
mindössze kilenc évnyi, de változatos, események
ben gazdag időre is, amely a háború óta eltelt. A 
magyar kultúrpolitika ezalatt szokatlanul erős te
vékenységet lejtett k i , számos reformot hozott létre, 
sok mulasztást pótolt s terveihez anyagi eszközöket 
is teremtett. Ott van az iskoláztatási kötelezettség 
teljesítéséről, a népiskolai építési akcióról, a pol
gári iskolák felállításáról, fenntartásáról, a fiúkö
zépiskolák, nemkülönben a leányközépiskolák re
formjáról, a középiskolai tanárképzésről, a testne
velésről, a gyüjteményegyetemről, a külföldi ma
gyar intézetekről és ösztöndíjakról szóló törvény s 
ezenkívül több új tanterv, számos utasítás, rende
let, amely mélyreható újításokat visz keresztül. 
Rendkívül felemelő, biztató az újjáalakító erőnek 
ez a kirobbanása, valóságos forrongása, a mai cson
kaország hősies küzdelme, amikor a kezéből kiütött 
kard helyett a földresújtott nemzet a másik kezé
ben levő fáklyával, a kultúra eszközével folytatja 
létért való küzdelmét. Erről nyújt fogalmat, képet 
ez a könyv. 

Amidőn a szerző végigvezet bennünket a köz
oktatásügy történetének ezen az új korszakán, be
mutatja egyúttal a multat s mindegyik iskola fa jnál, 
kultúrintézménynél az idők távolába is visszate
kint, így az egész munkát egy nagyobb bevezetés 
előzi meg közoktatásügyünk történeti fejlődéséről, 
a középkortól kezdve a legújabb időkig. Ezután hat 
külön részben a népoktatás, a középfokú iskolák, 
az egyetemek és kutató intézetek, a szakiskolák, a 
tanító- és tanárképzés, a magvai' testnevelés tinié 

net ét, mostani rendszerét tárgyalja és az egyes 
fejezeteik befejezéseként részletes statisztikai adato
kat is közöl. A további (7—9) fejezetek a múzeu
mokról és levéltárakról, a színházakról és a ma
gyar közoktatás központi kormányzatáról tartal
maznak még szintén igen érdekes ismertetéseket. A 
statisztikai adatok nemcsak különálló csoportként 
szerepelnek a könyvben, hanem egyebütt is kísérik 
az ismertető szöveget s így a gazdag anyag közt k i 
váló szerep jut a statisztika tájékoztató, felvilágo
sító számainak. A könyvnek így megvan a kapcso
lata a statisztika tudományával, de másfelől szol 
gálatot is tesz a kulturális statisztika ügyének, ami
dőn támpontot, biztos alapot nyújt a mai közokta
tásügy útvesztőjében és így segítő kezet ad a min
denre kiterjedő, helyes statisztikai felvételhez. 
Ezért külön is köszönettel tartozunk a munka k i 
váló szerkesztőjének. 

A munka tárgyánál és alaposságánál fogva k i 
válóan alkalmas volna arra is, hogy megfelelő for 
dításban a külföldi érdeklődők figyelmét felkeltse a 
magyar közoktatásügy fokozott mértékű haladása 
iránt s ezáltal elősegítse a külföldet kulturális éle
tünk megismerésében. 

Meg kell még említenünk, hogy a kultúrintéz
ményeinket ábrázoló számos (144) kísérő kép, vala
mint két. a tanintézetek területi elhelyezkedését 
feltűntető térkép is helyet foglal a könyvben és 
ezáltal még változatosabb, élénkebb annak tar
talma. 

A. .7. dr, 

A m. kir. közp. statisztikai hivatal könyvtárába érkezett munkák. 
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Satistisches Staatsamt. Prag. (Öechoslovakische Sta
tistik. 15.). 

Statisticky lexikon obei v Republike Ceskoslovenskej. 
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committee. Leningrad. 

Statistiques des causes de décès dans les villes de 

V Ukraine, 1925. (Ukrajnai közp. statisztikai hivatal.) 
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la statistique générale. Athènes. 
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