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A közoktatásügy reformja. 
Ez új évben első alkalommal és első he-

lyen érdemlegesebb tárgygyal valóban nem 
foglalkozhatnánk,  mint a cimbeirt: közoktatás-
ügy reformja. 

Az új tanügyi törvénytervezet megszöve-
gezésén most dolgozik a közoktatásügyi mi-
nisztérium ; s amint készen lesz, — valószí-
nűleg még ez év első hónapjaiban, — a tör-
vényhozás elé kerül, megszavazás végett. 

A reformnál  az általános irány: a francia 
minta. Az alapelvek előzetes megjelölésével, 
az országos viszonylatok és a pedagus világ 
javaslatainak figyelembevehetése  céljából, 
Anghelescu  dr. közökt&tásügyi miniszter 1922 
év őszén gyűlési megállapodások, kidolgozott 
előadói tervezetek és határozatok alapjarí lét-
rejött felterjesztéseket  kivánt be az ország 
mindenik hivatalos tanitó- és tanári egyesüle-
tétől. , 

Ezen beérkezett értékes anyaghalmaz és 
igen sok javaslat számbavételével készült el az 
uj törvénytervezet, amelynek végleges megszö-
vegezése, most már csak hetek kérdése. Mielőtt 
azonban ez bekövetkeznék, a miniszter még 
egyszer leadta törvénytervezetét a tankerületi 
főigazgatóságoknak,  a tanfelügyelőkkel  és egye-
sületi elnökökkel leendő beható tanulmányozás 
s ez alapon készült véleményadás végett. 

E hónap első napjaiban megtartattak a 
főigazgatósági  értekezletek, amelyeknek főbb 
anyagát képezte: a törvényjavaslatnak a kö-
zoktatásügyi minisztérium tanügy közigazga-
tási berendezéséről szóló törvénycikk része; 
a közoktatásügyi közigazgatás decentralizaciója 
(vagyis az 1913 évben rendeleti uton már 
felállított  16 tankerületi főigazgatóság);  az 

iskolaszékek mintájára szervezett iskolabizott-
ságok  alakítása. . 

A törvénytervezet szerint a tankötelezett-
ség így tagozódik: négytől hat éves korig 
bezárólag minden szülő gyermeke ovodaköte-
les, 7—14 éves korig mindennapi iskolaköteles, 
a 14—16. évig ismétlőiskolás. A tervezet sze-
rint négy elemi osztály elvégzése után, vagyis 
11 éves korában mehet a növendék középis-
kolába. A középiskola három alsó és négy 
felső  osztályból fog  állani, vagyis hét osztá-
lyú lenne. Azután előkészítő egyetemi év és 
folytatólag  a főiskolai  évek. 

Észrevételezésünk egyik tárgya : a tanító-
képzőbe való felvétel,  amely a négy elemi osztály 
ból történnék. Ugylátszik itt azon elv ér-
vényesül, hogyha több ideig van a növendék 
a szakiskolában, jobban kiképeztetik tanitónak. 
A mi véleményünk szerint azonban ezt a kézi-
munkás kiképzésnél célt érő eredménnyel lehet 
beállítani, de szellemi képzésnél, in specie a 
tanítóképzésnél, teljességgel nem, sőt épen 
ellenkező eredményt fog  szülni. 

Egyszer jöjjünk tisztába azon, a közhiede-
lemből feltétlenül  kiküszöbölendő felfogással, 
ami vezérlő elv volt egykori időben Magyar-
szágon és ugyancsak sokak lelkét meggyőző-
désszerüen uralja ma Romániába is, különö-
sen a regáti részekben, hogy: a tanitónak 
csupán a maga mesterségében kell mentől 
tökéletesebb jártasságot elsajátitania, az azon-
túl való általános műveltségi tudás szerzése 
nem szükséges, sőt káros, mert az igen tanult 
ember nem ül meg a (ruralis) falun;  mind-
annyi városra igyekszik menni, mert itt a 
fizetés  nagyobb, a kulturélet intenzivebb. Ezen 
felfogás,  ilyen elvek beállítása, végtelen káros 
a tanitóikarra, káros a jövő nemzedékre, s talán 
legkárosabb magára az ország összfejlődésére. 



2. oidik. tanítók L«pjí. í. szám. 

Ha a kultura fővezetői  e törvénytervezet-
lel nem a tanitót igyekeznek a faluhoz  (ţara-
hoz) szabni, de kulturált és a műveltség alapi-
ját képező minden irányú tudással rendelkező 
fiatal  tanítókat bocsátatnak ki: akkor az elha-
gyatottságban tengődő falusi  kis (ruralis) köz-
ségek rövidesen vagyonosodó nagyobb (urbanis) 
községekké, ezek meg kisebb városi jellegű 
helységekké fejlődnek;  a tanitó pedig, — akit 
el kell látni jó élhetését biztosító fizetéssel  — 
nem igyekszik el alkotásai sorozata közül, de 
állandóan ott marad és kulturcentrummá igyek-
szik tenni még a legeldugottabb, helységet is. 
Ahol egyszer a kultura szövétneke világító 
lánggal ég: ott a fejlődés,  a boldogulás köz-
kinccsé válik.1 Ha pedig a tanitó a faluhoz 
mérten ny^r kiképzést, nem haladás fogja  je-
lezni a tanitó működését, de a mindig egy hely-
ben maradó népek tömege egyes élelmes, vagy 
jobb szellemi és anyagi szituációk között levő 
egyének kihasználására lesz alkalmas csupán. 

Mint gyakorlati és a pályán időt töltött 
tanitó, magyarázás nélkül megismerem, úgy-
szintén megismeri mindenki ahoz értő ember, 
a község kulturális fejlődésének,  avagy hát-
ramaradottságának minden rugóját, kutforrását: 
s ezen tisztánlátás alapján tesszük ismétel-
ten, mint tettük előbb a gyűlési tárgyalás al-
kalmával is észrevételünket, hogy a leendő 
tanítók ne az elemi iskola 4-ik osztályából, de 
a középiskola 4-ik osztályából recrutálódjanak. 
A szükséges szakképzést a további idők alatt 
megszerezhetik, csak általános művelődési tudás 
legyen először. Ez szilárd fundamentum,  mig 
az elemi iskolai előképzettség csak határozat-
lan megalapozás s a továbbfolytatodó  több 
idejű szakképzés egyoldalúvá és bátortalan, 
kevés alkotóképességüvé neveli a tanitót; va-
gyis a ma uralkodó elvnek teljesen megfele-
lően : a faluhoz. 

A' tanügyi közigazgatásnak  a tervezett, 
illetőleg már életbe is léptetett mai rendszere 
alapján való kiépitését: a decentrálizació, ella-
posodásának találjuk. Ugy vagyunk az uj 
törvénytervezet "szerinti, rendeleti uton életbe 
is léptetett tanügyi felügyelettel,  mint a gaz-
dasszony, aki nagyon jó süteményt akar ké-
szíteni és aztán tojásból, tejfölből,  cukorból a 
megkívántató mennyiségnél jóval nagyobb 
adagokat rak össze: s aztán a várt fokozott 

kitőnőség helyett, egy lehetetlen süteményt 
nyer, amelyben mindenik túlzott adag meg-
semmisítette a másik értékes anyagot, s vég-
eredményben egymást értéktelenné téve, meg-
állapítható, hogy az anyagokra kiadatott a sok 
pénz, de feltálalható  sütemény még sem lett. 

A járási tanfelügyelők,  mint iskolalátoga-
tók ; a vármegyei tanfelügyelők,  mint administ-
ratorok és szervezők, minden főigazgatósági  fel-
sőbb hivatal nélkül is el tudják látni, a minisz-
térium intenciói és a törvény utasításai szerint 
a vármegyék összes népoktatási ügyeit. így, 
ahogy ma vagyunk, két tényezője a népokta-
tásnak illazorius hivatallá vált. Az ezen állá-
sokat betöltő tanfelügyelők  pedig jelentéseket 
tevő és további utasításokat váró altiszteké 
lettek; akikhez most a vármegye tanítósága 
és közönsége nem véglegesszerü elintézése-
kért, hanem jóakaratú, pártoló felterjesztése-
kért folyamodhatik.  Az ügyeket pedig, hogy 
ki fogja  végérvényüen elintézni; megállapí-
tani lehetetlenség. 

Viszont a tanítóknak is a látogatásokkal, 
a látogatások ellenőrzésével, vagyis első, má-
sod, harmadfokú  ellenőrzésekkel való állandó 
háborgatása : a nyugodt és eredményes iskolai 
és más kulturális munkálkodásnak megbénítását 
jelenti. Maradjanak hát a főigazgatóságok  a 
közép és szakiskolák felett;  a népiskoláknak 
pedig tanfelügyelők  és a minisztérium legye-
nek az intéző szervei. 

Jól tudjuk, hogy szavaink, javaslataink 
nem sok figyelembevevésre  számithatnak: 
mindazonáltal, ezen nagy ügy ismételt sző-
nyegre kerülése alkalmából elmondottuk 
ujabban véleményünket, miután nincsen 
kizárva, hogy még az ellenkező véleményen 
levők között is lesznek többen, akik rteggyő-
ződnek, hogy a tanítóképzés tervezett kivitele, 
az ország kulturáját nem előre, de csak ol-
dalvást fogja  vinni; a tanügyközigazgatás 
jelenlegi decentralizált rendszere pedig elerő-
teleniti, teljesen lecsökkenti a tanfelügyelők 
összes működési készségét, s esetleg még a ve-
zérlő egyéniségek is ezek felől  mély gondol-
kodásokba merülhetnek. Gyekea Mihály. 



Szemléltetési gyűjteményem a be-
széd- és értelemgyakorlatokhoz. 

Megvan, mégpedig fejlődési  állapotban, azonkí-
vül másodszor van meg ennyire és ha a sors ugy 
hozza magával harmadszor, sőt többszőr is megcsiná-
lom és most pár sorban azt akarom elmondani kedves, 
ügybuzgó kartársaim esetleges okulására, hogy hogyan 
szoktam a gyűjtési munkálatokat beindítani. 

Kedves gyermekek ! — kezdtem egy napon — 
szükségem volna lópatkóra, ki tudna hozni közületek ? 
Én is, én is, zúgták valamennyien és másnap vagy 
10 drb. lópatkó az asztalon volt — nagyrésze vado-
nat uj — amelyeket a kovács fia  elcsent buzgóságá-
ban hazulról. Mikor a méltatlankodó szülővel megér-
tettük egymást és tisztáztuk a félreértést,  hogy t. i. a 
gyűjteménybe kell a lópatkó, megajándékozott minden-
féle  patkóval és hozzávaló szeggel. 

Ugyanilyen kimagyarázgatással intéztem el a 
hazulról elhozott pipákat, uj fejszéket,  fürészeket,  por-
cellántányérokat, amig magamtól rá nem jöttem, hogy 
nem ép és igy értékes holmik valók a gyűjteménybe, 
hanem az elhasznált és igy értéktelen holmik fognak 
megnőni pedagógiai kincsekké. 

Mint gyakorló iskolai tanitó másodszor fogtam  a 
gyűjtemény összeállításához, de már kellő gyakorlott-
sággal ezen a téren és hogy, hogy-nem ismét lópat-
kón kezdtem. Hogy miért épen azon, magam sem tud-
nám megmondani — talán mert a lópatkó szerencsét 
hoz — de már oda tettem, hogy ne legyen egy se uj, 
marha- és csizmapatkót is lehet hozni, szeg is legyen 
a patkóhoz és azon kérdésrer hogy baj-e ha rozsdás 
a patkó, önérzettel jelentetlem ki, hogy a gyűjteménybe 
való patkónak egyenesen előnye, ha rozsdás. 

Meg is támadott az egyik anya, hogy a gyer-
meke lópatkóért kínozta, miért is a szomszédból kére-
tett egyet, amit fel  is küldött nekem. Én mosolyogva 
mondtam köszönetet és nyomban elhatároztam, hogy 
szervezem a gyűjtést. Ezért egyik délután a szülők 
foglalkozása  szerint csoportokba állítottam a gyerme-
keket. Édes apátok csizmadia, tehát te hozz különfél» 
bőrdarabkákat, te fa-  és vasszegeket, te csizmadia szer-
számokat . . . . Ti korcsmárosok gyermekei vagytok, 
azért te hozz decis üveget, te féllitres,  te meg litres 
üveget . . . . Ti szabók gyermekei cérnákat, szövetda-
rabkákat, leánykák csipkéket, edényeket, gombokat, 
evőeszközöket, gyermekjátékokat, színes szallagokat és 
a jó ég tudja mi mindent ugy, hogy a végén valósá-
gos gyüjteményláz fogott  el mindnyájunkat. 

Azon kijelentésemre, hogy most már az otthoni 
lim-lomból a szülők engedelmével bármit lehet hozni, 
a legkülönbféléle  dolgok gyűlnek össze. Már 2 szek-
rény 8 rekesszel és sok-sok polccal tele van rakva. 
Időnkint ottmaradok a gyermekekkel és rendezzük, 
csoportosítjuk: acélnemüeket egy csoportba, lenfélé-
ket más csoportba, külön a vargaszurkokat, külön a 
ráspolyokat.... 

El-ellanyhul a »hozogatás«, de egy-két biztató 
szóra ismét az asztalra kerül valami. Hoznak némely-
kor egy-egy rozsdás tollhegyet is. Én ezt is jó néven 
fogadom,  csakhogy kedvet ne rontsak. 

Felhívtam a gyermekeket arra is, hogy hozza-
nak helységeket ábrázoló képeslapokat. Azt hiszem, 
hogy egy pár száz ebből is összegyűlt, a melyeket 
megyék és országok szerint csoportosítottunk, miu-
tán a világ minden részéből valók. 

A gyűjtést tovább folytatom  és most a helyi tár-
sadalom felnőtt  tagjaitól fogok  személyesen kérni egyet-
mást. Egyik uri ember egy Wecker órát ígért. Még 
nem adta meg, mert időközben még a rossz Wecker 
órának is értéke lett, de remélem, hogy ezen irányban 
is nagy sikereket érek el. 

Most még csak azt tisztázzuk, hogy mire való eţ 
a sok lim-lom (mert tényleg az),' ringy-rongy, ócska-
vas ? Hát erre is rátérek röviden. 

Beszélgetünk pld. a ruházatról. Előzetesen elő-
szedem (készen kapom) a len-, kender- gyapjú- pamutfé-
léket, órsót, bordát, bodzacsövet. Itt van a lenszösz 
— ez a kenderfonál  — nézzük meg milyen I Emez a 
gyapjufonál  siritve-, — amaz a székelyszőttes — Meg-
nézik, megfogják,  megvizsgálják, megismerik. 

Segít a gyűjtemény a növénytannak is, mert a 
fonálrostot  elővesszük és igy állapítjuk meg, hogy 
pl. a hagymának, a fü-féléknek  rostos a gyökere; a 
fürész  fogaihoz  hasonlítjuk az almalevél szélét stb. 

Az állatok ismertetésénél is jól beválik a gyűjte-
mény. Elővesszük a sarlót. A kakas farktollai  ilyen 
alakúak, valamint a macska karmai is. A ráspolyon a 
gyermekek végig húzzák a tenyerüket s a szarvas-
marha nyelvének érdessége szemléltetve van. A bojt-
hoz hasonlítjuk a szarvasmarha farkát.  Az órarugó az 
acéllárgyalásánál kerül elő, de a lepke szivókájának 
kunkerodását is jól szemlélteti; a rajznál pedig <a esi-' 
gavonalat. A téglalap tanításánál a téglát felhasználjuk. 
A képes lapokat részint a földrajzi,  részint növénytani 
és állattani segédeszközöknek használjuk fel  aszerint, 
hogy mit ábrázolnak. 

Én csak kiragadtam néhány érdekes alkalmat de 
fizikai,  történelmi, rajzi, stb. órákon is kitűnően szol-
gálja a rendeltetését a gyűjtemény. ' 

Ujabban az a panasz merült fel,  hogy a szem-
léltető tanilás a népiskolákban nagyot hanyatlott, más 
szóval a népiskola vagy nem szemléltet eléggé, vagy 
egyáltalán semmit sem . . . . (A szó teljes értelmében 
lecsúszott előbbi piedesztáljáról. Szerk.) 

A szemléltető tanítás meghonosodásának és biz-
tosításának feltétele  először, hogy a tanitó ne csak 
érezze, hanem tudja is annak fontosságát,  másodszor 
álljon rendelkezésére megfelelő  gyűjtemény, harmad-
szor a gyűjteményt tudja kellően kihasználni a taní-
tásában. 

Ha a tanitó a szemléltető tanitást lekicsinyíti, 
vagy nem értékeli kellőképpen, ha tanitását nem fej-
jeszti azzá, munkája mindjobban megnehezül, tanitása, 
eredménye könnyen kétes értékűvé válik. 

Pedagógusok legkiválóbbjai a sokoldalú szemlél-



tetést kívánják a tanításnál is ezen kívánalmukat a 
gyermekpsihológiának az ismeretszerzésről szóló tényei-
vel és a kifejlett  gyermektanulmányi tapasztalatokkal 
támasztják alá ; amiért ezzel minden tanítónak számol-
nia kell. 

Hogy aztán a szemléltetés ne legyen teher, a 
szemléltetendő tárgyak beszerzése ne okozzon gondot, 
fogjon  hozza minden kartárs — aki még nem indította 
meg — és csináljon szemléltetési gyűjteményt a gyer-
mekek- és felnőtt-társadalom  közreműködésével. Bizto-
sítom, hogy mindenekelőtt a saját munkáján könnyít. 
Nem tog kerülni egy leujába sem, nem is fog  érni 
egy leüt sem a kereskedelmi életben, de a tanítás 
szolgálatában megmérhetetlen hasznot jelent. 

(Cristurul-sScuesc,) 
László Fareae, gyakorló IikoUl tanító. 

Pedagógiai jegyzetek. 
Irta : Gárdonyi Gin. 

A tanítói sorból, írói tehetsége révén, magasan 
kiemelkedett, nem régen elhunyt egri remete kiadatlan 
müveiből, az „Ellenzék"  nyomán közöljük az alábbi 
értékes pedagógiai feljegyzéseket. 

A régi időben a gályarabokat láncolták a padok-
hoz. Ma a gyermekeinket láncoljuk. Tanítók ! Oldoz-
zátok el őket legalább akkor, mikor alkalmas az idő 
rá s nem szükséges a padban ülniök. Mért ne lehes-
sen a vallástant, fejbeli  számolást, történelmet, ének-
lést az iskola kertjében tanítani. Csak egy kis gyepes 
hely kell az iskola udvarán, meg egy kis okosság. 

Az előzékenység, illedelem, jóság tanítása az is-
kolában. Nincs felvéve  a tantervbe, könyv sincs reá. 
Pedig az életben mindez jobban kell, mint a többi 
tudományok. 

• Rendszeres olvasás. < A mindent léniázó német 
agynak szülötte. Azt jelenti, hogy ne a magam étvágya 
szerint egyek, igyak, hanei^ a másoké szerint. Csak 
hadd olvasson a gyermek akármit az iskolai könyvtár-
ból. Ahogy az édes alma cukrot szí fel  abból a föld-
ből, amelyikből a borbolya savanyuságot, a birsalma 
fanyarságot,  a cseresznye pirosságot, a dió olajat, épp 
így az olvasmányokból is ki-ki a maga természete 
szerint valót szívogatja az elméjébe. 

Hiba, hogy az iskolai könyvekben olyan költe-
ményrészeket közölnek, amelyek az ifjúság  gondolko-
dását árokba vezetik. Ilyenek például: Idézet Petőfi-
ből : Türelem, szamarak és birkák dicső erénye. Petőfi 
ezt nem a türelem meghatározására irta. Vagy: Isten, 
király, haza, ez legyen jelszavad. A haza előbbre való 
mint a király. Vagy : Ábrándozás az élet megrontója. 
Vörösmarty bizonyára nem oly értelemben irta, hogy 
a rideg gondolkodás az élet javítója. 

A tudatlan ember vallása olyan, mint a malter 
nélkül vakolt fal.  Ha a kételkedés meglazít benne egy 
téglát, minden összedűl. De a természet szemléletén 

tanított Istenismeret a szétomlott téglákat cementtel 
rakja össze. A cement erősebb a téglánál is. 

A tanügyi főhatóságok  sohse gondoltak arra, hogy 
• tanítókkal a nép nevelését az iskolán tul is folytas-
sák. Ahogy a pap vasárnapról vasárnapra oktatja a 
népet a vallásban, épp ugy kellene a tanítónak is to-
vább fejlesztenie  a művelődés magvát, amit az iskolá-
ban elhintett. A népnek a pap meg a tanitó a két leg-
okosabb embere. (A jegyző is az, de annak nem hisz.) 
Ha azt a pénzt, amit az Operára költ a nemzet, a nép-
tanítóknak adnák a felnőttek  oktatására, bizony többet 
hajtana a kultúránknak. 

A mi gimnáziális oktatásunk remek rendszer lenne, 
ha a művelődésben rákmódra haladnánk. 

Kínában a lábat nyomorítják egyformára,  nálunk 
a lelket. Ott faminták,  itt pedagógiai sablonok a nyo-
morítók. 

A gyermek önálló élete akkor kezdődik, mikor 
először hazudik. Attól a perctől kezdve van valamije, 
amit rejt, ami az övé, amit védeni kész. E hazugság 
körül fejlődik  ki az emberben az egyéniség. 

A diákok vakációja elpocsékolt idő: kizökkentése 
a gyermeknek a munka kerékvágásából. Az élet foly-
tonos munka. Legalább a városok állithatnának nyári 
ipariskolákat. Facér iparosok és különféle  művészek 
— hol milyen találkozik — oktathatnák legalább egy-
két órán át a semmittevésre kényszeritett gyermekeket. 
A torna kertet pedig sohasem volna szabad bezárni. 

A kertésznek van annyi esze, hogy a diófát  nem 
drótozza falra  és a barackot nem nyesi, gula alakura. 
Minden növényt öntöz, gondoz, de egyet sem a karak-
tere ellenére. 

Az iskola is kertészet. S a miniszteri rendelet rá-
parancsol a kertészekre, hogy minden növénnyel egy-
formán  bánjanak. 

Az orvosok harcolnak a mider ellen. A közokt 
minisztérium meg rákényszeríti a középiskolákban az 
utánunk jövő nemzedék lelkére. 

A magyar költészet fejlődését  Petőfi  halála után 
az első Sekszpirforditások  száz esztendőre megrontot-
ták. Az a sok nyakatekert mondat, az a germán nyál-

dal bekevert magyar nyelv, az a jambusra nyesett mü-
magyarség, az többet ártott a nyelvünk fejlődésének, 
mint ezer évi parlagon hagyottság. Mert vitték szín-
padra, vitték a tanárképzés katedrájára! magasztalták, 
belénk tömték, reánk disputálták, hogy az a szép. S 
három nemzedéket egymásután etettek vele. Lelkünk 
kiköpte, kihányta, de újra, meg újra reánk disputálták. 
A gyermeknek vérébe ment át. A hírlapíróknak tollá-
ból ugy oltották tovább azt a sok buta idegenséget, 
mint a himlőmérget. Kétszáz esztendő kell, mig ebből 
a bajból a nemzeti nyelv újra felépül  I 

A tanároknak nagy gyengéje az, hogy a gyer-
mekben mindig csak a gyermeket látják s nem a ké-
sőbbi embert. Innen van, hogy az ember mikor már 
nem gyermeki szemmel néz a tanárjára, megitéli 
és elitéli. 
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A vérmérséklet behatása a nevelésre. 
Itta: Fnlda Károly áll. tanitó BothaiiMiL 

I. 

/Bizonyos, hogy. a pedagógia egyes tételeit — bár 
anéllnll, hogy lényegesebben változást szenvednének — 
igen sokszor módosítanunk kell a gyakorlatban. Más-
képen alkalmazzuk azokat a fiuknál,  másképen a leá-
nyoknál, másképen a léha s másképen a komoly gyer-
mekeknél. 

Azon tényezők közt, amelyek az ily módszervál-
toztatások okozói (kor, nem, szellemi nivó stb.) igen 
nevezetes szerepet kell tulajdonitanunk a gyermek 
temperamentumának is. 

A külvilág eseményei mindmegannyi hatást gya-
korolnak lelkünkre, ha azokat érzékeink az agygyal 
közlik. A lélek a hatásra visszahat: örül, szomorkodik, 
aggódik, fél  stb., a szerint, hogy mily hatás érte. A 
viszony azonban a külvilág eseményeinek hatása s a 
lélek visszahatása közt az embereknél nem állandó. így 
egyik embernél ugyanazon hatásra nagyobb vissza-
hatás következik be, mint a másiknál és viszont. 

Temperamentumnak nevezzük az emberi test bi-
zonyos diszpozitióját, amely azon elemek arányából 
származik, melyek az emberi testet alkotják. (Pesch 
szerint.) Más meghatározás szerint pedig: azt a módot, 
Amelynél fogva  valamely ember a külvilág hatásaira cse-
lekszik, illetőleg szenved, temperamentumnak nevezzük. 

Persze ezen »mód« nem állandó, hanem függ  az 
előbb emiitett körülményektől; de viszont nem állandó 
más szempontból tekintve sem, mert hiszen egy és 
ugyanazon alanyban változhat a nevelés-, életmód és 
kor által. A temperamentumot általában négy főfajra 
osztják: 1. szangvinikus, 2. kolerikus, 3. melankolikus 
és 4. flegmatikus  temperamentumokra. 

A tanítónak különösen számot kell vetni e ténye-
zővel, mert gyakran ugyanaz, ami a szangvinikus gyer-
mek nevelésére előnyös, egy melankolikus gyermekére 
igen rossz kimenetelű lehet. Ismernünk kell a gyermek 
hajlamait, mert a nélkül minden fáradságunk  mgfl-
dővé válik. 

Ezzel egyúttal meg is jelöltem értekezésemnek 
tárgyát és célját. 

Lássuk tehát egyenkint az egyes temperamentu-
mok jellemző tulajdonságait. 

1. A szangvinikus gyermek ismertető jelei: a 
könnyű ingerlékenység, pajkosság és elég nagy fokú 
kapkodás, hirtelenkedés. Beszédközben kezével hado-
nászik, bizonyos nyugtalanság ül az egész lényén; 
szemei fürkészve  járnak ide-oda, lábait egy helyen 
csak rövid ideig pihenteti. Tanitás alatt szívesen eláb-
rándozik, a tanitó dorgáláséra hamar pityereg, de ugyanily 
hamar 8«ik a másik szélsőségbe, a túlságos jókedvbe. 
Nevetéséről igen könnyen felismerhető,  mert csengő 
kacaját a legkisebb félszegség  is kicsalja. Ezen nagy-
mérvű nyugtalanság szórakozottá teszi. Észrevesz min-

dent s meg is flgyeli,  de igen felületesen.  Nem képes 
a dolgok mélyére hatolni, mert közben már uj tárgyra 
terelődött a figyelme.  Inkább a ferdeségeket,  félszegsé-
geket fogja  fel  s azokat jegyzi meg magának az ese-
ményekből. Fantáziája túlságosan élénk és szerfölött 
csapongó. Tanulás tekintetében inkább az elbeszélő 
tárgyakhoz vonzódik s ezekben rendszerint szép sikert 
lehet vele elérni. A számtan és mértanban felületes, 
különösen, ha fejszámolásról  van szó. Általában jó szi-
vünek mondható az ily gyermek, noha társaival gyak-
ran összekoccan ; persze ép oly könnyen engesztelődik 
is ki. A gyermekkort különösen ez a véralkat jellemzi. 

2. Valóságos csapás a tanítóra, valamint saját 
iskolatársaira nézve a kolerikus gyermek. Az önfejü-
ségnek, gőgösségnek, nagyravágyásnak, erőszakosság-
nak és bosszúvágynak megtestesitője a kis kolerikus. 
Társainak réme, különösen az esetben, ha testi ereje 

'nagyobb amazokénál. Igen gyakran együtt jár a nagy 
testi erő a kolerikus temperamentummal. Az ily gyer-
mek alakjáról bizonyos önhittség ri le. Magát társainál 
okosabbnak tartja és vitákban magának követeli az 
utolsó szót. Játékokban ő a vezető (ha ugyan leeresz-
kedik társaihoz), magát társainál komolyabbnak tartja; 
nem igen talál élvezetet a saját korabéli gyermekek já-
tékaiban, inkább a nálánál idősebbek mellé húzódik. A 
büntetéseket könnyen viseli el, mert a könny szerinte 
a gyöngeség jele. Felfogóképessége  nem oly tágkörü, 
mint a szangvinikus gyermeké, de annál alaposabb. Ha 
szereti a tanulást, akkor nagyon szereti, de ha nem, 
ugy a szó absolut értelmében gyűlöli a könyveket. Ez 
utóbbi eset igen ritka, de magam is tudok ily esetről. 
Sok pszichológus véleménye szerint e temperamentum 
volt sajátja szent Pálnak, a nagy-, lángelméjü világ-
apostolnak is. Valószínűleg Julius Caesar és Napoleon 
császár is kolerikus volt. óriási akaraterő és ehhez 
méltó elhatározás lakozik a kolerikus gyermekben. Amit 
fejébe  vesz, azt keresztül is viszi s ebben nem ismer 
akadályt. Szeret valami rendkívülit tenni s ha erre nem 
nyílik másképen alkalma, ugy vakmerő mutatványok-
kal igyekszik a figyelmet  magára vonni. 

Ily érdekes példát saját megfigyeléseimből  is hoz-
hatok a mondottak bizonyítására. Volt tanítói állomás-
helye men folyik  keresztül a Béga folyó.  Az egyik híd 
körülbelül 3 méter magasságban vezet el a víz tükre 
fölött.  E hídról tél idején ugrott le egyik kolerikus 
tanítványom a Bégába, noha a víz alatta alig 60—70 
cm. mély. És miért ? Mert egy meggondolatlan mun-
kás azt mondta neki, hogy gyáva, nem meri az ugrást 
megtenni. A kolerikus leány pedig főlulmulja  a flut. 
Ennek bizonyítására eszembe jut Helhvig szava: «Bi-
zonyos, hogy a iegujabb korban minden női-egyesülés, 
amely a női-nem emantipátióját célozza, tagjait legna-
gyobbrészt a kolerikus vérmérsékletű nők közül sora-
koztatja*. 

3. A szangvinikus vérmérséklet egyenes ellentéte 
a melankólikus. A melankólikus gyermek mindent azon 
a bizonyos sötét szemüvegen át néz; valóságos kis 
Schoppenhaucr lélek az ily gyermek. Tanítójával, tár-
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saival szemben bizalmatlan. Tanítójáról rossz vélemé-
nye van. Ezt sok kartárstól hallottam már. Kínzót lát 
benne, aki csak arra ven teremtve, hogy őt elkeserítse, 
önzés, féltékenység,  irinység és méltatlankodás alkot-
ják jellemének főbb  vonásáit. Ritkán nevet és ilyenkor 
is csak «fanyar  mosolyról* lehet szó. Bizalmatlansága, 
örökös gyanúja tartja távol társaitól. Az ilyeri gyermek 
rendszerint céltáblája a többinek, alig van guny, amely-
nek nyila ellene ne irányulna. A bosszantást látszólag 
békével türi, bár belsejében hatalmasan dúlnak a ha-
rag és bosszúvágy indulatai. Ha pedig — ami ritka 
eset — kitör a haragja, ugy félelmetessé  válik. 

Az ily gyermek nehézkes felfogású,  de amit 
magáévá tesz. azt öntudatosan tartja meg emlékezeté-
ben, különösen ha olyan dologról van szó, amely ő 
vele van némileg összefüggésben. 

Gondolkodásra mély — noha kevés gondolata 
van — de annál precízebb alakban képezik tulajdonát, 
mert a a kis melankolikus egész élete a kritikus sze-
repéből áll. A gondolatokat alaposan megforgatja  fejé-' 
ben s igy van rá idő, hogy azok >vérébe átmenjenek.» 
Különösen a számtant szereti az ily gyermek. Aristo-
teles nagyra becsüli az ily temperamentumot, bizo-
nyára azért, mert benne is volt valami a melankólikus 
karakterből. Leányoknál gyakrabban találni melankó-
likus temperamentumot, mint fiuknál. 

4. A flegmatikus  temperamentumnak : nyugalom, 
hidegvér, godtalanság, kényelemszeretet, igénytelenség 
s nem a legnagyobb rendszeretet képezik szignaturáit. 
A flegmatikus  gyermek jól megfér  társaival s nyugodt, 
csendes viselkedéseivel imponál nekik. Tapasztaltam, 
hogy ai ily gyermekek rendszerint közszeretetnek ör-
vendenek. A tanitónak, magaviseletükkel nem okoznak 
ŝok gondot s már-már azt lehetne mondani, hogy jó 

lenne, ha minden gyermek flegmatikus  lenne, ha a sok 
jó tulajdonságot árnyékba nem borítaná az ily karak-
tereknek egy igen hátrányos oldala, a nagyfokú  korlá-
toltság. (Értem ezalatt a gyengébb felfogást).  A gyenge 
felfogású  gyermekeknek igen nagy számát a flegma-
tikus temperamentum szolgáltatja'. Az ily gyermek 
akaratereje nem szilárd, vállalkozó szellemről pedig itt 

' alig lehet szó. 
Ez volna röviden a négy temperamentum fény-

képe, főbb-  vonásaiban vázolva. Hogy a dolognak gya-
korlati fontossága  miben áll, azt értekezésem második 
részében igyekszem feltüntetni. 

II. rész. ' 

Hogyan kell az egyes temperamentumokkal bán-
nunk ? — Mindenekelőtt fontos  tudni, hogy az egyes 
temperamentumok nem mindig — sőt legtöbbnyire 
nem — alkotják. tisztán a gyermek karakterét. Rend-
szerint 2—2, és pedig legtöbbnyire kolerikus és szang-
vinikus, vagy melankólikus és szangvinikus, íjéha pe-
dig melankólikus és flegmatikus  temperamentum szok-
tak társulni. Ilyenkor természetesen az válik uralko-
dóvá a másik felett,  a melyik a gyermekkornak leg-
Jnkább megfelel  s a melyik a gyermekseregnek körül-

belül 65%-át" jellemzi: a szangvinikus temperamentum. 
Hangsúlyoznom kell továbbá, hogy a tanitó vagy 

nevelő alaposan figyelje  meg növendékeit s azután 
kísérelje meg a tervszerű jellemfejlesztést.  Ellenkező 
esetben nemcsak hogy sikert nem remélhetünk, hanem 
igen könnyen fenyeget  az a veszély is, hogy jó száa-
dékunk rossz eredményt fog  szülni; ez pedig nem 
kívánatos, miután tudjuk, hogy a sikertelenség csak 
csüggeszt és első sorban rossz a gyermekre nézve is, 
mert rossz tulajdonságaiban csak megátalkodottá lesz 
a rossz kezelés folytén.  Már pedig épen ugy — hogy 
egy igen gyakran használt hasonlattal éljek — mint 
a fát  csakis csemete korában hajlíthatják, ugy az em-
beri jellemet is abban a korban hajlíthatjuk, abban a 
korban egyenesíthetjük, amidőn a szülők és az állam 
a gyermeket ami gondozásunkra bizzák, midőn tőlünk 
függ,  hogy a gyönge csemetéből milyen fát  neveljünk. 

A legtöbb pszichológus szerint, a gyermek tem-
peramentuma játszás közben mutatkozik leginkább. 
Igy a tanitónak bő alkalma nyilík megfigyelni  tanítvá-
nyainak temperamentumát. Amint Baumgartner »Tu-
gendsfehler*  cimü müvében mondja: «Igyekezzen a 
tanitó mindenütt a temperamentum árnyoldalai ellen 
küzdeni s e közben azok jó oldalának fejlesztésén 
fáradozzon  állandóan.* 

A szangviniküs természet egyike a legkönnyeb-
ben kezelhetőnek. Sok jó tulajdonság mellett, kevés 
árnyoldal lappang az ily jellemnél. A fősuly  itt a szó-
rakozottság és kapkodás. kiküszöbölésére fordítandó. 
Az iskolából minden fölösleges  tárgyat el kell távoli-
tanunk, amely a gyermek figyelmét  magára vonhatná. 
Sohase ültessük a szangvinikus gyermeket az ablak 
közelébe, mert az ily temperamentum önkénytelenül 
is észrevesz mindent, ami kivül történik s a ktllső 
jelenségek annyira magukkal ragadják a szangvinikus 
tanítvány fantáziáját,  hogy a tanitó magyarázatára — 
különösen, ha az mélyebb, elvontabb dolgokról szól 
— egyáltalában, nem figyel. 

Magyarázataink na legyenek szárazak, fűszerez-
zük azokat kisebb kisebb kitérésekkel, melyekben a 
gyermeknek képet nyujtunk, hogy az lekösse fantázi-
áját az előadandó tárgy részére. E-- célból igen aján-
latos \ szemléltető előadás, sőt én el sem képzelhetek 
más tanítást, mert majdnem minden tárgynál nyílik 
alkalom a szemléltetésre. Igaz, hogy ujabban csak 
nagy nehézségekkel lehet szemléltető eszközökhöz 
jutni. 

A szangvinikus gyermek tetteinek megítélésénél, 
a büntetések kiszabásánál, a tanitó sohse legyen tul 
szigorú. Egyáltalában nem jó a mogorvaság, túlságos 
komolyság a tanitó részéről, de különösen a szangvini-
kus gyermekekkel szemben Az ily vérmérsékletű 
gyermek jobban vonzódik a magához — legalább ke-
dély tekintetében — hasonló fplnőtthöz  és bizalmas 
tud irányába lenni. Persze, hogy itt ügyelnünlj, kell 
az arany középutra, mert a túlságos enyheség nem 
bizalmat, hanem bizalmatlanságot (confidentiát)  szül, 
ami pedig tűrhetetlen állapot a tanitó és a gyermelţ 
között. 
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A kolerikus gyermekeknél arra kell törekednünk, 
hogy gőgjüket, rendellenes dicsőségvágyukat megtűr-
jük. £ cél érdekében ajánlatos időközönkint a gyer-
mekkel éreztetni, hogy tudása még igen kevés. A 
szangvinikus gyermek szeresse, a kolerikus pedig tisz-
telje a tanítóját. Utóbbinál nem tanácsolhatok enyhe-
séget, elnézést, de npgy fontosságot  tulajdonitok an-
nak, hogy a tanitó legyen következetes az ily gyer-
mekekre kiszabott bünteséseknél. Sohase vonja vissza 
azt, amit egyszer kimondott, azért, fontolja  meg jól a 
tanitó a kolerikus gyermekekhez intézett szavakat. Le-
gyünk minél nyugodtabbak, mert én azt tapasztaltam, 
hogy kolerikus gyermeknek a nyugodság imponál. 

A szangvinikus gyermeknél ajánlott elnézést s a 
megengedett határok közötti bizalrnasságott a koleri-
kussal szemben határozottan elitélem. A vele való 
érintkezés legyen tiszteletet keltő, komoly, (de ne mo-
gorva I!) tanulja meg az ily vérmérsékletű gyermek 
elsősorban, hogy a tanítóját tisztelnie kell! Ha így bá-
nunk vele, akkor a társadalomnak egy i$en értékes, 
igen agilis, hasznavehető egyént nyujtunk általa, migha 
meghagyjuk féktelen  természetéban, ugy vele is sza-
porítjuk majd az üresfejű,  de rémségesen beképzelt 
embereknek — amúgy is fölösleget  mutató — számát. 

A legnehezebb feladatot  a melankólikus gyermek 
nevelése képezi. Első föltétel,  hogy a tanitó tudjon ro-
konszenvezni a kis szerencsétlennel. Ne csüggedjünk 
el s tartsuk szem előtt, hogy a hibának, félszegségnek 
nem a gyermek az oka. Roppant kitartás szükséges 
ahhoz, hogy az ily gyermek ne nézze majd gyanús 
szemmel szelidségünket. Előadás közben tartsuk ál-
landóan szemmel a kis pessimistát s odavettett kérdé-
sekkel igyekeznünk kell gondolatait elvonni azon sö-
tét képzeletektől, amelyek az ily gyermeket állandóan 
gyötrik. Aránylag igen kevés melankólikus gyermek 
van, de azért itt is elmondhatjuk, hogy a gyermekek 
a próbakövei a tanitó hivatásszeretetének Ha a me. 
lankólikus gyermek jelleméi jó irányba sikerült fejlesz-
tenünk, ugy belőle is hasznos elemet nyer az embe-
riség. Ilyenekből kerülnek ki nevezetesen a pontos, be-
csületes, a munkában fáradságot  nem ismerő egyének. 

A flegmatikus  gyermek nevelésénél fődolog  a 
türelem. Kényelemszeretetének ellensúlyozására foglal-
kozzunk sokat velük, mégpedig ugy tanitás-, mint 
szünetek közben. Itt sem szabad gyors eredményt, 
változást remélnünk s ezért ne csüggedjen a tanitó, 
ha hónapok múlva is alig tapasztal eredményt. Ezen 
eredménytelenségnek okát a flegmatikus  gyermek ér-
zéktelenségében, közönyösségében kell keresnünk. Ha 
az ily gyermekbe némi ambiciót sikerül csepegtetnünk, 
igen-igen nagy eredményt értünk el, mert az ambíció 
a flegmatikus  természet árnyoldalainak lerombolását 
hozza magával. 

Mind a négy temperamentumbeli gyermek neve-
lésénél legyen állandóan szemünk előtt az a bizonyos 
aranyszabály, hogy »a tanitó van a gyermekért, nem 
pedig a,gyermek a tanítóért*. Aki ezt figyelembe  veszi 
éB így cselekszik, annak bő aratása lesz — mert ha 

néha — néha hiábavalónak is látszik fáradozásunk, 
ugy tűnik fel  a dolog, hogy eredmény alig van, lega-
lább lelkiismeretünk nyugodt lesz, ez pedig szerintem 
épen elég jutalom. 

H Í R E K . 

Elmarad a fiatal  tanítók egy vizsgája. A 
most érvényben levő regáti törvények szerint az isko-
lából elbocsátó vizsga (examen de absolvire) után a 
tanitó csak segédtanítónak (învăţător ajutător) nevez-
tetik ki. Három szolgálati éve letelte után leteheti a 
véglegesítő vizsgát (examen de definitiv),  amelynek si-
keres kiállása után léphet elő a 600 leus havi fizetés-
ből a 700 leus alapfizetésbe,  mint véglegesített tanitó. 
A 6-ik szolgálati év betöltése után, aki a 800 leus 
alapfizetésbe  való előléptetését akarja megnyerni, ujabb 
előléptetési vizsgát (examen de înaintare) kell tegyen. 
Ezen utóbbi vizsgát a közoktatásügyi miniszter az er-
délyi tanítóktól nem kívánja, tekintettel magksabb is-
kolai képesitésükre s így csak a 3. év betöltése utáni 
vizsgát, az examen de definitiv-át  kell letenni az ér-
dekelteknek. 

A rád ium ünnepe. Ez a csodás kő, mely a 
természettudományban és a gyógyászatban felfedezései 
óta elképzelhetetlen eredményeket mutatott fel:  ezelőtt 
25 évvel Mme Cttrtr  francia  tudósnak a felfedezése.  A 
rádium felfedezője  iránti háláját a francia  nemzet azza 
rótta le, hogy törvényjavaslatot fogadott  el, amely 
40,000 frank  nyugdíjban részesili Mme Curirt s ezt 
halála után két leánya is élvezni fogja  A hivatalos és 
tudományos világ által most tartott ünnepségen a köz-
társasági elnök és a miniszterek jelenlétében hét világ-
hírű francia  és külföldi  tudós méltatta a rádium fel-
fedezőjének  elévülhetetlen érdemeit. 

As elfilépések  elJntéséae. A fizetésbeli  elő-
lépésekel a tankerületi főigazgató  — akik dec. 31-ig 
kérelmezték — január hó l ével kezdődd hatállyal ki-
utalványozta. Akiknek előlépésük esedékes volt, de nem 
kérelmezték : azok az előbbi rendelet szerint, jelen évre 
nem fogják  élvezni előlépésük összegét. Ilyen eset is 
van, mert egyesek saját fizetésbeli  ügyükkel sem na-
gyon törődnek. Most bizony eléggé drágán fizetik  meg 
ezen közönyösségüket, tájékozatlanságukat. 

Fe lemel ték a segélybélyegeket . Január hó 
1-étől a közönséges levelekre és levelező lapokra az 
eddigi 10 bani segélybélyeg helyett, 25 banis segély -
bélyeg ragasztandó. Táviratokra, Szállitólevelekret utal-
ványok, üzleti naplók, pld. (registerek) minden egyes 
oldalára 50 banis segélybélyeg jár. A hivatalokhoz be-
adandó kérésekre, a rendes segélybélyeg mellé 50 bani; 
az 5 leunál magasabb összegről kiállított nyugtákra 
és a marhalevelekre szintén 50 bani segélybélyeg ra-
gasztandó. 
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tanulják meg az előirt anyagot Sájermannak most 
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Román Nyelv- és 
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Olvasókönyvéből. 
Ara: tanítóknak, lelkészeknek és iskoláknak 35 leu; 
postadíj: tiz darabig 6 leu; harminc darabig 20 leu; 
ötven könyvig 40 leu és 100 könyvig 80 leu. Szét-
küldés postán utánvéttel  is. Megrendelés levelezőlapon : 

Hollinger Központi Könyvkereskedéséhez Timişoara i n t é z e n d ő 
(Gutenberg-nyomda). Minden nagyobb könyvkereske-
dés utján is beszerezhető e könyv. — Pár nap alatt 
több ezer német és közel ezer magyar könyvet szét-
kapkodtak a bánáti iskolák. A rendelések az ország 
minden részéből még mindig / töjnegesen futnak  be, 

ami a könyv használhatóságát bizonyítja. 

Könyvnyomda R t Odor heti 

Tinplonl aVagy izolai ciloţra «gyártót alţalaas 
nagyobb 

yartnonintn 
«lado. Érkezhetni: SZftBÖ  jftflOS  áll. elemi isHolal 

Igazgatóval Odorbcio. 

Gyerkei Hlkily és Szabó Jinoi által szerkezetet 

Tananyagbeosztási nyomtatványok " « . " o L " 0 ^ » ! ^ 
szerint roman nyelvű fejcimekkel  ellátva, most jelentek meg 
és kaphatók, egy kiiliv 2 Lel, egy beliv (két tantárgy be-
írására) szintén 2 Lel előleges beküldése mellett: a Tanítók 
Lapja kiadihirataldian  it  Z.  Székely  Jánot  könyvkereske-

désében Odorheiu 

Elemi iskolai tankönyvek, iskola; 
: térképek és nyomtatványok : 

kaphatók a 

Minerva R.-T.-nál 
Clnj-Kolozsvir, Str. Reg. Maria 1. 

A.Z „Erdélyi Gazdasági Egylet" 
könyvkiadó-vállalatában megjelent 

füzetek  jegyzéke és árai: 

A.Z „Erdélyi Gazdasági Egylet" 
könyvkiadó-vállalatában megjelent 
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A.Z „Erdélyi Gazdasági Egylet" 
könyvkiadó-vállalatában megjelent 

füzetek  jegyzéke és árai: 
Lei 

i. Réti János. A trágyáról, a trágyázásról és a 
trágyakezelésről szükséges tudnivalók — 5 — 

i. Réti János. A trágyáról, a trágyázásról és a 
trágyakezelésről szükséges tudnivalók — 5 — 

2. Gáspár József.  A kaszálók és legelők ápolása 5 — 
3 Virág Elek. A gazda mini sertéshizlaló — 5.— 
4. Tormay Béla. A borjuk fölneveléséről  — b.— 
6- Hauer Géza. A fejőstehénről  — — — 5.— 
7. Hensch Árpád. A szántás vetésről — — 5.— 
8- Jakab László. Útmutató az állati ragadós 

betegségek elleni védekezésben — — — 10.— 
8- Jakab László. Útmutató az állati ragadós 

betegségek elleni védekezésben — — — 10.— 
9- Domokos Kálmán. Az építkező gazda — 10.— 

10 Ruisz Gyula. A kukorica mivelésről — — 5.— 
15 Czájlik István. Csikónevelés— — — — 5.— 
16. K. Vörös Sándor. A dohánytermelésről — 10.— 
17. Ásványi Lajos. A vörös lóhere termesztéséről 8 — 
19. Herényi Gothárd Sándor. A nyers takarmá-

nyok „.eltevése különös tekintettel a zsom-
bolyai kazalra — — — — — — — 5 — 

19. Herényi Gothárd Sándor. A nyers takarmá-
nyok „.eltevése különös tekintettel a zsom-
bolyai kazalra — — — — — — — 5 — 

19. Herényi Gothárd Sándor. A nyers takarmá-
nyok „.eltevése különös tekintettel a zsom-
bolyai kazalra — — — — — — — 5 — 

20- K. Vörös Sándor. A gazdaságok berendezéséről 5.— 
21. Marc Ferenc. A kosárfüz  termelése — — 5 — 
22- Kovácsy Béla. Házi állataink takarmányozása 5 — 
23. Grasseli Miklós. A len- és kender-termelés-

ről és áztatásáról — — — — — — 5.— 
23. Grasseli Miklós. A len- és kender-termelés-

ről és áztatásáról — — — — — — 5.— 
26. Gáspár József.  Méhtenyésztés — — — 5 — 
28. Nemes István. Talajjavítás Iecsapolással — 5.— 
30. Nemes István. Az öntözés — — — — 5.— 
32. Szőcs Mihály. Jégkár ellen való biztosítás 

és a károk becslése — — — — — 5.— 
32. Szőcs Mihály. Jégkár ellen való biztosítás 

és a károk becslése — — — — — 5.— 
36. Jakab László. Útmutató házi állataink egész-

ségének gondozására — — — — — 10.— 
38. Cserháti Sándor. A gyomok kártékonysága 

és az ellenök való védekezés — — — 5.— 
38. Cserháti Sándor. A gyomok kártékonysága 

és az ellenök való védekezés — — — 5.— 
43. Ikafalvi.  Szőlőmüvelésről — — — — 5.— 
45. Hadviger Albert. Tanácsadó fiatal  gazdák 

számára — — — — — — — — 10:— 
45. Hadviger Albert. Tanácsadó fiatal  gazdák 

számára — — — — — — — — 10:— 
46. L'Huillier István. A káposzta-félék  termelése 

a szántóföldön  — * — — — — — 5.— 
46. L'Huillier István. A káposzta-félék  termelése 

a szántóföldön  — * — — — — — 5.— 
47. Dr. Baintner Ferenc. A mezőgazd. szeszgyá-

rak jövedelmezősége, berendezése, üzeme, 
gyümölcspálinka-főzés  — — — — — 5.— 

47. Dr. Baintner Ferenc. A mezőgazd. szeszgyá-
rak jövedelmezősége, berendezése, üzeme, 
gyümölcspálinka-főzés  — — — — — 5.— 

47. Dr. Baintner Ferenc. A mezőgazd. szeszgyá-
rak jövedelmezősége, berendezése, üzeme, 
gyümölcspálinka-főzés  — — — — — 5.— 

49. Dr Csérer Lajos. Magyar komlótermesztés 5.— 
50. Cserháti Sándor. A gabona-félék  termesztése 5.— 
52. Dr. Barna Balázs. A kenyéradó növények 

fontosabb  ellenségei és betegségei — — 10.— 
52. Dr. Barna Balázs. A kenyéradó növények 

fontosabb  ellenségei és betegségei — — 10.— 
53. Dr. Barna Balázs. A gyümölcsfák  fontosabb 

ellenségei és betegségei— — — — — 10.— 
53. Dr. Barna Balázs. A gyümölcsfák  fontosabb 

ellenségei és betegségei— — — — — 10.— 
54. Dr. Páter Béla. Rövid útmutatás a vadon-

termő gyógynövények gyűjtésére — — 10.— 
54. Dr. Páter Béla. Rövid útmutatás a vadon-

termő gyógynövények gyűjtésére — — 10.— 
55. Jászberényi András és Szász Ferenc. Tej-

gazdaság, tejtermelés tejkezelés. 20 képpel 10.— 
55. Jászberényi András és Szász Ferenc. Tej-

gazdaság, tejtermelés tejkezelés. 20 képpel 10.— 
56. Dr. Csérer Lajos. Kalauz a falusi  gazdasági 

társadalomtudományban. Képekkel — — 10.— 
56. Dr. Csérer Lajos. Kalauz a falusi  gazdasági 

társadalomtudományban. Képekkel — — 10.— 
57. Szász Ferenc. Tejgazdaság. Sajtkészités. !6 

képpel — — — — — — — — 15.— 
57. Szász Ferenc. Tejgazdaság. Sajtkészités. !6 

képpel — — — — — — — — 15.— 
58. Jászberényi András. Tejgazdaság, vajkészi-

tés, 17 képpel— — — — — — — 15.— 
58. Jászberényi András. Tejgazdaság, vajkészi-

tés, 17 képpel— — — — — — — 15.— 
59. Csérer Gyula. Az útak és terek fásitása.  14 

5.— 
59. Csérer Gyula. Az útak és terek fásitása.  14 

5.— 
60. Szentkirályi Ákos. Erdély juhai — — — 35.— 
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