u., s,d? Tolna, Tolna-
'/.'111., 18.28 uuirc. 10. - Mint jó-
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szágbérlő múködött. - G. inző es
a földm.-isk. vezetője lett Debre-
czenben 1876 szept. 26-tóI, kin. a
fogarasi m. kir. ménesbirtok igaz-
gatójává 1885 jan. 1-jén, mely
utóbbi min-ben 1895 ápr. 1-jéig
volt, mire nyugI. von. - Mgh.
1895 aug. ll-én.

Kit ü n t. Ferencz J ózsef-rend lovag-
keresztje 1884.

Rottler Jéesef ifj., szh, Set-Lőrince,
Pesiom., 1863 márc. 23. Előbbinek
fia. -- 8-tnó Debreczenben 1887,
áth. u. a. min-ben Adára 1890-ben,
áth. u. a. min-ben Nc-Szt-Miklósra
1895 jan. 1-jén, hol jelg is múk.

M ü ve: Állattenyesztes. Zombor, 1893.

Rüclenburg vtu», szlt. Gleiioits, PO-
rosz-Seilésia, 1859 dec. 23. - F'ö-
krt. M.-Óvárt 1892 szept. 24-töl
mostig.

Schadrner Ká1'oly, szu], Ausztriában,
- IgazgAr 1820 jan.-tól 1834
aug.-Ig.

Schadl János, ssli . .Győr, 1845 jun.
16. - 8-tr M.-Ovárt 1870 okt.
1-től, áth. mint r. tr Kassára 1875
aug. 1, áth. Keszthelyre u. a. min-
ben 1883-ban, hol jelg is műk,

Schenek István dr (vegy.), szli. Es.'J-
terqom, 1830 [ul. 3. - R. tr Keszt-
helyen 1867-70, amikor a sel-
meczbányai m. kir. bány. és erd.
akadémia r. tr-a lett. - Jelg mint
m. kir. föbányatanácsos nyuga-
lomban Bpesten lakik.

M üve: A nérnetorszáz i k érn ia.i k isér-
le ti állomások szerveséséröl es berende-
zéséröl. Bpest, 1869. Kny.

Schleichcr. Hem'ik, s.öll. Bécs, 1840 jul.
.23.- G. inző M.-Óvárt 1865-68.

Schneider Antal, ssh, Bucluiu; Cseh-
orszáq. - 'I'r-s. M.-Óvárt 1855
márc, 1856 márc, 31-ig.

Schuhmaqe: Mátyás. - Ödj. S. Szt-
Imrén 1890 febr. 1890 szept.-ig.

• Schwackhöfcr Fercncz dr, szh, Bécs,
1843 ápr. 15.' - Tr-s. M.-Óvárt

1868 dec. 1-től 1869 jul. 31-ig.
- J elg a bécsi Hochschule fül'
Bodencultur r. tr-a.

Silex Károly, szh, Petres. Besstcrczc-
Nassodom., 1859 dec. 24. - Ödj. S.
Algyógyon 1896 aug. 17-töl.

Sissovics Ká1'oly, szh, Dombouár, Tolna-
vm., 1843 jan. 20. - 8-tr M.-Ovárt
1870 okt.-től, áth. U. a. min-ben
Keszthelyre 1874, áth. mint g.
inző Debreczenbe 1875, áth. mint
r. tr Kassára 1876, mely állásban
1887-ig volt, amikor elbocsáttatott.

M üve: Mezőgazd. talaj isme. Kassa,
1878.

Snazcl Ferenc», szh. Gleichenberq,
StájerorsiJág, 1862. - Ödj. S. Deb-
reczenben 1884-töl, áth. mint s-tnó
Csákovárra 1886-ban, áth. U. a.
min-ben Debreczenbe 1888 ápr.
1., hol 1891-ig maradt. - Jelg
a mezögazdaságtan r. tr-a a budai
m. kir, tanítóképző intézeten.

Soos lYlihály, szli. Urház-puszta, Nagy-
Dém mellett, Vessprémsnn., 1832
febr. 13. - R. tr Keszthelyen
1865-től 1889 jul. 31-ig, amikor
nyugI. von. - Csorna-prémontréi
rendű kanonok-áldozár. - Jelg
Csornán a prépostság rendházában
él nyugalomban.

Kit ü n t. Ferencz József-rend lovag-
keresztje 1876.

M ü vei: Éghajlattan. Bpest, 1870. -
Harbinger-féls sz ines tablahoz szöveg:
Baromű-tonyésatás 2 tábla, Hasznos és
nem hasznos madarak. 2 tábla, 187:2-73. -
A keresztény á.llé.spo ntja atermeszetben.
Bpest, 1877-79-81. 3 k öt. Kiadta a Szt-
Istvdri-té.rsulat. - Vázlatok a földisme
es földtan k öréböl, tanuló gazdák számára.
Keszthely, 1889.

Somesieli Béla, s.zh.· Nagy-Ölbő, Vas-
trm., 1872 ápr. 18. - Tr-s. M.-
Óvárt 1893 dec.-től mostig.

Sparssani Pál, s.?ih. Ssucsán, T1WÓCZ-
vm., 1846. .,...- 8-tr Keszthelyen

, 1870-töl, r. tr U. O. 1893-tól mostig.
Sporzon Pál, szli. Galgócz, 1831 jan.

12. - A budai J ózsef-múegye-
temen a mezőgazda.ságtan r. tr-a



1858-tol, igazg. Keszthelyen 1867-
től, r. tr M.-Ovárt 1874-töl 1890
aug.-ig, amikor nyugalomba vonult
s azóta M.-Ovárt lakik.

Mü vei: Gazdasági szakképzés, Kodo-
lányi Antallal. Pest, 1868. - A hazai
gazd. felsőbb tanintézetek kérdéséhez.
Keszthely, 1869. - Az okszerü talaj-
mívelés elvei és szabályai. Pest, 1871.-
Emlékirat a hazai gazd. tanügy tárgyá-
ban. Keszthely, 1874. - Mit tegyen a
mazyar gazda a szárazság ellen? Pest,
1877. - A gazda, kertész és erdész hasz-
nos barátai az állatok körében. Ébner
Sá;tdorral. V.o. 1877.- Gazdasági olvas-
ruanyok. Ebner S.-ral. U. o. 1878. -
Mezőgazd. üzlettan tudományos és gya-
korlati alapon. M.-Ovár, 1881. - 2. kiad.

, "Mezőgazd. üzemtan" czimen. U. o. 1882.
- 3. kiad. Bpest, 1890. - Gazd. káté.
Ébuer S.-ral. M.-Ovár, 1882. 2. kiad.
Bpest, 188,4.- Egyszerü és kettős könyv-
vitel. M.-Ovár, 1883. 2. kiad. U. o. 1885.
- Gazd. becsléstan. M.-Óvár, 1885. -
Szerkesztette 1866 -67-ben az "Erdeszeti
és gazdászati Lapok"-at. - Az általa
Keszthelyen 1872-ben alapított és 1874-
ben M.-Ovárra vitt "Gyakorlati Mező-
gazda" czimü szaklapnak 16 éven át
szerkesztő-kiadója volt, az 1878. évtől
fogva Pál gazda néven, mely alatt a gazd.
szaklapokban, vagy saját neve alatt is
számos czikket irt, szerkesztette a "Falusi
gazda" naptárát.

Sporeon Pál ijj., szh, Budapest, 1867
mtg. 29. Előbbinek fia. - Ödj. s.
Rszombatban 1892 máj. 3-tóI
1892 aug. 3-ig, azután a mű-
egyetemen tr-so R. tr Debreczen-
ben 1895-től mostig.

Mü vei: Hazai új vetőgépek. Tanul-
mány. Bpest, 1895.Kny. - Boronálás és
boronák. Tanulmány. U. o. 1896. Kny.

Sto71ár Gynla, seh, Komárom, 1844
ápr. 24. - S-tr M.-Óvárt 1869
okt. 1-től, áth. mint r, tr Kassára
1874 aug. 1., hol 1892 jan. 15-én
mgh.
, Müvei: Tanulmányok a répa fajsúlya
és czukortartalma közötti összefüggés
fölött. M.-Óvár, 1874. - Gyógyforrás
kémiai elemzése. Bpest, 1879. -- Must-
késaítés gőzzel. U. o. 1886.

Stmssnitzky János, szh. Tischnpvitz,
JYlorvaország. - S-tr M.-Ovárt
1846-tól 1848 aug.-ig. - Innét
eltávozva, New-Yorkban az. Astor
library-ban könyvtáros lett.
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Snkttp Ede, ssli. Daischit», Moroa-
ország, 1~34 szept. 22. - Elő.
tr-so M.-Ovárt 1859 márc. I-től
1862 márc, 31-ig. - Mint Schön-
born gróf jószág- és juhászati
felügyelője 1864 aug. 1-jén mgh.
Munkácson.

Suschka Rikárd, seh. Mosony, ,1858
,jul. 12. G. inzős. M.-Ovárt
1878-tól, g. inző u. o. 1885-től
mostig.

Müve: Egy gazdasági számviteli rend-
szer ismertetése. M.-Ovár, 1892. Kny.

Szabady Pál. -- S-tr és irdt Debre-
ezenben 1874-81. - J elg a földm.
min. számvevöségben számellenör.

Seab« Albert, szk. Kézc7i-Vását'hely,
Háromseékom., 1847. 'I'r-s,
Keszthelyen 1874-76. - Jelg
a kézdi-vásárhelyi és a szeredai
könyvnyomda tulajdonosa.

S.zabóIstván, szh, Bimaszombat, Gomor-
vm., 1864 ápr. 4. - S-tnó Adán
1886-tól, áth. u. a. min-ben Debre-
czenbe 1889, áth. u. a. min-ben
Jászberénybe 1895 okt. 27-én a .
földm.-isk. vezetésével megbízva,
hol jelg is műk.

S.zabó Rezső, szk. Budapest, 1863
okt. 23. Ödj. s. Csákóvárt
1887-89, azután kilépett.

Szabó Sándor. - Ödj. krt.-gyakornok
Szt-Imrén 1894 nov. 1895 aug.-ig.

Ssakát« Péter (S.d-Er?Jsébeti), szh,
S.~t-Erzsébet, Uclvarhelyvm., 1851.
- Igazg. segéd előadásokkal meg-
bízva K.-Monostoron 1877-től, áth.
mint s-tr Debreczenbe a földm.-
isk.-hoz 1879-82. - Ezután a
nyitramegyei, majd. az erdélyi
gazd. egylet titkára. - J elg a ke-
resk. és iparkamara titkára Maros-
Vásárhelyt.

Szalay János (Almási), 8z12. Bm'et,
Abaujvm., 18C4 máj. 9. - G. inzős,
Keszthelyen 1886-90-ig. - J elg
a jász-n.-k.-szolnokvárm. gazd.
egyesület titkára.



Szaniszló Alberi (Seolcsai) dr (orv),
szh, Diosseq, Biharom., 1844 aug.
80. - Tr-s. a bpesti egyetem
bölcseleti karánáll869 nov.-töl,
r. tr K.-Monostoron 1873 márc.
15-töl, áth. U. a. min-ben Kassára
1893 okt. 1-töl, hol jelg is múk.
- 1880 dec. 30 óta a kolozsvári
egyetemen magántanár.

M ü vei: Növénybetegségek. Kolozsvár,
1875. 2. kiad. U. o. 1883. 3. kiad. Bpest,
1886. - Beitrágs zur Lebensweise vom
Thrips frumentarius. Beling. 'Wien, 1879.
Kny. - Útmutatás a fillexera.fölismerésére
és fölkeresésére. Kolozsvár, 1880. 2. kiad.
U.o. 1880. - Zur Entwickelungsgeschichte
d. Hoplophora arctata. Heidelberg, 1880.
Kny. - Egy új Ievéltetü-faj, mely búza és
árpa gyökerén élödik. Bpest, 1880. Kny.
- Adatok a Phytoptus vitis Landois élet-
módjához. U. o. 1880. Kny. - Adatok a
Hoplophóra arctata kifejlődési viszonyai-
hoz, s annak honi előfordulása. Kolozsvár,
1880. Kny. - Rovarok és virágok. Nép-
szerü előadás. U. o. 1881. Kny. - A hal-
tenyésztésről. :fépszerü előadás. U. o.
1883 Kny. - Kártékony rovarok a mező-
és kertgazdaságban. Földm.-isk. számára.
Kolozsvár, 188·!. 2. kiad. Bpest, 1889. --
Vezérfonal a g-azd. tanintézetek és akadé-
miák állattani előadásaihoz. Kolozsvár,
1884.2. kiad. Kassa, 1896.-Modern zoológia
és g-yakorlati élet. Bpest, 188:;. Kny. -
A filloxera, a kolorádóbogár és a vértetű.
U. o. 1886. - A természet megismerésé-
nek végső határai. U. o. 1886. Kny. -
Egyetemi tanítás. U. o. 1887. Kny. -
A gazdát érdeklő káros és hasznos álla-
tokról. Kolozsvár, 1890. 2. kiad. U. o. 1892.

Seáse Farkas, szh, Cseqes, Torda-
Aranqoscm., 1855. - Tr-s. 1878-
79. - Jelg gtiszt Boros-Jenön.

Szász József. - Kr-tnó Szt-Imrén
1888 máj. 1894 nov. 22-ig.

Ssecso] Istváni seh, S.zathmár, 1848
(t1,(,g. 20. - S-tnó a debreczeni
földm.-isk.-nál 1871 jan. 1-töl
1872 nov. 5-ig. Magánszolgálatban
1873-76-ig. Irdt Kassán 1876
szept., g. inzö U. o. 1880 máj.-tol,
áth. mint igazg. a zsitva-ujfalui
m. kir. ·földm.-isk.-hoz 1884 dec.
13-tól, áth. Kassára mint r. tr
1894 jan. 20-tóI, hol jelg is műk.

]\o[ ü vei: A kassai m. kir. gazd. tan-
int. kuhlandi tehenészete. Kassa, 1882.

A mezögaadaság! növénytermelés
általános alapismeretei. Kassa, 1891. -
2. kiad. U. o. 1896.

Szekeres Ákos, szh. Me.?Jő-Báncl,]Jtfal"os-
Tordaom., 185.9 jan. 19. - S-tnó
Csákóvárt 1889-90-ig.

Székely Dénes, szli. 1'o'reZa, 1'orda-
Aranuosom. Tr-s. 1875-78.
- J elg fbirt. Tordán.

S.zékely István, szh, Zsámbok, Pestum.,
18M3 [ul. 27. - G. inzös. Debre-
czenben 1883 márc. 14-töl, áth.
mint s-tnó Szt-Imrére 1888 máj.
24., áth .. u. a. min-ben Csákovárra
1891 okt.-tól, áth. mint igazg.
Pápára 1892 szept. 24-töl, hol jelg
is múk.

Székely János, szh. 1'orda, 1'orr7a-
Aranuoscm., 1848. - Tr-s. 1874.
- J elg polg.-isk. tr Tordán.

Székely Mihály, seh, Dombó, Kis-
Küküllővm., 1889 szept. 16'. -
R. tr K.-Monostoron 1872-töl, áth,
M.-Ovarra 1874 okt., 1875-ben
állásáról leköszönt, - J elg m.
kir. föerdömester Marm.-Szigeten.

M ü vei: Az időjárástan alapvonalai.
Masch A. dr után fordítva. Bpest.

Sseles János, szh, Kecskemét, Pestoni.,
18G'7 [ul. 14. - S-tnó Adán.
1895-töl, áth. 1896 okt.-ben Hód-
Mezö-Vásárhelyre, mint az ott
létesitendö m. kir, földm.-isk.
vezetöje.

Ssent- Imrey Imre (Krasmik-oojdai),
szh, Krassnik- Vajda, Abattjvm.,
1855 jul. 22. - Irdt Kassan 1882-
töl, s-tnó a liptó-ujvári földm.-
iskolán 1883-tól, áth. mint s-tr
Kassára 1884-töl, azontúl g. inzö
U. O. 1892-töl mostig.

Soentkirályi Ákos dr (blcs.), ssh, Om-
vicmbányrl, Kmssó-&örényvm., 1851
jan. 27. - Tr-s. K;-Monostoron
1872-töl, áth. M.-Ovárra mínt
s-tr 1874 okt. 1-töl, áth. U. a.
min-ben Kassára 1875 szept. 6,
áth. mint r. tr K.-Monostorra 1879-
töl, hol jelg is műk,



M'üv e i: A Miescher-féle tömlők 1881.
- A jelen idő követelményeinek meg-
felelő tejgazdaság. Kirchner V. után ford.
Bpest, 1885. - A caigaja-juhról. Mc-Ovár,
1885. Kny. - A bivalró!. U. o. 1888.
Kny. - Az erdélyi gazd. egylet állat-
kiállítási szakosztályának működése Ko-
lozsvárt 1882-töl 1889-ig.

Seent pály Gyula (Homoréd-seentpali),
szk. Kutyfalva, A.-FeJérvm., 1856.
- Irdt Keszthelyen 1886-88
márc.-ig. - J elg urad. igazg.

&ilá,qyi Gyula, seh, Gyón, Pcstom.,
1860 okt. 27. '- Tr-s. M.-Ovárt
1884-85. - J elg Bpesten vegyész
és a m. kir. J ózsef-müegyetemen
magántanár.

Szaassy Zoltán, SPJh •.. Léva, Barsom.,
1862 nuij. 9. - Odj. S. M.-Ovárt
1885 máj. 14-től, tr-so U. o. 1886-
tól 1892-ig, amikor Bpesten az
orsz. m. gazd. egyesület titkára
lett. - Jelg is e min-ben a "Köz-
telele" szerkesztője.

Ssobonua Bertalan, seh, Nagy-Káta,
Pesiom., 1853 seepi. 3. - Igazg.
Adán 1884-től 1896 ápr. 30-ig.
- Jelg szabadságolva van.

Sztankouics János, szh: SaJó-Kaza,
Borsodom., 186'9 tipr. 17. - Ödj. S.
N.-Szt-Miklóson 1890 febr. 28-tóI,
áth. Csákóvárra U. a. min-ben 1891
jun. 20-tóI 1891 szept. 30-ig, innét
magánszolgálatba ment és önkén-
tes volt; ödj. S. M.-Ovárt 1893
okt. 17, áth. mint tr-so Bpestre a
m. kir. állatorvosi akadémiához
1894 márc., honnét áth. mint s-tr
Kassára 1896 okt.-ben, hol jelg
is mük.

Szüts jlIihály, seh, Seeqed, Cson,q'rád-
oni., 1846' nuij. 6. - Tr-s. Debre-
ezenben 1872 márc.-tól, s-tr U. O.

1874 szept.-től, r. tr U. O. 1878
márc.-tól, igazg.-helyettes U. 0.1891
febr.-tól, igazg. U. O. 1895 febr.-tól
mostig.

M ü vei: A mezőgazdaság alapvonalai.
Debreczen, 1879. 2. kiad. U. O. 1883. -
Debreczen mezőgazdaságának jelenlegi
állapota. Debreczen, 1882. - A termény-
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bankok és azok befolyása a mezőgazda-
ságra. Bpest, 1883. - A gazda helyzeté-
nek javítására vonatkozó nézetek. Deb-
reczen, 188!. - Debreczen mezőgazdasági
termelésének hatása a talaj kimerülésére.
U. O. 1889. - A c,'mkorrépa-termelés és
czukorgyártás. M.-Ovár, 1890. - A jég-
kár ellen való biztosítás és a karok
becslése. Debreczen, 1890. 2. kiad. U. O.

1895. 3. kiad. Kolozsvár. -- Debreczen
mezőgazdasága. Debreczen, 1892. - Mező-
gazdasági becsléstan. Bpest, 1896. - A
debreczeni első takarékpénztár 50 éves
története. Debreczen, 1896.

Tar Gyula (Göclényházi), szh, Nagy-
szőllős, Uqocsaom., 1872 aug. 12.
- Ödj. S. N.-Szt-Miklóson 1895
szept.-től, áth. U. a. min-ben Kecs-
kemétre 1896 nov. 10.

Thalimauer Viktor, szh. Péter várad,
Szerémom., 1847 febr. 7. - Tr-s. a
kir. J ózsef-müegyetemen 1867-
69-ig, mérnök a cs. és kir. hajó-
hadban 1869-től, r. tr M.-Ovárt
1873-tól mostig.

Müvei: Közlemények a m.vóváa-i gép-
kisérleti állomás köréből. M-Ovár, 1874.
- A gőzekékröl. U. O. 1884. Kny. -
Közlemények a m.-óvári gépkisérleti állo-
más körébő!. U. O. 1890. Kny. - Köz-
lemények a m.-óvári gépkisérleti állomás
körébő!. U. O. 1891. - A sorbavetögépek.
U. O. 1895.

Tirnár Károly, szlt. Vi,mkna, A.-Fejér-
vm., 1824 márc. 12. - G. inző
r. tr-i min-ben K.-Monostoron
1869-70. Ekkor leköszönt. -
J elg fbirt. Vizaknán.

Tőkés Lajos. Krt. Debreczenben 1881.
Tömösváry Ödön dr (blcs.), szlt. Ma-

gyaró, Moroe-Tordaom., 1852 oki.
12. - S-tr Kassán 1884 máj.-tól.
- Mgh. u. o. 1884 aug. 15-én.

M ü vei: A kolumbácsi légy. Bpest,
1884. - Egy tömegesen tenyésző légy-
faj. U. O. 1884. - Adatok a Seolopen-
drellák ismeretéhez. U. O. 1884.

Torda József. - S-tnó Debreczenben
1874-76-ig, ekkor mgh. Debre-
ezenben.

Tor/eos Pál, szk., Modor, Possonuom:
- Tr-s. J\L-Ovárt 1834 okt.-tól
1835 aug.-ig. Utóbb Koburg hgi
számtanácsos lett Bécsben.
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Tormay Béla, szh, Sseqsárd, Tnlita-
om., 1838 okt. 10. - 'I'r-s, Bpesten
az állatgyógy-intézeten 1861-től,
utóbb s-tr Keszthelyen 1865 okt.
l-től, r. tr u. o. 1868 jan. 1-től,
áth, mint igazg. Debreczenbe 1869

jan.-ban, itt e min-ben 1873-ig,
amikor Bpesten az állat orv. tan-
intézet r. tr-a, 1875-ben igazgatója
lett. Szolgálattételre a földm., ipar-
es keresk. Ministeriumba beren-
delve 1880 okt.-ben, másodszor
1884-ben. - Jelg a földm. m. kir.
Ministeriumban min. tanácsos, a
negy mezőgazd. főosztalyt vezetve.

M ü vei: Általánqs állattenyésztéstan.
Debreczen, 1869. - AlIatl<yógyász;:ttiváz-
latok. U. o. 18í 1. - Gazdasagi lótenyész-
tés, (Jut. pályamü). U. o. 1871. - Falusi
lótenyésztö. Bpest, 1873.

Török Elemér, szh. Felső-Segesd, So-
mogyvlll., 1864 máj. 7. - Ödj. s.
K-Monostoron 1881. - Jelg gazd.
seged Fogarason.

Török Gábor, szh. Debrecsen, 1852
má,j. 1. -- 8-tr Debreczenben
1874-től, r. tr u. o. 1884, amikor
lemondott. - J elg Debreczen I
város erdőmestere.

Tóth Agoston (Felső-s.~opori). 1848-ki
honvéd-ezredes. - G. inző s a földm.
isk. vezetője Keszthelyen 1865-
67. Innét a közlekedési es köz-
munkaügyi m. kir. Ministeriumban
osztály tanácsos lett. Utóbb nyu-
galomba ment es Gmundenben
(F'elsö-Auszbria) telepedett le, hol
1889-ben mgh. - Porai a sop-
roni temetőben nyugosznak.

Tólhfalusy JJfiklós cll' (oro.). - Fö-
krt. Debreczenben 1873. - Mgh.
Bpesten.

Tl'eitz Ppter, szli. Kis-$.zállás, Báesuni.,
18G6 nov. 16. - Odj. S. M.-Ovárt
1890-91, amikor a m. kir. geo-
lógiai intézethez áth. mint m. kir.
agro-geológ, hol jelg is mük.

Tuba Lajos, seh, Baracska, Fej~rV1n.,
1838 aug. 15. _. 8-tr M.-Ovárt
186~ okt.-töl, áth. mint r. tr

Ki-Monostorra 1870 okt. Ljén,
hol azóta jelg is múk.

NJ: ü vei: Nemzetközi aratógép-verseny
M.-Oyárt. Ford Rodiczky Jenövel.Mv-Ovár,
1870. - A bor vegy tana. Neubauer K.
után. Bpest, 1878.

Tulogcli Soma, szh, Bikal, Kolozsl/m.,
1849.- G. inzős. K.-Monostoron
1874-től, g. inző U. O. 1876-tól,
áth. a tordai áll. bika telep fel-
ügyelöjévé 1881-ben. Jelg'
állatteny. felügyelő Kolozsvárt.

tiu» István, szh: Bpest, 1869 febr. 4.
- Kr-tnó N .-8zt-Miklóson 1894
szept. 19-től, áth, Szt-Imrére 1895
okt. 1., áth, mint krt. Kassára
1896-ban.

Ujhelyi Imre, ~:z7I. Duna-Pataj, 186G
jan. 12. - Odj, S. Szt-Imrón 1889
márc.-tól, áth. U. a. min-ben M.-
Ovárra 1889 okt.-től, s-tr U. O.
1893-tól, gazd. tanint. r. tr szol-
galattételre az akadémiához be-
osztva 1895-től, rk, akad. tr U. O.
1896-tól.

Müvei: Kisérletek Koch tuberkulin-
jával szarvasmarhákon. Bpest, 1891. Kny.
- Versuche mit Koch'schem Tuberkulin
an Rindern. München, 1891. Kny. -
Kisérletek a ragadós tüdölob diagnosztizál-
hatása czéljából. Bpest, 1898. Kny. -
Jegyzetek Ausztria, Svájcz és ,Dél-
Németország- állattenyésztéséhez. M.-Ovár,

-1896.. - Kisérleti védöoltások a sertés-
vész ellen. U. O. 1896. Kny.

Ulbricht Rikárcl dr (úlcs.), ssh, Tntten-
dorf, &ás.~9rszá.r;, 1834 szept. 9. -
R. tr M.-Ovárt 1869 okt. 1884
szept. 30-ig, amikor nyugdijazva
lett. - ;relg a gazd. vegykisérl.
állomás vezetője Dahmeban (Po-
roszország).

M ü vei: Bor- és mustelemzés. (Ford.) .
Bpest, 1889. - Leitfaden fül' die quali-
tatíve und quantitative Analyse in che-
mischen und technischen Laboratorien.
Ung.-Altenburg, 1871.

Várady Lajos. - Ödj. S. Debreczen-
ben 1876-tól, s-tnó U. O. 1878-79.
- Jelg biztosító-társ. kárbecslő.

Vargha Imre, seh, Makó, Csanádom.,
1846. - 'I'r-s, Keszthelyen 1876-



tól, áth, igazg.-vá a
ozellérisk.vhoz 1881.
baraczkai amerikai
igazgatója Aradon.

Veclrőcli Viktor dr (vegy.), szh, Ga-
lántlw, Pozsonsnnn., 1839 nov. 30.
- R. tr Debreczenben 1869-töl
mostig.

M ü vei: Borvegytan. Debreczen, 187:2.
- 'I'anulmány a mag-yar borokról. U. o.
1874. - Ermellék bor.iszata., Bpest, 1874.
- A hort9bá~~i keserűviz elemzése. U. o.
1877. - Altalanos vegy tau. r. r. Debre-
ezen, 1876. 2. kiad. ll. o. 1889. ll. r. u. o.
1886. - Szesegyárté.s. U. o. 1886. -
Vegyelemzesi gyakorlatok. Debreczen,
1886. 2. kiad. u. o. 1891. - 'I'akarmány-
félek vegyi összetételéről. U. o. 1896.

Vékony Gábor, seh. Deés, Seolnek-
Dobokaom., 1850. Tr-s. K.-
Monostoron 1872-73. J elg
f'birt. Kozárvárt,

Viltási Pál, szh. Léva, Barsmn., 1820.
- F'ökr], Keszthelyen 1875-töl,
áth, M.-Ovárra u. a. min-ben 1879
okt. 1., visszah. Keszthelyre 1880
okt. 11., hol 1886-ig volt, mire
nyugI. von. s az orsz. m. gazd.
egyesület nél a kertészeti szak-
osztály előadója lett. Mgh.
1888 dec. 26-án Bpesten.

M ü vei: A g-yümölcstenyésztés tana.
Lucas E. dr és Medicus után ford. Bpest,
1879. - Szerk. a Gyümölcsészeti es
konyhakertészeti füzetek több évfolyamát.

Villa-SecCCt Naoarro D' Andrade Rode-
rich báró, seh, Grossou, F.-Ausftria,
1844. G. inzős. M.-Ovárt
1869-72 végeig. - Mgh. 1886 I
febr. Ifi-án mint cs. kir. kultur-
felügyelő Bécsben.

Virágh Elek. - 'I'r-s, Debreczenben
1871. - .J elg hgi urad.' felügyelő
Kismarton ban.

mériesi vin-
-Jelg a

szőlőtelep

M üve: Gyümölcsfáink legfont. neme-
sitésmódjai. Debreczen, 1871.

Virág Gynla. - G. inzős, Kassári
1886-87.

Vörös Imre, szh, Tuta, Komáromom., I

1858. 'I'r-s. K.-Monostoron
1878-80 végeig. - J elg föhgi
urad. pénztárnek Kis-Jenöben,

·Vörös Púl, szh, Tala, Komáronunn.,
1866 dec. 31. - Ödj. s. Debre-
ezenben 1892-töl, g. inzős, n. o.
1895, áth. u. a. min-ben M.-Ovárra
1895 nov-től, hol jelg is műk,

Vörös Sándor, s.zh. Tatu, Konuironi-
oni., 1847 febr. 28. - R. tr K.-
Monostoron 1870-töl, igazg. u. o.
1875 nov. óta mostig.

Kit ün t. Király Ö Felsege legf. el-
ismerése 1891. Kir, tanácsosi czím 189,1.

NI ü vei: A mezei ,gazdaságtan rövid
foglalata, Kolozsvár, 1878. 2. kiad. u. o.
1879. -, A ,gazdasági tan ügy történe-
tének vázlata. U. o. 1880. Kny. - A kaloxi
uradalom .gazd. arányai. U. o. 1881. -
A szocziális kérdés ethikai oldala. U. o.
188l. - Minő eszközök és gépek szere-
peljenok €Igy erdélyi középbirtokban ?
U. o. 1883. Előad. - A társulásról. U. o.
1884. Előad. - A földmívesek gazd.
oktatásának szükséaes voltáról cs mód-
járól, U. o. 1884. Előad. - A gazdasági
társulás ról. U. o. 1884. - Külön ismer-
tetök a k.-monostori tanintézetről és ki-
állításáról. U. o. 188·';. - Magasabb szell-
pontok a gazd. oktatás szervezésénél. U. o.
1891. Kny. -- Gróf Széchenyi István
emlékezete. U. o. 189i. - A dohány-
termelésröl. Két kiad. U. o. 1893 cs 1894.
- A gazdaságok berendezésértil. U. o.
1893. - Szerk. az .Erdélyi gazdá"-t
1873-ban. - Főszerk. a .Mezőgazda"
hetilapnak. U. o. 1896. -. Szerkesztette
és szerkeszti a tanintézet Evkönyveit. -
Az erdélyi ~azd. egylet könyvkiadó-
vállalatának elnöke.

JVa,qenhttber Kornél, szh. M.-Ovár,
Mosonyvm., 187.5 [un. 24.
Ödj. s. Csákóvárt 1895~töl mostig.

Wágner Károly, szh. Sugatag, Mám-
marosum., 1830 olct. 8. -- R. tr
Keszthelyen 1866-67, innét a
m. kir. pénzügymin.-ba osztály-
tanácsossá neveztetett ki. - Mgh.
rnint m. kir, föerdö-tanácsos és a
m. kir. pénzügymin. erdészeti
osztályának főnöke 1879 dec.
21-én Bpesten.

Walter Lajos, seh, Nctgy-Tapolcsány,
Nyit'ravm., 1826 ápr. 23. - G.
inző, utóbb r. tr K.-Monostoron
1870-töl, áth, u. a. min-ben Debre-
czenbe 1882-ben, ott nyugI. von.
1892. - J elg Debreczenben lakik,
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vValtcr ]YIihály, szh, Csongráel. -
S-tr es. gondnok Debreczenben
1878-88. - Mgh.

vVangenheim Vilmos búró, seh, Stutt-
gart, Wiuttcmberq, 1810. - S-tr
M.-Ovárt 1853 okt. 1-töl 1855
márc. 31-ig. -Mgh. mint magánzó
1895 máj. Lő-én Becsben.

Wickl Gy~~la, szh. Ké.?Jsmárk, Szepes-
om., 1872 márc. 29. - Ödj. s.
Zsitva- Ujfalun 1892-töl, áth. u. a.
min -ben Kassára 1893-tól, g. inzös.
u. o. 1895-töl, áth. mint s-tnó
Csákóvárra 1896.

Wilhelm Gussiáo dr (hlcs.), sdl. Bécs,
11:334 dec. 1:3. - R. tr M.-Ovárt 1864
okt. 1-töI1869-ig, amikor a gráczi
müegyetemen a mezögazdaságtan
r. tanára lett. - Mgh. 1895 okt.
Ljénutazása közben épületgeren-
dázatról leesve Stuttgartban.

Mü ve: Die Rebung der Alpenwirth-
schaft. Wien, 1868.

Windisch Rikán7, ssh. Győ-r, 1872
febr. - Tr-s. Kassári 1895-töl

. mostig.
W ittmann. Antal (Denqláei), ssli. Sd

Bemharcl, A.-Aus.iitrict, 1770 okt. 26.
>- Föigazgatója a m.-óvári her-
czegi gazd. tanintézetnek 1818-
32-ig, amikor Schwarzenberg hg
szolgálatába lepett. - Mgh. 1842
aug. 12-én Wittingauban (Cseh-
ország), hamvai azonban a m.-óvári
temetőben nyugosznak.

Kit lint. "Denglázi" előnévvel magyar
nemességre emeltetett.

M ü ve i: Landw. Blatter der Bildungs-
anstalt in Ung--Altenburg. 'Wien, 1820.
- Landw. Hefte 1-10. Wien, 1827. 2.
kiad. 1833. - Egy munkája magyarra
van fordítva köv. czfm a. "Egyik fürtje
Denglázi Wittmann Antal úr mezőgazd.
muukáina.k." Ford. egy honfi. M.-Ovár,
1838.. Nyomt. Czéh Sándor. 102 1.

Zalka Zsig'/Uonel (Gombai es marcsa-
magyari,), szlt. Német-i, Soprononi.,
1861 nov. 9. - Tr-s. M.-Ovárt
1885-töl, áth. mint s-tr Debre-
czenbe 1888, áth. u. a. min-ben
Keszthelyre 1890, áth. u. a. min-
ben Kassára 1891, r. tr u. o. 1892-
töl, hol jelg is mük.

M ü ve: ÖsszehasonIító kisérletek kü-
Iönböző préselt élesztökkel és tisztafajta
élesztövel. M.-Ovár, 1895. Kny.

Zecluucisicr Jenő, szlt. flJ/őr, 1870
aug. 23. - Tr-s. M.-Ovárt 1895
szept. 1896 jul. végeig. - Jelg
a sopronvm. gazd. egyI. titkára
Sopronban.

Zoltán Ákos, seh. Magyat'-Igcn, Alsó-
Fejérinn., .1865 auq. 11:3. - Kr-tnó
Csákovárt 1893 febr. 1-töI.

Zualler Srínelor, szh. Alsó-Pél, Bars-
um., 1878 ápr. 29. - Kr-tnóKecs-
keméten 1895 nov. 10-töl mostig.

Zuiin» Pál, szli. Bécs, 1821. - S-tr
M.-Óvárt 1846-48. -- Mgh. mint
föhgi urad. számtiszt 1854 jul.
2-án M.-Ovárt.



IV. FÜGGELÉK.
Kultur- és folyammérnökök sz:akviz:sgálata

a mezőgazdaságtanból
a magyar-óvári ill. kir. gazdasági akadémián.

Az 1883. évi L t.-cz. 10. §-a értelmében a kulturmérnökök a mér-
nöki oklevél megszerzésén kivül bizonyos mértékü mezőgazdasági isme-
retek elsajátítását kötelesek kimutatni a m.-óvá1·i ni: lcir. gazdasági akadémia
által kiállítandó bizonyítvány alapján.

Az 1889. évi XVIII. t,-cz. értelmében az összes vizi szolgálat a fölcl-
míve.lésügyi m, kir. Ministerium kebelében egyesíttetvén, a kulturrnérnököktől
megkivánt mezőgazdasági ismereteket igazoló bizonyítvány megszerzése
a folyammérnöki hivatalokhoz jövőre kinevezendő mérnökökre nézve is
kötelezővé tétetett, sannak bemutatásától függ, hogy az illető műszaki
egyén állásában megerősíttetik, illetve véglegesíttetik.

Ily bizonyítvány, mely mezőgazdasági ismeretekről tesz tanuságot,
a volt földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. Ministeriumnak
1886. évi márcziushó Ll-éről kelt 11,226. sz. rendelete értelmében
a m.-óvári m. kir. gazdasági akadémia tanári kara kebeléből alakított vizsgáló-
bizottság előtt letett vizsgálat alapján seereshetö meg.

A vizsgálat tárgy~ a fentebbi ministeri rendelet értelmében következő :
1. G-azdasúgi ency klopédín, főleg' jószágkezel és. Kézikönyvek:

V örös Sándor: A mezei gazdaság rövid foglalata. 2. kiad. Kolozsvár,
1879. -- Sporzon Pál: Mezőgazdasági üzemtan. 3. kiad. Budapest, 1890.
- Hensch Árpád: Joszágberendezés- és kezeléstan. M.-Óvár, 1895.

2. NöYénytermelés. Kézikönyv: Balás Árpád: Mezőgazdasági általános
növény termelés. M.-Óvár, 1888.

3. Rétmívelés. Kézikönyv: Kvassay Jenö: Rétmivelés, különös
tekin tett el az alagcsövezésre és öntözésre. Budapest, 1877.

A földmívelésügyi m. kir. Ministerium azon utasításban, melyet
a mezőgazdaságtanból teendő szakvizsgálatról a műszaki hivatalokhoz
intézett, tájékoztatás végett azon főbb kérdéseket is felsorolta, melyek
a vizsgálattevőkhöz intézhetők.

Aki a fentemlített bizonyítvány elnyerése czéljából vizsgálatot tenni
kiván, a m.-óvári m. kir. gazdasági akadémia igazgatóságához kérést
intéz a vizsgálat idejének kitűzése iránt.

A vizsgálatra való bocsátás czéljából az illetőnek csak azt kell
igazolnia, hogy tanulmányait a hazai vagy valamely külföldi rnű-
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egyetemen 'bevegezte, 'Vagy pedig, hogy kinevezésében ezen vl'Zsgit.i~t
lepételére köteleztetett. E körülményt közvetetlenül a vizsgálatra bocsá-
tása, illetve a személyes megjelenés alkalmával tartozik igazolni, amikor
a vizsgálati díj is lefizetendő.

Magánszolgálatban levő okl. mérnökök földmívelésügyi m. kir.
Minister lll' Ö nmga 1896 'januárhó 2-án 84,572/1895 sz. a. kelt rendelete
következtében csak azon esetben bocsáthatók a mezőgazdasági szak-
vizsgálatra, ha az illető tantárgyakat egy éven át hallgatták.

A szakvizsgálatnak az 1886. évben bekövetkezett .kezdetétől fogva
tagjai a vizsgáló-bizottság-nak: Balás Árpád, kir. tanácsos, az akadémia
igazgatója, mint a vizsgáló-bizottság elnöke; Sporzon Pál, akadémiai
rendes tanár, mint a gazdasági üzemtan tanára, 1886-tól az 1890. évben
történt nyugalomba vonulásaíg, kinek helyét a vizsgáló-bizottságban
1890-b~n Hensch Arpad, akadémiai rendes tanár, ,mÍlit·a gazdasági üzem-

. tan tanára foglalta el; végül Cserháti Sándor, akadémiai rendes tanár,
mint a növény termelés és a rétmívelés tanára, ki a vizsgáló-bizottságnak
kezdettől fogva tagj a.

Névsora
azon kultur- és f'olyammérllökölillek" kik a m-óvárí m. kir.
gazdasági akadémián a mezögaz{laságtallból az 1~86. évtől fogva

az 1896. év végeig szakvizsgálatot tettek.
GerŐ' Ferencz 188G márc. Landau Lajos 1890 ápr,
Farkass Kálmán

" " 25 Nagy Ignácz
"

,.Kolossváry Ödön
" " Gschwandtner Lajos

" "Neuhold István
" " Novák Antal

" nov.5 Dauscher Mildós
" " Vojtek Lajos

" dec.Jancsó Jenö
" " Katona Sándor

" "Toperczer Kálmán
" " 30 Roth Károly

" "Zlinszky Elek
" " Vályi Béla

" "Kelen József
" " Finta Lajos

" "10 Igaz Lajos
" ápr. I Brengl Lajos

" "Halmay Ödön
" " I Kőveasy Győzö 1891 jan.Dicsőffy Béla 1887 febr. r 35 Winkler Vilmos

" "Gurányi Pál
" " Papp Elemér

" "Veszprémy József
"

ápr. Bálint István
"

febr.15 Katona Béla
l' nov. Rosenauer Lajos

"
marc.Rozsnyai Károly

" dec. Pákozdy Béla
"

ápr.
Schmid Ödön 1888

" 40 Schick Emil
" máj.Répássy Miklós 1889 jan. Dietel Lajos
"

jul.
Dimsits Lázár

" " Kellner Antal
" dec.20 Mátéffy Sándor

" " Gállik István
" "Bogdánfy Ödön 1890 febr. Kenessey Béla 1892 febr.Zlinszky Béla

" " 45 Karsay István
" " ,Naszluhácz Imre

" marc. Sárkőzy Imre
"

márc,
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Pálffy TIhamér 1892 marc. I Íli<Ízer Lajos. 1895 "máj,
Rohringer Sándor

"
okt. 70 Kuttner iLilman

" "HalfeldPál
"

dec. Fábry Frigyes " Jun.
50 Traeger Lajos

" ll. Braun Rudolf
" aug.

Gubanyi Károly 1893 jan. Küilzl Ernő
"

okt.
Hubert Lajos'

"
marc. Becker Ádám

"
dec.

Puky Pál "
ápr, 75 Kentur Istvan 1896 febr.

Rieger Lajos
" "

Karolyi Sándor
" "55 Zarlea Elemér

" "
Lukács Istvan

" "Gbyczy Miklós
" Jun. Farkas Lajos

" "Sz. Jármy Tamás
"

okt. Tolnai Ödőn
" "Büchl Károly

"
dec. 80 László Domokos

" "Brutsi László
" "

Rüg61' Antal·
" "GO Kőszeghy József

" "
Czitó Ferencz

" "Jankó Miklós
" "

Gillyén Sándor
"

márc.
Bajkay Antal

" "
Scodnik Rezső

" "Nendtvich Jenő 1894 febr. 85 Hánn Alajos
" "Repcsényi Rezső

"
ápr, Gillyén József

" "65 Kérészy Gyula
"

dec. Chotvács- Herényi József
"

máj.
Palatovszky Sándor 1895 febr. Szabó Nándor

" Jun.
Muraközy Endre

"
.márc. V{czián Ede

"
okt .

Nagy Gyula
"

máj. 90 Nagy Béla
"

dec.

'J •• ~ •• -
\ ,
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.Kiigazítandók.

• A. 112-ik oldalon alulról a 12-ik sorban 1003 helyett olvasd 637.

A. 129-ik

A. 133-ik

felülről az 5-ik 1630 1635.

alulról a 4-ik "és tart fenn Nagy-Szebenbeu" helyett "ésSzeben-

vá1"1ncgye tart fenn Nagy-Szebenben".

A. 201-ik oldalon felülrűl a 4-ik sorban 1786 helyett olvasd 1768.

." " " 12-ik ". 28 129.


