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södés fogja meggyőzőbbé s elevenebbé 
tenni. László István. 

A magyar állami hadiárvagondozás 
tiz éve. Pettkó-Szandtner Aladár h. ál-
lamtitkár szerkesztésében és a nép-
jóléti minisztérium kiadásában a fenti 
címmel beszámoló jelent meg, amely 
az állami hadiárvagondozás tízéves 
történetét és az elért eredményeket 
ismerteti. A mozaikszerűen sorakozó 
cikkekből megtudjuk, hogy az állam 
százezernél is több hadiárva sorsáról 
gondoskodik és negyedfélezer gyer-
mek kiképzését úgy irányítja, hogy 
gyakorlati pályákon és az értékter-
melő gazdasági életben megállhassák 
a helyüket. Ma már olyan hadirokkan-
tak gyermekeit is felveszik az intéze-
tekbe, akiknek neveléséről, ellátásáról 
szülőik nem tudnak gondoskodni. 
A hadiárvákat a váci bőripari szak-
iskolában cipészeknek, szíjgyártóknak, 
bőrdíszműveseknek és kertészeknek 
képzik ki. A székesfehérvári Vass Jó-
zsef hadiárvaintézetben, amely évtize-
des fennállása alatt országos hírre tett 
szert, még többféle ipari szakmában, 
Ikervárott kertészeknek képezik ki a 
növendékeket. Tokajban csipkeverő-, 
varró-, és 1927 óta hároméves ház-
tartási tanfolyam van, amelyeken a 
leányárvákból ügyes, intelligens gazda-
asszonyokat és új típusú cselédeket ne-
velnek (Stütze der Hausfrau). A nyír-
egyházi Erzsébet árvaházban harminc 
leánykát szellemi pályákra készítenek 
elő, a gici háztartási leányhadiárva-
házban pedig nemcsak a kertészke-
dést, baromfitenyésztést, hanem a mű-
vészi kéziszövést is megtanulják. A bá-
bolnai és mezőhegyesi ménesekben 
lovászoknak, ménesvezetőknek, istálló-
mestereknek képzik ki a hadiárvákat 
és ezeken kívül igen nagyszámú hadi-
árva részesül elemi, polgári, ipari, ke-
reskedelmi és középiskolai, tanítói és 
tanítóképzői oktatásban, látogat fő-
iskolákat, vagy kapott helyet külön-

féle gyógypedagógiai intézetekben, 
erdei iskolákban stb. A beszámoló 
adatai nyilvánvalóvá teszik, hogy az 
állam nem hanyagolja el a háború 
szegény kis kárvallottjainak sorsát és 
tehetségéhez képest azon van, hogy 
becsületes, istenfélő és munkás polgá-
rokat neveljen belőlük. M. Gy. 

Posta- és Táviró Évkönyv. (Szerkeszti 
dr. báró Szalay Gábor, a m. kir. posta 
vezérigazgatója. XXV. évf. Bp. 1930. 
Az Orsz. Postás Zene- és Kultúregye-
sület kiadása. 267 l. Melléklete : Sze-
mélyzeti rész. 352 l.) Az átlagolvasó 
többnyire bizonyos idegenkedéssel ve-
szi kezébe az olyan kiadványt, mely 
címe szerint egy különleges foglalko-
zási ág érdekeit látszik szolgálni. Való-
szinűleg így történt ez gyakran a Posta-
és Táviró Évkönyvvel is. Akik azon-
ban legyőzve pillanatnyi elfogultságu-
kat végigolvasták a szóban forgó, 
ügyesen egybeállított, változatos tar-
talmú könyvet, hihetőleg szívesen vall-
ják be, hogy kellemesen csalódtak. 
Ez az őszinteség itt nagyon is helyén-
való, mert a szakjellegű évkönyvek 
sorában ritkán akad olyan, amely 
annyira egyesítené az érdekkeltést a 
hasznossal, mint e kötet. Minden meg-
van benne, ami a nagy közönséget a 
posta, táviró és rádió jelenére s mult-
jára vonatkozólag érdekelheti, de a 
jól tájékoztató, gyakorlati szempont-
ból becses cikkek mellett számos, iz-
léssel megírt verses és prózai szépiro-
dalmi közlemény is van a könyvben. 

Külön érdekessége a csinosan kiállí-
tott műnek, hogy a komoly hangot 
humorossal váltogató, szórakoztató da-
rabok is egytől egyig postatisztviselők 
munkái. Megállapítható belőlük, hogy 
a magyar postaügy gondozói nemcsak 
kitűnő szakemberek, hanem az iro-
dalmi műveltség iránt fogékony, lelkes 
tollforgatók is. Az érdekes könyv meg-
érdemli, hogy minél szélesebb körben 
figyelemre méltassák. A. B. 


