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A GAZDASÁGI .. 

SZAKTANITÓK KORLEVELE ORSZÁGOS 
EGYESÜLETÉNEK 

1944. Apr.·Maj.-Jun.-Júl. hó, 

A jövöérl! 

Felkérem és felhivom a "Gazdasági Szaktanítók Or
szágos Egyesületének1' tag.fait, a gazdasági szakianitói rend 
összességét, a mezögazdasági tÚ!piskolák tantestülefeit, hogy 
a mai gondterhe.r.·, sulyos viiágromboló' és sorsdöntő időkben 
is rendiilellenül tartsanak ki orhelyeiken. 

Dolgozzunk Utarlá.ssal a benső fronton, hogy iskaláink 
továbbra is hüségesen -~zol~·áljok a népi f!czdasági oktatást 
s ezzel a "N i: p i Ma g y a r o r sz á ·-:·o t." ·Ezen ismételt ké
réssel egésziliiill ki u{óbbi elnö.hi körlevelemel és testvéri 
magyar szeretettel kérek fel mindenkit a közös · munkára egy 
szebb és jobb jövőért l 

Makó, 1944. évi junius hó 1-én, 
ELNÖK. 

l Lévay lrt;n t l 
Haremezön esett el ő is. 
Nem a harcok fenyegető fegyvere· volt ugyan kezében, 

de a munka jelvénye; nem n háboruk edzett, tüzrölpattant 
lelke izott benne, de a nemzetgyarapító munkásságé; elérte 
végzete, mint ahogyan akármelyikünket elérhet : derüs é~ben 
~illogó aluminummadár osztogatta halálhozó fergetegét, amely 
nem hagyta érintetlenül Debrecen városát s benne Lévay Irént. 

Gyászoljuk öt örök emlékezetünkben s kívánjuk, ho.zy 
a földi véres küzdőtér felett békétöl, gl6riát61 ragyogó ma.zaa
á.Zban an.zyali harsona között jelentse a Minden,k Uráilu: 

· Uram,. én me.ztettem. ami erőmtől telletti 
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Ismertetések. 

A jövi mezigazd~sági n~piskolája. 

Ezen a helyen a legutóbb "Mezőgazdasági Népiskola .,. 
eimen sok helyes i1kolát fejlesztő megállapítást olvastam, mely 
fejlesztésért a szaktanitóság mindenkor küzdött és küzdeni 
fog. A felvetett kérdések közül én a mezőgazdasági népiskola 
.egyik alapvető és lététbiztositó kérdésével óhajtok röviden 
foglalkozni. Felteszem mindnyájunknak a kérdést: hol van 
tulajdonképen iskolarendszerünkben a m~zögazdasági népis
kolának a belye és mit kiván már ma a mezögazdasági né
·piskolától a magyar jövő 1 Err a földmi vesnépünk az alanti 
el~árásában adja meg a feleletet. 

A földmívesnép a 14 éves korhatárig kiterjesztett lllin
dennapos tankötelezett ;ég bevezetésével gyermekeit már nagy
ré$zben kivonja a kötelező népoktatás kényszere alól és 
önként más iskolába, főleg a polgári iskolába járatja. Ezt 
látjuk nemcsak a,zokon a helyeken, hol polgári iskola van, 
hanem vidékenként nagy körzetekre kiterjedően a földmives
és napszámos családok sokszor igen távol eső polgári isko
lákba vonaton . i' i áratják gyermekeiket. Ugyanezt tapasztal
juk sok helyen saját iskaláink alkalmazottainal, kocsisaink
nál, kert- és részesmunkásainknál akkor is, ha nem készül 
Jlyermekük kimondottan ipari pályára. Az ilyen iskoláztatás 
következménye többnyire az, hogy a polg-=iri iskola igen sok· 
helyen nem nagy előnyére már most is annyira túlzsufolt ille
téktelen tanu'óanyaggal, hogy kénytelen máris ez eDen uj ta
nulmioyi, tantervi s egyéb iskolai rendtartási utasítások életre
hivásával védekezni és az iskola nivóját •. minőségoktatását 
igy megvédeni. De ezen jelenségeknek, a polgári iskolába való 
tóduláCJnak sokkal komolyabb következményei abban is nyil-· 
vánutnak még, hogy a föld mivesnép gyermeke ily uton ere
deti foglalkozasától, otthonától na~yrészben elidegenedik, oda 
később m'r vissza sem tér s végered!Dényében igy nem e.Zy 
magyar ba,ázda elárvul és az elégedetlenek tábora pedig 
szaporodik. Itt vet6dik fel az a kérdés is, hogy ki lesz majd 
iQy a magyar föld müvelője, ki terrneszti majd a fejlődő uj 
magyar gazdasági gyáripar és közellátásunk részére a nyers .. 
anyagot és szükségleteket, ba földmivesoéoünk gyermekeit 
nem a magyar röghöz, hanem attól eineveljük 1 

Ezen való tények teszik az illeté \tes tényezök kötelessé
Qévé, hogy a földmívesnép iskol,iát, a mezőgaadasálli népis
kolát, iskolarendszerilokben me~felelő helyre 'Wts'k és a 
földwmvea életviszonyainak me~fel~l6en fejlesszék és 'tsze~-
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vezzék. Ezen iako~ fejleazt6aének 1 azervez~te .,. •• lelles t6r· 
vényes .. rencleHaénék lzüka .. esléQét mér aem .•• , kultuaz
miDi.zteriiDk elismerte. Sajnos az idlk ezen valóban maQyar 
népi· QazdasáQi iskolénak eddill sohasem kedveztek. Mos.t 
azonban bi~unk és remélünk. Mi · lenne teh't a miel6bbi 
teendő?· . · 

· A mezőJiazdas6Qi mépiskola elodázhatatlanul oly iskoláv' 
fejlesztendő, mely a nép illényeit mindenkor ott helyben elé-· 
ai ti ki. A ·falu gyermekei más iskolába csak ali kor kiv6nkoz- · 
zanak, ha nem földmives , hanem más pályára · készülnek a 
tovább akarnak tanulni. Ezt ugy érjlik el, ha céltudatos fei· 
lesztéaael a mezőQazdaaáQi népiskoláoak azt az értékét adjuk, 
illetve ezen iskola legalább is azt az értékmér6t érje el, mint 
a· milyen azé az iskoláé, ahová már most sok földmives gyer
mekeit a magasabb képzés megszerzése véllett önként járatja. 
Ez pedig a polgári iskola. LeQyen meg végre a földmívesnek 
·is ·a maga foalalkozásának meafelelő földmives polgárlja. 
Emeljük már eQyf zer őket is oda, ahová igen helyesen már 
réQen az iparossállot emelték. A mez6gazdasági népiskola 
azonban ~emmi k&ülmények közt sem fejlesztendő céltévesE· 
tetten ma. érlelemben vett polgéri iskolává, hanem az eddigi 
tankötelazettséaének, tanügyi és gazdaeági irányának érintet
lenhagyásával a maaa nemében eJlyszerüen nif!óemelésael a 
polgári iskolával eQyenértékü iskolává szervezend6 át liY 

· nemcsak megszünne a· mai lehetetlen helyzet az eQyes iskolák 
közölt és nemcaak elhárulnáuak a ·jövőt veszé1Jeztet6 bajok, 
hanem földmívesnépünk ezen iskolában a meJ1felel6. népi 
müveltséJ~ael és QazdaaáQi alapismeretekkel felvértezve a ma
Qyar földhöz soh~sem válna hütleaué. F oglalkozúában józa
nul aondolkozó és okosan cselekvő lenne. A helytelen iskó
láztatásna.k meQszüntetésével földmivel6nk oem jutna legal6bb 
az okoskodók táborába, hanem ifju· és felnatt koréhan is 
mindig gazdasáQi tudis,nak bő vitélére fo1 ditan,, saját anyaai 
érdekében is, a r~ndelkezésre álló idejét és illy meaelégedett 
is lenne. Mi se• természetesebb mint az, hotJy a mez6Jiazda
sáJii népi1kol6aak ilyenné fejlesztése meQfeJel6 szaktanerő-
képzést il kiván. · 

Ezen fejlesztési terv semmiképen seJQ jelentene helyte
len, vaJiy a célon tuli irányban való haladút. De a céltuda
tol haladást, ami természetes, semmiképen se akad6lyozzuk 
mea, mert helytelen és károsan ható tények elismerésével jö
YŐt nem -lehet építeni. V eDik iskol4nk ezen életkérdését ko- ~ 
moly meJifontoláa alá és annak alapos, szakszerü, részletea 
m~tárjyalúAval.biztoaitauk nemcuk meJiérdemelt helyét is· 
ko(&rendszeriiDkben, hanelll teQyük olyanná, hoJIY földmíves- · 
népink a mezőjazclaúQi népiakol6baD mindia a földllllvea 
Qetéaek mejlelel6 iakollt becdlie beaae. · - •. 



N eveiés és tanitás 
a ·gazdasági szakoktatási intézményekben. 
<IaDiertetéa Dr. Mlrkó J6nos, m. kir. gazd. táoár, a kassal gazdaa,gi tanárkép. 

· z6 szaktantotvam ügyvezet6jéilek ujonnan kiadott könyvéről:) 

. Ki ne. óhajtaná igaz szivvel, hogy élete pályáján a lehe
tő legnagyobb erőkifejtéssei a le.ftÖ'(életesebb éredményt érje 
el? Mindenkinek ·vágya, me rt hiszen az természetes, magától 
értetődő vonása lelki életünknek. s oszinte örömmel üdvö
zölh'!tjük a fenti eimen megjelént szakkönyvet, amely· kitünó 
eszközzé válhatik céljaink maradéktalan eiérésére. . 

A nevelés, tanítás általános és módszeres tanulmányo
zásával foglalkozik a könyv. Különös jelentőségél abban kell 
keresnünk, hogy elsősorban - különösen a tanítástani részé
ben - kihangsulyozottan a gazdasági szakoktatás kivánal
maihoz igazodik mioden ízében, igy értékes vezérfonalul szol
gál ennek müvelöinél. Tekintetbe veszi sok magyar pedagó
gus és pszihológus me~figyelését, (Barankay, Boda, Balatoni, 
Becker, Drózdi, Erdélyi, V •radí, Imre Sándor, Koro is, Mitro
vics, T 6th Tihamér dr., V árkonyi stb.) amit átbasonitva al
kalmaz a szakoktatás kereteire. És elmondhatjuk, hogy e pe
dagógiai adaptáció sikerrel járt. De. tekintetbe veszi számos 
idegen szer~ó müvét .is~ (Búchler, ú~wey,· Claparéde, Herbart, 
:Payot, SpranJter, Villmann stb.) és dicséraetjük csak a szer
.z6t, hogy . fáradság-ot nem· kimélve nekünk oly be~ses nevezö-
re hozta e nélkülözhetetlen elveket. · 

A könvv három részre oszlik. Az I. rész bevezeti az ol
vasót a nevelésről alkotott logalmakba. A .Il. rész a részletes 
neveléstan és a III. pedis! a részletes tanitástan. . - · , , 

Filológiai elemezéssei ·kezdi a szerzcl az l. rész l. fejeze
tét. Mi is a nevelés, milyen szóból er2d 1 Mely szinonim sza
yai vannak még nyelvünknek, amelyek kifelyezik hasonlóan 
erőteljes . tartalommal a nevelésről alkotott tudományt.? Majd 
to vá bb haladva: - milyen tényezők szerepeinek a neve1és
ben 1 · Milyen térre vonatkozik a nevelés? Pusztán lelki vagy 
testi beavatkozás 1 - E ·feltett kérdések során feleletet ka
punk, hogy a gye~mek természetes fejlődésébe való beavatko
zás és irányitás a nevelés, amit a szülö kezd el s folytatja a 
tanító és tanár: A nevelés kiterjed mind testi, mind lelki vo· 
natkozásokra .. S akkor értünk el célt, ha az önnevelésre ke A 

pessé tettük növendékeinket. Az önnevelés pedig kettós célt 
rejt maitában: a minél gazdagabb szellemi, testi tulajdon ta
. gadhat.tlan elsőranilu önös. érdek, 'de nyomán megbecsülhetetlen 
i 6 s érték fakad a ltözössé ~. jelesül a magyar közösség .szá
mira. - Lehetséges-e nevelés egyáltalában 1 - Erre a kér-· 
désre a· pedagógiai világirodalom neyeaebb vélemé~yei,t -.zó~l
tatja meg, két táborra osztva őket: az optimisták hangoztat
ják lehetőséiZét (Leibnitz, Kant, Loc;ke, Fichte, Pestalozzi, Eöt-
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vös báró) de ezzel szem ben ·áll a tagadók tábora, a pesszi
misták é (Schopenhauer, ·Rouaseau, Lombrosol akik kétségbe
vonják a nevelés ~ehetöségét. • 

A nevelés két fötényezöje a nevelő és a gyerek. E kö
rül fonódik minden pedagógia; de vannak eg} éh körülmények, 
amelyek részben könnyitik vagy et-lenkezöleg gátolják a ne
velés sikerét, ezek másodia gos tén-vezök, amelye~ et közösségi 
formáknak nevez a szerző (társadalmi érintkezések, iskola,stb.) 

A nevelés t~]ajdonképpen mindazon bebatások 
logikus kifejtése, aD:ielyek a legcsekélyebb vonatkozásban ál
lanak a gyermekkel. ·Ezek a bfhatások lehetnek 1.) testiek 
(torna, sport, játék stb.) és 2) s2ellemielr, amely azonban több 
tényező együttes jelenléte, ig-y a nevelésnek is ki kell hatnia 
aEok valamennyiére (értelmi, érzelmi, akarati nevelésre stb.) 
Sajnálatosnak tartom, hogy e mü megfelelő al~possága mel
lett is a testi nevelés rovatain (A.) A testi nevelés. Alpontjai: 
1.) A testi nevelés jelenté sége, célja. és felosztása. 2) A test 
gyakorlás. a.) A torna. b .. ) A sport. c.) A játék. - és 3.) A 
testi és szellemi nevelés kapcsolata. ~ 38-43 old.) nem fog
lalkozik a mérsékelt testi munka nevelő értékével. Pedig a 
gazdasági nevelés eg-yik sarkalatos tényezejét éppEn a munka 
teszi, amit a növendék felnőtt korában gazdaságában üzni 
fog s amelyet épp e helyen már jó korán fog megszokni és 
m~gbecsülni. Hiszen a testgyakorlás némely része elökészité·s 
a jövő feladatainak fegyelmezett keresztülvitelére (mozgásos 
gimnasztika, kaszálást, kapálást, fürészelést stb. utánzó un. 
mimikri mozgások stb.), de ez mégiem az a munka, mert nem 
jár hozzá a munka képzete, amivel pedig el'kell ilyenkor tel
nie a növendéknek. Éppen itt kell kiemelni a nevelés min
den eszközével a munka nemesitó jelentóségét, amely tartat:.. 
mat ad a foglalkozásnak (értelmi mozzanat), keményiti az iz
mokat, kitartásra neveli a szervezetet és fegyelmezetté, köte
lességszerüvé a cselekvés e módozatait (akarati mozzanat), és 
nem csekély niértékben a muoka minőségére való ügyelés a 
gor.dosság, megbizhatóság értékjegyeit növeli az Hjuban, (er
kölcsi mozzana t) s ennek nyomán fakadó elismerés, dicséret 
pedig jól esö érzékekkel ·fogja eitölteni a törekvő szivét, lel
két, (érzelmi mozzanat). A gondosság és aprólékos figyelem 
még egy kiYánatos irányba fogja fejleszteni: az ifjut: az un. 
gazdasági esztétikai érzéke is fejlődni fog,. amelynek birtoká
ban a hasznossáQ elvén kivül a. csinosság, tetszelöség iraoti 
vágyat is felébreszti. Természetesen a munka nem fokozód· 
hat a test lecsigázásáig, ·a fizikai kimerülésig, mert azt rend
szerint vegyes lelki hatások szokták követni vaJiy met~elózni. 

A szellemi nevelésnek ki keD hatnia a lelki élet összes 
mozzanataira: az ~rlelem, az érzelem, és az akarat mozzana
taira, de At mell át kell sz6nie az erkölcs állandó 's követ
kezetes parancúnak. Ezt a azerz6 i._ helyesen emeli ld. 
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A nevelés tudományának ·legs t;itabb feladata az akarat 
edzése. Könyvünk elsö helyen· említi a szellemi nevelés pont
jai között, de meg kell értenünk, hogy sziklaszilárd elhatáro
zással cn.k azt akarhatjuk, aniben ért"'münk valami értéket 
fedezett fel. Igy a2; idealista eazményi célokért küzd : az 
esztétikus a szépérl; a pragmatikus a hasznosért s igy az 
akaratot az értelem ro lására elótérhe helyezni és' feltétlen 
elsőséget tulajdonitani nem helyes. Ha pedig tesszük, ugy an
nak az értelmes erőnek kell lennie, amely a kanti filozófia 
sajátja, de nem annak a céltalan schopenhaueri akaratnak, 
amelynek vak lendületében több ösztönt, tudatalatti~ágot 
sejthetünk, de annál kevesebb értelmet. Az értelmes akarat 
nevelése lehet egyedüli célunk, nem pediQ a meró · akarata 
nevelése, amely zsarnoki, tiranai hajlamok kifejlődésének ked-
v ez. 

Az akarat megnyilvánulisa kettős: vagy cselekedet vég
rehajtására ösztönöz, vagy valamely cselekedet végrehajtásá
ra tiltakozást fejez ki. Az előbbi aktiv tett, az utóbbi leg
inkább állandó küzdelem bünös szokások kifejlődése ellen. 
Mint tett negativ, de mint akarati megnyilvánulás: pozitiv ér-
tékkel bir. . 

Az. emberben mind a kettő jelen van sa ·nevelőnek erre 
a körülményre fokozott figyelemmel kell lennie. Figyelmet ér· 
demel a könyv azon része, amely az akarati nevelés minél 
·hathatósabbá tételére az egyéni foglalkoztatást adja tanácsol. 
Valóban, követeadó tanáct s ha lehetséges, keresztül is kell 
vinnt Egyéni teljesítőképesség alapján ítélhetünk meg nö-

. · vendékeket különféle munkák elvégzésére s ha igazságosak 
vagyunk, ugy a növendék örökös ·javát szelgáljuk vele, d'! 
ha tévedtünk, bántó neheztelést fogunk a növendékból ki· 
csikarni s ezzel eddigi eredményeinket is veszélyeztetjük. 

Kár, h~gy a szerzö az akarati mozza.natoknál az elhatá
rozást, mint positív vagy negativ tettre vezető utat mellózi. 
Pedig elhatározás nélkül nincs akarati megnyilvánulás. S ez 

. annál érdekesebb, mert éppen az elhatározást szövi át s át. 
a megfontolás nehéz munkája, amelyben kétségtelen racioná-
lis elemek vegyülnek már. · 

Az érzelmi nevelés mozzanatai köaött a szeretet az el
si, amely kél évezrede egy tisztult vallási világnézet alapja. 
Tulajdonképpen e körül mozog minden más· érzelmi meg
nyilvánulás. A szeretet türni tud és tanit; a szeretet reményt, 
a11godalm1.t ébreszt; a szeretet örömet okoz s arra törekszik, 
hogy hasonl6ba részesitse a vele érinkezóket; a szeretet hiá
nya hamuább ~erjeszt félelmet, unalmat, utálatot, gyülöletet, 
irigyséllet, kev!lységet - tehát a könyvben felsorolt érzelmi 
mozzanatokat mintegy keretbe foglalja. E d kiha~yni ily meg
follalmazásba nem volaa szabad. Helyes megállapitás az ér· 
zelmek kettévonása, annál is inkább, mert magátólértetődő 



megny.ilvánulása ~~· 'l.elki életünknek, de önmagától adódik 
azért ts, mert legtobbJe a szeretetből fakad s ezek meJlé zár· 
kóznak egy~b magasabb érzelmek, amelyek birtokában iót, 
és a szépet óhajtjuk s igy közösen a szellemi érze lm ek ma
gasabb világát alkotják, szemben a testi vágyak, ö11zési haj
lamok és amindennapi szükségletek kielégítésére utaló érzel
mek másodrangu voltával, amelyek másodranguságuk mellett 
is döntő befolyássuak végeredményben az egyén életében •. Te
hát méQsem eQészen alacsonyrendii érzelmek ezek. Funkcio
nális rendeltetésük v~n, vigyázni kell ezek rendes megnvilvá
nulására. Abban az es~tben válnak alacsonyrendüekké, ha 
nem a konvencionális éle~-:- lelki funkció betöltését végzik, 
hanem azon felül - de ez már átvezet beanünket a pato-
pszihológia tartományába. · 

Az érzelmeken tud legkevésbé urrá lenni az ·ember s 
bármennyire is hatásuk alatt állunk (a világ csak hanguiill l), 
parancsolnunk kell magunknak s ebbe beltszövödik lelk i éle
tünk másik mozzanata. Olvan érzelmeket tartsunk édemea
nek a végrehajtásra, Emit az értelem már előzőleg szentesi
tett .. 

Az értelem kimüvelését már ·széchenyi hangoztatta. S 
valóban az ész legyen a legfőbb biróság, amelyhez apellálunk 
minden tevésUnkben cselekvésünkben. Értelmünk ad ki a pa~ 
rancsot, tilt, visszafojt, vagy szabad kezet engEd. De elölegez
zük értelmünk számára azt a szeretetet, amit- meg is követel 

·magának. Legyen beleiünk az amor intellektualis· ból bő mér
~ékkel, akkor· a minde~.napi tettek lép!ékét mindig tudni fo.g
JUk. Az értelem munkaJát rendszereznunk kell. Ebben segtt-· 
ségre van az: elemzés (analízis) és egységbefoglalás (szinté
zis 49. old.) De ha a tanulotól megköveteljik a~t, hogy tudjon 
elemezni, egységbefoglalni, akkor a nevelőnek is alapos isme 
relébe kell lennie ebben a már metodikai részben, amit még 
logikai tanulmányokkal kell kiegészítenie és gyakorolnia. Az 
un. paraszti ész merész bakogásaival ne elégediünk meg, mert 
ez a szubjekt módszer csak a ráhibázás, a véletlen gondolat
találat módszere, amely fegyelmezetlenné· teszi a gondolkozás 
menetét. 

Helyesen emeli ki a köny az értel~.m kimerülésének, tul
terhelésének problémáját. Ámde hol a mérték ? Mindeneset
re szilárd támpotot adnak erre azok a tapasztalati tényezők, 
amelyekn~k alapján ·az egyes iskolafajok tananyagjukat össze
állitották és kidolgozták. De ebben is lehetnek eltérések. A · 
fokmérő mindenesetre a tanuló értelmi felvevöképessége, 
amely egyedenkint .nagyon eltérő 87okott lenni. Az értelmi ne
velést a szerzö a szokásos a). gondolkodás. b). képze/et, c). 
emlékezet felosztásában tárgyalja. A godolkodás fejlesztésé
ben a logika alkalma~ását tartja fontos~ak. S . ki~meli, ho.Zy 
minden tantárgynak megvan a maga sa1átos logskála (50 ola.) 
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Ebben nem oszthatoQJ. véleményemet a azerzővel, mert a lo
.Zika egyedüláUósá.Za kizár eJ~yéb gondolkodási módot. Igen
is, minden tantár~ynak azonos a logikája, mert hiszen a gon
dolkodás formai sajátságai minden vona]oa azonosak, csak 
a logika t.öbb kevesebb, feltünöbb vagy burkoltabb alkalma
zásban fognak a tantárgyi sajátságok előtünni. A legkülönbö
zőbb tanítási egységeket le lehet vezetni a JegkülönlPlébb 
tanítási alakzatokkal, de logikai vázuk teljesen azonos lesz, 
m~rt aZJonosnak kell lennie. 

Az értelem két legmegbecsültebb tényezője a képzelet 
és emlékezet. A gondolkodás elsajátítása mindig a nehezebb 
feladatok közé tartozott s köz~edveltségnek csak a szellem 
magasabb körében örvendett igazán. A teremtő erőt, amihez 
képzelet szükséges és emlékező erőt, amely különleges. beren
dezése érte:münknek; csodálatot, tisztelelet ·teremtett. Vala
milyen mértékben jelen van a tanuló értelmt világában is. 
Nem pontosan elhatárolt tipusokban nyilvánul meg, amikor 
azt mondjuk: ez jó a számtanhoz, az jó elbe!lzélő, emez kész 
lexikon, mig amaz kitünő előadással rendelkezik stb. Határai 
összefolynak, de tulajdonságuk domináló erejénél fogva a ti
pusok mégis megállapithatók s ez nem hagyható figyelmen 
kivül a nevelés terén soha. 

Az emlékezés fázisai: bevésés, felidézés. A tanulás fo
galma ehez kapcsolódik.· Amig a· tanítás első fokbim a kép
zelőetőre támaszkodik különösen a tanuló részéről, addig a 
tanulás munkája már inkább az emlékezeté. - Ki kell hang
sulyozni, a tanítás megkönnyítése cé)jából, a könnyebb és 
biztosabb emlékezetbevésés elérésére nem szabad mellőznünk 
néha· néha a mnemotechnikai müfogások talán kissé mester
kélt eszközét. Sietek kihangsulyozai, hogy ez gépies emléke
zetgyakorlás, tehát csak és. csakis módjával szabad alkalmaz
ni. Mi ennek a lényege? Csoportos felsorolásoknál, különösen 
ha a felsorolandó elemek sorrendje is fontos, a szavak első 
vagy első két betüjét valami szóvá kapcsoljuk össze pl. a ta
laj tulajdonságai:· szerévihaj -létákém · szerkezet- rétegezettség 
vid irolás- hajcsöve_jség- légjárhatóság- tápanyagmegkötés- ké
miai vegyhatás stb. Ertelme nincs a szónak, de kölönlegességénél 
fogva meJ2jegyezhető, Ugyis lehet összekapcsolni a szóelö be
tüket, hogy értelmük is legyen, ebben az esetben könnyebb 
az értelmezés munkája, de neherEebb a pedagógusé, mert egy 
mnemotechnikai szó összeállitása biz on y hosszas munkát 
igénybe vesz. 

Ki kell hangsulyozni, a könyv következő lapjait, amelyek 
az erkölcsi nevelésröl szólnak és amelyek leleplező őszinteség
gel árulják el kulturánk kettősségét~ a társadalom lélekhasa
dását, amelyben: kétévezreden át cselekedte a rosszat, de tisz
telte a jót. V alóban elismerésre méltó sZ. vak ezek, amelyet 
illazolai . látszanak a mai. vilállküzdelem vanelál megnyilatko-
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zásai. A'!- ~rkölcsi nevelés több mozzanatra oszlik: a). köte
lessélltel)e6désre való nevelés (önismeretbal fakadó önbizalom 
önfeJlyelmezettségen alapuló önuralom; pontosság és kitartás; 
az eJlyetemess~~ ~ondolata; társas teleló&ség és egyéni fele
lősség). ~). ~rkolcs1. bátorságra való nevelés (igazn:ondás: igaz 
t':tt; erkolcs1 he~tallás ~s':lekedeteinkért; kicsinybitüség- el
blzakodottsfi.g: h1ányos .omsmeretböl fakadó óvatosság a fela
datok vállalasában --:- dl. tul~engése a bián}os önismeretbal 
fakadó feladatok elbtrásának; igazmondásért a rosszat nem 
kell mindig büntetéssel sujtanil). 
. A~ esztétikai nevelést legjobban annak spontaneitása 
Jellemzi. Nem lesz és nem is lehet oly tenszerü, mint az 
előbbiek, - de minden alkalmat meg kell ragadni arra, hogy 
a tanuló megtanulja a szép -szemléletét s általa az ízlése fej
lődjön. Mind kettőre bőven, ba nem is mindig - de jut al
kalom. (Szép táj,. vetés, gyümölcs, ló, beszéd, tett, előadás, ün
nepély, dal stb.) Mindenesetre- mint a szerző kiemeli -ál
tala a gazdai öntudat és önénet fokozódik. 

Magyar vonatkozásban a nevelést a nemzeti eszmény 
tetőzi be: ezért a nf!mzeti nevf!lést tartjuk legfontosabbnak a 
többivel együtt, amely a nemzeti történelem, földrajz, iroda
lom tanításában és ünnepélyek rendezésében nyilvánul meg, 
Ezt kiegészíti az állampolgári nf!vf!lés (állampolgári kötelmek 
felvilágosult egyetemleges vállalása; állampolgári jogoknak az 
emberi méltóságon alapuló igénybe vétele) és szociális n~vf!lés, 
amelyre éppen a mai munkát kizsákmánJoló időkben elma
radhatatlan szükség van. 

A nevelés eszköveivel (63-102 old.) bővebben nem fog
lalkozom. Csupán felemlítem: a tekintélyt, a szeretetet, amely 
eszközül kerül alkalmazásra annak magasabb rendü alkalma
zása helyett, a példát, jutalmat, engedelmességet; parancsot, 
tilalmat, fegyelmezést, szoktatást, felügyeletet, büntetést, taní
tást és egyéb nevelési eszközöket (olvasmányok, film, rádió, 
szinház, ünnepélyek, kirándulások stb.) Ezek megfelelő helyen 
módon, mennyiségben és minös' ~ben való alkalmazásában ér
hetünk el legnagyobb, legmaradandóbb eredményt. 

A III. rés 1: a tanítástan, a mü terjedelmesebb része, amellyel 
mintegy hangsulyozni kivánja a szerző, hogy ez a rész fonto
sabb az előbbi végeredményben mégiscsak általánosabb ré
szeknél. Ennek felosztása, tartalma hiánytalan,; külön dicséret
tel szólok a könyv azon részéról (209-223. old.), amelyben 
tanulságos óratervezetek, vá~latok, rajzok ös1ze~Jlitása é~de: 
kében szemléletes képet nyuJt. Ehez csak anny1 hozzáfüzn1 
valóm van, mint forró óhaj: vajha mindenki eszerint végezze 
lll lllladatát ! . 

Méjis fel- említek még valamit. · 
A szakoktatás intézményei között .. nem szerepel a már 

eiéi naiy számDMI és mind nagy~bb Jelent6aéill~ nö~k\16 
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mezógazdaaáfi nipiskolá" sora. A tanitisi rész egyes oldalai
nak élénkebbé való tétel6re belyes lett vola a az iskolák ujon ... 
na n kiadott tantervét . és utasítását is összehasonlításul mell
emliteni, mert illY egységesebb, össze/ofoltabb képet nyer
tink volna a tanítási részről. 

Ezt - ismétlem - jelentős biányossállnak érzem. 
Különben örvendek a mü öszeállitásáért; köszönetet 

mondok a szerzónek az ügy buzgalmáért és adja Isten, holly 
más hasonló müvel gazdaliitsa .e jelentős, de méll nem nagyon 
kiaknázott szakirodalmat. 

Hajnóczi Vilmos. 

Uj világ, uj élet, uj tankönyv. 

Vérzivatar dul, a viiáll nagy, hatalmas tartó oszlopai 
recsegnek, ropognak, de a· fejlődés örök törvénye szerint a 
pusztulást ismét egy uj, esetleg szebb és jobb világ, jobb jövő 
kell, hogy kövesse. Ebben erősen hiszünk és rendületlenül 
bízunk. A borzalD,Hls, az embert s az élőlényeket öldöklő csa
tákan át mária a derengő hajnal egy elly habánv sugara szü
'l'ődik át, mint az uj élet előhírnöke. 

Az évezredék alkotásai t felperzselő nagy világégés után 
csak ann lk a népnek lehet még reménye a jövőhöz, mely a 
létért becsületesen küzdött s már ezen küzdelmében is felké
szült a békés jövőre. A nemzet vezetöi máris a béke, de a 
még esetleg reánk szakadó gazdasági háboru eros fegyvere
kéat is a megfelelő többtermelést és az okszerü, kellően irá· 
nyitott gazdálkodást jelölik meg. Ezekkel a fegyverekkel, job
ban mondva, a béke ezen gazdasági eszközeivel kell földmi
vesnépünk nagy tömegét első sorban is felvértezni, ellátni. 
Itt kapcsolódik bele a jövő naazy munkájába a mezögazdasági 
népiskola is, m~ly a legszélesebb földmívesnép rétegének ser
dülő gyermekeit neveli és hivatásra oktatja. Iskolánk is csak 
ugy felelhet meg a jövő nagy kívánalmainak, ha ujabb esz
mékkel, uj iránnyal és eszközzel indul a jövő utjára. Uj fegy
verek döntenek el eJly háborut, mely után ugyancsak uj erők 
épithetik csak meg a béke épületét. Iskolánkat egy ilyen uj, 
a békét, a jövőt építő egyik fontos eszköze a jó tankönyv, 
mellyel érvényt szerezhetünk arua régi i~azság sokat mondó 
azavaiaak: "amit az életbe akarsz átültetni, annak magvát az 
iskolában vead el . ., 

Tegyük tehát megfontolás tárgyává egyelöre csak álta
lánosságban, hogy iskolánk lelifontosabb eszközei közül a 
tankönyvei milyenek lejyenek, melyekkel nevelést és ijazán 
hivaü•zerii oktatist véjezhetünk. Hivatúszerü oktatás alatt 
itt terméazetazeriien a jazdasálli oktatást &tjük 1 ezért tehát 
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milyen~k is le~~enek a gazdasági tárgyu tankönyveink? 
. ~mden buo~ztály gazdasági könyve az érvényben lév6 
tskolat tante~v sztgoru betartásával készüljön el. Az elöirások 
és rendelkezesek azonban csak ugy válnak való életté a köz 
hasznara, ha ezen esetben szigoruan a földmívesnép életéhez 
alkalmazkodnak. Ellen.kező esetben rideg, élettelen paragra
fusok maradnak. Vagyts a fiuosztályok gazdasági tankönyve 
hü tük.~e legyen egy f~ldmivesgazda évi termelő·, gazdasági 
munká)anak, ha annak Ismeretanyaga tárgykörökbe is oszlik 
el. A gazda életének szánt ilyen tankönyvben ne száraz el
méleti gazdasági tudás anyaga halmazódiék fel és még ke
vésbé legyen az kiollózott s ré.ai tankönyvekből összeszedett 
gazdasági ismeretgyüjtemények uj feltálalása. Egy egy könyv 
minden mondata a magyar gazda müködési terén, . a magyar 
rögön keresztül irányitsa növendékeinket. A mult ~yakorlati 
~azdasági tapasztala.tain, iudományos kutatásokkal igazolva 
és szakiróink megállapításai szerint készüljön el minden egyes 
gazdasági lankönyvünk. A gazda lelke szóljon minden sorá· 
ból, a gazdasági élet megfigyelései és bőséges szakismeretek 
már eleve küszöböljék ki a legkisebb félreértést és tárg) i té· 
vedést. E2E•n eljárásunkkal egyenes népi uton építsük meg a 
kisgazda jö,öjét és emeljük tel a jobb sorsra érdemes magyar 
földmivest mielöbb oda, hol más kulturnemzetek földmivelője 
már áll. Ezt haladnivágyó földmívesnépünk meg is érdemli. 

A leányosztályok gazdasági tankönyve anyagában, irá
nyában a fiuékhez hasonló legyen, de a magyar földmives 
gazdaasszony, a ma~yar földmives anya évl teendőit, élet-· 
munkáját ölelje fel. Hüséges tükre legyen ez is a munkás ma
gyar parasztasszony, a magyar háziasszony és anya e~ész 
müködésének és élethivatásának, mint férje becsületes élet
és segitőtársának. Ezek a földmívesanyák férjeikkel együtt a 
nemzet legnagyobb ingatlan alapvagyonának, a magyar föld
nek leghüségesebb sáfárjai. 

Ily általános szempontok máris magukban foglalják a 
részletkérdéseket is, melyeket jövő tankönyveink életrehívásá
nál szemelőtt sohasem téve~zthetünk. A részletkérdéseket, 
kivánalmakat esetleg mások is feltárhatiák s akkor valóban 
nem sablonos, hanem iskolánknak való életképes könyvek 
segítik majd oktató munkánkat. 

_ Tankönyveink alaki kiviteléről is szólhat!lnk majd, ha 
a tankönyv kiadásához a megfelelő és föntebb Jelzett gazda
sági ismeretanyag együtt lesz. Több másféle kivánság is tel
jesülhet pl. az hogy tankönyveink könnyebb kezelés céljából 
zsebsze;ü kiadásban készüljenek. A tankönyvek tananyagának 
terjedelme ja vára talán kevesebb képanyag vol~a azokba· fel
veendő. Egy-egy gyakorlati munka ábrázolása, berendezé~ 
bemutatása terv közlése s ezekhez hasonlókuak képben1 
közlése m~denkor fontosabb lesz, mint pl. eszközök képei-
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vel gazdasági tankönyveinket tele rakni, melyeket az árjegy
zékek ís szemléltetnek és legnagyobb részben természetben 
is bemutathatunk. A mai nehéz időkben a célszerü takaré
kosságra a tankövyv kés:át~sénél és kiadásánál hatványozot
tan gond ~orditan:ló. Az összes részh~e-!:ériések és óh:liok 
közlésére az utolsó elnöki körlev~l is alkalmat ad. A szakta
nitóság tehát a saját- és iskoláinak érd~kében cselekszik, ha 
a ma[.!:t viszonyainak me~fdelö tanítási munkae&zközeit, tao
könvveit maga késziti el. A jó Isten áldása fogja kísérni . 
minélen erre irányuló becsületes lépését, mely a magyar jövőt 
szolgálja. 

Egy szekér szalmából 
mennyi trágya varható ~ 

- s. 

Kisebb gazdák k{Ör.ött gyakori nézeteltérést okoz az, 
hogy szekérszám kölc~ö:ndott szalmájuk után nem a r~mélt 
trágy~mennyiséget kapj.:~.k meg. Mi ennek az oka? Valós ú~ 
nüleg ·1.z, hoílv a ~rá~ya mínde~yikunkae1{ i~en szüksé~es s 
az egyik keveseini :t .misik. sokaini fo!!ia a trágy.:ltalapről el
vit~ m.~nayi.sé:1~t. P<?-dig -~- '..:ölcs3n'ld:is pilJ.a,ubitól kezdve 
könn}'e:l hh~t m:!~gy6:~ 'idni arról. hof!y n~ryn·.ri trágya le~z a 
szekzr szalmából, cs:tk külöa k:di rakni a napi termelt meny
nyiséget. Ez azonban le~több es•!tben it.;lysziilcP- ntiatt lehe
tetlen, külön b.radsáí~b; is ke.;:ül és n:~m használ a vissza. 
szo!giltahndó ~.dgy~l minds€-~é··ek ·-:en. Ho.Qyan lt:!h~hte mé
gis ;ne~.bizonyD~odni erről? -- I ~'~!l könn: :•n. 

· Egy szel-;ér sz:ahn':t su~ya fcc ·i) 500 !-í.)! En-· ~k száraza
ny~·.r, ~utya 80.100 s:t.ámii:\·a: 400 ;, J!. 

Med:fig p;(!g ~z a mermyis.;!!? (N~:-m a 400 k~, hanem az 
500 ;q) Ug·>·;.1~1ís vntóbaa m:anc;.tk n. <,z:l.Lna ::;zára.n.D.y~Jgával 
almo:ll,i,., h;.-m•>.n a szaLnáv:-1l ugy aho~v van Leh~tne számi
tani a sz·~r,u.-A.nyagm~iwyi<;~_1,et h, a:w!lbln aldwr a napi 3 kg 
almozandó mennyiség helyett annak s&á.razanyJgát kellene 
venni számítási alapul. De maradju_nk az e~yszerübb meUett' 
Naponta 3 kg- ot szoktunk almozásra számítani, tehát: 

. 500 : 3 = 166 D;ip, 
Egy közepes életsulyu . szarvasmarha napi takarmány

fogyasztása átlag 8 kg szárazanyag. (De lehet eltérő is. Min
denesetre, ha poatos feljegyzés áll erről rendelkezésre, ezt 
veJZyük számítási alapul.) E 8 kg_ fele a szervezet fenntartá
sára és a termelésre szüksé.Zes. Eltávozó mennyiség a felete
tett takarmány másik fele, azaz: 

8 k.Q : 2 = 4 ~ napi szilárd Grüléktermeléa. Ez 166 
napon kereaztill 166 X 4 = 664 ~-ot ad. 
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. Az alom szárazanyaga tehát 400 kg, ehez hozzáadva a 
sz1lárd ürüléktermelés étt~l(száma 664 kl;!, . 

. . . . . . Ös~zes:n: 1064 k~, amelybői 20% er-
)edesl es egyeb vesztese~~ eimén 1evonar,dó: 

1064 kg - (20'/,) 212 kg = 852 Kg, mrlyhez ;\zonbJ.n 
szárni~andó ·i hi~ürül-2k l.;~rm~I(~s·~. amely ezt a m ;r.;iyiséget 
megha.romsz.urozza, a;: lf~(:f! k·.:..iv~·ző :··s:~tb.:n megn?gyszereú. 
De :Ji i számit<:uk az ~ lobbit: · 

852 X 3 = 2556 kg, c.\znz l<c·reken 2500 kg. Másképpen 
ez 10 mázsás rakodási átlagot számítva 2 és fél szekér istál· 
lótrágyát jelent. · -

Ez a számítás, akár más becslé"Ssel egy bekötött számítás 
akkor le~ e t csak pontos, ha a becslési elemek helyesek. Igy 
ha a szekér szalma valóban annyi, mint t~mennyit számítunk; 
az almozásra elha.;;zn~lt rnen~yi8ég valóban annyi, mint ?mE-ny~ 
nyivel kalkulálunk; a feletet-elt takarmány mennj'i-;ége por.to~ 
san lejegy..:!zhető; a lrá~yatdep gondo5 és lelkiismeretes, mert 
ha nem, ugy ~~!vihetünk a tekpröl 2 {·.;; fÉ-l .szekér trá~yán:1k 
nevezett Vt!gyitel. et, de az sulyb.ln nem lesz 25 q (ki fui ta a 
szél, penészes stb.) és minöségb;:n sem álja. me~ a he"iyet, 

Ma~~.tól értetödi:\, ho~y ez <:~ sz~.mitás csald; a iól ke-
zelt istálló trágyára vonatkozik. -- agricola -· 

l'anulmányok. 
A munkáról. 

A ~azdasá~ ü~em.~nek !lle~szervezésében le~na~yobb fi
gyelmet a mnnkherő megfelelő beállit;~sa i~l~nyel. Munkaerő 
segit~~~évei v<L,gvunk k~pesek termelvényeinket piackepessé 
tenni, dc .1 n.unHaer-5 fogja me~szabni a termék árat s igy 
közvdlt:!n befolyá~! n.n á gi:lzciaság jöved~lmezösé,P,én'. Ugy.&n
.is a sok munkaerö költs(~e felemé~zii a ~...-rmeívé. y i öve. 
delmél., viszont a munl.-taerJ kizstkmányalása iHetéktekn jö
vedelmd juttathat a munkaadónak, amely nemcsak szociá
lis ténykedés, h~:. nem végeredményben a jövedelmi egyensuly 
meghamisítás~ is A munkaerö alhalmazása nem v.llami spon· 
tán aktuális tényező, hanem a gazdasághoz állandó és nél
külözhetetlen kellék, s?;erepének igazságos megállapitása te
hát nem egyéni cél, hanem elsősorban méltányosság, azután 
üzemi érdek, s végül gazdaságtudományi kérdés. · 

A fiziokraták és Smith Adám korá val egy régi rendszer 
záródott le. A középkod céhek elvesztették társadalmi 6s 
közgazdasági adottságukat,· h~y helyet adjanak •r eddii 
ismeretlen irányzatnak, amelybeit a cél a minél töb nyere
•••,.. való t6rekedéa_lett, az eQyént nem tZitolták céhek t6r
Y6nyei, baaem •zabailon llezdem4nyezlannt nyer~1611're ~au 
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vaQy veszteségére s végül minden jelenséget a gazdaságosság 
elve értelmezett olyképpen, hogy többé nem a szükségletek 
ellátása lett a cél, hanem a hasznosság. A céhek ebbeli sze· 
repét részben átvette az állam, amely polgárai szükségleteinek 
biztosítására felállitott olyan üzemek et, amelyek ből busás ha
szon nem remélhető, - amit magános vagy más nyerészkedő 
társulattól hiába várnónk. 

A középkori ipari munkarend kerete tehát a céh volt. 
Kényelmes, főleg szükségleteket ellátó intézmény. Közvetlen 
környezetének dolgozott, mai értelemben vett felvevő piaca 
nem volt, Hiresebb készitmények eljutottak ugyan messze 
földre, de azok nem képeztek tö~regcikket, hanem aprólékos 
gonddal és müérlő csínnal készitett egyes darabok un. mes
terdarabok voltak, amelyek inkább a hirnév fenntartá
sát célozták csupán. Tehát dumping értelemben nem beszél
-hetünk róluk. A mezőgazdaságban a jobbágyság helyzete biz
tositotta a termelést, amely évszázados társadalmi mozdu· 
latlanságban még a legutóbbi mult időkig is fennállott néhány 
európai országban. Akár a céh, akár a jobbágyi rendszer a 
közgazdasági termelőeszközök tökéletesedésével elévült dol
gokká lettek s az elmult századok nagy társadalmi megmoz
dulásai mint egyebekben, ebben is korszakos és korszerü 
változásokat idéztek elő. 

Az uj időuakot a muni(a korszakának szokták nevezni. 
Ebben a megváltozott világban részt kellett kérnie minden
kinek a munkából, akár szeliemi akár fizikai vonatkozásban. 
Amig a régiek anyagi igényeit a céhek és a jobbágyok biz
tositották, a szellemieket ellátták a papok és a tanitószerze
tesek, kivételesen néha az ezeken kívülállók, addig a késöbbi 
időkben az erőt mindjobban kiaknázni igyekeztek: az elme 
mozgékony higanya jelezte a mértéket, amelyet a fizikai erő
nek el kellett érnje, vagyis amit elgondoltak egyszer s annak 
gyümölcsözösége bebizonyult, azt végre kellett hajtani. 

A minél több termelés érdekében a munkát racionali
zálni kellett. Ennek köv~tkeztében 1.?-pett fel a meghatározott 
napi munkaidő, a munkaelemek szélosztása a minél tökélete
sebb megosztás érdekében, napi alapteljesítmény kiszámítása, 
többteljesítmény jutalm ;zása, szakma ny stb. S mindezek kez
detben az iparban, késöbb a mezögazdaságban is. 

A mai termelés tempója szédületes. Hátrányait a jelen
ben jelentkező látszólagos civilizativ haszonnál sokkal jobban 
felmérhetjük abban, hogy a társadalmi akadályok suivosod
nak a munkaadók és a munkavállalók között; a világpiacokon 
részben nagymennyiségü általános igényeket kielégitő azonos 
'termel vény jelenik meg, de téves azt gondolni, bogy min
denből.elegendö, nem: egyes, tömeggyártásra alkalmas cikk-
ből értékesithetetlenül sok. másrészt pedill oly termék, amely
nek el6állitúa óriási mennyiséll(i általánosan fogyasztott cik-
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ket illényel 1 amely a transformicióban vé.Zeredményébeil ke
~és de elsőranJiu eikké nemesfll, tehát nab'oll kevesek 
számára jelent foQyasztási javat. Az előbeni szerint egy uj hü
béri viszony van kialakulöban uj azokisokkal és uj arculat
tal, melyben a hübérur maga . a nagytőkés, mindeaek ura s 
hübérese a munkás minden kornmendáció nélkül, pusztán a 
lét kietlenséae miatti félelme folytán; - az utóbbi pedig gaz
dasági krizisek előidézője, nemcsak, hanem a következetes 
transformációkban a föld általánosan has7.oilt javai, amelyek 
széles rétegi fogyasztásnak örvendenek - mind jobban csök
kenő mennyiségben jutnak rendelkezésre s a malthuai hét
szükesztendő veszedelme fenye.zet eJiyoldalon, mill a másik 
oldalon milliós vacsorák és egy mosolyért félorszállok enyész
nek a semmiséJibe. 

Az uj korszak felismerte a helyut vesszélyességét és 
fonoksállát. Európában a német nemzetiszocializmus illyeke
zett segiteni a báj on olyképpen, hogy a munkateljesitményt 
a teljesítménybérrel összehanllolni akarta Erre való törekvés 
már 1921-ben, tehát a nemzetiszocializmus uralomrajutása • 
előtt is mellfogant már a Gesamtverband Deutscher Metallin
dustrie-ban, amelvoek jóirányu munkássállába bekapcsolódott az 
Ausschusa fíir Wirtschaftliche Fertilluag, késöbb a német fém· 
ipar birodalmi szövetséJie, a német üzemmérnökök birodalmi 
munkaközössélle s ennek nyomán létrejött a REF A, a Reich
ausschuss für Arbeitsstudien a munka beható tanulmányozá
sára. 

Ugyanezen dolllot más me.zoldásban a tenileren tul elly 
az elsö viláaháboru ideje alatt átvándorolt francia. mémök, 
Bedeaux vé.Zezte el; a jelenlegi háboru óriási-méreleiben mell
döbbent az orosz hadigépezet hatalmas arány u felszerelése: ön
kénytelenűl adódik a kérdés, vajjon a szovjet nem hasonló ra
cipnalizált eljárással oldotta· e meg azt, hogy általánosan is
mert elmaradottsállából szinte majdnem az élre lendült? Nem
réliiben olvasott közgazdasági közleményból kiderüL hogy ott 
is hasonló a helyzet, jól csGportositott munkaszervezet sellit-

. ségével az un. Stachanow-rendszerrel dolgoznak t 935 óta. 
A REF .A r.endszer a munkateljesitményt (munkadarabot) 

réazekre bontja: munkatervre, munkacsoportra, munkamenet
re, munkafokra, follásra és mozdulatra. Ezek az elemző fo
kozatok vonatkoznak az elkészített dolollra, mill a teljesi
téshez szükséges időre ismét különbözőt áBapit mell: un. elö
készitési időt, teljesítményidőt (darabidöt), főidőt, mellékidőt 
stb. E rendszer aprólékossáJaa mellett nagy értéke az, holly 
tárllyilagosságra törekszik, nem valamely üzem bérkalkulációs 
móaszere, hanem általános munkateljesitményt meaállapító 
tudományos felderítés, amelyet a Ilyakorlatban felhuználni 
akAr az iparban, akir a mez6t~azclasáJ1ban - nemcsak tudo
.múlyoa érdek, haaem nemzettúsacl!!lmi szikléllelléll éa 
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iQaz~os méltAnyosaAg kérdése. . . 
A Bedeaux- rendszer igazsáJZos munkatdómértéket tJiyek

szik alkalmazni. SzámítAsainak alapja az ember kézi munka
teljesitménye, mert a: gépi adva van. Főbb elvei: 60-as stop
perral mért ·munkavégzés ideje, munka gyorsasága és pi
henési pótlék. A mtmkaidö könnyen ellenőrizhető. Ennek 
mártékszámának szorzata a gyorsasági tényezővel, egy 4'4 
km menetsebességü ember munkavégezményéhez vonatkoz
tatott értékszámmal és a pihenési pótlék tibb kevesebb levo
nása adja a tárgy elkészítésének objektív értékét, hozzáadása 
meg az igazságos bér alapját; A Bedeaux· rendszer különle
gessége a m~nkások részvétele a munkagépek és eszközök 
ammortbációjában, azzal a megindokolással, hogy a munka
végezmény gyorsabb és nagyobbfoku lehetősége nemcsak a 
munkaadó, · hanean a inunkavállaló érdeke is: azért tud a 
munkás többet1 jobbat termelni, mert jobb, tökéletesebb esz
közök állanak rendelkezésére, tehát ehez a befektetéshez a 
munkásnak, . munkaadónak . eQyaránt hozzá kell járulnia. Ér
dekes és · eredeti elQondolás, nem kevés jogossággal, de ha 
meggondoljuk, az ilyen bérelszámolásnak mindig keletkezik a 
munkásban valami keUemetlen mellékhajtása. 

A Stachanow-rendszer nem ilyen bonvolult, mint az 
előbbiek. Mindössze annyi, hogy elsörangu munkások akkord
szervezetben az eddigi megszokott munkateljesitmén-yek he
lyett valóban ·nem lebecsülendő teljesitménvtöbbleteket értek 
el, Pt két Stachanow-munkásnó 144 szövöszéket JJZolgált ki 
egyszerre, - pedig a rekordok hazájában, Amerikában 100 
volt eddig a csucsteljesítmény i egy mezőgazdasági kolchos nő 
hektáronkint ·500 q cukorrépát termelt az átlagos 130 q he
lyett. A munkaerőt helyesen osztották meg minden esetben 
s a munkaidőt teljesen kihasználták. A Stachanow rendszer 
átterjedt az ipar és mezögazdaság minden ágára s ó: iási fel
lendülést okozott, mert a jelentős munlcateljesitménytöbblet 
jelentős jutalmat is biztosított. Amikor azonban általánossá 
vált, ·a kormányzt t az eddig alacsonyan megállapitoU telje
sitmény,tlagolcat 50%-kal vagy még többel felemelte, ami 
azt eredm~nyezte, hogy a régi béralap mellett kétszerannyit 
kellett az orosz munkásnak végeznie. Ebben sok szociális 
meggondoltságot nem tételezhetünk fel. 

· MezőgazdasáJZunkban, ahol a termelés tényez6i kiválóak, 
nem jelent különösebb nehézséget valamely rendszer alkal
mazása, ha ugyan eddig már hasonlóképp valami formában 
meg nem történt a mintaszerünek kezelt birtokokon. Eddigi 
gyakorlat szerint ősidőktól bevált munkamódok a következők: 

a) napszám, amelyben a maokában eltöltött idő számit,. 
a teljesítményre való tekintet nélkül i 
· b) szakmány, amelyben a teljesítmény számit, a munká-
bao eltöltött idő nem; · 
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c) napszám és szakmányjavító pótlékok, um. jutalom a 
vezetőmunkásnak, a megszabot jdőn tuli a megszabot telje-
sitményen felüli jutalmazás stb. ' 

d) részesmüvelés, amelyben megbatározott munkasoroza
tot kell.elv.égezni, a mun~avállalónak s végül a 

e) Javttott reszes muvelés, amelyben az átlagosnál töb
bet, vagy a kikötött teljesítendő munkánál többet végez a 
munkás. · 

Akármelyik módot alkalmazzuk a gazdaságuakban, tisz-
tában kell lennünk a következőkkel: 

a) a munkás mi]yen munkára alkalmas i 
b) meghatározott időegység alatt mennyit végez a munkás 
c) ésa munkateljesitmény minősége kellő fokom álljon. 
E munkamódszerek hiányolják a tisztán tu~ományosan 

megállapitott értékeket. A napszámos - igazodva az időhöz, 
nem törekszik nagy teljesítményre. S azzal, hogy munkatel
jesitményének minőségére ügyel, nagyon elnyujthatja a telje
sítendő munka idejét i a szakmánymunkás a teljesítmény nagy
ságára van egyediil tekintettel, mert meghatározott idő alatt 
minél többet végezni célja. Ebbfon is hiányzik a tudományo
san megállapitott mérték, mindössze tapasztalati adatok álla-· 
nak rendelkezésre arra, hogy átlagban mi s mennyi várható 
egységnyi idő alatt egy közepes mun kástól. 

Természetesen a lelkiismeretes munkát mé(l a tudomá
nyosan, érdeldelenül megáUapitott értékegysé!!ek tudatában 
is számos körülmény gátolhatja. A tudományos megállapítások 
eszményien helyesen kezelt gazdaságra vonatkoznak eszmé
nyien kedvező időjárás mellett és eszményien lelkiismeretes 
munkásokkal. Pl. két tengeritábla közül azt végzi el a mun
kás rövidebb idő alatt s jobban, amelynek talaja lágyabb, 
kevésbé gyomos, sik helyen van, közöttes vetése nincs, mig 
a másik táblában mindezek betudisával a munkás hasonló 
igyekezet mellett kellő arányban lemarad. Napszám esetén a 
gyomos tábla kitünő mulasztási alkalom, mig szakmányban 
el sem vállalja senki. (Amiben igazoltan lehet kuzni- vonni 
az időt, azt napszámban vállalják el szivesebben l) 

Akadályozó körülménynek számit az is, hogy gyártele
pek közelében az ipari munkások napi 8-10-12 órát végez
nek s ehez alkalmazkodnak a mezőgazdasági munkások is. A 
részes müvelésnél éjt nappallá tesznek ugyan, (aratás, azéna
kaszálás stb.) de ha ezek ideje elmult, akkor ismét visszaáll 
a régi rend: reggel 7· tól este 6 óráig, s kérdem, ez idő alatt 
mennyit leh"!f végezni 1 

Munkavégezményt jelentősen befolyásoló körülmény, 
hogy a gazdaság géptőkével mily fokban rendelkezik s a 
szükséges eszközök milv karban vannak, továbltá a velük 
dolllozó munkás mennyire érti kezelésüket. (Fükaszál6, ara-
t6j6p 1tb.) 
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Mindezek a nagyvonalakban érintett tényezők nagyban 
hozzájárulnak ahoz, hoazy üzemünket racionálisabb alapokra 
lektessük i - lelkiismeretes munkát végezzen a munkás i igaz. 
ságos bért kapjon munkájáérti üzemünk jövedelmi száinitá
sá:nál is biztosabb és szilárdabb átlagos eredményre jutunk. 

Ezzel - két nemes célt szolgálunk: nemzettársadalmit, 
amely ben a munkás látja nem kizsákmányolását, szargalmá
nak kiuzsorázását, hanem egyéni megbecsülését, - és tudo
mányosat, amelyben a pontosan megállapitott munkavégez
mények arra lesznek alkalmasak, hogy időben kellőleg el
végzett munkákkal ne csak a mezögazdaság üzemtudományi 
ágát mélyitsük, hanem arra is, hogy általa nemzetgazdasá
gunk javait gyarapítsuk. 

-H. v.-

Hivatalos rész. ====== 
.Kinevezések. A m. kir. vallás- és közektatásügyi 

aliniszter Radics László komádi, Csaba Mihály nádudvari, 
Helfrich Margit balmazujvárosi, Csala Tibor kúnszentmártoni, 
Szabó László kiskunhalasi, Pottornyai János nyírbátori, Kiss 
Lajos szekszárdi, Egerszegi Sándor gyomai, Lázár Lenke he
vesi mezögazdasági népiskolai aliami helyettes gazdasági szak
tanitókat(nöket) továbbá Maiitorisz Margit balmazuj városi, 
Berényi Mária szegbaJomi és Csomor Tibor gyöngyösi me:ri
gazdasági népiskolába beosztott állami népiskolai tanítókat 
állami gazdasági szaktanitókká kinevezte. (A rendelet száma': 
130.926/1943. VIII. 2.; kelte: 1343. évi december hó 31.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Molnár 
Éva tiszaföldvári, Molnár Gyula nagykörüi, Tóth Karola 
kunmadarasi, Németh Sándor turkevei, Lencse Jenő szolnoki, 
Horváth Istvánné Sesztag Irma, Simon László és Cseke Gá
bor hajduböszörményi, Székely Gabriella balmazujvárosi, 
Széll Lenke és Gulyás Kálmán komádi, Jákfai Gömbös 
GyörllYi sarkadi, Bodnár Margit füzesgyarmati, Tamás Róza 
gyomai, Kovács Mária szeghalomi, Sz. Tóth Irén abonyi, 
Csák Atilla kiskunfélegyházi, Csala József dunaföldvári, Bar
na István szendröi és Szakkay Róza gyöngyösi mezőgazda
sági népiskolába beosztott állami népiskolai helyettes tanító
nőket, továb bá Gáspár Sándorné Csomós Erzsébet jászladá
nyi, Török Gábor hajdubös~örményi, Fekete Márla balmazuj
városi, Balogh Anna hajdtlszoboszlói, Szilágyi László debre
ceni I. sz., Hatvani Judit monori, Hanel Anna eQri I. és Né
meth Magdolna hevesi mezögazdasági ·népiskolába beosztott. 
ideiglenes minőségü helyettesítő tanitó(nö)ket állami népisko-
lai rendes tanitókká kinevezte. 
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A rendelet száma: 130.925/1943. VIII. 2.; kelte: 1943 .. 
december hó 31. · 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Németh 
István ceglédi mezógazdasági népiskolába beosztott helyettes 
gazdasági sza~tanitót állami rendes gazdasági szakt ani tóvá, 
továbbá Sas Arpádné Román Emilia. békéscsabai és Hegyi 
János hevesi mézögazdasági népiskolába beosztott ideiglenes 
~inóségü helyettesítő tanítókat áHami népiskolai rendes ta
nitókká kinevezte . 

. A rendelet száma: 110.672/1944. VIII. 2., kelt~: 1944. évi 
január hó 31. · 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter .Tóth Bar
nabásné Abrakovits Edit és Lázár Mária balmazujvárosi, 
Dankó Ottóné S~lymos Ottilia hevesi mezögazdasági népis
kolába beosztott ieeiglenes minóségü helyettesiló tanitónóket 
állami népiskolai rendes tanitókká kinevezte. 

A rendelet száma: 112.961/1944. VIII. 2., kelte: 1944. évi 
május hó 17-én. · 

Közlemények. ======== 
A. mez6gazdasaigl néplakolának lDlként 

készithetUnk jó tankönyvet. Ezen kérdést már 
sokszor vitattuk meg egyesületünkben is. A tankönyvirásról 
az az általános véleményünk és nézetünk alakult ki, hogy 
egy iskolának természetszerüen csak olyan egyének, tanerők 
irha tn ak a cél és követelményeknek mindenféleképen megfe
Jelö tankönyvet, kik maguk az illető iskolával együtt élnek, 
azzal együtt dolgoznak s abban tanítanak. Kivül állók, kivül 
élók a mi iskolánknak nem adhatnak megfelelő tankönyvet, 
mert iskolai életünket .a tanítványainkat nem ismerik. Ez a 
tény és való, ez a tudat vezessen b ennünket is a jövőben 
ta nkön} veink megirásánál. . 

Többeknek az a véleménye, hogy pl. több szaktárgvat 
felölelő tankönyvet egy egyén maga nem írhat meg, mert rit
ka az olyan ember, kinek tudása és gyakorlata annyira uni
verzális; hegy ilyen munkára vállalkozhasson. Ha tehát ala
po .. ~e!Jfontolás tár~yává tesszük ezen az alapon a tankönyv
ira& kérdését, akkor az alanti megoldások azoigálják legjob
ban az ügyünket. 

Többen, kiki saját kedvenc szaktárgyát választva, ugy 
tömörüljenek össze, hogY közös meQeJI~zés alapján írjanak 
meJI egy. egy tankönyvet. De egyiküknek, a legügyesebbnek 
uJiy kell összerendezni a külön külön kidoiJiozott szaktárgya
kat, hoJiy azok között ezerves (alaki és tartalmi) kapcsolat 
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meJJleJiyen. lU USigazJiat6i tankerületként, vaQy tanfelüJiyelő
séJli, népoktatási Lerületenként, tantestületenként, vagy külön 
eQyénenként kellene rövidesen ezen munkára megszervezked
"Di, ami sajnos a mai háborus időkben bizony kissé nehézkes 
doloQ, de fontos üQyünk érdekében még is mielöbb meQ kell 
tennünk. Foajunk tehát össze a fenti módon státusunk kebe
lén belül azonnal s eQv· egy vezető kartárs szervezze meQ 
maQa körül a tankönJviró Qárdát. IJyen lelkes írócsoportok a 
tankönyv ügyünket nemes versenyben bizonyosan dülöre is vi
szik, mellyel iskolánk eQ}·ik legégetöbb szükséglete nyerne ki· 
elégitést. Erre kér fel és hivott fel az elnökünk ctóbbi körle
vele is. Gondolkozni ezen kérdés fellett eddiQ már elég idónk 
volt s azt már mindenki sürQette, tehát itt véQre már a cse
lekvés ideje, méQ pedig azonn&l. A fenti szervezkedés meg
törléntét s az art"ól szóló értesítéseket az egyesület vezetősé
ge, illetve mindannyian biztosa örömmel vennők. Szervezke
dók induljanak meg, kiki jelentse be csoportjának, hogy mi
lyen tárQyat ó~ajt meQirni és még a háborus időkben indul
junk meg ebbeli munkánkkal s akkor a békét elérve a jövő 
szekeréról aem fogunk lemaradni. 

Az Országoa lllez6gazdaságl KaiDara évi 
jelentése. Folyó hó 22 én tartja közgyülését az OrszáQos 
MezöQazdasági Kamara, A kamara nyári közgyülése birálatot 
mond az elnökség előző évi müködése felett és egyben irányt 
szab a jövő évi müködésnek is. Ehhez képest a kamara el
nöksége a törvény rendelkezése szerint a nyári közgyülés 
elé részletes beszámoló jelentést terjeszt az elözö évi mükö
déséról. 

Az Országos Mezögazdasági Kamara jelentésében min
denkor kitért a közállapotok és természetesen elsősorban a 
mezóQazdasági termelés helyzetének vázolására is és éppen 
ezért az évenkint többszáz oldal terjedelemben, nyomtatott 
könyv alakjában kiadott jelentés mind~nkor komoly érdek
lődésre tarthatott számot. 

A most megjelent évi jelentés hangsulyozza, hogy a me
zögazdasági helyzet alakulása ezuttal is, sőt ezuttal még fo
kozottabban a háboru,: viszonyok behatása alatt és a hábo· 
rus erőfeszítések szoliálatában állott. Gazdasági életünk azon
ban mindezideig meg nem tudott küzdeai eze '{kel a nehézségékkel 
és ha ez nagy mun'kával, lemondással és tetemes áldoza1ok
kal járt is, tiretleoül lépte át a háboru 5. eszhndejének kü
szöbét és felkészülten veszi ki részét továbbra is szivetsé
gesei oldalán az Európa és saját jövőiéért folyó küzdelemból. 

A közállapotok általános vázolása után hangsulyozza a 
jelentéa, hoJiy az elmult év eJiészen különlegesnek mondható 
időjárása kedvezett a Jlabonatermésnek, viszont a kapások 
azépen indult termését a nyári éa 6szi sárazaáJI i.-n leron-
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totta. A tulnyomóan száraz id6j'r's . kedvez6tlenül ·ériatette. 
·az állattenyészt6st is, mert nemcsak az "abraktakarmányok
ban, hanem a szállastakarmányokban -is igen gyenge volt a 
termés. Az 'llattenyésztés helyzetének vázolásával kapcso· 
latban rámutat a jelentés, hogy a mezőgazdas'g a szarvas
marhaillomány közellátási igénybevétetét az állatállomány 
céltudatos selejtezésére használta ki és igy, -ha az állat
állomány számbelileg csökkent is, -. a megmaradt résznek 
szinvonala javult. SajnálatoJan visszaesett azonban részben 
a takarmány, részben a hizlalás jövedelmezőségének hiánya 
miatt a sertésáUomány. A juhállományban sem következett 
be - ugyanezen okok miatt - az állomány annyira kivá
natos emelkedése. 

A mezőgazdasági termelést igen megneheziti a munka
erőhiány, ami a katonai igénybevételen felül az ipari foglal
koztatottság lényeges emelkedésével is magyarázható. Nehe
zitette a helyzetet az is, hogy a munkabér megállapitása 
nem számolt minden tekintetben az élet követelményeivel. 
Különösen nehezítette azonban a termelés helyzetét az iga
erőben, üzemanyagokban és iparicikkekben jelentkező hiány 
is A jelentés hangsulyozza, hogy a rendelkezésre álló mun· 
kaanyagokat és iparcikkeket - ide értve a ruházati cikkeket 
is - gazdasági ágak fontosságának megfelelően keJl a lakos
ság körében szétosztani. 

Az iparcikkellátás kérdésével kapcsolatban foglalkozik 
a jelentés az áralakulás kérdésével is és az egységes árrend
szer keretében az iparcikkek árának a mezőgazdasáali ter
mékekkel arányban álló szabályozását követeli. 

Az adózási helyzet és a hitelhelvzet alakulásának rövid 
vázolása során rámutat a jelentés, hogy a mezőgazdaság 
helyzetének megitélésénél. iQen sokan esnek abba a hibába~ 
. hogy a mezőg !tzdasál! megnövekedett pénzforgalmát összeté
vesztik a jövedelem fogalmával és ebből a mezőgazdaságra 
nézve teljesen téves következtetéseket vonnak le. Hasonló
képpen tévedéshez vezet a mezőgazdaság viszonyla~os pénz
bőségének szemlélete is, ami a legtöbb esetben nem fölös jö
vedelmet. hanem beruházási és bevásárlási lehetőség hiányá
ban jelent bizonyos pillanatnyi fölös vásárló erőt. Nyomaté
kosan bangsulyozza a jelentés, hogy igeo téves a mezagaz
dasági inunkásság helyzetének megitélése is, mert igaz ugyan, 
hogy a munkásság keresete készpénzben kifejezve emelke
dést mutat, de ez az emelkedés korántsem áll arányban a 
munkásság létfenntartási kölségeinek alakulásáva~ különösen 
ha ezekbe a kölségekbe a ruházati anyagokat is beszámitjuk. 

Részletesen foglalkozik a jelentés az elmult évben elő
.azör alkalmazott uj terménybeszoi.Z'ltatási rendszer életbe
~léptetésériek előzményeivel és -meQállapitja,. ho.y- bir a gaz

.· dat,nadalom elméleti meggondol,sok alapJ'n JOQos aggoda-

ll 



lOIDID&I tekintett u uj reoclszer elé, az a Y'rakozáson feliil 
Aliotta ki. a lellnehezebb e(s6 esztendő IU(yos teherpróbájit .. 
Ebben míndenesetre része volt a aabonanemüek kedvező ter
méseredményének is, de naQy része volt annak a feQyelme
zett kötelességtudáanak és áldozatkéizséQnek is, amellyel a 
magyar gazdatársadalom minden háborus kötelezetts•gének 
maradéktalanul igyekezett eleaet tenni. 

Messzire vezetne, ha az OrszáQos Mez6QazdasáQi Ka
mara évi jelentésének megAIIapitását - akár csak az össze· 
foQlaló bevezetés nyomán is - itt mea akarnánk ismételni . 
.Mindezeket a kérdéseket a jelentés fejezetekre taQolt további 
része részletbemen6en is ismerteti, mindenkor a közérdek 
maaasabb szempontjaival is számoló tár gyilagossáara töre· 
kedv•, hozzáifizve a kamarán.ak az egyes kérdéseket érintő 
javaslatait •• állásfoJ~lalátait, Természetszerülell hiányoznak 
a jelentésből azok a statisztikai adatok, amelyek az el6z6 
években a termöterület és terméseredmények alakulását 
számszerüleg tüntették fel, miután ezek közlését a mai há
borus viszonyok nem teszik megenJ~edhet6vé. Ennek ellenére 
a jelentés ezen adatok hiányában is hú képet igyekszik nyuj
tani a gazdasálli év történet•höl. KieJlesziti a jelentést a me
z6gazdasági kamaráknak munkássáQát eJlybefoglaló eJlyesitett 
beszámoló is. 

· Az Országos Mezögazdasálli Kamara •vi jelentését dr .. 
Halács A~oston igazgató a kamarai tisztikarnak közremük6-
désével-állitotta öesze. 

Hirek. 
Felhlv&lal A háboru borzalmas pusztításai, a légi ter

rortámadások karunkat és iskoltnkat sem kimélik meg s már ál
dozatokat kivántak tOlUnk is. Felkérem az iskolákat, az igazgató
kat, hogy fentiekhin kifolyó esetJeges személyi veszteséget, vagy 
iskolai anyagi kárt az elnök,égnek (Makó) azonnal bejelenteni 
sziveskedjenek. Saját Ugyeinkkel JegelsO sorban mi tOrOdjDnk. Le
gyen a gazd. szaktanítói nagy család a bajban is egységes és 
bizzunk a mindenható jó Istenben ! 

B l n o k. 

A kecskeméti m, kir. állami "Dr. Darányi Ignác• Oazdasági 
SzaktanitóképzO-intézet férfi és női tagQzata 1944/45. iskolai év 
folyamán ujból megnyilik. Erre való pályázat a Hivatalos KOz:· 
IOny 52. évf. 9. számában (májua), annak 174. oldalAn jelent meg. 

• 

Mez6gazdaa&lgl N éplakol&lk hiPdetnl 
valójukat kOzOIJék a •ze•ke•zt6vel • 



A·r. eln6k felhivja mindazon mez~gazdaségi népiskolákat, 
amelyek az utolsó elnöki kOrlevelet most sem ktUdték még visz· 
sza, azt sllrgösen az einOki kOrlevélben közOlt módon tegyék 
meg. E l n O k. 

Stadler Gizella hevesi gazd, szaktan.·n6 és Ripka János 
hevesi gazdasági szaktan. házasságot kötöttek. 

Math Gizella földbirtokos és Hegyi János mezögazd. né
pisk. tanító házasságot kötöttek. (Maklár-Heves) 

Solymos Ottilia mezögazd. népisk, tanitönö és Dankó Ottó 
r. k. klintortanitó házasságot kötöttek. (Heves-Jészladány.) 

Kartársi szeretettel boldogságat kiván 
a Szerkesztö. 

Felhivásl A tankönyv megszerkesztésére vonatkozóan 
lásd 24/1944. számu Pályázati hirdetményt. 

K. G. A Közszállitási szabályzat (50.000/1934. K. M.) 
7. §. 1 pontjának 9 bekezdésében ez áll: hé\zi kezelésben szabad 
végeztelni · a ·állami mező· és erdőgazdasági birtokokon üzemi 
célt szolgáló egyszerübb gazdasági épületek, erdei utak és 
ideiglenes jellegü és hordozható vasutnak minősithető erdei 
vasutak építését. 

M. I. Gaál Jenő (gávai) müegyetemi tanár, közgazdasági 
iró Puszta-Gerendásan szUietett 1846. szeptember 14. Pártvezér, 
szónok, tudós és országgyülési képviselő. Munkásságára vonat
kozóan sok értékes indítékot nyerhet: Gávai Gaál Jenő Nem
zetgazdasági és szociálpolitikai válogatott tanulmányainak 
ujabb rendszeres gyüjteményében. Kiadta két kötetben a Magyar 
Tudományos Akadémia. 

K. E. Mezőgazdasági Középiskolák a következő székhelyen 
mUkOdnek: Bácsalmás, Békéscsaba, Kecskemét, Orosháza (ál
lami) Budapest szekesfövarosi, Gyöngyös r. katolikos - ezek 
valamennyi fiúintézetek, mig a Constantinum Római Katolikas 
Mezőgazdasági Leányközépiskola Kiskunfélegyházán kizárólag 
leinyok nevele~ével foglalkozik. 

K. I. A gazdasági számadások helyes kezelésében Szám
viteli Szabályzál igazit el. E szrabálygyüjtemény 1937. október 
29-én 50.10C.. sz. alatt kelt s minden Mezögazdasági Népiskolára 
kOtelezé. Egyetemi Nyomdénál szerezhetö be. 

Helyreigazítás. Az 1944. január-február-márciusi KOrle
vélben a 18. oldalon, "Téli gazdasági tenfolyaillot rendeztek" 
ci m alatt a következő értelemzavaró hiba áll: MQsorszámok: hagy
ma termesztése stb. Helyeshitve: Müsorszámok a vizsgán: A 
hagyma termesztése stb. A vizsga szó minden esetben kimaradt, 
tehát a hirdetés e szó beszur4sával értendő. 
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B. I. Neveléssel és oktatással foglalkozunk - kedves Ba
rátom - a MezOgazdasági Népiskolák tantermeiben. Neveléssel 
és oktatással, melynek formai kerete nem különbözik más iskolák 
hasonló törekvéseitőL Abb:'n igaza van, az anyag Jényegt··en más: 
ezért Mezöga~das2gi Népi~kc>Ja; de a tárt .. l(•fil, azaz a kilülteni VL1ló 
idő, tanulmányok cs0portositás:1, élmények kiak:.ázása a gyer
meld leleit rnélyéröl, irásb{;li dolgOíatok, házi feJac!atok, gyakor
lati foglalkoztatások stb. rrdnd kuncemrikus körben forognak 
állanjóan egy eszmei mag körül, ,teleEül, hogy minden egyes 
tanulónk minél öntudatosabban lássa az élet, a társadalom, 
a megél/zelés termelői vonatkozásainak viszonyában egy ál
lamalkotó elem feladatát s azok áldozatos vállalását. Ez a 
megkü!önbözietés - kedves Barát<.,rr.- élmely önállóvá tesz min
den Mezc~gazdasági Népi,.kolfi1 s arne:y n·agábcn hordja, hogy 
szebb és magaszt•Jsabb c€::kítilzüe egy h;.sonr6 i!'!tézmények sem 
lehet . 

A nev~iés és ''kt:ltás prob.iémáiv:d m{r az isk··.Ja p:hljaiban 
megi~merkedtünk. De tcssl ;.::<i'-d?.sá5i sz:::~-tai iiö n. aki e kez
de i fol!ról uem kiván.~\O! ik \:i ;) ·t ö .é!c1.esedés !::agasabb i.;;kol?ja 
felé. S ~Ulönö}> ör(möm--r: :~z~_;:g:il m::.s:, épp~11 ,r,•-:t 1rni, kedves 
Bará um .~~ SO''t)k. , mtrt 6:;,lJas:~.~i or~: tás és '.t:v.:-l·'~s ter(n szá
mottevö i{öny•Jvei gat:'J_;· :~ ::ctntj \iinyvtá~unk: Mirkó János kassai 
gazd. intézeti tanár ldad.isában: Nevelés és tanítás ~'iazda
sági szaí,oktatás intézményekben. amelyet minctcn i':.;-r mentár 
néU:ül figyein~ébe :Jjár:luk. · 

Ebben f~h~letct ial:íl sok vonatkozásban arra, mit tölem oly 
dicsérnivaló buzgalommal kérJ, 

A. A. Tanítási vázlata kissé szétesó. Ha kisebb egysé
gekre tagcljuk is a tanitanaó óraanyagot, azért mégsem sza
bad ennyire elzárni egymástóL A logikus, heJyesebben a me· 
todikai kapcsolat meglegyen e~ymás között. Kifejezéseire job· 
ban kell vil!yáznia, mert könnyen a pongyolaság dicstelen 
jelzőjével illetik meg. A 1ankönyvszerkesztésre vonatkozólag 
vegye figyelembe a lap)ém közölt f'"lhivásun.kat, közelebbről 
a 24/1914. sz. pályázati hirdetményt. Egyéb kérdésére levél
ben bővebben válaszolok. 

A házi statisztikát (előző körlevél utolsó lapját) még 
csak három iskola nem küldötte el. - Kérem l -

Szerkesztő. 

Szendy István gazd. isk. igaz.zató vagy katonai behívása 
esetén helyettese jelentkezzen levélileg a G. Sz. O. E. elnö· 
kén él. 

Taner6k katonai azol.AlatAról jelentést kér a szerU.z-



Hozzáfogtál már a tankönyv 
szerkesztéséhez 

kedves kartirsam? 

Még nem? 
És mié:Pt? 

Meddig 
tétlenkedsz? 

jusson eszedbe Madách: 

~ tudománynak gazdag ágai 
Egy organizmus sok külön 

vonása, Együtt igéző csak. 

Ilyen legyen a Mezö-
gazdasági Népiskolák 

uj tankönyve: 
l 

Együtt igézö esakT 

l 

B ö v e b b e t l á s d: 24/1944. ein. 
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B. I. Neveléssel és oktatással foglalkozunk - kedves Ba
rátom - a Mezögazdasági Népiskolák tantermeiben. Neveléssel 
és oktatással, melynek ft.rmai kerete nem különhözik más iskolák 
héifon16 törekvéseiíöl. Abb··n igé1za van. az anyag :P.nyrgt···cn más: 
ezért Mezög:!::odasí'g: Nfpíl'h·Ja; dE: a H;Jf .lt:m, az<>.z a kilölit•ri v~,Jó 
idő, tcmulmán:yok c~c·portosi:ás ;, élmények kii!k;:á'lé\~a a gyer
nv.;l<i L•;e < mclyéröl. irásbdi doignj a tok házi felacatok, gyakor
lati f<tglaH:oztatások t:!b. r~dncl kcncen:Ji~us 'körl~en forognak 
állanjóan egy eszmei mag körül, jelc:::ül, hogy mindcn egyes 
tanulónk minel öntudatosabban lássa az élet, a társadalom, 
a megélhetés termelői vonatkozásainak vü;zonyábo.n egy ál
lamalko!ó elem feladatát s azok áldozatos vállalását. Ez a 
mt:gkU:önbl.'lzieKs -- kedves R:1rákrr.- r.mc!y önállóvá 1esz min
dcn Mezc~gazdas{igi Nt~pi-lwl{;; s amf.:'y n ag:ihfn hordja, hegy 
szebb éz mag;~s~'.ksabb c( kitíií.(~:e egy h;.s.-mté: i 1:t:'zményrk sem 
leh~i . 

• .., n:~':t_:és l~S (··h:·rz~~ ;:r~.J~,(l~·,fiiv:'l rn--r C:l isk•-h p:=i·.ij(lihan 
megl~mPr·!.ied'ii ·k .. De Ic~.;;·~ • >lt.d:.-·~.:i!:.i ..:,z.-,\..t~L i o :z aki e kez 
de 1· tc· ról li,:n, K:·.;m',,<l· i~: i· ;iJ él;::f."S• dP& ! ::~ga::;1hr; l"kt•l.~ja 
fe!é. S :. íiiönö·; :.>.-· möm T -z"!' .. ) m::.c-::, é~m~>r 11"!' -t 1rn1, kedves 
Bé1rá vl1! ., :c.O:•~· , r;;(;t ,.; : i;,:~:;:,i '.l''· ths u. '::1.' .. 1::~ '•'rt'.n i~lá· 
m0t1<~1i·) ·;~Cmy·i'·i·:"' f!'F _;, .: :;i.,•; '.i.•; y\· á·u;lk: A1irhá János kassai 
gazd. intézeti tanár hi::td ísában: Nevelés es tardt-is z~azda
sági sza/-.oktatas irdéz.'Pények:>e!1 :!m,~iytt mínüeti ,.. •.. ~ mentár 
néli-ül f;~~y.;;;n ébe ::·iái·bk. 

Et> 1:en fddetct 'al:íí sr.:!~ v:;na~kozásban 8na, mit tölem oly 
dics éi ni való buzgaiommal ker J, 

A. A. Tanítási vázlata kissé szétesö. Ha kisebb egysé
gekre tagcljuk is a tanitanaó óraanyagot, azért mégsem sza
b!td ennyire elzárni e~tymastól. A lo~ikus, beiyesebben a me
todikai kapc8olo.t me~le~yen e~Y'né.s között. Kifejezéseire job
ba!1 kell vi~yriznia, mert könnyen a pongyolaság dicstelen 
jelzőjé.vel illeHk meg. A iankönyvszerkesztésre vonatkozólag 
vegye fi~tyelembe a lap >fl n közöh Idhivilsunk at, közelebbről 
a 24/1944. sz. pályázati hirdetményt. Egyéb kérdésére levél
ben bövebben vála~zolok. 

A házi statisztikát (előző körlevél utolsó lapját) még 
csak három iskola nem küldötte el. - Kérem l -

Szerkesztő. 

Szendy István gazd. isk. igazQató vagy katonai behívása 
esetén helyettese jelentkezzen levélileg a G. Sz. O. E. elnö· 
kén él. 

Taner6k katonai szolt~álatáról jelentést kér a szerlresz
t6s611· 



Hozzáfogtál már a tankönyv 

szerkesztéséhez 

kedves kart:írsam? 

Még nem? 
És mié~t? 

Meddig 
tétlenkedsz? 

jusson eszedbe Nladách: 

A tudománynak gazdag ágai 

Egy organizmus sok külön 

vonása, Együtt igéző csak. 

Ilyen legyen a Mező

gazdasági Népiskolák 

uj tankönyve: 

l 

Egyiitt igéző csaki 
B ő v e b b e t l i s d: 241 1944* eln. 

P á l y á z a t i h i r d e t m é n y b e n. 



., ~ ~, 

A magyar népért küzdenek a 

Mezögazdasági Népiskolák 

A Mezőgazdasági Népiskolákért meg a 

"M e z ő g a z d a s á g i N é p ok t a t ás." 

Támogassuk 

akarattal, szávai, irással 

és 

t e t t e ll 
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