
tek minden tekintetben reálisak és megtámadhatatlan értékűek. A szerző ag-
gályai alaptalanok, mert nem természettudományi törvények matematikai 
pontossággal történő megformulázásáról van itt szó, hanem az ifjúság egyik 
szellemi megnyilvánulásának hozzávetőleges megismeréséről. 

Az olvasmányok minőségét mutató kísérleti eredmények szerint a kö-
zépiskolai tanulók legnépszerűbb írói: Gárdonyi, Jókai, May és Verne. A 
tanulóknak kb. a fele ezekért rajong. Azután következik Cooper, Herczeg, 
Molnár, Defoe, Mikszáth, Dumas, Madách, Donászy, Arany, Sienkeiwicz, Gu-
•lácsy, Dickens, Petőfi, Rákosi Viktor, Sebők és Twain. Ezeket az írókat kb. 
a tanulók negyedrésze kedveli. A fennmaradó negyedrész olvasmányai Ho-
merostól Hitlerig tarka-barka képet mutatnak. A legkedveltebb olvasmány az 
Egri csillagok. A kisdiák legnépszerűbb olvasmányai a Verne-regény, a 
Winnetou, Az utolsó mohikán, A Pál-utcai fiúk. A nagydiák legkedvesebb 
olvasmányai: Az új földesúr, a Pogányok, a Fekete vőlegények, Az ember 
tragédiája. A detektivregénynek mindvégig jelentős olvasótábora van. Igen 
sok esetben a gyermek kezébe korához nem illő, vagy romboló szellemű 
könyv jut. Ide tartozik az átlagtól elütő negyedrésznyi tömeg. 

Az olvasmányok mennyisége meglepetésszerű eredményt tár az olvasó elé: 
ugyanis egy tanuló havonta 7—8 könyvet olvas. Ez a szinte ijesztő szám is 
kétségtelenné teszi, hogy sok romboló szellemű könyv is kerül a tanulóifjú-
ság kezébe. „A leghatásosabb védelem: az állandóan, alkalmas módon és idő-
ben, s természetesen kellő bőségben rendelkezésre bocsájtott jó könyv." „Az 
a gyermek, amelyik nem szájaíze szerint való könyvet kap, vagy legalább 
nem mindig azt kap, előbb-utóbb éppúgy más könyvforrások után néz, mint 

. az, amelyiknek nem jut elég könyv." Itt feltétlenül szükséges az iskola be-
avatkozása, mert a jövő magyar nemzedék tseti-lelki épsége forog kockán. 

Mi a teendő! 1. a kellő időben, kellő mennyiségben rendelkezésre álló jó 
könyvek; 2. az ifjúsági könyvek jegyzékének a szülők rendelkezésre bocsáj-
tása; 3. több iskola ifjúsági könyvtárának összevonása; 4. a könyvtáróráknak 
a délutáni órákban való komoly ellátása; 5. az ifjúsági könyvtár leltárának 
tüzetes összeállítása rövid tartalmi kivonatok és tájékoztató megjegyzések 
kíséretében; 6. az egyes tantárgyak tanításában értékesíthető könyvek meg-
ismertetése (1. Szondy György: A modem iskola és az ifjúság olvasmányai). 

A kitűnő tanulmány gondolatmenete mindenkit meggyőzbet arról, hogy 
itt a nemzet életébe vágó kérdésről van szó. Ujabb feladat hárul az iskolára, 
amelyet föltétlenül vállalnia kell, de új feladatot jelent a tanító- és tanár-
képzésre is. Végül pedig sajnálatosan nélkülözzük az ifjúsági irodalom tör-
ténetének pedagógiai szempontból való komoly feldolgozását. Szerény kísér-
let Szemák István: A magyar ifjúsági irodalom története (1924.) e. mű, amely 
— jobb és újabb híján — hasznos szolgálatot tesz. De az ifjúság és az iroda-
lom viszonyának lélektani alapvetését is nélkülözzük. Olyan műre gondolunk 
itt, mint amilyen M. Zollinger: Das literarische Verständnis der Jugendli-
chen und der Bildungswert der Poesie (1926.) 

Szántó Lőrinc. 

Pásztor Mihály: Buda és Pest a törökuralom után (Statisztikai Közle-
mények. Szerk.: Illyefalvi L. Lajos. 73. köt. 1. szám.) Budapest, 1936. 408 lap. 

Történelemtanításunk során mindig érdekes fejezetek voltak azok, me-
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lyek a magyarországi török hódoltság koráról 6zólnak. Különösen érdekessé1 

gét hozott históriánknak ez a része tanításunkba az 1936. szeptemberében 
lézajlott budavári jubileum alkalmából, mikor az egész ország Budának 
a török uralom alóli, 250 év előtti fölszabadulását ünnepelte. Jól számított 
Pásztor Mihály, amikor a székesfőváros ez alkalomból készült ünnepi ki-
adványainak egyikéül azt a nem kevésbbé érdekes tárgyat dolgozta föl egy 
hatalmas kötetben, mintegy a székesfővárosi öntudat és önérzet alátámasz-
tásául és megerősítéséül, hogy minő nagyjelentőségű újjáalkotó munka folyt 
az 1686. évi győzelmes ostrom után Buda és Pest városában. Ennek az újjá-
alakulásnak első emberöltőjét, első 40 esztendejét rajzolja meg szerzőnk óriási 
művelődéstörténeti anyag segítségével, melyet részben a levéltárak poros 
irataiból maga gyűjtött, részint már kiadott történelmi anyag fölhasználásá-
val dolgozott föl. Megmutatja példaszerűen, hogyan születik újjá egy város, 
hogy rakták le a földig rombolt Buda és Pest új alapjait. Nehéz küzdelmek, 
nagy erőfeszítések története ez, melyet részletesen föltár Pásztor Miháljf 
könyve. A két város megújhódása, népesedési viszonyai,, Buda és Pest kor-
mányzata, egyház és társadalom, lakás és ruházkodásra vonatkozó ismeretek, 
élelmezés, szórakozás, időtöltés, utazás, gazdaság és pénz, kereskedelem és 
ipar témái bőséges kultúrtörténeti adatok anyagával vonulnak el előttünk 
s lesznek közkinccsé az érdeklődők részére. Szerzőnk emellett könyvével egy-
úttal nevelői célokat is követ, mert megismerteti olvasóival, kik között kü-
lönösen a tanügy munkásainak első helyet kell elfoglalniok, azt, hogy a leg-
zavarosabb és legszomorúbb korból is van feltámadás. A magyar faj ereje, 
szívóssága, tehetsége győzedelmeskedik minden bajon és megpróbáltatáson. A 
mai nemzedék sokat tanulhat Pásztor Mihály könyvéből, főleg hitet, bizalmat 
és reményt Nagy-Magyarország újjáépítésére. 

Gyulai Ágost ér. 

Balla Antal : Budapest szerepe Magyarország történetében (Statisztikai 
Közlemények. 77. köt. 2. szám.) Budapest, 1936. 178. lap.) 

A Budavár visszafoglalásának 250. éves évfordulója alkalmából létrejött 
ünnepi kiadványok között, melyekkel a székesfőváros emléket kívánt j állí-
tani ennek a nevezetes jubileumi alkalomnak, Balla Antal könyve előkelő 
helyet foglal el. Budapest szerepét és jelentőségét ismerteti az ország történe-
tében. Bemutatja,/hogy Buda és Pest együttesen kezdettől fogva arra voltak 
hívatva, hogy egyesülve hazánk fővárosává legyenek, főképen pedig a XIII. 
század óta, mikor a tatárjárás idején és utána először tettek nagyobb jelen-
tőségre szert. A két városnak valódi fővárossá fejlődése azonban nem ment 
könnyen és nem ment gyorsan, bár földrajzi helyzete, fekvése a közlekedési 
fővonalak keresztező pontján, erre predesztinálta. Igazi fővárossá a legna-
gyobb magyarnak eire irányuló törekvései óta fejlődött. 

Balla Antal könyve részletesen szól e 700 esztendőnek azon országos ese-
ményeiről, melyek a két dunaparti város életével kapcsolatosak. Szól IV. 
Béla királyunk városalapító intézkedéseiről, Budapest jelentőségéről . az An-
jouk alatt, a belső harcokról, melyekben Buda és Pest Mátyásnak királlyá 
választásáig részt vettek s arról, hogy miként lett Budapest első ízben gaz-
dasági központ. • Mátyás udvarának szép rajza kitűnő részlete a könyvnek. 
Mátyás halála után hanyatlásnak indul a két város ,1541-ben pedig mintegy 
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