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szolgálni, hogy közvetlenebb kapcsolatot teremtsen- a tainiájr és a leigfőbb tan-

ügyi -hatóság között. Megállapíthatjuk, hogy a minisztériumnak valóban 

bölcs elhatározása volt az az intézkedés, mellyel a szünidei tanfolyalmokon 

elhangzott tudományos és pedagógiai előadások iközé • a miniszteri főtiszt-

viselők ilyen admimiSiZtrativ tárgyú előadásait is bei|ktatta. A tanár életéhez 

az is hozzátartozik, hogy pedagógiai és szaktudományi ismeretei mlelfajtt 

a hivatását és személyét közvetlenül érintő ügyekben is megfelelő tájéKai-

zottsággal rendelkezzék. Dr. Mileji Salamon János kiadott tanulmánya 

valóban világosan és rendszerezve tárta fel épen a magyar életbe most 

ú jó lag bekapcsolódott tanárok előtt a hivatásukat 'közvetlenül érintő gya-

korlati problémákat. Tette ezt a sízerző a felvetett kérdésekben való * szé-

leskörű tájékozottságával s azzal a finom tapintattal és szeretettel, mellyel 

a polgári iskolai tanárság személyi ügyfelet a fanügyi közigazgatás Legfőbb 

helyén referensi munkakörében mindenkor intézte. A tanulmány ismerete 

igen értékes szolgálatokat tehet az iskola életében, különösen az igazgatók-

nak, kik a tanárság személyi ügyeivel kapcsolatos fontosabb tudnivaló-

kat ebb-ejn a füzetben a leggondosabb csoportosításban, összefüggően együtt 

láthatják. 

Kratofil Dezső. 

•Csele Balázs: Az iskolám az én váram• (Tanulmányok és jegyzetek.) Buda-

pest, 1940., 169 lap, több rajz és szövegközti ábra. 

Ha elolvassuk Csete Balázsnak a rajztanítás), a művészeti nevelés és a 

/nevelés körébe vágó 20 tanulmányát és átnézzük az iskolai életből kiraga-
;dott 40 egynéhány karcát, érdekes és értékes egyéniség bontakozik ki előt-

tünk. Ném nevelői rendszere, vagy sajátos módszere keltik fel az érdeklő-

dést egyénisége és munkássága iránt, hanem nevelői munkája. Azok közé 

a kevesek közé tartozik, akik valóban hivatásuknak ériziik a tanári pályát, 

komolyan veszik a műveltség terjesztésének kötelességét. ° 

Munkaterülete Csepel. A csepeli gyári munkások gyermekeinek lel-

két igyekszik fogékonnyá tenni a kultúra, elsősorban) a magyar kultúra ér-

"tékei iránt. Ebből a munkakörből való irásai: »A magyar népművészet pol-

gári iskolánk kézimunkaoktatásban.« »Iskolai múzeumok és honismereti 

munkák.« »Csepel sziget múzeuma« mind kitűnő útmutatóul szolgálhat-

l a k a hasonló munkaterületen dolgozó tanárnak, részint azzal, hogy az 

-egyes feladatok gyakorlati megoldására is példát mutat. A rajztanítás 

/részletkérdéseivel foglalkozó dolgozatai sok megfigyelésről és tapasztalatról 

Tesznek tanúságot. A nevelői munkájában segítségére szolgáló lelkesedése 

•elméleti fejtegetéseinek kárára van: dagályossá teszi előadását és figyelméti 

-a problémák mély és rendszeres vizsgálatáról eltereli. 

Újvári Béla. 

-vitéz Fraknóy József: A Budapesti Tankerület Evkönyve az 1942 -1943. iskolai 

évre. Budapest, 1943., 8-r., 226 lap. 

Ez a tankerület megalapításának 167. évében megjelent nagytekintélyű 

Évkönyv, mely a néhai Pintér Jenőtől 1920-bam alapított s- 1936-ban kibő-

vített kiadvány-sorozatnak 24. kötetként méltó folytatása, ismét szokott gazdag 

tartalommal jelent megi s bizonyítéka és tükörképé „a tankerületben folyó 

-céltudatos, állandóan pezsdülő, lendületes pedagógiai munkának a majdan, 

anég a távolabbi jövendőben is bőséges forrásművje a magyar oktatástörténet 


