
FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

A Cél. 1916. évf. 1. sz. — R. R. : Kiss József háborús versei. A háborús 
verskötet előszavával részletesen foglalkozik s ennek kapcsán egy pillantást 
vet a költő pályájára. A cikk írójának sokszor volt alkalma az agg Gyulai 
Pállal Kiss József költészetéről beszélgetni. Gyulai pattogó és ötletes észre-
vételekkel fejtette ki, hogy miért nem tartja Kiss Józsefet nagy költőnek. 
Elismerte, hogy egypár érzelmes és jobbfajta verset írt ugyan, de meg-
rótta érzeliiioskedését, mely alatt szerinte sokszor nem igazi szívből fakadó 
érzés rejlett. Nem szerette Kiss József nyelvét sem. Gyulai Pál e nézetei 
környezetét még elítélőbb állásfoglalásra birták. E kötet a cikkíró szerint 
gyengeségeit fokozott mértékben tartalmazza. Még legsikerültebb a «Hosszú-
napkor» c. verse, melyben liitsorsosainak csodálatába merül. 

U. i. 2. sz. — R. R. : Gi'ün Lili. Földes Imre darabjának bírálata. 
Éppen olyan művészietlenül összefércelt hatásdarab, mint a legtöbb mai 
budapesti színmű. Az egész darab a maga egészében valószínűtlen, de ez 
csak az egészre, mint művészi alkotásra áll, az új magyar középosztály 
életéből merített egyes megfigyelések azonban pompásan élethűek. A sze-
mélyek viselkedése e színdarabban semmivel sem rosszabb, mint amilyen 
az életben, a választott környezetben szokott lenni. 

A Gyűjtő. 1915. évf. 1—3. sz. — Koroda Pál : Reviczky Gyula kéz-
iratai. Hír arról, hogy a Szent György Céh útján Eeviczky néhány verses 
és prózai kézirata — köztük kiadatlan töredékek is — árverésre került. 
Ugyanekkor elárverezték Barabás Miklós eredeti kőrajzai közül : Danielik 
János, Tóth Lőrinc, Sárosy Gyula és Szigligeti arcképét. Továbbá néhány 
más írónknak más művésztől származó képmását. 

A Hét. 1915. évf. 52. sz. — H. A. : Ciklámen. Gábor Andor új drámájá-
nak ismertetése. «G. A. tarka tehetség. Sokfelé fordul s egyik úton sem 
megy következetesen a mélységig.» 

U. i. 1916. évf. 1. sz. — H. A. : Herczeg Ferencnek «Magdaléna két élete» 
c. új regényét ismerteti. — N. n. Szomaházy Istvánnak «Meseváros» c. regé-
nyét, — «"Világok tusája» címen "Wlassics Tibor verskötetét, —• «Vengerkák» 
címen Pásztor Árpád regényét, — «A bánat liarangzúgásban« címen Sántha 
György verskötetét ismerteti. 
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U. i. 2. sz. — Kiss József: Plakátok címen a Simon Judit filmről ír. 
(Reflexiók.) 

U. i. 5. sz. — N. n. : Lengyel Istvánnak Béke és Balázs Józsefnek 
Versek, dalok c. verskötetét ismerteti. 

U. i. 6. sz. — Közli Tormay Cécil, Ferenczi Magda és Drégely Gábor 
arcképét. — Az irodalom rovatban «Az akadémiai nagyvizsga» címen a 
Péczely-díjról ós a Vojnits-jutalomról elmélkedik. 

U. i. 7. sz. — H. A.: Szomory Dezsőnek « A pékné» című könyvét 
birálja. 

U. i. 8. sz. — H. A. : «A nap lovagja» címen Bródy Sándornak ily című 
drámáját ismerteti. 

A Nap. 1916. évf. 9. sz. — г . : Lakatos Lászlónak «А bécsi táncosnő» 
c. egyfelvonásos drámáját ismerteti. 

U. i. 20. sz. — Andrássy Gyula könyve Amerikában címen közleményt 
hoz arról, hogy a «Review of Reviews» decemberi száma miképen méltatja 
A. Gy. «Kinek bűne a világháború» c. könyvét, amely angolul is meg-
jelent ; — Hadzsics Gyula címen pedig Petőfi szerb fordítójának halál-
hírét közli. 

A Társaság. 1916. évf. 5. sz. — Körmendy Viktor : Bánk bán jubileuma. 
A százötvenedik előadás alkalmából szól a Bánk bán fogadtatásáról az iroda-
lomban. A Darnay-féle sümegi gyűjteményben levő Katona-kéziratok közül 
idéz egy jelentéktelen aktából és egy Kisfaludy Károlyhoz írott levélből 
(1820 dec.) : «Ime ígéretemnek következtében egynémelly magam sorsú 
verseket küldök. Ha a Tudós Világban valami előfordul, kérem tudósí-
tását, főképp a Dramaturgiára nézve. Ha hírt hall Bánk bánról . . . Barátom 
Uram írni ne terheltessen ...» 

U. i. 6. sz. — Tormay Cécile : A régi ház. Az írónő elmondja azokat 
a belső okokat, amelyek őt e regény megírására késztették. (A szerző 
arcképével.) 

U. i. 7. sz. — Szemere György : író a müvéről. Őszinte önkritika 
munkásságáról, új kötete («Apró regények») megjelenése alkalmából. «írtam 
a magyar parasztról, a magyar ú r r ó l . . . de a parasztot, az urat megírnom 
nem sikerült. Csak állítottam róluk egyet-mást, olyat is, ami megdönthe-
tetlenül igaz, de az egész kép, a koncepció hibás. Hiányzik belőle valami, 
talán a szuggeráló erő, az a lelki többlet, ami a művészt teszi. Csak egy 
bizonyos. Lelkiismeretes igyekeztem lenni. Gyarló, amit írtam, de az 
enyém.» (Az író arcképével.) 

A Tett. 1916. évf. 7. sz. — «A kisasszony férje» az Akadémián. 
A Vojnits-díj odaítélésével s a körötte fejlődött hírlapi vitával foglal-
kozik. 

U. i. 8. sz. — Komját Aladár : Szomory Dezsőről. A kis cikk Szomory 
új könyvét («A pékné») dicséri. 
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Akadémiai Értesítő. 1915. évf. 12. sz. — Melich János : Cirül-betűs magyar 
szöveg. Egy valószínűen a XVIII. század végéről, vagy a XIX. század 
elejéről való cirill-betűs emlék közlése és nyelvi sajátságainak ismertetése. 
Az értekezésből megtudjuk, hogy a magyar irodalomban eddig csak egy 
hiteles görög-keleti szertartású cirill-betűs szöveg volt ismeretes. Ez 
a XVI—XVII. századból való «Codex Sturdzanus»-ban reánk maradt 
«Miatyánk». Szerző végül felhívja a figyelmet arra, hogy a mi legrégibb 
nyelvemlékeink a görög-betűs magyar szavakat tartalmazó emlékek. Ez-
után jönnek a latin-betűsek s csak utoljára a cirill-betűsek. — A M. T. 
Akadémia beltagjainak irodalmi munkássága 1015-ben. Könyvészeti egybe-
állítás. 

U. i. 1916. óvf. 1. sz. — Jánosi Béla : Schedius Lajos esztétikája. Schedius 
Lajos (1768—1847) a pesti egyetemen 50 éven át az esztétika tanára, a közélet 
és az irodalom legkülönbözőbb terein sokoldalú ós értékes munkásságot 
fejtett ki. Eendszerének magvát és alapelvét a «Principia philocalisB seu 
doctrina pulchri» (Pest. 1828) c. munkája bevezetésében találjuk meg. 
A hatások, melyeknek nyomát viseli, három nagy szellemi áramlattól 
erednek : 1. Mint Heyne tanítványa Göttingában szorgalommal mélyedt 
el a görög és római klasszikusok s az ókori filozófia tanulmányozásába. — 
2. A ráható második hatalmas tényező Schölling filozófiája. — 3. Schedius 
tana a művészetekről nagyjában összhangzik a német irodalom virág-
korának elveivel. A magyar esztétikai munkákról nem vesz tudomást. 
Szerdahelyit vagy Greguss Mihályt meg sem említi. Magyar vonatkozást 
is alig fedezhetünk fel az egész könyvben. A Philocaliae régibb esztétikai 
irodalmunknak mindenesetre egyik legjelentékenyebb terméke s a viszony-
lagosan legeredetibb ilyen kísérletek közé tartozik. — Heller Bernát : 
Az Antar-regény. Szerző e tárgyról tartott előadásának (a 32 kötetre 
terjedő híres arab mű ismertetésének) kivonata. Az érdekes tanulmány 
magyar párhuzamos helyekre is utal. 

U. i. 2. sz. - - Marczali Henrik : A Botond-monda történeti kapcsolatai-
ról értekezik. Igazi történeti mondával állunk itt szemben. Történet, mert 
biztos tények szolgáltatják alapját ; monda, mert a népies képzelet kedvére 
színezi ki hősének szavait és tetteit. Megvan benne az egyénítés és az 
általánosító szimbolizmus egyaránt. Szimbólum az Aranykapu ós áttörése, 
szimbólum.. . az egymással küzdő nemesek elsősége fölött döntő pár-
viadal i s . . . Szimbólum Botond is, noha öntudatlanul tette azzá a nép 
lelke. A hadra te rmet t . . . becsületét bárki ellen fenntartó . . . magyar nép 
megtérítése: «a leghívebb magyar». — Viszota Gyula Széchenyi és az 
181ü-iki bécsi lóversenyek c. dolgozatában megállapítja, hogy Széchenyinek 
az osztrák lóversenyek megalapításában is tevékeny része volt. Bécsben 
nem az 1826-iki verseny volt az első; már 1816-ban is voltak itt ver-
senyek s már ezekben részt vett a jeles magyar gróf. — Веха Dezső 
Egy második Nemzeti Színház eszméje 1843-ban címen Veszprém vár-
megye országos indítványát, előzményeit és fogadtatását ismerteti. — 
Harsányi István : Tompa-relikviák a sárospataki könyvtárból. Tompa 
három ismeretlen verse. Adatközlés felvilágosító jegyzetekkel. 
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Alkotmány. 1916. évf. 9. sz. — N. п.: A pozsonyi kódex. Vargha 
Damjánnak az Irodalomtörténeti társaságban tartott előadását ismerteti. — 
a. : Lakatos Lászlónak «А bécsi táncosnő» c. egyfelvonásos darabját ismer-
teti. A darab egyik hőse Döbrentei Gábor. 

U. i. 16. sz. — Sereghy Elemér : Névtelen hősök. Tóth Ede szövegére 
Erkel Ferenc 1880-ban vígoperát írt. Annak idején a darab megbukott. 
Maga Erkel is kísérletnek szánta, vájjon sikerül-e a népszínmű stílusát 
operai színvonalra emelni ? A cikk e mű átdolgozását és fölújítását bírálja. 

U. i. 22. sz. Ybl E. : Földes Imrének <Grün Lili» c. darabját bírálja. 
U. i. 23. sz. — (tb.) : Háborús irodalom címen Dobrowski Jánosnak 

«А lengyel légiók» c. könyvét ismorteti. 
U. i. 29. sz. — Platz Bonifác : Egyházirodalmi iskolák. A budapesti 

kispapok magyar iskolájának régebbi munkásságát ismertetvén, azt a 
véleményét adja elő, hogy ezeknek a szemináriumi irodalmi iskoláknak 
szónoki iskolákká kellene átalakulniok. 

U. i. 30. sz. — Prohászka Ottokár : Magyar kultúra. A katholikus 
írók és hírlapírók Országos Pázmány-Egyesületének közgyűlésén elmondott 
beszéd. írókra van szükség, akik a krisztusi tanokban eszményeiket és 
értékeiket nézik és szeretik. — t. b. : Az új sarj. Erdős Eenée regényé-
nek méltatása. — N. п. : A M. Tud. Akadémia ülése. A Péczely- és 
Vojnits-jutalomról szóló jelentéseket ismerteti. 

U. i. 33. sz. — Saly László : Egyházirodalmi iskolák. A budapesti 
kispapok magyar Egyházirodalmi Iskolájának működését helyesli. Lét-
jogosultságát a magyar hittudományi nyelv fejlesztésének szükségessége 
adja meg. 

U. i. 35. sz. — т. I. : Háborús irodalom. A régi háborúkat azok 
vívták, akik eleve katonáknak nevelődtek, a mai háború a népfelkelő 
polgároké. A költőnek kell majd kianalizálnia azokat a lelki összetevőket» 
amelyekből a népfelkelők hősiessége kialakul. Majd akkor kitűnik, hogy 
Tolsztoj is csak a háború zsánerképeit szemléltette regényében, amelyek 
örökkévalóak ugyan, de a mai háború és az ember viszonya mint generális 
probléma merőben más. — N. n. : Sztrakoniczky Károly emlékezete. 
Drégely Gábor Vojnits-jutalmát egy a háborúban elpusztult kárpáti ház 
felépítésére adta oda s ezt a házat Sztrakoniczkyról kívánja elneveztetni. 

U. i. 37. sz. — N. n. : Zsidódráma-zsidó film. Reflexiók az Egyenlőség 
c. hetilap ugyanilyen c. vezércikkéhez. 

U. i. 43. sz. — Y. E. : A nap lovagja. Hajó Sándornak Bródy Sándor 
hasonló c. regénye után készült színdarabját ismerteti. 

U. i. 49. sz. — ml. : A háború aranykönyvei. Dicsérendő gondolat a 
magyarság hősiességének dokumentumait összegyűjteni. De össze kellene 
gyűjteni annak bizonyságait is, hogy a béke kultúrális munkájából is 
kivette már a részét. Ezért a magyar kultúrtörténet aranykönyvének íróit 
kellene pályadíjakkal jutalmazni «sok száz selejtes szépirodalmi műnek 
jutalmakkal és pályadijakkal való kiprovokálása» helyett. 

U. i. 51. sz. — Márkus László: Szélcsendes idő. Nekünk Jókai volt 
az emberi fantázia legcsodálatosabb megelevenedése, de a költői révület 
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legféktelenebb pillanataiban sem látta előre, hogy a háború az energiák 
milyen dimenzióit fejlesztheti ki és hogy a gonoszságnak és jóságnak mily 
mennyisége van az emberi lélekben. A jövőben a legfantasztikusabb tör-
ténetek az életből mentetteknek látszanak majd s a legszélsőbb natura-
lizmus ezután a romantika lesz. — Turhányi Egon Alberte : Háborús 
irodalom. Stockinger Gyulának «Éljen» с. háborús versgyűjteménye meg-
jelenésével kapcsolatban támadja a M. T. Akadémiát, hogy a magyar nyelv 
és kultúra külföldi terjesztőit nem támogatja. 

U. i. 55. sz. -— Buttykay P. Antal : Gerely József emlékezete. Meleg-
hangú megemlékezés. 

U. i. 57. sz. — tb. : Molnár Ferencnek A fehér felhő c. «mirakulum»-
járól ír tárcát. 

U. i. 58. sz. — Tagajánlások a Szent István Akadémiában. Tiszteleti 
tagul ajánltatott többek között : Fraknói Vilmos, Berzeviczy Albert ; rendes 
tagul : Morvay Győző és Pintér Jenő. 

U. i. 00. sz. •— Pethő Sándor : Szekfű könyve és Rákóczi egyénisége 
c. tárcájában élesen bírálja Szekfű Gyula munkáját. 

U. i. 61. sz. — N. п.: A piarista főgimnázium előadása címen Sík 
Sándornak az Urania-színházban előadott Ébredés című háromfelvonásos 
ifjúsági színművét és Pitroff Pálnak A győri sajtó története c. könyvét 
ismerteti. 

U. i. 68. sz. — Harsányi Lajos : 0, beata Ungheria ! Tárca az ú. n. 
«nyugatos» írók elhallgatásáról. Bízik, h o g y . . . «sok szép magyar talentum 
pedig majd palinodiát énekel. Egyik-másik már kezdi.» — N. n. Szigligeti 
Edének a Nemzeti Színházban felújított Valéria c. szomorújátékát ismerteti. 

Az Est. 1916. évf. 9. sz. — Bródy Sándor: Nemzeti Színház címen 
Lakatos Lászlónak A bécsi táncosnő c. drámáját bírálja. 

U. i. 19. sz. — Meghalt Petőfi szerb fordítója. Közlemény arról, 
hogy Hadzsics Antal magyarországi szerb író, Petőfi fordítója meghalt_ 
Szigligeti Ede színműveit is megismertette a szerbekkel. Tagja volt a 
Kisfaludy-Társaságnak. 

U. i. 27. sz. — F. J. : Grün Liliről. Levél a szerkesztőhöz abból az 
alkalomból, hogy Földes Imrének ily című darabját előadták a Magyar 
Színházban. « . . . Ez az új irány csempészés, hamis lobogó alatt való hajózás, 
a Folies Caprice-nak fölavatása magyar irodalommá.» 

U. i. 32. sz. — «A táncosnő» Bécsben. Lengyel Menyhért «A táncosnő» 
c. színművét Bécs számára Jarno József igazgató megszerezte előadásra. — 
A Voinits-dij idei nyertese : Drégely Gábor. Alkalmi hír és hozzászólás. 

U. i. 33. sz. — Ki irta «Л kisasszony férjé»-t ? Beöthy László, a 
Magyar Színház igazgatója tiltakozik egyik lapnak az ellen a vádja ellen, 
mintha a Drégely Gábor darabját nem a szerző, hanem egy más író dol-
gozta volna át mai nagysikerű formájára. 

U. i. 34. sz. — Hír arról, hogy Beinhardt Miksa a Deutsches Theater 
Kammerspieleje számára megszerezte előadásra Heltai Jenő « A tündérlaki 
lányok» c. vígjátékát. 



FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 239 

U. i. 38. sz. — A Kisfaludy-Társaság hetvenedik közgyűlése. Az 
ünnepi ülés lefolyásának rövid ismertetése. (L. a többi napilapban is.) 

U. i. 44. sz. — A nap lovagja. Bródy Sándor és Hajós Sándor ily 
című új darabjának előadásáról szóló rövid hír. 

U. i. 46. sz. — «Az ördög» századik előadása Amsterdamban. Hír 
Molnár Ferenc színdarabjának hollandiai nagy sikeréről. 

U. i. 57. sz. — Bródy Sándor: Molnár Ferenc « Fehér felhő »-je. Színi 
kritika (v. ö. «Az Újság» 1916. évf. 57. sz.). — Molnár Ferenc a darabjá-
ról. Molnár Ferencnek a «Magyar Színpad»-ban megjelent cikke (a Fehér 
felhő c. egyfelvonásos «miraculum»-ának előadása alkalmából).— Az osztrák 
helytartóság is betiltotta a Lyon Leát. Hír Bródy Sándor darabjának kül-
földi viszontagságáról. 

Az Újság. 1916. évf. 8. sz. — Simon Judit a filmen. Décsi Gyulának, 
a Mozgókép-otthon tulajdonosának hozzászólása ahhoz a vitához, mely Kiss 
József és Mérei Adolf között keletkezett a Simon Judit filmre vitele körül. 

U. i. 9. sz. — N. n. : Mocsáry Lajos. (1826—1916.) A nemrég elhúnyt 
politikai iró nekrologja. — Keszler József: A bécsi táncosnő. Lakatos 
László ily című egyfelvonásos — a Nemzeti Színházban 1916 jan. 3-án 
előadott — vígjátékának ismertetése. A korfestő részletekkel keretezett 
darab Döbrentei Gábor és Elssler Fanny gyöngéd barátságáról szól. (Lakatos-
nak azt a közleményét, melyben ugyané tárgyat dolgozta fel, ismer-
tettük folyóiratunk 1912. évf. 144. 1.) 

U. i. 22. sz. — Mit dalolnak a magyar katonák ? E címen a Berliner 
Tageblattban Freudenthal Albert tárcát irt katona-dalainkról s fordításban 
szemelvényeket közöl belőlük. — -án. : Grün Lili. (Földes Imre színműve. 
Bemutatta a Magyar Színház 1916 jan. 21-én.) Színi kritika. «A darab azért 
nem végzetesen rossz. Az alakok (persze fölszínes) jellemzése, némely tár-
sadalmi problémák érintése némileg mégis igazolja, hogy Földes Imre 
miért állott elő ezzel a darabjával.» 

U. i. 26. sz. — A Bánk bán 150-ik előadása. Katona József tragédiája 
a Bánk bán 1916 jan. 26-án érte meg százötvenedik jubiláris előadását a 
Nemzeti Színházban. Bemutatója 1839 márc. 23-án volt, amikor Egressy 
Gábor javára adták elő nagyon hatástalanul. Hat évvel később tűzték újból 
műsorra. A cikk azután a darab későbbi előadásait ismerteti. 

U. i. 32. sz. — A Péczely- és Vojnits-jutalom. A M. T. Akadémia 
1916 jan. 31-én tartott összes ülésén jelentést tettek az itt jelzett jutal-
makról. Eszerint a Péczely-jutalmat ( = 2000 korona) Tormay Cecilnek 
ítélték oda «A régi ház» c. regényéért. Ugyanily összegű jutalomban 
részesítették a korán elhúnyt Ferentzi Magda «Fehér árnyékok» c. regényét 
is. A Vojnits-jutalmat ( = 800 korona) Drégely Gábor nyerte el «A kis-
asszony férje» c. darabjával. A cikk végül Drégely Gáborra vonatkozó 
életrajzi adatokat közöl. — (p. r.) : Turi Bélának A háború belülről nézve 
c. munkáját ismerteti. 

U. i. 34. sz. — A Kisfaludy-Társaság közgyűlése. Hí r arról, hogy a 
Kisfaludy-Társaság 1916 febr. 2-án tartott ülésén tagjául választotta Bánffy 
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Miklós grófot és Szász Károlyt. A cikk ezután közli a nevezett írók élet-
rajzi adatait és ismerteti a pályázatokról szóló jelentést. (L. a többi napi-
lapban is.) 

U. i. 38. sz. — A Kisfaludy-Társaság 1916 febr. 6-án tartott It (Sz-
üléséről szóló tudósítás. A közülés Beöthy Zsolt elnöknek Shakespeareről 
és Aranyról szóló megnyitó beszédével kezdődött. Vargha Gyula a Társaság 
elmúlt évi működéséről, Kozma Andor pedig a lejárt pályázatokról tett 
jelentést. A jeligés levelek felbontása után kitűnt, hogy a Széher Árpád-
jutalmat (Szigligeti életrajza) Yértesy Jenő dr., egyetemi magántanár 
nyerte el. A gróf Vigyázó-jutalmat (kisebb történelmi tárgyú prózai el-
beszélés) megosztották Szerelemhegyi Tivadar és Tóth Sándor dr. között. 
Ezután Berzeviczy Albert másodelnök olvasta fel «Shakespeare és a nemzeti 
lélek» c. tanulmányát. Somló Sándor Shakespeare Macbethjének egy jele-
netét mutatta be. Ez a rósz Arany Jánosnak egy eddig ismeretlen fordí-
tása. Vargha Gyula: A magyar katonákhoz c. hazafias költeményét adta 
elő, Herczeg Ferenc pedig A hadi árva c. elbeszélését. Szabolcsba Mihály-
nak Könnycsepp az égben és Üzenet c. verseit Hegedűs István olvasta 
fel. — Széchenyi-emlékbeszéd. Ráday Gedeon grófnak a nemzeti Kaszinó-
ban 1916 febr. G-án tartott ünnepi megemlékezéséről szóló tudósítás. 
A beszéd részletes ismertetése. (L. a többi napilapban is.) 

U. i. 43. sz. — N. n. Bródy Sándornak és Hajó Sándornak A nap lovagja 
c. — a Vígszínházban 1916 febr. 11-én színre került — új darabját ismer-
teti. — Beöthy Zsolt előadása. Rövid tudósítás a Műbarátok Körében 
1916 febr. 11-én irodalmi műveltségünkről tartott előadásról. Az érzelmi 
és erkölcsi kultúra fejlődésének főeszköze az irodalmi műveltség. Ennek 
pedig legfontosabb része a nemzeti irodalmi műveltség, mert nyelvénél 
fogva legközelebb áll hozzánk s legkönnyebben hat reánk. 

U. i. 44. sz. — N. n. : Elbeszélések. Dessewffy Berta ilycimű kötetének 
ismertetése. — h. a. Pásztor József új novellás kötetét (A muszka vendég). — 
K. G. pedig Radó Antalnak Háborús strófák címen kiadott verseit ismerteti 
és bírálja. 

U. i. 51. sz. — (pr.) : Himfy dalai. Rövid cikk abból az alkalomból, 
hogy a Nemzeti Színház 1916 febr. 19-én felelevenítette Bérezik Árpádnak 
Himfy dalai című vígjátékát, melynek főhőse : Kisfaludy Sándor, a költő_ 

U. i. 53. sz. — Mephistopheles tanításai. Goethe Faustjából. Kozma 
Andor műfordítása. (Részlet a M. T. Akadémia I. osztálya ülésén be-
mutatott jelenetekből.) 

U. i. 54. sz. — Az ember tragédiája Zürichben. Tudósítás arról, hogy 
a zürichi főiskolai hallgatók előadták Madách művét. (V. ö. Neue Zürcher 
Zeitung 1916. évf. 238. és 258. sz.) 

U. i. 57. sz. — Keszler József: A fehér felhő. Molnár Ferenc ily 
című egyfelvonásos, öt változásra terjedő «mirakuluma» első előadásának 
(Nemzeti Színház 1916 febr. 25.) ismertetése. L. a többi napilapban is. 
A darab változásai egy — az őrségen elszunnyadó -— öreg huszár haza-
szálló álmát mutat ják be. 

U. i. 58. sz. —• A Tudomány-Irodalom-rovat közli a Szent István. 
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Akadémiában üresedésben levő helyekre ajánlottakat. (L. Alkotmány. 
1916. évf. 58. sz.) 

U. i. 63. sz. — (p. g.) : Az özvegy falu. Lőrinczy György ilycímű 
könyvének ismertetése. «A pompás írások mellett Komáromi Katz Endre 
és Mühlbeck Károly művészi rajzai ékeskednek.» 

U. i. 65. sz. — Szilágyi Géza Szomory Dezsőnek Hermelin с. ú j szín-
művét ismerteti és bírálja. Bemutatták a Vígszínházban 1916 márc. 4-én. 
A darab arról szól, hogy Pálfi Tibor drámaíró, egy szerelmi szenvedésben 
megtisztult férfi örökre rátalál előbb elűzött, majd visszakönyörgött párjára, 
a becézve Hermelinnek nevezett Tóth Hermin színésznőre. A darabban 
«elsősorban az érzés gazdagsága kápráztatja el a nézőt». 

U. i. 67. sz. — Valéria. Hír arról, hogy Szigligeti születése évfordulója 
alkalmából a Nemzeti Színház 1916 márc. 7-dikére Valéria c. klasszikus 
formájú tragédiáját tűzte ki előadásra. 

U. i. 68. sz. — Váradi Antal : Emlék. Visszaemlékezés báró Eötvös 
Józsefre. Szerző diákkorában, Pécsett, üdvözlő-beszédével magára vonta a 
nagynevű miniszter figyelmét s jóindulatát is sikerült megnyernie. — 
A Színház-, Zene-rovatból megtudjuk, hogy a Nemzeti Színház Szigligeti 
születésének százkettedik évfordulója alkalmából előadatta a Valéria c. 
darabot. 

Berlinen Tageblatt. 1916. évf. 20. sz. — Russenstücke in Polen címen 
beszámol arról, hogy Lengyel és Bíró darabját, A Cárnőt Lodzban be-
mutatta a német színház. Wassermann igazgató pompás díszletekről és 
jeles rendezésről gondoskodott, Adele Hartwig igen jó Cárnő volt. A «több 
mint zsúfolt házban» oly nagy sikere volt a darabnak, hogy jan. 28-án 
Varsóban is bemutatja a lodzi német színház vendégjáték gyanánt. 

U. i. 35. sz. — Albert Freudenthal : Was die ungarischen Soldaten 
singen. Néhány magyar katonanótának igen gyönge fordítása. 

U. i. 54. sz. — Edgar v. Schmidt-Pauli Ungarisches Volkslied címen 
a magyar föld vonzó erejéről s a magyar népdal szépségéről ír. «Mély 
érzelem rejlik a bánatos dalokban. Szinte a pásztortüzeknél, csillagok alatt 
születtek, messze vándoroltak a végtelen puszta szomorú szépségén át és 
sötéten izzik rajtuk át a hazai rétnek, erdőnek, szőlőnek, folyónak szere-
tete.» «A magyar hazát elhagyni lehet, de elfeledni soha.» 

U. i. 68. sz. — F. E.: Gyóni Géza verskötetének német kiadását (Auf 
polnischen Fluren, am Lagerfeuer. Dresden, Meinhold u. Söhne 1915.) 
ismerteti s «Petőfi tüzes tanítványának» verseiben megtalálja mindazt, ami 
a harcosnak szívén fekszik. Különösen kiemeli Sigmar Mehringnek valóban 
művészi átérzésről tanúskodó fordításait. 

Budapesti Hirlap. 1916. évf. 1. sz. — ő. : Regény címen Erdős Benéenek 
Az új sarj című regényét ismerteti. «A regény autobiografia, melynek 
két utolsó fejezete filozofikus mélységével és emberi fölemelkedésével 
egyetemes emberi jelentőséget ad, amellett csodaszép sorokat tartalmaz. 
Az írónak legfényesebb képessége a jellem- és alakfestés.» 
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U. i. 2. sz. — Sebestyén Károly : Bánk bán. Tárca. 
U. i. 4. sz. — Édy Pál : A holnaposok. Fejtegetés Lombroso alapján. 

(Tárca.) 
U. i. 9. sz. —- Fráter Aladár: Az irodalom műhelyeiben címen arról 

elmélkedik, hogy mi t írnak, mit látnak az írók a mai rettenetes világ-
felfordulás idején. A magyar háborús irodalom — úgymond — különb, 
mint akármelyik más nemzeté. — N. n. : Mocsáry Lajos meghalt címen 
közli M. életrajzát s müveinek jegyzékét. — Nemzeti Színház címen ismer-
teti Lakatos Lászlónak A bécsi táncosnő c. drámáját. 

U. i. 16. sz. — Bunántúli Levelek. Lakatos Vincének A hazafias köl-
tészet fontossága napjainkban c. dolgozatával kapcsolatban a háborús köl-
tészetről elmélkedik. Megjegyzéseket tesz Ady Endrének Gyűlölet és harc 
c. versére s közli H. László Arynak Tábori posta meg Imádság c. verseit. 

U. i. 21. sz. — Takáts Sándor : A hazai török hegedősök. (Tárca.) 
A hazai törökök zene- és énekkedvelő nép voltak. Lantosaik és hegedőseik 
föl- és alá jártak a török végházakban. A törökkel szomszédos magyar 
vitézek leveleiből tudjuk, hogy ha vitéz módra harcoltak, a törökök versekben 
dicsőitették őket. A megmagyarosodott török végbeliek magyar verseket 
is költöttek. A török és magyar virágénekek közt vannak közös vonások 
(a daru madár, a virágok szereplése stb.). Nem ritka eset, hogy egyik-
másik főurunk . . . török szomszédaitól lantost vagy hegedőst vásárol. 

U. i. 22. sz. — Lórisz : Grün Lili címen Földes Imre ily című drámáját 
ismerteti. 

U. i. 30. ez. — Prohászka a nyugatosokról és a kultúra válságáról 
címen közli Prohászka Ottokárnak a Pázmány-egyesület közgyűlésén az 
ú. n. «nyugatosok»-ról mondott véleményét. 

U. i. 37. sz. — Barkó Jenő : A Balkán és a magyar tudomány. — 
Trencsény Károly: A nyugatosok elődei. Időszerű vonatkozású cikkek. 

U. i. 48. sz. — «Az ember tragédiá ja Zürichben. Közlemény arról 
hogy a Szabadtanulmányi Egyesület Madách művét bemutatta a svájci 
közönségnek. 

U. i. 49. sz. — Az eljövendő magyar irodalom címen közli Eákosi 
Jenőnek Bolza Gyula könyvéről irt sorait. 

U. i. 54. sz. — Rákosi Jenő : Fehér árnyak címen ismerteti a korán 
elhúnyt Ferenczi Magda regényét. «Ferenczi Magda halála csapás irodal-
munkra. A regény a davosi szanatóriumi élet keretében két tüdőbeteg-
nek : Mártának és "Wernernek szerelmét mondja el.» 

Budapesti Szemle. 1916. évf. 1. sz. —Szász Károly : A magyar dráma 
hagyományai. Hogy drámánk kölcsönhatásban maradjon nemzeti politi-
kánk korszerű eszméivel, hogy szerepe legyen a nemzeti érzés és gondolat 
felkeltésében, fenntartásában és fokozásában, hogy ragaszkodjék a nem-
zeti történelmi tárgyakhoz, történelmünk nagy alakjainak kultuszához, — 
hogy igyekezzék hű tükre lenni a korabeli magyar életnek, hogy figye-
lemmel legyen a népies elemekre, hogy egyik legfontosabb feladatául 
vallja nemzeti életünk eredetiségének és sajátosságainak, zamatosságának 
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és választékosságának megőrzését s a nyelv helyes irányú fejlesztését, 
hogy ne zárkózzék el a külföldi igazi nagy írók ós világirodalmi irány-
zatok s eszmeáramlatok hatása elől, s hogy tartózkodjék az ép és tiszta 
erkölcsi érzéket sértő irányoktól : ezek a hagyományok intő tanulságul, 
lelkesítően szólnak és sugároznak felénk a magyar dráma történetéből. 
E hagyományok mutatják drámánk eddigi fejlődését s egyben kijelölik a 
további haladás útját is. — Kéki Lajos : A jellemzés. (Bevezető fejezet «A jel-
lemrajz a magyar szépirodalomban» cimü munkához, melynek megírá-
sára a M. T. Akadémia Lévay-pályázatán a szerző megbízatást nyert.) 
A jellem az ember különféle tulajdonságainak foglalata, melyeket termé-
szet és élet adnak osztályrészül és fejlesztenek ki benne. A jellemzés bizo-
nyos sajátságok feltüntetése. A művészre nézve csupán a célja érdekében 
fontos tulajdonságok szükségesek. A jellemrajzok e válogatottságukban 
inkább szolgálhatják a jellemegység esztétikai követelményét is. A költő 
vagy leírja személyeinek jellemvonásait vagy beszédjük és tetteik útján 
jellemzi őket. Néha bizonyos testi sajátságok vagy mozdulatok leírásával 
jellemez a költő. A test leírása nem régi a költészetben ; csak a XVIII. 
században, a regényírás föllendülésével foglalt el szélesebb teret. Eontos 
kérdés a jellemzésnél a művészi alkotás viszonya a valósághoz. A költőtől 
alkotott jellem nem valamely külső jelenség lelki mása, hanem a költő 
képzeletének műve. A költőnek a jellem rajzában az állandó vonásokat 
kell figyelembe vennie, tehát azokat, melyeknek összeségét «örök emberis-
nek mondják. A jellemzésben nyilatkozó eszményítésnek célja az, hogy a 
művészre nézve az egyén mivoltát tevő vonások minél határozottabban 
tűnjenek föl. Az eszményi és valószerű ábrázolásmódot gyakran össze-
tévesztik a tipikus ós egyéni ábrázolással. A valószerű művészet mindig 
egyéni ábrázolásra törekszik. Fontos, hogy a nyelvi kifejezés is egyénileg 
jellemző legyen a hősre. Hogy a költőtől rajzolt alakokat eleveneknek 
mondjuk, annak magyarázata az esztétikai tetszésben rejlik. Erre vonat-
kozik, amit Lange Conrad és hívei mondanak, kik szerint a művészi szem-
léletnek egyik alkotó eleme az illúzió, a tudatos önámítás. A Lipps Theo-
dor-féle elmélet a beleérzéssel magyarázza az esztétikai élvezetet, míg a 
Groos Károlyé a belső utánzással. A jellem sok tényező összehozásának 
eredménye. Alapeleme a test. Mindaz, amitől függ szervezetünk, hatással 
van jellemünkre is. Elsősorban érvényes a couleur locale követelménye, 
mely azt kívánja meg, hogy minden kor, nemzet és hely a maga sajá-
tosságaival érvényesüljön a művészetben. Különösen fontos ez a történeti 
költészetben. A múltról, mint költői anyagról szólva, nem hagyható figyel-
men kívül az a lélektani megfigyelés sem, melyet a mult szépítő hatásának 
szoktak nevezni. A műköltők jellemzésbeli eljárása közt igen nagy a 
különbség s ennek többféle oka van. Ilyen pl. a műfaji különbség. Más-
ként jellemez a drámaköltő, másként az elbeszélő. Különbség tapasztalható 
a jellemzés módjában az író nemzeti hovatartozása szerint is. Máskép raj-
zolja pl. az embert a francia és máskép az angol regényíró. De nemcsak 
a nemzetisége, hanem egyénisége is ott van az írónak alkotásaiban. A költő 
egyéni élményeinek alakjai rajzára vonatkozó nagy fontosságát az újabb 
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német esztétikusok sorában főkép Dilthey hangoztatja. Az írónak nemcsak 
faja és nemzetisége, hanem kora is nyomot hagy jellemző módján. Válto-
zott idővel a jellemzés tárgya, az ember is. Egyes tulajdonságokat egyes 
korok művészei nem ábrázoltak vagy csak elvétve. Sokáig nincs érdeklő-
dés az irodalomban a gyermek és nő lelki életének részletei iránt. Annak, 
hogy a jellemzés tárgya is változik idővel a művészek felfogásában, főként 
két oka van. Egyik az, hogy változott maga az ember is, érzésben gya-
rapodott, sokszínűbbé vált. A másik ok az, hogy az egyes koroknak kü-
lönböző volt a felfogásuk az emberi sajátságok iránt. A művészetnek az 
ember lelki élete iránt való elmélyedőbb érdeklődése a reneszánsszal kez-
dődik. A jellemzés mivoltáról és feladatáról való felfogás a tudományos 
gondolkodásban is módosul a történeti felfogás során. Aristotelesnél válik 
először tudatossá a költészetnek lelket tolmácsoló hivatása. A jellemen ő 
a személyek erkölcsi mineműségét érti, de fontosabbnak tartja a cselek-
vést. Horatius Pisói Levele a jellemrajzban a tipikus vonások gondos 
megkülönböztetése mellett emel szót. A jellem megnevezésére használatos 
charakter szó ( = véset, bevésett jel) későbbi korból való. A jellemzés fel-
adataira vonatkozó elméleti vizsgálódások főkép a XVIII. századi német 
irodalomban élénkek (Winckelmann, Lessing, Herder, Hirt A.). Irodal-
munkban a költészet feladatairól való elmélkedés Kazinczyval indul meg. 
О az általános emberinek, eszményítésnek híve, épúgy, mint Kölcsey, Ber-
zsenyi, Szontágh G. és Bajza József is. Ezzel az eszményi iránnyal szem-
ben Henszlmann Imre szerint : Minden művészet feladata az elevennek, 
a jellemzetesnek ós célirányosnak anyagához alkalmazott előadása. Az 
egyéni feltüntetését tűzte ki a művészet feladatául Erdélyi János is. Ujabb 
jeles esztétikusainknál is sok érdekes, eszméitető gondolattal találkozunk. 
Maga a «jellem» szó Szemere Pál alkotása. (Említve: 1836., nyomtatva: 
1840.) A «jellemrajz» először Fogarasi János Magyar És Német Segédszótá-
rában (1845) fordul elő. — Weber Arthur : Schlegel Frigyes és Széchenyi 
Ferenc címen Bleyer Jakabnak, Friedrich Schlegel am Bundestage in 
Frankfurt c. munkáját ismerteti. — г. г. : Két kötet tárca. Krúdy Gyula : 
A víg ember bús meséi, — ós Lakatos László : A halhatatlan bercegnő c. 
műveinek ismertetése és bírálata. Szerző azt ajánlja Lakatosnak, hogy 
mivel a «meseköltésben nem erős, viszont ügyesen tudja beállítani hő-
seit . . . vehetne át a históriából, főként az irodalom történetéből képtárgya-
kat . . . Lakatos — úgymond — már tett is ebben az irányban kísérlete-
ket s ezek, Jósikánó (Mme Julie) és Kuthy Lajos arcképe (Louis), kedves, 
színes rajzok, a kötetnek legjobb darabjai közül valók». 

U. i. 2. sz. — Papp Ferenc : Báró Kemény Zsigmond, mint a rém-
uralom korának politikai írója. A konzervatív-párt kiváltsága hamar véget 
ért a magyar politikai irodalomban s Kemény Zsigmond, az egykori ellen-
zéki publicista, Somssichcsal majdnem egy időben adta ki «Forradalom 
után» c. röpiratát. Politikai cél adta kezébe a tollat, bár határozott terve 
nem volt a kibontakozásra. Elsősorban arra vállalkozott, hogy a győztes 
és legyőzött fél érzelemvilága közt emberiesebb kapcsolatot teremtsen. így 
vált röpirata a magyar nemzet nagyarányú védelmévé. Ennek eszköze a 
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magyar nemzeti lélek vonzó rajza. Azt akarta röpiratában bebizonyítani, 
hogy az európai forradalmak vezető eszméi : a szocializmus és republika-
nizmus, mennyire nem változtatták meg a magyar nemzeti lélek alapvoná-
sait. Két elem küzködik Kemény röpiratában : a politika és történet. A vál-
tozatos politikai és történeti feladatokban szinte kápráztatóan tűnik elő 
Gemény Zsigmond írói egyénisége. Képei ragyogóbbak, mondatai tömö-
rebbek, kifejezései tartalmasabbak, stílusa a sokat-sejtetés művészete. Az 
irodalom a cenzúra miatt csak tompítva adta vissza a közvélemény hang-
ját, de azért az össze nem hangzó bírálatokból kiérzik a röpiratnak ellen-
tétes hatása. Egy röpirat — a «Documentait felelet» . . . •— az elvtagadás 
bélyegét akarta Kemény jellemére sütni. A támadás indítóoka Keménynek 
az a tétele, hogy Kossuth egyedül idézte elő a forradalmat. A közvélemény 
felháborodása visszhangra talált baráti körében is. Valószínű, hogy a ked-
vezőtlen hatás térítette el attól a szándékától, hogy rendre tárgyalja a 
felmerülő főbb kérdéseket. A publicista passzivitása azonban nem lehetett 
oly tartós, mint az államfórfiúé. Kemény 1851 év elején' lépett a Pesti 
Naplóval szorosabb kapcsolatba s nemsokára Csengeryt is rávette, hogy a 
lapot támogassa. Cikkeiben minden alkalmat megragadott, hogy a Bach-
rendszernek nemzetrontó törekvéseit leleplezze. Megállapítható, hogy a 
«Még egy szó a forradalom után» c. röpiratnak körülbelül harmadrészét a 
Pesti Naplóban megjelent cikkek teszik ki. Széchenyi politikai elve Ke-
mény röpiratában tárta ki gazdag tartalmát. Publicistái munkásságáról a 
magyar társadalom sokkal egységesebb véleményt alkotott 1851-ben, mint 
1850-ben. Eszméi csak az állami szerencsétlenségek hosszú során keresztül 
nyerhettek bebocsátást a kormánykörök termeibe. Politikai dolgozatai 
egyelőre a nemzeti köztudatban készítették elő a korszakos eseményeket s 
a rémuralom korának magyar társadalma bennük ismerte meg a nemzeti 
politika irodalmi vezérét. — Alexander Bernát : Jelentés az Í915. évi 
Greguss-jutalomról. Szerző előbb a színművészet sajátosságáról, azután a 
magyar színészet jellemző vonásáról szól, majd az utolsó liét esztendő szín-
művészetéről, végül a jutalom odaítéléséről tájékoztat. Indítványára a Kis-
faludy-Társaság Jászai Marinak, a Nemzeti Színház művésznőjének ítélte 
oda a jutalmat. Megjutalmazta — úgymond — egy egész művészi pálya 
páratlan kitartását, lendületes emelkedését és gazdagságát, de nem mintha 
egyes szerepei közt nem talált volna jutalomra méltót, hanem mert nem 
akart a sok kitűnő alkotás közt osztályozó különbséget tenni, mert akár-
melyik is megérdemelte volna a jutalmat. — d. : A budai basák magyar 
nyelvű levelezése (I. k. Szerkesztette : Takáts Sándor, Eckhardt Ferenc, 
Szekfű Gyula) című akadémiai kiadványt ismerteti és bírálja. 

II. i. 3. sz. — Beöthy Zsolt. : Shakespeare és Arany. E két nagy szel-
lem viszonya a lelki élet búvárára nézve nem a külső adatokban a legér-
dekesebb, hanem az élet hatásainak összevetésében, melyek őket érték és 
vezették. A legtanulságosabb találkozást mutatja, géniuszuk közösségénél 
fogva, költészetük fejlődését, irányait jellemző érzésviláguknak s ettől fel-
tételezett világfelfogásuknak alakulása. A párhuzamosságnak ez a jelen-
sége elméleti tanulságot is nyújt. Utal arra, hogy a művészi alkotásoknak 
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és alkotások sorának igazi csírája az életbenyomásokat kísérő érzéseink-
ben van. De figyelmeztet a művészi lelkeknek bizonyos egyetemes rokon-
ságára is, mely nemcsak a fogékonyságban s a reakciók hevében ós mély-
ségében jelentkezik, hanem a reakciók jellemében és állandósulásában is. 
Arany költészetének s benne megnyilatkozó lelki életének — mint Shake-
spearenél három korszaka választható el. E három kor : a forradalom előtti, 
a forradalom utáni és az öreg kor, bátran és találóan jelölhető a Shake-
spearenél használt nevekkel : az ifjú optimizmus kora, a tragédiák kora és 
a búcsú kor. Az első korszak uralkodó mozzanata legvilágosabban nyilat-
kozik ez évek főmunkájában, a Toldiban ; a forradalom utáni hangulatára 
s e hangulat legmélyebb forrására legjellemzőbb: balladaköltószete ; az 
utolsó korszaknak lélektani tekintetben legtanulságosabb alkotása az Őszi-
kék. — Berzeviczy Albert : Shakespeare és a magyar nemzetlelek. A roman-
tikai irány fölülkerekedése a XIX. század első felében ad nálunk is tulaj-
donképen lendületet a Shakespeare-kultusznak. Hogy a magyar nemzet 
lelkéhez mennyire közelállónak érzi e lángszellem költészetét, azt a nem-
zeti lelket leghívebben kifejező íróink rajongása bizonyítja legfényesebben. 
Ha ennek a szembeötlő vonzódásnak és rokonságnak a magyar nemzet-
iélek és a Shakespeare költészete között magyarázatát, okait keressük, 
az imponderabiliák soha egészen ki nem fürkészhető világában merülünk 
el. Már a talaj, amelyen Shakespeare költészete rendesen mozog, többszö-
rösen rokon a mienkével. Szomorú-, úgy mint vígjátékaiban gyakran merít 
a népköltés oly motívumaiból, melyek a mi népköltésünkben is otthono-
sak. Színműveinek igen nagy része az angol történelem talajából nőtt 
ki. Már pedig közhellyé vált a magyar-angol történet és alkotmányfejlő-
dés párhuzamosságának hangoztatása. Rokonszenvessé teszi Sliakespearet 
a magyar lélek előtt az is, hogy nemcsak a politikai szabadságszeretet 
heve hatja át műveit, hanem egész világnézete az egyéni szabadság és 
egyéni felelősség szilárd alapján épül fel. Az erősebb pátosz is egyik ma-
gyarázója nagyobb népszerűségének nálunk ; szintén egyike költészete 
férfias vonásainak, melyek őt a magyar léleknek kedvessé teszik, épúgy, 
mint a néha nyerseségig menő szókimondó őszintesége. Báró Forster 
Gyula : Hunyadi János származása és családja. (I.). Történelmi ér-
tekezés. — Rubinyi Mózes : Jókai és Mikszáth. Jókai és Mikszáth egy-
máshoz való viszonyának története két nagy lélek barátkozásának való-
ban megható példája. Mikszáth többször támadta Gyulait Jókai miatt. 
De csak az írót védte, a politikust támadta, mert Mikszáth küzdel-
mei nehéz korában ellenzéki hírlapíró volt. Szerző ezután sorra ismer-
teti a két író összeköttetésének irodalmi emlékeit s megjegyzi, hogy az 
életrajzi kapcsolatokon kívül sok egyéb köze is van a két nagy prózaíró 
alkotásainak egymáshoz. Mikszáth tárgyai, stílusa, humora mind eredetiek, 
múzsája mégis nem egy ajándékot köszön Jókainak. Közös alakjaik is van-
nak. — Illés József: Choncha Győző. «Concha Győző hetvenedik életévé-
nek fordulóján nyugodtan tekinthet vissza tudós és tanárpályájának emel-
kedő vonalára. Az ő egyéniségében a gondolat, szó és tett hármas egység-
ben nyilvánul. » — Vg. : Molnár Ferencnek, Egy haditudósító emlékei, — 
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d. : Vasadi Balogh Györgynek, Ahol az ágyú szól és u. a. szerzőnek Kék 
vizek mellett, — Gálos Rezső : Yersényi Györgynek, Sziveket újító bokréta 
(XVIII. évszázadbcli dalgyűjtemény) és Kazinczy Ferencnek, Az amerikai 
Podoc (Kiadta Weber Artúr) c. munkáját ismerteti és bírálja. (Utóbbi két 
mű ismertetését 1. folyóiratunk : 1914. évf. 467. és 500. 1.). 

Das Literarische Echo. 1916. évf. 9. sz. — Az Echo der Bühnen 
с. rovatban Alexander von Weilen beszámol Heltai Jenő «Tündérlaki 
lányok» és Drégely Gábor «A kisasszony férje» c. darabjának bécsi elő-
adásáról, a következő megjegyzést fűzve hozzá : «A magyar drámai ter-
mékek beözönlése még mindig erősen tart. A franciákat kiküszöböltük, 
de az utánzóik megmaradtak, úgylátszik színpadjaink az effajta árúk nél-
kül már nem is tudnának meglenni. A francia eredetieket most igen ügyes 
utánzatokban kapjuk, melyek jól ellesték a minták mesterfogásait.» Elis-
meri, hogy mindkét darab nagy sikert aratott. 

Debreceni Protestáns Lap. 1916. évf. 4. sz.— S. Szabó József : Enyingi 
Török János családi drámájáról írva rámutat Hegedűs Istvánnak Kendi Anna 
históriája (L. folyóiratunk 1916. évf.-ban) című tanulmánya jelentőségére. 

U. i. 7. sz. — Pap Károly : Emlékezés Ferentzi Magdára. Meleghangú 
tárca a fiatalon elhunyt írónőről, kinek »Fehér árnyékok» c. regényét 
nemrégiben a M. T. Akadémia megjutalmazta. 

U. i. 8. sz. — N. n. : Harsányi Istvánnak, A Pataki Névtelen neve című 
értekezését ismerteti. (L. folyóiratunk 1916. évf. 264. 1.) 

U. i. 9. sz. — N. n. : Rezgő hullámokon. Kádár Béla ily című (háborús és 
•családi) versfüzetének rövid ismertetése. 

Die Schaubühne. 1915. évf. 40. sz. — Alfred Polgar : Wiener Theater. 
Megemlékezik Góth Sándor «Háromszög» c. darabjának bécsi előadásáról. 
«Der Einakter ist zweifellos ungarischer Provenienz : es kommt ein Jour-
nalist vor und es wird Karten gespielt.» 

U. i. 41. sz. — Alfred Pol gar : Berlinerin Wien. Fölemlíti a Bécsben 
színrekerült «Bellát», egy «tehetségsóvár magyar zsurnaliszta» (Szomory 
Dezső) munkáját. 

U. i. 47. sz. — Alfred Polgar : Wiener Theater. Földes Imre «Halló»-ját 
a Neue Wiener Bühne adta elő. «Das ist eine unwahrscheinliche Sache, tief 
aus dem Kern-Ungarischen». Sok erőltetett szellemesség van a tehetséggel 
megírt darabban. Az ügyes színpadi technika korlátlanul uralkodik benne. 

Egyenlőség. 1915. évf. 47. sz. — szl. : Kiss Arnoldnak A háború legen-
dái c. könyvét ismerteti. 

U. i. 48. — A Glosszák a hétről c. rovatban N. n. a Fenyő—Gyóni 
ügyről elmélkedik. 

U. i. 50. sz. — N. n. : Ady—Babits kontra Bákosi—Gyóni ügyről ír. 
U. i. 51. sz. — Egy jelenetet közöl Zweig Arnold német író «Ritual-

mord in Ungarn» с. drámájából, mely az idei Kleist-díjat nyerte. 



2 3 0 FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 230 

U. i. 52. sz. — Fodor Gyula Kiss József háborús verseiről ír. 
U. i. 1916. évf. 2. sz. — Egyről-másról cimen Fabó Bertalan Molnár 

Ferenc (Egy haditudósító emlékei c.) könyvéről s egynémely avval össze-
függő dologról elmélkedik. 

U. i. 3. sz. — N. n. : a Glosszák a hétről c. rovatban a Tiszántúl c. 
nagyváradi lapnak «Az Adyakrób felírású cikkével vitatkozik. 

U. i. 5. sz. — Vezető cikk a megnyílt Magyar Zsidó Múzeumról. — 
a Glosszák a hétről c. rovatban ez olvasható : «Grün Lili nem a mi Ízlé-
sünk».— Fodor Gyula Pásztor Árpád, Vengerkák című regényét ismerteti. 

U. i. fi. sz.— Zsidódráma, zsidófilm. Vezető cikk e «műfajtalan» irány 
ellen. Weisz Miksa «A budai basák magyar nyelvű levelezése» c. aka-
démiai kiadványról ír. 

U. i. 7. sz. — Ujabb cikk Zsidódráma, zsidófilm címen. 

Egyetemes Philologiai Közlöny. 1916. évf. 2. sz. — Zolnai Béla: Mikes 
Törökországi Leveleinek keletkezése. Ismertetését 1. folyóiratunk 1916. 
évf. 206. 1. — Szegfű Gyula : Takáts Sándornak, Eajzok a török világból, — 
Kristóf György : Trócsányi Zoltánnak, Heltai Gáspár Háló-ja, — Király 
György : Guttmann Mihálynak és Harmos Sándornak, Péchi Simon Szom-
batos imádságos könyve c. munkáját ismerteti és bírálja. — Császár Ele-
mér : Madarász Flóris. Nekrológ. — Tolnai Vilmos : Gyulai Éji látoga-
tás-a. Valószínű, hogy Gyulai nem Tolnai Lajos «Az édes anya» c. fordí-
tása útján ismerkedett meg a forrásul szolgáló dán balladával, hanem a 
Prior-féle gyűjteményből. — Trostler József : A «Fülemile » tárgytörténeté-
hez címen egy XVI. századi, spanyol eredetű adatra hívja fel a figyelmet. 

U. i. 3. sz. Papp Ferenc : B. Kemény Zsigmond Bécsben. Kemény 
valószínűleg 1839 februárjában vagy márciusában utazott el Erdélyből s 
1840-ben késő ősszel hagyta el Bécset. О maga csak általánosságban nyi-
latkozik bécsi benyomásairól, de azért egyet-mást következtethetünk elej-
tett szavaiból s költészetének egy-két jellemvonásából. Ha feledni akart 
Bécsben, csalódásait hamar elboríthatták az új benyomások. A bécsi tár-
saságot, egykor annyi kétes öröm és csalódás színhelyét, gyakran kereste 
fel Kemény képzelete költői alkotásaiban. Különösen mély nyomokat 
hagyott Bécsben képzeletén a modern költészet. A rokonérzés legtöbb jelé-
vel tér vissza költői képeiben német irodalmi emlékeihez. A bécsi szín-
padon s olvasmányaiban közvetetlen közelről ismerte meg a német roman-
tika nagy eszményeit. Német irodalmi tanulmányainak emlékei közül leg-
mélyebb a Goethe-hatás, melyről Kemény maga is többször nyilatkozik 
költői műveiben és leveleiben. Jósikához írt levelében nyíltan megvallja, 
hogy minden író közül Goethet bámulja leginkább s a Faust mindkét 
részét egy óv alatt legalább ötször elolvasta. Nem mélyedhetett Goethe 
költészetébe anélkül, hogy ne vonzotta volna Schiller egyénisége. Gyakran 
találkozik vele is képzelete egy-egy helyzet rajzában vagy motívumban. 
Bécsi irodalmi hatás lehet Kemény Alhikmet c. novellájának kerete, melyet 
előtte már Grillparzer is használt Der Traum, ein Leben с. drámájában. 
Nagy változáson ment át ízlése is Bécsben. A költészettani elmélyedések 
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mellett Bécsben az ifjú Kemény Zsigmond szellemét mélyen érdekelték 
korának tudományos törekvései. Egyetemi tanulmányaira nézve nincsenek 
pontos adataink. Neve a bécsi egyetem anyakönyvében nem fordul elő, 
bár ő maga írja : «Két évig anatómiai és patológiai leckéket hallgattam.» 
E nemű tanulmányai bizonyára költészetének irányára is hatással voltak, 
amennyiben nevelték a valóság iránt való szeretetét s élesítették meg-
figyelőképességét. Tanú erre az Elet ós ábránd c. regény is. Mindenesetre 
nagy arányokban fejlődött Kemény világnézete Bécsben. — Fogarassy 
Béla : A Knight-féle esztétikatörténet Huszti Józsefnétől való fordítását, —• 
Böhm Dezső pedig Gorzó Gellértnek, Ráday Pálról írt monográfiáját ismer-
teti ós bírálja. (Utóbbi mű ismertetését 1. folyóiratunk : 1915. évf. 318.1.) — 
Bayer József: P. Horváth Lázár néhány irodalmi «baklövésé»-ről ír, — 
Kádár Jolán: Bécsi dráma a Murányi Vénusról címen Meisl Károlynak 
(1775—1853) 1820-ban megjelent Maria Szetsy od. Die seltene Brautwer-
bung с. darabját ismerteti. — Zb. : Ferentzi Magdának, Fehér árnyékok c. 
könyvéről közöl néhány méltató sort. 

Egyházi Közlöny. 1915. évf. 50. sz. — Dr. F. L. : Rákos i Jenőnek, 
A magyarságért c. könyvét ismerteti. 

U. i. 1916. évf. 3. sz. — Loschdorf er Aladár: Munkácstól Rodostóig 
címen Schöner Ferencnek II . Rákóczi Ferenc életét tárgyaló kis munkáját 
ismerteti. 

U. г. 6. sz. — Az «Utáltató irodalom.» Megjegyzések a Lyon Lea, 
Simon Judit és Grün Lili c. szín- és filmdarabokkal kapcsolatban. — Kiss 
Menyhért : Tövisek között. Blaskó Móric ily című regényének rövid ismer-
tetése. 

U. i. 8. sz. — P. Buttykay Antal : Gerely József emlékezete. A Kato-
likus Sajtóegyesület ülésén 1916. II. 23. előadott emlékbeszéd. 

U. i. Г>. sz. — Zoltán Vilmos : Harsányi Lajosnak, A halálfejű pille,— 
Dr. Sz. A. pedig : Tarczai Györgynek, Magyar legendák c. szépirodalmi 
munkáját ismerteti és bírálja. 

Élet. 1916. évf. 3. sz. — a—a : Háborús versek. Időszerű megjegyzé-
sek a Szabolcska Mihálytól szerkesztett háborús versgyűjtemény ismerte-
tésével kapcsolatban. «A közönség elé kerülő háborús versek tarlóvirágai 
a régi mesgyének : a nagy idők lélekáradásából alig adnak valamit, az 
irodalomtörténet mérlegén keveset nyomnak.» 

U. i. 5. sz. — a. j. elismeréssel emlékezik meg Erdős Renéenek 
Az új sarj c. regényéről. «Kétségtelen, hogy «Az új sarj» életrajz, tehát a 
legszubjektivebb irodalmi műfaj. De ép oly kétségtelen, hogy egy orthodox 
zsidó család belső életét objektivebben soha senki még le nem írta» . . . «a 
megírás művészetére . . . a mai pongyola tömegtermelésben Erdős Eenée 
regénye a maradandó, komoly értékek közé tartozik.» -— m. : Komáromi 
Jánosnak Mit búsulsz kenyeres ? . . . c. verskötetét bírálja. «Komáromi 
Jánosnak kötete az egyetlen, amelyet háborús irodalmunk művészi, magyar 
alkotásának nevezhetünk. » 
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U. i. 6. sz. —- a. j. : Bánk bán százötvenedszer. Elkeseredetten álla-
pítja meg, hogy újabban darabok, amelyeknek köze sem volt a magyar-
sághoz, irodalomhoz, rövid időközben száz meg száz előadást értek. — 
b. f . : Színházi esték. Lakatos Lászlónak A bécsi táncosnő, Gábor Andor-
nak Ciklámen ás Földes Imrének Grün Lili c. darabjait bírálja. 

U. i. 7. sz. — Andor József : Kultúránk válsága. Szerző aggódik, hogy 
«irodalmunk vezetése a kozmopolita tőke kezébe került» . . . az egész háború 
alatt egyetlenegy fajmagyar író darabját sem adták . . . de . . . a legrikítóbb . . . 
darabot egy év alatt többször adják, mint a Bánk bánt 60 év alatt. — 
N. n. : Zsidó írók. Észrevételek az Egyenlőség c. hetilap «Zsidó dráma, 
zsidó film» с. cikkére. 

U. i. 8. sz. — К. T. M.: Irodalmi börze: Elmélkedés irodalmi álla-
potainkról. Teljes és tökéletes kiábrándulás kellene, ha irodalmi megújho-
dást akarnánk, s legalább helyreállítani kellene azt az egyensúlyt, amit 
írók és közönség között az irodalom roppant demokratizálódása a közön-
ség rovására megbontott . . . Ott kell keresni a bajt, hogy ennek a közön-
ségnek nincs lelki kultúrája, nincs megértő képessége s ennélfogva ítéle-
tének nincs meg az a szabályozó ereje sem, ami nélkül az irodalom szer-
telenségekbe téved s a hivatalos kritika a közönségre való tekintet nélkül 
feszólyezetlen lehet. — l. g. : Háborús strófák. Radó Antal ilycímű vers-
füzetének rövid ismertetése és bírálata. 

U. i. 9. sz. — Publicista : A nagy idők sajtója. A magyar sajtó most 
azzal lett méltó sajtója a nagy időknek, hogy fölemelkedett az ő szellemi, 
erkölcsi színvonalára. — b. f . : Nemzeti Színház. Kisfaludy Károly Pártütők-
jének előadása alkalmából írt cikk. — b. f . : Somlyay Károlynak Könnyű 
lelkek c. novellás kötetét, — -deák pedig Bolza Gyulának, Az eljövendő 
magyar irodalomról c. füzetét ismerteti és bírálja. 

U. i. 10. sz. — -deák: Molnár Ferencnek, a Nemzeti Színházban elő-
adott A fehér felhő című egyfelvonásos «mirakulum»-át ismerteti és bírálja. 
«A darab» jelentősége első tekintetre abban van, hogy Molnár Ferenc 
írt elsőnek színpadra a háborúnkról valamit, aminek köze van a magyar 
irodalomhoz és a magyarsághoz . . . Ez a mirákulum nem tud igazán 
primitiv lenni (sok benne a színpadi ravaszság) . . . Molnár Ferenc olyan 
író ma, hogy körülötte úgyszólván az egész világon irodalmi közvélemény 
keletkezett.» 

U. i. 11. sz. — -deák: Színházi esték címen Sik Sándornak, Ébredés 
c. ifjúsági színművét és Szomory Dezsőnek, a Vígszínházban előadott 
Hermelin с. darabját, — Szén pedig Karinthy Frigyesnek, Tanár úr kérem ! 
(képek a középiskolából) c. könyvét ismerteti és bírálja. «Új darabjában 
régi munkáihoz képest határozott elmélyedést látni, habár a régi Szomory 
itt is kísért. Míg Szomory a legújabb novellás könyvében (A pékné), nem 
hozott irodalmi szenzációt, a drámaíró Szomory igenis fejlődött.» 

Esti lljság. 1916. évf. 6. sz. — Lakatos Lászlónak, A bécsi táncosnő 
című drámáját ismerteti. 
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Földrajzi Közlemények. 1915. évf. 10. sz. — Dr. Erdélyi László : 
Magyarország legrégibb földrajza. Anonymust, mint a magyar történeti 
földrajz forrását elemzi, A. adatait rendszeresen csoportosítva s magyarázva. 

Germanisch-Romanische Monatsschrift. 1915. év f . 3 . s z . — A. Kober ; 
Wesen und Methoden der Literaturwissenschaft. Szerző az irodalomtörté-
netnek, mint tudománynak, lényegét és módszerét igyekszik meghatározni. 
Az «irodalomtudomány» föladatát két célban látja : 1. az egyes irodalmi 
termékek magyarázatában ; 2. az egyes műalkotások irodalomtörténetté 
való összekapcsolásában. Ismeretes, hogy a germanisztika kezdetben nem 
volt más, mint a klasszika-filológia módszerének alkalmazása. Ennek a 
módszernek lényege a szövegkritika ós a szöveghelyreállitás. Itt a filológia 
csupán a szöveg nyelvi magyarázatára szorítkozik, tartalmi magyarázatot 
nem ad. A filológusok azonban tovább mentek és a mű keletkezésének föl-
tárását, személyes és irodalmi tényekből való levezetését kísérelték meg. 
Cikkíró rámutat arra, hogy a filológia által kikutatott élmény nem azo-
nosítható a műalkotás (pl. egy lírai költemény) tartalmával, tehát szerinte 
a mű keletkezési történetének ismeretével sosem juthatunk el a mű tar-
talmi megértéséhez ; azzal, hogy tudjuk, hogy egy költeménynek élményi 
háttere van, még nem értettük meg a költeményt, mint műalkotást. Nem 
vezet célhoz az a kísérlet sem, amely valamely művet a költő egy bizo-
nyos lelki sajátságból (pl. a Faustot Goethe vallásosságából) próbálta le-
vezetni, mert a mű mögött mindig egységes lélek áll, az ember és a költő 
egy személyben. Semmi eredményt nem nyújt cikkíró szerint az a vizsgá-
lódás sem, mely a művet a költő egész egyéniségéből magyarázza. Ebből 
csak azt tudjuk meg, hogy pl. Goethe művei Goethe jegyét hordozzák 
magukon ós hogy Goethe műveit csak maga Goethe írhatta. A biografikus 
ós lélektani magyarázatok hibája, hogy egynek veszik az alkotó embert 
a művével. Cikkíró ezzel szemben kijelenti, hogy az irodalomtörténet tár-
gyát nem az írók, hanem maguk a művek teszik. Az irodalomtudomány 
föladata az irodalmi emlékeket az alkotó emberektől ós a keletkezésüktől 
teljesen elkülönítve vizsgálni. Különben névtelen és ismeretlen szerzők 
műveit nem tudná értékelni az irodalomtörténet. A biográfiái és lélektani 
módszer a müvekben csupán a művész megnyilatkozását látta, nem pedig 
önállóan létező műalkotásokat. A művek elszigetelt vizsgálatánál ismét 
fölmerül a kérdés, hogy milyen módszert alkalmazzunk. Az első lépés a 
tartalom megállapítása, kiterjeszkedve a mű érzelmi sajátságaira és a ki-
fejezés milyenségére. A mű beható megértése, melyet a műalkotás teljes 
különállósága megkövetel, csakis esztétikai és bölcseleti elemzés alapján 
lehetséges. A filológia és a történelmi-lélektani életrajz csak mintegy elő-
készítik a művet a filozófia boncoló asztala számára. Az irodalomtudomány 
célja eszerint az egyes műalkotások önmagukban vett értékének megálla-
pítása volna. Ami az irodalomtudományban a folytonossági, a történeti 
mozzanatot illeti, itt az irodalomtörténet eljárása az volt, hogy írókat és 
írókat kifejező müveket sorakoztatott egymás mellé. Logikailag azonban 
lehetséges volna megírni külön az írók és külön a műalkotások történetét. 



234 FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 234 

Huszadik Század. 1915. évf. 11. sz. — pf. : Az elmaradt harci dalok. 
A háborúknak — hacsak nem forradalmak vagy szabadságharcok — nem 
szoktak költőik lenni abban az értelemben, ahogy a mai költőktől kíván-
ják, . . . hogy t. i. rögtön, még a háború folyamán . . . odaálljanak nemze-
tük elé lelkesítőkül, hadrahívókul. Csak a már átélt élmény szívódik fel 
olyan mélyen a lelki szervezetbe, hogy művészi alkotás anyaga lehessen. 
Az itthonmaradottaknak a küzdőkkel való együttérzését kifejezni, az igenis 
hivatása a költőnek. 

U. i. 1916. óvf. 1. sz. — -pl-- A sajtóhadiszállás irodalma. A hadi-
tudósítók könyvalakban megjelent cikkeinek rövid összefoglaló ismertetése. 
«Leginkább irodalmi jellegűek Molnár Ferenc és Lázár Miklós cikkei, 
melyek néha egészen annak rendje és módja szerinti novellákká formálód-
nak, míg a többieknél . . . a riportjelleg a túlnyomó.» 

U. i. 3. sz. — Marót Károly : Benedetto Croce Esztétikájának Kiss 
Ernőtől származó fordítását, — Sas Andor pedig Új könyv Madáchról 
címen Yoinovich Gézának Madách ós Az ember tragédiája c. nagy tanul-
mányát ismerteti és bírálja. 

Irodalomtörténeti Közlemények. 1916. évf. 1. sz. - Alszeghy Zsolt : 
A magyar reformáció és antireformáció temetési énekei. A reformáció és 
antireformáció magyarja is sokat foglalkozott a halállal. Ennek az elmél-
kedésnek emlékei: Heltai Gáspár «Vigasztaló könyvecské»-je ós Károlyi 
Péter könyve A halálról. A halállal foglalkozó hívő gondolatai sajátos ki-
egészítést, de megkötöttséget is kapnak, mikor a temetési szertartáshoz 
kapcsolódnak. A temetési énekek új motívummal gazdagodnak, a búcsú 
motívumával. E búcsúzás a vigasztalásnak vált közvetetlenebb eszközévé. 
A vigasztaló versek legerősebb érve Krisztus megváltó halálának ereje. 
Tartalmuk alapján a temetési énekek hármas elágazásúak : vagy jó elmú-
lásért fohászkodik az író, vagy intést foglal magában, vagy vigasztal. 
A protestáns temetési énekek változatos sorát Ujfalusi Imrének először 
1598-ban Debrecenben megjelent gyűjteménye (In exequiis Defunctorum. 
Halott temetéskorra való Énekek) tette egyre ismételt és bővülő kiadásai-
val a magyar protestáns egyházak közös készletévé. Az ónekkészlet más-
oldalú megújhodását mutat ja Ács Mihály gyűjteménye, a «Zöngedező 
Mennyei Kar» (1696), melynek énekei Sartorius «Lelki órá»-jába (1730) is 
belekerültek. Az antireformációnak első, halállal foglalkozó verse Nyéki 
Vörös Mátyás «Dialógus»-a, nem egyéb, mint az ú. n. Philibertus látomá-
sának parafrázisa. A látomás már a XVI. században megvolt magyar for-
dításban (Nádor-kódex) ; forrása nem Jeronimus írása, mint a magyar 
kódex vallja, hanem Waltherus Mapes latin verse, mint Szilády és Katona 
Lajos kimutatták. Azonos forráson alapszik a Thaly és Toldy közléséből 
ismert «Ének a gazdagról» ; ez sem fordítás, hanem röviditett átdolgozás. 
A középkori latin halottas énekek közül átkerült hozzánk Jacoponus éneke. 
Első elénk kerülő magyar szövege a Bornemisza Énekeskönyvében van 
meg, de ott találjuk Kájoni gyűjteményében és kéziratokban is. Kájoni 
gyűjteményének énekei, mint Jenáki összeállításából kitűnik, jórészt pro-
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testáns forrásból valók, az Ujfalvi-féle «Halottas énekek»-ből. A katolikus 
gyűjtemények a század második felében jelennek meg. Illyés István, aki 
a század utolsó katolikus énekgyűjteményét állítja össze, átjavítja a gyűj-
tést. Vezetője Kájoni kötete volt, de Újfalvi énekeskönyvét is felhasználta.— 
Gragger Róbert : Irodalomtörténeti forrástanulmányok. IV. A peleskei 
nótárius alakja irodalmunkban Gaal után. 1. A peleskei nótárius a pony-
ván. A nótárius viselt dolgai mind a mai napig élnek a ponyvairodalom-
ban. A verses füzetek írója Tatár Péter (családi nevén Medve Imre. 1818— 
1878). A peleskei nótárius történetét négy ilyen verses könyv tárgyalja.— 
2. A peleskei nótárius a hírlapirodalomban. Tatár Péter verseivel egy idő-
ben Vas Gereben is feltámasztotta Zajtay uramat nagypeleskei sírjából. 
Vahot Imre lapjában a «Napkolet»-ben, 1857-től kezdve jelentek meg 
«A feltámadt peleskei nótárius levelei» feleségéhez. Vas Gerebennek nem 
volt célja, hogy Zajtay uramról összefüggő történetet adjon. Csak szatirikus 
megjegyzésekre használja fel jóízű gúnyolódó alakját. A Napkelet-beli 
levelekkel egyidőben még egy füzetes vállalat is jelent meg, címe : «Peleskei 
Nótárius. Népkönyvtár». (Szerkeszti Vas Gereben.) «A peleskei nótárius 
naptárá»-nak 1885 óta megjelenő kötetei is mutatják, hogy a nép e költött 
kedvenc alakja mennyire népszerű még ma is. — 3. A peleskei nótárius a 
színpadon. Gaal József darabját 1852-ig negyvenkétezer adták a Nemzeti 
Színházban és sokszor egyebütt. 1853-ban már Bécsben is megjelenik e 
darab Megerle Teréz (1813—1865.) asszony átdolgozásában. Nem örvende-
tesebb ennél az átdolgozásnál «Az új Peleskeiek» c. bohózat sem, mely 
franciából van magyarra alkalmazva s a budapesti Népszínház hozta elő-
ször színre 1876 okt. 15-én. A darabot Tinody Lajos álnéven Toldy István 
írta. Mint Gvadányi műve, Gaal bohózata is felülmúlja és túléli minden 
változatát. — V. Kisfaludy Károly : Tollagi Jónás. Tollagi alakja a Falusi 
nótárius, az Eipeldaui és a bohózatok nevetséges falusi nemes alakjából 
szűrődik össze Kisfaludy képzeletében. Noha a forma és hangulat elsősor-
ban a bécsi humoros levelek hatását mutatja, Kisfaludy e víg elbeszélés-
ben már magyar mintát is követett, Fáy Andrásét. Tollagi megházasodási 
történetének hangulata adva van Fáynak «Az elkésések» c. elbeszélésében. 
(Bár ez a maga egészében inkább Sulyosdi Simonra volt hatással.) Erőseb-
ben függ költőnk itt is, úgy mint vígjátékaiban Kotzebue-tól. Elbeszélésé-
nek hőse szoros viszonyban áll Junker Hans von Birkennel, Kotzebue 
«Der Landjunker zum erstenmal in der Besidenz» c. vígjátéka főhősével. 
Tollagi Jónás összefüggését Zajtay Istvánnal érezték az írók s olvasók. 
A Begélő 1835. évf.-ban Kisfaludy Tollagijának egy utánzata jelenik meg 
«Pipárdi nótárius» címen Nyilfitől s ez felújítja a kapcsolatot nevezetes 
ősével. Valószínű, hogy ez a körülmény is hozzájárult ahhoz, hogy Gaal 
József megírja a nótárius történetének legkedvesebb feldolgozását. — 
Rakodezay Pál: Szigeti József forrásaihoz.. 1. A Szép juhász (1850) c. da-
rabra : Baupachnak Királyleány mint koldusnő» c. drámája hatott. — 

2. A Viola (1851): Eötvös Józsefnek A falu jegyzője c. regényén alapul. — 
3. A vén bakancsos és fia, a huszár három forrásra vihető vissza ; ezek : 
a) Fáy Andrásnak, Hasznosi Kincskeresés c. elbeszélése; b) Tompa Mihály,. 
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Szuhay Mátyása ; c) Vörösmarty Mihálynak, A katona c. románc-sorozata. — 
4. A Bang és mód-ra (1882) hatott Csiky Gergely Cifra nyomorúsága és 
Kaiser Frigyes, kedvelt bécsi népszínműírónak Der Viehhändler aus Ober-
Österreich с. darabja. — 5. A csókon szerzett vőlegény (1883) alapeszméje 
Albininek, Die gefährliche Tante с. vígjátékából való. — 6. A nőemancipáció 
с. bohózat alapötlete egy régi «Leány és nem fiú» c. ú. n. tréfára emlé-
keztet, melynek szerzőjeként Szili Károly van megnevezve (Benkő «Szin-
világ»-ában). — 7. A rokolyás bíró (1887) alkotásakor Tóth Kálmán Dobó 
Katicája lebegett szeme előtt. — Dézsi Lajos : Régi magyar verseskönyvek 
ismertelése. V. Kuun-kódex. A M. T. Akadémia kézirattárában található 
kéziratos énekgyűjtemény több kéz írása. Az első részt Nagy Miklós irta, 
még pedig 1621 táján ; a második másoló Csatáry Péter, aki 1630 táján 
ír ; 1647 az utolsó évszám, mely a másolás idejét jelzi, de az írás jellege 
mutatja, hogy jóval későbbi kézírás is van a kötetben. Az énekeskönyv 
pontos és részletes leírását, a gyűjtemény huszonnégy darabjának betűhív 
közlése követi. — Papp Ferenc : Arany János és ' Gyulai Pál első talál-
kozása. Szerző megállapítja, hogy a Pesti Napló 1851-ik évi folyamának 
júl. 4-ik és 5-iki számaiban olvasható «Néhány nap Erdélyben» c. névtelen 
tárcacikk, szerzője Gyulai Pál. E közleményben leírt szalontai látoga-
tása első találkozása volt Arany Jánossal. •— Harsányi István : Bessenyei 
György Levelezéséhez címen Szalay Sámuelnek (1774. II. 20) és Szathmáry 
Györgynek (1775. I. 21) Bessenyeihez, — Bessenyeinek (1774. XII. 6. tájá-
ról) Beleznay Miklóshoz] és Bessenyei Mihálynak (1775. II. 28) Bessenyei 
Györgyről írt •— egy ref. lelkészhez intézett levelét közli. — Gorzó Gellért : 
Bessenyei-kéziratok a Ráday-könyvtárban. A budapesti ref. teológiai fő-
iskola birtokában van négy, Bessenyei Györgyre vonatkozó kézirat : két 
levél (egyik memorandum, a másik deklaráció), továbbá a Buda tragédiájá-
nak és a «Tarimenes utazásá»-nak egy-egy írott példánya. Szerző ezután 
pontos ismertetését adja az említett kéziratoknak. — Rexa Dezső : Lessing 
Faust-drámatöredékének fordítása 1818-ból. E fordítás a Székesfehérvári 
Nemzeti Színjátszó Társaság első évi Zsebkönyvében jelent meg (1819). 
A fordító nevét nem ismerjük. Szerző valószínűnek tartja, hogy Ináncsi 
Pap Gábornak hívták. — Gálos Rezső Tompa Mihálynak Doleschall Gábor 
miskolci orvoshoz intézett, 1868-ból való két levelét közli. — Szűcsi József: 
Megtalált Petőfi-kézirat címen vonatkozással Huttkay Lipót cikkére (Ország-
Világ. 1915. évf. 33. sz.) kimutatja, hogy a Némedy József kerekdombi 
tiszttartó könyvében levő bejegyzés (Petőfinek «На volna oly nagy ferge-
teg» és «Ha e sírban megszáradt szíveket» kezdetű versei) nem a nagy 
költő kézírása. — Morvay Győző : Zalár József leveleiből. (I.). Zalárnak 
szerzőhöz írt (1901. VIII . 12.—1903. V. 2.) irodalomtörténeti szempontból 
érdekes tíz levele. — Sas Andor : Bartelsnek, Nationale oder universale 
Literaturwissenschaft, — Kristóf György : Jánosi Bélának, A magyar 
aesthetika története, -— Gálos Rezső : Gorzó Gellértnek, Báday Baday Pál 
(v. ö. folyóiratunk: 1915. évf. 318. 1.), — Alszeghy Zsolt: Trócsányi Zol-
tánnak, Heltai Gáspár Hálója, — Sas Andor : Hollaender Bózsinak, Déri 
-Julianna élete és költészete (utóbbi két mű ismertetését 1. folyóiratunk : 
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1916. évf.), —- n. a. : Koszó Jánosnak, Fessier Ignác Aurél élete és szép-
irodalmi működése, — Császár Elemér : Petrik Gézának, Magyar Könyvé-
szet (1901—1910) c. munkáját ismerteti és bírálja. — Kardos Albert: 
Helyreigazítás címen Noszlopy Tivadarnak «Csokonai búcsúja Somogytól» 
(Irod.-tört. Közi. 1915. évf. 481. 1.) c. közleményére vonatkozó észrevételeit 
közli. — A cikkek sorát a Hellebrant Árpádtól egybeállított irodalomtör-
téneti repertórium zárja be. 

Jahrbuch Der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft. 1915. é v f . — 
Weber Arthur ismerteti a Magyar Shakespeare-Tár 1913. évfolyamát 
(v. ö. folyóiratunk 1914. 191. 1.). 

Juventus. 1916. évf. 5. sz. — Mich. Rothmann : De Michaële Csokonai 
legato. Adoma Csokonai Vitéz Mihályról. (Legátus korából : a szakács-
könyvvel kicserélt biblia.) 

Katholikus Nevelés. 1916. évf. 1. sz, — N. п.: II. Rákóczi Ferenc imái 
a háborúban. Bákóczinak Aspirationes principis christiani c. művéből vett 
imák magyar fordítása. — Filó Károly : Blaskó Máriának Új Magyar-
ország c. ifjúsági regényét Patyi Gyula pedig Kiss Menyhértnek Tábortűz 
mellett c. verskötetét ismerteti. 

Katholikus Szemle. 1916. évf. 1. sz. — szj. : Kiss Menyhért Tábortűz 
mellett c. verskötetét méltatja. — Ugyanez a füzet közli a Szent István-
Társulat rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyvét, amelyen a társulat tudo-
mányos és irodalmi osztályának Szent István-Akadémiává való átszerve-
zését határozta el. A primás (Csernoch János) megnyitó beszédét a 
vezércikk hozza. — Bartha József : Kiss-Erős Ferencnek A magyar nyelv 
c. munkáját ismerteti. 

U. i. 2. sz. — Lukcsícs József: Veress Endrének A páduai egyetem 
magyarországi tanulóinak anyakönyve és iratai, — V. : Túri Bélának 
A háború belülről nézve, —• Zoltán Vilmos : Pitroff Pálnak A győri sajtó 
története c. munkáját ismerteti és bírálja. 

U. i. 3. sz. — Agárdi László : Kemény Zsigmond és a papság. Szokat-
lanul nagy számmal szerepelnek Kemény regényeiben a papok. A regé-
nyekben folyó események helye és ideje természetesen hozza ezt magával. 
A papság sokféle fajának és gazdag szerepeltetésének magyarázata megvan 
Keménynél. Szerinte a regény tárgya a szív, azaz érzéseink, indulataink 
és szenvedélyeink. Lehet-e érdekesebb feladat, mint azok gondolatainak és 
érzelmeinek feltárása, akik az Úr szolgálatának szentelték magukat, de az 
élet nehézségeivel kénytelenek megküzdeni. Kemény komoly, öntudatos, 
pártatlan egyénisége nyilvánul meg a szerzeteseknek és a felekezetek 
papjainak szerepeltetésében. Minden egyes szereplő típusszámba vehető, 
mégis teljesen egyéni. A korviszonyoknak megfelelően a világi papságnak 
aránylag kevés szerep jut Kemény regényeiben. Annál gyakrabban talál-
kozunk szerzetesekkel. Ez a papság a leghivebben tükrözteti vissza a 
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maga korának érzés- és gondolatvilágát ; «mint egyéb szereplőinél, a pap-
ságnál is a katolikus vallás követői a rokonszenvesebbek». A jezsuiták 
jellemzésénél lehet legközvetlenebbül tapasztalni, mint mélyül, nemesedik, 
finomul Kemény felfogása. Humoros alakja a papok között kevés van. 
A református papok — nála — «a realizmus képviselői az idealizmussal 
szemben». A katolikus papok a valóság és eszmény összeegyeztetésével 
haladnak pályájukon, mig a szombatos papok tisztán a maguk vallási 
fölfogásától alkotott eszmekörben élnek. A Kemény regényeiben előforduló 
egyházi emberek nem főhősök, hanem mellékalakok gyanánt szerepelnek. 
A regényekből kiragadott alakok világosan mutatják, hogy Kemény a papi 
emberekben az értelmet szereti inkább föltüntetni, mint az érzelmet. 
Továbbá nem annyira imádság közben, mint az élet forgatagába állítva 
mutatja be őket. — Várclai Béla : Téli színházi esték. Színi kritika Hevesi 
Sándor : A madonna rózsája, — Vörösmarty Mihály : Az áldozat, — 
Lengyel Menyhért: A táncosnő, — Drégely Gábor: A kisasszony férje, •— 
Gábor Andor: Ciklámen, — Katona József: Bánk bán, — Lakatos László : 
A bécsi táncosnő, — Földes Imre : Grün Lili c. darabjáróL •—Aubermann 
Miklós : Bleyer Jakabnak Friedrich Schlegel am Bundestage in Frankfurt 
c. könyvét ismerteti, amely Schlegelnek és nejének Széchényi Ferenc-
hez intézett 22 levelét is tartalmazza. — Lukcsics József: A váci egyház-
megyo történeti névtára c. munkát bírálja. — ej. : Stockinger Gyulának 
Éljen ! Háborús versek c. gyűjteményét és Szendrői Józsefnek Legendás 
idők c. verskötetét ismerteti. — r f . : Éble Gábornak A szamosújvári Verzár-
család c. könyvét ismerteti. E családból származott Csiky Gergely. 

Kelet Népe. (Das Junge Europa.) 1915. évf. 11 — 12. sz. — M. Filding 
ismertetést ír a Die Literaturen des Ostens in Einzeldarstellungen c. 
vállalatról, melyben a magyar irodalom történetét Kont Ignác kötete 
képviseli. «Aus diesem prächtigen Werke mag der in Vorurteilen gegen 
Ungarn befangene Fremde erfahren, dass eine tausendjährige Kultur in 
diesem Volke wurzelt.» 

Keresztény Magvető. 1916. évf. 1. sz. — Vári Albert : Prohászka Ottokár-
nak A háború lelke с. munkáját ismerteti. 

Kolozsvári Újság. 1916. évf. 20. sz. — Ady Endre kolozsvári kritikusai-
ról címen közli Ady Endre nyilatkozatát. 

Korrespondenzblatt Des Vereins Für Siebenbiirgische Landeskunde. 1915. 
évf. 12. sz. — Fr. Teutsch : Die Reformation von 1542. Adalékok az erdélyi 
reformáció történetéhez. — E. S. szerint 1758-ban Nagyszebenben volt 
egy Gesellschaft der schönen Wissenschaften nevű társaság. 

Könyvtári Szemle. 1915. évf. 9—12. sz. — Rexa Dezső : A pápai főiskola 
könyvtára 1843-ban. Szerző közli a pápai főiskola «Képzőtársulat»-a 
— Petőfitől ós Jókaitól is használt — könyvtárának jegyzékét. — Kacziány 
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Géza: A magyar memoire-irodalomhoz (bef.). Újabb adalékok szerzőnek e 
tárgyról írt előbbi közleményeihez. — A hetvenéves Petrik. Alkalmi cikk, 
melyből megtudjuk, hogy az ősz bibliográfus most dolgozik az 1876—1900 
években megjelent tudományos folyóiratok repertóriumán. — A Krónika-
rovat : 1. megemlíti, hogy Szinnyei József Magyar Irók-jának folytatásával 
a M. T. Akadémia dr. Gulyás Pál egyetemi magántanárt bízta meg ; 2. el-
ismeréssel emlékezik meg folyóiratunk szokásos évi tárgymutatójáról. — 
Zsák Wilfried : Dalmady Sándornak A Műbarátok köre történetéről írt 
munkáját ismerteti. (V. ö. folyóiratunk : 1916. évf. 156. 1.) 

Literarisches Zentralblatt. (Beilage : Die schöne Literatur.) 1916. évf. 
2. sz. — A Theater c. rovatban Rudolf Huppert beszámol Drégely Gábor 
és Heltai Jenő darabjainak bécsi előadásairól. A «Kisasszony férje» c. 
vígjátékról megjegyzi, hogy igen mulatságos, bár alapeszméje nem új 
A «Tündérlaki lányok» borsos és paprikás komédia, «igazi magyar gulyás», 
gyakorlott színpadi író munkája. 

U. i. 4. sz. (Beilage : Die schöne Literatur.) — Hír az idei Vojnits-
díjról. 

U. i. 6. sz. — A Literarische Neuigkeiten с. rovatban ismertetve van 
Thallóczy Lajosnak az Ungarische Bundschau különnyomatában (Leipzig, 
Duncker u. Humblot, 1915) megjelent dolgozata .Toh. Chr. v. Engel magyar 
történetíróról (v. ö. folyóiratunk (1916. évf. 143. 1.), kinek levelezése a 
kultúrtörténet számára becses anyagot szolgáltat. — Neuphilologus címmel 
J. B. Wolters (Groningen) és О. Harrassowitz I Leipzig) kiadóknál egy új 
negyedévi tudományos folyóirat indult meg, melynek célja a nem-német 
modern nyelvek és irodalmak ápolása. A megjelent első füzetben (1915) 
magyar irodalomról nincs szó. 

Magyar Figyelő. 1916. évf. 4. sz.—Váczy József : Eszterházi vigasságok. 
Novellisztikus korrajz az eszterházi mulatságok egyikéről. Ott van a 
mulatók közt Bessenyei György, a daliás gárdista is, aki a bál közben 
megismerkedik egy «pampusképű, köpcös falusi földesúrral». Mikor ez a 
«bárdolatlan falusi nemes» naiv ügyetlenségével elrontja a gárdistának 
szépen induló szerelmi kalandját Delfén bécsi táncosnővel, az elmélkedő 
Bessenyei lelkében a kaland nyomán egy színdarab terve fogamzik meg. 
(A táncosnőből Szidalisz lesz, szerelmese Parmenio és a köztük lábatlan-
kodó magyar úr típusa is világossá lesz előtte Pontyi néven, «akit valóban 
érdemes lesz a magyar atyafiak elé állítani, hogy lássák meg magukat 
benne»). így magyarázza a novella a «Filozófus» élményi hátterét. — 
Zilahy Lajos : Dalolnak a katonák. Háborús népdalok. Adatközlés. 

U. i. 5. sz. — Haendel Vilmos: Concha Győző. Megemlékezés C. Gy.-ről 
abból az alkalomból, hogy hetven éves lett. 

Magyar Hirlap. 1916. évf. 2. sz. — N. п.: Simon Judit, a Mozgókép-
Otthonban címen a Simon Judit-filmről ad közleményt. 
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U. i. 9. sz. — Lakatos László reflexiókat füz A bécsi táncosnő című 
drámája előadásához. 

U. i. 16. sz. — Bálint Lajos: Molnár Ferenc könyve cimen M. F.-nok 
Egy haditudósító emlékei c. munkáját ismerteti. 

U. i. 22. sz. — Lakatos László : Grün Lili. Földes Imre ily című új 
darabjának ismertetése. 

Magyar Izrael. 1915. évf. 9—10. sz. — Weisz Miksa a magyar zsidó 
muzeumról ír. — Heller Bernát: Kármán Mór. Nekrolog. 

Magyar Középiskola. 1916. évf. 1—2. sz. — Z. E. : Gyulai Ágostnak 
A háború és az irodalom c. tanulmányát ismerteti. •— Erdélyi László : 
Helyreigazitás-t közöl Takács Györgynek a «Magyar művelődéstörténet» 
c. munkáról szóló bírálatára. — Takács György válaszol e «Helyre-
igazítás»-ra. 

Magyar Kultúra. 1916. évf. 1. sz. — Alszeghy Zsolt : Erdős Eenéenek 
Az új sarj c. regényét bírálja. — Pékár Gyula : A pesti múzsa. Pest 
főként kozmopolita ós é rzék i . . . Mernének csak Berlinben vagy London-
ban királyról, lobogóról ily hangokat pengetni ! Ez csak Pesten, a pesti 
múzsa ihletésére tö r ténhe t ik . . . Lenne csak Pest törzsökösen nacionalénk, 
dehogy is venné be ily könnyen és készségesen a külföldi dekadencia 
bacillusait. 

U. i. 2. sz. — Császár Ernő : Lampórth Gézának Az én rózsáim с 
novella-kötetét ismerteti és bírálja. — Fitz Artúr : A jövő költője. Az Ady-
Dunántúli vita kapcsán Antonio Fogazzaronak a címben írt tárgyról szóló 
tanulmányát ismerteti. 

U. i. 4. sz. — Brisits Frigyes : Bárd Miklós költeményei. Arany mély 
hatásának kell tulajdonítanunk azt a szinte merev izoláltságot, melyben 
Bárd Miklós az új irányokkal szemben áll. Nála a költő művészi alkotásá-
ban benne van az embernek az erkölcsi törvények iránti feltétlen tisz-
telete. Egész költészete a reflexió felé hajlik, melyben elvegyül a líra és 
epika. Fantáziája nem teremtő ós nem is kombinátiv erejű. Innen van, 
hogy költészetét valami józan tudatosság világítja át az ihlet finom 
intuíciója helyett. Nyelve inkább festői, mint zenei. — Alszeghy Zsolt 
a Gyöngyösy Irodalmi Társaság Evkönyvét (III. kötet, 1912—1915.) és 
Kárpáti Aurélnak Budai képeskönyv c. hangulatos rajzgyüjteményét, — 
Arányi Erzsébet pedig Blaskó Máriának Új Magyarország c. ifjúsági 
regényét ismerteti és bírálja. 

U. i. 5. sz. — Nóvák János : Kiss Menyhértnek Tábortűz és Wlassics 
Tibornak Világok tusáján c. verskötetét. (Kiss M. «Bokon egyéniség Bárd 
Miklóssal, de modernebb.» «Wlassics még csak bontogatja szárnyait».) — 
-2. : Bródy Sándornak és Hajó Sándornak A nap lovagja című nemrég 
színrekerült darabját ismerteti és bírálja. «Tagadhatatlan, hogy a regény 
sok visszataszító mozzanatát kiküszöbölte a drámaíró, de igazi érdeket 
nem tudott belevinni : a dráma nem mondható sikerültnek.» — T. V. R. : 
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Concha Győző. Megemlékezés C. Gy.-ről, abból az alkalomból, hogy nem-
rég lett hetven éves. — A «Rövid följegyzések» rovatában névtelen cikkíró 
Babits Mihálynak a Társadalomtudományi Társaság Szabad Iskolájában 
tartott előadására tesz megjegyzést. 

Magyar Nyelv. 1916. évf. 1. sz. — Szily Kálmán: Egy régi magyar 
prédikáció. A körmendi herceg Batthyány-levóltár egyik kéziratáról szerző 
megállapítja, hogy a benne foglalt régi magyar prédikáció és az utána 
következő evangelium-magyarázat Beythe István munkája és saját keze-
írása. 584—1612 tájáról.) — Mészöly Gedeon: Isemucut. Összevetve az 
«ős» szó Erdy-kodexbeli alakjait a Halotti Beszéd nyelvével és írásmódjá-
val, arra az eredményre jutunk, hogy az «isemucut» így olvasandó: 
«isémüküt». — Tolnai Vilmos: Ályos : aljos. A Zrinyiász XI. éneke így 
kezdődik: «Még ályos Szüuetis nagyra uisz boszuság.» E sor értelme: 
«Még a bátortalan szívet is nagyra viszi a bosszú.» — Tolnai Vilmos: 
Nyelvőr. E szó megvan Szemere Miklós egy Kazinczyról szóló epigrammájá-
ban, mely a Nemzeti Almanachban jelent meg. (1842. 268. 1.) — Trócsányi 
Zoltán válaszol Alszeghy Zsoltnak a Heltai-féle Háló kiadásáról az 
Irodalomtörténeti Közleményekben megjelent bírálatára. 

U. i. 2. sz. — Viszota Gyula : Széchenyi első négy művének nyelvéről. 
Igen érdekes, az egyes munkák keletkezését és további sorsát is érintő 
fejtegetés a címben írt tárgyról. — Melich János : Bethlen Gábor leg-
újabban felfedezett leveleinek Szádeczky Lajostól szerkesztett kiadását 
ismerteti ós bírálja. A kiadás kapcsán szerző hangsúlyozza, hogy bármely 
korbeli magyar szöveget eredetihez híven kell kiadni, csak ezzel hasz-
nálunk a magyar tudománynak. 

Magyar Nyelvőr. 1916. évf. 1. sz. — Simonyi Zsigmond : Arany János 
és a helyesírás. Rövid értekezés. — Béthei Prikkel Marián : Bege, reg, 
reges. Az árpádházi «reg» végső eredetében nem egyéb, mint természeti 
hangfestő szó : vox ranœ et vox gallinœ. A belőle való «regel» igét utóbb 
átvitték az emberi beszédre : «fecseg» értelemben. Ebből finomult árnya-
lattal «mesebeszédet mond» jelentése lett a «regel»-nek. Ennek alapszava : 
a «reg» önállósult fabula, poéma értelemmel. Ebből lett végül «reges», 
költött beszédszerző értelemben. — Csanády Sándor : A -dos és -doz 
képző régi irodalmunkban. Nyelvészeti fejtegetés. — Losonczi Zoltán : 
Moor Elemérnek A Toldi-monda és német kapcsolatai c. tanulmányát 
ismerteti és bírálja. (E mű ismertetését 1. folyóiratunk 1915. évf. 319.1.) — 
Trencsény Károly : Arany János leveleiből. Adatok a «csőd, grapsa, telibél» 
szók használatához. — Simonyi Zsigmond : Hibás olvasatok. Jegyzet Arany 
János levelezése egyik helyéhez. 

Magyar Paedagogia. 1916. évf. 3. sz. — Pintér Jenő : Császár Mihály-
nak Az Academia Istropolitana, Mátyás király pozsonyi egyeteme című 
munkáját ismerteti. 

Irodalomtörténet. 16 
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Magyar-Zsidó Szemle. 1916. évf. 1. sz. — Blau Lajos. Mezei Mór. 
A veterán publicista nyolcvanadik születésnapja alkalmából írt megemlé-
kezés. — Mezei Mór 80 éves jubileuma. Alkalmi cikk. 

Magyarország. 1915. évf. 361. sz. — K. Gy. : Csokonai színháza. 
Debrecen város tanácsa elhatározta, hogy a Kossuth-utcában levő szín-
házának ezentúl «Debrecen városa Csokonai színháza» legyen a hivatalos 
elnevezése. (Igen érdemes cselekedet volna, ha a nemes város Csokonai 
műveit is kiadatná kritikai kiadásban !) 

U. í. 1916. évf. 1. sz. — Koroda Pál: Ábrányi Kornél, mint regényíró 
címen Á.-nak Edmund párbaja c. regényét ismerteti. 

U. i. 6. sz. — K. Gy. : írók böjtje. «A pesti könyvárúsok kirakataiban 
csak német könyvet lehet látni, -— magyart alig.» 

U. i. 8. sz. — Móricz Pál : A Jókaiak osztályegyezsége. Kiadatlan 
írások Jókai hagyatékából. (A Jókay testvérek osztályegyessége ; Jókay 
levele Eszter nénjéhez és végül Jókay levele unokahugához, Marihoz.) 

U. i. 9. sz. — Magyar Elek : Lakatos Lászlónak A bécsi táncosnő 
című drámáját. — N. n. : Túri Bélának A háború belülről nézve című 
művét és Pásztor Árpádnak Vengerkák című regényét ismerteti. 

U. i. 10. sz. — N. n. : Mocsáry Lajos : Alkalmi megemlékezés a nem-
rég elhúnyt publicistáról. 

U. i. 11. sz. — Szekfű forrásai címen részletesen beszámol Ballagi 
Aladárnak az Akadémiában 1916 jan. 10-én Szekfű ellen tartott előadásáról. 

U. i. 12. sz. — Ballagi Aladár előadása Szekfű Gyula könyvéről. 
U. i. 13. sz. — A Szekfű-ügy a képviselőházban. Napihir. — K. Gy. : 

Egy kényes ügy. Cikk abból az alkalomból, hogy egyik hetilap egy 
munkatársának nem akart írói honoráriumot fizetni. 

U. i. 16. sz. — Koroda Pál : A vén sas. Megemlékezés Benedek 
Aladárról, a nemrég elhúnyt íróról. Adomaszerű esetek. «На soha egyetlen 
sort sem írt volna Benedek Aladár, akkor is érdemes volna vele foglal-
kozni, mint eredeti emberrel, ki érdekesebb volt, mint divatos regények 
kigondolt hősei. De lesz idő, mikor a sok iszapból kiássák a gyöngyöket, 
az ő igazán szép költeményeit.» — Pitroff Pál : Vörösmarty egy ismeretlen 
verse. A győrszigeti temetőben Kiétzár János Dávid és felesége Eschenlohr 
Judit síremlékén (1850) olvasható négysoros (párversekben írt), Vörösmarty-
tól származó sírfelirat közlése. — A Tudomány- És Irodalom-rovatban 
Krúdy Gyula: Pest 1915-ben, — Wlassics Tibor: Világok tusáján, — 
Pakots József: Éjszaka, — Eadó Antal : Háborús strófák c. munkájának 
rövid ismertetése. 

U. i. 17. sz. — Kaczíány Géza: Hatvan év előtt címen a 60 év előtti 
irodalmi viszonyokról nyújt képet. 

U. i. 19. sz. — Kaczíány Géza : Vörösmarty «ismeretlen» verse címen 
Pitroff Pálnak a Magyarország január 16-iki számában megjelent hasonló 
című cikkével kapcsolatban megállapítja, hogy a Kletzár-sírfelirat ezúttal 
harmadszor jelent meg nyomtatásban. — Hadzsics Antal halála. Az ismert 
Petőfi-fordító — H. A. (1831. XII. 2,—1916. I. 15.) — életrajzi adatai. 
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U. i. 23. sz. — Sipos Kamillo : Gondolatok Kossuth Lajos műveiből. 
U. i. 41. sz. — Közli Ballagi Aladárnak Szegfű Gyula: A Száműzött 

Rákóczi című könyvéről írt tanulmányát. 

Mozi-Világ. 1915. évf. 52. sz. — Akadémikusok és írók nyilatkozatait 
közli a moziról, közülök folyóiratunkat közelebbről érdekelhetik a követ-
kezők : Heinrich Gusztávé, Szily Kálmáné, Kosztolányi Dezsőé, Rákosi 
Jenőé. — Hír arról, hogy Tömörkény István Barlanglakók c. drámai élet-
képe meg fog jelenni a filmen. 

Múlt És Jövő. 1916. évf. 2. sz. — Mezey Sándor: Mezei Mór. Mezei M. 
1916. jan. 17-én töltötte be nyolcvanadik életévét. A cikk ebből az alkalom-
ból méltatja a veterán publicista érdemeit s arcképét is közli. — N. n. 
egy pár sorban Lengyel Istvánnak Béke c. versfüzetét méltatja. 

V. i. 3. sz. — Patai József : Megnéztem Grün Lilit. «Grün Lili szerzője 
nem akait zsidó literaturát csinálni, magyar vígjátékot írt egy magyar 
színház részére és lett belőle felekezeti perpatvar.» — Hajdú Miklós: 
Új kidtúrmunka. Elmélkedés a magyar zsidó irodalomról és könyvkiadás-
ról. Szerző egy «Magyar Zsidó Könyvkiadó Társaság» megalapítását sür-
geti ; cikke után tárgyával kapcsolatban néhány személyes vonatkozású 
megjegyzés olvasható. 

Nemzeti Nőnevelés. 1916. évf. 1. sz. — Vajda Gyula : A háború költé-
szete (Szemelvények) c. könyvének rövid ismertetése. A bevezetés egy 
részének közlése. (V. ö. folyóiratunk : 1916. évf. 266. 1.) 

Népművelés. 1915. évf. 12. sz. — Zolnai Béla : A világháború költője. 
Gyóni Géza Lengyel mezőkön, tábortűz mellett (1914) c. verskötetéről 
szóló cikk. A cikkíró röviden ismerteti a «Dunántúli» kezdeményezte vitát 
Gyóniról és a nyugatosokról. Ady és Gyóni két külön-, sőt szembenálló 
világnézet emberei. Ady költészete Petőfi és Arany természethűségével 
szemben eltávolodást jelentett a természettől; a köz érzései, a nemzeti 
eszmények ápolása helyett elfinomult egyéni érzésekkel és hangulatokkal 
lepte meg a magyar irodalmat. Gyóni verskötete olyan tárgykört ölel föl, 
mely hivatva van a mai napok hangulatát és érzéseit kifejezni. Ez a 
közvetlen háborús tartalom az új az ő harctéri verseiben. Kétféle témája 
van : hazavágyódás és csataképek. Fájdalmas hazavágyódása a kultúrember 
megilletődése, mikor a véres harcok között az otthon békéjére gondol. 
Gyóni a modern háború tárgykörét vitte be költészetünkbe. A przemysli 
vár, a sánc, a tábortűz stb. megelevenülnek és romantikus patinát kapnak. 
Petőfi realizmusával szemben Vörösmarty és Ady a romantikus képzelődés 
költői ; Gyóni művészetében még nincs meg az egyensúly, az ő képzeleté-
ben még küzd a reális látás a jelképes szemlélettel. Ezen a ponton Ady 
hatása érezhető költészetén. Szereti ő is az absztrakt és stilizált képeket, 
látomásokért otthagyja a valóságot, mint a szimbolista Ady. Képeiben, 
hasonlataiban és a kifejezés többi eszközeiben meg egyenesen úgy tetszik, 
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hogy nem tud szabadulni Ady hatásától. Stílusa sokat köszön Ady nyelvé-
nek. Nem tekintve egyes petőfieskedő sorokat és néhány kurucos hangú 
versét — amely utóbbiak divatjában különben Endrődi Sándor és Ady 
megelőzték őt — verselési készsége és gondolatainak ritmusa egészen 
modern. Különösen a mélabú fájó hangját találja el és kifejezi a háborús 
szenvedések és keserűségek minden fönséget. Gyóni újabb köteteiben még 
a témák is Ady világából valók. Annyi bizonyos, hogy Gyóni a világ-
háborúnak legkiválóbb magyar lírikusa. Kifejezést adott küzdő, mind-
nyájunkért harcoló katonáink sok örök emberi érzésének és ez fönn fogja 
tartani egypár költeményét. Legszebb verseiben mintegy elérzelmesíti a 
háború rajzát, eszménye a harcok között : a béke. Gyóni romantikus költő, 
ha itt-ott fölbukkan is még nála a naturalista iskola hagyománya. — 
Kd. a Husztiné Bévhegyi Eózsi fordításában megjelent Knight-féle 
Esztétika-történetről (1915), — Kőhalmi Béla pedig Petrik Géza 1901— 
1910. évekre szóló Magyar Könyvészetének első négy füzetéről (1915) ír 
ismertetést. (E mű ismertetését 1. folyóiratunk : 1916. évf. 267. 1.) 

Népszava. 1915. évf. 427. sz. — Magyar Újság Szerbiában. Hír arról, 
hogy megjelent Szerbiában az első «Tábori Újság» magyar nyelven. 
Szerkesztői : Wertheimer Béla, Gonda Simon és Fehér Márton. 

U. i. 1916. évf. 14. sz. — Bresztovszky Ede : Aage Madelungnek Hadi 
naplóm c. — hazánkról érdekes feljegyzéseket tartalmazó — könyvét 
ismerteti. 

Néptanítók Lapja. 1916. évf. 3. sz. — N. n. : Tábortűz címen Kiss 
Menyhértnek, — Világok tusáján címen pedig Wlassics Tibornak háborús 
verseiről emlékezik meg. 

U. i. 6. sz. — A háborús irodalom lélektana. Sebestyén Károly ily 
című, a Műbarátok Körében tartott előadásának rövid ismertetése. (Ez az 
előadás megjelent a Budapesti Szemle 1916. évf. 4. sz.-ban.) 

Neue Zürcher Zeitung. 1916. évf. 204. sz. — A t á r c a r o v a t b a n M. M. : 
Berliner Theater címmel Drégely Gábor «A kisasszony férje» c. darabjá-
ról ír, mely a berlini Lustspielhausban is színrekerült. «A modern magyarok, 
akiket a német színpadokon láttunk, inkább nemzetközi, mint nemzeti 
hangon kínálták magukat. Ezek az írók az árral úsznak, ügyesen tudnak 
alkalmazkodni és jól értik a megcsinálást, a darabok gyártását. Inkább a 
kereslet kielégítésére dolgoznak, mint belső ösztönből. Az új magyar iskola 
drámai termékei közül, melyek külföldre jutottak, egyedül a Molnár Fe-
renc «Liliom»-a bír költői értékkel. A többi mind csak spekuláció, mely a 
tömegnek nem épen nemes hajlamaira épít.» Drégely sem gyártott egye-
bet szórakoztató színpadi műnél, melyből még a valószínűség, sőt a cse-
lekvénybeli meglepetések is hiányoznak. 

U. i. 238. s z . — M . G. Lienert : Die Tragödie des Menschen. Tárcacikk 
Madáchról és az Ember Tragédiájáról, abból az alkalomból, hogy a zürichi 
«Freistudentenschaft» febr. 15-én előadni készült a tragédiát. «A magyarok 
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szívesebben olvassák az Ember Tragédiáját, mint Goethe Faustját. Nem 
mintha magyar színezet volna benne, de mert egyszerűbben van fölépítve, 
könyebben érthető és befejezett egészet alkot. A problémát világosan állítja 
föl és drámai hatással oldja meg.» 

U. i. 243. sz. — Előzetes napihir az Ember Tragédiájának műkedvelői 
előadásáról, Madách műve Danegger rendezése mellett, Dóczi Lajos német 
fordításában és Denzler zenéjével kerül színre a zürichi Stadttheaterban. 

U. i. 258. sz. — T. tárcacikke Madách Ember Tragédiájának zürichi 
előadásáról. Legjobban játszották a francia forradalom jelenetét, az egyip-
tomi szín rendezése kitűnő volt. A tragédia szövege azonban rövidítésre 
szorul, mert a darab este nyolctól éjjel egy óra utánig tartott. A hadi-
foglyok javára rendezett műkedvelői előadást meg fogják ismételni. 

U. i. 308. sz. — A tárcarovatban hír arról, hogy Hajó Sándor darabját, 
a «Nap lovagját», mely a budapesti Vígszínházban sikert aratott, a bécsi 
Deutsches Volkstheater elő fogja adni. 

U. i. 353. sz. — A tárcarovatban hír Molnár Ferenc Fohér felhő c. 
darabjának budapesti sikeréről. 

Neues Pester Journal. 1916. évf. 9. — sz .N.n.: Ludvig Mocsáry (1826— 
1916). Nekrológ. y. : «Die Wiener Tänzerint. Lakatos Lászlónak, 
A bécsi táncosnő c. egyfelvonásos színdarabját ismerteti. 

U. i. 22. sz. — f . r. : Ungarisches Theater. Földes Imre : Grün Lili c. 
darabjának ismertetése. 

U. i. 26. sz. — Die Tragödie Joseph Katona's : Bánk bán. A darab 
.százötvenedik előadása alkalmából írt cikk. (L. a többi lapban is.) 

U. i. 32. sz. — Der Péczely- und der Vojnits-Preis. Tudósítás a M. T. 
Akadémia 1916. I. 31-én tartott összes ülésén történtekről. (V. ö. Az Új-
ság 1916. évf. 32. sz.) 

L. i. 34. 1. — Jahresversammlung der Kisfaludy- Gesellschaft. A Kis-
faludy-Társaság 1916. II. 2-án tartott közgyűlésének ismertetése. (V. ö. 
Az Újság. 1916. évf. 34. sz.) 

U. i. 38. — Tudósítás Ráday Gedeon grófnak a Nemzeti Kaszinó 1916 II. 
6-án tartott Széchenyi-emlékbeszédéről. — Jahresfestsitzung der Kisfaludy-
Gesellschaft. A Kisfaludy-Társaság 1916. II. 6-diki ünnepi közgyűléséről 
szóló tudósítás (V. ö. Az Újság. 1916. 38. sz.). 

U. i. 42. sz. — J. P—r. : Die goldene Trompete. (Tárca). Megemléke-
zés az «Arany Trombita» szerzőjéről Sárosy Gyuláról születésének száz-
éves fordulója (1916. II. 12.) alkalmából. 

U. i. 43. sz. — Bródy Sándor és Hajó Sándor : A nap lovagja c. új 
darabjának rövid ismertetése. 

U. i. 54. sz. Eine Aufführung von Madách « Tragödie des Menschen» 
durch Züricher Studenten. Tudósítás arról, hogy a zürichi főiskolai hall-
gatók előadták Madách nagy müvét. (V. ö. Neue Zürcher Zeitung. 1916. 
évf. 238. és 258. sz.) 

Ij. i. 57. sz. —y. : Die weisse Wolke címen Molnár Ferencnek a Nemzeti 
Színházban 1916 febr. 23-án színre került egyfelvonásos új darabját ismerteti. 
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U. i. 65. sz. — f . г.: Lustspieltheater címen Szomory Dezsőnek, Her-
melin с. új darabját ismerteti. (У. ö. Az Újság 1916. évf. 65. sz. és a 
többi napilapban is.) 

U. i. 70. sz. -— I. p.: Deutsch-TJngarisches címen Holländer Rózsinak, 
Déri Julianna élete c. könyvéről emlékezik meg. (Tárca). 

U. i. 71. sz. — Ladislaus Lakatos : Madame Julie (Tárca). Báró Jósika 
Miklós és felesége, báró Podmaniczky Julia életéből vett érzelmes jelenet. 
Színhely : a brüsszeli csipkeüzlet. A jeles regényírót fárasztják és elkeserí-
tik az óletküzdelem nehézségei, de felesége gyöngédsége és hivatása ú j 
erőt öntenek belé. Lemond sötét szándékáról s a magánál hordott pisztolyt 
átadja Júliának, kitől egyszersmind bocsánatot kér kishitűségeért. 

Nyolcórai Újság. 1916. évf. 57. sz. — Egy budai tudós a háborúról, az 
irodalomról és a művészetről. Látogatás Buyer Józsefnél. Hosszabb al-
kalmi cikk. 

U. i. 63. sz. — Paizs Öclön : Görgei Artúrnál. Hosszabb, napíhír-
szerű cikk a híres «negyvennyolcas» tábornoknál tett látogatásról. 

Nyugat. 1916. évf. 1. sz. — Bárdos Artúr: Gábor Andornak Ciklámen 
c. darabját, — Tóth Árpád : Emőd Tamásnak, Dicséret-dicsőség és Dutka 
Ákosnak, Az yperni Krisztus előtt c. verskötetét ismerteti, «Dutka asszo-
nyosan lágy s Emőd katonás hetykeséggel pattogó háborús versei egy-
aránt nyereségei e nehéz időknek, melyekben jól esik értékek megérlelő-
dését is megfigyelhetni». 

U. i. 2. sz. — Szász Zoltán : Lyon Lea és a pesti közönség. Elmélke-
dés a címben írt tárgyról. «Lyon Lea nagykedveltségének egyik főoka az, 
hogy zsidó darab . . . Első elgondolásra a darab inkább anti-, mint filosze-
mita.»—-Schöpflin Aladár: A bécsi táncosnő. (Lakatos László kis darabja 
a Nemzeti Színházban.) Szini kritika. 

U. i. 3. sz. — Babits Mihály : Néhány szó a kártyázásról. Magyará-
zatát adja, hogy megkezdett regénye folytatásának közlését miért kényte-
len egy pár hétre elhalasztani.— Schöpflin Aladár Yoinovich Gézának Ma-
dách és az Ember Tragédiája című könyvét bírálja.— Kosztolányi Dezső.' 
Nyelvtisztítás. Tíz-húsz évvel ezelőtt újra divatozni kezdtek az idegen sza-
vak. Ki kellene újra kiáltani, hogy a fitogtatásuk vagy tudatlanság, vagy 
pongyolaság, vagy tudálékosság. 

U. i. 4. sz. — Ignotus : Nyugat körül. Tiltakozás az ellen a vád ellen, 
hogy «a Nyugat köre szakított a nemzeti iránnyal s hadat üzent az Arany 
Jánosban megtestesült nemzeti hagyománynak». — Kosztolányi Dezső : 
A pékné. Szomory Dezső ily című novellakötetónek ismertetése. -— Schöpflin 
Aladár : Az új sarj. Erdős Benée regényének ismertetése. Az író egyál-
talán nem leplezi, hogy önmagának gyermekkorát rajzolja. Láthatólag 
nagy távolságból, sok élményből, roppant lelki áralakulások távlatából 
nézi gyermekkori arcképét. Megszokott érzékies stilje helyett teljesen 
nyugodt, tartózkodó, néha csaknem szárazon konstatáló stilt találunk a 
regényben. 
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U. г. 5. sz. — Laczkó Géza : Vengerkák. Pásztor Árpád ily című regé-
nyének ismertetése és bírálata. «. . . különös ismertető jele irodalmunk-
nak ellenőrízetlénsége szétzilálódása . . . Ami a szépirodalmi lapokban folyik, 
az nem nevezhető napi kritikának . . . (pedig a) megoldás csak szervezés 
kérdése. Az is elég lenne, ha egy irodalmi irány rá tudná venni magát, 
hogy valami «Kritikai Lapok»-félét alapít, lehet az elfogult is, csak teljes 
legyen, visszhangkeltése nem fogna elmaradni s kezdetnek elég lenne !» 
«Mindent összevéve . . . nem mindennapi könyv a Vengerkák, amely vonzó 
és kevésbé ajánlatos tulajdonságai révén ép annyi barátot fog magának 
szerezni, mint ellenséget». — Ignotus: A fehér felhő. Rövid cikk Mol-
nár Ferenc «álomdarabja»-ról. — Molnár Antal : Weiner Leo Csongor és 
Tündéje címen Vörösmarty tündérregójéhez írt kísérő zenét ismerteti. 

Ország-Világ. 1915. évf. 52. sz. — R. В.: Szily Kálmán. Pályája mélta-
tása abból az alkalomból, hogy kinevezték főrendiházi taggá. — Falk 
Zsigmond A színház. Gábor Andor Ciklámen c. darabjának ismerte-
tése. — Magyary Béla az Irodalom rovatban Kiss Menyhértnek Tábortűz 
(versek), —Wlassics Tibornak Világok tusáján (versek) és Fiizesséry Ist-
vánnak Világégés c. háborús vonatkozású könyvét ismerteti. 

U. i. 1916. évf. 1. sz. mond : Drégely Gábornak A kisasszony 
férje c. drámaját ismerteti. 

U. i. 3. sz. — Falk Zsigmond : Színház címen Lakatos Lászlónak : 
A bécsi táncosnő című darabját ismerteti. 

U. i. 5. sz. — Falk Zsigmond : Grün Lili. Földes Imre drámájának 
ismertetése. 

U. i. 8. sz. — Falk Zsigmond : A nap lovagja. Bródy Sándor drámá-
jának ismertetése. 

Österreichische Rundschau. 1916. évf. 1. sz.— Theodor Antropp : Wie-
ner Theater. Szól Drégely Gábor «A kisasszony férje» c. darabjáról, mely 
a bécsi Deutsches Volkstheaterban szinrekerült. 

Österreich-Ungarns Zukunft. 1916. évf. 1. sz. — II. : Husarenlieder. «A h \ i -
szárdalokban a törzsökös magyarság önti ki szívét, az alföldi magyar.» 
Molnár Ferenc a harctéren több huszárnótát jegyzett föl és az Est című 
lapban közölte őket. Ezekből Brájjer Lajos néhányat méltónak talált az 
átültetésre. A német fordításokon meglátszik, hogy főleg lelkesedéssel 
készültek. 

Pester Lloyd. 1916. évf. 1. sz. — Radó Samuel, a Lándor Tivadar szer-
kesztésében megjelenő A nagy háború írásban és képben című munkáról 
tárcát ír. 

U. i. 8. sz. — Dr. Milutin Cihlar : Fünf Jahre kroatisches Theater. 
A zágrábi horvát színház utolsó öt évének történetéből megtudjuk, hogy 
Madáchon kívül Molnár, Lengyel ós Földes darabjai is szerepeltek a mű-
soron. Az előadások természetesen horvát nyelvűek. 
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U. i. 9. sz. — Alexander Bernát kritikája Lakatos Lászlónak A tán-
cosnő c. darabjáról. 

U. i. 16. sz. — Hammerschlag Hans, a Tóth Ede szövegére írott opera 
a «Névtelen hősök» fölújitásáról ír. 

U. i. 18. sz. — Bernhard Alexander : Die Zukunft des Theaters. A há-
ború folyamán a színházak körül kevés a változás. Az alkalmi háborús 
daraboknak kevés közük volt a művészethez. A színművészet körül azon-
ban már a háború előtt is baj volt. Színpadra vittek mindent, de mara-
dandóknak csak azok a darabok bizonyultak, amelyek az emberi lélek 
örök problémáival foglalkoznak. Az utolsó félszázadban megértük a francia 
házasságtörési dráma világuralmát, szimbolizmus, individualizmus, szo-
cializmus, egymást szorította le a színpadról. A jövő színműve csak a 
nemzeti érzés érvényesülésében gyökerezhetik s avval vége a külföldies-
kedésnek, nemzetköziségnek. Igazat, művészi igazat nyújtson. 

U. i. 22. sz. — Elsa Stephani : Földes Imre Grün Lili című darabját 
bírálja. 

U. i. 32. sz. — N. n. : Zuurteilung des Péczely- und des Vojnits-Prei-
ses. Az Akadémia határozatainak rövid ismertetése. 

U. i. 38. sz. — Die Széchenyi-Denkfeier im Nationalkasino. Ráday 
Gedeon grófnak Sz.-ről mondott pohárköszöntőjét közli német fordítás-
ban. — N. п.: а Kisfaludy-Társaság közgyűlését ismerteti. 

U. i. 39. sz. — Albert v. Berzeviczy : Shakespeare und die ungarische 
nationale Psyche. A Kisfaludy-Társaság közgyűlésén tartott felolvasás né-
met fordítása. (L. Budapesti Szemle. 1916. évf. 3. sz.) 

U. i. 41. sz. — S. E. : Ungarische Kriegsgedichte in Deutschland. 
Gyóni Géza verseinek német fordítását ismerteti. 

U. i. 43. sz. — B. A. Hajó Sándornak Bródy Sándor regénye után 
készült, A nap lovagja c. színművét bírálja. 

U. i. 53. sz. — Bernhard Alexander : Aus der Zeit der Türkennot. 
Tárca Takács Sándornak Rajzok a török világból c. könyvéről. 

U. i. 60. sz. — Margit Vészi : Was sollen unsere Soldaten lesen ? Ka-
tonáink olvasmányok után vágyódnak. Német mintára kiváló, de könnyen 
érthető és azért népszerű munkákat — kis füzetekben — kellene rendelke-
zésükre bocsátani. 

U. i. 79. sz. — Eugen Mohácsi : Drei Bücher с. tárcájában Erdős 
Renéenek Az új sarj, — Szomory Dezsőnek A Pékné, — Pásztor Árpád-
nak Vengerkák c. művével foglalkozik. 

Pesti Hirlap. 1916. évf. 9. sz. — N. п.: Nemzeti Színház címen Lakatos 
Lászlónak : A bécsi táncosnő c. egyfelvonásos drámáját ismerteti. — Sz. Z. : 
illám és nemzet címen Herczeg Ferencnek a Petőfi-Társaság jubiláris 
ülésén elmondott elnöki beszédével polemizál. — M E.: Mocsáry Lajos meg-
halt címen M—t mint politikust méltatva Régi magyar nemes című pole-
mikus művét is említi. 

U. i. 16. sz. — Bencze József: Karácsonyi katonacsomagok címen öt 
háborús nótát közöl. — Béldi Izor : A Névtelen hősök címen az Erkel Fe-
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renctől szerzett dalműről ír, melynek szövegét Tóth Ede írta. A mű tar-
talmát is közli. 

U. i. 21. sz. — N. п.: A rosszseb bakanóták címen háborús dalokat 
közöl. 

U. i. 22. sz. — Sz. Z. : Grün Lili Földes Imre ily című drámájának 
ismertetése. 

U. i. 37. sz. — Obiectív Pál : Reflexiók a Szent István akadémia 
megalakulásáról. 

U. i. 61. sz. — B. A. Sárosi Gyula címen az író születésének 100. év-
fordulójának alkalmából ismerteti az Arany trombita tartalmát és az író 
némely életkörülményeit. — Muraközi Ferenc : Arany János a csehekről. 
Rövid cikk. 

Pesti Napló. 1915. évf. 361. — N . п.: Párt-irodalmi háború címen (Ady 
Endrének a Pesti Napló karácsonyi számában írt cikkével kapcsolatban) 
azt írja, hogy Ady, Kiss József, Rákosi a holnapért harcolnak. Az 
Ady—Rákosi polémia még nem fejeződött be, ezt a jövőben is folytatja a 
jövő nemzedék. A küzdelem a világnézletek harca, de egészében a ma-
gyarságé. 

U. i. 1916. évf. 1. sz. — Koroda Pál : Ábrányi Kornél. Ábrányiról 
mint regényíróról a Petőfi-Társaságban tartott felolvasás. 

U. i. 5. sz. — L. L. : Háborús strófák. Radó Antal háború verseinek 
ismertetése. 

U. i. 9. sz. — Koroda Pál : Látogatás Dóczy Lajosnál. Alkalmi meg-
emlékezés. — Színi Gyula : A mai színházi est címen Lakatos Lászlónak 
A bécsi táncosnő c. drámáját ismerteti. — Juhász Árpád : A kilencven 
éves költő címen Lóvay Józsefnél tett látogatásáról ír. 

U. i. 11. sz. — N. п.: A száműzött Rákóczi címen közli Ballagi Ala-
dárnak Szekfü Gyula könyve elleni tanulmánya gondolatmenetét. 

U. i. 16. sz. — Kálmán Jenő: Névtelen hősök címen Erkel Ferenc 
dalmüvét ismerteti, melynek szövegét Tóth Ede írta. — g. : Erdős Benée-
nek Az új sarj című regényt ismerteti. — Pataky József : Bánk bán tanul-
mányok címen «a színpad és a színész szempontjából» elemzi Katona 
József művét. 

U. i. 22. sz. Szini Gyula : Grün Lili címen Földes Imre drámá-
ját ismerteti. 

U. i 30. sz. — Pataky József: Bánk bán tanulmányok címen Bánk 
jellemének fejlődését rajzolja. (III.). 

U. i. 32. sz. — Lakatos László : A Vojnits-jutalom története címen ír. 
U. i. 38. sz. — Széchenyi emlékbeszéd a Nemzeti kaszinóban címen 

közli Ráday Gedeon grófnak a Széchenyi ünnepen a Nemzeti kaszinóban 
tartott beszédét. — N. n. : Magyarország és a Shakespeare kultusz címen 
cikket közöl, végül hosszabb közleményt nyújt a Kisfaludy-Társaság ezidei 
nagygyűléséről. 

U. i. 47. sz. — L. M.: A pékné Szomory Dezsőnek ily című könyvét 
ismerteti. 
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Protestáns Egyházi És Iskolai Lap. 1916. évf' 1. sz. — Muraközy Gyula: 
Vargha Gyula költeményei. Legtöbb egyéni vonás van kis, pár strófás 
dalaiban, melyek egyetlen képnek, vagy ellentétnek szerencsés kifejtései. 
Szerelmi költészete más érzésekkel is összefonódik, mint a természet vagy 
szülői iránti szeretete, vagy a vallásos elem. A vallásos hangulat fátyolán 
át érezhető a hazafi aggódó háborgása. •— N. n. : Irodalmi cikk. Hozzá-
szólás a Budapesti Hírlapban Dunántúli-tól kezdett polémiához. 

U. i. 4. sz. — Kritikus : Forró Miklósnak, Brassay Zoltán kalváriája 
c. novelláját bírálja. — N. п.: Háborús strófák. Radó Antal ily című 
versgyűjteményének rövid ismertetése. — A Kisfaludy-Társaság ülése 
címen megemlíti, hogy a nevezett társaság 1916. I . 5-diki ülésén a meg-
üresedett költői helyre Bánffy Miklós grófot és Lampérth Gézát, az írói 
helyre Szász Károlyt jelölték, 

U. i. 8. sz. — N. n. : Az Irodalom rovatban örömének ad kifejezést, 
hogy a Protestáns Szemle is támadja az ú. n. nyugatos irányt. 

Protestáns Szemle. 1915. évf. 9—10. sz .— Thury Etele: Batizi And-
rásról és a szántói iskoláról. Szerző egy a müncheni udvari könyvtár kéz-
iratai közt talált,Melanchtonhoz címzett levelet ismertetve megállapítja : 
1. hogy Batizi 1542. III. 19-tól — "VIII. 10-ig, tehát három féléven keresztül 
hallgatta Wittenbergben mesterét, Melanchtont ; 2. az abaujmegyei Szántón 
1543-ban igen jó hírű, az eleminél magasabb fokozatú iskola volt. — —i. J.: 
Lyon Lea, Bródy Sándor darabjának elítélő bírálata. 

U. i. 1916. évf. 1. sz. — Zoványi Jenő: Adatok a magyar protestan-
tizmus múltjából. Szerző e dolgozatában egyebek közt: 1. annak a sejtel-
mének ad kifejezést, kogy az 1544-diki nagyváradi hitvita vitatételei Dévai 
Biró Mátyás tollából eredtek. — 2. Megállapítja, hogy Szegedy Kiss Ist-
ván nem 1546-ban ment Ceglédre, hanem már 1545-ben. — 3. Pótlásokat 
közöl Mólius Péter műveinek sorozatához. — 4. Hozzászól Heltai Gáspár 
és Dávid Ferenc műveinek eredetéhez. — 5. Rámutat arra, hogy Mans-
kovit Bálint «Index biblicus»-ának és a Káldi György «Bibliai lajstromá»-
nak közös forrása az Erfurtban megjelent «Index biblicus», melynek 
második kiadásával össze is hasonlította a nyomán készült két magyar 
müvet. — Makkai Sándor : Magyar protestáns szépirodalom. «Komoly szó 
valamiről, ami nines, de aminek lenni kell». A szépirodalom, az írásos 
művészet minden alkotása logikai és etikai értékeknek esztétikai síkban 
való megjelenítése. Minden irodalmi alkotásban valamelyes világnézet jele-
nik meg emberi szimbólumokba értékelve. A «művészi nem egyéb, mint 
a szellem sejtelmes és mégis sugárzó tündöklése az anyagon. A világnézet 
és óleteszmény sugalmazzák, irányítják, áthat ják a műalkotást. Ezért min-
den szépirodalom irányított ós célszerű, mert a szellem kijelentésének egyik 
eszköze. Ilyen irányíthatóságot adhat a szépirodalomnak a vallás is, mi-
helyt mint pozitív világnézet és életeszmény jelenik meg. így a pro-
testantizmus is megtalálhatja a maga művészi kifejezését. 

A protestáns szépirodalom hiányának egyik oka, hogy a magyar pro-
testáns lélekből kiveszni indul a vallásos élet megteremtő gyökere : a 
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misztikum ; második ok : hogy a magyar szépirodalomban az etikai világ-
nézet iránya a materializmus felé hajolt. «Szervezni kell a magyar iro-
dalmat . . . Organumokat kell t e r emten i . . . számára». — r—i. : Szent István-
Akadémia. Alkalmi elmélkedés e katolikus intézményről. — Zsinka Ferenc 
Barcza Józsefnek, Obskurus emberek levelei c. fordított művét, — Pokoly 
József pedig Révész Imrének, Dévai Biró Mátyás tanításai c. tanulmányát 
ismerteti és bírálja. 

Religio. 1916. évf. 1. sz. — Némethy Gyula: a Knight-féle esztétika-
történet Huszti Józsefnétól való fordítását ismerteti és bírálja. 

U. i. 2. sz. — Juhász Kálmán : Karácsonyi Jánosnak, Magyarország 
egyháztörténete főbb vonásaiban 970-től •— 1900-ig című munkáját is-
merteti. 

Sárospataki Református Lapok. 1915. évf. 49. sz . — У . n. : K o m á r o m i 
Jánosnak, Mit búsulsz kenyeres című háborús novella-kötetét ismerteti. 

U. i. 50—51. sz. — Harsányi István : Szent István Akadémia. Reflexiók. 
U. i. 1916. évf. 1. sz. — G. J. : Erdélyi Lajosnak A «Halotti Beszéd, 

mint nyelvjárási emlék» c. értekezését ismerteti. 
U. i. 3—4. sz. — N. п.: Mocsáry Lajos (1826—1916). A nemrég elhúnyt 

politikai író pályafutásának ismertetése. — Harsányi István: A Pataki Név-
telen neve. (E cikk különlenyomata is megjelent u. a. cím alatt. Sáros-
patak. 1916. 16 1. Bef. főiskola nyomdája. Ara 50 f. Ismertetését 1. folyó-
i ra tunk: 1916. évf. 264. 1.). 

U. i. 5. sz. — N. п.: Dévai Biró Mátyás tanításai. Bóvósz Imre ily 
című nagyobb tanulmányának, továbbá Heltai Gáspár Hálója Trócsányi 
Zoltántól sajtó alá rendezett kiadásának ismertetése ós bírálata. (E két 
mű ismertetését 1. folyóiratunk: 1916. évf. 39. és 109. 1.) 

U. i. 6. sz. — Zajdó László: Új és régi prédikációs könyvekről. Kifo-
gásolja az újabb ref. egyházi beszódirodalomban a szóképek, jelzők stb. 
túlságos halmozását. Szerző az egyszerű, világos stílus barátja . . . «na-
gyon áldásos volna — úgymond — ha a pataki theol. tanárok a régebbi 
egyházi remekírók beszédeiből évenként legalább egy-egy kötetet kiadná-
nak». így könnyebben hozzáférhetők lennének. 

U. i. 7. sz. —- В—s. : A magyar íródeákok címen Takáts Sándornak, 
Bajzok a török világból c. munkája egyik fejezetét méltatja. 

U. i. 11. sz. -— Bácz L. : Gárdonyi Géza tanulása Sárospatakon. 
Gárdonyi Géza a gimnáziumi első osztályt 1874 5-ben a sárospataki ref. 
főiskolában kezdto meg, a második félév folyamán azonban kilépett az 
intézetből. A eikk az ismert írónak egy 1898. III. 6-án kelt levelét is 
közli. — A magyar nyelv és irodalom a berlini és bécsi egyetemen. Hír 
a két egyetemen tervbe vett magyar nyolvi és irodalomtörténeti elő-
adásokról. 

Sitzungsberichte Der Königl. Preuss. Akademie Der Wissenschaften. 1916. 
évf. 1. sz. — A Deutsche Kommission jelentése a régi kéziratok leltározá-
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sáról. Első helyen beszámol a Magyarországon újabban talált kéziratok-
ról, melyeket Gragger Róbert dolgozott fel. (Nemz. Múzeum, Kalocsa.) 

Századok. 1916. évf. 1. sz. — Kovács Lajos János: Brutus magyar 
történetének forrásai. Forrástanulmány. Madzsar Imre ismerteti Koszó 
Jánosnak : Fessier Ignác Aurél élete és szépirodalmi működése) c. dol-
gozatát. — A Tárca rovatban Dékáni Kálmán : Küküllei munkájának kri-
tikájához címen R. Kiss Istvánnak a Századok 1915. évf.-ban megjelent 
cikkével polemizál. 

U. i. 2—3. sz. — Kovács L. J. : Brutus magyar történetének forrásai. 
Folytatás. — Karácsonyi János : Veress Endrének Matricule et acta Hun-
garorum in universitatibus Itali® Studentium c. kiadványát, Pfeiffer Mik-
lós : Erdélyi László Magyar művelődéstörténet I . c. könyvét ismerteti. — 
A Tárca rovatban B. Kiss István : Küküllei munkájának kritikájához. 
Válasz Dékáni Kálmánnak. 

Szent Család. 1916. évf. 1. sz. — th : Vajda Gyulának A háború költé-
szete c. gyűjteményét bírálja. (V. ö. folyóiratunk : 1916. évf. 266. 1.) 

U. i. : 3. sz. — N. n. : Túri Bélának A háború belülről nézve c. könyvét 
ismerteti. 

Szilágyság. 1915. évf. 53. sz. — N. L. : Ady költészete és magyarsága 
eímen közli a Kolozsvári Hírlap 1915. dec. 25-iki számában megjelent 
Adyról szóló cikket s ebben Csengeri Jánosnak, Dózsa Endrének, Kovács 
Dezsőnek, Gyalui Farkasnak és Jékei Aladárnak nyilatkozatát Adyról és 
költészetéről. 

Theater Courier. Berlin, 1916. évf. M57. sz. — A Theaterbriefe с. rovatban 
A. K. budapesti színházi levelet közöl. A budapesti színházak állandóan 
telt házak előtt játszanak. Igaz, hogy a közönség nem a régi, a háború a 
színházlátogatóknak egy új társadalmi rétegét hozta fölszínre. Cikkíró 
beszámol Bakonyi Károly Mágnás Miska c. (Királyszính.) és Hajó Sándor 
A nap lovagja c. (Vígszính.) darabjának előadásáról. 

Tiszántúl. 1915. évf. 280. sz. — sz. d. : A «Montmartre»-ból A tán-
cosnő. A cikk szerint Lengyel Menyhért : A táncosnő c. darabjának ötlete 
és meséje nagyon emlékeztet Pierre Frondaie : Montmartre-jára, melyet 
1910-ben nov. 24-én adtak elő Párisban a Vaudeville színházban s nyomta-
tásban is megjelent a L'Illustration Théâtrale с. vállalat (1910. dec.) 165. 
füzetében. 

U. i. 294. sz. — Tiszántúli : A marsolyázók. Az Adyak. Megjegy-
zések költészetünk mai állapotáról, különös tekintettel Adyra. 

U. i. 1916. évf. 1. sz. — Tiszántúli : A Magyar Fekete Tenger. «Könyvek, 
könyvkiadók, sendriánságok», «...parancsoljuk a könyvkiadóknak, hogy 
•a magyar könyvek magyar lélekkel legyenek írva». 

U. i. 1916. óvf. 9. sz. — Tiszántúli: Jöjjön az igazi költő. Elmól-
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kedés irodalmi viszonyainkról. A cikk éle főkép Ignotus és Ady ellen 
irányul. 

U. i. 16. sz. — Tiszántúli : Újjászülető magyarság. (Véres a múlt. 
Jövőnk. Beolvadások.) Elmélkedés közviszonyainkról utalással az irodalmi 
állapotokra is. «Gyermekeink . . . törjenek . . . a magyarság célja felé. E cél 
nem a francia kultura . . . és nem Szentpétervár. E cél : . . . az újjászülető 
magyarság vezető szerepe a Balkánon és itthon.» 

Tornaügy. 1015. évf. 4. sz. — Hajnóczi R. József: «A testet tárgyazó ne-
veléséről». Kis Jánosnak a Tudományos Gyűjtemény 1817. évfolyamában 
közölt értekezéséből a testgyakorlásra vonatkozó részleteket közli és 
magyarázza. 

Uj Idők. 1916. évf. 1. sz. — Móricz Pál: Egy Jókai ereklye-képet 
(A költőkirály a hortobágyi pásztorok közt) közöl. — N. n. : Meseváros 
címen Szomaházy István könyvét, — Pesti specialitások címen pedig Tábori 
Kornél könyvét ismerteti. 

U. i. 2. sz. — Kis József háborús versei. Könyvismertetés. — Közli 
Balla Ignác, Gyóni Géza, Malonyai Dezső és Móra Ferenc arcképeit. — 
Dalolnak a katonák. Háborús versek. 

U. i. 8. sz. — Közli Tormay Cecil, Ferentzi Magda, Drégely Gábo r 

Bánffy Miklós és Szász Károly arcképét. 
U. i. 9. sz. N. n. : — Az özvegy falu. Lőrinczy György ily című 

elbeszélés-kötetének rövid ismertetése. 
U. i. 10. sz. — Dalolnak a katonák címen Zilahy Lajosnak a Magyar 

Figyelőben is megjelent cikkéből közöl részleteket (háborús katonanótá-
kat.) — N. n. : Elmerült sziget. Békássy Ferenc (1916. VI. 25-én, 22 éves 
korában hősi halált halt fiatal költő) verskötetének ismertetése. 

Uj Nemzedék. 1916. évf. 2. sz.— Csongor: Könyvek körül. Kiss József 
háborús verskötetének megjelenése aliialmából «Ének a szerénységről» al-
cím alatt megjegyzéseket fűz a kötethez s előszavához, továbbá ismerteti 
Molnár Ferenc összegyűjtött harctéri tudósításait (Egy haditudósító emlékei). 

U. i. 5. sz. — Jolsvay : Grün Lili. Földes Imre ilycímű darabját ismer-
teti. «IIa a Földes Imre nemzete csakugyan olyan . . . amilyennek ő meg-
írta, akkor nem okvetlenül szükséges, hogy ennek a nemzetnek irodalmá-
val további szoros relációkba lépjünk.» — p. s. : Háborús publicisztika. 
Turi Béla könyvének (A háború belülről nézve) ismertetése. 

U. i. 6. sz. — Seprődi János : A magyar katona-dal. Szerző mintegy 
15 év óta gyűjti és közli folyóiratokban a magyar nép katona-dalait. Az a 
néplélek, mely ezekben a dalokban megnyilatkozik, eltérést mutat attól a 
hagyományosan ismert magyar-vitézi lélektől, melyben oly régóta gyönyör-
ködünk. A köznép katonadalai alapjában véve szomorúak. Ha egyik-másik-
nak vannak is vidám""szavai, a dallam szinte mindenütt visszaránt a meg-
indító hangulatba. Még a sírvavigadó hangulat is szinte hiányzik bennük, 
helyébe valami bánatos érzelem-világ lépett. Ez állításainak bizonyítására 
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bő szemelvényt ad katonadalokból, s kutatja az okokat is, melyek ezt a 
jelenséget megmagyarázzák. — Csongor : Drámák és vengerkák. A pesti 
írók farsangolnak ; könyveikből, színdarabokból láthatni, mi érdekli őket : 
a Palika, Lyon Lea, Grün Lili, Simon Judit és a Vengerkák. Sehol egy 
ünnepi, komoly és mély hang e nemzet lelkéhez nem szólt, «a nemzet 
a vérnek Vöröstengerét egyedül ússza. » A cikkíró áttér ezután a Vojnits-
díj kapcsán keletkezett Drégely-ügynek s Pásztor Árpád ,Vengerkák' c. 
regényének rövid ismertetésére. 

U. i. 7. sz. — Seprődi János : A magyar katona-dal. II. A cikk helyén 
üres tér van. 

U. i. 8. sz. — Csongor : Világok tusája. Wlassics Tibor ilycímű köl-
teményes kötetének ismertetése. «W. a frontmögötti hős Magyarország köl-
tője. Tinódy Sebestyén-féle tradícióinkat ragyogtatja a trónörököspár tragé-
diájának nagyvonalú megrajzolásában. Legszebb az a verse, amelyet har-
madik sorozása alkalmából írt ; hősi örömeit énekli ebben». A cikk további 
része, ,A Tett' c. heti folyóiratban megjelent futurista verseket bírálja 
gúnyos hangon. 

U. i. 9. sz. — Seprődi János : Néphimnuszok, katona-dalok és indulók. 
Van a magyar filológiának egy félreeső területo : félig zenei, félig szóköl-
tészeti művek tartoznak ide, melyet nevezhetnénk modern ponyvának is. 
Valóságos dsungel a magyar irodalomban. Mulasztást követ el a magyar 
filológia, mikor ezt a területet szabad prédának engedi. A cikkíró a követ-
kező sorokban a Nádor Samu gyűjtésében megjelent s fönti című gyűjte-
ményt ismerteti. «Tudományos szempontból legbosszantóbb, amit a magyar 
népdallal csinálnak. Az eredeti népi dalokon egyet-kettőt csavarintanak s 
a maguk neve alatt könyvelik, hogy más no merje kiadni.» — Csongor : 
A kárpáti hó. A cikk élén közli József főhercegnek, az ilycímü könyv 
szerzőjéhez, Szabó István hadnagyhoz intézett közvetlen sorait. A könyv 
maga is a közvetlenség jegyében íródott s ezzel válik ki a tucatkönyvek 
közül. Naplójegyzetek, simán odavetett képek. 

Tolnai Világ Lapja. 1916. évf. 1. sz. — Ferenczy József : Déryné. Rövid 
életrajz. (Tárca.) 

U. i. 8. sz. — Közli Kis József arcképét abból az alkalomból, hogy a 
Simon Judit című ballada filmen megjelent ; ugyanitt közli a Simon Judit 
felvételeit is. 

Ukránia. 1916. évf. 1. sz. — S. H. : Az ukrán név. Fejtegetve az ,ukrán' 
alak helyességét (,ukrajnai' helyett), fölsorol néhány magyar írót, akiknél 
ukrán vonatkozás található (régi földrajzírók, Zilahy Imre, Jókai Mór). — 
Stripszky Hiador : Enek Igor hadairól és a palócokról. — Vargha Bálint : 
Egy XII. századbeli hősköltemény. — Podhraczky György : Magyar-ukrán 
történeti kapcsok. 

Uránia 1916. évf. 1. sz. — Szász Károly: Színházi levél. A cikk a 
Nemzeti Színházban újabban előadott darabokról szólva, a Vörösmarty 
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születése napján színrekerült alkalmi vonatkozású darabnak, Az áldozatok-
nak előadását is méltatja. — -ly. : Herczeg I'erenc új regénye címen a 
«Magdaléna két élete» c. munkát bírálja. 

U. i. 2. sz. — Sas Andor : Az orosz veszedelem — irodalmunk tükré-
ben. Szerző — a teljességre való törekvés nélkül — néhány, irodalmunk-
ból vett adattal szemlélteti, hogy mikép alakul ki nálunk az orosz fajnak 
és államszervezetnek megítélése, miként formálódik a muszka fogalmának 
politikai tartalma és érzelmi színezete. -— Szász Károly : Színházi levél. 
A Nemzeti Színház Bánk bán-előadásával kapcsolatos dramaturgiai tanul-
mány. (Mellékesen Lakatos Lászlónak, A bécsi táncosnő c. darabjáról is 
megemlékezik a szerző.) -— Nagy József: Taine jelentősége és hatása. 
(«Egy Taine-könyv utolsó fejezete.») Taine nagysága nem-elért eredményei-
ben rejlik, hanem a példában, melyet életével adott. A keresésben töltötte 
el egész életét, még pedig az őszinte becsületes keresésben. Nálunk szerző 
szerint Péterfy Jenő, Biedl Frigyes, Alexander Bernát, Posch Jenő, Lyka 
Károly ós Pollák Illés munkáin látszik meg Taine hatása. — A Könyv-
szemle rovatában a Magyar Könyvtár újabb füzetei sorában egyebek 
között Badó Antal Háborús strófák címen kiadott verseinek ismertetése 
olvasható. 

U. i. 3. sz. —- Szász Károly : Színházi levél. Színi kritika Molnár 
Ferencnek, A fehér felhő c. egyfelvonásos darabjáról. « . . . a darab alap-
eszméjében mutatkozó valóban költői felfogás és a kidolgozásban is lépten-
nyomon megnyilvánuló költői érzék, — mely a magyar néplélek rajzához 
egyónítésre való törekvés nélkül is néhány találó vonást nyújt — eléggé 
kiemelik a darabocskát az alkalmiság szokott formáiból s jelentősebb iro-
dalmi értékot biztosítanak számára.» 

Vasárnapi Újság. 1916. évf. 3. sz. — N.n.: Mocsáry Lajos. (1826—1916.) 
Bövid életrajz. 

U. i. 7. sz. — Közli Szász Károly és Bánffy Miklós gróf arcképét. 

Világ. 1916. évf. 8. sz. — Gerő Ödön: A turáni átok címen tárcát ír 
Herczeg Ferencnek, a Petőfi-társaság jubiláris ülésén elmondott elnöki 
megnyitójával kapcsolatban. 

U. i. 9. sz. — Kosztolányi Dezső : Nemzeti Színház címen Lakatos 
Lászlónak A bécsi táncosnő c. egyfelvonásos drámáját méltatja. •— Kereszty 
István : Petrik Gézának Magyar Könyvészet 1901—1910. című könyvét 
ismerteti. — Mocsáry Lajos meghalt címen közli M. életrajzát. — Nil : 
Levél Babits Mihálynak címen hozzászól a Dunántúli és Babits-perhez. — 
Ignotus : Olvasás közben címen — a Bánk bán reprize alkalmából — 
tárcában elmélkedik a magyarságról. 

U. i. 16. sz. -— Cserna Károly: Névtelen hősök címen Erkel Ferenc 
népies dalművét ismerteti, amelynek szövegét Tóth Ede írta. — N. n. : 
Szindbád — A feltámadás címen Krúdy Gyula ú j könyvét ismerteti. — 
biti. : Faragó Jenőnek Kis mesék a nagy háborúról című könyvét 
ismerteti. 
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U. г. 19. sz. — Petőfi szerb fordítója címen Hadzsics Antal halál-
hírét hozza. — Bede Jób : Mezei Mór. Életrajz, melyből megtudjuk, hogy 
M. M. а XIX. század hatvanas éveiben Magyar Izraelita címen felekezeti 
lapot indított meg. 

U. i. 22. sz. — N. n. : Grün Lili címen Földes Imre ilycímű 
drámáját, — Magyar katonanóták németül címen pedig a Berliner Tageblatt 
egyik számában közölt magyar nótákat ismerteti. 

U. i. 37. sz. — Bálint Lajos Szomory Dezsőnek A pékné című. novel-
lás kötetét ismerteti. 

U. i. 51. sz. — N. n. : Az özvegy falu. Lőrinczy György ilycímű 
szépirodalmi müvének ismertetése. — A Martinovics-féle összeesküvés 
horvát regényben. Zagorka Mária horvát írónő Bepublikanusok címen 
regényt írt, melynek tárgya a Martinovics-összeesküvés. A cikk szerint e 
mű az első horvát regény, mely nagyrészt magyar tárgyú s amely a 
magyar történelemből veszi adatait. 

U. i. 57. sz. — Kosztolányi Dezső : A fehér felhő. Molnár Ferenc ily 
című új darabjának ismertetése. (A mű első előadása : Nemzeti Színház 
1916. febr. 25.) — Radó Antal : Középeurópa és kultúránk. Fejtegetés a 
német hatás jelentőségéről a tudomány és szépirodalom terén. 

Zsidó Szemle. 1915. évf. 19. sz. — Bródy Sándor Lyon Lea с. darabjá-
ról írt bírálatok ismertetése. 

U. i. 24. sz. -—- J. M. : Erdős Renéenek Az új sarj c. könyvét bírálja. 
U. i. 1916. évf. 4. sz. — Szilvásí Márton: Lili nem Lea és nem Judit 

címen különvéleményt nyilvánít Földes Imre Grün Lili c. darabja mel-
lett. — Fidens : Zsidó film, «zsidó» sajtó. Alkalmi vonatkozású cikk. 


