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SZELLEMŰ NEVELŐKÉPZÉS). (Szeged, 
Szent Gellért-nyomda). 

A könyv a címben megadott tárgy-
kört sokirányú részletességgel két nagy 
fejezetben tárgyalja. Bevezető részé-
ben a gazdaképzés régi szervezetét is-
merteti, majd utal arra, hogy mai gaz-
dasági ' berendezkedésünk és annak ha-
ladőképes fejlődése megköveteli a gaz-
daifjúság tökéletesebb szakképzését és 
a szakoktaták képzésének fejlesztését is. 
Áz általános iskola széles rétegű és kor-
szerű megvalósítása, sajátos politikai, 
társadalmi, gazdasági, települési és kul-
turális viszonyainkhoz alkalmazkodó 
kiépítése lehetővé teszik azt, hogy a 
mezőgazdasággal, földmíveléssel foglal-
kozó parasztság gyermekei már 10—14 
életévükben fejlődő gyermeki hivaíás-
érzetüknek megfelelően, hajlartiaik sze-
rint, mezőgazdasági, vagy kertészeti 
gyakorlatokkal is foglalkozhassanak. 

Továbbiakban a szerző által ajánlott 
mezőgazdasági és kertészeti irányú ál-
talános iskola felső tagozatának óra-
és tantervét közli a mű, az őszi téli 
és tavaszi időszakban elvégzendő anyag 
csoportosításával. 

Az óraterv a különleges célra való 
tekintettel természeti, gazdasági és 
egészségi ismeretek csoportban az elmé-
leti és gyakorlati természettudományi 
képzést három osztályra tervezi. E sze-
rint az V. és VI. osztályban 2—2 óra 
természetrajzot, a VII. osztályban 3 óra 
természettant, a VIII. osztályban pedig 
ugyancsak 3 óra vegytant vesz fel he-
temként. Ezeket az elméleti tárgyakat 
szerencsésen egészíti ki mind a négy 
Osztályban heiti 5—5 órában tartandó 
gazdasági, kertészeti és egészségi gya-
korlat. amelynek tananyag-tervezetét a 
szerző, a fiú és leánytagozat különleges 
követelményeinek szem előtt tartásával, 
¡részletesen közli. 

A figyelemreméltó kiskönyv második 
¡részében a katolikus főhatóság irányí-
tása alá tartozó mezőgazdasági és ker-
tfésze^i firányú pzakbktavtóképzés teiyj 
vezetével foglalkozik. Rámutat arra, 
hogy mezőgazdasági szakképzésünk, 
amely a múltban főleg a hagy- és közép-
birtokra alapozott volt, miiven hibákat 
követett el. Ezzel szemben kötelesség és 
kifejezetten nemzeti érdek, hogy a jö-
vendő mezőgazdasági szakképzés a kisj 

és törpebirtokosokra, illetőleg a paraszt, 
ság nemzetalkotó tömegeire tolódjék át 
és ezeknek az igényeknek feleljen meg 
az oktató és nevelőképzés is. 

Értéke a könyvnek, hogy nem esik 
a szakiskoláknak a specializálódást túl-
zásként minden föta helyező hibába, ha-
nem nagy fontosságot tulajdonít a nyelv 
és irodalom, mint a nemzet legkollek-
tivebb alkotásának, továbbá a törté-
nelemnek, társadalomismeretnek, mint a 
társadalom jelenlegi életfolyamata gyö-
kereinek tanítására. 

Közli végül a kertészeti és mezőgaz-
dasági irányú fiú- és leányiskola óra-
és tantervét, majd a gazdasági irányú 
nevelőképző főiskola tervezetét ismer-
teti. 

A munka a papnevelés és nevelő-
képzés című fejezettel végződik, mely 
irányt mutat .a lelkipásztornak és taní-
tónak. mint népnevelőknek. Nekik kell 
tudásukkal és szociális irányú munkás-
ságukkal a nép élére állaniok és lelkes 
munkájukkal, biztató szavukkal és se-
gítő támogatással vezetniök a boldogabb 
magyar élet felé. 

Írójának alapos szervezeti tájéko-
zottságáról. gazdasági irányú szakkép-
zettségéről, a tárgykör által felölelt 
kérdések széleskörű és áttekintő isme-
retéről tanúskodó könyv jó segítséget 
nyújt mindazoknak, akik mint a nevelés-
ügyi kormány illetékes szakemberei a 
megszervezést irányítják, de azoknak is, 
akik mint oktatók a szerző elgondolá-
sainak végrehajtására hivatottak. 

GALLÉ LÁSZLÓ 

SARUDI (STETINA) IMRE: SZER-
VETLEN MENNYISÉGI ANALÍZIS. (Sze-
ged, 1947.) 

A szerző sok esztendős tapasztalatai, 
aianián megírt mű csak a saiát gyakor-
latában jól bevált módszereket tartal-
mazza. Az általános, gyakorlati és el-
méleti vonatkozású magyarázatokon, út-
mutatásokon, továbbá az egves megha-
tározásokon, valamint elválasztásokon 

-kívül . számos összetett anyag teljes 
vizsgálatát is megtalálja benne az 
elemző kémikus. A mű tehát egyaránt 
kielégíti a kémikus-hivatásra készülő 
egyetemi hallgatóság és a gyakorlat 
szakembereinek igényeit. 

A kéziratot dr. Schúlek Elemér, a 
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budapesti egyetem analitikai proíeszr 
szora, dr. Bruckner Győző, a szegedi 
egyetem szerves vegytani professzora 
és dr. Kőszegi Dénes, a szegedi egyetem 
gyógyszerészi vegytan professzora leg-
jobban véleményezte; dr. Schulek Ele-
mér azonkívül előszóval is eliátta. 

A magyar kémikustársadalom rég-
óta nélkülözi már a magyarnyelvű 
kvantitatív-analitikai szakirodalmat. Ezt 
a hiányt kívánja Sarudi Imre munkája 
pótolni. Nyilvánvaló, hogy az idegen 
nyelvet kevésbbé, vagy egyáltalán nem 
bíró magyar kémikusok sok időt taka-. 
rítanának meg magyarnyelvű szak-
könyvek birtokában. 

A mű megjelenése az ország három-
éves tervének munkaeredményei között 
méltó helyet foglal "el, külföldön, pedig 
bizonyságot tesz a magyar tudomány 
előrehaladottságáról. 

A- könyv a kővetkező főbb fejeze-
teket tartalmazza: fémek súlyszerratí 
meghatározásai és elválasztásai, savak 
súlyszerinti meghatározása, térfogatos 
elemzés, vízelemzés, oxydérc.ek, szul-
fidos ércek, karbonátok, szilikátok, mű-
trágyák, ötvözetek és növényi hamuk 
vizsgálata. 

A munka terjedelme: két kötet, 60® 
oldal, 35 szövegközi! ábrával. 

MÉSZÁROS LAJOS 

Felhívás Előfizetőinkhez! 
Kérjük mindazokat, kik előfizetési 
dijjal hátralékban vannak, hogy e 
számunkkal együtt legkésőbb január 
15-ig rendezzék tartozásukat, mert 
lápunk további küldését kénytelenek 
leszünk beszüntetni. 
Egyben közöljük, hogy I. évfolyamunk 
részletes tartalommutatóját januári 
számunkhoz mellékeljük. 

Tisztelettel: 
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