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nitve. Az egyik állami birtokon olyan istállókban helyezik el az idősza
ki munkásokat, ahol becsurog az eső s az emberek egész éjszaka dula
kodnak egy kis száraz helyért. A hatósági ellenőrzés, amit törvény i r 
elő, nagyon hiányos és közbelépésre csak ritka esetben kerül sor. Sok 
visszaélést követnek el itt is a bércsökkentéssel egyet jelentő robotsze
rű mellékszolgáltatások kikötésével; a napszámnak napkeltétől nap
nyugtáig való számítása és a vasárnapi munka külön díjazás nélküli 
végeztetése szintén sok jogos elégedetlenség forrása. A földreform so
rán az uradalmak gyakran a legrosszabb földjeiket adták le, ami a jut-
tatottak körében állandó elégedetlenséget okoz. Ami pedig a munkásság 
életviszonyait illeti, bizony itt sem látszik meg, hogy a „naposabb o l da l 
ról van szó. A szerző nagyobb számú munkáscsalád helyzetét vizsgálta 
meg és azt találta, hogy ezek 19 százaléka a legteljesebb nyomorral és 
éhínséggel küzd. „Vannak családok, ahol hónapszámra csak főtt burgo
nyát és kukoricakását esznek; más helyen nem reggel jznek" és a szerző 
maga is többször hallotta, hogy a gyermekek vacsora helyett „a sze
génység már szinte közmondás számba menő parancsát kapták, feküdj 
és aludj." íme, ezeket írja egy mai magyarországi földbirtokos is, aki 
lát és felelősséget érez. (Varga Béla) 

RÉZLER GYULA: A MAGYAR NAGYIPARI MUNKÁSSÁG KIALAKULÁSA. 
1867—1914 Budapest. Rekord kiadás 1938. 

A szerző előbb a magyarországi nagyipar lassú és nehéz kialakulá
sát szemlélteti a mult század első felének bomladozó feudális társadal
mában, majd rátér a nagyipari munkásság; kibontakozásának tárgya
lására. A számok és statisztikák tükrében ábrázolja, hogyan ölt a kez
detben csaknem teljesen idegen nagyipar magyar jelleget. Vázolja a mun
kásság szociális jellegét a mult század végén, az 1873. évi gazdasági 
válság után, majd e század elejének rohamosan fejlődő kapitalizmusá
ban. Törekvéseit gazdasági helyzetének javításáért, mely a tisztán gaz
dasági síkról szükségszerűen tolódik egyre inkább a politikai sikra, mig-
nem a világháború előestéjén a szakszervezetekbe tömörülő munkásság 
már jelentékeny gazdasági és politikai tényezőként szerepel. A munka
idő, a bérek, az életnívó változását pontos adatok és szemléltető statisz
tikák alapján mutatja be. Tényeket ismertet, ha nem is teljességükben; 
minden adat mellett pontosan feltünteti a forrást ahonnan merített. 

(B. Z.) 

VENZMER GERHARD: A SORSDÖNTŐ HORMONOK. 
Buda-pest. Delta kiadás 1938. 

Népszerű előadásban tájékoztat a hormonokról ez a kis könyvecs
ke. Mindenki számára fontos és hasznos, ha megismerkedik fiz életnek 
ez „üzemi anyagaival", mélyek az ember külső és belső harmóniájára 
olyan nagy befolyással vannak. Az emberek nagy része előtt meséknek 
látszó történetek jutnak általuk egészen más megvilágításba s az élet
ben rejtelmeseknek és hihetetleneknek látszó változások kapnak vilá
gos magyarázatot. A z élet egyes jelenségei, mint az ember ifjúsága és 
öregsége, egészsége és betegsége, külső alakja uj értelmet nyernek. A 
pajzsmirigy, hasnyálmirigy, mellékvese, agyfüggelék hormonjainak ha
tásáról éppúgy tájékozódunk, mint többek között a nemiszervek hor
monjairól. Nem ismeretlen betegség már a Basedow-kór, vagy a Si-
monds-kór, mint ahogy magyarázatot kapunk a törpe vagy az óriás nö
vésről is. Azonban nemcsak a testi, hanem a szellemi folyamatot is be
folyásolják a hormonok, mint a jellemek kialakulását is. A renyhe gou-


