
dája: a kamatszámításnál nemcsak a pénzintézetek műveleteit, a kamat ki-
száínltásánlalk módjait, á kölcsönnyújtás módozatait ismerteti meg, hanem a 
takarékosságra is felhívja a figyelmet és erre buzdítja tanítványait. A tiszta 
gyakorlatiasság mellé kapcsol, ahol lehet, értelmi (logikai), esztétikai és 
valláserkölcsi vonatkozásokat. Ezekre bőven sorol fel alkalmakat. 

Grész Leó ismerteti, miképen javítja és javíttatja az iskolai mennyiség-
tani dolgozatokat. Általános bírálat után kezdődik a javítás. Xem a dol-
gozati baloldallal szemben a jobb oldalon íratja, hanem • a dolgozati olda-
lon az érdemjegy után. Oda kerül a 8. sorba a dolgozat után a 
„Javítás" szó. Oldalt az év, a hó és a nap száma. 3 sorral lejjebb „Helyes-
írási hibák kijavítása.'' Ezek után „Megoldás''. A számtani műveleteket egyes 
tanulók vezetik, de a táblára a tanár írja. Akinek számítása hibátlan,' nem 
ír. Aki a dolgozatnál hiányzott, teljes javítást ír. A javításokat a tanár 
ellenőrzi és ismét javíttatja a köv. dolgozatjavítási órán. Lényeges: á munka 
rendes, tiszta legyen, a javítási mód padig következetes. 

A májusi számban Padányi-Frank Antal ,,A tanítóképzés jövő útjai"-
ról közli gondolatait. Csak átmenetileg tartja lehetőnek ,a négy éves líceumot 
négy éves tanítóképzővé alakítani, melynek érettségi bizonyítvánnyal a ta-
nítóképző-akadémián egy évig hallgat előadásokat a jelölt, a második évben 
pedig már tanít és ennek a 2. évnek a végén leteheti a tanítói államvizsga* 
latot. Ez azonban csak átmeneti időre kéli. Egyik kívánsága, hogy tanító-
képzőintézeti tanár csak az lehessen, akinek megvan a tanítói oklevele. 

Haltenberger Mihály „Mit tanítsunk a budai kerületekről?" című cikké 
a rég ismert L. II. éti III. kerület mellett ismerteti az új XI. és XII. kerü-
letet is. 

A folyóirat meleg sorokkal emlékezik meg a nem rég elhányt d'r. Koch 
Ferenc főiskolai tanárról, ismertetve életét és működését. 

Hollőnó Hatos Kornélia könyvét.: „A kézimunkaoktátás vezérkönyve1' 
méltatja szép elis'meréssel a folyóirat. 

A Nevelésügyi Szemle f. évi 1—2. számában Balanyi György méltatja 
Kisparti Jánosnak, az elhunyt szegcdi tankerületi főigazgatónak működését. 
A kiváló pedagógus érdemeinek állított vele emléket. 

Jung Péter ismerteti Széchenyi műszaki alkotásait. Pompás, részletes 
leírásban csodálhatjuk a nagy magyar kitartó munkásságát, zsenialitását 
olyan műszaki dolgokban is. amelyekben mérnöki ismeretei nem lehettek. 
Mindnyájunknak érdemes megismerni az Aldima szabályozásának, a Duna-
hajózásnak, a budai hajógyár és téli kikötőnek, a Lónchídnak, a József hen-
germalomnak, a Tisza-szabályozásnak részleteit. Azt hisszük, hogy Jnhg ta-
nulmányának főképen a földrajz- és történelemszakos tanárok vehetik leg-
jobb hasznát a tanításban is. 

Schneller Edit De Gerando Antoniva nevelési, eszményeit ismerteti. Dé 
Gerando apai ágon francia származású jó magyar pedagógus volt, a kolozs-
vári Felsőbb Leányiskola igazgatója 1880-t,ól. A cikkíró mint tanítványa köz-
vetlen hatását is átélte. Kiváló pedagógust és melegszívű nagyasszonyt mu-
tat' he soraiban. 
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Kováts József mániája: A kereskedelmi középiskola köznevelési rend-
szerünkben. A nevelés és annak egysége ma különösen fontos. Az elméleti 
középiskolában több a nevelés lehetősége, de a gazdasági irányú középisko-
lákban nagyobb szükség van reá, mert tanulói többnyire közvetlenül az 
életbe lépnek. Ismerteti a kereskedelmi iskola és a kereskedelmi középiskola 
¡kialakulását nagy vonalaiban. A tananyag mutatja a színvonal emelését, a 
nemzetismeret elmélyítését, a gazdasági hivatástudat fejlesztését és a gya-
korlatiasság elvét. A Kendtartás és az Útmutatások azt bizonyítják, hogy a 
kereskedelmi középiskola színvonala emelkedett, és a. gimnázium mellé sora-
kozott. A gimnáziumnak megvan az az előnyös helyzete, hogy az elemi is-
kola munkáját közvetlenül folytatja, míg a kereskedelmi középiskolára nézve 
négy év. kiesik. Tanulóit a gimnázium és a polgári iskola negyedik osztá-
lyából kapja. Bár a polgári iskola gyakorlatiassága miatt kedvezőbb előz-
ménynek látszik, megállapítása szerint „mégis azt tapasztaljuk, hogy az ér-
telmi nevelés, az alaki képzés terén sokkal többre jutunk volt gimnazista 
tanulóinkkal, még akkor is ha gyöngébb előmenetelnek voltak." Ezt a kö-
rülményt íiam a polgári iskolában végzett tanári munka kisebb értékével 
magyarázza, hanem azzal a szelekcióval, amely az elemi iskola IV. osztálya 
után következik be. Sok jót vár attól, hogy a törvény lehetővé teszi a gim-
názium négy osztályát gazdasági középiskolává egészíteni ki. A kereskedel-
mi középiskola viszont alapiskolája lehet a Gazdaságtudományi Egyetemnek, 
a Gazdasági Szaktanárképző Intézetnek és a Polgári Iskolai Tanárképző Fő-
iskolának. Ez a körülmény a kereskedelmi középiskola céljait bővíti, hogy 
ennek a feladatának is meg tudjon felelni. Nem nyújthat különben sem csak 
szaktudást, hiszen a gazdasági élet nagyon sokfelé elágazó. A gyakorlati 
éraéket fel kell ébresztenie tanulóiban neveléssel. Közműveltségi tárgyakra 
ugyan kevesebb órát fordíthat, de azért ez nem lényegtelen. A gazdasági 
ismeretek is értékesek az általános műveltség szempontjából. Az alaki kép-
zésre a gazdasági középiskolának is súlyt kell helyeznie. A szelekció kér-
dése a gazdasági ^középiskolában nehezebb, mert a kimaradó tanuló nagyobb 
áldozat nélkül nem folytathatja tanulmányait más iskolafajban. A kereskede-
delmi iskola rövid életébein gyakori volt a sok tantervi változás. De ennek 
az az oka, hogy mindig könnyen idomult a megváltozott gazdasági élethez. 
Végső megállapítása: átmeneti iskolafaj, középhelyet foglal el a valóban 
szakiskolák és az egyetemes célú középiskolák között. 

Aldoholyi Nagy Helga rendkívül kedves hangú cikke: „Egy év a bécsi 
Collegium Hungaricumban." .. ' 

A folyóirat 3—4. számában Vándor Gyula ír „Móra Ferenc pedagógiai 
művészete" címen. Mór.a müveiben gyakran nyilatkozott nevelési kérdésekről, 
élete és szellemi magatartása példaadó volt. Tanári munkát ugyan csak rövid 
ideig végzett, pedagógiai munkája pecfg a „Betűország'' öt kötete, mégis kiváló 
tanítómesterünk volt. . -• • 

• Vitéz Szörényi József „Az új népiskolai Tanterv és Útmutatások és a 
korszellem" című cikkében megállapítja, hogy a tanítóságra a következő 
újabb feladatok várnak. 1. A szentistváni gondolat kifejlesztése és ápolása. 
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2. Jellemnevelés. 3. Szociális nevelés. 4. A nép iránti szeretet felébresztése és 
a népművészet megbecsülése. 5. A honvédség és az ősi magyar katonaare-
nyek megbecsülésére való nevelés. 

Krammer Jenő „Csoportalakítás a német nyelvi tanításban" kérdésével 
foglalkozik. Egy miniszteri rendelet ugyanis lehetővé tette a gimnáziumban, 
hogy a III. osztálytól kezdve a némát nyelvi órák kettéválasztott csoportok-
ban tartassanak meg. Ezt a — lényegében — létszámcsökkentés a nyelvoktatás 
javára válik. A csoportosítás lehet alkalomszerű, vagy állandó. Az első csak 
kivételes berendezésű iskolákban valósitható meg. Az állandó csoportosítás 
olyan vidéken, ahol németajkú lakosság is él, haladók és kezdők szerint tör-
ténhetik helycsen. Színmagyar vidéken azonban ez a szétosztás, a harmadik 
hónap után, csak annyit jelent, hogy értelmesebb és gyengébb tanulókra osz-
tották szét az osztályt. Hol legyen a kettő között a határvonal? A tanulók 
egy részére, akik a határmesgyén állnak, igazságtalan is. Az osztályt jelentő 
munkaközösség akkor egészséges, ha a gyengébb tanulók mellett jobbak, 
mozgékonyabbak is vannak, akik lendületbe vihetik a munkát. A gyengék 
csoportja ezt a munkát egyszerű korrepetálássá süllyeszti. Jobbnak Látszik, 
ha mindkét osztályfélben vannak jobb és gyengébb tehetségű tanulók, hogy 
a két csoport átlagértéke azonos legyen. Mindenesetre a kisebb létszám a 
nyelvoktatást eredményesebbé teheti. 

Szabó Pál Zoltán cikke: „A tanterv és a film." A kérdést a földrajzta-
nítás szempontjából vizsgálja, ahol a filmmel való szemléltetésnek legna^ 
gyobb fontossága van. A kötelező módszeres eljárás azonban nagy nehézsé-
geket okoz felhasználásában. A. számonkérés elmaradhatatlanul fontos része 
az órának. Minél hosszabb volt előző órán a vetítés, annál hosszabb lesz an-
nak számonkérése, hogy amit a film el nem mondott és a tanulók félreértet-
tek, vagy nem értettek meg, kiegészítsük és javítsuk. Jön az új anyag tár-
gyalása., a föltétlenül szükséges vázlat, idegen nevek felírása kiejtés-jelölés-
sel. A jelenségek megmagyarázása is időt követel. A filmek yiszont sok időt 
igényelnek. Ez csak úgy volna elkerülhető, ha egészen rövid, pár perces-
filmek készülnének, amelyekből kihagynák egy-egy táj percekig való moz-
dulatlan vetítését és felesleges ismétléseit. (Jellemző erre a vaddisznókat be-
mutató természetrajzi film, amelyen a képek háromnegyed része minden baj 
nélkül elhagyható volna, mert felesleges ötször is bemutatni ugyanazt az 
állatcsoportot.) A cikkíró e kérdéstől függetlenül azt is megmelíti, hogy szük-
séges volna minden iskolában á földrajz részére is külön előadóterem be-
állítása, mint van ,a fizikának, kémiának és természetrajznak. Itt volna el-
helyezhető a homokasztal, domborművek és térképek, valamint az állandóan 
szükséges vetítőgép. , . 

Dombi Béla cikke: „Janusarcú matematika a középiskolábanVélemé-
nye szerint kevés a matematika igazában, túlnyomó része aritmetika és meg 
nem értett műveletek halmaza. A matematika igazi arcát a jól vezetett ma-
tematikai körök és megfelelő ifjúsági szaklap mutathatja meg a tanulónak. 

j 

Evva Leona „A szülői értekezletek kívánatos alakjával" foglalkozik. 
Azok a szülői „értekezletek'', amelyekre az előadó nagy fáradsággal készül, 
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•nem érdUdik a szülőket. Alkalmasabb volna először is a ..megbeszélés'* 
cím. Helyesebb, ha ezeket a megbeszéléseket szétválasztva osztályonhint tart-
ják meg, mert egységesebbek az érdekek. A megbeszélések sorrendet mutas-
sanak. 1. A tanulásra vonatkozó utasítások és felvilágosítások, 2. az erkölcsi 
nevelés időszerű kérdései, 3. a tanulók előmenetele. Nagy hatású, ha ilyen-
kor tanítást is bemutatunk a szülőiknek. Ez különösen az elemi iskolában 
hasznos. Minden szülőhöz legyünk kedvesek; olyan tárgyat válasszunk, 
amelynek tanulásában a szülő segíteni tud gyermekének; lehetőleg minden 
gyereket szerepeltessen ilyenkor a tanító. Falun az ilyen óra burkolt nép-
művelő előadás lehet. Az erkölcsi nevelés kérdései ne tárgyaltassanak egy-
szerű tiltó formában, hanem azok belátására kell vezetnünk a szülőket. A 
tanulmányi eredmények nyilvános megbeszélésénél tapintatosnak kell lenni, 
nehogy a szülőt érzékenységében megbántsuk. Az ilyen megbeszélések is elő-
készítést kívánnak: a tanulók alaposabb megfigyelését. 

Evva Gabriella a. kisebbségi kérdésekkel foglalkozó „Láthatár'' eimü 
szemlét üdvözli tíz éves évfordulója alkalmából. A magyarság nevelőinek ol-
vasni kellene ezt a folyóiratot, mert csak így tudják helyes nemzetiségi fel-
fogásra nevelni növendékeiket. Elzárkózva magyarságunkba és keveset törőd-
vo a körülöttünk élő kisebb népekkel nem erősíthetjük helyesen gyermeke-
ink nemzeti öntudatát. 

Friss, üde, fiatal hang szólal meg ismét Kún Júlia írásában: ,,Egy hó-
nap a Rozgonyi Cecilin 49. sz, női munkatáborban" című beszámolóban. Örü-
lünk ennek az új hangnak, amelyet a Nevelésügyi Szemle fémjelez lapjaihl 

Matzkó Gyula. 

H Í R E K 

Földrajzi didaktikai kiáliítás a gyakorló polgári iskolában.* 

Az a kiállítás, amely ma délben a Boldogasszony sugárúti gyakorló pol-
gáriban íiyílik meg, a csendes és odaadó pedagógus munkának, a lélekfara-
gásnak és embernevelésnek kimagaslóan szép ünnepe. Maga az egész iskola 
íemek barokk architektúrájával, napsütéses, világos folyosóival, finom ízlé-
sű dekoratív jellegével, pompás előadó termeivel, laboratóriumaival és gaz--
dag szertáraival, de főleg azzal a lelkes pedagógus szellemével, mely egész 
atmoszféráját betölti, egytfülálló az egész országban. 

A pedagógus a lelkipásztor társa. Ha a lelkipásztornak az a hivatása, 
hogy az egyénnek és a társadalomnak olyan élctirányt niutaisson, melyen az 
örökkévaló és elidegeníthetetlen értekek teremnek, akkor a nevelő ott áll 
mellette, mint az emberi palánta kertésze, aki úgy öntözgeti, nyesegeti és 
gyomlálja az ő istenadta kertjét, hogy abban a természetfölötti vitaminok 
legszebb példányai örökké hirdessék a tanító és a pap fenséges munkáját. És 
ha bámulatba ejt is bennünket a tárgyi tudásnak, a metódikai művészetnek 
és a lankadatlan ügybuzgóságnak az az imponáló mennyisége, mely ezekről a 

* Megjelent a Szegedi Uj Nemzedék 1942. évi május hó 17. számában. 
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