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Nógrády László : A mese. I. kötet. A gyermekmese. (Gyermektanulmányi 
könyvtár. 7. kötet.) Kiadja a Magyar Gyermektanulmányi Társaság. Budapest, 
1917. 8-r. XI. 232, XXXII. 1. Ára 6 K. 

E könyv két részre oszlik. Az egyik a mese elméletét foglalja magá
ban. Ismerteti a mese eredetére vonatkozó legelfogadottabb feltevéseket, 
a Benfey, a Lang és a von der Leyen elméleteit s a kevésbbé elfogadható 
Freud-félével is foglalkozik. Szól a neki kedves, de még ingatag biológiai 
eredetről és nem mindég helyesen a motívumokról, a melyekhez a 
mesealkotó képzelet újra meg újra visszatér s a melyek miatt is a mese 
az emberiség legközösebb szellemi alkotása. Fejtegeti a mesét aesthetikai 
szempontból, rátér az epikában föllelhető mese-elemekre ; kimutatja, 
"hogy miként az eposz utánzata a műeposz, úgy a mesének is késői 
ía ja az irodalmi mese s e tanulmányok eredményéül Katona Lajos mese
meghatározását fogadja el. Befejezésül a világ- és a magyar irodalom 
mesekönyveit ismerteti. —. A könyv második része paedagogiai és psy-
-chologiai irányú. A mese értékét fejtegeti a nevelésben, kísérleti alapon 
foglalkozik a mesének a gyermekietekre való hatásával ; különösen érde
kes az a módszer, a hogyan a Genovéva meséjének hatását elemzi önnön 
emlékeiből. A további fejezetek: A mese az iskolában, a családban, a 
mese előadása a gyermek szempontjából s a gyermek szórakoztatása 
mesékkel már teljesen kívül esnek tudományunk határain, valamint 
azok az érdekes táblázatok is, a melyekben a Gyermektanulmányi Tár
saság által e téren gyűjtött adatokat feldolgozza. (GR-) 

Benedek Elek: Édes anyaföldem! Egy nép s egy ember története. 
I—II. kötet. Budapest, Pantheon, 1920. 271, 277 1. Ara 200 korona. 

Benedek Elek legújabb munkája, a Pantheon-vállalat szép kiadá
sában, mémoire-irodalmunk egyik gyöngye. Az író vonzó egyénisége 
és a környezetrajz, a nép és az ember története tökéletesén olvad össze 
benne. Az Erdővidék és Benedek Elek küzdelmekkel is boldog, derült éle
tének harmóniája azután belevész a nemzet tragédiájába. Az élmények
nek erre a művészi indítékára sok emberismerettel és jó lélektani raj
zokkal, megkapó melegséggel és székelyízű zamatos magyarsággal épül 
föl az egész életkép. Egyetlen hibája, hogy a menete néhol vontatott . 
Mireánk nemcsak Benedek Elek írói kialakulásának rajzáért tartozik 
•ez a munka, hanem érdekes irodalomtörténeti adataiért is. Tolnai Lajos
ról, Vadnai Károlyról, Vajda Jánosról, Herczeg Ferenczről, Ambrus 
Zoltánról, Kozma Andorról, Rákosi Viktorról, Rákosi Jenőről és kivált 
a nyolczvanas évek irodalmi életéről és viszonyairól vannak benne intim 
hatású följegyzések. „• s 

Dénes Szilárd : Arany János kisújszállási ianiiósága. Budapest, 1921. 14 I. 

Arany Jánosnak Kisújszálláson töjltött évéről (1834/35) még nem 
volt összefüggő képünk. A szerző összeszedegette a mái,g fennmaradt ide
vonatkozó emlékeket — jórészben Arány kézeírásait — és a félévi vizs-


