
Rózsa Vilmos székesfővárosi iskolaigazgató: 
Többtermelés és népoktatás. 
A többtermelés kérdése olyan probléma, melynek megoldása 

a mostani közgazdasági és politikai viszonyok mellett is meg- 
oldható a hozzákapcsolt kérdések pedig, mint az adórendszer 
megváltoztatása, a telekértékadó behozatala, a fogyasztóhoz, vagy 
a termeléshez való csatlakozás, vagy pláne a többtermelésnek 
olyan felfogása, hogy az a szellemi többtermelésre is vonat- 
kozzék, mind olyan kérdések, melyeknek tárgyalása a mostani 
és a közeljövő viszonyait tekintve, csak doktrinär értékű ered- 
ményekre juttatna bennünket és csak arra vezetne, hogy ez a 
pár  exellence gyakorlati  kérdés  ellaposodjék  és  elzátonyosodjék. 

Ha pedig a kérdést tisztán gyakorlati nézőszögből tekin- 
tem, akkor csak egyetlen más kérdéssel hozhatom vonatkozásba: 
a népfelvilágosítás, a népoktatás kérdésével. Sőt, úgy látom, 
hogy az egész kérdés végső eredményében nem egyéb, mint 
népoktatási kérdés. Mert ha azt kérdezem magamtól, mi az oka 
annak, hogy népünk egy hektárnyi területen 2-szer, 3-szor, sőt 
5-ször kevesebbet termel, mint ugyanakkorra területen pl. a 
német nép mostohább talaj- és éghajlati viszonyok között, erre 
csak két okot találok: népünk tőkeszegénységét és műveltségi 
standart-jenek  alacsony  voltát. 

A föld intenzívebb megműveléséhez nagyobb forgótőke kell, 
mint amilyennel a mi kisgazdáink rendelkeznek. Gépek beszer- 
zésére, a marhaállomány és egyéb fundus instructus megna- 
gyobbítására, megfelelő nemesebb vetőmag és műtrágya bevá- 
sárlására nagyobb ingótőkére volna a kisgazdának szüksége, az 
bizonyos de viszont az is bizonyos, hogy ez mégsem lehet oka 
annak, hogy a mi kisgazdáink olyan primitív módon művelik 
meg földjeiket. Mert, ha a mi kisgazdáink nem is rendelkez- 
nek olyan saját tőkével, mint a német kisgazdák, rendelkezésükre 
áll a különböző pénzintézetek tőkéje, köztük olyanoké, amelyek 
egyenesen   ilyen   célokra   alapíttattak.   Az   igaz,   hogy   az   ilyen 
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kölcsöntőke után kamat jár, de ez a néhány százaléknyi meg- 
drágulás; az ilyen kölcsöntőkének nem lehet gátló oka annak, 
hog\ azt a gazdaközönség ne vegye igénybe akkor, mikor össz- 
termelésének megtöbbszörösítéséről van szó. És ha mégis azt 
látjuk, hogy kisgazdáink ezt a tőkét ilyen célokra mégsem veszik 
igénybe, ennek oka csak az lehet, hogy kisgazdáink ezt a szá- 
mítási exemplumot megcsinálni nem tudják, mert nem tudják 
a módja annak, hogyan kell földjüket intenzívebbé megművelni; 
nem  értenek   hozzá,   mert senki   sem tanította  őket  reá. 

Ilyenformán az egész többtermelési kérdés odakonkludál, 
hogy tanítsuk meg a kisgazdát földjének intenzívebb megműve- 
lésére, világosítsuk fel arról, hogy okszerű gazdálkodással földjét 
rákényszerítheti   arra,   hogy   az   többet   termeljen. 

Valamilyen eszmét a nép összességébe belevinni, a népet 
valamiről felvilágosítani két utón lehetséges: felolvasások, kur- 
zusok rendezésével, illetve – ami ezzel egyenértékű – az illető 
eszménél, brosúrák vagy napilapok útján való terjesztésével, vagy 
az eszmének a népoktatási intézményekbe való belevivésével. Az 
első módszer gyorsabb, de eredmény tekintetében bizonytalanabb, 
a másik  módszer lassúbb, de eredménye aztán annál bizonyosabb. 

Arról, hogy népünket a többtermelés mikéntjéről brosúrák 
vagy kurzusok megtartása utján felvilágosítsuk, sajnos le kell 
tennünk a magyar paraszt nem szeret olvasni, a magyar kis- 
gazda, nem fog kurzusokra eljárni. Annak belátására, hogy ezek 
az intézkedések az ő javát célozzák, műveltségi foka nagyon 
alacsony és éppen műveltségi fokának alacsony voltánál fogva 
bizalmatlan minden olyan intézkedés iránt, mit kaputos emberek 
kezdeményeznek. Nem fog eljárni a kurzusokra, mert meg lesz 
győződve arról, hogy az urak ismét egy új adózásba akarják 
beleugratni. A magyar paraszt ismeretes konzervatív gondolko- 
zásáná fogva nem lesz rábírható arra, hogy hagyja abba földje 
megművelésének azt a módszerét, melyet apáitól öröklött és 
fogjon  bele  új  módszerekbe,  új   kísérletezésekbe.* 

Ha tehát az intenzív termelés gondolatát és módszerét a 
népbe bele akarjuk vinni, erre csak egy út áll rendelkezésünkre: 
vigyük bele azt a népoktatási intézményekbe, elsősorban a nép- 
iskolába,  tegyük azt  igazi  népiskolává. 

* A cikkíróval itt nem tudunk egyetérteni. Tapasztalatunk szerint a 
magyar paraszt ma már általában újságolvasó és az imitt-amott rendezett 
kurzusok iránt óriási érdeklődést tanúsít. Erről az Országos Közművelődési 
Tanács néhány év előtti próbái mindenkit meggyőzhettek.        A szerkesztő. 
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Mert a mostani népiskola semmiképen sem szolgál rá arra,. 
hogy népiskolának nevezzük. Inkább elemi iskola az, amennyi 
ben a tudományok elemeit tanítja, de semmiképen sem «nép» 
iskola, mert, nincsen benne olyan vezéreszme, összefoglaló ka 
pöcs, amely arra mutatna, hogy ez az iskola a nép iskolája 
akar lenni. Ilyen vezérgondolat nem található sem az iskola 
szervezetében, sem a minisztérium által kiadott tantervben és 
utasításban. Az elemi iskola szervezete és tanterve egy kapta- 
fára húzza Magyarország valamennyi ilyenfajta iskoláit, már 
pedig világos, hogy ha ez az iskola igazán a nép iskolája akar 
lenni, akkor alkalmazkodnia kell az iskola körzete népének fog- 
lalkozásához. Más anyagot és másféle módszerrel kell tanítani 
oly vidéken, hol a nép földműveléssel és mást és más módon 
oly vidéken, hol a nép erdőgazdálkodással, bányászattal, ipar- 
ral vagy kereskedelemmel foglalkozik. Budapest székesfőváros 
tanácsi ezt az abúzust már belátta; ki is adott egy mintaszerű 
tanterve  és utasítást a maga elemi iskolái számára és jellemző 
a mi viszonyainkra, hogy ezt a mindenképen csak dicséretére 
szolgáló munkáját csak nagy nehézségek árán tudta a minisz- 
tériumban, keresztülvinni. .Magyarország többi elemi iskoláiban 
azonban még mai napig is mindenhol egyforma tanterv és uta- 
sítás szerint tanítanak a pusztán, a faluban, a városban, sik 
és hegyes vidéken tekintet nélkül arra, hogy mivel foglalkozik 
az illető község lakossága. Világos, hogy ilymódon az elemi 
iskolák   nem   válhatnak   igazi   népoktatási   intézményekké. 

He az elemi iskola a nép iskolája akar lenni, akkor szem 
előtt kell tartania az iskola vidéke lakosainak foglalkozását; 
ehhez kell alkalmazkodnia minden vonatkozásában, tanításában 
és a tanítás módszerében. Az intenzív termelés legyen az a 
kristályosodási középpont, mely köré csoportosul a népiskola 
minden tantárgyának tanítása; ez legyen az az összekapcsoló 
pánt, mely egységes egésszé kapcsolja össze a népiskolában ta- 
nított össze disciplinákat. Ne gondolja senki, hogy ez didak- 
tikailag keresztülvihetetlen, sőt, állítom, ez volna az igazán, 
ideális tanítás. Mert azt minden tanítással foglalkozó ember 
tudja, hogy csak az a tanítás mondható helyesnek és módsze- 
resnek, mely a látszólag különféle tananyagot is egymással vo- 
natkozásba és egy szempont alá tudja fogni. Már pedig lehet 
olvasást, fogalmazást, számolást, méréstant, természetrajzot és 
természettant,  földrajzot, sőt még történetet és alkotmánytant is 
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akképen tanítani, hogy a példák és gyakorlatok az intenzív ter- 
melés köréből vétessenek és a tanítás kiinduló és végpontja min- 
dég az intenzív termelés szemmeltartásával történjék. Mondom, 
ez lehetséges és nem ütközik semmiféle nehézségekbe, sőt állí- 
tom hogy az ilyen tanítás módszertanilag is helyesebb volna, 
mert lekötné a gyermekek figyelmét, mivel olyan dolgokkal és 
problémákkal foglalkoznék, melyek közvetlenül érintik a gyer- 
mekei, amely dolgok körében él, amelyeket lépten-nyomon lát 
és tapasztal. Az ilyen tanítás első feltétele persze az volna, hogy 
ne húzzuk Magyarország összes népoktatásai intézményeinek 
tantervé! és utasítását egy kaptafára, hanem osszuk fel hazán 
kai a nép foglalkozása szerint tankerületekre és minden tan- 
k e r ü l e tn ek  á l lap í tsuk  meg a neki megfelelő tantervet és uta- 
sítást 

Minden tanterv és utasítás azonban meddő dolog mindaddig, 
inig nem gondoskodunk arról, hogy a kötelező beiskoláztatás 
következetesen végre is hajtassék. Amíg százezerszámra rúg 
évente az iskolakerülők és ezzel kapcsolatban az analfabétái: 
száma, addig hazánkban intenzív termelésről szó sem lehet. 
Szigorú és következetes beiskoláztatás, egységes irányú iskolai 
közigazgatás alapfeltétele a nép szellemi haladásának és az ezzel 
járó   intenzív   termelésnek. 

Egységes irányítás azonban csak ott lehetséges, hol az irá- 
nyító hatalom szeme előtt csak egy cél lebeg: a nép szellemi 
haladás; és a népjólét megteremtése. Ahol azonban az irányítás 
felekezetek, társulatok és egyéb közületek, sőt egyesek parti- 
kuláris céljaihoz alkalmazkodik, ott a népjólét, a szellemi ha- 
ladás másod, harmadrendű fontosságúvá devalválódik, ott az 
iskola nem a nép, hanem a. partikuláris érdek szolgálatába áll. 
ott az iskola nem az életnek nevel. A népjólét megteremtésénél” 
a nép szellemi haladásának és az intenzív termelésnek egyik 
alapfeltétele tehát a népiskolai intézmények államosítása az 
egész   vonalon. 

Exemplu docent! Nincsen jobb tanítómester az élő példá- 
nál; ez áll nemcsak gyermekek tanítására, hanem felnőttek okta- 
tására is. Ha a kisgazda látná, hogy lehet ám ugyanakkora 
földön, mint amilyenen ő gazdálkodik, többel is termelni, akkor 
ő is csakhamar rátérne az intenzívebb termelésre. Minden köz 
ségbe, vagy legalább minden kisebb kerületbe egy kis minta- 
gazdaságot kellene tehát felállítani a nép okulására és tanítására. 
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Ezt egyáltalában nem lehetetlenség megvalósítani, mert – bo- 
csánat a drasztikus példáért – ha minden községben lehet ki- 
hasítani a közterületből egy darabot marha- vagy borjúlegelőnek, 
miért nem lehetne kihasítani egy féltelket olyan mintagazdaság 
céljára, mely legalább is hozna annyi hasznot a községnek, 
mint a marha- vagy borjúlegelő. De többet mondok, ez a köz- 
terület a legtöbb helyen mûr most is megvan; folyik is rajta 
gazdálkodás, csak azt ne kérdezzétek; hogy mily módon? A 
legtöbb községben, különösen a felekezeti, vagy községi iskolás 
községbe;i ugyanis a tanító, illetve a kántortanító számára egyéb 
járandóságai mellé egy bizonyos nagyságú termőföld is kijár, 
melyet aztán gazdálkodhatik és gazdálkodik  s – Pató Pál 
módjára. De hát hogyan is gazdálkodjék más módon az a tanító,, 
aki azelőtt azt sem tudta, milyen fán terem a gazdálkodás. 
Hiszen a szülőiháznál nem volt módja azt megtanulni, a ta- 
nítóképzőben meg nem tanították rá, mert ott inkább a hittant 
és a hittantanítás módszerét verték a fejébe. Nemcsoda tehát, 
hogy sok helyen a tanító inkább bérbeadja szántóföldjét, ő 
maga   meg   inkább   beáll   –   borszakértőnek. 

Tanítóképzésünk rossz szervezete, illetve szervezetlensége oka 
ennek a bajnak is, mint sok egyéb más bajnak. Mert hogy az 
állam alig törődik a tanítóképzéssel és, hogy azt teljesen idegen 
érdekekre bízza, erről a következő szomorú statisztika szolgál 
ékes tanúbizonyságot: Magyarországon van 44 férfi-tanítóképző, 
ezek közül csak 18 állami, a többi 26, tehát több mint 59% 
a felekezetek kezében van; Magyarországon van 85 nő-tanító- 
képző, ezek közül csak 8 állami, a többi 27, tehát több mint 
77% felekezeti. És mit látunk a tanítóképzők elhelyezésénél? 
Nyomát sem annak, hogy az elhelyezésnél tekintettel volnának 
a- népjólétre, a nép szellemi haladásának feltételeire. Minthogy 
a tanítóképzés a felekezetek kezében van, tanítóképző is csak 
ott van, ahol püspök, vagy legalább is kanonok székel és ezek 
a felekezeti tanítóképezdék, sajnos, végtelen kevés, érzékkel bír- 
nak a gazdasági és általában a szociális kiképzés iránt. Jellemző, 
hogy a Nagy-Magyaralföldön egyetlenegy férfi-tanítóképző sin- 
csen A tanítóképzők ezen minden rendszer nélküli, vagy talán 
nagyon is tudatos, elhelyezése okozza aztán azt, hogy a znió- 
váraljai tanítóképzőből kikerülő tanító egy alföldi községbe jut, 
a győri képzőből meg esetleg valamely árvamegyei faluba – 
idegen   milieube,   neki   teljesen   ösmeretlen   termelési    viszonyok 
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közé.   Hogy  az   ilyen  tanító   aztán  nem  adhat  példát   a  kisgaz- 
dának  az   intenzív  termelésről,   az   csak természetes. 

Tehát már az intenzív termelés érdekében is bizonyos cél- 
tudatos rendszerességgel kellene a tanítóképzőket elhelyezni, még 
pedig a fentemlített tankerületekre való szemmeltartással. Ez 
azonban csak a tanítóképzés államosításával volna lehetséges. 
Elsősorban tehát azon kell lennünk, hogy a tanítóképzés álla- 
mositassék és minden tanítóképző egy kis mintagazdasággal lát- 
tassék el, ahol a tanítónövendékek az intenzív gazdálkodást 
gyakorlati módon sajátíthassák el. A tanítóképzők elhelyezése 
tankerületek szerint a nép foglalkozására való tekintettel tör- 
ténjék, hogy minden községbe olyan tanító jusson, aki a község 
gazdálkodásával teljesen tisztában van és azt fejleszteni is képes 
legyen. A megválasztott tanító pedig köteleztessék arra, hogy 
a neki járandóságképen juttatott termőföldet maga művelje meg 
és mag t  gazdálkodjék rajta. 

Összefoglalva az eddigiekben elmondottakat az intenzív ter 
melés  érdekében   a   következőket   tartom   szükségesnek: 

1. A beiskoláztatási törvény szigorú és következetes vég- 
rehajtását. 

2. A   népiskolák  államosítását. 
3. A tanítóképzés államosítását és a tanítóképzők az ország 

népénél,   foglalkozása   szerinti   elhelyezését. 
4. Minden tanítóképző egy kis mintagazdasággal láttassek el. 
5. Minden község tanítójának járandóságképen jusson egy 

megfelelő területnyi termőföld azzal a kötelezettséggel, hogy azon 
ő  mag:,  tartozik  gazdálkodni. 

Látnivaló: ezen 5 pont közül 3 már a legközelebbi jövő- 
ben is megvalósítható volna, mert nem hiszem, hogy a feleke- 
zetek és egyéb politikai koteriák megvalósításuk elé nagyobb 
akadályt gördítenének; csupán az elemi iskolák és a tanító- 
képzés államosítása ütköznék nagyobb nehézségekbe, mert előre- 
látható, hogy a felekezetek és a nemzetiségek ezek ellen kózzel- 
lábbal fognak tiltakozni. De hát tiltakozni fognak ők az ellen 
mindenkoron; ez tehát nem lehet ok arra, hogy mi ezek meg- 
valósításain ne dolgozzunk teljes erőnkkel és egész odaadásunkkal.. 

A politikai helyzet most úgy alakul, hogy ezen kívánsá- 
gainkat vagy most fogjuk megvalósítathatni, vagy talán soha- 
sem. A háború után egy új, erős, magyar államot fog kelleni 
itt megalapítani; ezt pedig csakis a népiskola és a tanítóképzés 
államosításával   lesz   lehetséges. 




