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lenni s szándéktalanul különböző stíl-
elemeket vegyít anélkül, hogy eggyé 
forrasztaná őket. Ihletének ez alka-
lommal nem volt elég magas hő-
oka. 

Mellesleg, ami a fenti idézet köz-
pontozását illeti, abban híven követ-
tem az eredetit. Magam is örülnék 
neki, ha a kötőszó előtt gépiesen köte-
lező vesszőt ki lehetne irtani helyes-
irásunkból. Csak aztán értelmetlenné 
ne tegyük mondatunkat. Az Életké-
ben egy helyen rőkönyödve olvasom, 
hogy «egy hosszú, magas cingár, cvik-
keres fiatalember ült a rácsos ablak 
mögött : a főpénztáros úr újját mind-
untalan megnyálazva». Az ördög ta-
lálná el hirtelen, hogy itt a hosszú, 
bár magas, de mindazáltal cingár, 
cvikkeres fiatalember nem perverz 
gusztusból nyálazza a főpénztáros új-
ját, hanem ő maga a főpénztáros és a 
saját újján gyakorolja ezt a pénzolva-
sóknál szokásos műveletet. 

A regény becse tehát nem föladata 
vállalásában, hanem annak ügyes, ér-
dekes elkerülésében van. Szándékának 
nemes szépsége így is érvényesül : 
apró konfliktusai tisztán érzékeltetik, 
mily határtalanul fontosabb a lélek, 
mint a test. Művészi fölénye át-átsik-
lik ugyan felületességbe, alakjai is 
gyorsan vázolt, könnyen módosítható 
figurák, mint Életke anyja, aki tehe-
tetlen özvegyből egykettőre talpra-
esett korcsmárosnévá proteuszodik, — 
végeredményben azonban meg kell 
állapítanunk, hogy hibáival együtt is 
leköti figyelmünket s ízléses ábrázo-
lása folyton a költészet enyhe légkö-
rében tart . Hangját Heltai régi művei-
ből ismerjük már : jóízűen mesél s ha 
néha pongyola is, mindig világos, öt-
letes, sokszor kissé gúnyos, vagy tar-
tózkodóan érzelmes, olykor borús is, 
de van egy alapdallama : csupa gyön-
géd jóság, józan bölcseség s ennek az 
emléke tartósabb bennünk, mint mel. 
lékfogásai vagy akár mesteri futamai. 

Juhász Géza. 

R. Hiehens : Allah kertje. Regény. 
(A Szent István-Társulat kiadása.) 
Allah kertje a sivatag, a Szahara, 
amely térségeivel, végtelenségével, 
csöndjével és elhagyatottságával meg-
hozza a zaklatott emberi lelkeknek a 
békét. A regény két meggyötört lelkű 
ember találkozása a sivataggal és egy-
mással, hogy végül egymástól újból 
elszakadjanak, a sivatagnak azonban 
örök szerelmesei maradjanak. Az 
egyik Enfielden Domini, angol gróf-
kisasszony, fáradtan, csüggedten érke-
zik a Szaharába. Hosszú éveken át 
kellett küzdenie atyjával, akit tra-
gikus csalódások az emberekben Iste-
nétől, vallásától fordítottak el és aki 
feldúlt, egyensúlyozatlan lelkének föl-
háborodásában leányától is el akarja 
venni a hitet. A leány nem engedi 
eltéríttetni magát attól, amit helyes-
nek tart , ami neki drága és szent, a 
folytonos küzdelemben azonban ki-
merül, elfárad. Partnere Androvszky 
Borisz, akinek nem atyja, hanem ő 
maga szakított Istennel ; megszökött 
a kolostorból, amelyben évek hosszú 
során át élt hívő életet. A Szahara 
magába fogadja őket és titkaikat, 
forró leheletével embereinek meg-
nyugvást és megadást érlelő fatalista 
gondolatvilágával azonban csak a 
leányt tudja lelkileg teljesen helyre-
állítani, a szökött szerzetes kibékül 
Istenével, de megtörve, vergődve 
hagyja el a sivatagot. A két figura 
közül a szerzetesé a sikerültebb és az 
érdekesebb, a leány kissé elvész abban 
a misztikus félhomályban, amely a 
sivatag fölött terjeng és amely kissé 
túlteng az egész regényben. Mind a 
kettőjüknél finomabb és érdekesebb 
a náluknál kisebb szerepet játszó mel-
lékalak, az olasz gróf, aki kerteket 
ültet a sivatag földjén, az oázisok 
szélén. Nagyon szép és melegen át-
fűtöt t magának a sivatagnak és a 
sivatag életének leírása, ezeknek a 
részeknek minden során érzik, hogy 
az írónak hosszú időt kellett töltenie 
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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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