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zumok. ,)ókui és Gyulai ismeretlen, levélváltása. (Helyesebben 
Jóka i két levele: az egyik 1870-ből, melyben akadémiai szék-
foglalóját jelenti be s annak bizarr címét magyarázza; a másik 
1893-ból, melyben megköszöni, bogy Gyulai a Zsidó Fiú kéz-
iratát előkerestette az Akadémia levéltárából.) 

II. Hír lapok. 
A N é p . 1925. jan. 9. — liákosi Jenő tragikuma. Vezércikk arról, 

hogy R. J. milyen elszigetelten szemléli a mai magyar világot, mely a régi 
liberális Magyarország romjain keletkezett. R. J. kiválóságát senki sem 
vonja kétségbe, <lc a magyar gondolatot ma már nem az ő eszközeivel akar-
juk diadalra juttatni. 

A z Ú j s á g . 1925 jan. 4. — Markó Miklós: .4 Falurossza 50 éres jubi-
leumaii. A cikkíró fölkereste Gömörputnokon Tóth Ede nővérét, a 83 éves 
Fejes Lászlónét, egy ácsmester özvegyét. Tóth Torézia szerint Göndör Sándor 
HÍ életben ácslegény volt. A népszínmű többi alakja is ott járt-kelt annak 
idején Giimörputuokon. Ma már elhunyt valamennyi, de emlékük ma is él 
a putnoki öreg emberek között. 

Budapesti Hírlap. 1925 jan. !t. — Takáts Sándor: Ilkán seu Jókaii. 
A Jókai-család az lika vagy Jóka nevű csallóközi szigettől kapta nevét. 
Innen származott át Komáromba. A XVI. századi Jókaiakről több érdekes 
adatot közöl a cikkíró. — Jan. 10. Berzeviczy Albert: Az opera és a dal 
az ötvenen (rekbeu. Készlet egy nagyszabású történeti munkából. A magyar 
daljáték és dallamszerzés történetének feledésbe ment adatainak egybegyűjtése. 
— Jan. 28. Feleki Sándor: Lenan magyarsága. Tárca a kiváló német költő 
lírájának magyar motívumairól. — Jan. 31. Kozma Andor: A teljes nmnyur 
Faust. A kiváló költő elmondja műfordításának történetét. A kiadás érdeme 
Ranschburg Viktoré, a Pantheon vezérigazgatójáé. 

.Magyarság. — Világlexikon. Rámutat a legújabb magyarnyelvű kézi-
kxikon kiáltó irányzatosságára és felületességén;. „Minden adatán és minden 
során a Jászi-féle forradalmi radikalizmus észjárása és célzata érzik. A múlt-
ban is volt. példa rá, hogy nagy enciklopédiák készültek meghatározott és cél-
tudatos világnézeti programmal. Az azonban egészen a ritkaságok közé tar-
tozik, hogy egy egyetemességre és tárgyilagosságra törekvő fiiciklopédia ilyen 
nyers atlagokban tálalja fel a maga világnézeti kész l e té t . . . Olyan világnézet 
levegőjót áraaztja magából, amelyet a magyar társadalom óriási többsége 
idegennek tart. és kiközösített magából. Álruhában és más cím alatt ugyan 
azokat a törekvéseket szolgálja, melyeket a Huszadik Század társasága annyi 
elszántsággal és lelkiismerot.kmeéggel propagált a magyar értelmiség körében. 
Rá kellett mutatnunk, hogy inilven árut próbálnak egy új kalózlobogó alatt 
ismét forgalomba csempészni." 

N é p s z a v a . 1925 jan. vasárnapi számok. Benedek Marcell: Tájékoztató 
a rilágirodalomban. Ismeretterjesztő tárcák az ókori, középkori ee újkori 
világirodulom fejlődéséről. 

8 <>rai l ' j s ág . 1924 <k-c. 12. Uoga Okiárián. A volt román kultusz 
n.inisxter eg\ ik legutóbbi nyilatkozatának ismertetése, ( ioga 1910 Un, ami 
kor a nzegivli áUnmfogházban ült. mefiamerkadett Ady Endrével. Ady kveM 
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írt hozzá B ebben elítélte a magyar politikai uralom erőszakosságát és türel-
metlenségét. E levél után baráti viszonyba kerültek. A Nyugat gárdája (íoga 
tiszteletére egy budai korcsmában magyar-román baráti estét rendezett azzal 
a céllal, hogy a két nép vezérírói a sovinizmus kicsinyes szempontjai fölé i mel 
kedve, összekötő kapcsot, találjanak az általános kultúrfelfogásban. — 1924 
dec. 25. Wallenburger Gusztáv: Iliedl Frigyes kritikai széljegyzetei egy Ady-
könyvhöz. A Vér fis Arany egyik kötetébe Riedl Frigyes jegyzeteket írt. 
Néhány elismerő észrevétel mellett sok mogrovás. — Récsei ödön: A film-
reuzára. A filmek cenzúrahivatala nég> év óta működik az Uránia Színház 
épületében. Első előadás előtt minden mozgóképet bemutatnak az ellenőrző-
bizottságnak. Ha a kép sérti a társadalmi rendet, hazafiságot, erkölcsöt, jó 
ízlést, forgalombahozatalát vagy megtiltják, vagy kitörlik egyes részeit. Mint 
a külföldi íilmellenőrző hivatalok, a miénk is sok zaklatásnak van kitéve a 
filmeket vásárló vállalkozók részéről. Olykor még a diplomácia is beleavatko-
zik az eltiltásokba s a belügyminisztérium is megváltoztathatja, föllebbezés 
esetén a cenzúra végzését. A bizottság négy év alatt 5800 filmet bírált felül 
B a filmeknek több mint kilencven százalékát engedte előadásra. — 1925 
jan. 13. Szász Károly: A magyar Faust. Kozma Andor műfordításának el-
ismerő bírálata. „Legyen utolsó szavunk is az örömé, a háláé, a hódolaté 
a kitűnő fordító iránt." — Febr. 1. .-I; Akadémia és az irodalmi társaságok 
mm hajlandók tagot delegálni a fóráros közgyűlésébe. A z új f őváros i t ö r v é n y 

értelmében különböző testületek is küldenek városatyákat Budapest közgyűlé-
sére. Megtörtént az az eset, hogy M. T. Akadémia, Szent István-Akadémia, 
Kisfaludy-Társaság és Petőfi-Társaság a maguk összességében csak egy helyet 
kaptak a főváros közgyűlésén! Még nagyobb megdöbbenést keltett, hogy az 
akadémiai jelölőűléare hatósági biztost akar kiküldeni a belügyminiszter! Ez a 
megbántás nagy levertséget keltett a tudományos körökben. 

I'esti Napló. — 1925 febr. 1. Kárpáti Aurél: Ady és a magyarság. 

A cikkből meglepetéssel olvassuk, hog> az Ady-probléma gyökérsxálai Szé-
chenyi István eszmevilágából csíráznak? Széchenyi a nyugatot járt ember sz.' 
mével nézte a magyarságot s elsőnek látta meg n végzetes ellentétel Magyar 
ország és Európa között; Ady Párizst járva szintén ráeszmélt a magyar le-
maradásra s felfedezte a konfliktust, hogy nem lehetünk egyszerre magyarok 
és európaiak, pedig ez kvnne számunkra az élet egyetlen lehetősége. Ady ott 
hordozta lelkében a végzetes ellentétet: nacionalizmusát és internacionalizmu-
sát. Magyarsága és európaisága örök kibékíthetetlenség. E* n dualizmus teszi 
tragikussá költészetét. A kettősségből fakadó tragikum ott van Isten-verseiben 
is: leborul az Úr előtt, de mikor elképzeli, hogy találkozik vele, ncin ismer rá. 
( .Ki vagy te szép öreg ú r ? . . . Nem emlékezem.") — Schöpflin Aladár: 
•t dráma rálsága: Világnézeti anarchiában élünk. Az irodalom klasszikus ko-
raiban az író mindig egv- közvéleményt fejezett ki, ma az irodalom az igyéni 
vélemények káosza. Manapság lehetetlen egy nemzet irodalmát eg> közös 
gondolkodás és közös ízlés nevezőjére hozni. Urániája nincs n mai kornak. 
Nem is akar drámát. Mert lm megkapná, meg kellene riadnia a -aját lelki 
anarchiájától. 

Szó/at. 1924 dec. 4. Gondn Béla: Emlékezés a m«0jrar irodnlomlitrlé. 
"'< atyjára. Ifc „zílgrté* Toldy Fenne leányával. Kozmáné Tnldy Jolánnal. -
1924 dec. >.•>. Ktédi: Jóka, én Krd/ly. A* .rdélvi vonatkozások rgTl**vnjté»' 
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Jókai életéből és munkáiból. A világirodalomba a csodálatos erdélyi tájak 
rajzát Jókai vitte bele. — 1925 jan. S. lialogh László: Magyur írók Hete a 
régi Pesten. Jellemző adatok közlése Bártfa> László kiadatlan naplója alap 
ján. A napló időkörc: 1838—1848. — Jan. '«>. Mariay ödön: A Nobel-díj 
magyar jelöltje. Herczeg Ferencnek a M. T. Akadémia részéről történt jelölése 
az ogész művelt magyarság k>lk»>s együttérzésével találkozik. Herczeg Feren 
kiildetm« művész: egy nemzet vallja őt nagy írójának. „Az egész magyar-
ság büszkén tekint a Nobel-díj magyar jelöltjére, aki mű\eszi becsUletessé-
gével, nagy hivatásáuak teljes átérzésével, ragyogó tehetségével az igazi 
magyar 'irodalnmt ' reprezentálja, aki mindenképen méltó Arra, hogy a 
stockholmi koszorúért, egy ambiciózus, törhetetlen erejű nemzet nevében síkra 
szálljon." — Febr. 1. Gaál István: Jókai éii a geológia. Jókai nagy kedv-
vel mélyedt a Föld történetének rejtelmeibe. Ásványtani, földtani ós ős-
lénytani ismeretekről tanúskodó munkái vannak (More patrio, Uti levek'k, 
A Vaskapu). Novelláiban és regényeiben összekeveri ugyan az ösállatok abik-
jait s túlságosan szabad költői elképzeléssel szórja geológiai mesélgetését, (k' 
el kell ismerni, hogy mindig színes és gyönyörködtető (Óceánia, Egész az 
északi pólusig. Fekete gyémántok). 

Világ. — 1925 jan. 18. Zsolt Béla: Jókai és hősei nyomán. A ikkíró 
Komáromban számos új adatot tudott meg Jókairól. — Kab Gusztáv: Timár 
Mihály nyomai a komáromi köeeken. Az előbbi cikk jó kiegészítése. Jókai 
népszerűségére jellemző, hogy a komáromi könyvtárból évenkint húszezer kön> 
vet visznek ki kölcsön s ebből tízezer példány u Jókai-regényekre esik. — 
Febr. 1. A megbízhatatlan rétiek. Kik lennének ezek mások, mint n M. T. 
Akadémia tagjai? Helyes, ha a névtelen vezércikkíró tiltakozik az ellen, hog> 
a hatóság nllenúrzóbiztost küldjön arra az akadémiai ülésre, amelyen az aka-
démikusok kijelölik képviselőjüket a főváros közgyűlése számára; de ugyan 
ekkor miért ront neki az Akadémiának ? Miért állit nem igaz dolgokat csak-
hogy lealacsonyíthassa az Akadémiát a szabadkőműves közvék«ménv előtt: 
„Az Akadémia alapszabályaiban ma is olvasható, hogy a trxtttlet tagjai a 
repülés problémájával és kör négyszögesítésének képtelenségével mm foglal-
kozhatnak." (!) 


