
F O L Y Ó I R A T O K S Z E M L É J E 

(Folyóiratok ós hírlapok irodalomtörténeti vonatkozású cikkei. 

Munkatársak: Alszeghy Zsolt, Baros Gyula, Brisits Frigyes, 
Gulyás Pál, Halász László, Madzsar Imre, Pintér Jenő.) 

I. Folyóiratok. 
Akadémiai Értesítő. — 1924. évf. 7—12. szám. Berzeviczy 

Albert: Id. Szily Kálmán. Megemlékezés az elhunyt jeles tudós-
ról. — Bizottsági jelentések. Ezekből kitűnik, hogy az 1923. évi 
Vojnits-jutalommal Harsányi Kálmán „Ellák" c- darabját koszo-
rúzták meg. „A hún-hagyomány és monda kérdésének mai állása" 
c. pályatételre kitűzött Rökk Szilárd-díjat Hóman Bálint nyerte 
el, az Akadémia nagydíját Vargha Gyulának, a Marczibányi-
mellékjutalinat Szabolc&ka Mihálynak, a Szilágyi-jutalmat 
Berzeviczy Albertnek (Az abszolutizmus kora Magyarországon 
c. műve I. kötetóért), a Rákosi-díjat Papp Ferencnek (B. Kemény 
Zsigmondról írt művéért), a Névtelen alapító jutalmát Riedl 
Frigyes Petőfiről ezóló hátrahagyott munkájának, a Sámuel-
Kölber-díjat Palló Margitnak (Kökörcsin c. értekezéseért) a 
Nádasdy-díjat Vietorisz Józsefnek (Senki Pál c. pályaművéért), 
a Székesfőváros jutalmát Bartóky Józsefnek (öszi esték c-
kötetéért) ítélték oda. — Az I. o. választásainak eredménye: ren-
des tag lett Zolnai Gyula; ú j levelező tagok: Jakab Ödön, 
Jakubovich Emil, Kéky Lajos, Petrovics Elek; külső tag: Becker 
Fülöp Ágost. — Némethy Géza üdvözlő beszédei a székfoglaló 
tagokhoz (Zlinszky Aladárhoz, Szász Károlyhoz, Volnovich Gézá-
hoz, Schmidt Henrikhez, Thienemann Tivadarhoz, Zolnai Gyulá-
hoz). 

1925. évf. 1—5. sz. — Berzeviczy Albert: Ünnepi beszéd Pest 
vármegye Jókai-ünnepén. — Badios Ferenc: Adalékok a Bánk 
bán történelmi forrásaihoz és magyarázatához. A szerző utalva 
az Irodalomtörténeti Közelemények 1910., 1912-, 1913. évfolyamá-
ban olvasható Bánkbán-tanulmányok tévedéseire kimutatja. 
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hogy különösen fontos hatással volt Katonára Kézai krónikájának 
„függeléke" és I I . Endrének egy 1222-ben kelt kettős oklevele; köz-
vetlen forrása pedig valószínűleg Bonfini volt. — A Bizottsági 
jelentések-bö\ kitűnik, hogy az 1924. évi Vojnits-díjat Zilahy 
Lajos » Süt a nap" c. darabjának ítélték oda. — Jelentés az 
akadémiai választásokról. Az 1925. évi nagygyűlésen megválasz-
tat tak az I. osztályba tiszteleti tagnak: Ravasz László; rendes 
tagnak: Horváth Gyula; levelező tagnak: gr. Zichy István és 
Zsigmond Ferenc. 

Athenaeum. — 1925. évf. 4—6. sz. Magyary-Kossa Gyula: 
Adatok a magyar géniusz biologiájáJioz. Érdekes esetek és meg-
állapítások nagy íróink életéből a címben í r t tárgy kapcsán. 
(PL Arany J . azok közé az emberek közé tartozott, kiket újabban 
eidétikus-aknak neveznek a lélekbúvárok: kik rövid idei ránézés-
sel meglát ják valamely tárgynak minden részletét, észreveszik 
egy életjelenségnek minden fázisát és hallucinatorius pontos-
ságú, maradandó szubjektív optikai szemléleti képet nyernek róla.) 

Budapesti Szemle. — 1925. évf. 2. sz. Berzeviczy Albert: 
Színészet és zene az ötvenes években. A címben jelzett két mű-
vészeti ág egykori állapotának s az irodalommal való kapcsolatá-
nak részletes ismertetése. — Elek Oszkár: Jókai és az oroszok. (I.) 
A szerző abból indul ki, hogy hazáján kívül a legsajátosabb szere-
pet a törökök és oroszok játszák Jókai regényeiben meg novellái-
ban; majd bizonyos tárgyi csoportok szerint (I. Oroszok és 
magyarok. L A pánszlávizmus; 2. A szabadságharc; 3. Küzdelmek 
a jövőben. II . Orosz-török háborúk) sorra ismerteti az idetartozó 
munkákat. 

3. sz. — Berzeviczy Albert: Jókai. E nagy író már azért sem 
múlhat el soha, mert költői birodalma oly óriási, hogy alig képzel-
hető oly érdeklődés, mely e birodalom határán kívül találná 
magát. Talán legnagyobb művész a táblabíró és reformkor életre-
keltésében. — Takáts Sándor: Jókai, a jó kertész. Jókai nagy-
szerűen értékesítette regényeiben ós elbeszéléseiben természet-
rajzi ós kertészeti ismereteit. — Elek Oszkár: Jókai és az oroszok. 
(II.) Irodalmunkban egyetlen írónk sem foglalkozott annyit az 
orosszal, mint Jókai Mór. Az 1849-ben feltetsző orosz vész, a török-
orosz háborúk dúlásai, a lengyel fölkelés eseményei élénk érdek-
lődésre serkentik, de az oroszok történetének régibb korszakai a 
Oroszország belső"vtaaonyai éppen ily lenyűgöző erővel ragadják 
meg. B. Kemény Zsigmondban és Eötvösben az orosz inkább a 
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politikust szólaltatta meg, művészi érdeklődésre nem ihlette őket. 
4. sz. — Zelovich Kornél: Széchenyi és a magyar közlekedés-

ügy. (I.) A címben írt kérdés történelmileg megalapozott és sok-
féle vonatkozásban igen érdekesen tárgyal t fejtegetése. (Az al-
dunai hajózó út ; Az aldunai Szóchenyi-út; A Széchenyi-Lánchíd.). 
— Dalmady Győző: Emlékezések. (Lapok a Kisfaludy-Társaság 
történetéből.) Irodalomtörténeti órdekességű följegyzések vonat-
kozással a szerző számos művének keletkezésére. — Voinovich 
Géza: Dalmady Győző. Dalos természet, életének minden esemé-
nyét versbe önti. A pillanatok költője. A szerelem mellett másik 
köre a hazafias érzés. I t t különösen akkor költői, mikor a magyar 
dicsőség képe igézi meg. Sok verse van a vármegye nemzeti szere-
péről. Költeményei egész megalkotottságukban egyszerűek. Sze-
rette verseit és szívesen vette volna, ha teljes gyűjteményüket a 
Kisfaludy-Társaság bocsátja közre. E vágya azonban nem tel-
jesülhetett. 

5. sz. — Zelovich Kornél: Széchenyi és a magyar közlekedés-
ügy. (II. közi.) Széchenyi nemcsak gyakorlati értékű eszméket 
vetett fel a magyar közlekedésüggyel kapcsolatban, hanem orszá-
gos pénzalapot is igyekezett teremteni nagy céljai megvalósítá-
sára. önzetlenségét mutat ja , hogy mikor a helytartótanács közle-
kedési osztályának vezetését rábízták, fizetést nem fogadott el. 
A szerző ezután részletesen ismertetve a legnagyobb magyarnak 
a Tisza-szabályozás s a vasutak létesítése körüli fáradozását, 
közlekedési politikájának és alkotásainak értékét ál lapít ja meg. 

6. sz- — Pap Károly: Arany széptani jegyzetei. Arany János 
1855-ben Szilágyi Sándor támogatásával — iskolai célra — egy 
50—60 ívnyi Olvasókönyvet szerkesztett, amelynek anyagát irodnl-
munk jeles termékeiből válogatott szemelvények tették. A hely-
tartótanács a könyvet nem engedélyezte. Valószínű, hogy e munka 
elméleti része s a szóban forgó „Széptani Jegyzetek" tartalmi 
anyaga ugyanaz. E Jegyzetek két részre oszlanak; u. m. egy be-
vezető esztétikaira s egy ewaknem két akkora terjedelmű poéti-
kaira. Utóbbi a cikkíró szerint hihetőleg eredeti, míg aman-
nak forrását Arany nagy elméleti készültségén kívül a korabeli 
magyar esztétikai irodalom eredményeiben kell keresnünk. „Jegy-
zetel" írásakor Arnny főként három könyvre támaszkodik; ezek: 
1. a körösi iskolába ls bevezetett Mozart-féle Ixwebuch harmadik 
kötete (1854), mely a költői én prózai előadás formált kiváló német 
esztétikusok müveiből vett szemelvényekben tárgyalta; 2. Greguss 
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Ákos: Szópészet alapvonalai (1849); 3. Purgstaller József: A Szé-
pészet vagy Aesthetica elemző módszer szerint. 

Egyenlőség. — 1925. jan. 3. Jókai és a magyar zsidóság. Filo-
szemita idézet Jókai Kétszer kettő négy c. művéből, mely „a leg-
szentebb, legtisztább apológia egy üldözött, megalázott nép becsü-
letének rehabilitására". — Jan . 24. kk. sz. Gábor Gyula: Jókai és 
a zsidók. Azt fejtegeti, hogy Jókai mennyire szerette a zsidókat. 
„A hibáikat nem szépítgette, de erényeiket sem engedte elhomá-
lyosítani". Már az iskolában arra törekedett, hogy a zsidó diáko-
kat kellően megbecsüljék. Később Kecskeméten zsidó gyermeke-
ket tanított s itt alkalma nyílt megismerni a zsidó családi élet 
bensőségét. Első számottevő irodalmi dolgozata, a Zsidó Fiú c. 
dráma, ugyanazt a célt követte, amelyet Shakespeare tűzött maga 
elé a Velencei Kalmárban: megmutatni „mivé sülyeszti az üldö-
zötteket az igazságtalan elnyomatás". Egyetlen regénye, melynek 
zsidó a tulajdonképeni hőse, a halála előtti esztendőben megjelent 
Mi Lengyelünk. Ebben a hithüséget mint a legnemesebb erényt 
állí t ja elénk. — Febr. 21. Bánóczi József: Jókairól. Szerzőnek az 
I. M. I. T. Jókai ünnepélyén tartott elnöki megnyitója. — Febr. 
28. Jókai Mór és a komáromi zsidó pap. Jókai és Schnitzer Ármin 
barátságáról. — Márc. 14. Baracs Marcel: Jókai Mórról. Az 
0 . M. I. K. E.-ben tartott emlékbeszéd. Szerző örömmel álla-
pí t ja meg, hogy senki sem akad, aki azt merné mondani, hogy 
Jókai, ha ma élne, revízió alá venné a zsidóságról vallott szabad-
elvű nézeteit s büszkén utal arra , hogy az első irott munká ja a 
Zsidó Fiú volt, utolsó átélt regénye pedig a zsidó asszony. 

Egyetemes Philologiai Közlöny. _ 1925. évf. 1—6. sz. Binder 
Jenő: Csokonai Dorotya-jámk tárgya. Kétségtelennek látszik, 
hogy Csokonai találkozott valahol ós valamikor a Carneval-
Quaresima olasz contrassoi-nak egyikével vagy másikával, a 
1 gimgyobb valószínűség szerint G. C. Crooe-nak idetartozó mű-
veivel. Minthogy pedig itt Carneval és a vén szűz groteszk hábo-
rúsága különösen megfelel a vén nők iránt táplált ceufondáros-
kodó hajlamának, Quaresimát s vele együtt az egész akciót egy 
merész szökkenéssel megfosztva egyházi jellegétől, ezt a két 
alakot helyezte furcsa vitézi versezetónek középpontjába, tudato-
san nagyolva el karúéval rajzát . Zolnai Béla: Magyarország a 
francia irodalomban. Könyvészeti adatok. 

Erdélyi Irodalmi Szemle.— 1925. évf. 1—2. sz. Borbély Is tván: 
(Iróf Széchenyi István. A magyar nemzeti közművelődés ós 
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társadalmi átalakulás lelkes apostolának pályájáról az 1825-ik év 
eseményeinek oentennáriuma alkalmából. — Császár Elemér: 
Három hó)iap magyar szépirodalma. Az 1924. év utolsó három 
hónapjának irodalmi terméséről szóló beszámoló. Ismerteti Kozma 
Andor Faust-fordítását; Erdélyi József, Krüzsolyi Erzsébet és 
Vietórisz József verses köteteit; Fáy Ilona, Karinthy Frigyes 
novellás köteteit; Ráskay Ferenc, Harsányi Zsolt, Kodolányi 
János, Komáromi János és Berde Mária regényeit; Földes Imre, 
Szederkényi Anna, Móric Zsigmond, Fodor László, Moluár 
Ferenc, Thury Lajos, Vitéz Miklós, Nyári Andor, Csathó Kálmán, 
Szenes Béla, Drégely Gábor, Liptai Imre és Lengyel Menyhért 
drámáit. — Bíró Vencel: Szabó Károly mint történetíró. Szabó 
Károly történetíró munkásságának vonzó rajza születésének szá-
zadik évfordulójára. — —rb—: Új hangok az erdélyi magyar 
lírában. Három ú j erdélyi költő: Kövér Erzsébet, Molnár Sándor 
és Bárd Oszkár bemutatása. 

3. sz. — Balázs András: Jókai. Emelkedett hangú megemlé-
kezés Jókai Mórról. — Borbély István: Egy magyar nábob. A ko-
lozsvári Magyar Színházban 1925 febr. 28-án tartott i f júsági elő-
adás bevezető beszéde. — Kari Béla: 1919-töl 1924-ig Romániában 
magyar nyelven megjelent román nyelvtanok, szótárak és irat-
minta-gyűjtemények. Hatvankét könyv ismertetése. 

4. sz. — Kristóf György: Kriza János. Kegyeletes megemlé-
kezés. — Borbély István: Balogh Endre- A költő temetése alkal-
mával mondott gyászbeszéd. — Kuncz Aladár: A valuta. A népies 
tárgyú színdarabok mai problémáiról s P. Gulácsy Irénnek a 
címben közölt pályanyertes színdarabjáról. — Csüry Bálint: 
Centennáris Jókai-irodalom Erdélyben. A Jókai-centennárium 
alkalmából megjelent Jókai cikkek címének és lelőhelyeinek köz-
lése. — Nagy Sándor: Arany Toldi-jának egy szerkezeti saját-
sága. A költemény szabályos ketté tagolódásának és a tagokon 
belül az egyes események magasabb fokban való megismétlődésé-
nek fejtegetése ós egybeállítása. — Bitay Árpád: Virág Benedek 
és a román irodalomtörténet. Adatközlés Virág Benedeknek és a 
latinos vagy erdélyi iskoln tagjainak: Micu-Klein Sámuel, 
Sinkai György és Maior Péter gör. kat. szerzeteseknek érintkezé-
séről. — György Lajos: Az erdélyi magyar irodalom biblio-
pra/iája. 115 ereik>ti verskötet ós 9 fordítás címének, megjelenési 
helyének ós idejének közléwe. 
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Élet. — 1925. évf. 2. sz. Alszeghy Zsolt: Rerczeg Ferenc. L 
Herczeg írásaiból egy forrongó, átalakulóban levő társadalom 
képét ismerjük meg. Jellegzetesen tükröződik ezekben a társa-
dalom minden osztálya, de a formálódás irányát legszemlélete-
sebben hősnőinek lelkiségéből láthatjuk. 

3. sz. — Alszeghy Zsolt: Herczeg Ferenc. II . A jelen társa-
dalmának képét a múlté egészíti ki. (Pogányok, Bizánc.) Törté-
nelmi regényeiben is az ember érdekli, nem a történeti külsősé-
gek, hanem az ember lelkisége. Van azonban mindig valami kap-
csolódás a történeti témák és az író jelene között. Hatását elő-
segíti az a változatosság, amellyel az életet apró jellegzetességei-
ben ábrázolja. Mesetémában gazdag; expozíciója művészi lekö-
tője az olvasó érdeklődósének. Színmű-termésének nagyobb része 
elbeszélő müveiből formálódott át; igazi érték itt a Bizánc. 

4. sz. — Vucskits Jenő: Jókai stílusa. Jókai az első szép-
prózaírónk, akinek előadása mögött egész embert érezhetünk. 
Az ő stílusa csak mesél. Világnézetének talán a bravúrok szépsé-
gébe vetett hit a centrális gondolata ós ebből fakad az írónak az 
a mélységes öröme, amely aranyos színnel vonja be minden 
mondanivalóját. Hatásának egyik titka, hogy a problémák korá-
ban az ő meséje törli le a verejtéket. — Erődi-Harrach Béla: 
Jókai és a Hon. 1875-ben a Hon szerkesztősége közös fényképpel 
ünnepelte meg Jókai ötvenedik évét; a kép alakjai közül csak 
Erődi-Harrach Béla van életben; ő mutat ja be itt a képet ós Jókai 
szerkesztőségének életét. — Pataky József: Jókainé Laborfalvy 
Róza. Fejlődését már Vörösmarty kritikáiból is megállapíthatjuk. 
A nyugodt fenség ábrázolásában volt elsőrangú. 

5. sz> _ y a s Tamás: Irodalompolitika. A közönség, a kiadó 
és az író közös, nemes munkája hozhat csak létre jó irodalmat. 
— Dénes Gizella: Tarczai György. Harmincesztendős irodalmi 
múlt után érthetetlenül hallgat. A. magyar katolikus író eszmé-
nyét Cypriánban látja, a jövő irodalmában pedig a szociális 
érdeklődés túlsúlyát várja. — Alszeghy Zsolt: Kiss József utolsó 
versei. Az agg Kiss József fólreszoríttatásáról panaszkodott. A 
mellőztetés okai: büszke, öntudatos zsidósága, amely a keresztény 
közönséget mindig elidegenítette tőle ós ismételve hangoztatott 
magyarsága, amellyel a forradalmi ifjak táborából elmaradt. 
A mellőztetés fájdalmát önérzetes fejedelmi póz hangsúlyozásá-
val enyhiti. 
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7. sz. — Pitroff Pál : Rátkay László. Ellenzéki politikus volt, 
de I. Ferenc Józsefet nagyra becsülte. Gyermekemlékeiből Szarvas 
Gábor alakja él a legfrissebben a lelkében. Színműírói pá lyá já t 
Rákosi Jenő elismerése lelkesítette. Az ő népszínműve erős 
drámai összeütközéssel és lélektani következetességgel igyekezett e 
m ű f a j megnemesítésén. A kritikától megundorodott: íróasztalá-
nak dolgozik. 

8. sz- — Vas Tamás: Harsányi Lajos. Modern szimbolikus 
költő, a látomások dalosa. Gazdag szépségekben tájképi költészete, 
a Fertő ós Hanság képei. Hagia Sophia-jában a líra felavatottja. 
Kifejezésének szépségét különösen a jelzők és szóképek plasztikus-
sága biztosítja. — Alszeghy Zsolt: Palágyi Lajos. Endrődi. 
Ábrányi és Bartók stílusának korszakába tartozik. Ez magya-
rázza meg régibb köteteiben a verses elbeszélések divatját , dalai-
nak témakörét, formáját és hangját . Innen az idegen motívumok 
bősége is. Ezzel összhangzatos nemzeti érzése: egyszerű szeretet 
a magyar nyelv és a magyar mult iránt. Erős az egyéni értéké-
nek tudata, de csak ritkán bántó. Legnagyobb sikere: Vajda 
János barátságának megnyerése volt. Vajda hatása érezhető ötlet-
epigrammáin. őszintébb ós melegebb a fiát sirató zsidó-versekben. 

9. sz. — Pitroff Pál: Sajó Sáttdor. A nemzet napszámosa, 
fa jának rajongója, büszke sorsok álniodója. Meleg a l í r á ja : belül 
lüktető vér, kívül őszinte könny. 

10. sz. — Brisits Frigyes: Mécs László. Az életérzésnek 
valami önmagát kereső, de ugyanakkor korlátlan s fegyelmezet-
len lendülete és állandó nyugtalansága hullámzik, reszket rajta. 
Formailag túlzó és bizarr. — Tordai Ányos: Levél Pályi Edéről. 
Lírájának a Magyarok Nagyasszonyához írott verse marndandó 
értéke. 

12. sz. — Dénes Gizella: Sziklay János ötven ét-e. Dunántúl i 
ember, a dunántúli halmok ós a Balaton költője. Gazdasági tiszt-
viselőnek készült, de újságíró lett. Tag ja volt a Pesti Napló Jókai-
korabeli gárdájának, hosszú időn át az Alkotmány szerkesztőségé-
nek. Regényeit nemes erkölcsi felfogás jellemzi. Szent Lászlóról 
szóló époszával most készült el, amikor írói pályájának ötven-
esztendős állomásához jutott. 

Fogorvosi Szemle. — 1G. évf. 1—3. sz. Salamon Henrik: , 
Petőfi koponyája és rendellenes fogazatának meghatározása. Az 
írásos följegyzésekből és Petőll Sándornak fönmaradt arcképei-
ből megállapítja, hogy Petőfinek rendellenes fogazata volt. mert 
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kicsiny állcsontjai voltak, szájpadlása kissé keskeny és magas 
volt, bal felső szemfoga erősen kiállt a sorból, jobb felső szem-
foga szintén, de jóval kevésbbé. összes alsó, elülső fogai erősen 
összetorlódtak. — XVII I . évf. 3 sz. Körmöczi Zoltán: Jókai Mór 
születésének századik évfordulójára. Lelkeshangú megemlékezés 
Jókairól. 

Izr. Tanügyi Értesítő. — 1925. évf. 4—5. sz. Schichtancz 
Ármin: Ünnepi megnyitó. Az Orsz. Izr. Tanítóegyesület Jókai 
Mór centennáris ünnepélye alkalmából. — Szegő Arnold: Jókai 
és az ifjúság. Jókai az i f júság írója, mert ő 80 éves korában is 
az maradt, aki a pápai kollégiumban volt: egy kék szemű, álmo-
dozó nagygyerek. 

Katholikus Szemle.— 1925. évf. 4. sz. Brisits Frigyes: Széllné 
Vörösmarty Ilona emlékezései. Vörösmarty Mihály leányának 
emlékezései 1854-től 1876-ig, Deák Ferencnek, az embernek, színes, 
jellemző adatokkal való megvilágítása. 

Képes Mozivilág. — 1925 március 15. Zilahy Lajos: Csil-
lagokról. A szerző müvének alapgondolatát, nyilatkozata szerint, 
régen magában hordta, de londoni tartózkodása alatt formálódott 
benne ki teljesen. A Hyde Park közelében lakott, itt kapta meg az 
az ellentét, mely a parkban napról-napra nagy közönség előtt 
tartott vallási szónoklatok s a rácson túl megnyilvánuló modern 
élet zaja közt megnyilvánult. Így lett a darab tengelye az a kér-
dés, vájjon mi teszi boldogabbá az emberiséget: a hit-e, vagy a 
racionalizmust — Márc. 22. A Juss. Bibó Lajos nyilatkozata. 
Eszerint két év előtt írta darabját, mely „harc a földórt". 

Külügyi Szemle. — 1925. évf. 1—3. sz. Morvay Győző: The 
influenee of the Englis literature in Hungary. (Az angol iroda-
lom hatása Magyarországra.) Mindazon nyomok egybeállítása, 
melyeket az angol irodalom ós gondolkodás a magyar irodalmon 
és szellemi életen hagyott. Szent Margiton, Skótország királynéján 
kezdve, akinek atyja Szent István udvarán talált menedéket, 
végig kíséri az irodalmi hatást századok szerint egészen Oscar 
Wilde és Bemard Shaw-ig. 

Ma Este. — 1925. évf. 3. sz. P. S.: Herczeg és Lengyel darab-
jai kerülnek elsőnek színre Pirandello szinháaában. Pirandello 
Rómában színházat nyit a legmodernebb szerzők bemutatására. 
Ezek között Herczeg Ferenc: Tllla és Lengyel Menyhért: 
Antónia c. darabjával szerepel. — 5. sz. Magyar szerzők olasz hős-
női. Az olasz vándorszínész-társulatok java része női vezeté j 
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alatt áll. E vezetők, akik rendszerint a társulat s tar jai , igen ked-
velik a hatásos magyar darabokat. Így bemutatták Biró Lajos 
Rabló Lovag-ját, Biró Lajos és Lengyel Menyhért Cárnő-jét ós 
Molnár Ferenc Farsang-ját , Herczeg Ferenc Sirokko-ját és Arany 
Borjú-ját . Szép sikere volt Herceg Ferenc Kék Rókájá-nak és 
Molnár Ferenc Égi ós Földi Szerelem-ének is. Molnár Ferenc 
azonban legnagyobb sikerét a Liliom-nak köszönheti, melyet egy-
szerre két színtársulat játszott. 

Magyar Család. — 1925. évf. 1. sz. Tóth Ká lmán: Gárdonyi 
professzora Petőfi, eredetiségéről. Répássy Jánosnak, Gárdonyi 
Géza egykori tanárának, Ribizke álnéven írt régi cikkét közli, 
melyben Petőfi Sándor Faluvégén kurta korcsma című költemé-
nyéről az van írva, hogy ez a vers német forrás nyomán készült. 
(A valóság az, hogy éppen fordítva történt a dolog.) — 2. sz. 
Cserépvári Lajos: Jókai Pápán. 1841-iki diákévének ismertetése, 
mikor Pápán együtt tanult Petőfi Sándorral. — 3 sz. Klobusiczky 
Kálmán: Gárdonyi külföldön. Gárdonyi törökországi, franciaor-
szági, olaszországi, ausztriai , bajorországi és svájci utazásainak 
ismertetése. — Köveskúti Jenő: Irodalmi középpontok. Budapest 
mint irodalmi középpont nemcsak a nemzeti javak kincstára volt, 
de egyúttal az idegen csempészáruk lerakodója ós a nemzetietlen 
hatások kiömlesztője. Ezért szükséges, hogy az egészséges vidék 
visszaszorítsa a pesti káros hatásokat. Ezért szükséges a vidéki iro-
dalmi középpontok. — 4. sz. Köveskúti Jenő: Jókai és a kritika. 
Jókait egész pá lyá ján erősen támadták, még pedig előkelő helyek-
ről. A kritika támadásai nem ártottak neki, nem bénították mc;r 

munkakedvét, sőt fokozták erejét. — 5. sz. S. L.: Körösi Henrik. 
Irodalmi munkásságának méltatása 40 éves írói jubileuma alkal-
mából. — Havas István: Elfelejtett költők. Darmay Viktor, csa-
ládi nevén Viczmándy Viktor, pályájának ismertetése és felújí-
tása. — Köveskúti Jenő: Jókai emlékezete. A Jókai ellen intézett 
kritikai támadások igazságtalanságainak igazolása. 

Magyar I f júság i Vöröskereszt. — 1925. évf. 1—2. szám. 
Lőrinczy György: A százesztendős Jókai. A kiváló regényíró 
me'eghangú magasztalása. 

Magyar Jövő. (Miskolc.) — 1925. évf. ápr. Jókai tardonai 
Papjának a fia elmondja, hogy élt Jókai Tardonán. Életrajzi 
adatok Rácz István elbeszélése alapján a következő tárgymeg-
jelöléssel: 1. Hogyan jöt t Jókai Tardonára. 2. Jókai sakkozni 
tanul. 3. Jókai vadászni megy. 
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M a g y a r Nyelv. — 1925. évf. l ^ á . sz. Jakubovich Emil : 
Adalékok legrégibb nyelvemlékes okleveleink és krónikáink írói-
nak személyéhez. Az értekezés számos érdekes eredményén kívül 
figyelemreméltó az a megállapítás, hogy a Bécsi Képes Krónika 
szerzője valószínűleg „Kálsi Szomajon (Zomoyn) fia Mihály fla 
Márkus" volt, akinek életére 1336-tól 1358-ig vannak adataink. 

5—6. sz. — Gombocz Zoltán: Szily Kálmán mint nyelvész. 
Szily Ká lmán egész nyelvtudományi munkásságában pozitivista 
felfogása tükröződik; a szótörténet és a nyelvúj í tás története volt 
igazi ter renuma. Nálunk ő az első, aki, noha minden szim-
pá t iá ja Kazinczy és Széchenyi korához fűzi, a nyelvújí tással 
szemben tudatosan nem normális, hanem históriai ál láspontra 
helyezkedik. E történeti álláspont folyománya, hogy a nyelvújí-
tás szót a szokottnál tágabb értelemben használja. — Tolnai 
Vilmos -.Jókai és a tnagyar nyelv. (I.) Jókai íróművészete lényegé-
ben natural is ta művészet. Ezért J - t nem lehet oly értelemben 
nyelvművésznek mondanunk, mint Vörösmartyt , Aranyt . Jóka i 
gyű j t i a népnyelv kincseit, de a tájszó hitelessége iránt nincs 
érzéke. Gazdagságban f ölülmulja a magyar szókincs nábobját . 
Aranyt is; hozzávető becslés szerint szavainak számát húszezerre 
tehetjük. E szóbőség lelki oka Jóka inak nagy fogékonyságából é» 
sokoldolú érdeklődéséből magyarázható . Sajá tságos , hogy Jókai, 
aki valóságos tárháza a „magyarság virágainak", egyszersmind 
az idegenszerűségeknek is gazdag példatára. Már pá lyá ja kezde-
tén felismerte az osztály- és csoportnyelvekben rejlő jellemző erőt. 

— Losonczi I s tván : A Lobkowitz-kódex olvasásához. A Lobkowitz-
kódex írója úgy látszik olyan nyelv járás t beszélt, melyben az 
ly és j változás m á r elég magas fokon volt. — Jakubovich Emi l : 
A legrégibb magyar missilis leifél Mátyás király uralkodásának 
utolsó éveiből való. A Kisvárday Várday-család írásai közt 
marad t fenn. Datálatlan, de ta r ta lma a lap ján kora megállapít-
ható. Kisvárda i Miklósnak í r j a fiútestvére Aladár , Visegrádról. 

— Szendrey Zsigmond: Jókai tájszavai• Adatközlés. — Jelentés a 
Szily-jutalomról. A M. Nyelvtudományi Társaság az 1924. évi 
Szi ly-jutalommal Tolnai Vilmosnak Halhatat lan magyar nyelv 
c. dolgozatát tüntette ki. 

Magyar-Zsidó Szemle. — 1925. óvf. 2. sz. Heller Bernát: 
A biblia a költő Zrínyi Miklós műveiben. A terjedelmes tanul-
mány szerint Zrínyi művei nemcsak tartalmukban, hanem elő-
adásukban is mutatják a bibliaismeret nyomait. A költő a bib-
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liai történelemből példákat, gyakorlat i tanulmányokat , a zsol-
tárokból számos szemléltető stíluselemen fölül áhítatot , a böl-
aseség irodalmából eszméket merí tet t . Rendesen nem szószerint 
idéz. Néha összevonja a hosszabb részleteket, néha á ta lak í t j a a 
Szentírás szavait. Érdekes, hogy Zrínyi s t í lusának bibliaszerű-
ségét fölhasználhat juk azoknak a bizonyítékoknak erősítésére, 
amelyek eldöntik, hogy a Siralmas Panasz nem Zrínyitől való. 

Minerva. — I I I . évf. 6—10. sz. Huszti József: Platonista 
törekvések Mátyás király udvarában. (I.) A magyarországi 
platonizmus az olaszországi platonista mozgalmak visszatükrö-
ződése. Trapezunt ius könyve és Leonardo Bruni Platon-fordí-
tásai Mátyás könyvtárában s az első magyarországi Platon-
nyomtatvüny azt muta t j ák , hogy a mélyebbre ható érdeklődés 
számára a t a l a j m á r a renaissance-platonizmus első korszaká-
ban elő volt nálunk készítve. J a n u s Pannonius is behatóan 
foglalkozott platonista tanulmányokkal , főleg Plotinosszal, föl-
tehető, hogy kereste az érintkezést Firenzében e tanulmányok 
akkor már elismert fejével, Ficinusszal. Bandidi az összekötő-
kapocs, kinek személyén át Ficinus eszméi J a n u s Pannonius 
halála u tán Magyarország felé az u ta t ú j r a megtalál ták. 

Mult és Jövő. — 1925 április. Kiss József utolsó versei. 
A költő ily című kötetének ismertetése. Az ismertető kifogá-
solja, hogy a kötetből több olyan veirset kihagytak, mely a leg-
világosabban t á r j a föl a költő zsidóságát. A fajvédők úgysem 
fogják f a j m a g y a r költőnek elismerni Kiss Józsefet, a zsidóság 
előtt pedig minek elhomályosítani aká r csak egy á rnya la t ta l 
is Kiss József zsidó voltát. 

Napke le t — 1925. évf. 3. sz. Gróf Klebelslierg Kunó: Jókai 
emlékezete. A nemzeti közmegtwcsülés több melegére van szük-
ség, ha azt akar juk , hogy teljesen kifejlődjenek tehetséges embe-
reink. A Jóka inak és más nagyja inknak nyú j to t t ünnepi teme-
tés az életben elszenvedett igazságtalanságokért nem ad kár-
pótlást a halot tnak, sem föloldozást a nemzetnek. A m a g y a r 
históriának különös hálát kell leróni a nagy magya r történeti 
regényíró i ránt . Jóka i a korhüséget nem dohos sírokból kiásott 
ruhafoszlányok és fegyverek pontos leírásában kereste, de bá-
mulatos intuícióval megérezte a korok zamatá t és történelmi 
levegőt tudot t elővarázsolni. — Mlskolcey Gyula: „Forradal-
már" Görgeyt Kossuth én Görgey elhldegülésének csirái t lel-
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kületük eltérő berendezése hordotta magában. Ütja ik szétágaz-
tak, mert Görgey nem volt forradalmár s a nemzetmentő akció 
az ő elgondolásában csak a nemzet nagy lelki szubordinációjá-
nak és győzelemre irányított akaratának valóságra váltásával 
lett volna kivihető. — Rédey Tivadar : Kozma Andor. Kozma 
viszonya mestereihez nem az epigoné, hanem a taní tványé, 
talán a taní tványi függés legszebb példá ja egész irodalmunk-
ban. Lírai alaptermészetének Arannyal közös vonása a nemes 
zárkózottság. Legjellegzetesebb lírai indítékai is nem egyszer 
tárgyi lagosan előadott vagy éppen látszólag távoli témákhoz 
kapcsolt alkotásokban ju tnak erőteljes kifejeziésre. Genire-
képeiben a szat ir ikus vémájú Kozma inkább emberi részvétét 
j u t t a t j a szóhoz. Egyénisége valamennyire rokona a német 
Delev von Liliencronénak. Formai tökéletessége Kozmát min-
dig izgat ta régibb költői fonnák megú j í t á sá ra is. Ű j Faust-
fordí tásának legművészibb értéke az, hogy a részeket mindig 
az egésznek szelleméből sar jaszt ja , a helyi szín és íz mögött 
megérezteti a szerves kompozíciót. — Tolnai Vilmos: Jókai. 
A nagy regényíróval kapcsolatos egyéni élményekre is hivat-
kozó cikk szerint Zsigmond Ferenc Jókai-monográf iá ja méltó 
bevezetés az ünnepi esztendő gazdagnak ígérkező szimfóniá-
jához. 

4. sz. — Tolnai Vilmos: Nagyszalonta népköltészete. A 
Kisfaludy-Társaság Népköltési gyűjteményének XIV. kötete 
Szendrey Zsigmond nagyszalontai adalékait tartalmazza. Legérde-
kesebbek benne a helyi mondák, melyek Arany műveinek forrási 
szempontjából figyelemre méltók. — Miskolczy Gyula: Gróf Tisza 
István levelei 1914 júniustól dec• tágéig. Becsesek akár történeti, 
akár emberi dokumentumok gyanánt értékeljük őket. — Tóth 
Béla: Magyarbarát költi'A iskola 1860 táján a francia irodalomban. 
Thiles Bemard ós Achille Milllen magyar vonatkozású műveinek 
ismertetése. — liácz Lajos: Gróf Teleki József naplójából. A 
Voltalre-nél, d'Alembert-nól való látogatása s Diderot-ra való 
följegyzések közlése. 

Nyugat . — 1925. évf. 2. sz. Sohöpflin Aladár: Az Ady-Uzlet. 
Bírósági döntést kellene provokálni, amely tilalmazza a költők 
művelnek az üzlet harmincadjára kerülését 

8—4. BZ. — Ignotus: Jókai. Jókai epikai hitelének az az 
alapja, hogy ő maga hisz az alakjaiban, ilyeneknek látja őket. 
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Elhitetését magyar földön az támogatja, hogy képzelődése tipi-
kus magyar képzelődés. — Fenyő Miksa: Ady tragédiája. 
Révész Béla. ú j könyvének ismertetése. (Közben ilyen értékelé-
sek: „az Emlékezés egy nyáréjszakára szinte hideglelősen gyö-
nyörű, a Krónikás emlék 1918-ból ótestamentomi fenségben 
ragyogó költemény" stb.). — Krúdy Gyula: Ady Endre éjszakái. 
Alcíme és tar ta lma: Kalandjaim a költővel girbe-gurba pádi-
mentumokon. (Folytatódik az 5—6. sz.-ban.) — Szilágyi Géza: 
Lírai impressziók Füst Milánról. Füst Milán a Damjanich-utcai 
kereskedelmi iskolában tanított ; taní tványai szerették, de a ta-
nárkodás csak mellékfoglalkozása maradt . Az írásnak „önzetlen, 
önfeláldozó, megszállott, elvénült" stb. fanatikusa. Verseiből a 
Végzet lépéseinek olykor fenséges, olykor al jas döngése hallat-
szik. Kevés magyar novellaíró mer oly pokolmélynyire lebukni 
az emberi lélek bűntermő alvilágában. Forgács Rózsi színháza 
most felújította. Boldogtalanok c. színművet. 

5—6. sz — Buday Dezső: Jókai lelke. Hősei között gyakori a 
presztizs-ember. Aktív hősei: a három vasgyáros, a kincskereső és 
a fiskális. A passzív-hősök között alig van említésre érdemes. 
Annál tökéletesebb az ingadozó jellem rajzolásában, az önmaga 
lelkét vetítvén ki ilyenkor. Kedvenc darabja a dandy, a minden-
tudó szélhámos, a romantikus hős, öreg és fiatal arisztokraták, 
ügyvédek, diákok, katonák, mérnökök, de mindegyiket sajátos 
árnyalattal festi. A szerelem nem volt nála a maga-maga problé-
mája, hanem körüle fonódott az epikus elem. Nem erotikus, de 
azért megtalálja mindenki magának benne a maga kis érzéki 
gyönyörűségét. A vallásokra vonatkozó lapokon meglátszik, hogy 
Jókai a 30-as évek liberálisabb gondolkodásában nőtt fel. Speciá-
lis álmodozása egy külön arisztokrata-szociálizmust teremtett. 
A természetet elképzelte, de nem volt rá ideje, hogy megnézze. 

8—9. sz. — Nagy Lajos: Szabad-e, lehet-e ma írni a magyar 
írónakt „Ma a magyar irodalompolitika elzárkózik az őszinte, 
bátor és igaz gondolat előL" Ezért lát a cikkiró nivócsökkenést a 
mai irodalomban a tíz év előttihez viszonyítva. 

Pásztortűz.— 1925. évf. 2. sz. Valkó iüszló: Bartóky József: 
Írói arckép. — 3. sz. Kiss Ernő: Bevezetés a magyarság szellemi 
életének mindazon eseményeihez, melyeknek századik évfordulója 
nyílik meg ez érvel. A romanticizmus és a vele föllépett llberáliz-
mus irodalmi hatásáról. — 4. sz. Grandpierre Emil: Jókai. Emel-
kedett hangú emlékezés Jókairól. — Várudy Aurél: Találkozó-
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saim Jókaival. Jókai tordai, torockói és kolozsvári ú t jának ismer-
tetése. — S. Nagy László: Szép leányok kertje. A komáromi 
Weinmüller Franciska irodalmi szalonjának rajza, ahova Jókai 
is bejáratos volt. — Rass Károly: Jókai a jövő irodalmában. 
Fantáziája és mesemondó képessége az a két érték, mellyel meg-
vásárolta halhatatlanságát s amely a jövőben is biztosítja szá-
mára az olvasók szeretetét. — Siklósey László: Jókai — a könyv. 
Jókai művei első kiadásainak vonzó ismertetése. — Gyalui 
Farkas: Jókai két művének forrása. A Rab Ráby és Rákóczi iia 
c. regények forrásait közli. — Többen: Apróságok Jókairól. 
Jókai életének erdélyi vonatkozású részletei. — Kristóf György: 
Jókai napjai Erdélyben. Jókai 1853 május 5-től június l-ig ter-
jedő első erdélyi tartózkodásának ismertetése. Az erdélyi élmé-
nyek jelentősége Jókai költészetében. — Gsüry Bálint: Jókai a 
világirodalomban. Közli Jókai műveinek 1900-ig megjelent idegen 
nyelvű fordításait ós fordítóit. — Bitay Árpád: Jókai és a buka-
resti magyarság. Rövid ismertetése Jókainak a bukaresti ma-
gyarsághoz való viszonyáról. — Walter Gyula: Űj Auróra. 
A Pozsonyban megjelenő szlovenszkói irodalmi almanach ismer-
tetése. —5. sz. Valkó László: Zilahy Lajos. Írói arckép. — Kristóf 
György: Jókai napjai Erdélyben. Pesttől Kolozsvárig megtett 
ú t jának leírása ós Jókainé kolozsvári vendégszereplése. — 6. sz. 
György Lajos: Balogh Endre. Szép megemlékezés az elhúnyt író-
ról. — Pálffi Márton: Kriza János. Méltatás halálának 50. évfor-
dulójára. — Kristóf György: Jókai tuipjai Erdélyben. Jókainé 
kolozsvári vendégszereplése és a Kolozsvártól Kenyérmezőig tett 
út ismertetése. — 7. sz. Bartók György: Erdély lelke iroilalmá-
b in. Az erdélyi lélek zord tömörségének, az erkölcsi törvény előtt 
való meghajlásának és az élet mélységeit járó komolyságénak 
jellemzése. Az erdélyi lélek Kemény Zsigmond műveiben jutott 
legteljesebb kifejezésre. — Kristóf György: Jókai napjai Erdély-
ben. A székelyföldi út ismertetése. — 8. sz. Kiss Elek: A konzer-
mtimnus értéke. A múltba tekintés fontossága a mai erdélyi 
m igyar irodalomban. — Tavaszy Sándor: llöhm Károly személyi-
sége. A kiváló filozófus egyéniségének méltatása filozófiai irányá-
val kapcsolatban. — Kristóf György: Jókai napjai Erdélyben. 
Székelyföldi út Ismertetésének folytatása. — Kristóf György: 
Oreguas Ágost. Megemlékezés születésének százéves évfordulója 
alkalmából — 9 sz. Debreczeni Is tván: Arany Juliska. Meleg-
hangú megemlékezés abból az alkalomból, hogy Arany Juliska 

Irodalomtörténet . ' ' 
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maradványait ú j sírba helyezték. — Kristóf György: Jókai 
napjai Erdélyben. Visszatérés Kolozsvárra, a dézsi kirándulás, 
búcsúvétel. Hazaérkezés Pestre. — Császár Elemér: írók és kiadók, 
közönség és kritika. Cikk a magyar irodalomnak a sülyedósból 
való kimentése és a közönség nevelése érdekében. 

Népélet. — 1924. évf. 7—12. fűz- Solymossy Sándor: Kőmű-
ves Kelemenné. A székely népballada tárgyban rokon balkáni 
megfelelőinek ismertetése, a közös monda megállapítása, vándor-
lásának története ós a székely népballada viszonyának felderí-
tése. — Szendrey Zsigmond: Történeti népmondáink. Az Attila-
mondák, a székely mondák s a honfoglalás mondáinak forrásai. — 
Körösi Sándor: A cinkotai kántor meséjének ősei. A mese első 
feldolgozója Ibn Abdulhakam Krisztus után 871-ben. Ettől kezdve 
561 adaton át a mi mesénk, mely az 511—15. helyen áll 5 adalék-
kal. — Gulyás József: Népi és folklorisztikus elemek Csokonai 
műveiben. Igazolja, hogy Csokonai nyelve népies. A költő nagyra 
becsülte a népies szavakat és gyakran fordult kifejezésért a nép 
nyelvéhez. Szerepelteti a nép nyelvében nagy szerepet játszó 
állatvilágot, ismeri a magyar öltözeteket. A magyar népélet két 
érdekes alakját, a zsidót és a cigányt, jól rajzolja. Felhasználja a 
népies szokásokat és mulatságokat, babonás szokásokat, átkozó-
dásokat. 

Protestáns Szemle. — 1925. évf. 2. sz. Ravasz László: Jókai 
Mór. Jókai iránt akkor leszünk igazak, ha őt nem máshoz, hanem 
önmagához mérjük. Ha nem azért gáncsoljuk, ami hiányzik belőle, 
hanem dicsérjük azt, amit két kézzel ad. Nem lehet állítani, hogy 
világnézetben biblikus volt. De tény az, hogy a katolicizmus impo-
náló erejét, százados költészetét szakadatlanul érezte. A kálvinista 
kollégium életének legkedvesebb irodalmi megrajzolását ő adta; a 
falusi református papi élet belső szépségeit és csodálatos hősies-
ségét ő énekelte meg legelőször és mindez ideig legszebben. — 
Baros Gyula: Jókai és Arany. Arany összes műveiben 1847-től 
kezdve találkozunk oly adatokkal, melyek a későbbi nagy regény-
íróról való véleményére s a vele való összeköttetésre jellemzők. 
A szabadságharc vége felé Jókai megfordult Szalontán s akkor 
a Toldi szerzőjével is töltött néhány emlékezetes percet Később 
Nagykőrösön is vendége volt egy Ízben Aranynak. Számos 
nyoma van annak, hogy a két író szerkesztői minőségében Is 
támogatta egymást. Barátságuk története nem egyszerű pajtási 
viszony históriája, hanem egy értékes lelkiségnek egy másikra 
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négy évtizednél tovább észrevétlenül gyakorolt befolyása. — Két 
Jókai-levél. A Bpest, 1893 dec. 22. és dec. 24. keltezésű, Jókai önkriti-
ká j á t illetőleg érdekes levelek közül az utóbbi fontos felvilágosí-
tást tartalmaz az egyházi szempontból kifogásolt regényrészle-
tek magyarázatára nézve. Általánosságban is figyelemre méltó a 
levél e két mondata: „Egész irodalmi működésemnek az volt az 
irányzata, az olvasókat az ideál felé vezetni s mi volna magasabb 
ideál, mint a vallást Én azt kívánom, hogy mindenki a sa já t 
vallásában idvezüljön". 

3. sz. — Pukánszky Béla: A magyarországi protestáns 
exulans irodalom a XVII. században. A XVTI. század hetvenes 
éveiben kezdődő protestáns üldözés folytán számos prot. pap és 
tanító menekült Németországba. A menekültek, miután elhelyez-
kedtek, tollat ragadtak az üldözöttek védelmére. Az így keletke-
zett németnyelvű exulans-irodalom nevezetesebb munkásai 
Klesch Dániel ós Kristóf, Pilarik István, Günther András. Az 
exulansok nyomorúságait költői formában Nowach Márton szó-
laltatja meg először röpiratába toldva verses fohászaiban. — 
Hetessy Ká lmán: Baksay Sántlor naplójából. Baksay a jeles 
költő és ref. pap 57 évig élt boldog házasságban hitvesével. 
Mikor ezt a halál elragadta, özvegyen maradt társa naplójegy-
zetek alakjában örökítette meg lesújtott lelke szomorúságát. Ezek 
a valóságot jelentő naplórészletek is bizonyítják mennyire 
tekinthető megbízhatónak az nz ábrázolási mód, mellyel egyik-
másik modern regényírónak a kálvinista papok családi életét 
megcsúfolta. 

4. sz. — Hartinann János: Az újabb erdélyi líra. Az újabb 
erdélyi költők jelesebbjei nem prograinosan „nemzetiek" s mégis 
izig-vórig magyarok. Közös jellemző vonásuk, hogy egyéniek. 
Aprily Lajos mélabús költeményeiben nem a 6ziv napihíreit fog-
lalja magába, hanem a lélek hangulatait. Modorában és hangjában 
van valami disztingvált tartózkodás. Szép verse a Tetőn című 
melyben az összeomlás utáni hangulatot fésti. Nyelve árnya-
latokban gazdagabb és szebb, mint a ml színtelen fővárosi nyel-
vünk. Költeményei, amint világnézetükben és érzelmeikben tisz-
ták. úgy formailag is makulátlanok. — Reményik Sándor a hit 
és csüggedés, az önbizalom és skepszis változó hangú dalnoka. 
Verse nem magáért van; a költő vigasztalni akar vele s szellemet 
idézni. Ez apostoli hivatáshoz hasonló felfogásnak az őszinteség 
és szárnyaló emelkedettség ad himnlkus lendületet. Reménylket 

14* 
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etikai vonásai is a természethez vonják. Nem nyelv és forma-1 

művész, mint Áprily, hanem stílművész, aki azonban nincs 
hí jával a közvetlenségnek. — Olasz Lajos pesszimizmussal nézi 
az életet. Ereje a festésben van. Különösen az éjtszakát színezi 
gyöngéden. Képzeleteinek a festői vonása okozza, hogy versei 
jó része hangulatkép. Verskötete formailag csupa szabad vers-
ből áll. — Szombati Szabó István légköre komor, nyomasztó, de 
hangulatai inkább irodalmi hatásokban, mint világnézetben gyö-
kereznek. — Tompa László kiforrott tehetség; jellemző tulajdon-
sága az erő. A lélek tehetetlenségét, gyötrelmeit, az élet bajai t 
zendíti meg költői módon. — Walter Gyula költészete fiatalos 
örömtől és egészségtől pereg. Tehetsége szép reményekre jogosít. 

5. sz. — Bodor Aladár: A mai erdélyi nőírók. R. Berde Mária 
a szerelem életének apró életjelenségei megfigyelésében és öntu-
datosításában fölülmúlja férfi író-társait. „Haláltánc" c. regényé-
ben ad magáról legkiterjedtebb képet. Moralitása tiszta, szigorú; 
a koncepció biztonságában ós az előterjesztés előkelő könnyedsé-
gében egyik nőírónk se múlja felül. Lí rá ja nincs még kötetbe 
összegyűjtve, pedig megérdemelné. — Nagy Emma az erdélyiek-
nek Szentimrei Jenő mellett legmodernebb lírikusa. A hivatás-
hoz való törhetetlen és alázatos hűség, a sorsvállalás komolysága 
jellemzi legmélyebben l í rá já t . Világnézete a legmodernebb, a 
diadalmas jövőé. Stílusa a legsajátabb. — Pálffyné Guláosy Irén 
költészetének arca a szegedi Tömörkényre emlékeztet. Prózai 
epikája eddigelé leszélesebb beteljesedését, „Förgeteg" c. regényé-
ben érte el. Jelesek drámái is, főleg „Napáldozat" c. darabja, mely 
három ú j paraszttípust mutat be. 

6. sz. — Ravasz László: Az erdélyi lélek. Erdélyben a nemzeti 
érzés élesebb, fájóbb és öntudatosabb. Erdély lelkének lényeges 
vonása az is, hogy e földön több a történelmi emlék ós öntudato-
sabb a históriai folytonosság érzése, mint osonka-Magyarorszá-
gon. Erdélynek ez az erős történetisége látszik irodalmában is. 
az epikának, a történetírásnak e földjén. 

Színházi Élet. — 1925. évf. 8. sz. Erődl Jenő: Száz Jókai-
adat. Időrendi egybeállítás hónapok szer int 

Ü j Idők. — 1925. évf. 1. sz. Herczeg Ferenc: Jókai Mór. 
Mesemondó mohósága olympusi szarkaként keringet az élet fölött 
és ha odalenn valami fényesett látott, arra lecsapott, azt fölkapta 
es fölvitte fe 1 hő fészkébe... Költészete egy egósz magyar világ. 
Ha valami új özönvíz elnyelné Magyarországot, Jókai Magyar-
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országa még évszázadokon át folytatná magányos bárkaéletét a 
világ feje fölött." 

4. sz. — Rákosi Jenő: Költészet és kritika. Állásfoglalás azok 
ellen, akik azt vallják, hogy némely poéta tökéletesebbet alkot-
hatna, ha gondosabban bánik tollával. „A poéta olyan, mint a 
madár. Mindig a maga melódiáját f ü t y ü l i . . . Fütyül i a maga 
módjára, a maga tempójában, a maga kedvtelése szerint." Sze-
rinte, „ha Jókai lassabban és több önkritikával írt volna, fele 
annyi munkája (s ki tudja nem a legjobb-e) megíratlan marad, 
a másik fele pedig művésziességében ta lán nyert volna, de veszít 
őszinteségéből, közvetlenségből, varázsából ós abból a titokzatos 
erőből és hatásból, melyet a rendkívüli ember gyakorol alkotá-
saival az átlag-emberre". 

Uránia . — 1925. évf. 4. sz. Lukács György: Jókai emléke-
zete. Jókai — noha elsősorban nemzeti író — munkáiban egyete-
mes emberi magaslatra emelkedik. Erkölcsi tisztaság, becsületre 
kényesség, ízlés ós szemérmetesség árad felénk regényeiből. Nagy-
ságát eldönti egymagában az a tény, hogy írásai elemi erővel 
hatnak és ez a hatás nemzedékről nemzedékre állandóan átszálló. 

— Rexa Dezső : 'Petőf i és Széchenyi. Széchenyi és Petőfi személyi 
kapcsolata a nagy hullámverésben nem volt jelentékeny, de 
Széchenyire nézve nem volt közönbös. Különböző nagy érdekekért 
küzdöttek, de nem különböző szent meggyőződéssel, igazságuk-
nak tudatával és azzal a hittel, hogy nem hiába teszik. — Szász 
Károly: Tallózás a „Romemlékek"-ben. Beöthy Zsolt kedves köl-
tői — a Romemlékek bizonysága szerint — Vörösmarty és Arany 
voltak. Becses tanulmányai még a megboldogult jeles szerzőnek 
a Kazinczyról, Keményről, Madáchról, Szász Károlyról, Tisza 
Istvánról szólók. Az ú j korcsirodalom veszedelmeit feltáró beszéde 
komoly intelem mindenkihez, aki e haza sorsát a szívén viseli. — 
I f j . Zulavszky Andor: Az Ady-kérdéshez. Mi volt az oka annak, 
hogy Adyhan a keleti f a jmagyar lélek egészen idegen szellemmel 
lépett sajnálatos mesallienoéraT Felelet: a Szerelem és Pénz, Léda 
és a disznófejű Nagy Ür, továbbá a milieu, amelyben Ady élete 
kora if júságától lezajlott. A szerző ezután rámutat az Ady-kiadá-
soknak arra a hiányára, hogy nem jelölik meg némely vers for-
dítás voltát Pl. az Üj Versek-ben nincs megjelölve, hogy a „Paul-
Verlalne álma" voltaképen Verlaine Mon réve fnmílier c. ver-
sének fordítása. Valószínűleg így áll a dolog a Vér és Arany c. 
kötetben a „Hnlál rokoná"-val ls, melyről már Gálos Rezső kimu-
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tatta, hogy hihetőleg Dürmann Félix „Wa« ich liebe" c. verse 
után készült. Az egymásmelleit közölt magyar és német szöveg 
legalább erre enged következtetni. — Orbán Is tván: Az „Auróra-
kör" 1924 nyarán alakult. Elnöke Császár Elemér. Célja a fiatal 
magyar írók egyesítése a nemzeti eszme szolgálatában és a régi, 
nemes írói hagyományok ápolása. — Moesz Gusztáv: A kertész-
kedő Jókai. Ha az ember Jókai kertészeti cikkeit olvassa, azt a 
benyomást szerzi, mintha a költő el akarta volna hitetni az olva-
sóval, hogy ő sokkal inkább kertésznek, mint költőnek érzi 
magát. Feltűnő sok növényt ismerhetett, hiszen költői műveiben 
600-nál több növényt említ! A ribiszkebokor adta neki azt a 
gondolatot, hogy megteremtette az „Üstökös" c. élclapot. Szíve-
sen szerepeltet kertészeket és botanikusokat regényben. 

II . Hír lapok. 
A N é p . — 1925. jan. 9. Látogatás a Nobel-díj magyar jelöltjénél. A Ma 

gyar Tudományos Akadémia az irodalmi Nobel-díjra Herczeg Ferencet aján-
lotta. Most először történik meg, hogy az Akadémia ajánlást te t t a nagy 
díjra. Herczeg Ferenc az újságíró kérdésére elmondotta, hogy mesemondó 
képességét már gyermekkorában észrevette. Munkái közül legtöbb előtanul-
mányt a Pogányokhoz és az Ocskay Brigadéroshoz végzett. Darabjai közttl a 
Kék Rókát bemutatták Milánóban és Rómában. Bizáncát is hamarosan színre-
hozzák. Svédországban is játszák színdarabjait. — Márc. 20. Farkas Sándor: 
Gárdonyi Géza utolsó ráltóaláírisa. Feszty Arpádné Jókai Róza emlékiratai-
ban levelek kapcsán megemlékezik Gárdonyi Géza ifjúkori szerelméről. A költő 
fia Fesztyné előadását túlzottnak és kiszínezettnek tartja. Gárdonyi minden 
nőben a titokzatost látta, azért a közönségesnél sokkal mélyebben foglalkozott 
minden nővel. Nála minden nő tanulmányszámba ment azért, mert írásaiban 
mindig élő minta után dolgozott. Jegyzetei között nagyon sok különböző női 
jellemrajz van. Ezekből szokta kiválogatni mesealakjait. — Máj. 24. Jakab 
Ödön: Tavaszod'k Erdélyben. Költői hangú ismertetése a megindult és erős 
fejlődésben levő erdélyi magyar irodalomnak. 

\ z E s t . — 1 9 2 5 ápr. 12 . Mikes L a j o s : Arany János elsó Itrele Petőfi 
Sándorhoz. Szendrey Júlia levelesládájának kézirati darabjait közlés végett 
most ajánlották fel a Pesti Naplónak. Az irodalmi hagyaték & következőkből 
áll: 1. Szendrey Júlia teljes naplója, levelozése, versei és elbeszélései; 2. Petőfi 
Sándornak ég Arany Jánosnak 32 oldalnyi ismeretlen kézirata. — Máj. 31. 
Mikes Lajos: Szendrey Júlia naplója. Az eredeti szöveg ismertetése. 

A z Ú j s á g . — 1925 febr. 17. Aranyi Lipót: Jókai Mór a milhelybtn. 
Vidám történetek Jókai Mórnak, a Nemzet főszerkesztőjének idejéből. — 
Febr. 22. Rónakv Kálmán: Jókai első köretI mandátuma. Jókait először a 
siklósi kerület választotta követté 1861-ben. Első követi megbízó levulének 
közlése. — Varannai Aurél: A srábhtgyi költő. Jókai svábhegyi villájáról. 
A villa berendozése ma Is olyan, mint Jókai életében vo l t — Jókai az órák 
barátja. Szenvedélyesen gyűjtötte a régi órákat . Hagyatékában ö t igen értékes 


