
hangsúlyozása egyébként nem hiányzik egyik fejezetből sem, ami a polgári 
iskolai oktatás intencióinak a legmesszebbmenően megfelel. Tárgyi szempont-
ból a könyv'kifogástalant nyújt s olyan nagy tananyagot ölel fel, amely a 
polgári iskolákban közölhető anyagmennyiség maximumának felel meg. A 
könyv kiállítása igen csinos, ábrái kitűnőek (150 db.), összeállítását kiváló 
áttekinthetőség jellemzi. 
•-' ' A szegedi gyakorló pogári Iskolában szerző irányítása mellett már évek 
óta folyik a vegytan oktatása a legszebb eredménnyel, ami legjobban iga-
zolja e munka értékét. Ugy érzem, helyénvaló ideiktatnom azt, amit a könyv-, 
höz írt előszóban mondtam: Jeges Sándor kartárs sok évi pedagógiai tapasz-; 
talatainak szemelvénye ez a mnnka, mely sikerrel kiállotta a gyakorlati tűz-
próbát és így biztos kézzel vezet bennünket a „hogyan tanítsunk eredménye-
sen!" útvesztőjében. — Melegen ajánlom a kartársak figyelmébe e könyvet. 
Ha átérzik és híven követik szellemét, nagy örömben lesz részük, mert fára-
dozásukat a tanár legnagyobb öröme: az eredmények gazdagsága fogja jui 
talmazni. 

ifi. Dr. Bruckner Győző. 

Dr. Msster János: Az olasz nevelés a 19, és 20. században. Budapest, 1936. 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 560. 1. 

A kultúrpolitikus Mussolini nagyszabású tanügyi reformjának ismertté 
tevése végett hatalmas összegű pályadíjat tűzött ki. Ez a pályázat az egész 
művelt világ érdeklődését felhívta az olasz nevelésügyre. Mikor másfélévvel 
ezelőtt Mester János dr., a szegedi egyetem kiváló professzora Bómába uta-
zott,. tudtuk, hogy az olasz nevelésüggyel állandóan foglalkozó tudós most a, 
legaprólékosabb kutatómunkát végzi— és elmélyedő, sok hónapig tartó szor-
galmas dogozásának eredménye lett az az 560 odalas nagy mű, mely ez év 
nyarán hagyta el a nyomdát. 

Munkájának bevezetése után, mely az olasz nevelés áttókintését adja a 
XIII—XIX. sz.-ig, —. Mester professzor áttér a 19. és 20. század nevelői irá-
nyának tárgyalására s három csoportban szól: a pedagógiai empirizmusról, 
idealizmusról és kritikai realizmusról. Mindegyik iránynak felsorolja rendi 
szeralkotóját. Az empirizmus képviselője a 19. sz.-ban Gabelli,' Ardigo, Mar-
ehesini. A 20. sz.-ban Resta Bafael, Vidari és Credaro Lajos, Az olasz peda-
gógiai idealizmus önálló rendszeralkotói: Gioberti, Croce, és Gentile. Az ¡olasz, 
hazafias eszmény legkiválóbb szószólója Gioberti, aki lelkesen hirdeti az 
olasz szellem európai kultúrvezetését. ) 

•A tudós professzor részletesen foglalkozik ezek után Gentile János böl-
cseleti és pedagógiai rendszerével. Gentile szerint, — ki a fastiszta Olaszország-
első közoktatásügyi miniszter volt — a nevelés kérdése közügy és azt tanítja, 
hogy a fastiszta nevelés tulajdonképpen politikai, — vagyis állampolgári ne-
velésein szól a könyv Mussoliniról, nevelő eszméjéről és elveiről, majd meg-
emlékezés történik a Vatikánnak és a fasizmusnak hatesztendős küzdelmeiről 
az olasz ifjú6ág érdekében, mely sok nehézséggel járó kérdés végre is a Va-
tikán javára dőlt el. \ 

A fastiszta eszmény fejtegetése után a kritikai realizmus nevelő egyénei: 
Rosmini, az ő követői: Tommaseo, Ragneri és Allievo következnek. Ennek az! 
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iránynak legkiválóbb képviselője Bosco Szent János, ki ideális módszerénél, 
didaktikájánál és intézményeinél fogva az élő keresztény világ legklassziku-
sabb pedagógusa. Nevelői rendszerének értékét és jelentőségét mutatják a 
legújabb statisztikai adatok is. 

Az olasz gyermeknevelés terén nagyfontosságú esemény volt Montessori 
Mária fellépése, aki az egyéni aktivitás, cselekvés híve. Mesterkélt, sokszoí 
bonyolult rendszerének hiányait kiveszi és a benne rejlő jót tovább fejeszti 
az Aggazzi nővérek iskolája. Módszerük alapelve, hogy az iskolái nevelés a 
családi nevelés kiegészítője s ezért a nevelőnek minden gondja arra irányul-
jon, hogy tanítványa olyan lelkületű legyen, mint az édesanya. 

A hatalmas mfi két utolsó fejezete a népek nagy tanítójának, XI. Pius 
pápának nevelői enciklikáját és annak gyakorlati jelentőségét: a milánói 
Szent Szív egyetem megalapítását és tevékenységét tárgyalja. 

Értékes és hasznos statisztikai kimutatások és bőséges bibliográfia zárja 
he a nagyszerű munkát. 

Mester János professzor munkája a magyar—olasz kultúrális kapcso-
lat elmélyítésére erős bizonyíték. Az olasz módszerek megmutatták, hogy min-
iden tekintetben kielégítik a modern idők kívánságait és a nemzeti magyar 
kultúra jövőjének nagy szolgálatára lehetnek. 

Diósi Géza dr. 

L. Ujvóry. Lajos: A mai gyermek és a könyv. (A Tanítás Problémái 14. 
szám.) Egyetemi Nyomda, Budapest é. n. (1936.) K: 8°, 72 1. Ara fűzve 1.20 P. 

A gyermek és a könyv viszonyának kérdése nem pusztán irodalom-
tanítási ügy, hanem általában a nevelés körébe vágó rendkívül fontos problé-
ma. A hivatásos nevelők és a gyermekeik jövőjéért aggódó szülők érzik is 
ennek a kérdésnek súlyos voltát, éppen ezért a szülői értekezletek, a szószék 
és a sajtó gyakori tárgya. Minden idevonatkozó megnyilatkozás célja: a 
szennyirodalom romboló hatásának kimutatása és az ellene való védekezés 
megszervezése. L. TJjváry Lajos tanulmánya ennek a rendkívül időszerű kér-
désnek legmélyebb gyökerébe enged bepillantást. Ehhez hasonló munka el-
eddig nem jelent meg a magyar könyvpiacon. Módszere és eredményei meg-
bízhatók, a diagnózis határozott felismerésén alapuló orvoslási javaslatai 
biztos hatásúak. 

A mai gyermek olvasókedve a múlthoz képest valóságos lázzá fokozó-
dott. A 6—7 évtizeddel ezelőtti gyermek beérte a Robinsonnal, a századfor-
duló fiatalsága már egy-két tucat könyvön nevelődött, ma pedig néhány hó-
nap alatt több könyvet forgat az ifjú. Kétségtelen, hogy a könyvet az iskola 
indította el hódító útjára, mégis aggodalommal kell ezzel a rohamos hódí-
tással szembenéznie, mert a gyermek és a könyv egymáshoz való viszonya 
nem a kívánatos módon alakult. Ennek oka az, hogy nincs intézményesen 
megszervezve a jó könyvek pedagógiai hasznosítása, az olvasmányok helyes 
megválasztása, s az adagolás helyes mértéke. Az olvasási lázat sürgősen a 
nevelés szolgálatába kell kényszeríteni. 

A szerző az ifjúság olvasmányainak minőségét és mennyiségét meg-
állapítandó, gazdag tapasztalatainak s a Fővárosi Könyvtár jelentéséinek 
felhasználása mellett a kérdőíves módszer alapján néhány fővárosi és a 
mezőkövesdi gimnáziumban igen értékes kísérleteket végzett. Ezek' a kísérle-
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