
FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

A Cél. 1915. óvf. 6. sz. — Móricz Pál: Nótahangok a tengerentúlról. 
Böszörményi Géza, amerikai magyar farmer magyar dalokat írt, régi ma-
gyar népdalokat angolra fordítva kiadott «Popular Hungarian Melodies in 
American verses and words» c. gyűjteményes művében a magyar-angol 
szövegek mellett az eredeti dallamok hangjegyeivel. Két eredeti költemé-
nyét mutatványul közli a szerző. 

A Hét. 1915. évf. 37. sz. — Halasi Andor: Lyon Lea. Bródy Sándor 
ilycímű drámájának ismertetése. 

U. i. 38. sz. — N. n. : Falu Tamás : Padok zenéje c. verskötetének 
ismertetése. 

U. i. 39. sz. — N . n. : Az új rektor címen Beöthy Zsoltról ír s közli 
fényképét. 

U. i. 40. sz. — N. n. : Lövik Károly mécénásai. Alkalmi cikk. 
U. i. 42. sz. — I. I. : Palika. Gábor Andor drámájának ismertetése. 

«A Palika egy helybeli lelkes tréfálkozónak idegen síkokon való kísérlete». 
U. i. 43. sz. - Vajda Gyula : A háború költészete c. gyűjteményének 

és Szombati Szabó István : A halál parkja c. verskötetének ismertetése. 

A Nap. 1915. évf. 294. sz. — L. Gy. : Palika. Gábor Andor új drá-
májának ismertetése. 

U. i. 301. sz. — N. п.: Gabányi Árpád meghalt. Nekrolog és rövid 
életrajz. (V. ö. Az Est. 298. sz. — Az Újság. 296. sz.) 

Az Érdekes Újság. 1915. évf. 37. sz. — N. п.: Szép Ernőről. A fiatal 
író hadbavonulása alkalmából írt rövid cikk ; egyben Sz. E. arcképének 
közlése. 

U. i. 38. sz. — N. n. : írók mint karrikaturisták. Bövid illusztrált 
cikk a jelzett tárgyról. 

U. i. 40. sz. — Krúdy Gyula : Egy régi bál. Egy szatmári Kuria-
fogadóbelí bál novellisztikus leírása. «Petőfi van itt ! — hallatszott végig 
a nagy szálán az emberek suttogása és a legirigyeltebb és a legboldogabb 
nő ebben a percben Szendrey Julia volt . . . Ekkor határozta el, hogy fele-
ségül megy a költőhöz.» —Két fényképfelvétel Bányai Elemér temetéséről. 

U. i. 41. sz. — Közli Szekula Jenő író arcképét. 
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U. г. 43. sz. — Közli az É. U. háborús novellapályázata nyerteseinek, 
Pogány Józsefnek, Kudi Eudolfnak és Fodor Lászlónak arcképét. 

Az Est. 1915. évf. 264. sz. — Bányai Elemér temetése. Napihír. (L. a 
többi lapban is.) 

U. i. 267. sz. — Molnár íerenc : Huszárnóták címen közli és ismerteti 
a Huszár Aladár főhadnagytól kapott háborús nótákat. 

U. X. 269. sz. — Hí r arról, hogy a Petőfi-társaság törölte tagjai sorá-
ból Goga Oktaviánt, a román Petőfi-fordítót, mort magyarellenes egyesü-
letet (Actiune Nationala) alapított. 

U. i. 270. sz. — N. n. : Gr. Sternberg ódákat ir a magyar honvédek 
hősiességéről. Hír arról, hogy S. a magyar honvédek dicsőítésére több 
verset írt. Ezek közül közli : A pilicai győzelem címűnek magyar for-
dítását. 

U. i. 285. sz. — Hir arról, hogy a drezdai Albert-színházban 1915 okt. 
8-án előadták Molnár Ferenc Liliom-ját. 

U. i. 298. sz. — Gabányi Árpád meghalt. (1855. VIII. 18—1915. X. 
23.). Napihir arról, hogy a Nemzeti Színház egykori jeles színésze, aki 
színdarabjaival több ízben akadémiai pályadíjat is nyert : 1915 okt. 23-án, 
a budapesti új Szent János-kórházban, hosszas betegeskedés után elhúnyt. 
{L. a többi napilapban is.) 

U. i. 306. sz. — Tímár Liza Kopenhágában címen közli, hogy a kopen-
hágai udvari színházban 1915 nov. 8-án előadták Bródy Sándor darabját. 

Az lljság. 1915. évf. 264. sz. — -án : Szomory Emilnek, Havasi gyo-
pár című, háborús vonatkozású könyvét ismerteti. 

U. i. 271. sz. — N. n. : Barta Lajos novellái. Könyvismertetés. 
U. i. 279. sz. — A Tudomány, Irodalom rovatban a Kisfaludy-Tár-

saság üléséről szóló napihírszerű cikkből, a Társaság könyvkiadó bizottsá-
gának arról a határozatáról értesülünk, hogy Baksay Sándor meg nem 
jelent munkáit, elbeszéléseit, költeményeit, műfordításait két kötetben meg-
jelenteti és a kiadást Kóki Lajos fogja szerkeszteni. — A Kisfaludy-Tár-
saság jutalomtételei. (L. folyóiratunk : 1914. évf. 285. 1.) 

U. i. 282. sz. •— Quintus : Az Ember Tragédiájához. (Pótlás.) Időszerű 
vonatkozású költemény ; olyanformán írva, mintha Madách művének egyik 
jelenete volna. — N. n. : Régi érdemes hírlapíró halála. Napihír Farkas 
Albert haláláról. Farkasok útja с költői elbeszélésével 1861-ben pályázott 
a Nádasdy-díjra s első helyen nyert dicséretet. Nápolyi Johanna c. négy-
felvonásos drámáját előadták a Nemzeti Színházban. Versei tele voltak 
mély bölcseleti tartalommal. Műfordításai is vannak. 

U. í. 285. sz. — (—).: Magyar irók élete és munkái. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia elhatározta, hogy a «Magyar írók Élete És Munkái» 
eímű nagyszabású életrajzi vállalatot, melyet az Akadémia megbízásából 
néhai Szinnyei József készített, tovább folytatja s a folytatás elkészítésével 
Gulyás Pál dr. egyetemi magántanár, nemzeti múzeumi könyvtárőrt bízza 
meg. A M. T. Akadémia főtitkári hivatala felkéri az írókat, hogy életrajzi 
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adataikat és irodalmi működésük jegyzékét közvetlenül a szerkesztő címére 
(Budapest, VIII., Magyar Nemzeti Múzeum) beküldeni szíveskedjenek. 

U. i. 287. sz. — Kármán Mór meghalt. (1843. ХП. 25—1915. X. 14.) 
Rövid nekrolog és életrajzi adatok. (L. a többi napilapban is.) 

U. i. 288. sz. — A Tudomány, Irodalom rovatban : felhívás a nagy 
közönséghez a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára háborús gyűjteményé-
nek gyarapítása ügyében. 

U. i. 293. sz. — Gyászünnepély tíaksay Sándor emlékére. Napihír-
A budapesti Kálvin-téri ref. templomban tartott gyászünnepélyen Kálmán 
Gyula külsősomogyi esi>eres méltatta Baksay egyházi, irodalmi és szónoki 
érdemeit. 

U. í. 295. sz. •— A Tetemrehívás fűmen. Hír arról, hogy egy, a kolozs-
vári Nemzeti Színház igazgatójának, Janovics Jenőnek vezetése alatt mű-
ködő vállalat filmre vitte Arany János szép balladáját, a Tetemrehivást. 
A fölvételek színhelye Vajdahunyad vára és környéke. (Bemutatták a buda-
pesti Apollo-színházban, 1915 okt. 30-án.) 

U. i. 296. sz. —• Gabányi Árpád, meghalt. Napihír a jeles színész ós 
író elhúnytáról. (V. ö. Az Est. 1915. 298. sz. is.) 

U. i. 303. sz. — Lyon Lea. Regényes színjáték. írta Bródy Sándor-
Filmre átültették és rendezték : Pásztori Mihály és Kondor Sándor. Pro-
lógus Emőd Tamástól; előadta Molnár Aranka. Bemutató előadása 1915 
nov. 1-én a Mozgókép-Otthonban. 

U. i. 289. sz. — Hol legyen Jókai szobra 1 Csobod Imre, szőllősvég-
ardói áll. isk. igazgató azt javasolja, hogy Jókai szobrát Budán, a Gellért-
hegy alatt állítsák fel. — Keszler József : Palika címen ismerteti Gábor Andor 
drámáját. «Az író azt akarta demonstrálni, hogy ebben a gyarló világban 
az igazság csak üres szó, a sivár önzés a rend. Hogy művésziesen oldotta 
meg a maga elé kitűzött feladatot, az egészen bizonyos.» — Pereszlényi 
Pál : Kossuth Lajos iparpolitikai jegyzetei címen Kossuth L. most fel-
fedezett, ismeretlen kéziratát ismerteti. 

Adalékok Zemplén vármegye Történetéhez. 1915. évf . 2. sz . — Bongó Gy. 
Géza : Kazinczy berenc levelei vármegyénk archívumában. Kazinczynak 
1788. XI. 17-ről, Kassáról kelt, iskolaügyben írt levele Szirmay László al-
ispánhoz. — Csomor Lajos : A sárospataki kollégium bajai Í724—25-ben. 
(I.) «A tanárok közti egyetértés hiánya elsősorban a diákok fegyelmezet-
lenségében teremtette meg rossz g y ü m ö l c s é t ! . . . már az 1724. év előtt 
három évvel találtattak azon nemes kollégiumban ,sok emberséges külső 
és belső emberek becsületi ellen émanait pasquilusok'.» 

Akadémiai Értesítő. 1915. évf. 8—9. sz. — Ferenczi Zoltán : Petőfinek 
egy ismeretlen költeménytöredékét közli. A költőnek nejéhez írt verstöre-
déke tizennégy sor terjedelmű s tartalomban némi rokonságot mutat az 
1848 november első felében keletkezett «Hogy volna kedvem» kezdetű köl-
teménnyel. — Rexa Dezső : Faust a magyar színpadon. Kivonat szerző-
nek a M. T. Akadémiában 1915 május 3-án tartott előadásából. A magyar-
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országi első Faust-előadásnak azt az 1729-diki pozsonyi előadást kell tekin-
tenünk, melynek emlékezetét Károlyi Sándor tar tot ta fenn naplójában 
(«1729 máreius 13-án volt egy comoedia méltóságos hercegnél s prímásnál, 
Doctor Faustus producaltatván.») Hogy ez az előadás milyen nyelvű volt, 
ma kideríthetlen ; valamint az is, hogy kik játszották. Valószínű, hogy 
iskolai dráma volt s a pozsonyi jezsuita atyák adták elő. Szerző ezután a 
későbbi Faust-előadásokat ismerteti. 

U. i. 10. sz. — Emőcly László : Kazinczy Ferenc estéje. Hangulatos 
megemlékezés a nagy író utolsó napjairól. A cikk szerint a családi hagyo-
mány 1831 aug. 23-dikát tartja Kazinczy halála napjának (ellentétben a 
síremlék feliratával, melyen aug. 22 szerepel). — Веха Dezső : Vörösmarty 
stipendiuma. A cikkből megtudjak, hogy a Szózat költőjének atyja annak 
idején hiába folyamodott — szegénységére hivatkozva — fia számára 
ösztöndíjért. — Viszota Gyula: Tóth Kálmán akadémiai tagsága. Tóth 
Kálmánt a M. T. Akadémia lStil december 20-diki nagygyűlése választotta 
meg levelezőtagnak ; az ország katonai kormányzója, gróf Pálffy Mór, azon-
ban csak 18(i4 január 22-én hagyta jóvá a választást. A költő székfoglaló 
előadásul «A drámai nyelvről» írt tankölteményét olvasta fel 1864 nov. 
12-én. — Heltebrant Árpád Bugát Pálnak Toldy Ferenchez intézett huszon-
két levelét közli az 1830. I. 16. ós 1852. III. 20. közti időből. — Beöthy 
Zsolt beszéde Baksay Sándor ravatalánál. Kunszentmiklóson, 1915 jún. 20. 
Baksay — úgymond - Homérnak olyan nyelven lett magyar tolmácsává, 
mely költészetünk örök büszkesége marad. Eredeti elbeszélő munkáiban a 
magyar néplelket és sugalmait tolmácsolta. Keresetlen, de annál erősebb 
pátoszában magyar népünknek a bibliától áthatott lelke szól ; humorában 
pedig sajátos, eredeti felfogása . . . a kötődő nyájasságnak s a gondolkodás 
és érzés komolyságának a szeretet tüzében összeolvadt humora. (E beszéd 
később megjelent a Dunántúli Protestáns Lap 1915. évf. 43. számában is.) 

Alkotmány. 1915. évf. 247. sz. — a. : Lyon Lea. Bródy Sándor darab-
jának ismertetése. 

U. i. 263. sz. — kim. : Beszeljünk még a Lyon Leárót címen az Egyenlő-
ség c. hetilappal polemizál. 

U. i. 268. sz. — Harsányi Lajos : Karácson Imre emléke. A győri 
Karácson-emlékmű leleplezése alkalmából írott emléksorok a Konstanti-
nápolyban, 1911 május 2-án, levéltári kutatásai közben elhalt történetíró-
ról. Az ünnepély leírása a következő számban. 

U. i. 2"0. sz. — Bányai temetésének epilógusa. Zuboly temetésén a 
szabadkőművesek nem vettek részt, mert az Újságírók Egyesülete Prohászka 
püspököt kérte föl az elbúcsúztatásra. Ezért a Martinovics-páholy külön 
gyászünnepélyt rendezett. 

U. i. 273. sz. — Dr. Karácson Imre műfordításaiból. Karácson az 
újabb török irodalom néhány jelesebb alkotását lefordította és Keletről 
címen kötetben is kiadta. Ezek közül — a cikk — egy költeményt és egy 
mesét közöl. 

U. i. 275. sz. — my. : A magyar nyelő. Időszerű, rövid elmélkedés a 
rodalomtörténet. 4 
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nyelvünk érvényesülését, fejlődését befolyásoló múlt és jelenbeli mozzana-
tokról. 

U. t. 277. sz. — Komlóssy Ferenc. Eövid életrajz. 
U. i. 280. sz. —• (t. b.) : Széchenyi tragikuma. Friedreich István Szé-

chenyi életrajza П. kötetének ismertetése és bírálata. 
U. i. 281. sz. — Pázmány Péter élete. Nóvák Lajosnak, a Szent István-

Társulat népiratkái között megjelent és Fraknói nyomán irott füzetét 
ismerteti. 

U. i. 282.. sz. -— Közli, hogy Bider Ede lengyelre fordította Kiss 
Menyhértnek A censtochói legenda c. költeményét a Nova Beforrna c. 
lengyel lapban. 

U. i. 287. sz. — m. gy. : A negyvenéves népszínház. A Népszínház 
Rákóczi-úti épületét közadakozásból Fellner Nándor építette. 1875 okt. 15-én 
tartották a megnyitó előadást benne. A népszínmű akkor élte virágkorát. 
Legkedveltebbek voltak Csepreghy, Szigligeti és Tóth Ede népszínmüvein 
kívül Dobsa Lajos,""KoverTjájöi^ Szigeti József darabjai. A legnagyobb 
sikerek Rákosi Jenő, Evva Lajos, Porzsolt Kálmán igazgatása idejére esnek, 
akik kiváló színészeket gyűjtöttek maguk köré. Leghíresebbek : Blaha Lujza, 
Rákosi Szidi, Hegyi Aranka, Pálmai Ilka, Kopácsy Juliska, Kassai Vidor, 
Solymossy Elek, Szirmay Imre, Vidor Pál, Tamássy József. A magyar nép-
színmű virágzásának kora rövid volt. Ennek nemcsak a főváros egyre ide-
genebb lelkű közönsége az oka. Már Gyulai is csak átmenetnek tartotta 
a népszínművet a magyar dráma fejlődésében. Közelebb hozta a színpadot 
az élethez, lehetetlenné tette szánalmas külföldi bohózatok vendégszerep-
lését, de csak bevezetés lehetett a magyar bohózathoz és önálló magyar 
operetthez. A János vitéz sikere igazolni látszik ezt, de a Gárdonyi 
«Bor»-án kívül több egyéb jelenség is cáfolat arra, hogy a magyar bohózat 
kifejlődhessék. A jubileum alkalmából nem ünnepelték a népszínmű múlt-
ját. Ma a Nemzeti Színház művészei játszanak ideiglenesen benne. 

U. i. 292. sz. — A székelyudvarhelyi kódex. Vargha Damjánnak a 
Nyelvtudományi Társaságban tartott előadását ismerteti. 

U. i. 289. sz. — N. n. : Széchenyi-Láiichíd. Hír arról, hogy az új 
Lánchidat Széchenyi Istvánról nevezik el. — irt. gy. : Palika címen Gábor 
Andor új drámáját ismerteti. «Nem tragédia, nem erkölcsi tanulság, nem 
irodalom ; a Nemzeti Színháznak, ennek a tradícióinál fogva komoly tekin-
télynek legsúlyosabb tévedése: «a Palika». 

U. i. 293. sz. — .S. E. : Az esztétika története. A Révhegyi Rózsi for-
dította (Jánosi Béla tanulmányával kiegészített) Knight William-féle esz-
tétika-történet ismertetése. 

U. i. 302. sz. — Legendás idők. Szendrey József verskötetének rövid 
ismertetése. 

Athenaeum. 1915. évf. 3. sz. — Sebestyén Károly : Madách és az Ember 
Tragédiája. Jegyzetek Voinovich Géza könyvéhez. 

Berliner Tageblatt. 1915. évf. 538. sz. — Az «Ungarische Rundschau» 
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nyomán ismerteti a magyar Shakespeare-évkönyvet. «Néhány dolgozatot 
tartalmaz — úgymond •— melyek a német kutatás számára is nagyon 
érdekesek.» 

Budapesti Hírlap. 1915. évf. 247. sz.— V. M. : Lyon Lea. Bródy Sándor 
darabjának ismertetése. 

U. i. 265. sz. — N. n. : Tudósok és a háború címen I-Iatvany Lajos 
bárónak a Nyugat 1915. évf. 16. számában megjelent (Harcoló betűk c.) 
cikkével polemizál. 

U. i. 286. sz. — Dunántúli : Levelek. Megjegyzések Ady Endre és 
Gyóni Géza költészetéről (Ady Endrének két fiatal fővárosi tanulóhoz írt 
levele kapcsán). 

U. i. 288. sz. — Dunántúli : Levelek. Közli Móricz Zsigmondnak a 
Világ 1915. évf. 287. számában megjelent, Ady Endréhez intézett levelét. 

U. i. 289. sz. — Sz. : Palika. Gábor Andor ily című új drámájának 
ismertetése. «A komoly dráma, ha szabad (G. A.) mai kísérlete után ítél-
nünk, nem fog sikerülni neki.» 

U. i. 292. sz. — Dunántúlinak két — Babits Mihály és Mariay Ödön 
ellen írt — levelét közli. 

U. i. 299. sz. — Sebők Zsigmond Színfoltok című könyvének ismer-
tetése. 

U. i. 301. sz. — Fráter Aladár: Arany János új köntösben címen a 
Tetemrehívás c. ballada filmreviteléről ír. 

Budapesti Szemle. 1915. évf. 9. sz. — Kéki Lajos: Baksay Sándor 
{1832—1915.) Baksay írói munkássága a legnemesebb értelemben vett 
«Heimatkunst». Az otthon költészete, annak a világnak színes, meleg rajza, 
mely legszűkebb környezeteűl körülvette az írót. Ősei sorából négyszáz 
esztendő alatt egy sem volt Magyarország határain kívül — ő sem ; egyik 
sem beszélt anyanyelvén kívül más élőnyelvet — ő sem ; ellenben deákul 
mindegyik kitűnően tudott, miként ő is. Atyja tanította írni-olvasni s 
ennek emlékéül írásaiban is folyton vissza-visszatér a fiát tanítgató atyja 
képe. Deákiskolába Csurgóra kerül. Tanárai közül hálásan emlegeti Kacsoh 
Lajost, ki egyaránt nagy érdeklődést tudott kelteni tanítványában a bota-
nika s a klasszikusok iránt. A szabadságharc alatt odahaza művelte magát. 
Főként sok történeti és enciklopédikus munkát tanult át, aminek nyomai 
eűrűu felbukkannak írásaiban. Összes költőink közül Arany és Baksay 
mutatják a biblia és a klasszikusok legmélyebb hatását. Baksay erős ma-
gyarsága szülőföldjében gyökerezik. Kedves ormánsági magyarjai közül, 
amint a pályakezdéshez jutott, végképpen kiragadta sorsa. Halasra kerül. 
I t t hét évig (1855—1862) tanárkodik s itt írja első műveit : két költői 
beszélyt. Egyik (Mihály pap, 1858) Sztárai Mihályról szól, a másik (Modok 
Péter, 1861) halasi monda az erőszakos templomfoglalások korából. Ebbe 
a korba tér majd vissza legszebb elbeszélésének anyagáért is. Halasról 
kezd irogatni a Házi Kincstárba is, hol mindjárt első elbeszélésével (Egy 
kopott naplóból, 1861) magára vonja Aranynak a figyelmét. Irodalmi mim-

4+ 
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kásságát megakasztja esanádi lelkószkedése, honnan négy év múlva Kun-
szentmiklós hívja el papjául. I t t élte le boldog nyugalomban egész életét. 
1872-ben jelent meg Patak banya című elbeszélése, mellyel szép sikert 
aratott. E siker ellenére is később csak keveset írt. Egyházi méltósága 
egyre határozottabban vonta el az irodalomtól, úgy hogy másfél évtized 
óta nem is jelent meg tőle nagyobb hatású szépirodalmi dolgozat. Életé-
nek nemcsak eseményei, hanem emlékei is nyomot hagytak elbeszélései-
ben. A csudálatos történet Akháb Endrénéjében, a Nagymama karácsonjá-
nak Nádszál papnéjában Kacsóh Lajosnak, első kedves tanárának özvegyét, 
Nyikos Katalint rajzolja. A Pusztai találkozás templomépítésében a luzsoki 
templom építésének emlékei csillannak föl, melyben ő is káplánkodott. 
Különben az elbeszélés hőse sorsának alakítása Baksaynak — Dömötör 
Jánossal való — megható baráti viszonyához fűződik. Költőnk lelkét az 
egyszerű élet szépségei foglalkoztatják legmélyebben. Főként három körből 
választja tárgyait : a magyar kálvinista papság, a diákélet s a népélet 
köréből. A magyar irodalmat a kálvinista parochiák életének rajzával gaz-
dagította elsősorban, mint új tárgykörrel, de legtöbb művészi értékük két-
ségtelenül népi alakjainak van. Az egyházi élet köréből egész sereg eredeti 
alakot vezet elénk (Pusztai találkozás). Másik kedvelt tárgyköre a diákélet 
rajza. Nála Debrecen a világ középpontja s öreg kollégiuma minden szel-
lemi jó forrása. (A csudálatos történet, Ispáró, Tifagómen, Tipiomen.) 
Harmadik tárgyköre a népélet ; még periig a magyar nép egy szűkebb 
körének, az Ormánság népének élete, melyhez meleg szeretet fűzi. Igen 
erős érzéke van a néprajzi érdekességek iránt. Az ormánsági népnek leg-
költőibb s leggazdagabb rajzát «Jáhel»-ben s a «Patak banyá»-ban nyújtja. 
«Jáhel a legszebben rajzolt parasztlány irodalmunkban.» Általában alig 
lehetne Aranyon kívül más írónkat említeni, aki annyira ismerné a magyar 
parasztot s annyira nem fölszínes, hanem a néplélek mélyén szántó voná-
sokkal igyekeznék bemutatni, mint írónk. Baksay kitűnő megfigyelő s erős 
érzéke és vonzalma van a zsánerszerű iránt. Három elbeszélésében (Töm-
pöri Balázs, Jobb kezem, Babett) élénk s számunkra már szinte törté-
neti érdekességű képet kapunk az elnyomatás korából. A múltba is vissza-
visszaszállt Baksay képzelete. Történeti elbeszélései munkásságának kevésbbé 
sikerült felét teszik. Van érzéke ezekben is a jellemzetes iránt, de a leg-
többször elhumorizálja a korrajzot. (A király futása.) «Dáma» című mun-
kája a mohácsi vész korabeli magyarság sötét körképe. A kálvinizmus 
zordon ótestamentumi szelleme hatja át legjobb elbeszélését a «Patak 
banyá»-t, egyetlen történeti novellánkat, melynek hőse a nép sorából való. 
Erős konfliktust helyez egy parasztasszony egyszerű lelkébe, bitéhez ragasz-
kodó hűsége és anyai érzése között. Sok érdekes vonást tárnak fel előttünk 
a múlt századeleji dunántúli köznemesség világából «Horváth Adám életé-
ből» írt kis történetei. Elbeszélésein kívül fordításai, néprajzi és papi dol-
gozatai egészítik ki Baksay írói munkásságát. Még pályája elejére esik 
koszorúzott Lucanus-fordítása, mely után már deres fővel az Iliászt adta 
ki. A rímes alexandrinusokban készült fordítás filológus körök részéről 
visszautasító fogadtatásban részesült. A kifogások legnagyobb része a dolog 
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természetében rejlő s ellenükre is e fordítás határozott nyeresége irodal-
munknak. Néprajzi kisebb dolgozataiban nagy enciklopédikus ismerettel 
pontos megfigyelés, színes előadás s a magyar nép bensőséges szeretete 
társul. Papi dolgozatai közül az a három beszéde válik ki, melyekben 
országos nagy gyásznak ad hangot : az Erzsébet királynéról, Budolf királyfi-
ról, Kossuth Lajosról mondottak. Baksay világfelfogásának tengelye derűs, 
boldog optimizmusa, az életnek nemes, szép felfogása. Nagyon szereti a 
gyermekeket ; nincs elbeszélése, melyben ne szerepeltetné őket. Diákjainak 
tűz az eszük, de nagy kópék. Felnőttjei is majd kicsattannak az egészség-
től, telve vannak életkedvvel és kedélyességgel. Igazán álnok emberei nin-
csenek, bár a legtöbbjükben van egy kis ártatlan ravaszság. Férfiainál 
kevésbbé vidámlelkűek asszonyai. Optimizmusa Jókaihoz kapcsolja s egy 
pár hőse is az ő hatását mutatja. (Pl. Bán Balázs «A király futásá»-ban 
egészen Jókaiszerű hős.) Abban is hasonlóságot mutat Jókaival, hogy el-
beszélésébe sokat belevisz alanyiságából. Alakjait kétségtelenül idealizálja, 
de a részletek realitása folytán mégis valószerűekké tudja tenni. Amint a 
lélek elemzését nem találjuk meg nála, lígy lelki fejlődést is hiába keres-
nénk alakjaiban. Jelessége elsősorban nem is a jellemzésben, hanem elő-
adásában van. Két tényező nyomja rá bélyegét : papi pályája s kitűnő 
adomázó tehetsége. Sok nála a tanító célzású részlet, az egyszerű, józan 
életbölcseségre oktató történet. A papra utal bibliás stílusa. Alakjainak 
nemcsak beszédmódjuk, de képzetkörük is egyházias színű. Anekdotázó 
képessége nyomot hagy elbeszélései koncepcióján is ; legtöbbjük egy-egy 
ötletből sarjad ki s szélesedik elbeszéléssé ; olykor a belső valószínűség is 
az ötletnek esik áldozatául. Az adomát kedvelő hajlamából következik a 
mulatságosnak sokszor a kelleténél erősebb kiemelése. Anekdotázó tehetsé-
gével függ össze előadásának frissesége, fordulatossága és élénksége. Alig 
van elbeszélése, melyet elbeszélő hangon kezdene. Emellett előadása köz-
vetlen, szinte családias színezetű ; úgy beszél hozzánk, mintha rokon be-
szélne rokonoknak közös ismerősökről. Amennyire növeli közvetlenségét 
keresetlensége, ép oly ártalmára van szerkezeteinek. (A «Dámá»-ban ter-
jedelmes helyrajzi értekezéseket nyerünk a mohácsi csata színteréről. 
Szerkezeteiben sok a pongyolaság és egyenetlenség, formáiban sok a sze-
szélyesség és különcködés. Jelessége sohasem az elbeszélés egészében, in-
kább a részletekben és a háttér élénk megrajzolásában van. Epizódalakjai 
sikerültebbek, mint főhősei ; humora is inkább ezeken csillog. A magyar 
természetnek megfelelően ment minden szentimentalizmustól, s mégis van-
nak igen szép, meleg részletei, melyeket mély elegikus és patetikus érzés 
áraszt el. Sűrű módja Baksaynál a komikus hatás keltésének komoly költői 
idézetek, szólamok tréfás használata, paródikus föllengés, tréfás nagyítá-
sok stb. Nyelve a legtisztább, legtősgyökeresebb s legegyénibb színű költői 
nyelvek közé tartozik. Egyaránt hatalmában van a népnyelv s az archaizá-
lás. Ebben a tekintetben ő közelíti meg leginkább Aranyt. Egészében a 
magyar léleknek egyik legépebb s legrokonszenvesebb kifejezője. — lyg—; 
Katona Lajos irodalmi tanulmányait ismerteti. (E mű ismertetését 1. folyó-
iratunk : 1914. évf. 112. 1.) 
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U. i. 10. sz. — Takáts Sámlor : Zrínyi Miklós ismeretlen levelei. (I.) 
A cikk Zrínyi Miklósnak több ismeretlen levelét mutat ja be a kortársak 
olyan kiadatlan leveleivel együtt, melyeket irodalmunk eddig föl nem hasz-
nálhatott. E levelek bizalmas családi levelek, melyek írójukat a maga köz-
vetlenségében mutatják be s megerősítik mindazt a magasztos erkölcsi 
tulajdonságot, amit eddig Zrínyi művei alapján ki lehetett hüvelyeznünk. 
Szerző az előkerült adatok alapján Széchy Károly Zrínyi-életrajzának több 
tévedésére mutat rá. Megtudjuk a cikkből, hogy a korán árvaságra jutott 
költő és öccse atyjuk halála után Batthyány Ferenc özvegyének, a protes-
táns Lobkovitz Poppel Évának keze alá kerültek s hosszabb ideig az ő 
várában nevelkedtek, valószínű, hogy a német nyelvet is az ő udvarában 
tanulták meg. Poppel Eva egész haláláig anyai szeretettel csüggött a két 
fiún, kik legelső leveleiket ő hozzá intézik. E diákkori levelek — szerzőre — 
azt a benyomást teszik, hogy azok járnak helyes nyomon, akik a költő szüle-
tését 1618-ra teszik. «Mivel Zrínyi Miklós 163í)-ben már megkérte Dras-
kovich leányának a kezét, Zrínyi szerelmes verseinek eddigi kronológiai 
meghatározása magától megdől. Mert hiszen Kanyaró és Széchy azt hitték, 
hogy Zrínyi csak 1645-ben ismerkedett meg Draskovich Máriával.» Odább 
ezt olvassuk : «politikai okok tették szükségessé a harmincéves háborúban 
való részvételt. De hogy Zrínyi Miklós nem valami nagy lelkesedéssel 
ment oda, az bizonyos.» Az ismertetett levelek egyebeken kívül főképpen 
Zrínyi és Batthyány Ádám viszonyát illetőleg tanulságosak. — Ferenczi 
Zoltán : A százéves Wawerley címen Scott Walter regényének jelentőségét 
méltatja. Scott az igazi költő eljárásával az egyéni életet a nagy történelmi 
folyamat részesévé teszi, mely tehát a történelemmel együtt foly s szoro-
san, vagyis adatszerüleg nem, csak szelleménél s alkalmazkodásánál fogva 
történelmi. Ezáltal vált Shakespeare ós Goethe nyomán a történelmi 
regény megalkotójává ; ezzel tett elhatározó befolyást a magyar regény-
megteremtésére nálunk Gaal .József, de kivált .Jósika Miklós által. Nálunk 
az irodalomban az első Bajza volt, aki Scott hatására, érdemeire fölhívta 
a figyelmet s aki regényt próbált írni Scott modorában, de ez töredék 
maradt (Kámor). A romantikus valótlanságok és túlzások, de már Scott, 
hatása is, együtt hatottak Gaal Józsefre, kinek Szirmay Ilona című tör-
ténelmi regénye lS36-ban, csak kevéssel előbb jelent meg, mint Jósika 
Abafiia. Gaal okosan követi Scott első művének példáját, hogy a közel-
múltból merít, de bár felhasználja mestere több eszközét, Gaal nem mélyedt 
el eléggé a korba s jellemző ereje is kevés, előadása meglehetősen száraz 
és sok helyt fárasztó. Nagyobb szerencsével lépett fel Jósika, kiről az, hogy 
Scott követője, már kortársai előtt is köztudomású volt. Az a mód, amint 
Jósika előkészült a regényírásra, nagyon emlékeztet a Scottéra. О is mint 
ifiú és később mint katona, rengeteget olvasott, de válogatás nélkül. 
Azonban Jósika e nagy olvasási kedvében nem volt oly egyirányú és alapos, 
mint Scott. Emellett nem is ment oly alapos írói és költői iskolán át mint 
példaképe. Ha Scottnak is felróják későbbi műveiben a nyelvbeli pontat-
lanságokat, ezek Jósikánál egyenesen rikítók és elidegenítők ; s bár az 
erkölcsi hatás Jósikának is fő írói célja, ebben is messze áll Scott erkölcsi 
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nemes tisztaságától és egyszerű természetességétől. Abafi leginkább Wawerley 
hatására mutat. A mesealkotás és az alakok beállításának módszere azonos 
a Scottéval. Magáról a történelmi regény alaptermészetéről is Jósika utóbb 
körülbelül ugyanazokat mondja, mint Scott ; csakhogy önkényességei, 
anakronizmusai sokkal számosabbak, mint általán számosabbak a könnyed" 
ségtől és kevesebb ismeretből eredő hibák. De azért Jósika első regényé-
nek s a többinek is érdemei nem mindennapiak ; ezért hatásuk természetes 
volt. Nagy előnye, hogy tudott elbeszélni, mesét alkotni s ezt figyelmet 
lekötő módon fejleszteni. Emellett volt érzéke a realitás iránt. Az előadáson 
egészben véve van üdeség és báj, a cselekvényben elevenség, drámaiság és 
történelmi színezet. Hatott olvasóira kedves női jellemeivel ; elősegítette 
regényalakjai nemes érzelmei által a társadalmi finomabb érintkezést, mely 
ugyan nem nélkülözte a modorosságot, de mindenesetre haladás volt. — 
d. : Vargha Gyula költeményei. Valódi költő szól e kötetből hozzánk. 
Fiatal szívének történetét mintegy kialakíthatjuk első dalaiból. Lelkének 
gazdagsága tovább táplálja költészetét a szerelmi inspiráció elmultával is. 
Már szerelmi vallomását jövendő nejéhez hitvallásával kapcsolta egybe s 
így hevíti át vallásos érzése szeretetreméltó családi költészetét is. A vallá-
sos érzésű bölcsnek ihletével korholja korunkat, melynek újra szüksége 
van a «megváltó égi szeretet felragyogására.« (Jövel, Megváltó!) Vallásos 
költészetének legszebb terméke A gyermek Jézus eltűnése című bibliai tör-
ténet, melyet Lukács evangeliuma inspirált. Több oly költemény van e 
kötetben, melyet a részvét sugallt (A gyermek. Télen a nyaralóban). Szim-
bolikus mélység van a vándor rigó tragédiájában (Egy vándor rigóra). 
A részvét e költészetével benső kapcsolatban van az a panteisztikus érzés, 
mely egységbe fűzi a költő lelkét a természettel (Téli alkonyat. Tengeren. 
Menekülés). Költőnk szereti az egyszerűt, a népiest, a naiv közvetlenséget. 
Gyermekemlékeiből vett közleményei, mint az Öreg méhes, a Téli dal, 
Gyermekemlék, Első haragom, különösen kedvesek. Vérében vannak a nép-
dal formái, azokon többször szól a maga nevében, de igen jó népdalokat 
is ír. A vén sirásó kitűnő genre. Egyszerűsége s természetessége mellott 
is költőnk lelkében van bizonyos elégületlenség s fájdalmas bonyodalmas-
ság. Költeményei nagy részén melankólia vonúl végig. Két kiváló költe-
ményben képzeletének különös érzékenységét jellemzi a hangok és színek 
iránt (A hangok. A fény). Ifjú korában termékenyebb volt költészete, mint 
élete nyarán és őszén. E változást magyarázza a Barátomhoz című költői 
levelében. A Római elegiáhan szárnyaló nyelven ós az örök városnak méltó 
egyetemességgel szólaltatja meg belső tusáját. Talán legszebben tár ja fel 
lelke fájó titkát a Rendezgetve ós Későn született dalok című költemények-
ben. Van egy hőse a költő érzésének, mely teljesen kialakult, melyből alig 
maradt valami némán szívébe zárt kísértetnek és ez : hazafiassága. Haza-
fias költészete igen gazdag a motívumok, a fajok különféleségében. (A le-
bontott kastély. A kávai temetőben. Magyar föld. Pusztuló gazda.) Törté-
neti képei s elbeszélései nem egyenlő értékűek. A képek jobbak, mint az 
elbeszélések. Elbeszélő költeményeinek közös hibája, hogy a motívumok 
széjjelhúznak, nem találkoznak egy erősen megalkotott központban (Czeg-
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lédi István. Túri doktor. Csabor úr. Bezerédi). A történeti költemények 
közt a legkiválóbb Tinódi halála. Az ilyen történeti képek alkotásában 
költőnket segíti erős érzéke a lírai kompozíció iránt. Hazafias költeményei 
között ez az érzék a legszebben nyilvánul A Dunaparton című költemény-
ben. Hazafias lírája oly erősen pesszimisztikus, mint talán Kölcsey óta egy 
magyar költőé sem. Költőnk pesszimizmusa abban is rokon a Kölcseyé-
vel, hogy küzdelemre szólít fel a sors ellen is. Hazafias lírája a nemrég 
lezajlott pártviszályokra vonatkozik. A Magyar ember dala című 1883-ból 
való költeményében — mintegy a jövőt sejtve — a magyar parasztot 
dicsőíti. Alkalmi költeményei is hazafias lírájához tartoznak. Költőnk hely-
zete irodalmunkban kiemelkedő. Híve maradt a régi hagyományoknak, bár 
hatott reá több idegen irány is. Lelkében azonban az idegen hatás átala-
kult s gyarapította a nemzeti és egyéni tartalmat oly művészettel, aminő-
höz foghatót csak kevés kortársában találunk. — r-r. : Két új elbeszélés-
kötet címen Berczellyné Gajáry Böskének, Mardocheus és Gajáry István-
nak, Az utolsó Drághfy és egyéb történetek című szépirodalmi munkáját 
ismerteti és bírálja. 

Dél. 1915. évf. 13—16. sz. — Bányai Klemer sírjánál. Tudósítás arról 
a kegyeletes ünnepről, amelyet a szabadkőművesek rendeztek 1915 szept. 
26-án Bányai Elemér sírjánál. Közli Jászi Oszkár búcsúbeszédét. 

Deutsche Revue. 1915. évf. 9. sz. — Raimund Friedrich Kaindl : Die 
Deutschen in Ungarn. Szerző vázolja a Magyarországon élő németség 
múltját és jelenét. A németek már Nagy Károly idejében virágzó kultúrát 
alapítottak Pannoniában. A német városoknak értékes régi könyvtáraik van-
nak. A könyvnyomtatást németek kezdik el (Hess András). A magyar nyelvre 
és irodalomra a német kutatás és költészet nyomatékos befolyással volt. 

Deutsche Rundschau. 1915. 42. évf. 1. sz. — âçtpç ismerteti Moór Elemér-
nek A Toldi-monda és német kapcsolatai c. értekezését. (E mű ismerteté-
sét 1. folyóiratunk 1915. évf. 319. 1.) 

Die Zeit. 1915. évf. 4676. sz. — Árpad: Lustig-traurige Zens Urgeschich-
ten. Tárca a magyarországi, 1867 előtti cenzúráról. 

Dunántúli Protestáns Lap. 1915. évf. 36. sz. — Thury Etele: Révész 
Imrének, Dévai Biró Mátyás tanításai című munkáját ismerteti. (L. folyó-
iratunk : 1916. évf. 39. 1.) 

U. i. 37. sz. — Kapossy Lucián : Vértesy Gyulának A vér és egyéb 
történetek című szépirodalmi munkáját ismerteti és bírálja. 

U. i. 43. sz. — Beöthy Zsolt : Baksay Sándor ravatalánál. Kunszent-
miklóson, 1915 június 20-án tartott gyászbeszéd. (Előbb az Akadémiai 
Értesítő 1915. évf. 10. számában jelent meg.) 

Egyenlőség. 1915. évf. 29. sz. — Fabó Bertalan dr. «Irodalom» címen 
a «haditudósítókká lett világhírűek» vádja ellen fordul. 
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U. i. 32. sz. — f . gy. ismerteti Franyó Zoltánnak A kárpáti harcok-
ról c. könyvét. 

U. i. 40. sz. — Fodor Gyula Pogány Józsefnek «Lemberg» с. könyvét 
ismerteti. 

U. i. 41. sz. — N. n. : Glosszák a hétről cimen válaszol ifj. Gonda, 
Bélának a Magyar Kulturában, >A magyar irók és s háború» c. cikkére 
és cáfolja feltevéseit. 

U. i. 43. sz. — Venetianer Lajos : Szabolcsi Miksa. Nekrológ. 

Egyetemes Philologiai Közlöny. 1915. évf. 8. sz. — Wagner József : 
A Wagner-operák magyar fordításáról. (III.) A Tannhäuser, a Lohengrin 
s a Der Bing der Nibelungen című operák magyar fordításának ismerte-
tése és bírálata, — Trócsányi Zoltán: Horger Antalnak, A nyelvtudomány 
alapelvei című munkáját (Ismertette folyóiratunk: 1915. évf. 155. 1.),—• 
Fest. Sándor : a Heinrich Gusztáv szerkesztésében megjelenő Álshakespearei 
drámák I—IV. füzetét, — Verő Leo : Stacke] Pálnak, Bolyai Farkas és 
Bolyai János geometriai vizsgálatai című műve Bados Ignáctól való magyar 
fordítását, — Heinrich Gusztáv: Bruno Altauernek, Dietrich von Bern in 
der neueren Literatur (Breslauer Beiträge XXX. 1912.) című dolgozatát,— 
Váczy János : Tóth Lászlónak, Pálma Károly Ferenc élete és munkái, — 
továbbá U. Szabó Gyulának, Trencséni Csák Máté a magyar drámai és 
epikus költészetben, — Viszota Gyula : Zoltvány Irénnek, Szülőföldi és 
környezeti elemek Kisfaludy Károly költészetébon, — Papp Ferenc: Agárdi 
Lászlónak, Kemény Zsigmond és az olvasók című értekezését ismerteti és 
bírálja. (Utóbbi három mű ismertetését 1. folyóiratunk: 1915. évf. 63. és 
60.1.). — Vértesy Jenő : Baksay Sándor. (1832—1915.) Nekrológ. — Ferenezi 
Zoltán: Ki volt Dardanus 9 A «Dardanus» álnév alatt 1844 dec. 11-én az 
Életképekben (1844 II . 24. sz. 783. 1.) «Sajóvölgye, nov. 29-én» c. úti levél 
szerzője : Pompéry János volt. — Marót Károly : A bábúcsel Tompa 
«Arokházi Lörincz»-ében. Vagy csakugyan a nép száján élő adoma volt 
Tompa forrása, azonban valami, egyelőre ismeretlen változatban, vagy 
pedig a költő egyenesen a háborús gyakorlatból költőitette e közönséges 
és népszerű hadicselt. -— Pfeiffer Izsák adatot közöl a Visio Philiberti 
forrásához. 

Egyetemi Lapok. 28. évf. 13. sz. — Közli Beöthy Zsoltnak, mint a 
budapesti egyetem új rektorának arcképét. 

Egyházi Közlöny. 1915. évf. 36. sz. — Vaszary Kolos. Vezércikk. 
U. i. 38. sz. •— Gerely József. (1871—1915.) Életrajz és méltatás. 
U. i. 39. sz. — Gerely József temetése. Közli Prohászka Ottokár sír-

beszédét is. 
U. i. 41. sz. — N. п.: Komlóssy Ferenc dr. (1853—1915.) Rövid meg-

emlékezés és életrajz. 

Élet. 1915. évf. 31. sz. — a. j. : Ai én rózsáim címen Lampérth Gézá-
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nak az Elet kiadásában megjelent könyvét ismerteti. «L. G. a magyar szép-
ségeken új színeket talált, ú j változatos és friss ritmust. Bensőségesebb 
volt átér/.ése, mélyebb, őszintébb melankóliája, tisztább, szélesebb mezőkre 
kiterjedő a látása. Forradalmi volt a maga idejében, de ízig-vérig magyar, 
konzervatív és tisztaitéletű. » 

U. i. 37. sz. — a. j. : Az én rózsáim. Lampérth Géza fejlődését mutatja 
be összegyűjtött prózai munkáinak megjelenése alkalmából. — Kópja : 
Lyon Lea. Bródy Sándor színdarabjáról írt elitélő kritika. 

U. i. 39. sz. — Szitnyai Zoltán: írók és irodalom «íróból, közön-
ségből egyaránt hiányzik az a meggyőződés, hogy az egyéni tehetség sok-
oldalú esapongása helyett a szellemi erőknek egyirányú és elmélyülő mű-
ködésére van szükség.» — a. j. : Gerely József Nekrológ. — Szén : 
Sáfár István : Eszter c. művét ismerteti. 

U. i. 40. sz. — N. п.: Göndörhajú, zsidólányok ennen polemizál Szász 
Zoltánnal. (V. ö. Pesti Hirlap 1915. évf. 268. sz.) — т . : Aage Madelung 
Hadi Naplóm c. feltűnést keltő könyvét ismerteti. «A könyv gyönyörű 
apoteozisunkat írta meg.» 

U. i. 42. sz. — Andor József: Kultúránk válsága. «Az irodalom 
legújabb forradalma a magyar irodalom tisztes hagyományaitól olszakadt.» 

U. i. 43. sz. — Anka János : A háború költője Gyóní Géza költé-
szetét ismertetve, ezeket írja : «a háborúnak csak Gyóni adott igazi költői 
értéket. « 

U. i. 44. sz. — Szén : Pásztor Józsefnek A muszka vendég c. háborús 
novellás kötetét ismerteti. 

Esti Újság. 1915. évf. 109. sz. — N. п.: Szabadka és a przemysli. ver-
sek. Hír arról, hogy Szabadka város Gyóni Géza verseiből 500 példányt 
vásárolt. 

U. i. 240. sz. — t. gy. : Palika címen Gábor Andornak először a 
Nemzeti Színházban 1915 okt. 15-én előadott darabját ismerteti. 

Irodalomtörténeti Közlemények. 1915. évf. 4. sz. — Vértesy Jenő: Kis-
faludy Károly drámaköltészete. Az ifjabb Kisfaludy munkásságának leg-
nagyobb része színművekből áll. Belső ösztön hajtotta elsősorban színmű-
vek írására, mert a külső ösztönzések meglehetősen hiányoztak. Az iroda-
lom szeretete öröklött vonás nála. Bátyja a maga korának legünnepeltebb 
költője volt. Kettőjük költői egyénisége éppen olyan ellentétes, mint jelle-
mük és sorsuk. Kisfaludy Károly úttörő s féllábával még a régi drámaírók 
talaján áll, akik a drámában csak hazafias históriát akartak adni s fogal-
muk se volt a dráma belső formájáról. A tatárok, Ilka, Szécsi Mária, Zách 
Klára, Kemény Simon : kísérletek, amelyek csak az irodalomtörténetírónak 
érdekesek. A Stibor vajda több figyelemreméltó szempontot nyújt Kisfaludy 
drámaírói képességeit illetőleg mind a tárgyválasztásban, mind a jellem-
zésben s a drámai küzdelem formájában. Az összeütközés magán viseli, 
Schiller hatását : kis részben a Teli Vilmosét s nagy részben az Ármány 
és Szerelemét. A jellemzésben is halad a költő, bár sok kezdetlegesség van 



59 FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 
54 

benne. Az alakoknak csak egy-két jellemvonásuk van. Shakespeare hatása 
is felötlik. Beczkó az első magyar romantikus bohóc. Tisztultabb fölfogást 
tükröz vissza az író Iréné c. szomorújátéka. Bolyaitól vette a tárgyat, de 
Bolyai nincs rá hatással. (V. ö. ezzel szemben Stephanie József : Kis-
faludy K. és Bolyai F. Bp. 1908.) A darab stílusa németes : Schiller 
pátosza, Korner áradozása érzik ki belőle. A jó gondolatot Kisfaludy nem 
bírta jól keresztülvinni. A műnek nincs történeti levegője. Nyelve nem 
szűkölködik képekben, hasonlatokban, de a színek mind szétfolynak s a 
nyelvnek nincs plasztikája. Az irodalom nagy kárára Csák Máté c. da-
rabja töredék maradt. A vígjátékíró Kisfaludy más, mint a drámaíró. 
Emez romantikus volt, amaz teljességgel nem. Kómikai tehetségének két 
formáját talán legjobban szembeállítva két versében szemléltetjük : A kí-
sérteiben és A sastol/Ъап. A vígjátékokat könnyen és kedvvel írta, összesen 
tizennégyet s azok közül tíz egyfelvonásosát. Sehol sem áll annyira német 
hatás alatt, mint A pártütök c. darabjában, melyben Clauren «Der Gift-
mord» с. víg elbeszélését utánozta. Két kis történelmi vígjátékát, «А párt-
ütők» naiv félreértését s «A betegek» jellemkomikumát kivéve, valamennyi 
vígjátékának szerelmi cselszövény az alapja. Többször él a föl nem ismerés 
ősrégi motívumával. Hat darabjában szerepel az álöltözet. Történetei egy-
szerűek, alakjai átlátszók, de a lefolyás élénk s a vígjátéki point csattanó, 
«A pártütők»-ben Kisfaludy nagyon közel áll a régi commedia del'arte-hoz, 
talán önkénytelenebbül, mint maga is gondolná. Kotzebuet, Molièret, 
Shakespearet többször említi, Goldonit soha, pedig kétségtelenül hatott rá. 
A comedia dell'arte-ra emlékeztetnek a nevek is, melyek előre sejtetik az 
illető kilétét. A fejlődő vígjáték a fiatal emberek közé új típust teremtett : 
a bonvivant-t. Van Kisfaludynak is egy bonvivantja s ez Morlay Móric 
A leányőrző bői. A társadalom némi durvasága okozta, hogy a pártában 
maradt leány komikus. A jelen megváltozott társadalma lassan kiküszö-
böli e típust ; Kisfaludyék még kacagnak rajta. Molière hatása alatt készült 
a : Nem mehet ki a szobáitól s A betegek c. vígjáték. Utóbbi egyik leg-
ügyesebb dolga, melybe élményeit is belevitte. Utolsó éveiben írta leghosz-
szabb vígjátékát a Csalódásokat, mely magasan kiemelkedik a többi közül. 
Szereplői közül Mokány : Kisfaludy legsikerültebb alakja. A Mátyás-dara-
bokban : — Barátság és nagylelkűség, Szilágyi szabadulása, Mátyás deák, 
Hűség próbája — még nincs egyöntetűség. Közülök az első legköltőibb 
színműve az írónak, a harmadik pedig esztendőkig a magyar színpad egyik 
legnépszerűbb darabja volt. Kisfaludy fölfogása optimisztikus. О a magyar 
vígjáték, a magyar víg elbeszélés voltaképpeni megalapítója. Borúsabb 
hangulatai csak a melankólia s a tiszta megilletődés. Nincs ennek az élet-
nek mélysége, nincs e költészetnek filozófiája, de van annál több kedélye. — 
Szegedy Rezső : Zrínyi Miklós és a szigeti veszedelem a horvát költészet-
ben. (II. és bef. közi.) A horvát műköltészetben az első alkotás, mely a 
szigeti ostromot feldolgozza, Karnarutic Barnabás zárai költőnek négy 
énekes kis eposza, melynek első kiadása 18 évvel a megénekelt esemény 
után jelent meg. Művét a költő a szigeti hős fiának, Györgynek ajánlotta ; 
második kiadását Fodoróczy Péter rendezte sajtó alá (1661 ?) és Zrínyi 



60 FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 54 

Miklósnak, a magyar költőnek ajánlotta. Zrínyi és hősei Karnarutic eposzá-
ban már nem magyarok, hanem tisztán horvátok, buzgó katolikusok s a 
reformáció ellenségei. Zrínyi Miklós a költő, ki kétségtelenül ismerte 
Karnarutic kis eposzát, bármily lelkes katolikus volt, ily határozottan nem 
fordult a protestantizmus ellen. Hívebben követi e tekintetben Karnaruticot 
költőnk öccse, Zrínyi Péter, ki bátyjának művét horvát nyelven átdolgozta 
s ezen átdolgozásban kifejezésre juttatta horvát büszkeségét és az anti-
reformációért való lelkesedését. Szerző ezután részletesen és komoly tudo-
mányos elmélyedéssel — egészen napjainkig — ismertetve a tárgyára vo 
natkozó összes költői alkotásokat, befejezésül rámutat arra, hogy miképpen, 
változott Zrínyi Miklós képe a horvát költészetben aszerint, amint más és 
más eszmék foglalkoztatták a horvátságot. A népköltészet «magyar bánó-
jából lett az antireformáció korában az antireformációért lelkesedő büszke 
horvát, az illyrizmus idején a magyarságtól idegenkedő és a délszláv tör-
zsek egyesüléséért lelkesedő illyr, végül a legújabb korban tévutakon járó 
magyaron, ki nemzete érdekeinek csak ártott. «A jelenség egyik ós leg-
fontosabb oka — úgymond — a horvátság lelki megalkotottságában kere-
sendő . . . Költői lélek ez ; . . . sok Zrinyiászt alkotott, s változatos a kép, 
melyet századok folyamán Sziget hős védőjéről a horvát költészet nyúj-
tott — de nem igaz.»— Dézsi Lajos: Bégi magyar verseskönyvek ismer-
tetése. IV. Mihály deák kódexe. A Magyar Nemzeti Múzeum kézirattárá-
ban 17. Quart. Hung, jelzet alatt őriztetik az a XVII. századbeli verses 
könyv, amely e néven ismeretes. Nagyobb részét Mihály deák írta össze, 
innen nevezték el a kódexet. Első ismertetése Nagy Sándortól való. 
Ez azonban nem pontos, mert például a Batizi-féle «Isak patriarka házas-
ságát» egészen kifelejtette. Az ismertetést folytatta Erdélyi Pál. A kéz-
irat 286 lapra terjed s több kéz írása. Negyvenhárom darabjából a leg-
több (19) a bibliai epika körébe tartozik, 9 vallásos ének, 4 oktató-feddő 
ének, 3 magyar históriás, 1 világhistóriás ének, 1 egyháztörténeti elbeszélő 
költémény, 1 széphistória, 4 vegyes prózai mű (eredeti és fordítás) és 
1 latin verses oktatóköltemény töredéke. Legnevezetesebb prózai darabja 
a Mikházy Szécsi János Rettenetes dolga, a különben is szegényes magyar 
visio-irodalomnak sok másolatban elterjedt s népszerűvé vált képviselője. 
Ez a legrégibb másolat. (Szorző ezt betűhíven közli.) — Harsányi István 
és Gulyás József folytatják Petrőczy Kata Szidónia verseinek közlését 
(III. és bef. közi.) A XXXVI. számú vers után a kiadók ezt jegyzik 
meg : «Innen kezdve a kézirat végéig a Thaly-féle másolati példányban 
Thaly folytatta a másolást . . . Thaly a szöveggel nagyon önkényesen 
bánt . . . kénytelenek . . . tehát a hátralevő kilenc verset Toldy másolatából 
közölni. A Thaly-készítette másolat eltérései annyira magukon viselik a 
tudatos modernizálás bélyegét, hogy még változati értékük sincs . . . » — 
Papp Ferenc : B. Kemény Zsigmond levelei Pusztakamaráson. (III. és bef. 
közi.) A levelek közül ötöt anyjához, kettőt Zeyk Károlyhoz, egyet Kribl 
József szabóhoz írt Kemény. Ezeken kívül a költő anyjának fiához írt egyik 
levelét is közli Papp F. — Kristóf György Kazinczynak Sipos Pálhoz írt 
(1814. VIII . 6. és 1815. I. 21-én kelt) két eddig ismeretlen levelét közli 
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Lészay Dániel egykori szászvárosi orvos másolatgyűjteményéből. — Tolnai 
Vilmos Hat kortesnótát közöl a Kubinszky-Pecsovics-világból. — Alszeghy 
Zsolt az «Actio curiosa»-nak a M. T. Akadémia kézirattárában levő eddig 
ismeretlen kéziratáról írva, annak a föltevésnek ad kifejezést, hogy az 
Actio curiosa szerzője talán : Chernel István volt. — Császár Elemér 
Bessenyei Györgynek Teleki József gróf ellen irt gúnyversét közli. — 
Noszlopy Tivadar Csokonainak egy búcsúdalát s egy ismeretlen levelét 
közli. — A könyvismertetések sorában Zoványi Jenő : Révész Imrének* 
Dévai Biró Mátyás tanításai, -— Császár Elemér : Friedreich Istvánnak, 
Gróf Széchenyi István élete (I.), — Berze Nagy János : Moor Elemérnek, 
A Toldi-monda és német kapcsolatai, — Weber Arthur : Szinnyei Ferenc-
nek, Jósika Miklós című munkáját ismerteti és bírálja. (Utóbbi három mű 
ismertetését 1. folyóiratunk: 1915. évf. 183., 319., 18"). 1.) — A tartalmas 
füzet közleményeinek sorát a Hellebrant Árpádtól egybeállított Repertórium 
zárja be. 

Kalazantinum. 1915. évf. 10. sz. — Nagy Lajos : Vészek sirálya. Gyóni 
Géza : Lengyel mezőkön, tábortűz mellett című verskötetének ismertetése. 

Katholikus Szemle. 1915. évf. 8. sz. — N. n. : Vaszary Kolos bibornok. 
(1832. II. 12—1915. IX. 3.). Nekrológ. — Várdai Béla: Tarczai György-
Tarczai György, családi nevén Divald Kornél, a nyilvánosság előtt «Az eper-
jesi muzsikus c. hosszabb novellájával lépett fel először (1895.) ; bár előbb 
készült az a regénye, mely egy jiár év múlva folytatásokban jelent meg 
a Vasutasok Családi Lapjában s amelynek színhelye szintén Eperjes és 
környéke. Első könyve a «Hétszer özvegy» című novellagyűjtemény volt 
(189G). Történeteit Eperjes, Bártfa, Kassa véres és színes múltjából meríti. 
Érdeme bennük: 1. az erős szerkezet; 2. hogy a jól kikovácsolt történetek 
szomszédjában a valóság erejével rajzolja a múlt idők mindennapi életét. 
Vidám, csevegő tárcák gyűjteménye a következő kötet a «Cigányélet» (1897), 
az egyetlen ilynemű összes művei között. A török hódoltság alatti Budá-
hoz fűződő történeteket mesél a «Török világ Budán» (1898) c. munkájá-
ban. Ezzel egy évben jelent meg tőle a budai vár német korához fűződő 
rajzokból is egy kötet — Ferenczi József rajzaival — a «Német világ 
Budán.» Ez mintha sebtében készült volna. Erőteljesebb költészet lüktet 
jeles művében a «Dönk vitéz Rómában» (1908) c. történeti novellában. 
Meséje Lajos király Rómában időzéséhez fűződik ; hőse a történelem 
Szeredaija. A katolikus világfelfogású író is kitetszik e műből, bár katoli-
cizmusa nem merül ki a Madonna-kultusz megpendítésével (amit még 
protestáns íróínk sem tudnak kikerülni. L. Mikszáth : A játszó pajtás, 
A fekete város). Udvary Géza rajzaival jelent meg 1904-ben tőle a «Szent 
Margit legendás könyve». E mű is bizonyság rá, hogy Budapest táji szép-
ségeit természetesen rendszerint a tárgy-kívánta, régies, színtadó mozza-
natokkal — legújabb szépirodalmunkban senki sem ábrázolta tán annyi 
oldalról s oly ililetten, mint éppen Tarczai. Egyebekben szereti novelláit 
reális keretekbe foglalni, hű lokáltónusokkal övezni («A zengő hegy», 



62 FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 54 

«A templom színeváltozása», «Esték a torony tetején», «Az egetverő hegy», 
«A kincskeresők»). Hőseiül gyakran régi művészetünk mestereit, művészeit 
(honiakat és idegenből ideszakadtakat) veszi. Múzsájának dús kincseskam-
ráját jelenti a «Budai históriák» két kötete. Itt találjuk Tarczai legkitűnőbb 
alkotását : «A muzsikus barát legendáját», mely a töröknek a budai hegy-
vidéken való portyázásából veszi tárgyát (a vár elfoglalása után), s a budai 
Paulinus Szent Lőrinc-kolostor a színhelye. E gyűjtemény másik jeles 
darabja «A királyné madonnája«, mely franciára fordítva is szép hatást ért 
el. Az előadás sugárzó derűje uralkodik «Masolino» című kétkötetes regé-
nyén. Képzőművészeti szemléleteket méltón felhasználó költői érzéke e 
műben több oly helyet irat meg, melyek egyenesen újdonságszámba men-
nek a magyar költészetben. Elevenség, festői színgazdagság, mélységes 
reflexiók, a reneszánsz alapvető hangulatai egymással váltakozva teszik e 
müvet oly hatásossá, a történeti regény minden jelességével felruházottá. 
Az érettség minden színében játszó műveket nyújt az «Öt novella» című 
kötet, melynek három első elbeszélése (Magyarok Luteciában, Zsigmond 
király franciái, A sienai farsang). Zsigmond királyunk köré csoportosuló 
eseményeket nyújt . Zsigmond Tarczai költészetének kedvenc, nagy szere-
tettel kidolgozott alakja. «A jeruzsálemi özvegy» című történeti novellája 
jó példája annak, mint tudja a cselekvénnyel szerves kapcsolatba hozni a 
különleges — művészettörténetből vett — motívumait. Legújabb kötete a 
«Magyar legendák» anyaga három csoportba különül. Az elsőt legendák 
teszik ; a másodikban nagy történeti alakok szerepelnek ; a harmadik rész-
ben kisemberek történeti hátterű históriáit kapjuk. Közöttük — az előadás 
vidám, pezsgő menete tekintetében — legsikerültebb «A három vándorló 
legény» című. Végeredményképpen megállapítható, hogy Tarczai vérbeli 
elbeszélő, feltűnő témagazdagsággal. A fősúlyt a meseszövés érdekességére 
veti. Meséi nemcsak érdekesek, de általán jól komponáltak is. Ezzel nem 
mindig áll arányban nála a jellemzés kellő elmélyítése. Szinte kizárólago-
san történeti elbeszélő s ebben van az egyik magyarázata népszerűsége 
bizonyos határoltságának. Népszerűségének egyéb akadálya, hogy «a min-
dig decens, egészséges, nemes erkölcsi világfelfogású Tarczai . . . műveibe, 
költőiségüknek is nagy javára, katolicizmusát is be-beviszi, miért nálunk 
hamar kijár a partikularizmus vádja.» Stílusa egészében és nagyjában a 
Jókai-félével rokon. Tarczai stílje tud tárgyával összhangzásban, monumen-
tálisan súlyos is, boszorkánj'osan könnyed fordulású is lenni, de ha mint 
egészet nézzük, egyes helyein bizonyos nehézkessége is szembetűnik. — 
Túri Béla : Friedreich Istvánnak, Gróf Széchenyi István élete című két-
kötetes munkáját (v. ö. folyóiratunk: 1915. évf. 183. 1.), — Várdai Béla : 
Vargha Gyula költeményeit ismerteti és bírálja. 

U. i. 9. sz. — Lovas Elemér : Árpádházi Bol dot/ Margit születése és 
halála ideje. Szerző megállapítása szerint «Margitnak 1242 nov. közepe 
után és 1243 jan. közepe előtt kellett születnie» s valószínűleg 1270 jan. 
18-án halt meg. — Karácsonyi János szerint az a csodálatos gyónás, mely-
ről Thuróczy János krónikájában, meg Temesvári Pelbárt beszédeiben is szó 
van, az eddigi adatok szerint valószínűleg az 1392 év június havában tör-
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tént. — b. g. : A magyar folyóiratok szemléje. Egyebek közt közli Zsigmond 
Ferenc: Baksay Sándorról írt (folyóiratunk 1915. évf. 7—8. számában meg-
jelent) cikkének kivonatát. — Várclai Béla a Knight W.-féle esztétika-tör-
ténet Huszti Józsefnétől származó magyar fordítását, meg Bárd Miklós köl-
teményeit ismerteti és bírálja. Bárd Miklós költészetének élvezetét — úgy-
mond — zavarja a zeneiségben s a kompozícióban való fogyatékosság. 
Legszebbek : Végeztem és Alkony című versei. Világfelfogása egészében 
melankolikus. Bacsó Pál című hosszabb költői elbeszélése bizarr és elhibá-
zott alkotás. 

Kelet. 1915. évf. 8. sz. — Bányai Elemér temetése. Alkalmi cikk. 

Keresztény Magvető. 1915. évf. 5. sz. — Borbély István : Hell ai Gáspár 
költeményei. Szabó Károly a B. M. К. I. köt. 15. lapján Heltai művéül 
említi a Kolozsváron 1553-ban megjelent «Vigasztaló könyvecské»-t. E mű 
fordítás. Szerző megállapítja, hogy nem Heltai fordította ; «következőleg 
az ő költeményeiről többé szó sem lehet.» — Kelemen Lajos: Heltai 
Gáspár egy könyvéről. Szerző 1906-ban Abosfalván, br. Apor István könyv-
tárában egy olyan kötetre akadt (Divi Ambrosii . . . omnia opera. Parisiis 
1539. 2. r. 558. 1.), mely táblája tanúsága szerint egykor Heltai Gáspáré 
volt. A cikkhez csatolt jegyzet szerint szerző egy másik XVII. századi 
latin műhöz kötve érdekes XVII. századi magyar verseket s köztük egy 
Lupul vajdáról szóló, eddig ismeretlen rövid históriás éneket talált. 

Küliigy-Hadügy. 1915. évf. 18. sz. — Földes Artúr: A magyar nyelv 
odisszeája címen a magyar nyelv és stílus fejlődéséről ír Bessenyei kora 
óta napjainkig. 

Magyar Figyelő. 1915. évf. 13. sz. — Lampérth Géza: Baksay Sándor 
A meleghangú nekrológ különösen a nagyvárosiaknak ajánlja a Gyalog-
ösvényt és Szederindákat, hogy a magyar népet megösmerjék. — Pakots 
József: Petőfi harci költeményei. Kardos Albert kis füzetbe gyűjtötte össze 
P. legszebb harci költeményeit. Petőfi géniuszának hódítását jellemzi, hogy 
magasrangú tisztek e költemények német, szerb, román fordításait kérték 
a Petőfi-Társaságtól, hogy az idegen nemzetiségű katonák között szétosszák. 

U. i. 12. sz. — Zilahy Lajos : Gyűjtsük a katonanótákal. Kórházban 
üdülő katonák néhány nótáját jegyezte le. Bakanóták gyűjtésére biztat, 
mert ez «valamelyest kötelesség is a jövendő idők mindent felölelő kró-
nikája számára». 

U. i. 19. sz. — Napiparancs. Hevesi Józsefnek egy verses napiparan-
csát igazítja helyre, melyben Pétervárra küldi katonáinkat a Világosnál 
zsákmányolt zászlókért. — Z.ilahy Lajos : Danolnak a katonák. Bakanótá-
kat közöl. 

Magyar Hirlap. 1915. évf. 266. sz. — Lakatos László: A zsidó cigány 
Ányos Laci nótáit magasztalva, azt írja, hogy a «balatoni szőlők közt, ha 
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valami nagyon magyart akar a paraszt, az ő (t. i. Ányos Laci) dalára 
nyílik szája», s Volhiniában hősiesen harcoló fiaink is az ő magyar nótáit 
dalolják mostanában. 

U. i. 271. sz. •— V. c. : Lövik Károly árvái. Alkalmi cikk. 
U. i. 287. sz. — Lakatos László : Palika. Gábor Andor drámájának 

ismertetése. 
U. i. 300. és 301. sz. — Lyon Lea filmen. Közlemény arról, hogy 

Bródy Sándor e darabját filmro alkalmazva előadják a Mozgóképotthonban. 
(V. ö. Az Újság 302. sz. -— Világ 302. sz. — Magyarország 303. sz. — 
Budapesti Hirlap 302. sz. — Pesti Hirlap 302. sz.) 

U. i. 302. sz. — (n.) : A Tetemrehívás bemutatója címen Arany filmre 
vitt balladája első előadását ismerteti. 

Magyar Izrael 1915. évf. 3—4. sz. — Steinherz Jakab : A háború a 
bibliában címen csoportosítja a bibliának a háborúra vonatkozó adatait. 

Magyar Középiskola. 1915. évf. 7—8. sz. •— Bartha József : Moór Elemér-
nek, a Toldi-monda és német kapcsolatai c. munkáját ismerteti és bírálja. 
(E mű ismertetését L folyóiratunk : 1914. évf. 319. 1.) — Szölgyémy Ferenc : 
Vaszary Kolos emlékének. — Sörös Pongrác : Vaszary Kolos. Nekrológ. 

Magyar Kultúra 1915. évf. 17. sz. — Magyar Ferenc Vargha Gyulának 
a Kisfaludy-Társaság kiadásában megjelent költeményeit ismerteti és mél-
tatja. A Kisfaludy-Társaságnak — úgymond — szerencsés gondolata volt, 
hogy ezt a rejtőző, a népszerűséget nem ostromló poétát jobban megakarja 
ismertetni a közönséggel. Költészetének egyik legnemesebb eleme az a 
mélységes hazafias érzés, amely a legváltozatosabb alakban talál hangot 
verseiben. Szerelmi lírája is tiszta és nemes. Mesterkéletlen,, szép for-
mái, zengzetes magyarsága őszintén azok közül a jó tulajdonságok közül 
valók, amelyek mostanság nem voltak divatosak. 

U. i. 18. sz. — Waller János : A pannonhalmi főapátsági főiskola 
1914/5. évi évkönyvét, — Deák Viktor pedig Brc'dy Sándornak, Lyon Lea 
című új darabját ismerteti. 

U. i. 19. sz. — I f j . Gonda Béla: A magyar írók és a háború. Meg-
jegyzések irodalmi állapotainkról. — B. K. : Szabadkőmivesek a temetőben. 
Bányai Elemér temetésével kapcsolatos reflexiók. —B. K. : Enek a tgömlör-
hajú zsidólányokról•. Észrevételek Szász Zoltánnak a Pesti Hírlapban meg-
jelent cikkére. 

U. i. 20. sz. s—s : Palika. Elitélő bírálat Gábor Andornak a Nem-
zeti Színházban előadott «Palika» c. darabjáról. 

Magyar Nyelv. 1915. évf. 7. sz.— Simái Ötlön: Faludi hatása. Sándor 
Istvánra. (IV.) Az ékesen szóló Faludi mellett a XVIII. század utolsó tize-
deiben még egy vezére támad a lassan gyülekező magyar írói gárdának 
Molnár Jánosban. Faludiban erőteljes egyéni stílus ütközik ki, Molnár 
nyelvének lényege a saját korának írói és népies forrásából merítő köznek 
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sajátságait tükrözi vissza. A Pásztor-Ember című munkája, melynek kelet-
kezéséhez a Nemes Ember és Udvari Ember szolgált legközvetlenebb indító 
okul bibliai történeteknek, meg állat- és növényországi tudnivalóknak, 
végül egyszerű észjáráshoz szabott imádságoknak bőven részletező gyűjte-
ménye. Alig is van benne a címen és Béköszöntésen kívül, ami Faludira 
emlékeztet. Jobban vág a moralista stílushoz Leveleinek (1776.), a nevelés-
ről szóló első magyar könyvek egyikének előadásmódja. A dunántúli nép-
nyelv szókincsének alaposabb kiaknázása ós az irodalomba bevitele Faludj 
törekvésének már továbbfejlődése Molnárnál, kinek ezenkívül a természet, 
tudományi műnyelv törvényes magyarosítása is a legfőbb érdeme. Molnár 
irodalmi szereplése tartalmilag használ többet a nemzet haladásának, 
Faludi pályája inkább ízlését finomítja. Simái Kristófot közmondásainak, 
képeinek, népies hasonlatainak nagy tömege fűzi ez iskolához. Dugonics 
már valósággal dúskál az alacsony népieskedésben, ezért parasztos az elő-
adásmódja. Hogy nincs magyar író, aki annyi közmondást alkalmaz művei-
ben, aki annyi népies szólásmódot szúr párbeszédeibe, mint Dugonics, az 
ismeretes dolog. О az elsősorban pap Faludival és a főképpen tudós Mol. 
nárral szemben túlságosan is népies magyar író. — Szűcsi József : A szín-
pad nyelve és a «Kritikai Lapok.» A rendszeres magyar színi kritika kez-
deményezői gr. Osáky Tivadar, Hazucha és Garay voltak. Eléggé meg nem 
alapozott kritikáik ellen harcot indított Bajza a Kritikai Lapokban (VII. 
31—162. 1.) közzétett Dramaturgiai és logikai leckéiben. Ugyanitt tesz 
kísérletet Bajza a színpadi nyelv szabályozására is. Elvei nem eredetiek, 
Goethe : Begeln für Schauspieler (1803.) с. kis munkájára vihetők vissza. 

U. i. 8. sz. — Melich János : A Gyulafehérvári Glosszák egy helyéről. 
A « Nomzetui nepnech vadulatia» kifejezésben a Nemzetui a. m. nemzette.— 
Simái Ödön : Faludi hatása Sándor Istvánra. (V.) A Faludi megteremtette 
irodalmi iskolának utolsó föllobbanását jelzi Sándor István pályájának kez-
dete és Bévai Miklós eredményekben messzeható, de rövid életű munkás-
ságának utolsó két évtizede. Sáudor a Nemes Ember, Nemes Asszony írás-
módján tanul magyarul. A «Svédi grófné» magyarját úgy kell tekintenünk, 
mint próbálgatását egy még tótos érzékkel gondolkodó és beszélő, de lelkes 
felvidéki magyarnak. A Babenernek Szatíráiban sikerült — talán a gúnyo-
san vágó tartalom meg Bévai kezének segítségével — majdnem hibátlan 
magyarsággal együtt stílbeli Faludi-szerűséget is elérnie ; Sándornak azon-
ban sohasem sikerült nyelvünknek képekben feltáruló szépségét, átvitelek-
ben mélyen járó erejét elsajátítani. Bessenyei élvezhetetlennek találja az 
érzelgős regénynek (Svédi grófné) könnyen folyó hangja helyén a komor 
papi színezetet. Azok között, akiknek prózájában Faludinak még el nem 
mosódott hagyományai könnyen felismerhetők, a nagy Bévai az utolsó, 
akit e stílbeli kapcsolatokon kívül egyéb kötelékek is fűznek ehhez az 
iskolához. Révai a Faludi stílusát akarja bevinni a Magyar Hírmondóba. 
Hogy a magyar hírlapi nyelvben állandóvá nem lett ez az írásmód, annak 
oka Bévainak a szerkesztőségtől való megválása. Ennek az erkölcsi irány-
ban indult hírlapi nyelvnek minden nyoma elvész Szatevaynak sokszor 
céltudatos humorra hajló világi tolla alatt. De Bévainál is érzik későbbi 

к Irodalomtörténet. " 
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műveiben a moralista stílusnak némi megcsappanása. A Nemes Ember 
ritmikusságára emlékeztetnek Révainál a melléknévi kapcsolatok, valamint 
összetételeiből is Faludi nyomában járás érzik ki. Igeneves szerkezetekkel 
is igyekszik tömöríteni írásmódját. Az elevenítő jelzők (mosolygó őrök, 
gőgös pompa stb.) Révainál is megszaporodnak. Általában Révai Miklós 
hív megőrzője, utánzója annak a stílusnak, mely vele együtt megszűnt a 
magyar szépprózának komoly jellegű előadásmódja lenni. — Erdélyi Lajos 
helyreigazítja Alszeghy Zsoltnak a Felvintzi György Comico tragoediája 
«émettem« szavához fűzött magyarázatát. A jelzett szó értelme = ébren. — 
Melich János megrója Hatvani Jánosnak, A Kazinczy-kódex nyelvjárása 
című dolgozatát. (Tudományos műnyelvét kifogásolja.) 

Magyar Nyelvőr. 1915 évf. 7. sz. — Dékáni Kálmán: Nyelvtörténeti 
adatok. Székely István Krónikájának régi magyar szavait ismerteti. — 
Prohászka János Dugonics András Etelkájának Prónai Antaltól sajtó alá 
rendezett iskolai kiadását, — a Reichard Piroskától kiadott Telamon histó-
riáját (Bp. 1909.) és Yasáry Dánielnek, Péczeli Király Imre élete és énekei 
című dolgozatát (Bp. 1907.) ismerteti és bírálja. 

U. i. 8. sz. -— J f j . Székely Károly : Szarvas Gábor nyelvhelyességi 
elvei. (Halálának huszadik évfordulójára, 1915 okt. 12.) A címben írt tétel 
megvilágítása : Szarvas Gábor, műveiből vett idézetek alapján. — Rubinyi 
Mózes : Új nyelvtudományi kézikönyv. Kis-Erős Ferenc : A magyar nyelv 
rendszeresen megvizsgálva a nyelvfilozófia, a finn-ugor összehasonlító, a 
magyar történeti nyelvtan és a magyar nyelvjárástan alapjairól (Kalocsa, 
1915. 603. 1. Ára 10 kor.) c. munkájának rövid méltányló ismertetése. 

Magyar Paedagogia. 1915. évf. 9 sz. — i. s. ismerteti Szelényi Ödön: 
Genersich János (1761—1823.) c. füzetét. — Gyulai Ágost: A háború 
költészete címen ismerteti "Vajda Gyula ilycímü gyűjteményét. 

Magyarország. 1915. évf. 184. sz. — Zuboly címen Kunfi Zsigmond 
visszaemlékezéseit közli. — Kacziány Géza : Amerika Cézárja. Méray-Horváth 
Károly regényének ismertetése. 

U. i. 273. sz. — Kacziány Géza : Görgei Artúr. Történelmi tanulmány. 
U. i. 278. sz. — Hírt közöl arról, hogy a székesfőváros tanácsa fel-

kérte a Jókai-szoborbizottságot, hogy keressen a szobornak megfelelő 
helyet, mert a Reviczky-tér nem megfelelő. 

U. i. 282. sz. — P. Ábrahám Ernő : Katonanóták címen háborús dalo-
kat közöl. — Kacziány Géza : Görgei Artúr. Történelmi tanulmány. (Folyt.) 

U. i. 289. sz. — Kacziány Géza : Görgei Artúr. Történelmi tanulmány. 
(Folyt.) — h. f . : Palika cimen Gábor Andor drámáját ismerteti. — Móricz 
Pál : Magyar tárogatósok címen ír. 

Múlt És Jövő. 1915. évf. 10. sz. — Lakatos László: A császár Lem-
bergben. Fessier Ignác és II. József császár találkozásának novellisztikus 
leírása. (A szereplők beszélgetése közben Martinovics Ignác is szóba kerül.) 
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Népművelés. 1915. évf. 4. sz. — Keleti: Pedagógia a szépirodalomban. 
Bessenyei Philosophusának egyik jelenetéhez fűz megjegyzéseket. — K. : 
A háború és a kultúra kérdése irodalmunkban. Gyulai Ágostnak a Magyar 
Pedagógiában megjelent tanulmányából összefoglalja egyes szerzők nézeteit. 

U. i. 7—8. sz. — Havadi Barnabás : A magyar filozófiáról. Wundt a 
Die Nationen und ihre Philosophie с. könyvében elemzi, hogy minő saját-
ságokkal nyilatkozik meg az egyes népek jelleme, de magyar filozófiáról 
nem beszél. Eredeti filozofáláshoz nem is volt eddig ösztönzésünk. Hete-
rogén elemekből képződő társadalmunk forrongása okozza, hogy főleg a 
társadalmi élet fejlődése izgatja a művelt magyart, különösen a magyar 
zsidóságot. A magyar filozófiának most észlelhető kialakulásában még sok 
az idegen után való kapkodás és a magunk esze szerint való gondolkodásra 
még neveltetnünk kell. Ebben nagy hivatás vár iskoláinkra, de iskola-
politikusaink közül csak Eötvös József akart eredeti dolgokat próbálni. 
Az ő eszméihez kell visszatérni. — A háború és az irodalom. Gyulai Ágost-
nak a Budapesti Szemlében megjelent tanulmányát ismerteti. — Havadi 
Barnabás : 'Böhm Károly élete és munkássága. Könyvismertetés. 

U. i. 9. sz. — K. : Baksay Sándor. Kéki Lajosnak a Budapesti Szemlé-
ben megjelent cikkét ismerteti. 

Népszava. 1915. évf. 352. sz. — В т . : Gábor Andor : Palika c. új drá-
máját ismerteti, «G. A. emberei jól mozognak a színpadon. Egy-két jelenet, 
szólás, egy-két figura talán fölösleges, de jól megrajzoltak azok, akik oda-
valók.» 

Néptanítók Lapja. 1915. évf. 36. sz. — N. n. : Vaszary Kolos. Nekrológ. 

Nyelvtudományi Közlemények. 1915. évf. 1. sz. — Szinnyei József: 
A Halotti Beszéd olvasásához címen az о betű hangértékéről megállapítja, 
hogy a-nak olvasandó ; a hazoa a. m. «hazává». 

Nyugat. 1915. évf. 18. sz. — Hatvany Lajos: Brödy, a színműíró. 
Bródy jó szándékkal, tiszta nekibuzdulással írta meg a Királyidilleket, 
mégis a közönségnek volt igaza, amidőn ezeket az érdekes lélektani kér-
déseket feszegető, párbeszédes elbeszéléseket nem akarta a színpadon meg-
tűrni. Ezek után egy regényéből dolgozta át a Hófehérkét. A közönség és 
kritika ítélete erről így hangzott : regényíró, nem született színpadi ember. 
Utána készült a Dada. Szeszélyes darabmü, félig triviális, félig költői. 
E darab után Bródynak nemcsak színpadi, hanem általában szépirodalmi 
munkássága is sok évig szünetelt. A Tanítónőben a Dada ellentémáját 
mutatta be. Sikere átcsapott Pestről a külföldre. Majd a Medikust írta meg 
s a medikusok hűvösen fogadták. A Tímár Lizán francia hatáskeresés 
nyomai látszanak. A Timár Liza-féle színpadi müvekből való a legújabb 
Bródy-dráma, a Lyon I^ea is. 

U. i. 19. sz. — Franyó Zoltán: Aage Madelung hadinaplóját ismer-
teti. — Hatvany Lajos : Délibáb-u. 7. címen kritikát ír Hajó Sándor vígjáté-

5* 
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káról. «Megírta — úgymond — az első, igazi, magyar vígjátékot. A ,Délibáb-
utca 7' a komédiaírásnak abból a legjobb fajtájából való, amelynek Molière 
az ősapja.» — Zolnai Béla: Béry Juliannáról, a magyar származású né-
met írónőről közöl cikket. 

U. i. 21. sz. — Schöpflin Aladár: Szívek tolmácsa Az irodalom a 
műveltek irodalma akar lenni, a népet senki sem tanítja meg arra, hogy 
érzését kifejezze szerettei iránt. Mindig elszomorodik, ha paraszt katona 
levelét olvassa. — Fenyő Miksa : Lengyel mezőkön, tábortűz mellett címen 
Gyóni Géza verseit bírálja. — Tóth Árpád Szombati Szabó Istvánnak : 
A halál parkja c. verskötetét ismerteti. — 'Kosztolányi Desső : Gabányi 
címen a nemrég elhúnyt szinész-írót méltatja. — Fenyő Miksa: Palika. 
Gábor Andor ily című drámájának ismertetése. «Azok a drámai jelenetek, 
amelyek felé Gábor Andor az egyes felvonások cselekményét fejleszti, ön-
magukban omolnak össze.» 

Ország Világ. 1915. évf. 38. sz. — N. n. : Nehéz idők. Felszeghy Dezső 
verskötetének ismertetése. 

U. i. 44. sz. — Közli Kisfaludy Károly, Deák Ferenc, Vörösmarty 
Mihály, Garay János síremlékének fényképét. — Miha ismerteti Ivovásznay 
Erzsi verseit. 

U. i. 36. sz. — Közli Eötvös Károly és Hevesi József arcképét s ismer-
teti Hevesi József Vér c. verskötetét. 

Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. 1915. évf . 3 — 4 . sz. — 
Szőts Gyula : Vajda Gyulának, A háború költészete című — a tanulóiíjú= 
ságnak szánt — szemelvény-gyűjteményét ismerteti. 

Pester Lloyd. 1915. évf. 168. sz. —Der Alte vom Berge: Madách und 
der Weltkrieg. A világháború egyes jelenségeire alkalmazott idézetek Az 
Ember Tragédiájából. 

U. i. 287. sz. — Alexander Bernát nekrológot ír Kármán Mórról. 
U. i. 289. sz. — Alexander Bernát bírálja Gábor Andor «Palika» c. 

darabját. «A fiatalok hibája, de a nem-dramatikusoké is, hogy nem biznak 
az első motívumban, melyet alakítanak és hogy a sikert biztosítsák, egy 
másodikat, néha harmadikat is ojtanak belé. Ettől aztán mind elsatnyul. . .» 

Pesti Hirlap. 1915. évf. 247. sz. - Sz. Z.: Lyon Lea. Bródy Sándor 
színdarabjának ismortetése. 

U. i. 261. sz. — N. n. : Gyöngyvirágkisasszony cimen Bajtay Mihály 
operettjéről ír. (V ö. Pesti Napló 1915. évf. 262. sz. — Alkotmány 1915. 
évf. 261. sz.) 

U. i. 268. sz. —Szász Zoltán: Göndörhajú zsidólányok cimen arról ír, 
hogy a magyar nóta újabban szívesen szól a zsidólányról és zsidóasszony-
ról. (V. ö. Élet, 1915. évf. 40. sz.) 

U. i. 280. sz. — A debreceni színház jubileuma. Alkalmi cikk arról, 
hogy 1915 okt. 7-én volt a debreceni színház megnyitásának 50-ik évfor-
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dulója. Az ünnepélyen Csóka Samu h. polgármester emlékbeszéde után 
Kovács Lajos szavalta el Oláh Gábor alkalmi prológját. 

U. i. 289. sz. — Porzsolt Kálmán : Palika címen ismerteti Gábor Andor 
új drámáját. «G. A. abból a téma körből vette drámája anyagát, melyet 
legtalálóbban társadalmi szemétládának lehetne nevezni.» 

U. i. 294. sz. — Szász Zoltán : A költők és a háború. Azzal foglal-
kozik, hogy miért nincs a világháborúnak méltó költője. 

U. i. 299. sz. — Zsolt : Magyar könyvek. Védelmébe veszi a ma-
gyar könyveket a külföldi beözönlés ellen. 

U. i. 305. sz. — Halottak napja címen közli Földes Béla emlék-
beszédét Kossuth Lajos sírjánál. 

Pesti Napló. 1915. évf. 248. sz. — Szini Gyula : A Lyon Lea bemutatója. 
Bródy Sándor darabjának ismertetése. 

U. i. 273. sz. — Lövik Károly árvái. Alkalmi cikk. 
U. i. 276 sz. — Lakatos László : Lövik Károly árvái. A Lovik-örökösök 

érdekében írt cikk. 
U. i. 283. sz. — Főváros és irodalom «A főváros az utolsó 10 évben 

igen keveset, azelőtt éppen semmit sem tett a magyar irodalomért.» — 
N. n. : Jókai müvei filmen. Arról értesít, hogy á Nordisk filmgyár elké-
szíttette a Szegény Gazdagok filmét. 

U. i. 286. sz. — Lakatos László : A koszorúért. Krúdy Gyula írói 
méltatása Torma Cecillel szemben (vonatkozással a fővárosi Ferenc József 
irodalmi díjra). 

U. i. 288. sz. — D. A. : A Népszínház jubileuma. A régi Népszínház 
50 éves jubileumi évfordulója 1915. okt. 15. volt! 

U. i. 290. sz. N. n. : Simon Judit a fűmen címen arról ír, hogy Mérei 
Adolf Kiss József ez ismert költeményét átdolgozta filmre. —- Cs. A. : 
Magyar napilap Berlinben címen arról ad hírt, hogy a berlini Magyar 
Egyesület magyarnyelvű napilapot ad ki. — Szini Gyula : Palika címen 
ismerteti Gábor Andor drámáját. Alapjában elhibázott darabnak tartja a 
,Paliká'-t. «Palika szemét moral-insanityben szenvedő apja nyitja föl.» — 
B. L. : Könyvek közt. «Még mindig az erős és markáns formájú és köny-
nyen felfogható írások számíthatnak csak népszerűségre.» — Móricz Pál: 
Magyar bohémek. Tiszamenti író és művészemberekről szóló tárcaszerű cikk. 

U. i. 301. sz. — Arany János : Tetemrehívás c. balladája filmen. Köz-
lemény arról, hogy Arany fenti balladája filmre alkalmazva előadatott az 
Apolló mozgószínházban. (V. ö. Az Újság 303. sz.) 

U. i. 304. sz. — Radó István : Lyon Lea címen ismerteti Bródy Sándor 
filmre vitt darabját. 

Protestáns Egyházi És Iskolai Lap. 1915. évf. 40. sz . — Apróságok 
dr. Baksay Sándor püspök életéből. Baksay Sándor Vargha Gyulához in-
tézett (1895. XII. 30. — 1896. II. 19. — 1901. XII. 26. — 1904. VIII. 21. — 
1908. I. 10. — 1909. XII . 20. — 1910. III . 22. — 1912. XII. 29-én kelt) 
nyolc levelének közlése. Az 1910 márc. 22-én kelt levélhez Baksay mellé-
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kelte Szász Károlynak 1863 jún. 16-án kelt «Búcsúzás» című versét, melyet 
a költő akkor írt, mikor a knnszentmiklósi papságtól megvált. 

Protestáns Szemle. 1915. évf. 7. sz. — Vásárhelyi József : Vázlatok 
Baksay Sándor írói arcképéhez. Baksay írói termését könnyű számbavenni : 
kevés kötetre rúg az egész. Tárgyválasztása nem változatos. Falusi magyarja 
kálvinista magyar. Bármily elmélyedéssel rajzolja is írónk a maga kedves 
magyar kálvinista fajtáját, elfogultnak még sem mondható. Ép úgy meg-
látja fajának hibáit, mint erényeit. Baksay valóban népies író. Innen van 
szűklátókörűsége, mely olykor valami előkelő dilettantizmus látszatát kelti : 
a maga gyönyörűségére Írogató literary gentleman dilettantizmusa ez" 
Baksay Sándor a magyar próza történetében azt a helyet foglalja el, amely 
Arany Jánost a magyar verselésben megilleti. Prózájára a stílus két arany-
könyve : Homeros és a Biblia hatottak leginkább. írói munkásságának 
koronája : a Dáma című «történeti körképe.» Tehetségének egyik legerő-
sebb oldala : a humor. Kendkívül plasztikus ez a humor. Ebből következik 
jellemrajzoló ereje. Tehetsége alkalmasabb az epizódokra, mint a nagy 
koncepciókra. 

U. i. 8. sz. — ri. : Patay Pálnak, Székács Józsefről írt doktori érteke-
zését ismerteti ós bírálja. 

Religio. 1915. évf. 6. sz. — Mátrai Győző behatóan ismerteti Haiczl 
Kálmánnak A garamszentbenedeki apátság története c. művét. 

U. i. 7. sz. — Hadzsega Gyula: Pázmány az orthodoxokról. Össze-
állítja Pázmány munkáiból a görögkeletiokkel polemizáló helyeket. 

Sárospataki Református Lapok. 1915. évf . 40. sz. — Rádai Ráday Pál 
címen ismerteti Gorzó Gellért ily című könyvét. (E mű ismertetését L 
folyóiratunk 1915. évf. 318. 1.) 

Századok. 1915. évf. 7—8. sz. — Müller Frigyes : A nagyobb Gellért-
legenda keletkezései és forrásai. Madzsar Imre a Századok 1913. évi szep-
temberi füzetében «éles bírálatban részesítette» szerzőnek ugyancsak a 
Századok 1913. évi májusi és júniusi füzetében megjelent «A nagyobb 
Gellórtlegenda és forrásai» című értekezését. Jelen cikk az említett bírálat 
kifogásaira válaszolva ezzel végződik : «Megelégszem azon nyugodt lelki-
ismerettel, hogy az új nézőpont ellen, mely alá a Gellértlegenda keletke-
zését állítottam, a kritika egyetlenegy tényeken alapuló érvet sem tudott 
felhozni.» (V. ö. e tárgyra vonatkozólag még folyóiratszemléket. Irodalom-
történet. 1913. évf. 492., 546. 1.) — Závodszky Levente : Márki Sándornak, 
Dózsa György, — Csánki Dénes : Szendrei Jánosnak és Szentiványi Gyulá-
nak, Magyar képzőművészet lexikona, — Keller Imre : Császár Mihály-
nak, Az Academia Istropolitana, Mátyás király pozsonyi egyeteme, — 
Weber Artúr : Gragger Bóbertnek, Geschichte der deutschen Literatur in 
Ungarn című munkáját ismerteti és bírálja. (Utóbbi mű ismertetését 1. 
folyóiratunk 1915. évf. 155. 1.) — N. n. : Vaszary Kolos. Bövid nekrológ.— 
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A Folyóiratszemlében folyóiratunk szeptember—októberi száma három 
cikkének említése. 

Természettudományi Közlöny. 1915. évf . 13., 14. sz. — Id. Entz G. : Meg-
emlékezés Bugát Pálról. 

Theologiai Szaklap. 1915. évf. 3—4. sz. — Kovács Sándor: Baksay 
Sándor. Nekrológ. — Zoványi Jenő ismerteti Révész Imre : Dévai Biró 
Mátyás tanításai c. könyvét. (L. folyóiratunk : 1916 .évf. 39. 1.) 

Tolnai Világlap. 1915. évf. 23. sz. — Közli Gabányi Árpád fényképét. 

Történeti Szemle. 1915. évf. 4. sz. — Weher Arthur. Kurucgúnyoló 
német költemény 1705-ből címen a Nemzeti Múzeum kézirattárából egy 
német paskvillt közöl, mely 1705-ben Sopron ostroma alkalmával keletke-
zett. (Encomia Rakoczianorum a Soproniensibus procusa sub titulo : Der 
Schelmen Diebs-Rebellen schönes Lob.) 

Uj Idők. 1915. évf. 45. sz. — N. п. : Voinovich Gézának, Madách Imre 
ós Az ember tragédiája c. tanulmányát, — továbbá Falu Tamásnak Padok 
zenéje c. verskötetét ismerteti. 

U. i. 40. sz. — Két felvétel Bányai Elemér temetéséről. 
U. i. 41. sz. — Közli Gerely József, elhunyt író arcképét s felvételeket 

Bródy Sándor Lyon Lea с. darabjából. 
U. г. 42. sz. — Dalolnak a katonák címen, Zilahi Lajos gyűjtése nyo-

mán, háborús katonadalokat közöl. — Lengyel Menyhért : l'j regényünk. 
Csathó Kálmán : A varjú a toronyórán c. regényének ismertetése. 

Uj Nemzedék. 1915. évf. 41. sz. — M. I. : Magyar háborús irodalom. 
Panaszkodik, hogy publicisztikai irodalmunk alig foglalkozik a háborúnak 
speciális magyar kérdéseivel. «Megdöbbentő, hogy a magyar közgondolko-
zás vezető elméit ilyen kevéssé érintették és termékenyítették meg a mi 
külön nemzeti gondjaink. Úgy látszik, a háború szörnyű megrázkódtatásai 
és tanulságai se változtatták meg azt a magyar felfogást, hogy minek az 
a sok beszéd és az a sok irkálás, majd megtudjuk a németektől vagy az 
osztrákoktól azt is, hogy mi is hát a mi véleményünk a háborúról.» 

Uránia. 1915. évf. 10. sz. — ly : Madách Imre és Az ember tragédiája 
címen Voinovich Géza könyvét ismerteti és bírálja. «Е remekműnek — 
úgymond — minden tekintetben méltó magyarázója akadt Voinovichban, 
akiben filozófiai mélység és irodalmi ismeret, választékos ízlés és nyelv-
művészet a legszerencsésebli összhangban egyesülnek.» — Kardos Lajos: 
Petőfi kapitánya. Szerző Riodl Szende «Kalauz»-ának 1864. évfolyamából 
közli Remellay Gusztávnak Petőfi egykori kapitányának, Illits Györgyre 
vonatkozó följegyzését. (Ferenczi Zoltán Petőfi életrajzában nincs megem-
lítve a költő századparancsnokának neve.) 
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Vasárnapi lljság. 1915. évf. 33. sz. — N. п.: Az «Abafi» tanítványa. 
Tesla Miklós, a horvátországi származású jeles elektrotechnikus az ame-
rikai Scientific Américain с. folyóiratban, visszaemlékezései során azt is 
közli velünk, hogy «hét vagy nyolc éves lehetett, mikor olvasta a Jósika 
Abafi c. regényét szerb fordításban. Wallace Ben Húrjához hasonló tanul-
ság van e regényben.» Az irodalom erkölcsi nevelő hatásának jeles pél-
dája Teslának e vallomása. 

U. г. 39. sz. - Fénykép Bányai Elemér temetéséről. 
U. i. 40. sz. — Schöpflin Aladár : Beöthy Zsolt. Abból az alkalomból, 

hogy a jeles tudós és író a biidapesti egyetem rektora lett, szerző egyebek 
közt így ír róla : «Beöthynél nagyobb része nem volt senkinek sem a 
müveit magyar társadalom irodalmi és kulturális közvéleménye alakításá-
ban és tartalommal való megtöltésében.» 

U. i. 41. sz. — N. n. : Zrínyi Miklós a hadviselésről. Zr. hadtudományi 
munkáit ismerteti. 

Világ. 1915. évf. 247. sz. — Kosztolányi Dezső Barta Lajosnak Egy-
szerű szívek c. novellás kötetét ismerteti. 

U. i. 269. sz. — A Martinovics-páholy Bányai Elemér sírjánál. Jászi 
Oszkár beszéde В. E. sírjánál. 

U. i. 272. sz. - N. il. : A hálás utókor címen Lövik Károly özvegye 
és árvái érdekében ír. 

II. i. -73. sz. — Déri Imre : A háborús könyvpiac. Alkalmi tárca. 
U. i. 2S5. sz. — Hír arról, hogy Kiss József anyjának sírját megtalál-

ták a rimaszombati temetőben. 
U. i. 289. sz. — Ady Endre levelét közli Móricz Zsigmondhoz «Dunán-

túli»-nak, a Budapesti Hírlapban megjelent támadása alkalmából. — Koszto-
lányi Dezső : Palika címen Gábor Andor új darabját ismerteti. « A dráma 
aránytalan, bőbeszédű, kissé zsúfolt és kissé kigondolt társadalmi színművé 
vált.» — Jászi Oszkár: Az elnémult felekezet címen Rákosi Jenővel pole-
mizál s védelmébe veszi a «nyugatosokat.» «Nem némult el a felekezet. 
Egy egész csomó dal hangzott fel e tájról, a háború felfordulásai által 
inspirált kedélyhangulatok kifejezéseként, köztük 4—5 olyan is, mely 
mellett a jövő irodalomtörténésze meghatott lélekkel fog megállani.» 

U. i. 291. sz.— Magyar Lajos: A háború költői. A doberdói fensíkon 
harcoló Szathmáry Nagy Ferenc háborús verseit közli és ismerteti. — 
Mariay Ödön: Tiszántúli levele Dunántúlinak. «Dunántúli»-nak a Buda-
pesti Hírlapban Adyt és felekezetét támadó cikkével polemizál. 

Zsidó Szemle. 1915. évf. 8—9. sz. — Judaeus : «Fekete foltok a Fehér 
Könyvben» címen Bródy Sándor könyvéről ír. 


