
FOLYÓIEATOK SZEMLÉJE. 

A Cél. 1917. évf. 10. sz. — A. Á. : Ágoston, Jászi és a harcias zsidó-
ság. A zsidókérdésnek Ágoston Péter könyve nyomán megszaporodott iro-
dalmáról. — Császár Elemér : Tompa Mihály emlékezete. Pályafutása rö-
vid áttekintésben. Költészete történeti és esztétikai megvilágításban. Leg-
maradandóbb értékűek hazafias versei. 

U. i. 11. sz. — Császár Elemér : Új elbeszélők. Újhelyi Nándor, Barta 
Lajos, Szmrecsányi Béla egy-egy kötet elbeszéléséről. — Szemere György 
legújabb elbeszélései. Névtelen ismertetés. — Farkas Zoltán : Színház. 
Újhelyi Nándor : Cserebere ; Bródy : A dada ; Herczeg : Árva László. 

A Hét. 1917. évf. 47. sz. — Zolnai Béla: Úri divat címen Molnár 
Ferencet méltatja. «Ebben a darabjában valósággal zsinóron rángatja az 
ezerfejű publikumot. A burleszk torzítás egypár kisiklása és a lehetetlen 
határainak súrolása mellett is sok moliéri fölépítés és fokozás van ebben 
a jellemillusztrációban.» 

A Társaság. 1917. évf. 47. sz. — Fodor Gyula: A szent hegy címen 
Surányi Miklós regényét ismerteti. 

Az Est. 277. sz. — Prohászka védi a modern irodalmat címen közli 
Prohászka Ottokárnak a Magyar Színpad egyik számában a mai művé-
szetről adott nyilatkozatát. 

Az Újság. 1917. évf. 266. sz. Keszler József: Árva László király címen 
ismerteti Herczeg Ferenc új tragédiáját. 

U. i. 276. sz. — Millenkovich a magyar szinműirodalómról címen 
közli M. bécsi Burg-színházi igazgatónak a magyar színműirodalomról el-
mondott nézeteit. Szerinte a magyar színműírók ötletességben, színpadi 
ügyességben jóval felülmúlják az osztrák szerzőket. Meg van róla győződve, 
hogy a magyar színmüirodalomra, amely ma olyan értékek felett rendel-
kezik, mint amilyen Molnár, Bródy, Szomory, Herczeg, Heltai és Lengyel 
neve, feltétlenül nagy jövő vár a színműirodalom világpiacán. 

Akadémiai Értesítő. 1917. évf. 8—10. sz. — Berzeviczy Albert: Arany 
János emlékezete ; Heinrich Gusztáv : Arany János és az akadémia ; Né-
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gyesy László : Arany művészete és elmélete ; Tolnai Vilmos : Arany nyelv-
müvészetéről. Ismertetésüket 1. írod. tört. 1917. évf. 516—518. — Ferenczi 
Zoltán : Egy elfeledett regényről. (Készlet rendes tagsági székfoglalójából). 
P. Horváth Lázár regényéről, illetőleg annak irodalmi előzményeiről. Ez 
volt az első magyar társadalmi regény, ez vezette be irodalmunkba Bul-
wert ; P. H. L. volt nálunk Byron megismertetője ; szenvedélyes Széche-
nyiánus ; Petőfinek és irányának egyik legnagyobb ellensége. Korábbi 
regényirodalmunk, mind a sentimentális, mind a történeti, kevés kivétellel 
német hatás eredménye, kártékony ízlés terjesztője. Bajzának Scott mo-
dorában kezdett regénye (Kámor) befejezetlenül, kéziratban maradt. A re-
gényirodalomról szóló értekezése újjal mutat Scottra. Ez időben már szinte 
közóhaj, közvárakozás tárgya a regény ; Csató Pál és Szalay László 1836-iki 
hozzászólásai is ezt bizonyítják. Altalános tudat 1836 körül, hogy igazi 
regényünk még nincs, s általános felfogás, hogy mintául csak az angolok 
(Scott, Bulwer) veendők. E kívánság csak Erdélyből várhatta megvalósu-
lását, az ottani arisztokrata körökből, melyek a franciás irányt is még a 
testőrírók előtt megindították, s az angol nyelv és irodalom ismeretében 
is elüljártak. P. Horváth Lázár az első, ki (1832-ben) hozzáfog egy 
angol mintájú regény írásához. — Méhely Lajos : Megjegyzések az Aka-
démia Helyesírási Bizottságának javaslatára. Túlzottan konzervatív fel-
fogás. 

Alkotmány. 1917. évf. 290. sz. — Perlaky : Uri divat címen Molnár Ferenc 
új drámáját ismerteti. [V. ö. Világ 1917. évf. 290. sz. (Ignotustól). — Pesti 
Napló 290. sz. (Hatvany Lajostól). — Budapesti Hirlap 290. sz. (Sebestyén 
Károlytól). — Az Est 290. sz. (Bródy Sándortól). — Az Újság 290. sz. 
(Keszler Józseftől). — Pesti Hirlap 290. sz. (Porzsolt Kálmántól). — 
Pester Lloyd 290. sz. (Alexander Bernáttól). — Berliner Börsen-Courier 
1917 XI. 27. — Berliner Zeitung Am Mittag 1917. XI. 27. — Berliner 
Börsen-Zeitung 1917. XI. 27.] 

U. i. 294. sz. — Emlékezés G. Büttner Lináról. Tárca az 1917 nov. 
3-án elhunyt írónőről. 

Athenaeum. 1917. évf. 6. sz. — Sas Andor: Hegel hazánkról. Hegel-
nek 1807 aug. 8-án Bambergben kelt, Schedius Lajos pesti egyetemi ta-
nárhoz írt németnyelvű levele, melyben a címzettnek közreműködését 
óhajtja megnyerni lapja, a Bamberger Zeitung számára. A közölt sorok 
Hegelre, az államfilozófusra, annyiban jellemzők, hogy bennük a levélíró 
a magyar alkotmányosság iránt érdeklődik. 

Berliner Börsen-Courier. 1917. évf. X. 12. — R. Sp. : Wiener Theater' 
Fekete Alfréd «Panik des Herzens» és «Die Verhüllte» című, évekkel 
ezelőtt Berlinben színre került darabjának bécsi előadásáról. Fekete még 
erősen hatások alatt álló, de nyilvánvalóan önálló felfogásra eredményesen 
törekvő író. 
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Berliner Tageblatt. 1917. évf. XI. 13. — Ernst Goth: Theater in Buda-
pest. 1. Herczeg «Árva László királyá»-ról, mely éles ellentétben áll a 
«Kék róka» világfias szkepszisével és modern nagyvárosi erotikájának 
illatszeres légkörével. Herczeg keblében két jól ápolt lélek lakik s eddig 
még nem vizsgálták meg, melyik az igazi. Az új darabban inkább az 
udvari cselszövéseket látjuk, mintsem egy ország tragédiáját, vagy egy 
nép sorsát, a mely itt néma és láthatatlan. 2. Bródy S. «A szerető»-jéről. 
Érdekes, de nem örvendetes keveréke ez a naturalizmusnak és romantikának, 
a művészetnek és csinálmánynak, az egyéniségnek s a póznak. 3. A Nemzeti 
Színházban Bródy «A dada» c. darabjának felújítása mutatja, hogy ugyanaz 
a kéz, amely gondtalanul s a színházat megvetve, hatásvadászattal dob 
oda jeleneteket, itt személyeket képes alakítani. 

U. i. 1917. óvf. XII. 13. Walter v. Molo : Cácilie von Tormay. Lelkes 
magasztalása az «Emberek a kövek közt» ós a «A Bégi ház» írónőjének, 
a két regény német fordítása alapján. «На ennek a költőnek nem lesz 
hamarosan nagy olvasóközönsége nálunk, akkor Németországnak nincs 
többé érzéke költészet iránt. Irigylem mindazokat, akiknek még előtte áll 
az élvezet, hogy ezt a költőnőt megismerjék». 

Budapesti Hirlap. 1917. évf. 259. sz. — Beck Lajos életrajzát s írói mun-
kásságát közli. Szépirodalmi művei : Ideálok, Uj nemzedék, Az én kertem. 
(Versek.) 

U. i. 264. sz. — Eltiltott darab címen Bródy Sándor A szerető című 
darabjának betiltásáról ir. (V. ö. Az Est 265. sz. «A szerető» előadását 
megengedték. Pesti Napló 264. sz.) 

U. г. 266. sz. — Sebestyén Károly : Árva László király címen ezeket 
írja : Herczeg Ferenc mélyen alábocsátkozott a múltba, amikor a Pogá-
nyokat, az Ocskayt, Bizáncot, a László-tragédiát megírta. A színműnek 
nagyszerű történeti levegője van. A nagy drámát H. F. tökéletes gonddal 
megrajzolt, plasztikus és eleven életet élő jellemek akciójára bízta. [L. még 
Magyar Hirlap 1917. évf. 266. sz. (Vajda Ernőtől). — Magyarország 266. 
sz. (Krúdy Gyulától : H. F.-nek azt a munkáját játszák most amely 
legtovább őrzi meg nevét a színpadon ?) — Pesti Napló 266. sz. (Szini 
Gyulától). — Pesti Hirlap 266. sz. (Porzsolt Kálmántól), — Pester 
Lloyd 266. sz. (Alexander Bernáttól), — Alkotmány 266. sz. (Perlaky-
tól), — A Társaság 44. sz. (Körmendy Viktortól), — A Hét 1917. évf. 
43. sz. — Világ 266. sz. (Ignotustól : nem a legtökéletesebb magyar 
drámai alkotás, de örvendetesebb, mint az ügyeseknek ipardarabjai.) — 
Vossische Zeitung 553. sz. (Vészi Margittól)]. 

U. i. 289. sz. — Sebestyén Károly : Rákosi Viktor új könyvei címen 
ismerteti В. V. Uj fakeresztelc és Don Karaszkó és egyéb elbeszélések c. 
könyvét. 

U. i. 311. sz. — Schiller Zsigmond: Kitaibel Pál néhai jeles botanikai 
iró érdemeiknek méltatása. Neve külföldön is becsült, sírkövére ezt vésték : 
Gaude Hungaria, quae talem tulisti. 
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Budapesti Szemle. 1917. évf. 11. sz. — Berzeviczy Albert: Tompa 
Mihály emlékezete. (Elnöki beszéd a Kisfaludy-Társ. Tompa-iinnepélyén, 
1917 okt. 28.) Egész életét a létért való küzdelem, majd súlyos csapá-
sok teszik nehézzé és örökösen fájdalmassá. De nem is volt hajlama, 
szinte azt mondhatni : nem volt talentuma a boldogságra és elégedettségre. 
Elete tragikuma egyszersmind költői jelentőségének kulcsa. Ami a szen-
vedéseit okozta, ugyanaz volt ihlete forrása is. Legmagasabbra ott emel-
kedik, «ahol az alaphangul szolgáló mélabú és emberi vagy honfiúi fájda-
lom mélyeibe a hit vagv a remény sugara vagy a természettel való közös-
ség átérzésének derűje vet világot.» — Takáts Sándor: Zrínyi Miklós 
gyámja- Fraknói Vilmossal és Széchy Károllyal polemizálva, kimutatja, 
hogy Pázmány nem gyakorolta a gyámságot a Zrinyi-fiúk felett. Nagy 
elfoglaltsága miatt sem vállalhatta ; valószínűleg ő maga hozta ezt a 
királynak tudomására. Ferdinánd ekkor Sennyey István váci püspököt 
és magyar kancellárt nevezte ki Pázmány helyébe első főgyámnak, 
holott Zrínyi György végrendelete őt meg som nevezi a tutorok között. 
A gyámok közösen kibocsátott első hivatalos okirata egy szóval sem 
említi Pázmányt. Zrinyi György temetésén a gyámok jelen voltak, 
de köztük Pázmány neve nem említtetik. A Zrínyi-árvák ügyében 
a király rendeletei állandóan Sennyeyhez szólanak; külföldi utazások 
ügyében is Sennyeyhez ír levelet először, s nem Pázmányhoz ; csak 
Sennyey halála (1G35 szept.) után bízta Pázmányra az utazás előkészí-
tését. Fraknói kétkedésével szemben a cikk bebizonyítja, hogy a 
gyámok a Zrinyi-fiúk vagyonát valóban «elkezelték», mit Sennyey 
nem volt képes megakadályozni. IIa Pázmány csakugyan gyakorolta volna 
a gyámságot, bizonyára nem nézi el ezt a gazdálkodást. Széchy és mások 
Prágába utaztatják Zrínyit a báni eskü letételére. Ez is tévedés, mert az 
Bécsben történt meg. — Lévay József : Tompa emléke (születése századik 
évfordulójának ünnepén, Rimaszombatban, 1917 szept. 28). Költemény. — 
r. r. : Regény a színész-életből. Laczkó Géza Noémi fia c. regényét 
ismerteti. — к . t. : Három fiatal elbeszélő. Ábrahám Ernő, Komáromi 
•János és Mariay Ödön. Ismertetés. 

U. i. 12. sz. — Négyesy László : Tompa. A küzdelmet ösztönszerűleg 
kerülve, a vidéki élet csendjébe menekül, s ott is küzdelmek martaléka 
lesz. Ez életpályája tragikus vonása. De működésének hatását, mit félre-
vonulásával kockáztatott, mégsem vesztette el. Költészete nemzeti életünk 
három válságos korszakában volt tényező : a reformkor diadalmas vég-
szakában ; a szabadságharc utáni önkényuralom idején, s az alkotmányos 
élet újabb derengésekor. Fellépésekor irodalmunk modernné már átala-
kult, de magyarrá s reálissá még nem. Ö is az egykorú lirai 
konvenciónak hódol kezdetben. Egyéni változás legszubjektivebh költe-
ményein vehető észre először (Ligetben, 1841) ; legbensőbb valója 
s kétségei megnyilatkozása egyénileg színezett természeti képek segít-
ségével innen kezdve több-több harmóniával folytatódik, az Öszi képek 
finom természethangulatai felé. A szabadságharc előtt a közös-
ségi érzelmek közül csak a vallásosak szólalnak meg lantján. Legszebbek 
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önsorsát, vívódásait kifejező versei. De még ekkor érzés- és szemlélet-
világa közt lazább a kapcsolat ; reflexiós hajlama is egyéni lirájából külön-
váltan jelentkezik : regéiben. Ezekben a népszellem még nem egész tisz-
tultan mutatkozik, míg újabb népdalai már a Petőfiéivel szinte egy fokon 
állanak. A szabadságharc bukása után nagy fordulat : alanyisága közbenső 
válaszfalai leomlanak s személyes érzelmei az univerzálizmus érzelmeivel 
összefolynak. A fájdalom kultuszát a nemzeti fájdalom kifejezésére össz-
pontosítja ; a természeti és erkölcsi világrend átérzését a haza gyászának 
átérzésével kapcsolja össze ; visszatérő motívuma : elmúlás félelme és fel-
támadás reménye : nemzeti aggodalommá konkretizálódik ; a fájdalom 
energiája, s majd a remény, sőt lelkesülés hangja történeti jelentőséget 
nyer. Személyes lírája is mélyül, s szeretett fia halála (1857) után, a 
fájdalom enyhültével még eszmeibbó tisztúl. Pszichológiai fejlődésével 
lépést tart a költői formálás és kifejezés művészetének fejlődése is, nem 
beható tanulmányok, hanem intuitio folytán, s nagy barátai. Petőfi és 
Arany hatásaként. Költészete, történeti hatásában s esztétikai jelentőségé-
ben ma is élő erő. — Szentirmay Gizella : Toldi szerelme és a Frithjof-
rege. Arany az ötvenes évek elején ismerkedik meg a skandináv költé-
szettel. A sagák közöl a Frithjof-rege van rá jelentékenyebb hatással, 
még pedig a Tegnér-féle modern feldolgozásban, melyhez ópúgy, mint az 
Eddának Simrock-féle fordításához, Tisza Domokos út ján jutott. A Frithjof-
monda meséje, alapeszméje (az egyszerű bond fiú személyes kiválósága, 
nagy ereje minden akadályt legyőzve célhoz jut) némi távoli, véletlen 
rokonságot mutat a Toldiéval. Toldi és Piroska viszonya Prithjof és Inge-
borg történetével mutat a tanulmányban részletesen kifejtett s valóban 
meggyőző hasonlóságokat. Mindkét hős neve megbélyegzett lesz s csak 
vezeklés és vitézi tettek moshatják tisztára. Mindkét leány aggódik, vájjon 
a férfiban nem a büszkeség fog-e győzni a szerelem felett. Mindkettő 
ellenáll a szerelem csábító, hívó szavának ; leányi, női sorsuk megkötött-
sége, szemérem, a családi kötelékek szentségének tisztelete visszatartja 
őket. Mindkettő máshoz megy nőül, mint akit szeret, a lélek hasonló 
vergődéseivel. Férjétől mindkettő durva megbántást szenved. Volt szerel-
mesüket hosszas kalandok tartják egy időre távol, melyek folytán átok 
alá esnek. Mindkét férfi vendégségben jelenik meg a már férjhez ment 
nőnél: az ijedt s mégis boldog asszony kedélyhullámzása mindkét esetben 
azonos. A végkifejlet a Frithjof-regében kedvező, Aranynál tragikus ; Inge-
borg északgermán képzelet teremtménye : öntudatos, szellemi, drámaibb, 
s merészebben válik külön az egész rege epikus alapszínéből ; Piroska 
inkább természet és érzés ; magasabb szellemiség, érzékek és érzelmek 
világa benne elválaszthatatlan, egynemű egész. Piroska alakjába semmisem 
kerül bele abból, ami Ingeborgban idegen, északi, izgatott, túlságosan tu-
datos, csak a leányos tartózkodás, szelíd megadás s egy pár, természeté-
nek megfelelő motívum. Mindenesetre Piroska inkább emlékeztet Inge-
borgra, mint Ariosto Bradamantéjára, Shakespeare Júliájára, Szigligeti 
Bózsájára, vagy Kemény Tarnóczy Sárájára, kikkel eddig hasonlítgatták. — 
Szabolcsba Mihály: Emlékezés Tompa Mihályra. Vers. — г. г.: Két új 
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történeti regény. Vándor Iván : Balassa Bálint szerelmei és Surányi Mik-
lós : A trianoni páva. Ismertetés. — Fraknói Vilmos : Nyilt levél a szer-
kesztőhöz. Takáts Sándor közleményei nem ingatták meg tanulmánya 
alaptételét, mely szerint Pázmány gyámja volt a költő Zrinyinek. — Egy 
cikk körül. Válasz Gyöngyösy Lászlónak az Irodalomtörténet 1917:547— 
554. 1. megjelent közleményére. Gy. L. ügyet sem vet az (Aranyra 
vonatkozó) adatok belső valószínűségére, s minden felelősséget közlő-
jükre tol. 

Debreczeni Protestáns Lap. 1917. évf. 47—48. sz. — Kardos Albert: 
Tompa és Debreczen. Tompa Mihály csak egyszer volt Debrecenben, akkor 
is mindössze egy-két napig. Ez időbeli élményeit leírta 1856 okt. 8-án 
kelt, Arany Jánoshoz intézett levelében. Debreceni vonatkozásúnak tekint-
hető «Elmélkedés egy levél felett» c. szatirikus verse, melyben Csokonai 
sorsára utal. A szerző végül a debreceni Tompa-kultusz főbb mozzanataira 
mutat rá. 

Déli Hírlap. 1917. évf. 32. sz. — Kosztolányi Dezső: Ludas Matyi cí-
men az új Tevan-kiadást ismerteti, Kárpáti Aurél pedig Örök tűz címen 
Mérai-Horváth Károly új regényét. 

U. i. 35. sz, — Gyulai Pál szobra címen közli Pruzsinszky János 
levelét, amelyben azt írja, hogy a nagy kritikus rászolgált a szoborra. Ezért 
a gyűjtést országosan fel kellene karolni. 

Délmagyarország. 1917. évf. 257. sz. — Várossy Gyula: Epistola Ba-
lassa Árminhoz. A cikkíró kimutatja, hogy a Dugonics-Társaság új elnöke 
méltó volt kartársai egyhangú bizalmára. 

Egyetemes Philologiai Közlöny. 1917. évf. 9—10. sz.— Trostler József: 
A Bánk bán német tárgytörténetéhez (IV.). Folytatás. Ujabb adatok. 
A szerző végül a Bánk bán idegen nyelvű feldolgozásainak időrendi jegy-
zékét közli. — Marót Károly : Madách és a Byron-féle Don Juan. A Don 
Juan befolyásának elkülönzött vizsgálata már azért is fontos, mert hatása 
M. számára nem e világfájdalmas, pesszimisztikus Byront jelenti, hanem 
inkább valamely fájdalom lüktetéseitől átrezgett, fölényességre törekvő, 
világfias nyugalom hangulatait, melyek nem kevésbé jellemzők e nagy 
tehetségre. — Horváth János Schöpflin Aladárnak Magyar írók, — Vargha 
Dámján Gondán Feliciánnak A középkori magyar pálosrend és nyelvem-
lékei, — Hankiss János Kail Lajosnak Magyarország a spanyol nemzeti 
és francia klasszikus drámában c. munkáját bírálja. — Tolnai Vilmos Fejér 
Józsefnek A biblia hatása az Ember Tragédiájára, — Alszeghy Zsolt Fógel 
Sándornak Széljegyzetek Eötvösnek «Magyarország 1514-ben» c. regényé-
hez, — Szentirmay Gizella Kádár Jolánnak Fáy András és a nemzeti 
nőnevelés, — Alszeghy Zsolt Kovács Gézának Kazinczy egyik epigrammá-
jához, — Zsigmond Ferenc Petrován Oszkárnak Arany János kisebb epikai 
töredékei, — Heinrich Gusztáv Suszter Oszkárnak A magyar irodalom 
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külföldön, — Bleyer Jakab Trostler Józsefnek Magyar elemek a XVII. 
századi német irodalomban e. programmértekezését ismerteti. — h. : A 
Toldi-monda alaprétege. Bán Aladár ilycímű az Ethnographia 1917. évf.-
ban megjelent dolgozatának bírálata. A szerző nem hisz Bán A. «rétegei-
ben» (1. az óriásról szóló hagyomány ; 2. népmese ; 3. az Ilosvaitól átdol-
gozott monda) ; nézete szerint a mondák magyarázatában mindig a törté-
neti alakból kell kiindulni. — Sörös Pongrác : Csuzy Zsigmond életéhez. 
Adatközlés. — Elek Oszkár : a A walesi bárdok» tárgyköréről. Victor 
Hugo «Les derniers bardes» с. költeményeinek és Arany J. hasonló tárgyú 
balladájának viszonyáról. — w. Julius Hartmannak Uhlands Briefwechsel 
(Cotta 1911—1914) с. munkáját ismertetve a jelzett mű magyar vonat-
kozásaira (Kertbeny, Kerényi stb.) is utal. — zb. Hangay Sándor, Kiss 
Menyhért és Oláh Gábor Háborús verseit, továbbá Ambrus Zoltánnak 
Bégi ós új színművek címen kiadott színházi bírálatait, — 6. f . pedig 
Loósz Isvánnak Bartók Lajos c. (eredetileg folyóiratunk 1917. év£-ban 
megjelent) tanulmányát ismerteti. 

Ébresztő. 1917. évf. 2. sz. — Pásztor József : A magyar lélek az iro-
dalomban. Sok háborús magyar írásban hasztalan keresi «a magyar lelket». 

U. i. 3. sz. — Muraközy Gyula: Arany és a 'kereszténység. A. nem 
kimondottan keresztyén költő, de mégis mélyen vallásos. — Pásztor 
József: Arany János és a nép. Arany János lantján nemcsak a népies 
hatás érzik, hanem maga a magyar nép, a magyar jellem szólal meg. 

U. i. 4. sz. — Váczy József : A paraszt az irodalomban. Jókai, 
Mikszáth, Vas Gereben, Gárdonyi, Móricz, Arany és Petőfi parasztjait elemzi. 

U. i. 5. sz. — Szilágyi Dezső : Klasszikusok a ponyván. Miért nem 
csinálják meg az igazi milliók könyvét ? «Hol van a gyenge papírra nyo-
mott, egyszerű, de magyaros, kifejező illusztrációkkal ékes Arany, Vörös-
marty, Tompa-kiadás ?» 

U. i. 8. sz. — Szeméremsértő novella címen támadja a Nyugatot és 
olvásóit abból az alkalomból, hogy Déri Tibornak egy a Nyugat ez év 
febr. 1. és 16-i számában Lia címen megjelent elbeszélését az ügyészség 
perbe fogta. 

U. i. 9. sz. — Eőry Lajos : Baksay Sándor címen a Kisfaludy-Társa-
ság által kiadott Baksay-kötetek megjelenése alkalmából B. S. költészetét 
jellemzi. 

U. i. 10. sz. — Bemenyik Sándor : Irodalmi fatalizmus címen 
Schöpf!in Aladárnak Magyar írók című irodalmi arcképeit ismerteti. 

Élet. 1917. évf. 40. sz. — Boros Ferenc : Tompa Mihály. Megemlékezés. 
U. i. 41. sz. — Boros Ferenc : A dada címen ismerteti Bródy Sándor 

felelevenített drámáját. 
U. i. 44. sz. — Boros Ferenc: Herceg Ferencet méltatja. «A fölfelé 

vágyódó burzsoázia klasszikus költője ő s habár folyton fejlődő, a maga 
útján mégis konzervatív marad.» 

U. i. 46. sz. — a. j. Arcképsorozat címen Bródy Sándor írói arc-
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képét rajzolja meg s végül ezeket mondja : «Ennek az ízlésnek és morál-
nak még mindig B. S. a vezérkari főnöke, de ennek az ízlésnek és morál-
nak nincs több köze a komoly, értékes magyar irodalomhoz egy közbeszúrt 
fejezetnél, amelyet a jövendő tárgyilagos irodalomtörténet tárgyilagos 
irodalomtörténet írója így fog címezni: A zsidózó irodalom.» 

Ellenzék 1917. évf. 215. sz. Sebesi Samu : Hadifogoly. Hevesi Sándor 
vígjátékának beható ismertetése. 

U. i. 228. sz. — Sebesi S. : Kömives Kelemen. Vajda László és Kárpáti 
Aurél drámájának hosszabb ismertetése. 

U. i. 282. sz. —• N. n. : Hegyesy Vilmos. Az elbeszéléseiről is ismert 
kolozsvári hírlapíró nekrológja. 

Erdélyi Szemle. 1917. évf. 37. sz. — S. Nagy László: Kollányi Bol-
dizsár versei és a magyar kritika. A «Vérfoltok» c. kötet bírálata. A szerző 
kifogásolja, hogy a kritika jóindulatú a szóbanforgó versekkel szemben ; 
«a harctér — úgymond — nem protekció az irodalomban», — Jukász 
Árpád : A fehér város. Sas Ede ilycímű verskötetének méltatása. — Wal-
ter Gyula Salamon Lászlónak Erósz oltáránál c. könyvét ismerteti. 

U. i. 39. sz. — Kelemen Pál Jászay-Horváth Elemérnek Színek-
szavak c. verskötetét és Balassa Bélának Halálos fiatalság c. színdarabját 
ismerteti és bírálja. 

Frankfurter Zeitung. 1917. évf. XII. 12. — Fünfzig Jahre deutscher 
Kulturarbeit. A Reclam-féle Universal-Bibliothek ötvenéves jubiléuma al-
kalmából összeállítja a különböző irodalmakból vett számokat és ezek 
kelendőségét. «Az aránylag fiatal magyar irodalmat 45 mű képviseli 
3.700,600 számmal.» 

Fremdenblatt. 1917. évf. XI. 8. — Hír arról, hogy a bécsi Burgtheater 
igazgatója azért utasította vissza a hozzá előadatás végett benyújtott ma-
gyar darabokat, mert rosszul voltak németre fordítva. 

Irodalomtörténeti Közlemények. 1917. évf. 4. sz. — Szegedy Rezső: 
A Joldi-trilogia szerb fordítása. A szerb olvasó nagy együttérzéssel fogad-
hatja a Toldi-trilogiát, egyebeken kívül azért is, mert a Jovanovic-féle 
fordításban a szerb népepikának nemcsak sok kedvelt motívumát egy nagy 
egészbe fűzve találta, hanem azért is, mert egyúttal ennek az epikának a 
stílusában is van feldolgozva. A szerző ezt a megállapítást a párhuzamok 
egész sorával igazolja. — Császár Elemér : Toldy Ferenc kritikai mun-
kássága. (II. és bef. közi.) A tárgyiasság mellett érdeme Toldy kritikái-
nak az alaposság. A lírai költő lelki világa T. előtt mindvégig megőrzött 
valamit misztikus voltából. Lírai gyűjtemény részletesebb méltatásába 
mindössze kétszer bocsátkozott (Vachott S. versei és Döbrentei G. huszár 
dalai bírálatában). Az aránytalan terjengősség régi hagyomány T.-nál. 
Kaposolatos ezzel egy végzetes fogyatkozás : a kritikák stílje. A költői 
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művek meséjének elmozdításával sem tud megbirkózni. Toldi mint kri-
tikus pályája fénykorában sem mérkőzhetett legjelesebb mübírálóinkkal. 
A művészi elem, Kazinczy kritikáinak vonzó eleme, teljesen hiányzik 
belőlük, épúgy Kölcsey magasabb nézőpontjai. Szontágh filozófiai művelt-
sége és ítéleteinek biztos megalapozása, Bajza céltudatossága. Arany 
remekének, a Toldinak elemzése Toldy egyik utolsó kritikája, e nemű al-
kotásai között a legszebb is. Alig hogymegírta ezt a bírálatét, negyven-
kettedik életévében letette a kritikusi tollat. 1872 dec. 15-én lépett fel 
újból, amikor egy ünnepi közgyűlésen a magyar irodalom legújabb ko-
ráról szólva a magyar költészet tetőpontjául még Kazinczy líráját, Vörös-
marty epikáját és Kisfaludy drámai költészetét jelöli meg. Alszeghy Zsolt : 
Epigon lírikusaink a XIX. századig. Az epigonoknak, egyes költői egyéni-
ségek önállótlan tanítványainak, az irodalmi fejlődésben az a szerepük, 
hogy nagy szellemek felléptének időközeit betöltik. Az epigon szoros csat-
lakozása mindig nagyobb kör ízlésbeli elismeréséről tanúskodik. Az érte-
kező foglalkozik Balassi, Amadé, Faludi, Csokonai, Berzsenyi és Kisfaludy 
Sándor követőivel. Kristóf György: P. Theurrewk József levelei (II. és 
bef. közi.). Adatok Kazinczy hatásának s az ordélyi irodalmi életnek 
megismeréséhez. A közölt levelek az 1816 december 5.-—1820 máj. 24. 
közti időből valók. — Király György : Laskai János verses levele a 
Charideáról. Hogy Czobor fordítása «nem az első németből fordított 
lovagregény irodalmunkban», az Laskai leveleiből kétségtelen. De az is 
bizonyos, hogy e levelet törölni kell Heliodoros magyar földolgozásai 
sorából. — Gálos Rezső: Szent.miklóssy Alajos életrajzához. Adatközlés. 
— Pitroff Pál: Garay János két levele Kovács Pálhoz. Adatközlés 
(1842 XII. 11.; 1843. XI. 19.). — Császár Eleméi-: A Berzsenyi-
kritika eredeti fogalmazványa. A bírálat eredeti kéziratának a P. Thewrewk 
Emil gyűjteményéből való előkerülése kapcsán megállapítja a szerző, hogy 
a bírálat egészen kétségtelenül 1817 márc. második felében készült. Köl-
csey csak egy fogalmazásban írta s bocsátotta a Tud. Gyűjtemény ren-
delkezésére bírálatát, mindössze azt engedte meg, hogy a bírálat egy 
hosszabb, de nem Berzsenyire vonatkozó részletét a szerkesztőség a köz-
lés alkalmával elhagyja. — Császár Elemér : Amadé László egy ismeret-
len latin verse. Adatközlés. — Baros Gyula : Institoris Gábor egy levele. 
Adatközlés. — Király György : Magyar irodalomtörténeti tárgyú doktori 
értekezések i916-ban címen a következő dolgozatokat ismerteti : Juhász 
Vince : Desericzky Ince élete és művei, — Bayer Alice : Marmontel ha-
tása Magyarországra, -— Borz Gyula : Kazinczy írói összeköttetései fog-
sága idejéig, — Antalffy Gizella : Lessing a magyar színpadon, — Gyön-
gyösi Sándor : Gróf Széchenyi István szentenciái, — Ujhely Gizella : 
Kossuth Lajos a magyar művelődéstörténelemben, — Hettesheimer Ernő : 
Arany uralomrajutása az irodalomban, — Petrovan Oszkár : Arany János 
kisebb epikai töredékei, — Valter Vilmos : A magyar népdal kezdőképe. — 
Szathmáry Imre : Schöpflin Aladárnak Magyar írók c. tanulmánysoroza-
tát, — Alszeghy Zsolt Firtos Ferencnek A Debreceni Disputa, — Császár 
Elemér pedig Gulyás Józsefnek A sárospataki kéziratos népmesegyűjtő-
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mény c. munkáját bírálja. — Az új könyvek és füzetek sorában rövid 
ismertetés a következő munkákról : Baksay Sándor összegyűjtött irodalmi 
dolgozatai, — Harsányi István : A sárospataki Rákóczi-könyvtár és kataló-
gusa, — Loósz István : Bartók Lajos, — Vándor Iván : Balassa Bálint 
szerelmei, — Zoltvány Irén: Arany János emlékezete. — Hellebrant 
Árpád irodalomtörténeti repertóriumot közöl, — Grexa Gyula pedig 
helyreigazítást Arany János Csaba királyfijának töredékei c. értekezéséhez. 

Jelenkor. 1917. évf. 1. sz. — Galamb Sándor : Tompa Mihály. «A ma-
gyar költői elbeszélésben ő az áthidalás a Garay-féle szónoki stílű el-
beszélő modortól a kiegyezés utáni, pittoreszk hatásra törekvő, lírával 
átitatott költői elbeszélésig.» — Hevesy Iván: Révész Béla költészete. 
(Stíluskritikai tanulmány.) «Négy főjellemvonását összefoglalva: Bévész 
Béla formája érzékies, lírai karakterű impresszionista forma, amelyben az 
egységet nem az időbeli, drámai architektonitás adja, hanem erősen 
vizuális képek egymásba ömlése, az érzékelhető kifejezések páratlan bő-
ségével.» — Zsolt Béla ifj. Gaál Mózesnek Fata Morgana, — Gaál Gábor 
pedig Illés Bélának Doktor Utrius Pál honvédbaka hátrahagyott írásai c. 
munkáját ismerteti és bírálja. 

Juventus. 1917. évf. 4—5 sz. — Tuba Aurea. Ad narationem Fr . 
Herczeg latine scripsit Fr. Turkovitsch. Herczeg F. Arany trombita c. 
meséjének rövidített latin fordítása. — Vox ad Deum ultima. Scripsit 
Carolus Eötvös. Convertit A. Szabó. Eötvös Károly «Az utolsó szó Istenhez» 
c. rajzának latin fordítása. 

Karlsruher Tageblatt. 1917. évf. X. 22. — W. Z. Don Juans drei 
Nächte von Ludwig Biró. Biró Lajos regényének német fordításáról. B. 
az illúzió keltés minden eszközét nagy apparátussal alkalmazza. 

Katholikus Szemle. 1917. évf. 9. sz. — Réthei Prikkel Marián : Őseink 
és az ital. II. Mit, milyen edényből ittak ; s nyelvünknek idevágó szó-
t incse a cikk. tárgya. 

U. i. 10. sz. — Várdai Béla, ismerteti Kocsis László verseit (Kolostori 
csend). — Ms.: Arany János emlékezete. Zoltvány Irén Szent István — 
akadémiai emlékbeszédét ismerteti. 

Kolozsvári Hirlap. 1917. évf. 285. sz. —Vezsenyi Béla : Hegyesy Vimos. 
Búcsúbeszéd H. V. sírjánál. 

U. i. 288. sz. — S. Nagy László : Én és a nagy világ. Deák Albert 
kolozsvári ügyvéd verskötetének, melyben 25 éves költői munkásságának 
javát gyűjtötte össze, ismertetése. 

Kölner Tageblatt. 1917. évf. X. 30. — F. В. «Der Blaufuchs». Komö-
die von Herczeg. Éles hangú, elítélő kritika Herczeg F. «Kék róká»-járól а 
darabnak a Kölner Schaiispielhausban való sikerült előadása alkalmából (U. e. 
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darabról a bécsi előadás kapcsán elismeréssel írt a Berliner Tageblatt 
1917. évf. 551. sz.-ban : Felix Saiten: Wiener Abende címen. — V. ö. még 
Hamburger Echo: 1917. évf. XV. 9. sz.) 

Magyar Figyelő. 1917. évf. 21. sz. •— Sebestyén Károly : Rákosi Jenő. 
A 75. éves It. J. hírlapírói munkásságáról, műfordításairól s némely ki-
váló egyéni tulajdonságáról emlékezik meg. — tíesztesi Gyula : Irodalmi 
problémák. Babits Mihály irodalmi tanulmányait ismerteti. 

Magyar Hirlap. 1917. évf. 274. sz. — Kazaliczky Antal drámaíró és 
színész halálhírét közli s műveit is felsorolja. 

Magyar Könyvszemle. 1917. évf. 3—4. sz. — Fraknói Vilmos: Zrínyi 
Miklós a költő első irodalmi müve. Az 1634 június 27-én a bécsi Szent-
István-templomban a Szent László emlékezetére tartott latin beszéd ismer-
tetése. (A beszéd eímképóvel.) (E cikk kivonatát Fraknói V. : Zrínyi, a 
költő tanulóévei c. dolgozata kapcsán 1. folyóiratunk : 1917. évf. 434. 1.). — 
Gulyás Pál : Magyar szépirodalom a M. N. Múzeum könyvtárában. (XI.) 
Könyvészeti egybeállítás. (Részletes ismertetését 1. folyóiratunk : 1918. évf. 
186.) 1. — Trócsányi Zoltán : Heltai Gáspár Uj Testamentom fordítá-
sáról. Részletes bibliográfiái tájékoztató. — G. P. Pitrofl' Pálnak A győri 
sajtó története c. munkáját birálja. 

Magyar Középiskola. 1917. évf. 9—10. sz. — L á m Frigyes: Az iskola 
a magyar költészetben. A szerző a szóbanforgó tárgykörnek a külföldi 
költészetben való szerepére is utalva sorra veszi az iskolai élet magyar 
énekeseit (Petőfi, Arany, Madách, Reviczky, Endrődi, Kazinczy F., Bródy S., 
Andor J. Földes I., Babits M. Erdős R., Gaál M., Molnár F. stb.) s meg-
állapítja, hogy költészetünk még mindig szegény oly alkotásokban, melyek a 
tanárok és tanulók életével rokonszenvesen foglalkoznak. Legrészleteseb-
ben Falu Tamás-ról szól, aki egy egész kis kötetet adott ki «Pa-
dok zenéje» címmel, amelyhez inspirációját a diákok életéből vette. 
— Bán Aladár. Pékár Károlynak Magyar Kultura, — Pétergál Henrik 
Kéky Lajosnak Tanulmányok Arany János epikájáról, — Morvay Győző 
ifj. Gaál Mózesnek Nyár szigetén c. munkáját ismerteti. 

Magyar Kultura. 1917. évf. 19. sz. — Várdai Béla: Színházi újdon-
ságok. A Magyar Színház XIY. Lajos c. bécsi bohózata csak folytatja a 
szélhámosság dicsőítését, mellyel már évek óta traktálnak bennünket. 
(Drégely Gábor : A szerencse fia ; Gábor Andor : A dollárpapa ; Újhelyi 
Nándor : Őfensége kalapja). A Nemzeti Móricz Zsigmond Pacsírtaszójával 
állt elő bemutatóul ; unalmas silányság : lapos alakok, zavaros ellenmon-
dások, útszéli durvaságú dikció, lélektani valószínűtlenségek. A Magyar 
Színházban : Újhelyi Nándor Cserebere c. vígjátéka : egy alapötlet kedvéért 
kitalált marionett-alakok, kedélyesen elintézett erkölcsi aljasság. — Kovács 
Dezső ismerteti Szabó Dezső regényét (Nincs menekvés). 
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U. i. 20. sz. — В. В. és Székely László a kath. sajtó kérdéséhez szól-
nak hozzá. — Várdaí Béla : Herczeg Ferencnek Tűz a pusztában c. 
kötetét ismerteti. 

U. i. 21. sz. — Komócsy István : Szent Ágoston vallomásai. Vass 
József fordítását ismerteti. — Toldy Jenő: A Tanítónő századszor. Zsidó-
támadás a magyar falu ellen. Bródy Sándor darabjáról. 

U. i. 22. sz. — Deák Viktor : Méray Horváth Károly elbeszéléseit 
(Az örök tűz) ismerteti. — Várdaí Béla : Három új színdarab. Kettő 
köztük a magyar. Bródy Sándor darabja, A szerető, olcsó tendenciozitást 
nyújt móly és igaz drámai folyamatok helyett. Herczeg Ferenc ezomorú-
játéka, Árva László király, a történeti költészet levegőjét árasztja, de 
drámának nem tökéletes. A király patologikus ingatagságának csak meg-
nyilvánulásait látjuk, a belső folyamatok feltárása nélkül. Hunyadi László 
akkor lehetett volna tragikus hős, ha a koronára kezdettől fogva töre-
kednék. Kitűnő a pártküzdelmek jellemzése, s tragikus erőre Gara Mária 
átkozódása. Herczeg Bizánca egységesebb, költőibb és drámaibb mü, mint 
ez. (U. e. darabokról szól a szerző a Katholikus Szemle 1917. évf. 
10. sz.-ban is.) 

U. i. 23. sz. — Várdaí Béla ismerteti Földessy Gyula Arany János-
ról szóló tanulmányát. 

Magyar Nyelv. 1917. évf. 7—8. sz. — Simái Ödön: Kazinczy Ferenc 
Tübingai pályairása. A Heinrioh-féle kiadás bíráló ismertetése. A pályá-
zat az 1804-i hasonló természetű pályatótelre adott feleletek után nyel-
vünk polgárivá emelése mellett nem sok új érvet tartalmaz. A kiadóval 
szemben megállapítja, hogy Bumynak semmi része sincs a bécsi szöveg-
ben, ő csak az akadémiai példányon javított. Kazinczy a pályamüvet ere-
detileg is németül írta ; az eredetiként kiadott magyar szöveg legnagyobb-
részt hosszú időközökben készült fordítás. — Erdélyi Lajos : Az udvarhely-
megyei székelység és a nyugati magyarság nyelvi összefüggése. (Folyta-
tás.) Hangtani alapon való egybevetés. Eredmény : a két terület lakossága 
közt valaha nyelvi s bizonyára faji közösség is volt. — Melich János : 
Régi nyelvemlékeink. Pótlék a M. Ny. X:451, és X I : 120. lapján közölt 
összeállításokhoz. Közli Galaczi Máté és Tamás szerződését Galaczi Nagy 
Benedekkel, mely 1516-ból való. — Madzsar Imre: Bajnok ébred hősi 
lanton. Kérdi Arany e sorának értelmét. (Nem lehet más, mint hogy a 
bajnok emléke újra ébred a lanton, vagyis a dalban.) — Tolnai Vilmos : 
Abrakadabra, A madárnyelvről. Magyarázatok Arany Hatvanijához és 
Jóka ördögéhez. — Lehr Albert : Hírlapjaink magyarsága. XXIV. Inkább 
magyartalansága. — Sz. Zs. : Emberöltő. E szó nemcsak Arany művében 
van meg ; ól a szalontai nép közt is. 

U. i. 9. sz. — Lampérth Géza : Thurzó Elek szerelmes levele 1528-ból. 
Eddig tévesen tartották 1525-inek. — Mészöly Gedeon : A Szelestei-féle 
ráolvasás 1516—1518-ból. Bitmusos ráolvasás tályog ellen. Döbrentei kéz-
iratai között talált rá, ki azt már sajtó alá rendezte. Döbrentei utalása 
nyomán a Múzeum könyvtárában megtalálta a feljegyzés eredetijét is 

Irodalomtörténet. 14 
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A. lat. 55. jelzésű könyv táblájának belsején. Megállapítja korát s hogy 
Szelestei János győri püspök írta fel. — Tolnai Vimos : Sajtóhiba és 
szövegjavítás. A sajtóhibák különböző fajtái ; ehhez képest a szövegjavítás 
és helyesbítés módjai példákon bemutatva. Könnyű, ha versmérték is 
segít, nehéz, ha csak értelmi megállapításokra vagyunk utalva, s kivált 
ha csak egyszeri olvasattal (hapax legomenonnal) van dolgunk. Az utób-
bira mutat példát Orczynak A szegény paraszt néphez c. verséből, mely-
ben a füstös katzagány helyett fürtös értendő. — Simái Ödön : Kazinczy 
Tübingai pályaírása (folyt.). A kiadás 154—177. lapján közölt részlete. 
Szemere Pál írta bele a Tübingai pályaírás kéziratába, sőt a benne elő-
forduló új szók (költészet, hírlap, nyelvtan stb.) tanúsága szerint bizo-
nyára ő maga is fogalmazta. A cikk e tételt igen érdekes és tanulságos 
okfejtéssel bizonyítja. A költészet szó különben a F. M. Orsz. Minerva 
1830 : 135. 1. fordul elő először, Szalay László Torquato Tasso-fordításá-
ban. Szerzőnek kifogásai vannak a kiadás fllologiai pontossága ellen. Egy 
Kazinczynak a kéziratával, ki maga volt a született műgond, nem szabad, 
s egy akadémiai vállalatban nem, ily következetlen önkénnyel elbánni. — 
Gerhauser Albert : Szegedi Lőrinc Theophaniájának е-féle hangjai. Nyelv-
vizsgálat alapján megállapítja, hogy Szegedi, ki valószínűleg Szegeden 
született, Tolna, Baranya, Pest vármegyékben is bizonyára huzamosab-
ban tartózkodott. — Melich János : Birk C.-ről. Két kiadása van : Kluch 
Jánosé a M. Könyvszemlében (1889) és Katona Lajosé (Nyelvemléktár XV.) : 
a kettő közt sok az eltérés ; az eredetinek egyik sem egész pontos mása. — 
Tolnai Vilmos Bónay Tibor Hajósszótárát ismerteti. — Barsi frigyes 
Ki ébred hősi lanton ? Válasz Madzsar Imrének az előbbi füzetbeli kérdé-
sére. A sor értelme : A költő megeleveníti a multat. — Tolnai Vilmos : Köjön. 
Ezt a helynevet a Bánkbánban Katona István Hist. Criticája Kewiensis 
alakjából következtette ki Katona József. A Várdán szó pedig (Petúr mel-
lékneve) — Waradinus. — Lehr Albert: Hírlapjaink magyarsága. XXV. 

Magyar Paedagogia. 1917. évf. — Pintér Jenő : A magyar irodalom-
történet a nem magyarajkú középiskolákban. Kovács Géza Magyar nem-
zeti irodalomtörténet c. munkájának bíráló ismertetése. 

Mult és jövő. 1917. évf. 11. sz. — Csillag Lipót: A Nagykállói rabbi 
nótája. Egy korábbi számban közölt vers nótája. 

U. i. 12. sz. — Kacziány Géza : Magyar-Zsidó művészek. Pótlás Fabó 
Bertalan cikkéhez. Zsidó színészekről. 

Miskolczi Napló. 1917. évf. 2(>4. sz. — Lévay József: Tompa emléke. 
Vers. — Lévay József : 92 éves. Meleghangú megemlékezés az agg költő-
ről születésnapja alkalmából. 

U. i. 283. sz. — Bottlik József: A miskolczi Lévay József-kör meg-
alakításáról nyilatkozik s kifejezi az ősz költő iránti tisztelet és kegyelet 
érzését. 
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Népszava. 1917. évf. 249. ez. — Pm. : A dada a Nemzeti Szinházban. 
Bródy S. drámájáról ir. [V. ö. Pesti Hírlap. 1917. évf. 248. és 249. sz. — 
Pester Lloyd : 248. sz. (Alexander Bernáttól). -— Magyarország : 248. sz. 
(Krúdy Gyulától). — Alkotmány : 248. sz.] 

Néptanítók Lapja. 1918. évf. 12. sz. N. n. : Imre Sándor. Társaságunk 
választmányi tagja Imre Sándor munkásságának méltatása abból az alka-
lomból, hogy a király Ő felsége a budapesti polgári iskolai tanítóképző 
intézet igazgatójává nevezte ki. 

Neues Wiener Journal. 1917. évf. 8586. sz. — Aus aller Welt. Közli 
Petőfi S. Falu végén c. költeményét Adolf Bosée (Berlin) német fordí-
tásában. 

Nyugat. 1917. évf. 20. sz. — Fenyő Miksa: Bródy Sándor Dadájáról. 
U. i. 21. sz. — Hornyánszky Gyula: Schwarez Gyula emlékezete. 

Bészlet akadémiai emlékbeszédéből. — Halász Imre : A magyar konzer-
vativek az abszolút korszakban. Szörény-Marich László Emlékiratai I I . kö-
tetének megjelenése alkalmából. — Fenyő Miksa: Árva László király. 
Herczeg szomorújátékáról. — Ady Endre: A Mikszáth csehei. Alkalom-
szerű idézés Mikszáthból (Magyarország lovagvárai). 

U. i. 22. sz. — Révész Béla : Areképkisérlet Krúdy Gyuláról. Lirizáló 
jellemrajz. — Tóth Árpád : Kaffka Margit új regényeiről. Az Állomások 
és Hangyaboly címűekről. — Fenyő Miksa: Babits Mihály. Irodalmi 
problémák o. tanulmány-kötetét ismerteti. -— Schöpflin Aladár : Bülbül 
hadnagy. Berkes Imre novelláját ismerteti. — Kosztolányi Dezső : Színek, 
szavak. Jászai Horváth Elemér verseiről. — Havas Gyula Lakatos László 
elbeszélés-kötetéről (A pók). 

U. i. 23. sz. — Kosztolányi Dezső : Szini Gyula. írói arckép. — 
Kaposi József : Cs. Papp József. Nekrológ a nemrég elhalt Dante-fordító-
ról. — Schöpflin Aladár : Arany Jánosról. Földessy Gyula tanulmányát 
ismerteti. — Kosztolányi Dezső : Uri divat. Molnár Fereno vígjátékáról. 

Országos Középiskolai Tanáregyeslileti Közlöny. 1917 . évf. 5—6. sz . — 
Baros Gyula Dézsi Lajosnak Báró Jósika Miklós c. munkáját ismerteti 

U. i. 7—8. ez. — Binder Jenő : Arany emlékezete. Az Orsz. Középisk, 
Tanáregyesület LI. közgyűlésén, 1917 jún. 24-én tartott felolvasás. — 
Agárdi László : Babits Mihálynak Irodalmi problémák, — S—a Földessy 
Gyulának Arany János, az ember és a költő c. munkáját ismerteti és 
bírálja. 

Ország-Világ. 1917. évf. 4. sz. — Falk Zsigmond : Kárpáti Aurélnak 
és Vajda Lászlónak Kőmíves Kelemen című drámáját, továbbá Herczeg 
Ferencnek Kék róka című vígjátékát ismerteti. 

U. i. 7—8. sz. — Falk Zsigmond ismerteti Vajda Ernőnek A váratlan 
vendég című drámáját. Ugyanitt közli Vajda Ernő fényképét s felvételt 

14* 
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közöl Herezeg Ferencnek a Kék róka című darabjából. Közli Herezeg 
Ferenc fényképét abból az alkalomból, hogy a «Pro litteris et artibus» с. 
díszjelvényt megkapta. 

U. i. 8. sz. — Falk Zsigmond : A Hadifogoly címen ismerteti Hevesi 
Sándornak ily című drámáját. — Bíró László: Szlávik Mátyás. Sz. M. 
prot. egyházi író méltatása, a jubiláns fényképét is közli. — Vezető 
oikke Beöthy Zsolttól : Arany Jánost méltatja születése 100-ik évforduló-
já ra ; elmondta a Kisfaludy Társaság 1917. évi febr. U-i ünnepélyén. 

U. i. 13. sz. — Közli Rákosi Jenőnek Arany János c. előadását, 
amelyet a Petőfi-Társaságnak 1917. évi márc. 18-i ünnepélyén elmondott. 

U. i. 14. sz. — Falk Zsigmond : Két bemutató címen Szász Zol-
tán : Kedves Mester című darabját ismerteti. 

U. i. 24. sz. — Markó Miklós : Titokzatos hagyaték címen Tompának 
1918 május 18-án felbontandó hagyatékáról ír. Közölve a jászói prépost-
ságnál letétbe helyezett iratcsomag fényképe. 

U. i. 39. sz. — Falk Zsigmond ismerteti Móricz Zsigmondnak Pacsirta-
szó című drámáját. 

U. i. 41. sz. — Váradi Antal: Petőfiné «Testvéri szózata» címen a 
Hivatalos Közlöny 1849-iki 74-ik számban megjelent felhívást ismerteti. 

U. i. 43. sz. — Markó Miklós közli Bernáth Gazsinak, az 50-es—60-as 
évek írójának s Lavotta János zeneszerző életleírójának arcképét. 

U. i. 49. sz. — Falk Zsigmond ismerteti Molnár Ferencnek Úri divat c. 
új drámáját. 

Pesti Hirlap. 1917. évf. 246. sz. — Jókai Fekete gyémántok c. regé-
nyének filmdrámájáról. (V. ö. 247. sz.) 

U. i. 249. sz. — Ismerteti a Bródy S. A tanítónő c. drámája után 
készült film-darabot. 

U. i. 254. sz. — A gólyakalifa címen ismerteti a Babits regénye után 
készült film-drámát. 

U. i. 267. sz. — Szent Péter esernyője címen az új Mikszáth-filmet 
ismerteti. 

Pesti Napló. 1917. évf. 258. sz. — Hatvany Lajos : Feleségek felesége. 
(IX) Petőfi Sándorné Szendrey Júliáról. (E cikk folytatását 1. 263., 271., 
275., 281., 289., 295, 301. sz.) 

U. i. 263. sz. — hl. : Betiltották Bródy Sándor új darabját c. hosz-
szabb cikk «A mai nap jelenti az eszme hősi halálát, a gondolatstatá-
riumot.» 

U. i. 265. sz. — Hatvany Lajos bírálja Bródy Sándor : A Szerető c. 
új darabját. 

U. i. 304. sz. — Blaufuchs : 100 с. rövid hír Herezeg Ferenc, Kék 
róka c. darabjának 100. előadásáról a bécsi Josefstädter Theaterben. 

Religio. 1917. évf. 9. sz. — Heszek István : Mátyás király és a scho-
lastikus bölcsészet. Bövid megemlékezés Petrus Nigriről, akit Mátyás 
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Ingolstadtból hitt udvarába в aki ura kegyét Clipeus Thornistarum c. 
bölcseleti munkájának felajánlásával hálálta meg. 

Sárospataki Hírlap. 1917. évf. 47—48. sz. — Gulyás József: Balassi 
Bálint házassága. Ismertetés (a tárgyra vonatkozó irodalom felhaszná-
lásával). 

Svenska Dagbladet. 1917. évf. 330. A. sz. — Lengyel M e n y h é r t «А tán-
cosnő» színmüvét december 4-én mutatta be a stockholmi Blanche-teater. 
A kritikus G(junar) B(jurman) megjegyzi, hogy e darabnak alig van valami 
közössége az oly nagy sikert aratott Taifun-nal. Egyébként elismeréssel 
szól róla. 

U. i. 334. B. sz. — Közli Móricz Zsigmond «Kiss Samu Jóska» c. 
háborús novelláját (Bn far) és az író aroképét. Az aroképhez írt ismertető 
sorok szerint «M. Zs. a magyar népélet erőteljes ábrázolója. . . , nem 
egyszer naturalista és színesen rajzol vérmes erotikus jeleneteket. ..» 
Mind a fordítás, mint a rövid jellemzés Leffler-Liljekranlz Signe munkája. 

Századok. 1917. évf. 9—10 sz. — Tolnai Vilmos ismerteti Fest Sándor 
munkáját : Angol irobalmi hatások hazánkban. — Névtelen ismertetés 
Gondán Felicián könyvéről : A középkori magyar pálos-rend ós nyelv-
emlékei. — Tóth Zoltán ismerteti Gulyás Pál munkáját : Könyvtári 
problémák. 

U. i. 1918. évf. 1—2. sz. Lampérth Géza : A magyar levélírás kezdete. 
Egybeállítja a magyar nyelvű magánlevelek sorozatát ós közli szövegüket 
1526-ig. (Világosan megírt, hasznos előmunkálat annak számára, aki meg-
írja a magyar levólirodalom történetét). 

Szeged és Vidéke. 1917. évf. 256. és 258. sz.—Balassa Ármin: Meg-
jegyzések egy elnöki beköszöntőre és Válasz egy epistolára. A szegedi 
Dugonics-Társaság Szalay József személyében új elnököt választott, de az 
egyhangú választás nem tetszik a cikkírónak, mert neki más jelöltje volt. 
Ingerült hangon támadja az ú j elnököt. 

Szegedi Napló. 1917. évf. 263. sz. — Özv. Boros Frigyesné halála 
címen közli, hogy nemes Bánhidy Попа, Dugonics András költő-papnak 
unokahuga 82 éves korában Szegeden elhúnyt. 

Színház és Divat. 1917. évf. 42. sz. — A szerető címen Bródy Sándor-
ral és művészekkel folytatott beszélgetést közöl. — Árva László király 
címen Herczeg Ferencnek új darabjáról szóló nyilatkozatát közli. — Az 
obsitos címen közlemény arról, hogy Bakonyi Károly és Kálmán Imre 
operettje filmre került. 

U. i. 45. sz. — Az Uri divat premiérje előtt címen Molnár Ferenc 
nyilatkozatát közli. — Hír Pásztor Árpád : Vengerkák c. darabjának 
filmre kerüléséről. 
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U. i. 47. sz. — Faragó Jenő Molnár Ferencről ír pillanatfelvételt az 
Úri divat főpróbáján. 

Színház és Társaság. (Kolozsvári.) 1917. évf. 2. sz. — Várkon\,i Mi-
hály : Magyar filmek. Janovics Jenő Petőfi : A csaplárné a betyárt sze-
rette c. költeményét filmre rendezte. 

U. i. 10. sz. — Vezsenyi Béla : Kolozsvári Színészek Bukarestben. 
A mult század derekán Havi Mihály kolozsvári színigazgató két hónapon 
át játszott társulatával a bukaresti hercegi Színházban. Szentgyörgyi István : 
A 125 év direktorai. Adatok a kolozsvári Nemzeti Színház történetéhez. 
Szentgyörgyi J. naplójának feljegyzéseiből. 

Színházi Élet. 1917. évf. 43. sz. — Látogatás Herczeg Ferencnél cimen 
beszámol az Árva László Király első előadása előtt a szerzőnél tett láto-
gatásról. — Herczeg Ferenc az Apollóban címen bemutatja H. F. Péter 
és Pál című darabját. — Hogy dolgoznak címen mai jelesírókról közöl 
apró, érdekes intimitásokat. 

Színházi Újság. (Kolozsvári.) 1917. 29. sz. — N. п.: A Sárga Csikó 
mint háborúra izgató csalétek. A Pathe-cég filmre alkalmazta Csepreghy 
népszínmüvét és mint exotikus színmüvet saját üzleti céljaira használta 
feL Párisban a filmet 104 példányban másolták s így a Sárga Csikó kü-
lönböző címek és szövegmagyarázatok mellett az egész világot bejárta. 
Romániában «Egy magyarországi román kínszenvedése Magyarországon» o. 
alatt mutogatták. Bakaj Andrásból Kloska Miront csináltak és kitaláltak 
egy mesét, amelyben a magyarok üldözik és elnyomják az oláhokat. 
Ezzel izgattak nagy hatással Romániában a magyarok ellen. 

U. i. 30. sz. — Hír arról, hogy Fekete Mihály filmre alkalmazta 
Szigeti Vén bakancsosát. 

U. i. 39. sz. — Színlap a kolozsvári színészet elsőéveiből. 1763 pün-
kösd havának 9-ik napjáról. 

Temesvári Hírlap. 1917. évf. 234. sz. — Prepeliczay Eleődné : Tompa 
szerelme. Tárca. 

U. i. 252. sz. —• Tompa-ünnepély címen közli a temesvári Tompa-
ünnep lefolyását s Szabolcska Mihálynak emlékbeszédét. — Szabolcska 
Mihály: Emlékezés Tompa Mihályra. (1817—1917.) Vers. 

Új Idők. 1917. évf. 41. sz. — Juhász Gyula: Ének Tompa Mihályhoz. 
Költemény. 

U. i. 45. sz. — Gesztesi Gyula : Elsárgult memoárok címen Bethlen 
Miklós gr. Emlékiratait ismerteti. — Árva László király címen közli 
Herczeg Ferenc ily című drámájának a napi sajtóban megjelent kritikáit. 

Új Nemzedék. — 1917. évf. 44—45. sz. — j. s. A kasszadarab címen 
Bródy S. A szerető című drámáját bírálja. [V. ö. Pesti Hírlap : 263., 264., 
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265. sz. (Szász Zoltántól). — Pester Lloyd. 265. sz. (Alexander Bernát-
tól). — Magyarország : 264.. 265. sz. — Új Hírek (Yárkonyi Titusztól). — 
Világ : 265. sz. (Relie Páltól.) — Vossisehe Zeitung 1917. óvf. XI. 10. sz. 
(M. V.-től.)] 

Uránia. 1917. óvf. 12. sz. — Gálos Rezső : Emlékezés Tompa Mihályra. 
Tompa a népiességnek törhetetlen harcosa volt, az abszolutizmus korának 
legmélyebb érzésű költője ; e kettős jelentősége elvitathatatlan. — Heller 
Bernát : Arany, mint nemzetnevelő. A szerző Arany jelentőségét két szem-
pontból fejtegeti : 1. amint a nemzeti törtónelem átérzésóre tanít, s 2. amint 
a léleknek és lelkiismeretnek megértésére oktat. — Szász Károly : Színházi 
levél. Herozeg Ferenc Árva László király c. darabjának színibírálata. «Nagy 
ereje a darabnak az általában véve kitűnő jellemrajz . . . Hibája e rajznak, 
hogy a tizenhét esztendős, különben is elnyomorított lelkű király szájába 
olyan mondatokat ad a szerző, amelyek a jellemrajz alapvonásaival szöges 
ellentétben állanak.» 

Világ. 1917. évf. 264. sz. — A szerető címen hosszabb cikk arról, 
hogy Bródy Sándor ily cimű drámájának előadását a belügyminiszter be-
tiltotta, de e tilalom ellen Beöthy László fellebbezéssel élt. (V. ö. Nyolc-
órai Újság, 264. sz. — Az Est, 264. sz. Vezércikk. — Pesti Napló, 263. sz.— 
Magyar Hírlap, 264. sz. — Világ, 263. sz.) 

Vossisehe Zeitung. 1917. évf. 653. sz. (Abend-Ausgabe.) — Ludwig 
Stein: Das ungarische Institut zu Berlin. Hosszabb tudósítás a berlini 
egyetemen Gragger Róbert vezetése alatt működő Magyar Tudományos 
Intézetet pártoló Társaság megalakulásáról. — U. i. hír arról, hogy 
Gragger R. egyik hallgatónője elnyerte a M. T. Akadémiának azt a 
könyvadományát, melyet évenként a magyar nyelvtudományban jeles elő-
menetelt fölmutatott egyetemi hallgatók számára szokott adományozni. 

Zászlónk. 1917. évf. 2. sz. — Badványi Kálmán : Fiaim, csak énekel-
jetek. Tompa Mihály méltatása születése százéves fordulóján. 


