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A Proteus-magazin. 
Egy k kiadónk, aki a magyar iroda-

lom ügyét nagyon a szívén viseli, jelen-
tős és dicséretes lépésre határozta el 
magát : magazint ad ki. Észrevette 
ugyanis, mennyire ártanak az iroda-
lomnak a nívós folyóiratok, mennyire 
megrontják a közizlést holmi maga-
sabb ideálok kitüzésével. Éles szemmel 
felismerte, nem szabad komoly iro-
dalmi programmal fellépni; ez csak 
veszedelmekkel jár, még az üzletmene-
tet is kedvezőtlenül befolyásolhatja. 
Magazinra van szükség, amelyik nem 
esik abba hibába, hogy olvasóit ne-
velni, vezetni akarja. Kitartó munkával 
remélhetőleg sikerül majd az annyira 
felesleges magasabb igényeket letörni. 
A színvonal hadd sülyedjen, csak a 
példányszám emelkedjék: mindent az 
irodalomért ! 

A hézagpótló magazinról csalogató 
kommunikék jelentek meg a sajtóban. 
Még pedig eltérően az eddigi gyakor-
lattól, amelyik azonos szövegű rek-
lámhíreket adott le minden ujságba, 
a kiadói leleményesség most az egyes 
lapokban, világnézetüknek és publi-
kumuk összetételének megfelelően más-
más jóval kecsegtet. Nem érdektelen 
az összehasonlítás, hol igyekszik a 
különböző lapok olvasóit megfogni. 

A Budapesti Hirlap komoly lap, fő-
leg akademikusok olvassák. Az aján-
lás itt így hangzik : «E. E. Kisch magas-
színvonalú riportja Redl ezredes áru-
lásáról ; Lóczy Lajos beszámolója sziget-
indiai tapasztalairól; Raitsits Tivadar 
cikke a budapesti állatkert híres éneklő 
orangutánjáról — ilyen és efajta tudo-
mányos írások vannak a L. Magazin 
programmjában és ezek garantálják a 
folyóirat komoly társadalom-pedagógiai 
programmját.» Hivatkozás történik a 
Vasárnapi Újságra, mint amelynek szel-
lemében kívánnak dolgozni; íróik közt 
első helyen emlegetik Sajó Sándort, 
Kozma Andort, a baloldalibb neveket 
gondosan elhagyják. A magazin a 
nemes konzervativizmus fellegvára. 

Nemzeti Újság. «A régi Kakas Már-
ton, ez a klasszikus magyar élclap, 

amelyet Jókai teremtett meg és a régi 
Vasárnapi Újság, amely valaha a ma-
gyar középosztálybeli családok állandó 
szórakoztatója és tanítója volt, eltűnt. 
Utódaik nincsenek. Mert azok a mez-
telenség kultuszára alapított külföldi és 
hazai képeslapok, amelyek a budapesti 
bulvárokat is ellepik, mindenhova inkább 
valók, mint a magyar családba. . . 
A L. Magazin című, most meginduló 
folyóirat a tradicionális szellemet, a 
magyar családok derűs és erkölcsös szel-
lemét a technika új bravúrjaival fel-
frissítve kívánja szolgálni; a legnagyobb 
gondot fordítja a képek gazdagságára és 
élénkségére, a papir és nyomás előkelő 
tisztaságára, de a legszigorúbban elkerüli 
azokat a léha trükköket és «pikantériá-
kat», amelyeknek némely képeslap nép-
szerűségét köszönheti.» A magazin a 
patriarchális hagyományok őre, a csa-
ládi élet tisztaságának ápolója. Az írók 
közt Tamási Áronnak a «székely nép-
balladák stílusát és gondolatvilágát pom-
pás erővel megelevenítő írását» különö-
sen kiemelik. A magazin a magyar 
vidék friss levegőjét hozza. 

Magyarság. «Modern Vasárnapi Uj-
ságra van szükség, amely mint a régi, 
azt keresi versben és prózában, művé-
szetben, tudományban, írásban és kép-
ben, ami a magyar kulturában közös, 
ami összeköt és nem ami szétválaszt ben-
nünket.» A magazin a hagyományok-
ból merít erőt a kulturális ideál felé 
törekvésre. Munkatársai most első-
sorban Pethő Sándor, Komáromi János, 
Miklós Jenő. 

Pesti Napló. Végre nyiltabban lehet 
beszélni, nem kell hagyományokra, 
erkölcsre, Vasárnapi Ujságra hivat-
kozni. «A szerkesztőség a modern nyomda-
technikának és fénykép ezőművészetnek 
azokat a bravúrjait kívánja Magyar-
országon meghonosítani, amelyek a nyu-
gati nagy országokban az úgynevezett 
magazin-lapoknak akkora népszerűsé-
get szereztek . . . Változatosak a folyó-
irat népszerű tudományos cikkei, riport-
jai, valamint a színházi, társadalmi, 
divat- és filméletről szóló beszámolói is. 
A magazin most fürge riportok, szen-
zációs pletykák tárháza. A munka-
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társak közt itt látjuk először Lakatos 
László, Lengyel Menyhért, Pásztor 
Árpád stb. nevét. 

A Reggel «Hogyan zsarolta ki a cári 
Oroszország kémszervezete Redl ezredes-
ből a volt monarchia hadititkait» vastag 
betűs címével hívja fel a figyelmet az 
első szám főérdekességére. «Az orosz 
kémszervezet ismerte Redl ezredes kíno-
san szégyelt titkát, azt, hogy homoszexuá-
lis volt. Ezzel zsarolták, ezzel tartották 
kezükben, ezzel kény szerit ették ki belőle az 
oroszok a monarchia hadititkait.» A ma-
gazin mindenfajta kíváncsiságot kielé-
gít. Még ha közben önfeláldozóan le kell 
is mondania «a magyar családok derűs 
és erkölcsös kellemének» ápolásáról. 

Magyar Hirlap. Minek sok szót vesz-
tegetni, elég ha Markovits Rodion 
nevét teszik kirakatba E. E. Kisch 
riportja mellett. Markovits olcsón pa-
cifista első könyvét rajongva ünne-
pelte a Magyar Hirlap olvasótábora és 
a magazin a regény folytatását adja. 
Megértik egymást. A magazin, úgy lát-
szik, bizonyos elveket szívesen nép-
szerűsít. A magyar hagyományokról 
ebben a kommunikében is — bizonyára 
véletlenül — mélyen hallgat. 

Kíváncsian várhatjuk ezek után az 
első számok hatását ; kik fognak a lap 
szellemében a magukéra ismerni? 

Argus. 
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