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sokféle pedagógiai -tételről, melyeknek ügyes és kimerítő szillabusát széle-

sebb körök tanulságára is részletesen közli az Évkönyv. 

A pedagógiai-didáktikai novumokban gazdag fejezetet, az V.-iket az 

Évkönyv újabb újdonsága gyanánt követi a VI. fejezetben egy terjedelmes: 

bibliográfia, mely a budapesti középiskolai Értesítőkben (Évkönyvekben) aZ 

• 1920—21 tanévtől kezdve megjelent pedagógiai és didaktikai érte'kezések tel-

jes. jegyzékét adja. E bibliográfia körülbelül 900 értekezés címét és lelőhelyét 

sorolja föl, rendkívül gazdag forrásul szolgálva a pedagógiai irodalom tanul-

mányozói számára. 

A budapesti tankerület 1936 óta mind jobban fejlődő Évkönyve eddig' 

még egyik évfolyamban. sem tartalmazott annyi pedagógikumot, mint ez-

úttal, ami magasan kiemeli e kiadványt az egyébként elévülésre szánt külön-

féle efemer Évkönyvek tömkelegéből. 

Melegen köszöntjük épen gazdag pedagógiai tartalmáért e kiadványt s 

lelkes és céltudatos szerkesztőjét. 

Gyulai Ágost, 

Nódor Jenő : Tessedik Sámuel az ország papja Szarvason. A Luther Tár-

saság Egyházunk Nagyjai c. sorozatának XII I . füzete. Budapest, 1940. 

80. lap. 

Nádor Jenő, szarvasi gimnáziumi igazgató,) a jeles és burgó Tessedik-

kutató munkásságáról már több izben megemlékeztünk! e folyóirat lapjain. 

Már eddig is összefoglalóan és kimerítően föltárta Tessedik, a nagy gaz-

daságpedagógus életének minden mozzanatát. Nádor azonban főműve meg-

jelenése után sem tekintette befejezettnek föladatát s azóta is több, ké-

sőbb föJtárt adatot bocsátott a nyilvánosság elé. Oroszlánrésze van neki 

abban, hogy Tessedik apostoli. neve valósággal újjászületett az utóbbi évek-

ben és hogy szellemi hagyatéka annál biztosabban lesz kultusszá, mennél 

többet emlegetik a többtermelést, falukultúrát, a gazdálkodás racionalizálását, 

népegészségügyet, falukutatást és népművelést. A mult évben már szobrot 

állítottak .neki, a legnagyobb magyar gazdák egyikének, az Alföld jótevő-

jének Szarvason. 

Ebben a füzetben már nem talál újat, aki ismeri Nádor előző mun-

káit. Viszont újat talál majd az a sok ezer olvasó, akinek a kezébe a népszerű-

sítő füzet eljut. A kiadvány egyházias jellegének megfelelően szerzőnk a 

lelkipásztort mutatja be, de élvezetes, könnyed modorban megírt tárgya-

lása végigvezet Tessedik egész pályáján. Élete folyásába ágyazva ismerteti 

gazdasági meg irodalmi alkotásait, igen részletesen számol be iskolájáról, 

nevelő eljárásáról, ami indokolja, hogy érdemes, kis munkáját itt, a Magyar 

Pedagógia hasábjain most ismertetjük. De nevelő vonatkozású Tessedik 

lelkipásztori működése is, kevés örömmel virágzott, ám annál több ürömmel 

keserített papi munkája, amelyről találóan jegyzi mieg szerzőnk, hogy sors-

tragédia az igazért küzdő, jóért lelkesedő hős bukásával a cél elérése előtt. 

Borotvás Nagy Sándor. 

Dr. Tóth ..Bála Zolíán: Félelem és a gyermeki lélek. Az iskolásgytermék 

érzelmi nevelésének elméleti és gyakorlati kérdései. Kolozsvár, • 1942. -

54 _ 1. (Közlemények a Ferenc József-Tudományegyetem Pedagógiai 

Lélektani Intézetéből. 37. szám.) 
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