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a Szaharában és valóban megismerte, 
magáévá tette annak életét. A regény 
általában nem tartozik a legmaga-
sabb irodalmi szférákba, de figye-
lemreméltó, érdekes írás, azzá teszi 
az őszintén átérzett hit Istenben és a 
természetben. A Szent István-Társu-
lat jól teszi, hogy ezt a könyvet oda-
adja a magyar közönségnek, még-
pedig elfogadható, jó nyomdai ki-
állításban. Evva Margit fordítása gon-
dos, élvezetes munka. t—s. 

A gyermekszeretet iskolája. A vallás-
és közoktatásügyi minisztérium meg-
bízásából szerk. : Nógrády László és 
Bodorné Czeke Vilma. Budapest, Egye-
temi nyomda. Jász-Nagykun-Szolnok 
vármegye közönsége kiadása. 1930. 
XVI., 368 1. 

A családi élet ma súlyos válságban 
van s e válság kárát először a gyermek 
vallja, amely az összeomlott otthon-
ban nélkülözi a derűt keltő Szeretet 
sugarait. A feladatára eszmélt társa-
dalom ma már tudja, hogy a gyermek-
szeretet, a gyermeknevelés gondolatá-
nak ki kell terjednie a zátonyra futot t 
család gyermekeinek védelmére is, 
mert ennek a feladatnak elmulasztása 
a társadalmat nagy válságba sodor-
hatja. 

Az előttünk levő terjedelmes könyv 
első az irodalomban, amely a gyermek-
nek a családon és az iskolán kívüli 
nevelésével foglalkozik és ennek a 
problémának elméleti és gyakorlati 
útmutatásait és eredményeit összekap-
csolja. A könyv az iskolán kívüli nép-
oktatás kiváló szakembereinek műve 
és a szülőhöz, a szakemberhez és a 
nagyközönséghez egyaránt szól. A mű 
íróit az a meggyőződés hatotta át, 
hogy «ez a könyv iskolája a gyermek 
nevelésére vonatkozó új gondolatok-
nak s felfakasztója nagy és fontos 
munkára serkentő érzelmeknek». En-
nek a vezérgondolatnak szem előtt 
tartása átlengi a mű minden fejezetét. 
A gyermek lelkéhez iparkodik férkőzni 

léte első pillanatától, majd az újszü-
lött, a csecsemő, a kis- és iskolásgyer-
mek testi, erkölcsi és szellemi fejlődé-
sét kiséri figyelemmel, a szülő nevelői 
hivatása szemszögéből. A gyermek 
foglalkoztatásának és szórakoztatásá-
nak is nagy erkölcsi értéket ad azzal, 
hogy a gyermeket a jövő hasznos mun-
kájára készíti elő. (Nógrády László.) 
Különösen eleven erővel hatnak azok 
a fejezetek, amelyek a társadalom kö-
telességeiről szólnak a családi otthon 
nélkül szűkölködő gyermekekkel szem-
ben. Itt lép fel a gyermekszeretet meg-
szervezésének és a társadalmi gyermek-
gondozás intézményes megalapításá-
nak gondolata. (Karácsony Sándor és 
Bodorné Czeke Vilma.) A családon kí-
vüli gyermekfoglalkoztatás a gyermek-
nevelés egyoldalúságának és a szóra-
koztató foglalkoztatás hiányának ká-
ros következményeitől óvja meg a 
gyermeket. (Sugár Béla.) Az ifjúsági 
vöröskereszt-munka tevékenységének 
ismertetése, a játék és a játszótéri 
foglalkoztatás egyéni és szociális ha-
tása, a mesének az erkölcsi nevelés 
céljait szolgáló felhasználása, az ének, 
a kirándulás és a könyvnek, mint ki-
váló pedagógiai segédeszköznek alkal-
mazása mind részletes tárgyalást nyer 
e munka egyes fejezeteiben. (Angyalné 
Lőrinczy Erzsébet, Molnár Imre, Lu-
kács Sarolta, B. Czeke Vilma, Harmat 
Arthur, Temesi Győző, Nógrády László.) 
A gyermekszórakoztatás gyakorlati 
formái között a legáltalánosabb, mert 
bárhol és bármikor legkönnyebben 
rendezhetők a mesedélutánok. A könyv 
a mesedélutánok céljának és nevelő-
hatásának elősegítésére mesedélután-
tervezeteket is nagyszámban közöl, 
sőt az ezeken alkalmazható meséknek, 
játékoknak, verseknek és mondókák-
nak szép füzérét gyüjti össze irodal-
munk legjelesebb meseköltőinek gyüj-
teményeiből. A gyermek egészsége, a 
gyermek és családvédelem kérdéseinek 
és intézményeinek tárgyalása mind 
sorra kerül a műben (Záborszky István, 
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Kádár Levente, Széllné Pekry Olga), 
amelyet a gyermekvédelmi intézmé-
nyek útmutatója és az egyesületek 
betűrendes jegyzéke fejez be. 

A gyermekszeretet és általában a 
népművelés intézményei ma túlnyo-
móan a társadalom önkéntes áldozat-
készségének köszönhetik fönnállásu-
kat. De itt az idő, hogy a törvényhozás 
és a kormányzat is erkölcsi és főként 
anyagi eszközökkel siessen biztos ala-
pokra helyezni a népművelés intézmé-
nyeit. A népművelő intézmények mun-
kássága a mostani határokon túl is 
példát szolgáltat az iskolák nélkül szű-
kölködő kisebbségi sorsban élő ma-
gyarság számára. Kelényi B. Ottó. 

B. Hajós Terézia : Szivek muzsikája. 
— Minden könyvnek lelke van s ebben 
a százegynéhány oldalas könyvben is 
talán ez a legnagyobb érték. Az írónő 
nem keres komplikált, modern témá-
kat, nem dolgozik Freud, Proust s á 
pszichoanalitikusok mércéivel, nem 
vet fel megrázó problémákat, nem szí-
nezi ki, dekorálja alakjait, hanem egy-
szerűen, a szívén keresztül lát tat ja 
őket. Mindezek dacára nem érzelgős, 
szentimentális női írás, sőt szóképei, 
mondatfűzései, kifejezésének tömör-
sége, alakjainak beállítottsága, azok 
beszéltetése hellyel-közzel egyenesen 
férfias. Különösen az Imre herceg 
megkísértése című novellában. Lelke 
régi korok gyümölcsét érleli s azt 
rakja elénk s valahogy az embernek az 
az érzése, hogy ezt a csöndes, kedves, 
szerény, jóízű könyvet csak igazi 
magyar asszony írhatta. Olyan, aki 
lelkileg messze él a mai zűrzavaros 
világtól. Szerénysége, finom hangja, 
méginkább a régi nagyasszonyokat 
jut ta t ja eszünkbe. 

Kompoziciója ugyan kissé erőtlen s 
témái feldolgozásában van valami 
naiv hang, de hibáiért gyakran kár-
pótol bennünket szinte expresszionista 
stílusban rajzolt leírásaival. (A völ-
gyekre kék fátyolt dobott már az 

alkonyat, csupán az ég világol ; sárga 
fénytenger, hegyek, lombok sötét csip-
két vernek rája . . . Balról a dombon 
közelg az udvarház. Jobbról nap-
barnított csikósok karikás ostorral 
méneket karámba terelnek . . .) A kö-
tet hosszabb-rövidebb novellák gyüj-
teménye (amiket manapság már nem 
igen írnak, mert a kiadók inkább 
mennyiséget akarnak, mint minősé-
get), melyben a tragikus és vidám hang 
egyformán helyet talál. Különösen 
megkapó A gyermek című novellája, 
melyben egy válás előtt álló asszony 
portréját rajzolja eleven színnel. Érde-
kes megemlíteni jóízű, asszonyos hu-
morát. Ez a humoros hang írónőink 
részéről elég ritka, új a magyar iro-
dalomban. A könyv az Országos Gár-
donyi Géza-Társaság ízléses kiadása. 

Zaka Sándor. 

Fent István : A magyar selyemte-
nyésztés 250 éves multjából. Hazánk-
ban a selyemhernyótenyésztés 1680 
körül vette kezdetét, de igazi fölkaro-
lása voltaképpen a Bezerédj-ek nevé-
hez fűződik. A «jobbágyfelszabadító 
és önként adózó nemes emberbarát», 
Bezerédj István, Széchenyit is meg-
előzte propagandájával és hidjai bir-
tokán még 1831-ben meghonosította 
a selyemtenyésztést. Később kis szövő-
dét is létesített és 1843-ban, az Orszá-
gos Iparegyesület kiállításán már di-
csérő oklevelet is kaptak selyemter-
mékei, mivel «selymük egy, sőt két 
szemerrel is felülhaladta azon mérté-
ket, melynél a finomságot az üzleti 
szokás már annyira megelégeli, hogy 
azt a legfinomabb minőség határának 
állítaná fel.» Halála után özvegye, 
Bezerédj Etelka, az Arany által is 
megénekelt «jóságos özvegy» folytatta 
és fejlesztette a kezdeményezéseket 
és a hidjai selymek az első párisi, majd 
az 1873-iki bécsi világkiállításon is 
feltűnést keltettek és kitüntetést nyer-
tek. Az 1885-iki budapesti kiállításon 
pedig az egész ország közönsége meg-
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