
FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

A Gyermek. 1918. évf. 3—4. sz. — Nógrády László : Az új ponyva-
irodalom. A régi ponyvakönyvek nem voltak oly veszélyesek, mint az új 
világnézettel telítettek, mert csak az ízlést durvították, ezek azonban 
már az egyén legértékesebb javait teszik tönkre. 

Az Est. 1918. évf. 8. sz. Közli a zágrábi színház új intendánsának, 
Hreljanovics Guidónak a magyar színdarabok elleni nyilatkozatát. (Festi 
Napló, 1917. évf. 8. sz.l 

A Hét. 1918. évf. 28. sz. Zolnai Béla: Lévay József. Az e l h u n y t 
költő nevét, nem öregkori költeményei fogják föntartani, hanem a régiek s 
ezek közül különösen három : a Babiloni Vizeknél, Mikes, Szüretünk. 

A Szent István Akadémia Értesítője. 1917. évf. 3. sz .— Viszota Gyula: 
Adatok Kossuth Lajos hírlapírói működéséhez. K i v o n a t a s ze rzőnek 1917. 
márc. 30-án a Szent István-Akadémiában tartott felolvasásából. — Gulyás 
Pál Apáca-könyvi ár a nyulak szigetén. Kivonat a szerzőnek u. o. és ugyan-
akkor tartott felolvasásából. (Rövid ismertetését 1. folyóiratszemlénkben: 
1917. évf. 442 1.) — Varga Bálint : Alexandriai Szent Katalin legendájá-
nak új (verses) átdolgozása. Ismertetés és szemelvények. 

ü г. 4. ez. — Bartha József: Tompa Mihály emlékezete. A k ö l t ő 
születésének századik évfordulóján tartott előadás. — Pintér Jenő : Észre-
vételek ai iradalomtörténetirás elméletéhez és gyakorlatához. S z é k f o g l a l ó 
előadás. 

11. i. 1918. évf . 2. sz. — Négyesy László: Zrínyi, a költő. Z r í n y i M i k -
lós államférfiúi, hadvezéri és költői jelentőségének tömör, magvaR fejte-
getése. 

Akadémiai Értesítő. 1917. évf. 11—12. sz. — Moldován Gergely: Egy 
román szemle magyar irodalmi anyaga. C ikkí ró 1892- től kezdve sze rkesz -
tette az Ungaria c. román nyelvű szemlét 1898 végéig ; 1907 okt.-ben 
újból megindította, a következő két évre pedig napilappá alakította. Célja 
volt. kulturális téren közelebb hozni a magyarsághoz a hazai románokat. 
Különösen nagyszámú fordítással ismertette jelesebb vers- ós prózaíróin-
kat, s több közleményben műveltségünk múltját és jelenét. Az Ungaria 
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fontosabb e nemű közleményeinek a lajstromát nyúj t ja e cikk. Рмшаяко-
dik, mily keveset törődtek nálunk a nemzet sorsát intézők a magyar 
szellem kincseinek a nemzetiségeknél való gyümölcsöztetésével. Oly ki-
váló, lelkes műfordító is, mint Szabó Emil, elkedvetlenedett s szép ter-
veit — Arany, Petőfi és egy magyar antológia románul — nem valósít-
hatta meg. — Rexa Dezső : Arandó és Miranda. Egy ilyen című, 1810-ben 
megjelent vígjáték szerzőjét mutat ja ki Eöry Szabó Gábor személyében. 
A pápai főiskola példányának egykorú bejegyzése vezette nyomra. — 
Heinrich Gusztáv : Arany János és az Akadémia. A r a n y akadémia i m ű k ö -
désére vonatkozó irományok szószerinti közlése. És pedig : az 1865 jan . 
26.-i nagygyűlés jegyzőkönyve (Arany főtitkárrá választása) ; Arany bizott-
sági jelentése a levelező tagok számának meghatározásáról 1867 okt. -4 ; 
jegyzőkönyv az akadémiai Értesítő ügyében 1866 nov. 13 ; az Eötvöe-еш-
lék ügyében 1871 máre. 23; az Eötvös-emlékünnepély tárgyában 1871 okt. 
15; halálozások bejelentése 1865, 1866, 1872. Általános érdekű és Arany 
elvi álláspontját jellemző részletek főtitkári jelentéseiből: 1865 dec. 11. 
(a tudomány kozmopolita természete ; hazaszeretet a tudományban) ; 1867 
jan. 31 (az Akadémia befolyásának szüksége a nyelv gyakorlati használa-
tára magyarság szempontjából; «íme én magam — mondja Arany —, ki 
folyvást törekedtem megőrzeni magyarságomat, . . , gyermekkori emlékeim 
közt, néha oly szófordulatra bukkanok, mely akkor közkeletű volt a ma 
már engem is meglep szokatlansága által.») ; 1868 inárc. 21. (hazánkban 
a politikai élet előtérbe nyomulását rendesen a szépművészet es a tudo-
mány sinyli meg) ; 1870 május 28 (az alapszabályok módosításának hanz 
nos következményeiről) ; 1871 május 20 (a német-francia háború csüg-
gesztő hatása a tudásra: «mert kinek volna kedve építeni, mikor a föld 
köröskörül hatalmasan reng, s eddigi építményét roskadozni látja»); 
1876 jun. 11 (részünk a tudományos világ mozgalmaiban; «szónokiam 
általánosság» kerülése titkári jelentéseiben) ; 1877 május 27 (a tudományok 
fejlődése, alig észrevehető részleteredmények soránI. Végül Gyulai jelen-
tése a Nádasdy-pályázatról, melynek nyertese Buda Halála volt (18M. 
jan. 17). — Kemény Lajos közli Kazinczy 1790. ápr. 29.-én kelt latin nyelvű 
levelét a kassai magistrátushoz. — Az Akadémia jegyzőkönyvéből. Öasty« 
ülés 1917 okt. 29 : Berzeviczy Albert megnyitó beszéde Tompának az 
Akadémiához való viszonyáról. — Összes ülés 1917 nov. 26: az elnökök 
titkárok javaslatához, melyszerint a nyomdaárak emelkedése miatt további 
intézkedésig az Akad.-értesítő és Almanach kivételével új kéziratot ne 
adjanak sajtó alá, az összes ülés nem járult hozzá. — A M. T. Akadémiu 
beltagjainak irodalmi munkássága 1911-ben. F o l y ó i r a t u n k a t közelebbről 
érdeklők : Berzeviozy Albert, Császár Elemér, Ferenczi Zoltán, Heinrich 
Gusztáv, Pintér Jenő, Sebestyén Gyula, Szinnyei Ferenc, Tolnai Vilmos 
adatai. 

U. i. 1918. évf. 1—2. sz. — Pintér Jenő].: Irodalomtörténetem befeje-
zése. A szerző bemutatja nagy magyar irodalomtörténete befejező (V—VI) 
kötetét és azokat az elveket ismerteti, melyek munkája megírásához ve-
zették. — Bánóczi József: Jelentés az 1915—1916. évi Péczely-regénypőUyá-
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zatról. Van an utolsó két év termése közt egy történeti regény, mely 
irodalmi értékre valamennyit felülmúlja : Attila. írója Fáy András. Tárgya : 
Attila viszonya Honoriához, III. Valentinián császár testvéréhez s e vi-
szony fordulataiban a nagy hadverő élete és hirtelen halála. — Körös-i 
Sándor : Az Áfium vitás pontjai. A szerző Ferenczi Zoltánnal szemben 
azt vitatja, hogy Zrinyi Aiiumának ép úgy, mint egyéb haditudományi 
munkáival, a firenzei bölcs a forrása. Busbeck Exclamatiója nem nevez-
hető az Áfium forrásának. Elveinek forrása Machiavelli; a Busbeck Ex 
clamatiója csak minta és keret, melybe Machiavelliből eredő elvei alapján a 
nemzeti hadsereg felállítására vonatkozó javaslatát, tetszetős formába 
belefoglalja, hogy így hathatósabban szólhasson a nemzethez, midőn ki 
íejezi, miképen lehetne az országot a török uralom alól felszabadítani, de 
egyúttal a némettől is függetleníteni. 

U. i. 3—4. sz. — Voinovich Géza : Jelentés nz /917. évi Vojnits-
jutalomról. A bizottság (Császár Elemér, Négyesy L., Voinovich G.) 
a díjat Herczeg Ferenc Árva László király c. darabjának ítélte oda. 
Ferenczi Zoltán : Jelentés a gróf Teleki József-pályázatról. A bizottság 
(Bérezik A., Ferenczi Z., Gyenes L., Mihályfy K. és Négyesy L.) a Kató 
bosszúja c. 3 felvonásos vígjátékot tartotta jutalomra érdemesnek. Szerzője : 
Lenkei Henrik. (A pályaművek közül az «Egy szép komédia« c. 4. felv. 
történeti vígjáték tárgya Csokonai élete; a «Pázmán lovag» c. 3 felv. 
tört. vígjáték Arany balladáján alapszik.) — Tolnai Vilmos : Jelentés a 
Farkas-Raskó-pályázalról. A bizottság (Horváth C., Lehr A., Tolnai V. ) 
a beérkezett pályaművek között egyet sem talált a jutalomra érdemesnek. 
Voinovich Géza : Jelentés az 1911. évi Karácsonyi-pályázatról. A beérke-
zett pályaművek közül kettő a «Buda és Etele», meg a «Krimhild csatája» 
szolgai módon követi Arany J. concepcióját, az első a Buda halálá-ét, a 
másik a Csaba királyfi tervvázlatát. A történelmiek mellett irodalomtör 
téneti tárgyú darabok is vannak. Egyik Petőfi életét foglalja melodrá-
mába. Egy másik szerző Arany két balladáját dramatizálja : Ágnes asszonyt 
H az Árva fiú-t. A «Letört titánok» című Kazinczyt, Kármánt, Lavottát 
szerepelteti a Martinovich-féle összeesküvés háttere előtt s a kezdődő ma-
gyar színészet küzdelmei közt. A «Tempefői» című Csokonai életét raj-
zolja. A történelmiek közül a «Prima vera» : Arany László Elíiidájának 
esetét viszi színre. A bíráló-bizottság (Bánóczi J., Herczeg F., Pékár Gy.. 
Pintér J. és Voinovich G.) egyik munkát sem tartotta jutalomra érde-
mesnek. Ferenczi Zoltán : Még egyszer Zrinyi és Busbequius. A szerző 
utalva e tárgyról szóló előbbi értekezésére (1. Akad. Ért. 1917. 34. 1.) 
megállapítja, hogy 1. Zrinyi ugyänazon részeket idézi latinból «A török 
Afium»-ban Sallustiusból, Vegetiusból stb., mint amelyeket Busbequius és 
u. a. sorrendben ; 2. Zrinyi előtt az 1581-iki kiadás állott; 3. Busbequius 
kiadásai az 1581-ikétől magában Busbequius szövegében is (tehát nemcsak 
a szövegbe szúrt idézetek tekintetében) több helyt eltérnek ; 4. nem lehe-
tetlen. hogy Zrinyi figyelmét Busbequiusra Istvánfii Miklós müve hivta 
fel. A M. T. Akadémia 1918. febr. 25-én tartott összes ülésének jegy-
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zőkönyvéből kitűnik, hogy az irodalomtörténeti Bizottság sogédtagjául 
megválasztatott : Baros Gyula. 

U. i. 5. sz. — Jelentés a pályázatok eldöntéséről, A nagy jutalmat 
Fejér Lipót kapta az Interpolációról o., a Marczibányi mellékjutalmat 
pedig Geöcze Zoárd A felület területének Peano-féle definitiójáról c. niun -
kájáért. A Bródy-dij nyertese : Moldován Gergely. A Nádasdy-jutalmat 
«Vasfő és íme» c. költői elbeszólóseért Zempléni Árpád-nak ítélték oda. 
A Gorove pályadíjat «Kant ethikájának és az ethika történelmi hatásának 
kritikai tárgyalása» c. munkájával Bartók György nyerte el. — AM. T. 
Akadémia jutalomtételei. (L. a Figyelő rovatot). — Jelentés az akadémiai 
választásokról. Az I. osztályba rendes tagnak megválasztatott : Négyesy 
László Társaságunk alelnöke. 

Az Erő. 1918. évf. 9. sz. — Szigethy Ferenc : Tompn olvasásakor. 
(Vers.) — H. Kiss Géza : Reviczky rózsái. (Vers). 

Berliner Börsen-Courier 1918. évf. 23. sz. — R. Sp. : Wiener Theater 
Kritikák. 1. Lengyel Menyhért es Farkas Imre Bosporus с. darabjának 
első előadásáról a bécsi Volksbühne-ben. Különös kisiklás ez a Tájfun, a 
Cárnő és A táncosnő biztos fogással dolgozó szerzőjétől. Török barátaink 
nem érdemelték meg, hogy ily nevetséges módon vigyük színre őket. 
mint itt történt. — Pásztor Árpád és Góth Sándor Yengerkák c. darabja, 
melyet a bécsi Stadtheater mutatott be, öt krajcáros romantika öt kép 
részletben szállítva s ideális olvasmány a házmesternő szobájában, (utóbbi 
darabra nézve v. ö. még Bheinisoh-Westfälische Zeitung. 1918. évf I. 16. ez. 
a Bosporus с színműre nézve pedig a Deutsche Zeitung 1918. évf. I—28. sz.) 

Biblioteks Biadet. 1917. évf. 3. sz. — Ismerteti Bíró Lajos Serpolette 
c. regényét, mely svédül könyvalakban Hugo Geber (Stookholm, 1916.) 
kiadásáben jelent meg. (V. ö. Irodalomtörténet. 1917 : 87. o.) A regény-
fordításhoz írt előszóban Leffler Béla ismerteti röviden u modern magyar 
elbeszélő irodalmat és Bíró Lajos eddigi műveit. 

Budapest. 1918. évf. 67. sz. — Krécsy Béla Gondolatok Kossuth Lajos 
amerikai beszédeiből. Kossuth Lajosnak az Egyesült-Államokban tett kör-
útjával kapcsolatban egész irodalom keletkezett Amerikában. A cikkíró 
néhány fenkölt gondolatot közöl K. L. angolnyelvű beezédoiből magyar 
fordításban. 

Budapesti Szemle. 1918. évf. 1. sz. — Tolnai Vilmos : Gertrudis 
(Katona Bánk bánjában). Mint a legtöbb nagy remek, Katonáé is bizo-
nyoB művészi homállyal vonz s ösztönöz újabb ós újabb értelmezésekre 
Már Vörösmarty «nem egészen érthető»-nek mondta a királyné jellemét 
de az ő kora nem is volt szokva ily bonyolult szálakból szőtt jellemekhez 
Bánk bán pedig összetett jellemekből és indítékokból, igazi ahakespeari 
módon egymásba szőtt tragédiák sora, egyetlenegy tragédiába csomózva. 
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Vörösmarty megjegyzése indította Aranyt arra, hogy Bánkon kívül 
Gertrndisra is különös figyelmet fordítson. Szerinte a királyné szereplé-
sének lényege az, hogy Melinda bukását könnyelmű udvari morállal se-
gíti előidézni, mintegy játékból, míg aztán Ottó tehetetlensége folytán 
a kezdetet főbenjáró érdekből kényszerül végrehajtani. Tolnai azonban, a 
jellemek kiinduló helyzetét, mintegy a dráma-előtti erőket vévén vizs-
gálat alá, arra a meggyőződésre jut, hogy a tragédiában lejátszódó élet-
halál harcnak Melinda sorsa csak egyik eleme, de nem tengelye. À miben 
Arany női szeszélyt lát, azt ő Gertrudis főjellemvonásából következő cél-
tudatos cselekedetnek minősíti, Gertrudis férfias lélek : nőiessége sehol-
sem cselekvő indítéka tetteinek! Ellenben uralomra, hatalomra vágyik, 
s dinasztikus fajszeretete is, mely szintén pozitív tényező, csak egyik 
megnyilatkozása uralkodási vágyának. Míg férje, az ő engedelmes eszköze, 
otthon van, senki sem gátolja. De a király hadba kel. s helyettese, Bánk. 
tud élni a hatalommal : öntudatos, nagyakaratú nralkodó, királyi lélek. 
О útjában állhat az asszony terveinek s az egész magyarságot egyesítheti 
vele szemben. Kettejük ellentétében van a tragédia-csirája. Egymással 
szemben álló két akarat. Bánkot azonban sem erőszakkal, sem váddal 
láb alól eltenni nem lehet : ő maga a becsület. Ép ezért jön neki kapóra 
Ottónak Melindával kezdett szerelmes kalandja. Ezzel fegyvert kap ke-
zébe, mellyel — úgy hiszi — Bánkot elejtheti. Kihagyta számításából 
Melinda tisztaságát, Ottó pulyaságát, a nádor tragikus elhatározását. Az 
egyoldalúnakJ tervezett támadásból tragikus párviadal támad, melyben 
mindketten elesnek. Katona drámája tehát, úgy látszik, inkább Gertrudis 
tragédiája, mint Bánké. A királyné a oselekvőbb, céltudatosabb alak, míg 
Bánk jelleme jó ideig inkább a tépelődő Hamlet felé húz. Bár a királyné 
ily elsőrendű tragikus szereplője a darabnak, a költő inkább Bánkot ál-
lítja előtérbe, kinek személyében több érdek (emberi ós nemzeti) egyesül. 
Jellemét gazdagabban is bontakoztatja ki, mint a királynéét. De Gertrudis 
nem tűnik el a színről bukásával ; legsúlyosabb bűnhődése holta után éri, 
mikor maga a király kijelenti, hogy «méltán esett el». — Császár Elemér[: 
Szontagh Gusztáv kritikai munkássága. A Figyelmező (1826—40) kritikusa 
volt, a regény és dráma területén. Csak jelentékenyebb műveket bírált. 
Célja a közönség tájékoztatása ; ismerteti a mese anyagát, szövését, jel-
lemzést, előadást : megállapítja a mű költői eszméjét. Minden tendencia 
nélkül állapítja meg a mű értékét. Elfogulatlan. Belativ mértéket használ, 
nem feledkezik meg irodalmunk aránylagos fejletlenségéről. Kritikái bíráló 
fele ma íe értékes (Abafi, Karthausi, Tárczai Bende ; Szigligeti drámái). 
Filozófiai készültségen alapszik birálói tevékenysége. Külföldi nagy költők 
(angol regényírók, Goethe) példáján s tanításain okult. Élethűséget s 
idealizálást együtt követel, de mintha a reális mozzanatot érezné fonto-
s abbnah. Főkritériuma a lélektani valóság. Nemcsak bírált ; a közönséget 
esztétikailag iskolázta. Tévedése, hogy etikai szempontot kevert a szép-
tanhoz ; erkölosi okulást vagy legalább erkölcsi alapeszmét vár minden 
műtől, s költői igazságszolgáltatást követel. Kár, hogy a Figyelmező meg 
szüntével elhallgatott. 
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U. i. i. sz. — Berzeviczy Albert : Széchényi és a közművelődés. 
Számos idézettel illusztrálja Sz.-nek a közművelődés különböző ágaira 
vonatkozó felfogását ós programmját, mely a/ emberi és nemzeti harmó-
nikus egyesítésére törekedett, de nem egyszer, mint a Kelet Népében, 
ellenmondást keltett. Ez utóbbi ponttal részletesebben foglalkozik. 
Kéky Lajos : Ágai Adolf. Csak 4 éves korában, Póeelen kezdett magyarul 
tanulni. A magyar élet szeretete, pompás magyar nyelve, Nagyabonyban 
gyökeredzett meg benne, hol Abonyi Lajossal és Simonffy Kálmánnal 
kötött mély barátságot. A gimnázium magasabb osztályait, Pesten végezte 
az evangélikusoknál és piaristáknál. Ez időbeli emlékei tele vannak a 
nagy idők (szabadságharc) eleven benyomásaival. A két felső osztályt 
Nagykőrösön végzi, hol Arany is tanára volt. Bécsben, mint orvosnöven-
dék, a Bach-világ elől oda menekült magyar ifjak társaságában él ; ott 
ismeri meg Izsó Miklóst, Kecskeméthy Aurélt, kinek csípős, pajkos elmós-
sége nagy hatással volt rá. Ott indul meg írói tevékenysége is, melynek 
kedvéért orvosgyakorlatával csakhamar felhagy. Első megtestesítője a 
magyar zsurnaliszta-tipusnak. Kitűnő szerkesztő-tehetség. Első vállalata a 
Vértesi Arnoldtól 1870 nov. 20. átvett Magyarország és a Nagyvilág, 
mellyel a «Kávé forrás» irodalmi körét ÍAlmási Balogh Tihamér, Asbóth 
JánoB, Bérezik, Dóczi L„ Bákosi Jenő, Szilágyi Dezső, Toldy István stb.) 
képviselte, mely a 67-ee nagy nemzedék politikai művét akarta a műve-
lődés terén tovább folytatni. Másik a máig legjobb gyermeklap : a Kis 
Lap (1871 ápr. 1.), melynek főerénye, hogy komolyan veszi a gyermeket. 
Legmaradandóbb alkotása a Borsszem Jankó (1868 jan. ö.j, amely Andrássy 
Gyula ösztönzésére indult meg Deák-párti orgánumként в Klic Károly 
és Jankó János személyében kitűnő rajzolókra tett szert. Munkatársainak 
két nemzedéke volt. Első a már említett Kávéforrás gárdája, melyből 
Dóczi, Bákosi, Bérezik, Hevesi Lajos írtak sokat az élclapba : második a 
Kagál (=: valami titokzatos zsidó camorra) ; hadiszállása az Európa kávé-
ház. Kiválóbb tagjai Kozma Andor, Ambrus Zoltán : amaz a szélbali 
politika, ez az antiliberális törekvések ellen harcolt. Éledő figyelmük az 
irodalmi viszonyokra is kiterjedt ; Csernátonyt, Dobsát, Jókait, Szigligetit 
és Tóth Kálmánt sűrűn megcsipkedték. A politikán kívül hovatovább a 
magyar közélet egész területét bevonták a tréfa körébe, s Ágai állandó 
alakjai : Spitzig Jcik, Kotlik Zirzabella, Seifensteiner Solomon, Mokány 
Berci, Titán Laci, Kraxelhuber Tóbiás, Cenci néni, Vigyázó Laci, 
Tolyáss Dániel, Hombár Mihály, Bukovay Absentius, Claquehutes Frigyes, 
Mihaszna András, Ciceszbeiszer, Dicsőffy Loránd, Sanyaró Vendel. 
Pokrócz Ádám, Tarjagos Illés, a Mucsaiak, Tömb Szilárd : az emberi és 
speciálisan hazai félszegségek egész tömegét személyesítik meg nagy 
elevenséggel. 1904-ben Heltai Jenő veszi át a szerkesztést és innen kezdve 
Ágainak kevés része van a lap tartalmában. Bitka jelenség, hogy kormány-
párti lap ily országos népszerűségre jusson. Az állandó alakokat nem 
mind s nem mindig Ágai irta ; munkatársai e részben való közreműködését 
a cikk részletesen ismerteti, Jókai élclapi alakjaiban több a humor és 
szatíra, emezekben a torzító hajlam s a groteszk felé hajló elmésség. 
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A Borsszem Jankó Ágai életének legnagyobb müve. A magyar tárcá-
nak legismertebb művelője, de nem megteremtője. Megelőzte Bulyovszkv 
Gyula, Kecskeméthy Aurél. Bérezik Árpád. Friss impressziók, tisztán 
szórakoztató szándék, elmés forma, élcek, ötletes előadás, fesztelen hang, 
kitűnő, de néha keresetten virtuskodó magyarság : jellemzi tárcáit (az 
útiakat is). Novellái erősebben mutatják szerkesztésbeli fogyatkozásait. 
Az emlékezés mélabúja szinezi Por és hamú, s Új hantok címen össze-
gyűjtött tárcáit, melyekben elhúnyt barátairól, jó embereiről ír. Egész 
lélekkel pestivé lett, végig élte a főváros nagyarányú kiépülését, siratja 
az eltűnő régit, köezönti az újat. Angyal Dávid: Kónyi Manó (1842 
1917). Nekrológ, mely K. M. munkásságának minden részletére kiterjesz-
kedik, s úgy jellemzi, mint aki leghívebben és teljesebben gyűjtötte 
ussze a kiegyezés történetének emlékeit. — Kern Aurél: Jelentés az 1917. évi 
Greguss-jutalom tárgyában (Első zenészeti évkör. 1911—1910). A magyar 
zene kialakulásának akadályaira s újabban biztató jeleire is visszatekint. 
A díjra Hubay Jenő «1914» o. szimfóniája ajánltatott. 

U i. 3. sz. — Gaal Jenő : Gróf Széchenyi István nemzetgazdasági 
alapeszméi. A kérdés megvilágítása a művelt közönség számára. — 
Takáts Sándor : Zrínyi Miklós emlékezete. Felolvasás a Kisfaludy -
Társaság ezidei közülésén. Zrínyi lelki nagyságáról, törekvéseiről és 
hatásáról. Szinnyei Ferenc : Just.h Zsigmond. írói arckép. J . Zs. életé-
nek és irói fejlődésének bemutatása után rátér munkái beható elem-
zésére. Jnsth három kört ismert jól : az iró- ós művészvilágot, az alföldi 
parasztokat ás az arisztokráciát. Képzelete nem volt gazdag, sokszor is-
mételte magát, de meséinek soványságát megfigyelésekkel és lélekelem-
zéssel pótolta. Llraisága egyéni színt ós érdekességet kölcsönöz munkái-
nak. Kedvelte a hangulatos leírásokat. Franciás recept szerint dolgozott. 
Bourget és Maupassant, a régibbek közül a Goncourtok s Flaubert ha-
tottak rá, főleg leírás és lélekrajz tekintetében. Egyike volt azoknak, akik 
franciás csiszoltságot, elmésséget, mozgékonyságot, modernséget hoztak 
elbeszélő irodalmunkba. Aránylag kevés örökséget hagyott ránk, de erről 
tudomást kell vennie irodalmunk történetének. Jankovich Béla : Ünnepi 
beszéd Széchenyiről. Szónoklat a Nemzeti Kaszinó lakomáján. — Négyesy 
László : Vil ágára mlatos kritika. Levél a szerkesztőhöz. Hatvany Lajos 
új folyóiratot indított s ebben megtámadta Berzeviczy Albert új könyvét, 
a Délen című utirajzgyüjteményt. Hatvany cikke nem bírálat volt, hanem 
lerántás. «Okulást nem nyújt egyebet, mint azt, hogy hova jut egy jól 
indult, de elkapatott ée mindenáron vezérezerepre törekvő író, ha ninos 
vágyaihoz mért tehetsége s nincs önuralma és felelősségérzete.» Hatvany 
főcélja, hogy ártson az irodalmi és közélet kiválóságainak. Nyikorgó 
mondatokkal próbálja gáncsolni Berzeviczy stílusát s kiszakított mondatok 
alapján igyekezik a maga részére vonni olvasóit. Nevetségesebbnél nevet-
ségesebb föltevéseket és ferdítéseket kockáztat meg. ítél lelkiismere-
tesség és ítélőképesség nélkül. Kirohanása a kritikai bolsevikizmus jelent-
kezése a magyar irodalomban. 

U. i. 4. sz. — Gaal Jenő : Egy elfelejtett nagy emberünk, Thes-
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sedik Sámuel emlékezete. Adalék a magyarországi nemzetgazdasági törek-
vések történetéhez. 

U. i. 5. sz. — Császár Elemér. Kölcsey, a kritikus. Épen száz esz-
tendeje, hogy Kölcsey Ferenc föllépett kritikai dolgozataival. Mestere 
Kazinczy Ferenc volt, aki különösen az Erdélyi Múzeum 1814. évi első 
füzetében közzétett Himfy-bírálatával adott neki példát a bírálásra és föl 
lépésre. Míg azonban Kazinczy bókok mögé rejtette kritikai megjegyzéseit, 
Kölcsey egyenesen beszélt s 1817. évi bírálataival vihart támasztott maga 
körül. Ezeket a bírálatokat részletesen elemzi a szerző. — Vikár Béla 
Észrevételek Zemplént Árpád bírálatára s a magyar versidomhoz. Meg-
jegyzések az ősi nyolcas elméletéhez. 

U. i. 6. sz. — Márki Sándor : Thaly Kálmán emlékezete. Emlék-
beszéd a M. T. Akadémia nagygyűlésén. Thaly történetírói érdemein kívül 
költői munkásságáról is megemlékezik a szerző s visszautasítja azt a föl-
tevést, hogy Thaly a kuruc dalok közé becsempészte volna a maga köl-
teményeit. A hamisításnak ezt a bűnét, a szerző szerint, Thaly jelleme 
kizárja. — Bavasz László : Széchenyi hatásának titka. Sz. I. prófétai hiva-
tásáról és hatásáról. — Siklóssy László : Verancsics Antal mint műpár-
toló. A XVI. századi történetíró művészeti érdeklődéséről. -— Hosvay Lajos : 
Az Akadémia újabb feladatai. A természeti és teohnikai tudományok mai 
térfoglalásának korában a M. T. Akadémiára is új feladatok hárulnak. 
Munkatervét ki kell bővítenie. A kibővítésre nézve hasznos tanácsokat ad 
a szerző, azonkívül megállapítja, hogy : «Elevenebb és mindenek fölött 
eredményesebb tudományos élet nem egyes tudósok érvényesülhetósének, 
becsvágyuk kielégülhetésének magánügye, hanem Magyarország becsületé-
nek tartozéka.» — Bleyer Jakab: Jövőnk és a tudomány. «Nem férhet 
hozzá kétség : a magyar jövőt a tudományra kell építenünk, vagy homokra 
építjük.» (L. Figyelő-rovatunkat.) 

Oebreczeni Protestáns Lap. 1918. évf. 6. sz. — Kardos Albert : Meg 
egyszer Tompa. Válasz a Sárospataki Református Lapok 1918. évi január 
hó fi-iki támadására. 

Déli Hírlap. 191S. óvf. 94. sz. — Magyar darabok külföldön. Az utóbbi 
időben tíz magyar darabot kötöttek le maguknak a külföldi színházak. 
Ezek a magyar darabok : Zyklamen (Gábor Andor : Ciklámen), Der wieder-
spänstige Prinz (Mohácsi Jenő és Gajári István dr. : A makrancos herceg), 
Vengerka (Pásztor Árpád és Góth Sándor), Der blonde Traum (Földes 
Imre : Halló !). Der Hut Seiner Hoheit (Újhelyi Nándor : О fensége ka-
lapja), Lea Lyon (Bródy Sándor : Lyon Lea). Die Frau des Anderen 
(Balázs Sándor : Feleségünk). Der Kriegsgefangene (Hevesi Sándor : A hadi-
fogoly). Der Baum der Erkentniss (Drégely Gábor: Egy férj, aki mindent 
tud). Fata Morgana (Vajda Ernő : Délibáb). A darabokat a bécsi, berlini, 
prágai, tescheni, troppaui, karlsruhei ós zürichi színházak szerezték meg 
előadásra. 
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U. i. 95. sz. — Zilahy Lajos : Arany-kulturu címen Arany életrajzának 
megiratását sürgeti. 

U. i. 130. sz. — Színi Gyula: Nem kaphatók Petőfi, Arany Tompa 
verses könyvei címen azt panaszolja, hogy a magyar klasszikusok kiszo-
rultak a könyvpiacról. 

Oie W a h r h e i t 1917. évf. XII. 29. sz. — Die schamlose Alraune. 
A magyar állami ügyészség végre rájött, hogy irodalmi dolgokban is van 
a tárelemnek határa s elkoboztatta H. H. Ewers Alraune с. regényének 
magyar fordítását, a kiadót pedig pörbe fogta. Ez az esemény annál ör-
vendetesebb, mivel eddig éppen Budapest volt a legsikamlósabb gyárt-
mányok tűzhelye az egész irodalmi világpiacon. 

Dunántúli Protestáns Lap. 1918. évf. 1—2. sz. — Körös Endre: Tompa, 
и nemzeti kötő. Költészetének főkép epikue jellegű része erősen oktató 
célzatú. Mint ahogy a nemzet nagy szabadságmozgalmai mindenkor egy-
idejűleg folytak a hitért és hazáért . . . úgy forrott össze a kálvinista pap 
lelkében is a vallásos meggyőződés a hazaszeretettel. Tompát a nemzet 
költőjévé a forradalom bukása tette. A továbbiakban a szerző főkép a haza-
fias allegóriákat elemzi. 

Egyetemes Philologiai Közlöny. 1918. évf. 1—2. sz. — Hegedűs István : 
Apponyi Balázs latin zsoltár könyve. Címe : In Divini Regis Prophet® 
David triadem Quinquagenariam seu Psalterium. Interpretatio poetioa 
Authore Blasio Apponi de Nagy Appon. Libero Domino in Pereslin et 
Korlátkő. Viennœ Austri® M.D.C.XXIV. Apponyi nem fordítást ad, de 
parafrázist. Az első ötven zsoltárt bevezető prologue magasan szárnyaló 
óda, mely tanúságot tesz A. művészi öntudata mellett. Biztosan a Vul-
gata alapján áll. Az egyes zsoltárok élére helyezett értelmező argumen-
tumokban a tipologikus felfogás uralkodik. A. törekedett Dávid gon-
dolatvilágát adni vissza és pedig a megfelelő klasszikus reminiszcen-
ciákkal megelevenedett formában horatiusi ódát vagy Seneca-féle kar-
éneket szerkeszt egybe Dávid gondolataiból. Dávid zsoltárainak moti-
vnmát nem egyszer teljesen önálló költemény írására használja fel. — 
Kerényi Károly: Görög tragédiánk, üngvárnémeti Tóth László Nárcisz 
c. darabjáról. A darab egyáltalában nem olyan hü utánzata a régi 
athéni tragédiáknak, mint ahogy a kézikönyveink állítják. A tárgy nem 
athéni, hanem alexandriai. U. Tóth László viszonya Ovidiushoz olyanféle, 
mint a görög tragikusoké "Homeroshoz. A boszuló istennő Tóthnál nem 
a Nemesis, hanem Cypris. Ez Euripides hatása. A tragédia egyetlen 
kardala — a «Jalemón» — az idillköltészet hatása alatt keletkezett. 
Sem a karének, sem a kar nem tragikus. Metastasiónak szoktak így 
feltűnni hirtelen a kórusai, hogy elénekeljék alkalmi kardalocskáikat. 
Legközelebbi rokona szerző szerint a világirodalomból Poliziano Orfeojá-
nak dryas-kardala, amely Euridicét siratja el. — Angyal Dávid : Bethlen 
Miklós és Prévost abbé címen — utalva Birkás Géza egy hasonló felírású 
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cikkére — a további félreértések megakadályozása céljából rámutat a már 
Szalay Lászlótól is említett tényre, hogy a «Mémoires du Comte Bethlen 
Miklós» nem Bethlen Miklós könyve, hanem Abbé Bévérand írta, aki 
XIV. Lajos diplomatája volt s Erdélyben tartózkodott 1677—1679 közt. — 
Sebestyén Gyula : A nagyszentmiklósi kincs feliratairól. A szerző, vonat-
kozással Németh Gyula bírálatára, hangsúlyozza, hogy ha igazságosak 
akarunk lenni, el kell ismernünk, hogy Thomsen kritikájával a két magyar 
kísérletező eredményeinek ügye epigráfiái tekintetben még nincs végérvé-
nyesen elintézve. — Pfeifer János : Petki Farkas leányai. Jókai ilycímű 
regényes képének meséje Apor Péter Metamorphosisából, illetőleg Cserey 
Mihálynak a műhöz csatolt egyik megjegyzéséből való. Körösi Sándor 
Zrínyinek egy példabeszéde. Zrínyi Áfiuma vége felé az erőszakról szóló 
olasz példabeszéd helyesen így írandó : La forza caga ragione adosso. 

U. i. 3—4. sz. — Husztiné Révhegyi Rózsi: Kelecsényi János. Nekro-
lóg. — Kemény Lajos : Schiller a kassai színpadon. Adatközlés. — Fent 
Sándor: «Kazinczy levelezésén-пек angol vonatkozású jegyzeteihez. Kiegé 
Hzítő adatok. — Zolnai Béla : Az Agis-kérdéshez. Tárgytörténeti utalások. 

Ferenczi Zoltán : Pár megjegyzés Körösi Sándor < Zrínyinek egy példa 
beszéde» c. cikkére. Helyreigazítás. — Bán Aladár : A Toldi-monda alap 
rétege. A szerző felel a dolgozatáról irt bírálatra. Az így támadt vitát 
Heinrich Gusztáv : Válasz-a zárja be. 

U. i. 5-—7. sz. — Pruzsinszky János : Piis Ma.nibus. Hosszabb tanulmány-
szerű megemlékezés a budapesti egyetem nemrég elhunyt tudós tanáráról, 
Ponori Thewrewk Emilről. —- Berzeviczy Albert válaszol Csengeri János-
nak a Délen c. könyvről írt bírálatára. A vitát Csengeri J. felelete zárja 
be. — Ferenczi Zoltán: Adalékokat közöl Zrínyi «Az török Áfium ellen 
való orvosság« c. művének forrásaihoz. Tolnai Vilmos a füzérrim 
elnevezést ajánlja a rimelhelyezésnek arra я különös módjára, mikor a 
sor végével a következő sor eleje rímel. (V. ö. Greguss Á. : A férfihoz c. 
versét.) Ez a rímelhelyezés valószínűleg nem Greguss találmánya ; a né-
met irodalomban Schlegel Frigyes versei közt is többször akadunk füzér-
rímre. — Heller Bernát a Nibelungének további nyomaira mutat rá a 
Toldi Szerelmében (1. a Forgách-címer költői történetét). — Kerényi Ká-
roly felhívja a figyelmet arra, hogy a klasszikus vers fordításának és a 
formák viszonyának kérdése Babits M. Irodalmi Problémáiban ismét föl-
merült. Babits szerint a formai hűség elengedhetlen, mert tőle függ a 
költemény hangulata is. — Kereszty István Egy bécsi képes lapról írva a 
Mussestunden (Wien, 1861, 1862) c. folyóirat magyar vonatkozású költe-
ményeinek bibliográfiai ismertetését adja. — Szigetvári Iván Arany Toldija 
szerkezetéről szólva megjegyzi, hogy a Toldi szerkezete teljesen megegye-
zik egy olyan alexandrin-sorral, amely három szótagú ütemekből áll». 

Élet. 1917. évf. 50. sz. — Izsóf Alajos: Sebők Imre emlékezete címen 
a korán elhúnyt tudós utazót jellemzi. — Brisits Frigyes : Molnár Ferenc-
ről ír arcképet. M. F. a modern magyar irodalom egyik legjelentősebb 
értéke. A budapesti világvárosi életnek minden szociális, politikai, iro-
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dalmi foltját az elbeszélő készség könnyedségével, a szatira meglepő ötle-
tességével s bizonyos drámai technikával ábrázolja kisebb rajzaiban, novel-
láiban s regényeiben. Regényeiben nem a cselekvény bonyodalmának szét-
fejlődése, izgató lepergése a fő, hanem a vakmerő helyzet s magának az 
esetnek az ember psziohologiájában valami érzelmes kioldódása. M. főereje, 
egész jelentősége drámai Írásaira esik. 0 voltakép líraivá tette a drámát. 
A mesénél nagyobb fontosságú előtte a jelenetnek gyors és meglepően 
izgalmas fordulata, a finom éllel, de néha triviális tartalommal pergő és 
villanó párbeszédek harca. 

II. i. 1918. évf. 6. sz. — Boron Ferenc : Móricz Zsigmond. írói arckép. 
II i. 9. sz. Brisits Frigyes : Túri Béla írói arcképe. 
U. i. 28. sz. — a. j.: Lévay Józsefről. Lévay József és kortársai becsü-

letes fanatizmussal, magyar szivvel és keresztény lélekkel irtak, ma pedig 
csak úgy érvényesülhet a keresztény talentum, ha eladja magát. Az idegen 
tőke ránehezedett a magyar irodalomra. 

Érdekes Újság. 1918. évf. 2. sz. — Gyóni Gézáról címen közöl cikket 
több fényképreprodukcióval : Gyóni lakóháza csabai diákkorában, a matú-
rán» Gyóni, Gy. a csabai diákbandában, Gy. Mihály, Gy. Géza és Mihály 
apja. anyja, .idősebb nővére, Gy. két közismert képe a szabadkai időből, 
Hzabadkai lakóháza ; Gy. mint soproni újságíró. 

Erdélyi Szemle. 1918. évf. 8. sz. — Walter Gyula : Kassák Lajos. 
..Rövid méltatás. 

U. i. 12. sz. — Joel Béla: A «Ma» szépirodalma. A Ma szépirodalma 
ledobott magáról minden konvencionálisát, de úgy és olyan radikális pőre-
ségig, hogy méltán a klasszikushoz való visszatérést jelentheti. 

Esztendő. 1918. évf. 1—4. sz. :— Hatvany Lajos Berzeviczy Albert. 
A választ megadta rá Négyesy László a Budapesti Szemle 3. számában. 
— U. a : Rákosi Jenő. Rákosi jellemzése Hatvany szempontjából. 

Éva. 1918. évf. 2. sz. — H. László Ary : Asszony-Ura címen a há-
ború előtti korszak lírai költőnőiről ír. A melancholiának legnemesebb 
dalnokai közé tartozik Szalay Fruzina ; a szimbolikus líra magyar lantosa 

Czóbel Minka ; a liervadásnak ihletett költőnője Krüzsélyi Erzsike ; Erdős 
Renée Szilágyi Géza után legelső erotikus költője volt a magyar Parnasz-
szusnak. Az erotizmus karjaiba temetkezett Alba Nevis is. Az asszony-líra 
kétségkívül legmerészebb, legérdekesebb művelője Kaffka Margit, kinek 
versei a Nyugat hasábjain jelentek meg. A proletár-költészet asszony 
lírikusa Várnay Zseni, Lányi Sarolta is finom alkotásokkal gazdagította 
idetartozó líránkat. 

Felvidéki Újság. 1917. évf. 268—271. sz. — Kálniczky Géza: Tompa 
kassai fogsága. A kassai Kazinczy-társaságban T. születése századik év-
fordulóján tartott alkalmi felolvasás. A dolgozat adatai — mint a szerző 
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ie megjegyzi — T. levelezéséből, a róla irt életrajzokból és a művei ki-
adásához csatolt, jegyzetekből vannak merftve. 

Fremdenblatt. 1918. évf. 17. sz. — A bécsi színházak heti műsorán 
négy magyar darab szerepel : Herczeg Ferenc : Kék róka, Molnár Ferenc : 
líri divat, Pásztor-Góth : Vengerkák, Lengyel Menyhért: A táncosnő. 

Huszadik Század. 1917. évf. 3 4. sz. — Kemény Gábor: Gyóni Géza 
eiinen Gyóni líráját jellemzi. 

Illustrirte Zeitung. 1918. évf. 0904. sz. A. Weber: Die literarischen 
Beziehungen zwischen Ungarn und Deutschen. R ö v i d á t t ek in t é s a n é m e t 
irodalom magyarországi hatásáról. Figyelemreméltó, hogy a szerző élesen 
különválasztja a német befolyást az osztrák szellemi hatásról. — Jakob 
Bleyer : Ungarn und Deutschungarn. A hazai németség politikai ós knl-
turális helyzetéről. «Minden, ami Magyarországon a nemzeti élet magas-
latára emelkedik, csak magyar lehet vagy ha nem az, előbb magyarrá 
kel l lennie.» E. Mogk : Märchen und Sagen aus Ungarn urul Kärnten. 
Elisabeth Róna-Hklarek Ungarische Volksmärchen с. mesegyűjteményéről. 

Irodalomtörténeti Közlemények. 1918. évf. 1. sz. — Tolnai Vilmos : Ka-
tona József és Fessier. (Forrástanulmány.) Fesslernek Katonára tett tárgyi 
hatását muta t ják : 1. Simon bánnak Micz bánnal való azonosítása; 2. a 
pozsonyi jelenet ; 3. Tiborc jaderai önfeláldozó vitózkedése ; 4. a Gertruriin 
jelleme ellen tehető kifogás előzetes elhárítása s végül a «mester» (,Solom-
mes te r ' l c í m z é s . — Percnyi József : Aranka György nyelvművelő társasága. 
(I.) Az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság — a szerző pontos meg-
állapítása szerint — az első vagy alakuló üléstől 1793. dec. 3-tól az utol-

sóig, vagyis 1801 június 17-ig összesen ötvenkét ( = 52) összejövetelt tar-
tott. A Társaságot Döbrentei Gábor akarta életre kelteni 1818-ban, de 
hiába; 1820-ban egy főkormányszéki rendelet megtiltotta a működését, 
A Magyar Nyelvművelő Társaság munkáinak első darabja 1796-ban jelent 
meg. A kiadvány méltatását az Arankához intézett s a Társaság mun-
kásságára is jellemző levelek, továbbá a Társaság irataival együtt Maros-
vásárhelyről a kolozsvári rk. liceum könyvtárába került értékes kézirat-
g y ű j t e m é n y i s m e r t e t é s e k ö v e t i . — Dézsi Lajos : Adalékok báró Jósika 
Mikim életrajzához. 1. Idősb br. Jósika K. végrendelete (1823. XTI. 25) ; — 
2. A báró Jósika M. válóperében hozott ítélet (1847. VI. 4.) ; — 3. Báró 
Jósika M. és neje válóperi szerződése. — Harsányi István : A sárospataki 
könyvtár egy XVII. századi verseskönyv-töredékét ismerteti. — Gragger 
Róbert adatokat közöl Kazinczy Ferenc iskolai inspektorságához. Gróf 
Török Lajos levele Kazinozy F.-hez (1786. XI. 4.) ; Kazinczy F. megegye-
zése a szepesolaszi iskolák egyesítése tárgyában (1787. IV. 21.) — Percnyi 
József Csepreghy Ferencnek Gyulai Pálhoz (1878. V. 30.), — E. Kovács 
Gyulához (1878. II. 24.), öccséhez Jánoshoz (1886), Tukoray Lorándnak 
Csepreghy Ferenchez (1879. V. 22.), — Özvegy Csepreghy Ferencnónek 
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E. Kovács Gyulához (1885. XI. 12.) intézett levelei. — Gulyás József 
pedig gróf Teleki Józsefnek a sárospataki könyvtárban levó ismeretlen 
leveleit közli. Iványi Béla : Irodalomtörténeti levelek a gróf Teleki-
család gyömröi levéltárából. Gr. Teleki Józsefhez irt levelek Benkő József-
től (1782. VI. 11.), — gr. Teleki Lászlótól (1785. VII. 16.),— Bévai Mik-
lóstól (1786. II. 12., 1787. V. 1.), Deohy Sámueltől (1791. XI. 8., XII. 
21.), — Engel Keresztélytől (1793. XI. 12., 1796. I. 19.), — Gr. Széchenyi 
Ferenctől (1793. XI. 30.), — Kazinczy Ferenotől (1794. I. 13.), — Weber 
Simontól (1795. II. 12.) ; Kazinczy F. négy levele gróf Teleki Lászlóhoz 
[1819. П. 23., VIII. 27., IX. 28., 1820. I. 4. (mellékelve egy Thaisz And 
rágnak szóló levél), 1825. XI. 22. (Csatolva «Előbeszéd Szalluszthoz.)] — 
Hellebrant Árpád : Irodalomtörténeti repertórium. 

U. i. 2. sz. — Király György: Világbíró Sándor mondája régi iro-
dalmunkban. (I.) A Nagy Sándorról szóló mondát több tekintetben pár-
huzamba lehet állítani a trójai mondával ; jellemző rájuk, hogy mindkettő 
érdekes példáját nyújtja a klasszikus szellem irodalmunkban való tér-
hódításának. Eddig Haller fordítását tekintették a Sándor-monda egyet-
len magyar visszhangjának, holott ugyanennek a regénynek már száz 
évvel előbb van egy teljesebb magyar fordítása, valószínűleg Heltaitól, nem 
szólva egyéb apró mondai részletekről, továbbá az idézetek ós célzások nagy 
tömegéről, melyek régi irodalmunk minden ágára és műfajára kiterjed-
nek. A szerző főkép az olyan önálló részleteket teszi vizsgálat tárgyává, 
melyek legalább is a példázat kerekdedségét érik el. Kutatásait nem is 
terjeszti túl a XVII. századon, mert a tudományos történetírás föllendü-
lése folytán a XV111. sz.-tól kezdve már nem a mondai, hanem az igazi 
Nagy Sándor kerül az érdeklődés előterébe. A továbbiak során megtudjuk, 
hogy a monda forrásai között első helyen állnak a történetírók (Qu. Curtius 
Ftufus stb.) művei, a középkori Sándorregónyek főforrása azonban a Pseudo-
callisthenesre visszamenő görög regény. Majd a mondának középkori iro-
dalmunkban — Temesvári Pelbartnál, továbbá a Bod-, Lobkowitz-, Székely-
udvarhelyi- és Érsekújvári-kódexben — való szerepét ismertetve, a szerző 
a Sándor-monda legjelentősebb hatását abban látja, hogy nemzeti mon-
dáink számára származási kapcsolatot teremtett a bibliai Góg és Magóg 
nemzetséggel. Egy máeik befolyása a Sándor-mondának Attila történeté-
ben jelentkezik. A szerző itt utal Fóti József Lajosnak e tárgyra vonat-
kozó megállapítására, de megjegyzi, hogy a Sándor- és Attila-monda e 
rokonságát már Fóti előtt háromszáz évvel fölismerte Forró Pál Curtiue-
fordításának egyik függelékében. — Perényi József: Aranka György Ma-
gyar Nyelvművelő Társasága (II. ós bef. közi.) Érdekesek a Társaság 
kóziratgyüjteményének szépirodalmi darabjai is. A régibb keletű kéziratok 
közül legnevezetesebb az 1699-ből származó «Bokros Jajszó kiáltás az az 
Kolozsvár Városának . . . megégésóről szerzett siralmas Három Énekek». 
Költői értékük e verseknek nincsen. A Társaságnak felajánlott művek 
közül figyelemreméltó egy német regény alapján készült drámai mű : 
«A szép Abellino avagy a bölts öreg». Szerzője : gróf Bethlen Imre. E munka 
nem egyéb gyenge kísérletnél. A szerző ezután sorra véve a kézirat -
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gyűjtemény többi verses és prózai darabjait, befejezésül azokat az irato-
kat ismerteti, melyekből kitűnik, hogy az Erdélyi Nyelvművelő Társaság 
munkakörét idővel ki akarta tágítani s valósággal egy tudós akadémia 
szervezését tervezte. Az új társaság neve Erdélyi Országos Tudományokat 
Mívelő Társaság lett volna, de sohasem alakult meg. Az érdekes dolgoza-
tot a címben írt tágyra vonatkozó irodalom zárja be. —- György Jjijos 
Jovinianus. A Jovinianus néven ismert legenda évezredekre visszanyúló 
kialakulásának főbb mozzanatai azt mutatják, hogy a buddhista vallási 
felfogásban gyökerező indiai mese előbb Perzsiába jutott el, onnan való-
színűleg szóbeli közlés útján a zsidókhoz, kiknél legendává alakult át. 
Az arabok már ebben a formában veszik át, majd Bizánc közvetítésével 
Nyugat is megismerkedik vele. Hans Sachs volt az első, ki a Gesta Ro-
manorum szövege alapján 1549-ben egy rövid mesterdalban földolgozta s 
később drámává is átformálta. A kevély császár legendája elég korán át-
került irodalmunkba. Belesodródott abba az áramlatba, mely a XVI. sz. 
költészetének legérdekesebb fejezetét teremtette meg : a széphistoriákét. 
Ezek között foglal helyet Poli István Jovinianusa (1593). E műnek négy 
kiadása ismeretes. A magyar énekszerző a Gesta Bomanorum elbeszélését 
formálta versekbe s invenció nélkül dolgozta fel a költői alakításra önként 
kínálkozó tárgyat. A népszerű legenda tárgyával egy Horger Antaltól 
kiadott — 'csángó mesében is találkozunk. Újabban a modern nóp-
irodalomba is bevonult Sík Sándor egyik novellájában. [E tárgykörbe tar 
tozik ez a puny va vers is : «A megalázott kevélység vagy hogyan tért 
eszére a gőgös császár. Bigmusokba szedte Debreczeni Gyula deák». 4 kép-
pel. Bp. 1895. 19. L Rózsa K. kiadása.] A szerző ezután Poli I. Joveniánusá-
tiak szövegét közli a legrégibb kiadás alapján. — Dézsi Lajos : Marocsai 
Járuis colligatuma címen egy — a bpesti tudományegyetem könyvtárában 
őrzött XVI. századbeli nyomtatvány-csoportot ismertet s a mellette 
található magyar kéziratos anyagot közli. Dézsi Ijxjos : B. Kemény Zs. 
én Kovács Lajos levele b. . Wesselényi Miklóshoz. Adatközlés. — hiányi 
Béla : Irodalomtörténeti levelek a gró/ Teleki-család gyömröi levéltárából 
(II. ós bef. kőzi.). Kazinczy F. (1822. IX. 16., 1824. X. 8., X 30., XI. 2., 
1825. I. 28.. II. 24., 1833. II. 10.) és Horvát István (1825. XII. 28., 1834, 
I II . 4.) levelei. Császár Elemér: Kovács Ferenc irodalmi hagyatéka 
(T.). Kovács Ferenc (1746—1819), aki a magyar írók egész sorának (köz-
tük Kováos Pálnak, a Beöthyeknek stb.) őse lett, előbb Pápán mérnök, majd 
Hegen Festetich Antal jószágigazgatója volt, szabad idejét az irodalomnak 
szentelte. írói törekvései nem erősödnek dicsvággyá. Eredeti és fordított 
művei közül csak Boileau víg eposzának fordítását nyomatta ki «A pul-
pitus» címmel (1789), továbbá az «Emberséges ember egész tisztje» c. 
franciából fordított művét (1775). Öt kötetbe egybegyűjtött (Beöthy Zsolt 
birtokában levő) kézirataiból tiszteletreméltó egyéniség képe tárul elénk. 
(A szerző ezután részletesen ismerteti az egyes kötetek kézirati anyagát). — 
Harsányt István jegyzeteket közöl Petrovay Miklós énekeskönyvéhez (v. ö. 
Irodalomtört. Közi. 1916 évf.). — Ferenczi Zoltán megállapítja, hogy a 
Kéky-fóle Tompa-kiadásban második helyen álló népdalok előbb jelentek 
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meg, mint a költemények élére tett Postadal. — A füzet közleményeinek 
worAt Hellebrant Árpád, irodalomtörténeti repertóriuma zárja be. 

Jelenkor. 1917. évf. 2—4. sz. — Mittay László : Molnár Ferenc. Líri-
záló elmefuttatás. — Gaal Gábor : Lírikusok. Ignotus. Gábor Andor, 
Szép Ernő és Kaffka Margit dicsérete. — Hevesy Iván : Hévész Béla köl-
tészete. Megfogható dolog ebben sincs. Ez a cikk is a «legénlegesehb im-
pressziók túlfinomodott lírája» akar lenni. Lukács György : Az új 
lélekdrátna. Balázs Béla drámájának, a Halálos Fiatalságnak, megjelenése 
kapcsán széljegyzeteket írt a drámairodalom legújabb fejlődéséhez. Filo-
zófiai póz, vergődő »stílnsakarás». 

Juventus. 1918. évf. 9 10. sz. — Petőfi Sándor »Dicsérsz kedves . . .» 
«. versének, Herczeg F. A Szentírás és Mikszáth K. Léta vára c. rövid 
elbeszélésének latin fordítása. (Az elsőt : Lehmann Vilmos, a másodikat : 
i. m., a harmadikat : Nagy Győző fordította.) — De monumento Nicolay 
Zrinyi. Zrinyi, a költő csáktornyai emlékoszlopának latin felirata. 

Kassai Újság. 1917. évf. 274. sz. — Kálniczky Géza Tompának s 
Lejta melletti Bruckból 1848 október 22-ón keltezett ismeretlen leve-
lét közli. 

Katholikus Szemle 1918. évf. 5. sz. Váidai Béla : Zrinyi, a költő. 
Multunk e kiválóságának pályáját és jelentőségét méltatva hangsúlyozza 
» szerző, hogy Zrinyi költői érdeme a magyar katholicizmus történetének 
in dicsősége. Főműve célzatát illetőleg «alaposan tévedtek, akik azt is 
belemagyarázták, hogy Zrinyi áldozatul valósággal felajánlja magát Is-
tennek. Imája a feszület előtt épen nem heroikus fogadkozás, hanem végső 
fordulatában egyenesen az elcsüggedt ember beszéde. A martir-halálra 
való készség csak az alexandriai Szent Katalin legendájában van még oly 
ihletettséggel kifejezve magyarul, mint a Zrinyiászban . . . elfogadhatlan 
túlzásba estek — úgymond — azok is, alul Zrinyi önfeláldozásának ezen 
motivumát tovább szőve, nemzetmegváltást tulajdonítottak neki. Négyesy 
igen helyesen mondja, hogy egy új megváltás a krisztusi után, amilyen 
lehetetlen, ép annyira felesleges is.» 

Keresztény Magvető. 1917. évf. 5 6. sz. — Kiss Ernő : Tompa Mihálg 
Jubiláris méltatás. 

U. i. 1918. évf. 2. sz, — Páka Lajos a • Holtai unitárius nyomda» 
felállítása érdekében emel szót. 

Kritika. 1918. évf. 1—2. sz. — /..Sipos Karnülo : Kossuth Lajos mint 
nemzetgazdász 1848-ig. Értekezés. 

Literarisches Echo. 1918. óvf. I. 1. sz. — Ignaz Peisner : Ungarischer 
Brief. Hír a Tompa-centennariumról a költő rövid jellemzésével, Molnár 
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Ferenc Fehér Felhőjének akadémiai megkoszorúzásáról, Babits Mihály 
Irodalmi Problémák c. könyvéről, Tömörkény István haláláról, Gyóni 
posthumus költeményeiről, Vajthó László Német Anthologiájáról, Vikár 
Béla Rusztaveli-fordításáról, Bródy Sándor színpadon lévő darabjáról. 

Magyar Könyvszemle. 1918. évf. 1—2. sz. — Váczy János mutatványt 
közöl a M. N. Múzeum Orsz. Széohenyi könyvtárában őrzött irodalmi le-
velestár készülő katalógusából. (A jegyzék tudományos értókét növeli »•/ a 
körülmény, hogy a tartalmi ismertetésen kívül — ha már megjelent kéz-
iratról van szó — pontos könyvészeti utalást is nyújt.) — Gulyán Pál 
hosszabb cikkben a Karoling-korszak előtti miniaturát ismerteti. 
Baranyai Zoltán újabb adalékokat közöl Kont Ignác «Bibliographie Fran-
çaise de La Hongrie»-jához. (E felsorolás egyéb érdekes adatokon kívül a 
«Ma Solitude Sans Chagrin . . . A Lausanne, 1789» c. könyvben gróf 
Fekete János «Mes Rapsodies . . . » с. munkájának egy eddig ismeretlen 
c í m l a p k i a d á s á r a m u t a t rá .) — Ferenczi Zoltán, Hamar István. Kemény 
Lajos és Zoványi Jenő adalékokat közölnek Szabó Károly Régi Magvar 
Könyvtárának II. kötetéhez. — Iványi Béla az eperjesi egyház könyv-
tárának 1606. júl. 18-án készült leltárát ismerteti. A leltár 175 (latin, 
görög, német és héber) munkát sorol fel, magyar nyelvű egyetlen egy 
sincs köztük. 

Magyar Figyelő. 1917. évf. 24. sz. — Özv. Mikszáth Kálmánné Mauks 
Ilona : Mikszáth Kálmán. Szerelmük további története. Mikszáth Pesten 
vizsgára készül, Mauks Ilonának atyja kijelenti, hogy Mikszáth-hoz soha-
sem fogja hozzáadni. Petőfire hivatkozik, ki 1843 májusában, Por.sonyban 
vele s Jeszenszky Danival lakott egy szobában : már neves író volt s még 
sem volt mit ennie. Az ő (Mauks) fenyőfaládája tetején írta A távolból 
o. költeményét. A láda 1865-ben tűz áldozata lett. Schiller Zsigmond. : 
Kitaibel Pál. Az 1871-beu elhúnyt kiváló magyar botanikusról, ki Linné 
mesterséges rendszerén — több nyugoteurópai szaktársával együtt — nem 
egy rést ütött, s magyar elődeivel szemben, kik szűk helyi vonatkozások 
körében mozogtak, az egész ország flórájára kiterjesztette figyelmét. 

U. i. 1918. évf. 1. sz. — Körösi Sándor: Аг Áfium és Busbeck. B u s -
bequiustól származó átvételekre legelőször Marczali mutatott rá Zrinyi 
műveiben. A filológiai egybevetés Ferenczi Zoltán érdeme. Körösi meg-
állapítja, hogy Busbequius az állam- és haditudományok terén Machiavelli 
tanítványa volt, épúgy mint Zrinyi. Ami bennök közös, az mesterüknek 
Machiavellinek tanításából folyik. Busbeck Exclamatiója nem nevezhető 
az Áfium forrásának : az csak minta és keret, melybe Machiavelliből »redő 
elvei alapján a nemzeti hadsereg felállítását célzó javaslatát, az általán»« 
hadkötelezettség eszméjét, a hadszervezés mikéntjót belefoglalja. 

U. i. 3. sz. — Porzsolt Kálmán : Blaha Lujza és a népszínmű. A n é p i ее 
színpadi irodalom hosszú időn keresztül hozzásimult Blaha Lujza egyéni-
ségéhez. Azóta kifejlődött egy speciális budapesti irodalom, mely nem 
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jBmeri a magyar népet. — Mikszáth Kálmánná visszaemlékezései. Adatok 
a regényíró életéhez. 

ÍJ. t. 4. sz. — Mezei Ernő : Eötvös Károly. Székfoglaló a Petőfi-Tár-
saságban. Rámutat arra, hogy mit alkothatott volna E. К. a magyar el-
beszélő irodalomban, ha az ügyvédség és a politika el nem vonja írói 
pályájától. Öreg korában rendkívüli buzgósággal kezdett dolgozni, de régi 
biztos ereje akkor már cserbenhagyta. Pályájából «újra megtanulhatjuk, 
hogy hiába a természet fia és eredeti zseni valaki, de ha nem szorítja 
a lelki fegyelem, a következetes fejlesztés ós rendszeres tanulmány med-
rébe, emlékének csak tompa kávéházi visszhangja leszen». 

17. ». 5. sz. — Mikszáth Kálmánné : Mikszáth Kálmán. Megemlékezé-
sek a regényíró házasságának első idejéről. 

Magyar Hirlap. 1918. évf. 1. sz. — Csermely Gyula : A toprini nász oímü 
filmre vitt regényét ismerteti. Előadták a Mozgókép-Otthonban 1917. dec. 
.'il-én. Faragó Jenő : Levél egy Íróasztalhoz címen visszaemlékezést ír 
26 éves írói pályájáról. 

Magyar Középiskola. 1918. évf. 5—6. sz. — Bartha József : A Znnyiást 
költője. Alkalmi cikk a költő születésének háromszázados évfordulójára. 

Magyar Nyelv. 1918. évf. 1—2. sz. Trócsányi Zoltán: Irodalmi 
nyelvünk fejlődéstörténetéből. Az 1550 előtti magyar nyomtatványok túl-
nyomó része í-ző nyelvjárású ; csak Ozorai, Pesti Gábor, Farkas András 
müvei és Dévai Orthographiája nem az. A szerzők u. i. véletlenül nagy-
részt egy vidékről valók. Hogy ez az i-ző nyelvjárás nem lett általánosan 
elfogadott irodalmi nyelvvé, oka az, hogy a más nyelvjárásokat beszélők 
nagyobb számmal voltak, s ha ez vált volna irodalmi nyelvvé, a magyar-
ság nagy részének egy egészen új nyelvet kellett volna megtanulnia-
A XVI. sz. első felének irod. nyelvében tehát csak hangtani egység van 
A szerző részletesen ismerteti Pesti, Sylvester, Székely és Komjáthy helyes-
írását, minthogy az, mint az irod. nyelv köntöse, valóban nem hagyható 
figyelmeD kívül. A század második felében sokkkai több nyomtatvány 
jelenik meg, de az i-zés közte nyomtalanul eltűnt. Az e korbeliek közül 
egyelőre Heltai és Dávid Ferenc nyelve van hangtani szempontból ismer-
tetve. Szily Kálmán : Elzütleni. Tájnyelvrés régi irodalmi jelentése = 
a tej elapad. «Elvál, elapad valakitől» értelemben Arany Toldijára vihető 
vissza. «Elkorhelyedik» jelentése újabb keletű. — Váczy János: Kazinczy 
Ossian-fordítása. Bevezetőül Ossian , első magyar fordításairól. Kazinczy 
budai fogságában teszi az első kísérletet (Szelmai Dalok), majd a mun-
kácsi fogházban veszi elő újra (Karrik-Thura). Utóbbi fordítását Virágnak 
ajánlja, ki nagy elragadtatással fogadja. Talán Virág buzdítására fordít 
újabb töredékeket : 1804 febr. 7-én már hét részt, mint sajtóra kész fordí-
tást említ. A két nagyobb eposz lefordítására csak Helmeozy buzdítása 
után szánja magát, s azért is, mert a Párisba távozott Bacsányitól azt 
már nem remélhetni. 1814 nov. közepére kész a fordítás, 1815 jan. 5-re 
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éjra átdolgozza. Denis és Rohde forditása'volt előtte : nem nyughatott, míg 
Ahlwardt és Stolberg fordítását is meg nem szerzi. Ennek birtokában 
1815 jún.-ban újabb átdolgozáshoz fog ; a kiadóhoz csakhamar beküldött 
kézirata elvész, szeptember közepén újból kell írnia az elvesztett részt. 
1815 végén megjelenik a 9 kötetes kiadás VI—VII. kötetében Ossian éne-
keinek nagyobb része; de a címlapon ígért három kötet «utolsója sohasem 
jelent meg, s úgy látszik nem is fordította le a 3 utolsó éneket*. Követ-
kezik a fordítás nyelvének és stílusának jellemzése ; főszépsége : zeneisége 
s az előadás sejtelmes hangja ; hibái csak erények túlhajtásai. Legkevésbé 
sikerül neki a naivság visszaadása. Nincs magyar mű, mely Zalán Futá-
sára közvetlenebb hatással lett volna stíl tekintetében. Simái Ödön • 
Bárány Péter Magyar Psxjchologiája. A Görög- és Kerekes - f é l e p á l y á z a t 
rövid ismertetése után B. P. filozófiai műszavairól, melyek képzésében 
Barczafalvi példáját követte. A M Psych, sohasem jelent meg, kézirata el 
is vesze t t . Tolnai Vilmos : Hány szó van a magyar nyelvben ? Leg-
teljesebb szógyűjteményünkben, az akadémia Címszójegyzókében 122067 ; 
lehető képzős alakjaikat is figyelembe véve 160—180 ezerre tehetni ösz-
szes számukat. A tőszók száma 10,000-re becsülhető. — Lehr Albert. 
Arany-magyarázatok. Széchenyi emlékezete és a Nagyidai cigányok egy 
egy helyéhez. 

17. i. 3—4. sz. — Horváth János : Ősi nyolczas szerkezetek időrendje. 
(Egy állítólagos nyelvemlék korkérdéséhez.) A szerző a tőle egybeállított, 
kormeghatározó értékű példákra utalva az ú. n. Sztrippai-féle székely 
verset (v. ö. Magyar Nyelvőr 1918. évf. febr.) nem tartja «nyelvemlékeink 
régiségei» közé sorozhatónak. Sőt egyéni benyomása a verseiéз alapján 
az, hogy körülbelül háromszáz évvel későbbi lehet, mint közlője hiszi. 
Szerk. : Egy állítólagos nyelvemlék oímen az előbbi pontban említett vers-
ről azt iija, hogy «Е népdal nyelve nem а XV. századi, hanem a mai 
magyar nyelv, mesterkélten megspékelve jól ismert udvarhelyszéki táj 
szókkal . . . Bizonyos, hogy e vers XV—XVI. századi kézirata soha . . . 
n e m fog e l ő k e r ü l n i !» — Trócsányi Zoltán: Irodalmi nyelvünk fejlődés-
történetéből. А XVI. század. (II.) Egységes irodalmi nyelvről а XVI. 
század második felében sem lehet még szó. —- Entz Géza Gessner Konrád 
állattani munkájának (1558) magyar vonatkozásait ismerteti. — Simái 
Ödön : Sajtóhiba és szövegjavítás. Szövegkritikai jegyzetek Földi Jánoe 
és C s o k o n a i e g y i k - m á s i k ve r s éhez . — Homan Bálint : A magyar nép neve 
és a magyar király cime a középkori latinságban. A m a g y a r o k i n d i v i -
duális népneve а IX—XI. században a szlávoknál, görögöknél és nyugati 
népeknél egyaránt «Ungri» volt. А XI. század elején tűnik fel először я 
e század közepe óta lett általánossá német és olasz földön Magyarország 
•Ungaria» neve. Franciaországban а XII. sz. elején Hungaria és Ungarta 
alakok fordulnak elő. A magyar királyt а XI. századi nyugati források 
<a magyarok királyának, rex Ungrarum . . .» nevezik. A «Magyarország 
királya» elmet először Ademár használja а XI. ez. elején. A «magyar» 
név a IX. sz. közepén lett a későbbi magyar nép nevévé. Korábban ía 
megvolt, de szűkebb fogalmi körrel bí r t : a magyar nép számban és ha 
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talomban legelső törzsének, a későbbi fejedelmi törzsnek neve volt. A «rei 
Hungaroruin» o. Kálmán utódai alatt ritkán fordul elő. A hivatalos oim 
«rex Hungáriáé» volt. — Melich János: Ijitin jövevényszavainkról. A for-
dítók a latin tulajdonneveknek sok esetben nem tudták a latin nomina-
tivusát s a magyar fordításban abban az alakban használták, amilyenben 
a latinban találták. A hibásan lefordított nevet aztán a fordítás, a szó-
szék, az egyház elterjesztette ; közülök az egyik rövidebb, a másik hosz-
szabb ideig élt, egynémelyik pedig ma is él (paradicsom, Egyiptom). 
F—ó.: Magyarország nem volt, hanem lesz. E híres mondás Várady 
Károly A Perónyiek c. novellája (1841) elején is megvan. — Tolnai 
Vilmos : Czezumor. Szómagyarázat. 

U. i. ">—0. sz. - Mészöly Gedeon : A költö Zrínyi ügyvivőjének leveles-
könyvéből. A szerző felhívja a figyelmet Vitnyódy Istvánnak a M. T. Aka-
démia kézirattárában őrzött, Pabó Andrástól 1871-ben részben kiadott, 
majdnem négyszáz ívnyi levólnaplójára. Bígyben két érdekes levelet is 
közöl, továbbá az első hat lap tévedései alapján kimutatja, hogy a Fabó-
féle szöveg megbízhatatlan. — Simái Ödön : Toldy Ferenc tavaszi virága/. 
Hosszabb értekezés irodalomtörténetírásunk atyjának ifjúkori kísérleteiről 
(versek, fordítások és egy elbeszélés), különös tekintettel a nyelvészeti 
szempontból érdekes mozzanatokra. — Trócsányi Zoltán : irodalmi nyel-
nünk fejlődéstörténetéből. A XVI. század. (III.) «На helyesírás szempontja 
ból tekintjük át az 1550—1589 között megjelent magyar nyelvű nyomtat-
ványokat, azt látjuk, hogy az egységesség ép oly kevéssé van meg ben-
nük ebből a szempontból, mint nyelvi szempontból». Sok túlzás van 
úgymond — abban az állításban, hogy a magyar irodalmi nyelv kialakulá-
sát már а XVI. században Károlyi bibliafordítása döntötte el. Igen jelen-
tékeny írók ugyanis (mint Telegdi M., Monoszlai A.) 1590 előtt már azon 
a nyelven írnak, amelyen Károlyi Gáspár. — Király György : Az ősi 
nyolcas kérdéséhez. A szerző az ősi uyolcas szerkezetnek Horváth János-
tól megállapított időrendi típusait e szerkezetek származásának és fejlő-
désénék áttekintését szemléltető példákkal igazolja. — Melegdi János : 
A legrégibb magyar csízió. A csízió eredetileg versbe szedett naptár. 
A legrégibb ilyfajta irodalmi emlék а XV. sz. második feléből való, való-
színűleg erdélyi, talán épen székelyföldi eredetű és a M. T. Akad. L. Cod. 
4-edrét 12. sz. jelzésű latin kódexében maradt ránk. Bizonyos, hogy latin-
ból való fordítás, bár latin eredetijét nem ismerjük. (A cikk a csízió ere-
deti szövegét s a benne előforduló szavak és szótagok megfejtéseit is 
közli). — Berettyó János : Egy szeplő Herczeg Ferenc stílusán. Herczeg F. 
néhány újabb művében gyakran fordul elő a névelő használata jelzős, 
birtokszemélyragos főnév előtt («a hófehér arca egyszerre vérvörös lett» stb.). 
Ez hiba. — Tolnai Vilmos : Aldrovandi magyar szavai. Aldrovandi Ulis-
ses, híres bolognai természettudós (1522—1605) műveinek több kötetében 
az állatok nevei közt magyar szavakat is találunk. Aldrovandi főforrása 
Calepinus volt. — Tolnai Vilmos : Füredi nyereg. Szómagyarázat (v. ö. 
Amadé László versei. Négyesy L. kiadása. CXLIV. sz.) — Lehr Albert : 
Arany-magyarázatok. (XLI.) Fok. E szónak sokféle jelentése van. Leg-
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kevésbé ismert az a használata, mely egyfajta folyóvízre vonatkozik. (V. ö. 
Keveháza : «Vérök vegyest foly a fokon».) 

Magyar Nyelvőr. 1918. évf. 1—2 sz. Réthei Prikkel Marián : A tá-
rogató síp eredetisége. Nem azonos a török síppal ; neve nem hangutánzó 
eredetű ; annyi mint «billegető», a síplyukakat nyitogató = tárogató. 
Maga a hangszer nem idegenből jött, hanem még az Árpádok korából 
maradt ős-örökségünk. — Sztrippai Sz. Hiador : Egy erdélyi népies nyelv-
emlék. A Nyelvőr egy régibb kötetében (1885:560) Chalupka Rezső közölt 
egy «régi székely népdal »-t. E három strófás gúnymondókát Jósika az 
Utolsó Bátoriban felhasználta, Kornis Boldizsár ajkára adván egy csap-
széki jelenet festése alkalmából. Sztrippai szerint «nyilvánvaló, hogy ezt 
a régi székely gúnydalt a XV. sz. második felében, vagy a XVI. sz. első 
évtizedeiben jegyezték föl, tartalmilag a XVI. századnál bizonnyal régibb 
lehet és így nyelvemlékeinknek az 1533. évvel lezárt tisztes régiségei 
közé sorozandó». (Egyáltalán nem nyilvánvaló. Ilyesmit tisztán tartalmi 
és helyesirási okokból megállapítani nem lehet. Verselése — páros rimfi, 
szakozott nyolcas — oly tökéletes, hogy az maga elég gyanuoknak Sztr. 
feltevése ellen). — Nagy Lajos : Adalékok Arany nyelvi hatásához. Arany 
egyik-másik tőzsgyökeres kifejezése igen elterjedt újabb íróinkról. Példák. 
Zolnai Gyula : Hamis hangok az Arany hegedűből. Némely magyarta 
lanság Herczeg F. nyelvében. 

Magyar Színpad. 1918. évf. 3. sz. Pataky József: A hosszú és a rövid 
Aranyember oímen visszaemlékezést ír a régi színész-életből. 

Magyarország. 1918. óvf. 8. sz — Gyöngyösy László: A Pósa-asztal 
krónikájából. Tárca. 

U. i. 80. sz. -—Kürthy Emil: Láng Lajos, Kndrődi Sándor és a szí-
nészet. Visszaemlékezés. 

Mult és Jövő. 1918. évf. 2. sz. — Vajda Béta: Emancipáció és asszi-
miláció. Legértékesebb módja az asszimilációnak, ha a zsidóság által termelt 
értékeket a nemzeti művelődés szolgálatába állítják, hogy az színesebbé, 
gazdagabbá váljék. Ágai Adolf, ki a magyar humor tősgyökeres alakjait 
teremtette meg, ugyanaz, ki a zsidó humort, mely legközelebbi rokon, 
ságban van a gyermeki naivsággal, a magyar irodalomba behozta. Ugyanaz 
a Kiss József, ki a magyar Ágota kisasszony dalát írta meg, egyszers-
mind Beb Meyer Litvák költője. 

U. i. 3. sz. — Magyar zsidó irodalmi alap. Ez a szép kiállítású és 
lelkes zsidó szellemű folyóirat fölhívást tett közzé előbbi számában, kérve 
a közönséget, hogy teremtsen egy újabb irodalmi alapot, mert a zsidó 
ifjúság felnő anélkül, hogy a zsidóság eszmetartalmáról, történeti tuda 
tárói, jelen helyzetéről és jövőjéről fogalma volna. A fölhívás eredménye 
néhány hét alatt százezer korona lett, azonkívül több mecénás nagy ösz-
szegű alapítványt ígért az alapnak, ha majd a nagybizottság megalakul. 
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A folyóirat egyik Lelkes olvasója tízezer koronát küldött az alap céljaira 
az olasz harctérről. A vidéki agitáció is a legnagyobb sikereket ígérve 
indult meg. 

Népművelés. 1917. évf. 3. sz. — Bellaagh Aladár: Aro,ny. Alkalmi 
méltatás. 

U. i. 5. sz. — Bellaagh Aladár : Mit tett Mária Terézia nemzeti 
művelődésünkért ? 

U. i. 9—10. sz. Barcsai Károly: Tompa Mihály a nevelésről és 
tanításról címen T. pedagógiai gondolatait elemzi egyházi beszédei alapján. 

U. i. 11—12. sz. Bellaagh Aladár : Mikes. Pedagógiai szempontból való 
méltatás. 

Nyugat. 1917. óvf. 24. sz. — Nagy Zoltán : Baráti kalauz. Tóth Árpád 
két verses könyve alkalmából. A cikk végén fejtegetés a magyar vers meg-
újhodásának egyik lehetőségéről, melynek végrehajtását Tóth Árpádtól 
reméli. Az enjambement-nak az eddiginél bátrabb és gyakoribb használata 
a vers- és gondolatritmus különválására s ezzel nagyobb ritmus-gazdaságra 
vezet. 

U. ». 1918. óvf. 1. sz. — Erdély Jenő : A front lelke. A harctéri hír-
lapokról. 

U. ». 2. sz. — Ignotus : Arcképvázlat Móricz Zsigmondról. Nemrég azt 
irta Móriczról, hogy ő magyar regény Arany Jánosa. Most meg Zolához 
hasonlítja, kivel az «apokalipsziás vizionáriuseágban» rokon. Minden mü-
vében van egy alakja, kit csakugyan ő figyelt meg s annak a szemével 
nézi a többit. 

U. i. 4. sz. — Ady Endre : Daudet és Kiss. Egy Kiss Menyhért 
nevű Író, aki háborús verseket készít, egyik novellájában Daudetból 
«merített». Az elhallgatott «téma-kölcsönzést» maró szatírával említi Ady, 

Tóth Árpád : Szép Ernő. A költő lírájának jellemzése. 
U. i. 5. sz. — Gellért Oszkár : Tőrök Gyula. A regényíró legújabb 

köteteinek jellemzése. 
U. >. 6. sz. — Gellért Oszkár : Ignotus novellái és versei. Lirizáló 

lellemzés. Kritika helyett novellisztikus visszhang. Csak annyit lehet 
belőle megfogni, hogy a cikkírónak tetszenek Ignotus munkái. 
U. I. 8. sz. — Schöpflin Aladár : Cholnoky László novellái. Ez a 

novellista öccse Cholnoky Viktornak. Mint iró is hasonló elhunyt báty-
jához. Ugyanaz a fantasztikum, ugyanaz a szarkasztikus él, ugyanaz a 
megértés as élet nyomorúsága iránt. Csak a közvetlenség kevesebb benne, 
viszont ezt ellensúlyozza pedánsabb stilizálása. Különös témái és saját-
ságos bősei vannak. Ahogyan például az alkoholista ember lelki világát 
festi, ea a művészi szépnek egészen új fajtáját tárja föl az olvasó előtt-

U. г. 9. sz. — Ady Endre : Kaffka Margit versei. Elismeréssel szól 
К. M. verseinek most megjelent gyűjteményéről. Ez az asszonyíró nem 
szorul udvarias bókokra. Vannak nagyon szép sorai, de azért a bíráló 
.a legszebb szavú Kaffka-verseken sem tudott nagyon megindulni. 
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U. i. 10. sz. — Füst Milán : Moly Tamás. Kritika vagy tanulmány 
akar lenni, de M. T.-ról nem mond semmit vagy a semminél is keveseb 
bet. Mondatok bugyborékolása. — Fenyő Miksa bírálja Alexander Bernát 
legújabb német munkáját, melyet a modern magyar irodalomról írt a 
Franklin-Társulat Ungarn című kötetébe. Helyes észrevételei mellett van-
nak olyan megjegyzései is, melyek a történeti érzék hiányából fakadnak. 

Pester Lloyd. 1917. évf. 316. sz. — Otto Alscher : Ein Ofner Roman. 
Dezasse-Lindheim Ilda grófnő «Die weiche Welle» című (Max Hesse-nél 
Berlinben megjelent regényét) bírálja, mely Budán játszik. «Néhány ember 
lényéből árad ki az egésznek hangulata, abban él a régi s az új Buda.» 

\ Pesti Napló. 1918. évf. 4, 10, 21, 33, 39. sz. — Hatvany Imjos : Feleségek, 
felesége. Cikksorozat Petőfi Sándornéról. 

U. ». 5. sz. — Hatvany Lajos: Ignotus. (Verskötetének megjelenése 
alkalmából.) Prózája nehézkes, jelzői kínosan kieszeltek, szóképzései fölös-
legesen merészek, mondatainak kusza a rendje, de tanulságos, sőt élvezetes 
finomságok, ötletek bukkannak fel forgatagos szövegéből. Nincs egysége* 
világnézete, szakadásos lelkének szakadozott tanait foglalja soha össze 
nem forrasztható könyvébe. Termékeny szempontjai mégis vannak s leg-
inkább irodalmi tanulmányaiban. A nemzeti-népies epigonokkal szemben 
a nyugoti, új irányok létjogosultságát állapítja meg. Schöpflin, Salgó, 
Babits, Kosztolányi mind Ignotustól tanultak. Mint költő, Heine, Arany 
és Kiss József hatása alatt áll. Nem ömlik belőle a vers, hanem fúrj a -
faragja s e műgond meg is látszik költészetén. Versében a kulturember 
ösztönéletét fedi föl a kulturember kultureszközeinek összes raffináltságá-
val. Majdnem mind erotikus versek. 

U. i. 9. Nádas Sándor : Méltóságos irök ülésén, (a Kisfaludy-Társaság 
ban). Epés és gúnyos beszámoló a felolvasó ülésről. 

U. i. 28. sz. — Madarász Viktor «Hazám felírású képének kiállítása 
alkalmával Lakatos László cikket ír 'a félreértett Petőfiről. A demok-
ráciának küzdelmes harcokat kellett vívnia, míg végre elismerték róla, 
hogy ő a Petőfi igazi testőrsége, nem pedig az a vármegyei nacionaliz-
mus, amely hosszú időn át a haladás és a proletármozgalmak ellen való 
konok viaskodásban magáénak vallotta Petőfit, a világpolgárt, a jobbágy-
ság felszabadításának költőjét. Talán csak a Lisznyai-féle versek, a Petőfit 
utánzó iskola durva és erőszakos tehetetlensége támasztott annyi félre-
értést Petőfi és a magyar értelmiség közt, mint ez a kép. Csak lassau 
rehabilitálták nálunk Petőfit a fiatal írók és a néptömegek, melyek az б  
verseiből írtak idézeteket tüntető körmeneteikkor tábláikra. A szilajon 
együgyű pátosz ma már halott valami. 

U. i. 44. sz. — Diószeghy Tibor: Segesvár közelében megtalálták Petőfi 
óráját. Napihírszerű cikk. 

U. i. 58. sz. — Közli Halász Imre halála körülményeit, életrajzát ée 
műveit. V. ö. Pester Lloyd 58. Világ 58. sz. 
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Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. 1918. évf. 3—4. ez. A tanítónő. 
Kifogásolja Kun László ilycímü novelláját (mely a Tanítók Lapja 1918. 
1. számában jelent meg), amelyben állítólag a lelkészeket pellengérre állító 
dologról van szó. 

U. i. 11. sz. — A fáklyá-ról. Hörömpő Ferenc pócsmegyeri lelkész 
válasza Lakatos Lászlónak Móricz Zsigmond Fáklya című regényéről a 
Pesti Naplóban megjelent bírálatára. «Nagy tévedés azt állítani, hogy 
Móricz Zsigmondot feltétlen auktoritásnak kell elismernünk a magyar pro-
testáns Siont illetően.» 

U. i. 25—27. sz. — Deák Imre : Móricz Zsigmond fáklyája. Üdvözli 
Milotay Istvánt abból az alkalomból, hogy ez az Új Nemzedék 1918. évi 
17. sz.-ban tiltakozott a református papnak oly képtelen beállítása ellen, 
•minő Móricz Zs. «Fáklyái-ja. 

Protestáns Szemle. 1917. évf. 9—10. sz. — h'erenczi Zoltán : A magyar 
protestantizmus irodalomtörténeti jelentősége. A református, evangélikus 
ós unitárius vallású magyar írók szerepének fontosságáról a magyar iro-
dalom fejlődésében. — Zoványi Jenő : Adatok a magyar protestantizmus 
múltjából. Szól többek között a Todoreszkn-töredékről, Sylvester János 
állítólagos lőcsei papságáról, Czeglédy György és Károlyi Péter írói mun-
kásságáról. Adalékait a protestáns hittudományi irodalom kutatói haszon-
nal forgathatják. Viszont nem ártana, he a szerző is forgatná az irodalom 
történeti folyóiratokat. így nem eshetnék meg vele, hogy újra fölfedezze 
azt, amit Sylvester Jánosról Hajnóei Iván az Irodalomtörténet 1913. 
évfolyamában már kiderített, még pedig, a Hain Gáspár-féle krónika föl-
használásával, jóval pontosabban. — Payr Sándor : Dévai Mátyás Luther 
Harten házában. Eldönti az eddig vitás kérdést. Dévai Biró Mátyás 
Wittenbergben egy ideig Luther házában lakott és étkezett. A magyar 
reformátor nem tudott ugyan németül, de mestere és asztaltársai több-
nyire latinul beszélgettek. Általában Luther házába sok magyar járt. 
Luther nagyrabecsülte a magyar nemzetet. A személyével kapcsolatos 
magyar vonatkozásokat egybe is állítja a szerző. 

U. i. 1918. évf. 1—3. sz. — Schneller István: Comenius és Apáczai. 
A két pedagógus eszméinek kapcsolata. — Sámuel Aladár : A református 
pap a XVlI-ik században. A katolikus papság üldözéseivel szemben milyen-
nek mutatkoznak a református prédikátorok ? Erre a kérdésre az egykorú 
munkák alapján felel a szerző. A kép, melyet az olvasók elé állit, jól 
ábrázolja a hitükért állhatatosan küzködő, tudományos kálvinista lelki-
pásztorokat. S. Szabó József: Tompa emlékezete. Meleghangú meg-
emlékezés. 

U. i. 4—ti. sz. — Rácz Lajos : Régi levelek. Adatok Kazinczy Ferenc ér-
demes tanárának, Szentgyörgyi István sárospataki professzornak életéhez. — 
Sámuel Aladár : A református lelkész a XVII. században. A református 
lelkészek munkájáról és gondolkodásáról az ellenreformáció-korabeli val-
lásos munkák alapján. — Mitrovics Gyula : Tompa helye költészetünkben. 
Tompa költői nagyságának védelme azokkal szemben, akik vonakodnak attól. 
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hogy Tompát Petőfivel és Arannyal egy sorban említsék. Cikkíró szerint: «Igaz, 
Tompa nem volt az a génie, ami Petőfi, sem az, ami Arany. Csakhogy 
nagyságra nézve egyfelől Petőfi és Arany, másfelől Tompa között az ő 
genre-ökben sincs még egy másik hasonló ; és így ha Tompa kisebb is, 
mint ők, mellettük mégis Tompa a harmadik». 

Rendkivüli Újság. 1918. évf. 4. sz. — Mai pesti költök. Bizalmas szí 
nezetü közlések Ady Endréről, Juhász Gyuláról, Somlyó Zoltánról, Szép 
Ernőről. 

Sárospataki Hirlap. 1918. évf. 1—2. sz. Mikes Rákóczija. (Tárca.) 
Jellemrajz a Törökországi Levelek alapján. A szerző a végén megjegyzi, 
hogy Mikes Rákóczija : « Egy kicsit más kép, mint amit Szekfü fest róla. 

U. i. 3—4. sz. — Kálniczky Géza : Tompa kassai fogsága. Azoknak 
a nyomoknak ismertetése, melyek a költő fogságára vonatkoznak ; újabb 
írásbeli emlékek — sajnos nem kerültek elő. — G. : Csokonai szól az 
estvéhez. Vers. 

Sárospataki Református Lapok. 1918. évf. 1. sz. — Rácz Lajos : Tompa 
és Debrecen. Kardos Albertnek a debreczeni Csokonai-körben «Tompa és 
Debrecen» címen tartott felolvasása egyik-másik megjegyzésére vonatkozó 
helyreigazítások. A szerző úgy véli, hogy Tompa elbeszélő költészetében 
azért találjuk kevés nyomát a debreceni tárgynak, mert a költő élete föld-
rajzilag távol esett Debrecentől, életkörülményei más szintéren játszódtak 
le ; Kardos szerint pedig Tompát az távolította el Debrecentől,hogy szív 
vel-lélekkel sárospataki diák volt, Sárospatak pedig nem szerette Debre-
cent. (L. még u. e. lap 4—5. sz.-ban a «Még egyszer Tompa és Debrecen» 
c. cikket.) 

U. i. 11—14. sz. — Emlékbeszéd Perényi Gáborné szül. Ország Ilona 
felett. ír ta Szikszai Fabricius Balázs. Latinból magyarra fordította Szinnyei 
Gerzson. (Folytatása a 22—23. ós 26—27. sz.-ban.) 

U. i. 18—19. sz. — Tompa-morzsa. Lévay József egy kis nyolesoroi* 
verse, melyet Hanvai Zoltánhoz intézett s 1918. ápr. 19-én kelt leveléhez 
ceatolt. 

Svenska Dagbladet. 1917. évf. 349. sz. — «En roman fran ostfronten« 
című oikkben G. B. (Gunnar Björkman) részletesen foglalkozik Biró Lajos 
a Mélység Lakói c. regényével, melyet svéd nyelvre Hotel Lemberg címen 
fordított le az eredetiből Lefflerné-Liljekrantz Signe. A kritikus vázolva a 
regény tartalmát, kiemeli a kompozíció egységét és az elbeszélés valósze-
rűségét, bár az egészet nem tartja elsőrangú művészi munkának. 

U. i. 1918. évf. 18. sz. — Bészletes beszámoló Vajda Ernő Délibáb 
című darabjának norrköpingi bemutatójáróL A kritikus — Ejnar Smith — 
megjegyzi, hogy a darab belső értéke nem olyan nagy, amely megmagya-
rázná, miért fogadták el a külföldi színpadok egymásután. A kritikából 
megtudjuk, hogy a darabot, mely a svéd fordításban a Fata Morgana címet 
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kapta, a Stockholmi Svenska Teater ég az egyik göteborgi színház is elfo-
gadta előadásra. 

U. i. 4. sz. 4. sz. (B) — Közli Herozeg Ferenc arcképet és a Bujdosó 
Emlékek című novelláját svéd fordításban. A novellához fűzött előszó rövid 
és világos képet ad H. F. írói pályájáról és sikereiről. A fordítást Lefl-
lerné-Siljekrantz Signe végezte. 

U. i. 60. sz. — August Brunius ismerteti rövidebb cikkben Földes 
Imre, Grűn Lili c. színdarabját, melynek mároius hó 2-án volt a bemutatója 
«Provryttaren« (A vigéc) címen a stockholmi Vasateaterben. «Épen nem 
kiváló művészi komédia fantasztikus helyzetekkel ós ragyogó dialógus-
sal, ahogy várta volna az ember, hanem egyszerű német polgári vígjáték. » 
A darabot meglehetős unalmasnak tartja. 

U. i. 125. B. sz. — Közli Balla Ignác arckópét és a Csodálatos Váza 
eímű novelláját. Az arcképhez fűzött ismertetés megemlíti, hogy «В. I. 
nem a heves szenvedélyek rajzolója, hanem inkább nagy szeretettel ós 
finomsággal analizálja a szelídebb emberi érzelmeket». 

U. i. 131. sz. — Kritika Vajda Ernő Délibáb című vígjátékának stock-
holmi bemutatójáról: 1918. május 17. 

Századok. 1918. évf. 3—4 sz. — Márki Sándor : Horváth Mihály. 
Kiegészítő fejezetek a szerzőnek Horváth-életrajzához, mely most jelent 
meg a Magyar Történelmi Életrajzokban. Jellemzi Horváth Mihályt, mint 
életrajzírót s mint egyházi és tanügyi politikust. — Zoványi Jenő : Czeg-
tédi Ferenc életrajzi adatairól. — Adalékok. 

U. i. 5—6 sz. — Klebelsberg Kunó : Elnöki megnyitóbeszéd. A Magyar 
Történelmi Társulat elnökének az 1918. évi közgyűlésen elmondott meg-
nyitóbeszéde rendkívül kedvező fényt vet a Társulat legújabb fejlődésére 
és törekvéseire. A Társulat vezetősége eredményesen munkálkodik, hogy 
szervezze a tudományos munkát. Maga az elnök rövid időn belül több 
mint százezer korona tőkét szerzett az újabbkori történeti kútfők kiadásá-
nak megindítására. Azonkívül külön harmincezer koronát gyűjtött egy 
másik vállalat kiadására. Az alapító és rendes tagok számának gyarapo-
dása meglepő, a folyóirat gazdag tartalmú. — Márki Sándor : Horváth 
Mihály. A nagy történetíró utolsó munkáinak alapos ismertetése. — 
Hellebrant Árpád : A magyar történeti irodalom 1917-ben. Bószletea 
repertórium. 

Szegedi Napló. 1918. évf. 1. sz. — Forradalom a Dugonics-Társaság 
ellen címen Móra Ferencnek a Dugonics-Társaságban tartott előadásából 
közöl egy részletet. 

U. ». 2. sz. — Kovács János. 1852- 1918. Nekrológ. 

Színház és Divat. 1917. évf. 50 sz. — Vezércikkében Komor Gyulát 
méltatja. 

ü. ». 1918. évf. 2. sz. — Ruttkay György: Jób Dániel címen az Őszi 
vihar szerzőjéről ír s fényképét is közli. 
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U. ». 5. sz. — Bálint Lajos : Biró Lajos. Méltatás. 
U. i. 52. sz. — Közli Molnár Ferenc, Biró Lajoe, Szomory РеявЛ 

Hevesi Sándor, Harsányi Zsolt nyilatkozatát a színpadi sikerről. 

Társaság 1918. óvf. 2. sz. — Darnay Kálmán : Kisfaludy Sándirr 
«•zen-elmei címen visszaemlékezéseket ír. (П. Medina Mária.) 

Temesvári Hirlap. 1918. évf. 10—11. sz. Xá.ntus Jánosné Dolesehall 
Gábriellé : Intimitások Tompa életéből. Gyermekkori emlékek Tompáról. 
T. a szerző atyja az öreg Poleschall szerint fiatalabb éveiben nagyon kedé-
lyes, víg címbora' volt. Állandóan támogatta Fákh Albert írónak beteg 
ti vérét, egy szegény asztalost. T. ellensége volt a nőemancipációnak, s 
Kazinczy Gábort is arra kérte, hogy a képviselőházban foglaljon állást a 
női kérdés ellen, ha napirendre kerül. A bánfalvai kastélyban gyakran volt 
együtt a baráti kör : Tompa, Kazinczy Gábor, Dolesehall, Egressy Gábor. 
A birtokában levő T.-leveleket Xantusnó a temesvári Arany János-tár-
saságnak adta megőrzés végett. 

U. ». 35—36. sz. — Sítúra Szilárd : Gyóni Géza élete és költészete. 
Tárca. 

Történelmi Közlemények Abauj-Torna vármegye és Kassa múltjából 
1916—1918. óvf. 1. sz. — Czobor Alfréd: A kassai színészet története. 
(Folyt.) A színház építése Sztáray gróf kamarai adminisztrátor ideája volt. 
s az ő kezdeményezésére 1786-ban határozták el azt. 1790. ápr. 1-én feje-
ződött be az a nagy munka, mely Kassának egy évszázadot meghaladó 
időre alkalmas, a város közönségének igényeit kielégítő színházat biz-
tosított, A színházban eleinte német színészek játszottak, csak később lett 
» magyar nyelv és műveltség terjesztője. 

Új Erdély. 1918. évf. 1—2. sz. Sidney Carton: E. Kovács Gyula 
leveles ládájából. Ismerteti E. K. Gy. irodalmi levelezését s közli Abonyi 
bajosnak és Csepreghy Ferencnek egy-egy levelét. 

Új Id6k. 1917 óvf. 49. sz. — Szüts Iván: Egy vers és annak Odys-
seája. címen közli Szüts Ivánnak orosz hadifogságból regényes módon 
hazakerült versét. (Magyarok a Volgán.) 

Ungarische Rundschau. 1916—1917. évf. 1. sz. — Robert Gragger : Pn.ul 
Gyulais Einfluss auf Karl von Holtéi. Gyulai hatásáról Holteinek «Der 
letzte Komiidiant» (1863) című regényére. Cikkíró közli Jósikának egy 
Holteihez intézett levelét is. 

Uránia. 1918. óvf. 5. sz. — Szász Károly: Molnár Viktor 1859—1918. 
(Képpel) Nekrolog. — Bakonyi Hugó : A nyelvek és egyedek szókincse. A tárgy 
gazdag irodalmára is folyton utaló, példákban és statisztikai adatokban 
bővelkedő érdekes dolgozat egyebeken kívül hangsúlyozza, hogy «A nyelv 
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a takarékosság elvénél fogva az újabb fogalmakra is lehetőleg a legkeve-
sebb változtatással a régi szókat szereti felhasználni . . . . Innen ered ar 
Író és költő gyakori nyelvküzdelme s a régi világfelfogáslól eltérő, főkép 
újabb tudományágakban annak szükségessége, hogy a maguk sajátos gon-
dolatviláguk részére egy újabb külön terminológiát alkossanak.» 

Vasárnapi Könyv. 1917. évf. II. félév. 9, 10, 11, 12. sz. Tompa 
Mihály. Élete és költői pályája. 

Vasárnapi Újság. 1918. évf. 13. sz. — Magyar írók otthonukban cimeu 
közli Pokár Gyula önmagáról adott nyilatkozatát. 

U. i. 25. sz. — Gyóni Gézáról. Halálának története egyik fogoly-
tárnának levele alapján. A szöveget több krasznojarszki rajz kiséri. Függe 
lékül Gyóni Géza néhány ismeretlen költeménye 1916-ból. 

U. i. 26—27. sz. Rédey Tivadar : A nyolcvanéves Szily Kálmán. Meg-
emlékezés a nagynevű tudósról. A szöveg mellett arckép. 

U. i. 28. sz. S. A. : Lévay József. Az elhunyt költő érdemeinek mél-
tatása. Két verse a magyarság közkincse lett : a Mikes és a Szüretünk. 

Virradat 1918. évf. 1. sz. — Oláh Gábor : Az én programmom címen 
kifejti az új lap irodalmi programmját, «eddig csak lírai költészetünk 
ment át a nagy metamorfózison. A magyar regény, a magyar dráma még 
csak ezután fogja átélni az átváltozás csodáját». — Bródy Sándor :> Jegy-
zetek a kormányzó utolsó napjairól és haláláról címen Kossuth Lajosról 
ir. Folytatása a 2, 3, 4, 5, 6. sz.-ban. 

U. i. 2. sz. Újlaki Antal : Tömörkény, a hírlapíró. Tárca. 
17. i. 5. sz. — Mélacsai : az Irodalmi Kalendárium című rovatban 

Gáspár Imréről ír. (Folytatása a 6, 7, 9. számban.) 
U. i. 7. sz. — Balassa Armin: .4 > vaj da- utolsó jelöltsége. Meg-

emlékezés Eötvös Károlyról. 
U. i. 8. sz. — Oláh Gábor: A magyar regény (folytatása a 12. szám 

ban) Közli Krúdy Gyulának : Bukfenc című könyvéről a Virradatnak irt 
levelét. 

U. i. 26. sz. — Mélacsai : Száez Piroskáról ír méltatást. 
U. i. 28. sz. — Oláh Gábor : A művészi alkotás lélektana. Cikk. 

Vossische Zeitung. 1917. évf. X I I . 28. sz. Atfreil Klaar : Lili Grün. 
Tárca Földes Imre darabjának első előadásáról a berlini Residenz Theater 
ben. Az új magyar exportdrámákat a temperamentum fókezetlensóge ée 
merész ötletek jellemzik, melyeknek erős fűszerezettsége nem éppen 
marad a jóízlés határain belül. Földes darabja a könnyű vásári portékához 
tartozik, drámailag tarthatatlan, de meglehetősen színszerű kombinációt 
tartalmaz, úgyhogy naiv fogékony nézők számára élvezhető. A színészek 
sikerhez segítették a darabot. L. még : Berliner Volkszeitung 1917. évf. 
XII. 28. sz. Die Post 1917. évf. XII. 28. sz. — Deutsohe Tageszeitung 
1917. évf. XII. 28. sz. 
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Zászlónk. 1918. évf. 7—8. sz. — Sík Sándor• : Zrínyi mondja. Vers. — 
ftadványi Kálmán : Hallj meg engem élő magyar ! Zrínyi Miklós költői, 
hadvezéri és államférfiúi jelentőségének népszerű ismertetése (képekkel). — 
Graff Kálmán: Ót hallgassátok. Vers Zrínyiről. — «Nem heon magának 
de mend ű fajánek halálul evék». Kép a Zrínyiek sorsáról Siedl F. 
egyetemi előadásai nyomán. 

U. i. 9—10. sz. — Radványi Kálmán : Etelka kulcsa. Dugonics And-
rásnak és Etelka című regénye jelentőségének méltatása Dugonics halá-
lának százéves fordulója alkalmából. (Három képpel.) 

Zeitschrift Für Bücherfreunde. 1917—18. évf. 2. sz. — Béla Kőhalmi : 
Budapester Brief. Beszámoló a magyar könyvészeti eseményekről, "külö-
nösen a német-magyar kulturális kapcsolatokra való tekintettel. 
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