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Pogány Zsiizsanna: Nöemancipáció 1790—1848. (Minerva-Könytvár. 
106.) Budapest, 1937. A szerző kiadása. Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyv-
kiadó és Nyomda Rt. (N. 8-r., 78 1.) — Ára 2 pengő. 

Schütz Antal : A nemzetnevelő Pázmány. Budapest, 1938. Stephaneum-
nyomda rt. (N. 8-r., 22 1.) 

Váradi József: Széchenyi életlátása. A nemzetiségi kérdés. (Széchenyi 
Zsebkönyvtár. A magyar sors kérdései. 1. Bp. 1938. A Studium kiadása. 
Sylvester Rt. (K. 8-r., 44 1.) 

Zsák Wilfried: A Fővárosi Könyvtár és ifjúsági olvasói. (Tanulmányok: 
Kiadja a Fővárosi Könyvtár, Budapest, VII .) Különlenyomat A Fővárosi 
Könyvtár Évkönyve VI. kötetéből. 1936. Budapest székesfőváros házinyom-
dája, 1937. (N. 8-r., 32 1.) 

Magyarország óvó- és oktatószemélyzetének statisztikája az .1934/5. 
tanévben. Szerkesztette és kiadja a Magyar Királyi Központi Statisztikai 
Hivatal. (Magyar Statisztikai Közlemények. Űj sorozat. 103. kötet.) Budapest, 
1937. A Pesti Lloyd-Társulat könyvnyomdája. (N. 8-r., V I I I - f 98 1.) — 
Ára 4 pengő. 

VEGYES* 
A középiskolai tanulmányi versenyek történetéhez (pótlás). A folyóiratunk 

tavalyi évfolyamának 222!' lapján ugyanezzel a címmel közölt adatot kiegészít-
jük még a következőkkei: A ' Nemzet 1892. jan. 9-i számának melléklete a 
tanulmányi versenyekre vonatközólag közli, hogy az illetékes ügyosztály fel-
terjesztésének tárgyalása a közoktatásügyi minisztériumban jan. 11-én fog 
megindulni. Ezen Berzeviczy Albert államtitkár elnöklésével a következők vet-
tek részt: Eötvös Loránd br., Szász Károly, Irányi Dániel, Beöthy Zsolt, 
Heinrich Gusztáv, Kármán Mór, Fehér Ipoly, Hóman Ottó, Erődi Béla, 
Fináczy Ernő, Berecz Antal, Csorba Ferenc és Gyomlay Gyula. A részletes 
vitát jan. 12-én folytatták. — Egy „Szellemi tornaversenyek. Kolozsvár, 1891. 
ápr. 20-án" című feljegyzésem arról szól, hogy ezeket a versenyeket egyelőre 
csak Budapesten fogják megtartani, később pedig kiterjesztik az egész 
országra. Fokozni fogja ez a szülők, a tanulók és a nagyközönség érdeklő-
dését és alkalmat nyújt az iskolák munkájának s a tanárok módszerériek, meg-
ítélésére. — Történelmi szempontból figyelemreméltó még a következő munka: 
Schvarcz Gyula, A tanulóverseny gymnasiumainkon és reáltanodáinkon. Tekin-
tettel a kitűnő tanulók tudományos hajlamaira, szülőik*társadalmi helyzetére, 
vagyoni állására és az ösztöndíjakra. Budapest, 1867, Kertész. 29 1. k f . 

Magyarország közoktatásügye. Kemény Ferenc, aki számos évtizeden á t 
nagy érdemeket szerzett egyebek között a magyar közoktatásügynek külföldön 

~való ismertetésével is, legújabban az I.P.I. (Informations Pédagogigues Inter-
nationales) című háromnyelvű folyóiratban foglalta essze a magyar közoktatás-
ügyre vonatkozó legfontosabb tudnivalókat német, angol és francia nyelven 
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(3938-i III . évfolyam, 1. szám. 34—39., 40—51. 1.). Amennyire ilyen szűk 
terjedelemben lehetséges, világos, hű és sokoldalú képet adott a mai magyar 
közoktatásügyről a következő tagolás szerint: Szervezet. Kisdednevelés. Nép-
oktatás. Középiskolák. Gyógyítva nevelő intézetek. Felnőttek oktatása. Testi 
nevelés. Budapest közoktatásügye. Neveléstudomány. Sajátos magyar pedagógiai 
intézmények: önképzőkörök, országos tanulmányi versenyek. Nemzetközi kér-
dések. Tanügyi közigazgatás és felügyelet. 

A besanConi egyetem nyári tanfolyamai. A besangoni egyetem Francia 
Intézete 1901 óta rendez nyári francia tanfolyamokat külföldi hallgatók szá-
mára. Az idén júliusban, augusztusban és szeptemberben lesz egy-egy hónapig 
tartó francia tanfolyam. Az előadások tárgykörei a következők: Elméleti és 
gyakorlati fonetika, francia irodalomtörténet, történelem és földrajz, művészet-
történet, a francia művelődés és intézmények ismertetése, gyakorlati francia 
nyelvtan, szövegmagyarázatok és francia nyelvgyakorlatok, fordítások, francia 
kereskedelmi nyelv és levelezés, ének. Részletes tájékoztató nyomtatványt küld: 
M. Seignier, secrétaire général, 30—32, rue Mégevand, Bcsangon (Francé). 

Szünidei testnevelési tanfolyamok. A M. Kir. Testnevelési Főiskola 
a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium engedélyével július 4-től 24-ig tan-
folyamot rendez, 1. középfokú (polgári, kereskedelmi stb.) iskolákban testneve-
lést tanító tanárok és tanárnők részére (a tanfolyam anyaga a modern gim-
nasztika, a ritmikus és zenés torna, szabadtéri testgyakorlatok, az iskolai játé-
kok, a nemzeti és néptáncok, valamint az új testnévelési törekvések ismer-
tetése) ; 2. népiskolai tanítók és tanítónők. részére'' (e tanfolyam anyaga a 
népiskolai testnevelés anyagának feldolgozása). A tanfolyam díja 25 pengő. 
A részvevők 50 pengőért kedvezményes elszállásolást és ellátást kaphatnak 
a főiskola internátusába'n. Jelentkezni az 1. tanfolyamra június 20-ig, a máso-
dikra június 15-ig lehet a főiskola igazgatóságánál (Bp. I., Győri-út 13.). 

MAGYAR P A E D A G O G I A I TÁRSASÁG* 
1938. február 19-én ta r to t t ülésünkön Mosdósai) Imre elnökölt és ketten 

olvastak fel. 1. Jelitainé Lajos Mária: Nónevelési kérdések. 2. Jankovits Miklós: 
A módszer szerepe és értéke a nevelésben. 

1938. március 19-én Huszti József elnöklésével tartott felolvasó ülésünkön 
Péch Aladár olvasta fel A fizika tanításának fejlődése a középiskolában című 
székfoglalóját. 

Felelős szerkesztő: Nagy J. Béla, felelős kiadó: PadányUFrank Antal. 
37.780. — K. M. Egyetemi Nyomda , Budapest V I I I , Múzeum.körút 6. (F . : Thier ing Richárd. ) 


