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irodalom.

Az egyesület további munkásságáról az 1925. és 1926. évi közgyűlések
jegyzőkönyvi kivonatain kívül az 1925—26. évi titkári jelentés számol be.
A titkári jelentés közállapotaink é.s a magyar ág. hitv. ev. egyház állapotának távlatából rajzolja meg az ev. középfokú iskolák helyzeiét és nemzetnevelő hivalását. Az egyesületi élet minden fontos mozzanatára kiterjedő
jelentésből örömmel értesülünk a tagejí buzgó munkásságáról és arról, hogy
az egyesület hivatallos tanügyi lapot indít meg. A Jelentések sorozata
a vallástanári szakosztály 1925—26. évi működéséről szóló beszámolóval
záródik.
.
Barcsai Károly.
Barcsai Károly: Költők, írók jellemrajza. Beszédek. Győr, 1926.
Az iskolai ünnepélyek célja, hogy olyan gondolatokát és érzéseket keltsenek az ifjúság lelkében, melyekre a rendes tanításban nem kínálkozik
mindig alkalom, vagy olyan gondolatokat és érzéseket mélyítsenek el, melyeknek csíráit az iskola mindennapi munkája vetette fel. Az eimult öt esztendőben annyi dicső nagyunkat ünnepeltük' az iskolákban, hogy érdemes volna
oz ünneplések és megemlékezések nevelői hatását külön megvizsgálni.
Szerzőnk összegyűjtötte és kinyomatta Arany, Petőfi, Tompa, Vörösmarty, Madách, Jókai, Széchenyi és Eötvös emlékünnepein elmondott beszédeit. A rövid kis megemlékezések abban különböznek az átlagbeszédektől,
hogy a szerző nem akarja velők a nemzet nagyjainak életét és- minderi tevékenj'tégét vázlatosan bemutatni, hanpm mindegyikben a gondolatok néhánygyöngyét foglalja ízléses' keretbe. A szerző azokat a gondolatokat mutatja
be, melyek pedagógus lelkét különösen megragadták, vagy azokat, melyekke! a tanítónövendékek lelkét közelebb tudta hozni nevelői hivatásukhoz.
A magyar költők és írók gondolatainak ily irányú méltatása és kiaknázása még munkásaira vár. Pedig ennél szebb feladata, hivatása a magyar
tanárnak, tanítónak alig lehet. A szerző könyvecskéjét ebből a szempontból
értékeljük és melegen üdvözöljük.
Quint József.
Helen Parkliursts Dalton-Plan und séine Verwendung in. England von Marié
Steinhaus. (Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht. Neucre Padagogik im Ausland. Ersies Heft.) 1925. Yerlag von Julius Beltz in Langensalza. 86 1.
Aki a Dalton-tervről, erről a jövő iskolareformjában — úgy látszik —
jelentékeny szerepre hivatott iskolarendszerről más úton még nem szerzett
tudomást, annak ajánlhatjuk a fentírt című kis füzetet. Különösen első része,
melynek „Osztályrendszerünk és a Daiton-terv" a címe, ad felvilágosítást az ,új
rendszerről. Megalapítója, Paikhurst Helén, amerikai tanítónő, egy ideig Montessori Mária vezetése alatt működött Olaszországban, majd a Montessoriiskolák felügyelőnője lett Kalifornia, későbben egész Amerika részére. 1918-ban
lemondott erről a Montessori-iskoláknál viselt hivataláról és a maga útján

