
FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE 

Folyóiratok. 

A Szent István Akadémia Értesítője. 191!). évf . 1. sz. — V a r g h a D á m -

j án : A Döbrentei-kódex mint Halábori Bertalan irása. Ber ta lan pap a 
Döbrentei-kódexnek nem átdolgozója, nem szerkesztője, lianem másolója. 

Akadémiai Értesítő. 1919. évf. 2—4. sz. Badics Fe renc : Gyöngyösi 
István ismeretlen elbeszélő költeménye. A szerző megállapítja, hogy Gyön 
gyösínek eddig ismert művein kívül maradt fönn egy terjedelmesebb köl-
teménye, mely Proserpina elrablásáról szól s amely valószínűleg 1669—1671 
táján készült. Szinnyei Ferenc : Történeti novelláink Jósika után. Az 
1836-tól a szabadságharcig megjelent tör téne t i novellákból ( = 350 drb. ) 
kitűnik, hogy Jósika ha tása nem volt oly általános, mint gondolnók s 
novellistáink kevés kivétellel a régi nyomokon haladtak. Jós ika hatása 
főkép egyes részletekben, az elbeszélő technikában s talán legfeltűnőbben 
a leírásokban jelentkezik. A novellák közül a. városi életet és a népéletet 
alig néhány rajzolja, ma jdnem mind lovagtörténet. Meséjük komoly, víg-
tárgyú nyolc akad köztük. 

5—12. sz. — Pintér J e n ő : Jelentés a Teleki-pályázatról. Beérkezett 
kilenc szomorújáték. A díjat nem adták ki. — Jelentés a Lukács Krisztina-
pályázatról. «A magyar irodalmi nyelv kialakulása Kazinczy Ferencig» 
című pályatétel kidolgozásával Trócsányi Zol tán bizatott meg. 

1920. évf. 1—5. sz. — Pintér Jenő: Jelentés az 191Í). évi Karátsonyi-
jutalómról. A dijat nem adták ki. — Ugyanez a sors érte a Teleki József 
és a Péczely-díj pályázóit is. 

Budapesti Szemle. 1919. évf. 3. sz. Baranya i Zoltán: Eduard Sayous 
levelezése magyar tudósokkal. Levelek Toldy Ferenchez, Gyula i Pálhoz, 
Budenz Józsefhez az 1869—1896. évek közé eső időből. 

4. sz. — Mitrovics Gyula : Beöthy Zsolt mint szépíró. A cikk Beöthy 
Zsolt hetvenedik születésnapja alkalmával ú j í t j a fel azoknak a munkáknak 
az emlékét, melyek már az irodalomtörténet távlatába jutot tak. 

6. sz. — Beöthy Zsolt : Bánóczi irodalomtörténeti munkásságához. 
Bánóczi József Kisfaludy-életrajzának díszes helye van a magya r írói élet-
rajzok fejlődésének folyamában. Ez a hely Gyula i Vörösmartyja ós Mikszáth 
Jókai-életrajza közé esik. Mint Gyulai, Bánóczi is eleget k íván tenni a 
tudománynak, de mint Mikszáth a já tékos elme könnyed elevenségével 
beszél hozzánk hősének nemcsak életéről, hanem belső világáról is. 

7. sz. — Beöthy Zsolt : Bérezik Árpád búcsúztatója. — Kozma Andor : 
Dóczy Lajos ravatalánál. Alkalmi gyászbeszédek. 
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8. sz. — Viszota Gyula : Eötvös József levelei Széchenyi közlekedési 
javaslatáról. Az i t t közölt érdekes adatokból kitűnik, hogy Eötvös 1831-
ben egy vígjátékot í r t s ebben Széchenyit Fellegvári néven nevetséges, 
szerepben tüntet te fel. A darab m a nem ismeretes. — Tolnai Vilmos : 
Széchenyi István és a magyar nyelv. Széchenyi nemcsak a nyelvtanulás-
ban, hanem a nyelvfejlesztésben is önmaga jár elől jó példával. Általában 
bárhol ós bármikor valami kapcsolatban van a m a g y a r nyelv ügyével, 
annak ő leghathatósabb szószólója. — Papp Ferenc : Gyulai Pál Rom-
hányija. Gyulai képzelete Bdftihányiban egyrészt a t ragikai hatás felkel-
tésére törekedett, másrészt kedvelt költői célja volt a szabadságharc és 
az elnyomatás korának rajza is. A m ű megalkotásában kitűzött költői 
fe ladat rokon Pusk in Anyeginjével. A két költemény azonban csak a 
cselekmény íőbb vonásaiban mutat egyezést. Romhányi — töredékes alakjá-
ban is — új műformával , a lirai eposszal, gazdagítja irodalmunkat, a való-
szerűség diadalát jelenti , de a real izmus számára megment i a romant ika 
legbecsesebb eredményeit . 

10—12. sz. — Ferdinándy Gejza : Gróf Széchenyi István mint köz-
jogász. Nincs a közjognak kérdése, melyre Széchenyi figyelme ki ne ter -
jedt volna. Mindenre van talpraesett megjegyzése vagy egészséges indít-
ványa. Egyebek közt a magyar nyelv uralmának intézményes jogi biz-
tosítékot követel. — Papp Ferenc : Báró Kemény Zsigmond mint szer-
kesztő s röpiratiró. Kemény 1S42 elején vette át barátaival az Erdélyi 
Hí radó irányítását. Cikkeiben bírálta az országgyűlés munkarendjét , fog-
lalkozott a t isztújí tás kérdésével, az adórendszer igazságtalanságaival s a 
szász kérdéssel. Később -politikai harca i eszközéül a t anulmány formájá t 
választotta. így je lent meg a Korteskedés és ellenszerei című röpirata . 
Célja benne a magyar alkotmány bí rá la ta és reformja volt. — Voinovich 
Géza : Zempléni Árpád. Képzelete bejár ta a turáni népek egész körét. 
Ezzel epikánknak ú j tárgykört hódítot t , melyben sok a költői vonás. Ez 
idegen, különös, költői világ nehézségeit Zempléni n e m tudta mindenben 
legyőzni, de utóbbi műveiben egyre jobban meghódítot ta . 

1920. évf. 1. sz. — Beöthy Zsol t : Irodalmunk és jövőnk. A nemzeti 
érzésnek és műveltségnek főápolója ná lunk mindenkor az irodalom volt. 
Sok százados életében első megtévelyedése az utóbbi évtizedeknek azzal 
a végzetes iskolájával jelentkezett, ame ly a kultura léha gőgjével hi rdet te 
nemzet i és erkölcsi közönyét. — Négyesy László : Hét év kritikai iro-
dalma. A Kisfaludy-Társaság az 1919. évi Greguss-jutalmat Beöthy Zsolt 
művének «A magyar irodalom kis tükré»-nek ítélte oda. 

4. sz. — Beöthy Zsol t : Költészetünk Mohács után. A kor költészeté-
ben — eszmei ós érzelmi magját tek in tve — kettős törekvés figyelhető 
meg : a nemzeti érzésnek ós a katonai szellemnek ápolása. — Négyesy 
László : Zrínyi prózai munkáinak új kiadása. A kiadás nem lesz teljes, 
mer t terjedelme húsz ívre van korlátozva. Zrínyi leveleit mellőzni kellett. 



FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 23 

Benne lesz azonban az irodalmi céllal készült dolgozatok j ava . Minthogy 
a kötet a művelt nagyközönségnek szól, a berendezésben, magyarázatok-
ban, de a szöveg helyesírásában is ennek a szükségletei vétettek figye-
lembe. Zrínyi t mint prózaírót elsősorban ugyanazok a fősajátságok jellem-
zik, melyek benne a költőt karakterizálják. Rendkívül vonzóvá teszi az б 
szellemi képét forró hazaszeretetével együt t európai ku l tu rá j a , továbbá az 
a tárgyias gondolkozásmód, mellyel az elméleti elveket mindjár t a gya-
korlati élet szolgálatába tud ja állítani. 

5—6. sz. — Berzeviczy Albert : Zrínyi Miklós, a költő emlékezete. 
A magyar géniusznak nagy férfiakban való megnyilatkozása történelmünk 
utóbbi négy-öt évszázadából néhány nagy alakot emel nemzet i horizontunk 
fölé, kiknek ha rokonvonásait és ellentéteit elemezzük, nemzetünk egész 
életfolyására világot vetünk. 

7—9. sz. — Tolnai Vilmos : Arany Vojtina leveleinek keletkezése. 
Vojtina I . levele 1850 okt. 21. előtt, а I I . pedig okt. 27. u t á n keletkezett. 
Okul szolgáltak a Hölgyfu tá r poétáinak s hozzájuk hasonló vad zseniknek 
versei, ösztönzésül pedig Erdélyi J ános értekezése a népköltészetről, 
Fogarasi verselmélete, a Szépirodalmi Szemle idevágó cikkei és tanulmá-
nyai, Csokonai verselméleti fejtegetései. 

Egyetemes Philologiai Közlöny. 1919. év f . 1—5. sz . — Z a m b r a Ala jos : 

Metastasio Poéta Cesareo és a magyarországi iskoladráma a XVIII. század 
második felében. E ter jedelmes t anu lmány kimutatja Metastasio hatását 
az 1730-tól 1790-ig ter jedő korszakra. Adatai szerint a XVIII . század 
második felében az iskoladrámákat szerkesztő páterek a nevezett olasz 
költő 26 melodrámája közül t izenhármat fordítottak le, illetve dolgoztak 
át az iskolai színpad számára . A legtöbb fordítást ta r ta lmazza a Magyar 
Nemzeti Múzeum Széchenyi-könyvtárának Bartakovics József-féle kéziratos 
iskoladráma gyűjteménye. Tartalmánál és jelentőségénél fogva méltán 
sorakozik mellé a zirci apátsági könyvtár kéziratos gyűj teménye, mely 
14 darabból áll. A fordítók közül Illei János, Kreskay Imre, Gánóczy 
Antal, Patachich Adám és Czapáry László érdemesek az említésre. — 
Thienemann Tivadar : Szenei Molnár Albert német fordításai. Az itt szóba-
jöhető művek rövid ismertetése utalással a német irodalom szempontjából 
is fontos mozzanatokra és Dézsi Lajosnak Molnár Albertről írt alapvető 
müvére. Molnár jól tudot t németül és jól fordított. — Pais Dezső : Madách 
és Lamartine. A szerző egybevetése a lapján valószínűnek látszik, hogy a 
k imuta tható hasonlóságok nem véletlen találkozások. — Király György : 
A Teli-monda és a llatto-monda legrégibb nyomai irodalmunkban. A Teli-
mondára való első célzás irodalmunkban Bornemissza Pé ternek a Fejede-
lemségről szóló elmélkedésében ta lá lható (Postilla, V. 415. 1. — 1579). 
A Hatto-névvel kapcsolatos egérmondára való utalással is Bornemissza 
Péternél találkozunk először (Postilla, V. 475.). — h. : Adalék a Toldi mon-
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ilához c ímen Soiymossy Sándornak az Kthnograpbia 1918. évfolyamában kö-
zölt dolgozatát bírálja. Nem tart ja valószínűnek azt a föltevést, liog}* Toldiról 
Nagy Lajos idejében lovageposz keletkezett. A kérdésre vonatkozó kutatás 
végeredménye szerinte csak az lehrt, hogy Ilosvai forrását nem ismerjük 
és hogy az valószínűen egj7 prózai (latin ?) életrajz volt, melyben sok 
volt a költői, mondai olem. — Tolnai Vi lmos : Jókai forrásaihoz. Jókainak 
az ephesusi matróna tárgykörébe tartozó kis elbeszélése — forrását te-
kintve — a Kultsár I s tván Hasznos Mulatságok 11820. I . 353.) c. folyó-
iratában megjelent Rege c. elbeszélésre vihető vissza. Ugyano t t megtalál-
ható a «Bebe és Brovszlavszky» c. elbeszélés eredetije is Bebe címen 
{1820. I . 42.), továbbá «Az én galambom n e m vált porrá» c. novella for-
rása iA' holt és eleven Szerető» oímen (1810. I. 27.). A B á n l y család e. 
elbeszélés csekély változtatással, néhol szórul-szóra olvasható Szilágyi 
Sándor : Magyar Emléklapok 1848—49-ből c. folyóiratában (rest, 1850. 
402. 1.), ahol Tibor álnevű szerző beszéli el : Tizenhárom Bárdy cím alatt. 
Az Erdély Aranykorában említett «Ördög kertje« leírása ugyanezen folyó-
irat 370. lapján olvasható. -— Szinnyoi F e r e n c : A « Kürt haust» hatása 
koróban. A szabadságharcig terjedő kor szépirodalmi anyagának áttekin-
tésén alapuló összeállítás szerint a «Karthausi» hatása elenyészően csekély 
novellairodalmunkban. A negyvones években a francia roman t ika uralma 
annyira általános volt nálunk, hogy minden más hatást elfojtot t . A kor-
szak legfeltűnőbb Karthausi-utánzata Császár Feroncnek Alom és valóság 
c. műve (Emlény, 1842—184-í.). — Lajt i I s t ván : Ki volt Jankó Szibinyáni ? 
A szerző utalva Szegedy Rezsőnek az E thnograph ia 1917. évfolyamában ily 
címen megjelent dolgozatára felhívja a .figyelmet Herodotos IV. 8—10-re, 
ahol az említett értekezésben közölt mondák egy változata olvasható. 

6—10. sz. — Eckhardt Sándor : Bessenyei és a francia yondotat. Vol-
taire Essai-je, Miliőt ókori története és Vaiset te geografiája voltak Bessenyei 
tör ténelmi és földrajzi tanácsadói. Filozófiai elmélkedéseinek alaphangja a 
szkepticizmus. A természet nagy problémáit megoldhatatlanoknak érezte. 
Végre miu tán Locke nyomán megállapította az emberi ész megismerő ké-
pességének határait, Voltaire és Rousseau deizmusán keresztül visszatér a 
teológusokhoz, kik vigasztalják ós józan okokkal megvilágítják a vallás szük-
ségességét. — Csásfcár Elemér : Bayer József. Bayer művei a magya r dráma-
írás történetében útjelzők ; min t nagyszabású összefoglalások és m i n t minden 
további kutatás kiinduló pont ja i dacolni fognak az idővel. — Kemény 
Lajos megállapítja, hogy Tompa *A jós festőn-jenek forrása: Pe thő Gergely 
«Rövid magya r króniká»-ja volt. — Kilényi Már ia : Magyar vonatkozások 
XVlíI. századi angol regényekben. Richardson a Clarissa Harlowe-ban, 
Fielding pedig a Tom Yones-ban emlékezik meg Magyarországról. •— Rácz 
Lajos : Schopenhauer a magyarokról. A h í res bölcselő műveiben két helyen 
található magyar emberekre való utalás. Az egyik Körösi Csorna Sándorra, 
a másik a halálraítélt gr. Beleznayra vonatkozik. 
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Ethnographie. 1919. évf. 1—6. sz. Szegedy Rezső : Régi szerb vitézi 
étiek Kinizsi Pálról. Az ének voltaképon Vuk despota hűségének dicsőítése ; 
egyébként Kinizsi Pál s a szerb főúr több csatájának mozzanatai olvad-
nak itt össze egy csata képében. — Heller Berná t : Népies és folklorisz-
tikus elemek Zrínyi Miklós műveiben. Zrínyi művei bővelkednek népies 
vonásokban. Nyelve népies hangtani jelenségeket, népies szókat, szerkeze-
leket, szólásokat tün te t fel : szereti a közmondást, a példaszót. Ritmusa 
i t t-ott a népköltés hanpján csendül meg. Költészete ta r ta lmi lag a folklor 
gazdagságából is gyarapszik, néha mese-elemekkel, máskor legendával, 
mondával. Ezeket a t a r ta lmi elemeket a költő nem közvetlenül a népből 
merítet te, hanem az irodalomból, még pedig nem a népiesből. De magát 
az élő néphagyományt >s felhasználta, Solymossy S á n d o r : Az ezeregy -
éj. A kérdésre vonatkozó irodalom gondos felhasználására valló tanulmány 
megállapítja, hogy a nagy mesetárban feldolgozott anyag népmeséken 
alapszik. Amely Ezeregy éj beli tipus vagy motívum nyuga ton is előfordul, 
az a francia, angol, skandináv stb. folklórban az Ezeregy-éjbeli fejlett 
szerkezetet mutat ja , n e m pedig az előző népmesei bázist. A mondaanyag 
lassú felgyülemlésének módját klasszikus példán szemlélteti az Ezeregy-éj 
gyűjtemény. A régi ú . , n . naiv eposzok mondatömege csakis ily írásos 
mondatárak révén gyűlhetet t halomba, mielőtt megéneklője vagy feldol-
gozói akadtak. — Mora Ferenc : Kálmány Lajos halála. Kegyelotes meg-
emlékezés és figyelemreméltó adatok az érdekes egyéniségű, nagy tehetségű 
folkloristáróL — Tolnai Vilmos : A Toldi-monda és a lovageposzok rokonsá-
gához. A Toldi-mondának Parcival — és Trisztán — rokonságára vonatkozó 
egyezései már hetven évvel ezelőtt szemébe ötlöttek Kertbeny Károlynak 
(Toldi fordításához i r t jegyzeteiben), aki re sem Riedl, sem Solymossy, sem 
a többi Toldi-kutatónk nem gondolhatott, annyira eldugott helyen jelentek 
meg észrevételei. — Tolnai Vilmos : Schwank : trufa. A szerző Arany 
.nevében (v. ö. a Pázmán lovag első kiadásához írt műfaj-megjelölését) 
ajánlja a folklore és az irodalomtörténet művelőinek a «Schwank» magyar 
egyértékeséül a «trufa» szót. — Binder Jenő magyar adalékokat közöl 
Antti Aarne-nak : г Az égből jött ember »-röl szóló mesetanulmányához.— 
Szendrey Zsigmond : Népbabonák Jókai müveiben. É rdekes adatközlés a 
nagy költő munkái alapján. — Gulyás Pál : Népköltésünk idegennyelvű 
fordításai- Újabb könyvészeti adatok. 

Katholikus Szemle. 1920. évf. 7 — 8. sz. — Zoltvány I r é n : Irodalom-
elméleti kérdések. Az irodalmi művek legfőbb meghatározó jegye : az érték. 
Annál remekebb valamely költői mű, miné l állandóbb ér tékű és másrészt 
minél általánosabb érdekű érzéstartalmat tud művészi módon közölni az 
emberiséggel. Ebben határozódik a világirodalmi ér ték fogalma is. Az 
irodalomban megnyilatkozó nemzeti lélek mint érzéstar talom irodalmi 
hatás tekintetében ha t a lmas tényező. Az irodalomtörténet az irodalom 
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egész életének törvényszerűségét kutat ja . Föladata nemcsak megértetés, 
hanem értékelő ítélkezés is. Módszere lehet : kutató, föltaláló, ismeret-
közlő és rendszerező. Az alkalmazható módszerek közül i t t is az lesz a 
legcélravezetőbb, amely legtöbb oldalról t u d j a megvilágítani széleskörű é^ 
változatos jelenségekben bővelkedő tárgykörét . 

Krónika. Politikai és irodalmi heti lap Szegeden. 191!). évf. 1. sz. — 
Juhász Gyula : Riportok a régi Szegedről : Zoltánka a Serház-uccában. 
Ismeretlen adatok Petőfi Zoltánról. Petőfi Zoltánt nagybátyja, Petőfi István 
1861) őszén hozta Káló Anta l gombkötő mesternek, Juhász Gyula nagy-
apjának házához. (Serház-utca 407. sz.) Húsz pengő forintot fizetett unoka-
öccséért a teljes ellátás fejében. Beíratta a kegyesrendiek főgimnáziuma 
пак VIII . osztályába. Petőfi Zoltán viharos i f júság után kerü l t már Szö-
gedre. Három hónapig csöndes, komoly fiúnak mutatkozott, de karácsony-
kor szerelmes lett egy leányba s a színészet is vonzotta. Kimaradt az 
iskolából s elment Szegedről. Egy szegedi t anára él még Petőfi Zoltán-
n a k : Tóth Antal kegyesrendi tanár, aki a t anár i kar jegyzője volt abban 
az évben, mikor Petőfi Zqltán a piar is tákhoz jár t . 

Magyar Középiskola. 1920. évf. 1—6. sz. — Huszti József nagy elisme-
réssel szólva Fináczy E rnőnek A renaissancekori nevelés tör ténete című 
munkájáról, kiemeli, hogy az a 23 oldal, mely a magyar humanizmus 
történetét körülbelül Oláh Miklós felléptéig vázolja, önmagában véve tudo-
mányos értékű, mint eddig legjobb összefoglalása e korszak művelődés-
történetének. Egyben megállapít ja, hogy az az adat, mely szerint az «Ad 
Nicolaum V. Pont. Max. de Homero traducendo» című köl teményt Jan us 
Pannonius í r ta volna, Ábel tévedése. Elesik tehát az a föltevés, hogy V. 
Miklós Janus Pannoniust felszólította volna Homeros fordí tására . 

Magyar Múzsa. 1920. évf. 1. szám. — Császár Elemér : Beköszöntő. 
A Magyar Múzsa pár t lap lesz : minden erejével a nemzeti eszme szolgá-
latába áll. — Beöthy Zsolt : Évfordulón. Emelkedetthangú utalás arra, 
hogy Kisfaludy Károly korszakos jelentőségű pályája. 1819-el veszi kez-
detét. — Négyesy László : Az ős Toldi. A Toldi-mondának fejlődése során 
Ilosvait megelőzőleg volt egy lovagi szellemű fázisa. Ennek emlékét őrzi 
az a két bonyodalmú elbeszélés, mely I losvai históriájának első részéből 
rekonstruálható s amelyből Arany az első Toldit alkotta. — Kozma Andor : 
A magyar irodalom halottai. Bérezik Árpád, báró Dóczy La jos és Zem-
pléni Árpád nekrologja. — sz. a . : Az új «Nyugat». Ha Babi ts Mihály • 
magyar ember, hogyan ind í tha t t a meg ú j ra a Nyugatot, a nemzetpusztí tó 

politikai i r ány egykori irodalmi ful laj tár ját . r.—n. : Ismeretlen magyar 
dráma a XVII. századból. Mészöly Gedeon bukkant rá a M. T. Akadémia 
kézirat tárában. Címe : Constantinusnak és Victoriának egymáshoz való 
igaz szerelmekről írott comcedia. Terjedelme 82 levél, k o r a : 1648. 
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2. sz. -— Voinovich Géza : írók és irodalom. Tanulságos megfigyelni 
a közös jellemvonásokat a mult század irodalmában az írók között, a 
kri t ikában és a közönségnél. A m n l t század íróira jellemző a kitartás, 
mellyel pályájukra készültek. E kor tanulmányban leggazdagabb évtizedei 
eredetiségben is leggazdagabbak. Az í róknak ezidőben erős érzékük volt a 
nagy vonások iránt, fel tudtak emelkedni általános eszmékig és érzelmekig. 
Ebben van hatásuk maradandóságának nyi t ja . Nemzeti érzés szempontjá-
ból is erős ez az irodalom. -— á. é. : Tisza István tragédiában. Utalás arra , 
hogy egy német író — Heinrich Schmidt — szomorújátékot írt a t ragikus 
végű nagy államférfiúról. — Íróinkhoz. Melich János, a Széchenyi Országos 
Könyvtár igazgatója, fölkéri íróinkat, hogy valamelyik kötetüknek eredeti 
kéziratát ajándékozzák a Nemzeti Múzeumnak. 

3. sz. — "Voinovich Géza : írók és irodalom. (II.) A mult század első, 
nagyobb felében az irodalmi munkásság és elmélet nem .szakadt úgy külön, 
mint napjainkban. Szépíróink ma n e m írnak kri t ikát . A magyar kr i t ika 
főelve m a sem lehet más, mint a múl tban : a művészi tökély, a nem-
zeti szellemmel összeforrva. — Szász Károly : Csiky Gergely dráma-
írói pályája. Csiky irodalomtörténeti jelentősége két irányban is muta t -
kozik : 1. abban, hogy a költői képzelgések és elvont eszmények ra jza 
helyet t nyomatékkal terelte rá drámaíróink figyelmét a körülöttünk for-
rongó társadalmi élet különböző mozzana ta i ra ; 2. hogy a drámai cselek-
mény kidolgozásában kitűnő példát szolgáltatott. — Az Athenaeum regény-
pályázatán a következő szerzők nyer ték el a tizenöt-, tíz- és ötezer koronás 
pályadíjakat : Kosáryné Kéz Lola, Ha jn ik Miklós és Fa lu Tamás. 

4. sz. — Voinovich Géza : írók és irodalom. (III.) A régi közönség 
kevesebb könyvet vásárolt, de többet olvasott. Az irodalom jobban behatol t 
a köz- és a magánéletbe. — Madách I m r e : Sztgény legény dala c. eddig 
kiadatlan versének közlése. — A Kisfaludy-Társaság nagy napjai. E 
tájékoztató szerint Vargha Gyula és Kozma Andor a Társaság t i tkárai 
húsz évi működés u tán lemondtak. Az új t i tkár Szász Károly lett. Császár 
Elemér, akit másodti tkárnak választot tak meg, nagy elfoglaltsága mia t t 
n e m vállalhatta a megbízást. —- Beöthy Zsolt a Nyugatosokról. A nyugat i 
modernisták iskolája a hűtlenség iskolája volt. Ezt a mételyező irodalmat, 
nemünknek ezt a nadragulyáját , k i kell gyomlálnunk. — sz. 1. : .4 Vojnits-
dij. Az Akadémia ezúttal azt a d rámá t jutalmazta meg, melyet a közön-
ség és az ú jságok is ünnepel tek : Herczeg Ferenc Fekete lovas-át. 

5—6. sz. — Beöthy Zsolt : Vörösmarty és történeti helye. Vörösmarty 
világirodalmi mér ték szerint is klasszikusnak mondható. Elmélkedő köl-
<őt, aki annyira kepzeltetni es ereztetni tudna, ami t gondol, alig i smerünk. 
Másfelől a különböző művészi szemléletmódoknak, költői hangulatoknak 
meglepő vegyítése által t a r tha t igényt kiváló helyre a magyar irodalom 
h a t f t a i n túl is. — Papp Ferenc : Szabolcska Mihály. A falu világából jut 
el a kor eszméinek harcához, de költészetének középponti tárgya a falu 
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marad vadvirágos mezeivel s madárdalos erdeivel. Költeményei legtöbb-
nyire alig egyebek, mint egy-egy csillogó ötlet vagy sejtelemszerű han-
gulat . Érdeme, hogy erkölcsiségén ek t isztasága s ízlésének magyarsága elö 
t i l takozás volt egy hanyatló kornak nemzetrontó eszméi ellen, — r. r. : 
A Petőfi nagydíj sorsa. A Petőfi-Társaság nagydíját Jakab Ödönnek ítél-
ték oda. — Zsigmond Ferenc : Lévay József. Gyakorlati életbölosnek a leg-
nagyobbak közül való, mint költő azonban csupán derék és tehetséges tanít-
ványa két lángelméjű kortársának : Petőfinek és Aranynak. — Patay Pál : 
Levelek a sajtóról. (I.) Az üzleti szempont túltengése okozta, hogy a mul-
tak értékes hagyományai mellett kitartó, t isztes magyar irodalom mel-
lett, az elkorcsosult sajtószabadság erejénél fosva egy változatos ás gazdag, 
de idegen szellemű hírlapirodalom és hozzája illő drámairodalom kelet-
kezett. — B. L. : Jól/ Dániel sikere Bécsben. Szatirikus utalás az Őszi 
vihar c. gyenge színmű sikereinek kulisszatitkaira. 

8. sz. — Berzeviczy Albert: A bolsevizmus a magyar kultúrában. 
A bolsevizmus nem okozhatott volna akkora erkölcsi kárt , a mekkorát 
vallási és iskolai téren is hátrahagyot t , ha munká já t meg nem előzik az 
irodalom és sajtó oly kicsapongásai, melyek a lelkeket mind hajlandób-
bakká tették a vallás és erkölcs minden parancsának és korlát jának meg-

ve tésére . — Rédey Tivadar : .1 magyar beszéd színpadi művészei. (I.) 
Mihályfi Károly. Já tékáról már 1879-ben nagy elismeréssel emlékezik meg 
a sajtó. E jó vélemény később sem fordult balra. — Patay Pál : Levelek 
a sajtóról. (II.) A sajtó felvirágzása és belső leromlása körülbelül a 
bosnyák foglalási háború (1878) idejében kezdődött. Igaz, hogy a szinte 
zsarnoki hata lomra jutot t sajtó sokat tet t a magyarosításért , de az ár, 
melyet ezért a sajtó lába alá került irodalom, tudományosság, művészet, 
sőt közerkölcs is fizetett, bizonyosan borzasztó volt. Angyal Dávid : 
Górgei Artúr Péterfy Jenőről. A nagy hadvezér elismeréssel emlékezett 
meg Péterfynek Görgei István munkájáról szóló cikkéről. — J . . . s. : 
Vörösmarty-akadémia. A tagok jórészének olyan írói múlt ja volt, hogy 

hét város versengett volna azért, hogy — nem ott születtek. Szeren-
cséje volt az irodalomnak, hogy csak egy gyűlést tar tot tak : jött a bolse-
vizmus ós elsöpörte őket. — J . . . s. : A disznófejű nagyúr. A Vörösmarty-
akadémia tagjai Hatvany Lajos bárót szemelték ki ú j Széchenyinek. A báró 
azonban egy évi jövedelme helyett csupán ötezer koronát ajánlott, fel ala-
pítványul. — B. L. : ' A Hét és a magyarság. A Hé t az 1890-es évektől 
kezdve hétről-hétre röpítet te mérgezett nyilait a magyarság legkiválóbb 
embereibe. á. é. : Lafontaine-Társaság Magyarországon. Mi szükség 
nálunk országos Lafontaine-Társaságra, mikor nincs az egész országra 
szóló Arany János- vagy Vörösmarty-Társaság ? — sz. 1. : Herczeg Ferenc 
és a Petőfi Társaság. Herczeg lemondott a Petőfi-Társaság elnökségé-
ről, mert a közeljövőben olyan hivatást szánt magának, mely megkívánja, 
hogy minden erejét koncentrálja. 
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9—10. sz. — Galamb Sándor : .1 magyar lira a kiegyezés után. (I.) 
Az új irányok egyike : bizonyos bölcselőbb szellem terjedése. Ezzel kap-
csolatban röppen be a magyar gondolatba a pesszimizmus árnya. Igen 
jelentékeny változási lehetőséget teremt a kiegyezésben lerakott biztos 
politikai alap az egyéniség erősebb differenciálódása számára is. A régi 
l írában uralkodó témának, a hazafiságnak helyébe egy új királynő lép : a 
szerelem. Mellette egyre hangosabban szólal meg az emberi társadalom 
mélységeinek ja jgatása is. A természetérzék szintén más irányban fejlődik 
ki. De azért az ú j irányok mel le t t a régi irányok folytatói is tovább dol-
goznak s külső és belső formai eredményeik egy színvonalon állanak az 
ú j irányok értékeivel. — Czakó Elemér : Közgyűjteményeink a vörös unt-
il ni alalt. I t t is azt látjuk, hogy nagyokat igéinek, de beváltani nem 

tudnak srmniit . — Bédey T ivada r : .1 magyar beszéd színpadi művészei. 
(II.) Szacsvay Imre . Hetedik éve már, hogy Szacsvay önként megvált a 
színpadtól. Bizonyos, hogy nélküle a magyar színpad szegényebb lott : a 
férfias méltóság hangjaival. — l ' a t ay l 'ál : Levetek a sajtóról. (III.) A rom-
lott sajtónak az irodalommal szemben igen nagy bűnei voltak. Csak a 
M. T. Akadémia és az irodalmi társaságok erélyesebb föllépésétől várható 
az erkölcsi segítség. — B. L. : .4 túlsó partról, lellemző idézetek a Mult 
Ks Jövő c. magyarnyelvű cionista lapnak a magyar sajtó elzsidósodásá-
ról szóló cikkéből. — tz. : Memento. A minap temet tük tudományos iro-
dalmunk egyik legbiztatóbb reménységét ; halálának oka orvosi nyelven : 
az elégtelen táplálkozás. Nem lehetne találni módot arra, hogy a mai 
kul túrát követelő korban megakadályozzuk kul túrér tékeínk további pusz-
tulását. 

11—12. sz. — G a l a m b Sándo r : Л magyar lira a kiegyezés után. (II.) 
Kormai tekintetben legszembetűnőbb változás, hogy az új líra serkentő 
módja erősen variáló, a régi megnyilatkozásoknak haladó formájával szem-
ben. Az új l íra festőibb, a régi plasztikusabb. A régi líra pontos indokát 
adja a bemutatot t érzésnek. Ezzel szemben az új i rány jellemző vonása a 
költemény nyi tva hagyása. Az érzés nincs teljes kerekségóben bemutatva, 
csak egy-két hú r van megütve, a hangulat azután tovább rezeg. — Har t -
mann J á n o s : Vajda János. A mérsékelt termés mellett is Yajila l í rájának 
jó része csak annyiban nagybecsű, amennyiben egyéniségéhez kapcsolódik. 
Képzelete szereti a hatalmas méreteket, a szokatlant, a rendkívülit. Emberi 
ideálja Napoleon. Xemcsak tárgyaiban, hasonlataiban is a nagyság és 
szertelenség vonzza. Nyelvében van eneraia, képzelete szárnyaló, de ver-
selése pongyola s ez egyik oka népszerűtlenségének. — Zsigmond Ferenc : 
Magyar utópia. (Jókai: A jövő század regénye.) A szocializmus állam-
eszményének rajzában Jókai körülbelül megmarad a közhelyszerű optimista 
ábrándok ós szólamok keretében. Annál meglepőbb olvasni manapság e 
regénynek azokat a részleteit, amelyek a társadalmi ós politikai átalaku-
lásokkal já ró rettenetes válságokat ábrázolják. Jókai jövendöléseiből vég-
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zetszerűen bekövetkezett mindaz, a mi ránk nézve rossz. — Rédey Tivadar : 
A magyur beszéd színpadi művészei. (III.) Gyenes László — Luciferével 
és Mephistójával — nálunk a sátánábrázolások őse lesz. Egyéb szerepei 
mellett magyar parasztábrázolásai is kiválóak. — l 'atay Pál : Levelek a 
sajtóról. (IV.) A hirlapírónak a m a g a életföladatában ép oly kifogástalan-
nak kell lennie, min t a legmagasabb állami bizalomra pályázó államférfiú-
nak. -— H a r t m a n n János : Ábrányi Emil. Ábrányi l í rá jának szebb darabjai 
a szerelmet és hazafias érzést zengik. Fajszeretetére jellemző, hogy dráf;a 
anyanyelvünk színességét és haj lékonyságát is bemuta t ta egy versében. 
Műfordításai közt párat lan szépségű Byron I>on Juan- jának átültetése. — 
I' y. T . : Az elorozott »Szózat*. Megállapítható, hogy nemzeti énekünk-
szépségei annyi ra meghatot tak e^y bizonyos Barák-Prerhof-Vilimek nevű 
cseh literator-liáromsá<;ot, hogy valamelyikük lefordította és kiadta «Cseh 
nemzeti dal» címen, csakhogy elfelejtette aláírni Vörösmarty nevét. 

Magyar Nyelv. 1919. évf. 7—10. sz. — .Takubovich Emi l : Adalékok 
nyelvemlékeink sorozatához. Kiigazít ja a nyelvemlékeink sorrendjére vonat-
kozó adatokat. —- Vargha Dámján : Van-e szükség a Nyelvemléktár új 
kiadására ? A Döbrentei-kódex kiadása alapján közölt adatok is azt bizo-
nyí t ják , hogy szükség van a Nyelvemléktár új kiadására . 

1920. évf. 1—3. sz. — Tolnai Vilmos : A proletárdiktatúra nyeJ-
véröt szóló érdekes dolgozatát Jakubovich Emil : Adalékok nyttvemlékeink 
sorozatához című cikke követi. Utóbbiban több eddig kiadatlan XVI. század-
beli szöveg található. — Mészöly Gedeon : Egy ismeretlen réyi magyar 
dráma. Az 1648-ból való «Constantinusnak s Victoriának egymáshoz való 
igaz szerelmekről írott comœdia» ismertetése. — Sz. K. : Három régi 

codexünk à jobbkor* történetéhez c. cikkéből kitűnik, hogy a Czech-, Érsek-
újvári- és Thewrewk-kódexet a ferencrendi rendfőnök ajándékozta az Aka-
démiának 1851-ben. 

4—6. sz. — Mészöly Gedeon : Egy ismeretlen régi magyar dráma. 
(II.) A nyelvi jelenségek, a szerkezet sajátsága s a kézirat története való-
színűvé teszik, hogy ez a dráma nem forditás, hanem valamely irodalmi 
műveltségű, műkedvelő magyar ú r n a k idegen hatások alatt í r t szerze-
ménye. E mű mind a műfaj st í lusának, mind a régi magyar finomabb 
társalgási nyelvnek kiváló fontosságú emléke. — .Takubovich Emil : Ada-
lékul; nyelvemlékeink sorozatához. Mily megbízhatat lanok régebbi kiadvá-
nyaink, mutat ja a legújabban előkerült 1488. évi Bagonyai Ráolvasások 
hiteles szövege. — A Magyar Nyelvtudomány Kézikönyve. Az ily oimű 
kiadvány első kötete tervének részletes ismertetése. 

Magyar Szó. Irodalmi, művészeti és társadalmi heti lap Nagyváradon. 
1919. évf. 7. sz. — A költő kultuszához c. közli Ady Lajosnak egy levelét. 
F. levélben Ady Endre öccse közli, hogy most írja Ady Endre életrajzát. 
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20. sz. — Marcato : Mátyás király a dal mű-irodalomban. Ismerteti a 
Mátyás királyról szóló operákat . 

-2-1 23. sz. — Oláh G á b o r : Ady Endre. Ady Endrének egyéni elem-
lése. A költőben egy hisztérikus asszony és egy gyermek lappangott. 
Határ ta lan gőgje lemondó kétségbeeséssel és naiv kedvességgel váltakozott. 
Magában hit t , ntmzetében nem, pedig nemzete fia volt. Költői jelentősége : 
Î. ú j nyelvet teremt ; 2. ú j formát ad a szimbolizmussal gondolatainak : 
3. új mithologiát alkot : 4. lírai verizmust hoz be költészetünkbe s ezzel 
kibővíti ha t á ra i t ; 5. magyarságát kiterjeszti az egyetemes emberiség vég-
telenjében : li. tudat-alat t lappangó lelki elemeket először töri versekbe 
7. a vatesnek egy új, modern alakjával ajándékoz meg bennünket magá-
ban. Ha csak a címét nézZük annak a 840 versnek, amely Ady kilenc 
kötetében zsibong, e lámulunk a szimbólumok hallatlan gazdagságán. A leg-
gyönyörűbb költői metamorfózis regés erdejébe tévedünk : minden lépés 
meglepetés. Ady szimbolizmusa vizionárius és d rámai : vizionárius : mert 
látomásokban vetíti elébünk lelke mozga lmai t ; d rámai : mer t e látomások 
rohanó képek mozgó csoportjában igazi akcióban lépnek á t fantáziájából 
a verssorokba. Költészete gyónás, legrejtettebb érzéseit is elsusogja. Sze-
relme1 is egész testiségében megy át költészetébe. Minden szerelmes versé-
ül к valami szomorúság remeg az alján : a halálsejtelem. 

Mult És Jövő. 1920. évf. 36. sz. l 'eianer Ignác : Zsitlú akadémikusuk. 
A M. T. Akadémiába 1840-ben választották be az első zsidó tagot. Bloch 
Móricot, de ő később elhagyta felekezetét. Az 1860-as évek derekától kezdve 
Hzámos zsidó tudós nye r t helyet az Akadémiában. A nyelvtudomány, iro-
dalomtörténet és tör ténet í rás köréből: Goldziher Ignác, Bánóczi József, 
Acfiá.dy Ignác. Marczali Henrik, Alexander Bernát, Halász Ignác. Kunos 
Ignác. Mahler Ede. Az Akadémiának jelenleg 12 zsidó tagja van s ugyan-
annyira tehető a kikeresztelkedettek száma. 

Ord Och Bild. 1918. évf. 12. sz. — Leffler Béla: Modern ungersk lit-
te.ro.lur. A modern magyar irodalom ismertetése a legolvasottabb stock-
holmi folyóiratok egyikében. A svéd. norvég, dán és finn közönség előtt 
bemutatott magyar í rók : Ady Endre, Gyóni Géza, Kiss József. Mikszáth 
Kálmán. Gárdonyi Géza, Ilerczeg Ferenc, Móricz Zsigmond, Ambrus Zol-
tán. Molnái' Ferenc. Тогцюу Cecil. Kaffka Margit és mások. A müveit 
nagyközönségnek szánt szöveget több arckép élénkíti. 

Századok. 1919. évf. 3—1(1. sz. — Lukinich Imre : Gróf Zrínyi Miklós-
mik. a költőnek születési éve. Zrinyi Györgynek és Széchy Magdolnának 
lakodalma 1619 m á j u s 19-én Muraszombat várában folyt le, Zrinyi Miklós 
t ehá t legfeljebb 1620 tavaszán születhetett . Ezzel kapcsolatban megállapítja 
a szerző, hog}- Zr inyi (ívörgy valószínűleg 1619-et követő években tért át 
s róm. kath. vallásra. 
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1920. óvf. 1—3. sz. —- Károlyi Á r p á d : Széchenyi [slváu elkob-
zott iratai. Tájékoztató jelentés azokról az iratokról, melyeket a béceí 
rendőrség Széchenyi lakásán, a nagy férfiú öngyilkosságát követő napok-
ban lefoglalt s amelyek csupán újabban lettek hozzáférhetőkké a tudo-
mányos kutatás számára. (Levelek: naplótöredékek; egy német nyelven, 
Sz. Bélához ír t Parainézis ; az ú j osztrák birodalmi poli t ikának 700 ívrét 
oldalra terjedő k r i t i ká j a ; stb.) — Ferenczi Zol tán : Észrevétel Lukinich 
Imre gr. Zrínyi Miklósnak, a költőnek születési éve c. cikkére. A szerző 
helyesnek ismeri el* Lukinich megállapítását , mely szerint Zrínyi leg-
korábban 1620 februárjában születhetett. Megjegyzi azonban, hogy a követ-
keztetés alapjául szolgáló meghívó nem azt mondja, hogy a költő szülei 
1619 május 19-én az esküvőt tartották meg, csak azt, hogy ez volt a die^ 
solemnitatis nupt iar ium, mer t az esküvő már olöbb megtörtént . — Gmf 
Klebelsberg Kuno hollandi akciója a magyar történet írón érdekéhen. A cikk-
ből kitűnik, hogy a M. Történelmi Társulat elnökének buzgólkodása foly-
tán Hollandiában a magyar historikusok támogatására 24-7,500 koroirít 
gyűjtöttek. Az itt megjelölt összegből tizennégy történetíró kapot t meg-
bízást egyes fontosabb történeti kérdések kidolgozására. Jelentékeny segít-
ség jutot t «A magyar tör ténet í rás története» c. készülő kiadványnak is .— 
A Magyar Történelmi Társulat t В abics József könyvtárán. Babies József 
udvari tanácsos mintegy 600(1 kötetes történelmi szakkönyvtárát a M. Tör-
ténelmi Társulatnak ajándékozta. 

Uránia. 1919. évf. 4—12. sz. — Szász Károly : .1 százesztendős « J'alárok< 
A még 1809—1 l-ben írt Tatárok irodalomtörténeti szempontból azér t is neve-
zetes mű, mert igazában vele kezdődik a magyar dráma folyamatos története. 

1920. óvf. 1—3. sz. — R é v a i Mór : Л -Magyar Ifjúság» és az ifjúsági 
irodalom. Mutatvány a szerző «írók, könyvek, kiadók» c. érdekes adatokat 
tartalmazó, sajtó alatt levő könyvéből. «А kiadó kötelessége, de érdeke is 
az új, a klasszikus i f júsági i rodalmat a legjobb í r ó k . . . segítségével meg-
alkotni, mert hiszen ez a legjobb propagandája a nagy irodalomnak. • 

Új Magyar Szemle. 1920. évf. I . köt. I. sz. — Lendvai I s t v á n : Iro-
dalom és világnézet.- A magyar irodalomnak а XX. század elején kellett 
átesnie a maga forradalmán. Jellemző, hogy e forradalom nyíl tan a «nyii-
gatosság» jegyében zajlott le, miközben irányítói azok voltak, akiknek faji 
leszármazásuk ós gyakorlati céljaik merőben idegenek voltak nemcsak* a 
magyarság szellemétől ós céljaitól, hanem magától a nyugateurópai szel-
lem gyökerétől, történetétől és faj i színeződéseitől is. Az igazság és a jövő 
azé a magyarságé, amely az akademízmus és a hamis modernizmus közt 
gyötrődve minőségileg ú ja t je lent a kettőhöz képest s amely legközvetle-
nebbül kapcsolódik az európai ú j szellemiségbe. — Harsányi Kálmán : 
Emlékezés Zempléni Árpádról. Csodálatos, hogy Zempléni Árpádot a miu-
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den szavát á tható ősi magyar zamat a ma irodalmi köreiben afféle meg-
mosolygott furcsasággá tette. Holot t talán épen ezért marad drága érték 
nekünk e derűs lelkű költő művészete. 

2. sz. Kosztolányi Dezső : Ábrányi Emil. Ábrányi Emil egyik leg-
jellegzetesebb szabadelvű szellemünk ; politikai bi tében újító, az irodalom-
ban, a művészet eszközeiben ó-konzervativ. Verseiben sok a cyranói játék, 
a donjuáni elmésség, a victorhugoi szenvedelmes ékesszólás. — Lendvai 
István : Zrínyi Miklós 1930-ban. Minden nagyja inknak elmnlt földi életén 
van valami tanulni és lelkesedni való. Zrínyi nagyon a miénk, de vált-
ságunk azon fordul meg, mennyire vagyunk mi az övé. 

3. sz. Dóczy Jenő : Írók és irodalom. A szerző újabb i rodalmunk 
mérlegét kedvezőbbnek látja, m i n t Voinovieh Géza, egy nagy fogyatékára 
azonban ő is rámuta t . Kénytelen elismerni, hogy modernjeinkből mintha 
teljesen kikopott volna a mul t század íróinak nemes idealizmusa. — 
Kosztolányi Dezső : I'ósa Lajos. Pósa Lajos költészetében bizonyos szem-
pontból nézve nincs mesterkéltség. Csak annyit vesz föl a világból, amenny i 
egy gyermek is befogad. Érzelmes, anélkül, hogy érzelgős lenne. 

I I . köt. 2. sz. — Oláh Gábor : Arany János magyarsága. Arany a nagy 
megtar tó szellemek közül való. Soha költő lelkiismeretesebben nem hagyta 
utódaira nemzete, faja egész koráig tartó életének szent és erős hagyo-
mányai t . Magába olvasztja az előtte élt irodalomnak minden alaki és tar-
talmi szépségét s mint egy hatalmas szám : jelenti a nemzet szellemi 
bevételének végső összegét. — Alszeghy Zsolt : Sajó Sándor. Költészete 
érzések és hangulatok nem gondolatok sorával tesz világfelfogásáról tanú-
ságot. Ami ebből kibontakozik, az a józan, békés, vallásos magyar ember 
életnézete. Ezt a két vonást teszi egyénibb szí nűvé : a kötelességtudá 
hangsúlyozása és az, hogy mindent az emberi szempontjából ítél meg. 

Hírlapok. 
Az Est. 1919. évf. 124. sz. — Vezércikkben tiltakozik az ellen, hogy 

Lukács Oyörgy, a megszökött népbiztos, néhány németországi — de nem 
német ! — «tudós» segítségével kiszabaduljon a büntető igazságszolgáltatás 
kezei közül. Ez a zagyvaeszű hazaáruló «aljas terrorista volt, gyilkolást 
sürgetett, embervért ontott . . . A titokban megjelenő Vörös Újságnak kez-
dettől fogva munkatársa volt, véresen izgató ós lelkiismeretlenül bolondító 
cikkeivel elárasztotta a lapot . . . Egy megláncolni való bestia ez a mil-
liomos Lukács, nem pedig üldözött tudós», s azok a közismert német-
országi irók rossz szolgálatot tesznek internacionalista véreiknek, mikor 
ezt a vérszomjas magyargyűlölő kalandort pártfogásukba veszik. 

Budapesti Hírlap. 1920. évf. 7. sz. — Molnár László: A Szózat hét 
•nyelven. I smer te t i Vörösmarty Szózatának német, francia, angol, tót, szerb, 
oláh és olasz fordításait. 

Iroda lom történet. 3 
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Kisújszállás És Vidéke. 1920. óvf. 39. sz. — Dénes Szilárd : Zádor és 
Ágota mondája. Arany János Elveszett Alkotmányának I. énekében céloz 
orre a mondára, moly valamikor elevenen élhetett a kisújszállási köztudat-
ban. I t t hallotta Arany is. A monda a ponyván nyomtatásban is megjelent. 
(1870.). 

Munkás lljság. 1920. évf. 5—13. sz. — Sziebertli Imre : Népies iro-
dalomtörténet. A nemzet i gondolkodású, keresztény munkások számára 
népies modorban ismertet i Ábrányi Emil, Váradi Antal, Jakab Ödön, 
Kozma Andor, Sajó Sándor, Endrődi Sándor, Szávay Gyula és Vargha 
Gyula életét és költészetét. 

Pester Lloyd. 1920. évf. 129. sz. — Wertheimer Ede : Ein ungedruc.kter 
Brief Pet6fis an Kossuth. Közli Potőfi Sándor egy. ismeretlen levelét, 
melyet Kossuth Lajoshoz intézett 1848 december 24-én. Levelében arra 
béri Kossuthot, hogy nevezze ki honvédőrnaggyá. 

Sárospataki Hirlap. 1920. évf. 1—22. sz. — Ebben a jó színvonalú 
heti lapban a sárospataki tanárok tudományos értékű cikkeket is közölnek. 
Gulyás József adalékokat nyújt Kazinczy Ferenc, Molnár Borbála, Csokonai 
Vitéz Mihály és Tompa Mihály munkásságához, H a r s á n y i István egybe-
gyű j t i a sárospataki irodalmi vonatkozásokat s adatokat közöl Gyöngyösi 
Is tván sárospataki diákságáról. 

Uj Nemzedék. 1919. óvf. 3. sz. — Lendvai István : Néhány adat az 
irodalmi patkánylázadáshoz. Jellemző följegyzések a r r a nézve, hogyan 
dühöngtek a proletárdiktatúra idején a magyarságot aláaknázó írók és 
zisurnaliszták. Lukács György, Hatvany Lajos, Kéri Pál, Pogány József és 
Gábor Andor körül az utca csatornáinak undorító élősdi-tömege nyüzsgött. 
Tervszerűen előkészített sajtómérgezésükkel ők taszították Magyarországot 
a romlásba. «Ugyanegy patkányvér szaladgált morali tásuk ereiben. Szóhoz 
j u t á suk , életlehetőségük csak annak a texasi anarchiának köszönhető 
amely i t t tizenöt éven át dúlt a pesti újságírásban, irodalomban és kriti-
kában. Ezek és egyívású cimboráik ül ték tele az újságírók otthonát és 
csináltak belőle egy olyan morális boszorkánykonyhát, amelynek szörnyű-
ségét egész nagyságában csak egy középkori festő képzelete vagy egy Goya 
ecsetje tudná megeleveníteni : s ezek és azonos lelkületű, legfölebb óvato-
sabb patronusaik cs inál tak itt tizenöt éven át újságot, könyvet, haladást, 
közvéleményt.» 

1920. évf. 121. sz. — 1. 1. : Magyarellenes írók. Fölh ív ja a figyelmet 
a r ra , hogy míg az ellenséges hatalmak ás szövetségestársaink írói a nem 
zeti gondolattól lángoltak, addig nálunk perverz gyönyörűséggel mardosták 
a vérző és nyomorgó magyarságot olyan emberek, akiknnk hálás szere-
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tettel kellett volna övezniük a magyarságot . « Páratlanul áll a kultúra tör-
ténetében, hogy egy országnak a maga fiai között annyi ellensége legyen, 
mint a szerencsétlen Magyarországnak. Minden valamirevaló országban az 
irók viszik legelői a sovinizmus, a nemzeti gondolat fáklyájá t , ők fejezik 
ki a faj legbensőbb lelkét, ők harcolják meg a szellemek harcát, amely 
épp oly sorsdöntő, min t a fegyverek háborúja . . . Csak nálunk, magya-
roknál nevelkedtek kígyók az i rodalmunk keblén. I t t éltek közöttünk a 
Gábor Andorok, Lukács Györgyök ós Pogány Józsefek, százezreket hará-
csoltak össze «magyar» írói tevékenység címén, ők tolakodtak föl a nem-
zet szellemi irányításának polcaira és mi nem bunkóztuk le ezeket a 
fenevadakat kölyök-korukban ! Most az tán egymásután támadnak föl elle-
nünk biztos külföldi odujukból ezek az elfajzott hazátlan bitangok, akiket 
csak az az egyetlen szál füz a magyarsághoz, hogy véletlenül köztünk 
születtek és jól-rosszul megtanultak magyarul . Hol van ország a világon, 
mely eltűrné saját «fiainak» külföldi garázdálkodását és hazá ja elleni pro-
pagandáját ? Miért nem hoznak törvényt efajta hazaárulók ellen, miér t 
nem foglalják le i t teni vagyonukat, miér t nem zárják ki őket örök időkre 
az ország területéről és miér t nem akad igazságos kéz, amely eléri őket 
külföldön is és a torkukba forrasztja a magyargyalázó szót.» 

Virradat. 1920. évf. febr. 17. — Figye lő : «Pesti» irodalom. PósaTü jos 
nemes egyéniségének jellemzésével kapcsolatban adatokat sorol föl a r ra 
nézve, hogy a zsidó írók mennyire gúnyolják a magya r történelmet és 
irodalmat. Magyarország helyzete hasonlí thatat lanul kedvezőtlenebb, m i n t 
Lengyelországé, ahol a zsidóság szintén hatalom, de m í g a lengyel saj tó 
ós irodalom megmaradt a lengyel hazafiak kezében, a magyar sajtó és 
irodalom ájultan hever a kegyetlen hódító lábai előtt. 
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