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Gertrudis. 
írta: HARTYÁNI ZOLTÁN. 

Az alatt a száz esztendő alatt, mióta Katona József színműve 
közkincsévé vált a magyar szellemi életnek, Gertrudis királyné 
zordon a lakja mindegyre varázskörében tartotta nézők és olvasók, 
műbírálók és magyarázók képzeletét. 

Idők folyamán minden műalkotásról vallott felfogásunk 
egészében is, részleteiben is változásnak van alávetve. A mű-
remek ugyanis túlnő egyetlen kornak és egyetlen embernek 
hiánytalan, változhatatlan és nem vitatható megítélésén. A köz-
kinccsé vált művek széptani vagy irodalomtörténeti méltatásá-
ban lassanként mégis világosan felismerhető irányvonalak alakul-
nak ki, s ezek úgyszólván hagyományosakká válnak akár az 
egész, akár egy-egy részlet tekintetében. 

Ilyen irodalmi hagyomány, hogy Gertrudisban mindenki el-
vetemült kerítőt, megrögzött és ármányos bűnöst lát. Messze-
nyúló eselszövénnyel az udvarhoz édesgeti Melindát, egyik zajos 
mulatságot a másik után adja, csak azért, hogy öccsének alkalma 
nyíljék egy ártatlan fiatal asszony elcsábítására. 

Az irodalmi hagyomány csupán egy dologban ta r t j a ártat-
lannak a királynőt: Gertrudis — bár gondosan előkészítette Ottó 
szerelmi ostromát — semmit sem tudott arról, hogy ez hevítő 
porok segítségével akar ja Melindát megejteni. 

Arany Jánostól kezdve Gyulai Pálon át egészen Pintér 
Jenőig ez az irodalmi közvélemény ítélete GertrudisróL 

Ha azonban csakugyan így állana a dolog, s Katona József 
csakugyan ilyen elvetemedett asszonynak akarta volna rajzolni 
a királynét, akkor a darabot joggal tarthatnók teljesen elhibá-
zottnak. Mert ha Gertrudis kiszámított eselszövénnyel, hetekig 
vagy hónapokig tartó ármánykodással igyekszik Melindát meg-
keríteni az öccse számára, hiába lesz ő ártatlan az utolsó órában, 
mégis csak az az érzésünk, hogy Bánld bán jogosan gyilkolt, s 
önbíráskodásával nem sértette meg az erkölcsi világrendet. Bánk 
sorsát tehát igazságtalannak kellene éreznünk, nem pedig tragi-
kainak. 

Irodalomtörténet 9 
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Minthogy azonban a remekművek megismerésében több 
hely jut az intuíciónak, mint a logikus magyarázatnak, Bánk 
Bán bírálói sem erre a következtetésre jutottak, hanem arra, 
hogy a költői igazságszolgáltatás teljes, a tragikum oly erős, 
minél erősebb alig lehet. 

A logikus szövegmagyarázás és a tragikum intuitív felisme-
rése ilyenképen ellentétbe került egymással. Ösztönösen érzi ezt 
az irodalmi hagyomány, s az ellentétet azzal igyekszik megszün-
tetni, hogy kiemeli és hangsúlyozza Gertrudis ártatlanságát Ottó 
utolsó merényletének előkészítésében. 

Nézetünk szerint Gertrudis jellemének és szereplésének ez 
a hagyományos felfogása onnan ered, hogy Arany János nyomán 
az összes magyarázók azt hiszik, hogy Gertrudis és Ottó között 
előzetes megegyezés volt Melinda elcsábítására. Felfogásukra 
a darab következő helyeiben keresnek bizonyítékokat: 

. . . hogy . . . téged, hercegem, 
Örvendezőbbé tégyelek . . . 

mondja Gertrudis Ottónak az Előversengésben. 
Azután Melinda szavai Ottóhoz (I. 9.): 

Ügy, úgy, ezért kellett tehát nekem 
Ide jönni és ezért nem ille Bánk 
Bán hitvesének a magányba lakni? 
Mert udvarunknak nagy szüksége volt 
Tapasztalatlan, együgyű szívekre . . . 

Majd Gertrudishoz (I. 11.): 

. . . Köszönöm, Nagyasszonyom, 
Hogy oly kegyes valál s átláttad azt. 
Hogy a bojóthi Melindának nem illik 
Fa lun magányban lakni, mert nagyúrné, 
S alkalmatosságot szerzel nekem 
Ezzel sok édes mula t ságra is, — 
Oh, mert hiszen Melinda együgyű! 

Utána a két királyi testvér ingerült párbeszéde (I. 12.): 

Ottó: . . . Egyszer minden u taka t 
Számomra készíted, — azután pedig meg-
Gyalázoll 

Gert.: A célod nem, de módjaid 
Űtálhatom. Magam készíték útat . 
Mivel beteg testvérem megvidámítása 
Volt késztetőm, nem ti l tot tam soha 
Tőled szerelmet! vidámság, öröm, 
Minden csak a szolgálatodra volt: 
S most fa j ta lan véred tilalmas úton 
Melinda bírására csörgedez. 
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Végül Melinda fentebbi szavainak a megismétlése Biberaeh ál-
tal (II. 3.): 

De igaz! hisz a királyné prüszkölő 
Becs-rang-porától egész bolondulásig 
Elszédülél te. No, de szó, ami szó, 
Ök szépen is fogának a dologhoz. 
Úgymint: „Nagyúr — ej — Bánk bán — így, meg így! 
Nem illik, ország első nagyja , hogy — 
így meg — meg így". Felhozta hát ide 
Szép együgyű feleségét a nagyúr. 
Bármint dörömbözött szerelme-féltő 
Nagy szíve. 

Kétségtelenül nem nehéz dolog — egyedül osak a végleges 
szöveg alapján az idézett részekbe Gertrudis és Ottó előzetes 
megegyezését belemagyarázni, s a darabnak még számos más 
helyét is ennek a belemagyarázásnak megfelelően értelmezni. 

Azt hisszük azonban, hogy a darabnak az eddigi vizsgáló-
dásoktól teljesen független, beható elemzése és az 1913-ban közzé-
tett első kidolgozásnak a végleges szöveggel való tüzetes egybe-
vetése arról fog mindenkit meggyőzni, hogy az eddigi hagyomá-
nyokkal szakítva, el kell vetnünk azt a feltevést, hogy Gertrudis 
és Ottó között volt előzetes megegyezés Melinda elcsábítására. 
Másképen kell tehát felfognunk Gertrudis szereplését a darab-
ban, s jellemét is másképen kell megítélnünk. 

Az első kidolgozás előversengésében Gertrudis még nem be-
szél arról, hogy Ottó megörvendeztetésére rendez mulatságokat. 

Amit a fentidézett helyeken (I. 9. és I. 11.) Melinda mond, 
az csak az ő gyanúsítása, nem pedig a költő ténymegállapítása. 
Világosan kitűnik ez Ottó szavaiból (I. 9.): 

. . . Midőn bejöttem ez 
Országba, — mindjár t szemembe tűntél 
. . . A sok udvar i 
Szívek között, — bocsáss meg — a tied volt 
Legegyügyűbb, ártatlanabb, Melinda! 

Mikor tehát Ottó, mint bujdosó, előzetes értesítés nélkül nénje 
udvarába menekül, már ott találja Melindát a többi udvarhölgyek 
között. 

Az első kidolgozásból meg éppenséggel teljesen hiányzik 
Melinda célzása arra, hogy Ottó kedvéért hívták meg falusi 
magányából a királyi udvarba. 

Ottó és Gertrudis párbeszéde is egészen más értelmet kap 
(I. 12.), ha összehasonlítjuk az első kidolgozás szövegével. I t t 
Gertrudis sokkal világosabban beszél: 

9 » . 
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Az Asszonyimnak egyikét a jánl tam 
Volt a megengedett Szeretet, és 
Élésre, s most az átkozott Szemed 
Bánk Adelájdja nemtelen s tilalmas 
Szerelme elnyerésre áhítoz. 

Vagyis az ál tala megengedett szerelmi viszonnyal Melinda el-
csábításának tilalmas voltát ál l í t ja szembe. A végleges szöveg-
ben itt is, másut t is kétértelmű szavakat ad költőnk Gertrudis 
szájába. Valószínűen azért, hogy Bánki tévedését a királyné ke-
rítő voltát illetően minél jobban megokolja. Csakhogy, amint 
a mű eddigi értelmezésében tapasztaljuk, túllő a célon, mert alkal-
mat ad egészen lényegbe vágó félreértésekre. Azt mindenesetre 
meg kell állapítanunk Katona mentségére, hogy ezekben a vál-
toztatásokban Bárány befolyása is érzik, s ez éppen olyan kárára 
van a műnek, akárcsak az Arany Jánostól is kifogásolt bánki 
sértődés beszúrása. 

De van még több más közvetlen és közvetett bizonyítékunk 
arra, hogy Gertrudis egészen Melinda kifakadásáig (I. 11.) sem-
mit sem tudott Ottó szerelmi ostromáról. Az Előversengés végén 
Ottó csak magában dörmögve tesz célzást Melindára, hogy nénje 
meg ne hall ja. — Biberach sohasem említi, még csak nem is céloz 
arra, hogy Gertrudis szintén tud Ottó szándékáról, vagy hogy 
hajlandó öccsének segíteni. Pedig négyszem között minduntalan 
lovalja a herceget, s nem olyan ember, aki puszta szemérmesség-
ből elhagyna ilyen nyomós érvet, mikor fel akarja bátorítani 
a gazdáját. Halálos ágyán pedig megesküszik a királyné ártat-
lanságára. Költőnknek i t t kétségtelenül az a szándéka, hogy ezt 
az utolsó esküt minden fenntartás nélkül elhigyjük Biberach-
nak. Az első • kidolgozás szövegéből az is kiderül, hogy ezt az 
esküt nem lehet semmiképen sem úgy értenünk, hogy a királyné 
csak Ottó éjtszakai merényletében, vagyis Melindának hevítő 
porokkal való megejtésében, ártatlan. Az első kidolgozásból 
ugyanis teljesen hiányzik még az altató és hevítő porok motí-
vuma. 

Nézetünk szerint Gertrudis jellemének megértéséhez és az 
egész darab tragikai bonyolításának helyes felfogásához a negye-
dik felvonás első három jelenetében kapjuk meg a kulcsot 

A királynét egyedül találjuk gondjaival, terveivel és gon-
dolataival. Uralomravágyó, ridegszívű, eszes asszony. Környezete 
teljességgel nem érdekli. Komolyan csak két dolog foglalkoztatja: 
saját világpolitikai szereplése és családjának hatalmi gyarapo-
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dása. Csodálatos az a szinte utolérhetetlen biztosság, ahogyan 
költőnk egynéhány éles vonással tökéletes és teljes arcképet ad. 
S ennek az arcképnek következetessége és zordonsága egyszerre 
varázslatos és döbbenetes. 

Udvarnokával a világtörténelemből olvastat fel magának. 
Olyan híres szeretne lenni, mint Solon vagy Lykurgos. Már ér-
tesült a nagy botrányról, lelkén már átsuhant a halál gondolata, 
de még ekkor is osak hódítási tervek zeonganak agyában: 

Uralkodási parancsolás! — minő 
Más már csak ennek még a hang ja is! 
Mint engedelmeskedni, — hát minő 
Ez még valóságában? — Egy Magyar-
Országba! majd Polyák — Podolia, 
Aztán Velencze, a kevély Velencze — 
Európa harmadába! (szédülni lát tat ik) Gyenge lélek, 
Szé dűlsz I . . . 

Aztán szinte démoni erővel tör ki belőle a hatalom igenlése: 
Sa já t eszünket s akaratunkat a 
Legostobább köntösben is annyira 
Szentté teremteni, hogy azt egy egész 
Ország imádja, önmagunknak az 
Lehetni, aminek szeretjük, és 
Másnak parancsolhatni, lennie 
Az, aminek kell lenni — . . . 

Az a Gertrudis, aki így beszél, messze túl áll sivár magas-
ságban a polgári erény korlátain. Nem bűnös, nem elvetemedett, 
nem erkölcstelen, hanem tulajdon meggyőződése szerint olyan 
emberfeletti lény, akire nem vonatkoznak a vallási é« polgári 
erkölcs szabályai. 

Aki minden idegszálával ennyire uralkodó, az senkivel sincs 
bizalmas viszonyban, ahhoz nem hatnak el udvari mende-mondák, 
azt nem érdekli szerelmi kalandok bogozása. 

Eszerint a lelki alkat szerint alakul öccséhez való viszonya 
is. Kegyeli Ottót, gondoskodik rangjához méltó ellátásáról és 
szórakoztatásáról, hiszen ez is a nagy Berthold sarja. De soha-
sem bizalmas hozzá, leereszkedésnek nevezi azt, hogy megszólítja. 
S maga Ottó jobban irtózik rettentő királyi nénjétől, mint akár 
Bánktól, akár az egész országtól. Nem bűntársat lát benne, ha-
nem emberfeletti lényt, akit ő sohasem ér fel ésszel, s akinek 
haragja rettenetes. 

Fejtegetéseink eredményeképen, nézetünk szerint, a darab 
cselekvényének vitatott részeit a következőképen kell értenünk: 
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Melinda Ottó szemérmetlen udvarlásával szemben nemcsak 
védekezik, hanem gyanúsít is. Saját személyének jelentőségét túl-
becsülve — és ebben van Melinda tragikus tévedése — azt kép-
zeli, hogy egy pokoli cselszövény középpontjába került, s a 
királyné csak azért hívta meg az udvarhoz hónapokkal ezelőtt, 
hogy öccse számára könnyebben megkeríthesse. Gertrudis, mint 
eszes asszony, egy szempillantás alatt át lát ja a helyzetet, hogy 
Ottó ostoba viselkedésével milyen botrányt okozott. Azonban 
— és itt van Gertrudis tragikus tévedésének kezdete — nem tudja 
rászánni magát arra, hogy Melindának becsületesen igazságot 
szolgáltasson, hanem ehelyett inkább Ottó tekintélyét igyekszik 
megmenteni. A közerkölcsöt, ami az ő szemében értéktelen, habo-
zás nélkül áldozatul dobja annak, ami ő szerinte az egyetlen 
érték: családja presztízsének. Ügy érzi, liogy Melinda gyanúsítá-
sai u tán nem lehet visszavonulnia. Melindát ártalmatlanná kell 
tenni, még pedig azzal, hogy Ottónak csakugyan a szeretőjévé 
lesz. Mert csak az marad csöndben, akinek rejtegetni valója van. 
Ezért biztatja Ottót, sőt az illúzióktól ment r ideg asszony iro-
nikus fölényével haj landó neki egy és más általánosságban tar-
tott tanácsot is adni. Azonban Ottó annyira bárgyú, hogy állan-
dóan valami előírás szerint követhető gyakorlati utasítást kér 
tőle. Nem veszi észre, hogy nénje szemében csak úgy van értelme 
Melinda elcsábításának, ha ez szerelmes ellágyulással hódol meg 
neki. Gertrudis végre is egészen kijő a sodrából s nyugtalanság-
gal vegyes megvetéssel magára hagyja. 

Biberach rögtön kész a tanáccsal, hogy a herceg hogyan 
engesztelheti meg a királynét is, Melindát is, s békítheti ki a két 
asszonyt is ugyanekkor egymással. 

Ottó szót fogad: a királyné után siet, derült arccal engedel-
met kér tőle, hogy Melindával beszélhessen, mert bocsánatot sze-
retne kérni tőle elébbi ízetlenkedéséért, s tud tára szeretné adni, 
hogy csak félreértett ártatlan tréfa volt az egész, csupán a ma-
gyar feleségek állhatatosságát akarta próbára tenni. 

Gertrudis örömmel segít a súrlódás békés elintézésében. 
S mikor úgy lát ja, hogy a család tekintélye meg van már mentve, 
visszavonul, s attól kezdve az egész ügy éppen olyan kevéssé 
érdekli, mint amennyire nem törődött vele a Melindával való 
találkozása előtt. 

Biberach tehát igazat mondott a halálos ágyán: Gertrudis 
ártatlan volt. Bánk bán pedig féltékenységtől és politikai ellen-
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szenvtől elvakulva, felesége megrontásáért nem az igazi bűnösön 
vett véres bosszút, hanem azon, akit csak ő és Melinda képzelt el 
főbűnösnek. 

Gertrudis alakjának ezzel az ú j megvilágításával, nézetünk! 
szerint, sikerült az intuitíve felismert tragikumot és a szöveg 
logikus értelmezését összeegyeztetni egymással. 

Reviczky Gyula pályakezdéséhez. 
Irta: KRISTÓF GYÖRGY. 

Eeviczky Gyula 1873-ban befejezte középiskolai tanulmányait. 
A tizennyolcéves i f jú , zsebében az érettségi bizonyítvánnyal, 
vegyes érzések között hagyta el Pozsonyt s ment egyelőre vaká-
ciózni Garamújfaluba a rokon Koroda-család körébe. Egyelőre, 
mert ott ült mögötte a sötét gond: mihez fogjon azután, hol és 
hogyan kezdhet valami pályát a gyorsan múló rövid nyár i szü-
net elteltével. E szempontból alapja és támasza csak az a bizonyít-
vány volt, mely őt felsőbb tanulmányokra érettnek igazolta. 
Előtte és utána száz meg ezer i f j ú lépett ki az életbe s kezdett 
pályát hasonló helyzetben, csupán a középiskolai végbizonyít-
vány birtokában s ment és haladt előre legyőzve az akadályokat 
nehézségeket. Am a Eeviczky helyzete ennél szomorúbb, sorsa 
mostohább volt. Ö a szegénységbe nem beleszületett, hanem sze-
génnyé lett. Gondtalan, sőt módos életből sodródott a nincstelen-
ségbe, rokonok szánalmába. S míg más szegénynek született 
ifjiát rendszerint körülvesz és biztat legalább a szülői szeretet 
melege és aggodalma, Reviczky e tekintetben is teljesen ágról 
szakadtan, lelkileg egyedül, mindenféle erkölcsi támasz nélkül 
vetődött ki a világba. Házasságon kívül született gyermek volt; 
a nőt, ki világra hozta, nem is ismerte. A fehér asszonyt pedig, 
ki őt édes anyai szeretetbe fogadta, nevelte s vagyonának örökö-
sévé is tette, még kis gyermekkorában elvesztette. Alig ismert, 
önző a ty ja is épp ezekben a hónapokban húnyt el váratlanul 
ugyan, de csak f ia örökségének már jól sikerült és gyors elher-
dálása után. Semmije, senkije se volt ez időben. Még a Eeviczky 
nevet is elvesztette s csak a következő 1874. évben kapta vissza 
a belügyminisztériumtól kért névváltoztatási engedély útján. 
Ha pillanatnyilag élvezte és élvezhette is a Koroda-család rokoni 
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szeretetét, mégis egészben úgy volt, mint Toldi Miklós a ná-
dasba n : 

Szörnyen hányta a hab a jövőnek tervén: 
Merre menjen! mihez fogjon? uramfla! 
Nincsen hő lelkének hová fordulnia. 

Mert abban is hasonlított Toldihoz, hogy hő lélek volt ő is: 
alkotásra született és hivatott tehetség. Ilyennek bizonyult mint 
középiskolai diák tanárai előtt. Különösen Kolmár József nevű 
professzora (Petőfi egykori barát ja) , de a többiek is elismerő sza-
vakkal biztatták a tehetséges és törekvő tanítványt. í gy Reviczky 
nem alap és nem előzmények nélkül, korán tisztába jött azzal, 
hogy van benne nemcsak hajlam, de tehetség is. 

A sajá t tehetségre korán, hamar ráébredés az i f jú t gyakran 
önhitté teszi, ki elmerül önmaga gyönyörködésébe. Tagadhatat-
lan, hogy Reviczky is egész életében sokat, olykor kelleténél töb-
bet tartott önmagáról, a maga költői tehetségéről és alkotásairól. 
Mégis azt kell mondanunk, hogy szerencséje volt Reviczkynek 
az, hogy hamar ráébredt tehetségére s bízott önmagában, a maga 
erejében. Mert e korán keletkezett önérzet és törhetetlen maga-
bízás nélkül a már eddig is sok szenvedésen átment s tán külön-
ben is érzékenynek, sötéten látásra hajlamosnak született Re-
viczky, kit az élet tüskéi csakugyan téptek s kit az élet vesszői 
ugyancsak csapkodtak, könnyen kihullott volna az élet, az iro-
dalom rostájából, eltűnve legjobb esetben az ismeretlenség homá-
lyába. Korán ébredt önérzete, tehetségébe vetett erős hite azon-
ban megvédte, megóvta az elsekélyesedéstől, megmentette, meg-
tartotta az irodalomnak. 

Megmentette azért, mert — s ez igazolja erkölcsileg is az 
önérzetes i f j ú magabízását — Reviczky nemcsak tudott tehet-
ségéről és hivatottságáról, hanem művelte is azt. Hivatottságának 
folytonos, sokirányú olvasással és önműveléssel igyekezett 
érvényesülést szerezni. Nem merült el, csak magára és vissza-
néző szemmel tétlenül önmaga tiszteletébe, hanem korlátlanul 
csapongó becsvággyal nézett előre, a jövendőbe. Életrajzírója, 
a személyes ismerős és rokon Koroda Pál is nyomatékosan meg-
említi akkori korlátlan becsvágyát, amely azonban önhittséggé 
sohasem fajul t el.1 Mint minden igazi művész és költő nemcsak 
a nyárspolgárt nézte le, hanem magát jobbnak, különbnek érezto 

1 Reviczky Gyula: összes költeményei. Magyar Remekírók, 55. köt., 18. 1. 
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az átlagos íróknál s a szellemi arisztokrata egész életében jól 
felismerhető. Sőt kivált pályája kezdetén a lángészt is igényelte 
magának.2 Csakhogy nyilván és főként ez időből származólag, 
sajátos felfogás alakult ki benne a lángészről, a nagy emberről. 
A lángelmét Reviczky egynek vette az ambícióval, a művészi 
dicsőségvággyal. Idevonatkozó gondolatait kifej tő értekezésének 
is éppen ez a címe: Az ambícióról.3 Tárgyilag az ambíció a láng-
elme ihletettsége, a szellem önzetlen és zavartalan szemlélete. 
Szubjektíve: erő a küzdelemre, a dicsőség sejtelmes vágya, tö-
rekvés mások által meg sem is látott célokra, a lélek hősiessége. 
Tehát alkotni, érvényesülni akarás. Mert a zseni örökhagyó szel-
lemi nábob. De nem öntelt. Az önteltség nem akar haladni. Az am-
bíció pedig haladni akar a tökélyre. 

Mennyiben önvallomásszerűek az ambícióról irott fejtegetés 
egyes gondolatai és mennyiben jogosultak vagy nem, ne mére-
gessük. Nekünk is ezúttal csak az fontos, hogy Reviczkyt tehet-
ségének korán ébredt tudata sarkalta, haj tot ta , jó értelmű 
becsvággyal töltötte el. Alkotásra, érvényesülésre késztette és 
kényszerítette: í róvá nevelte. S hogy írhatott, í rni kezdett, többé 
már nem érezte magát ágrólszakadtnak, mindenkitől elhagyott-
nak, bármennyire támogatás és segedelem nélkül vetődött is ki 
az életbe. 

Reviczky pályakezdését Koroda Pál a Humor psychológiája 
című értekezés megjelenésétől számítja, mivel a költő diákkori 
verseit mind elégette, megtagadta, amiért aztán Koroda ezeket 
az összes költemények közé nem is vette fel. Pedig Reviczky 
pályakezdése nem a „Humor psychológiájá"-val indul meg s 
diákkori verseit sem szabad egytől-egyig kizárni az összes költe-
ményekből. 

Reviczky az írói pályán a „Humor psychológiája" előtt már 
jóval fellépett Berzsenyi mint ódaköltő c ímű tanulmányával. 
Az Erdély című Marosvásárhelyt megjelenő szépirodalmi hetilap 
hasábjain jelent meg Reviczky először, már nem mint tanuló 
diák. hanem mint író, aki mint egy folyóirat állandó munkatársa, 
valóban írónak tekinthető. 

Az Erdély című szépirodalmi hetilapot 1871-ben indította 

2 Levele Korda Pálhoz. Ország-Világ. 1899. évf. 
3 Jellemzőnek tartom, hogy nemcsak a Komját i folyóiratában (Röpke 

Ivek, 1877. évf.), de utóbb, 1879-ben, a Tolnai Lajos Erdélyi Figyelőjében is 
(1879, 7—10. sz.) közreadta e tanulmányt . 
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meg Marosvásárhelyt Tolnai Lajos, a költő és novellista, kit 
valószínűleg éppen irodalmi munkásságáért is az idétt (1868-ban) 
választott meg nagy papjának a marosvásárhelyi református 
egyházközség. Tolnai utóbb összezördült az őt nagy reményekkel 
meghívó egyházközség vezetőivel és híveivel, de össze egész 
Marosvásárhely társadalmával. Vélt vagy valóságos igazáért 
éveken át kemény harcot vívott ellenfeleivel, ellenségeivel. Az ál-
datlan küzdelemnek csak akkor lett vége, mikor Tolnai állásáról 
lemondott és Erdélyből távozott. Kétségtelen, hogy mint pap, 
nem vált be, nem váltotta be a hozzáfűzött nagy reményeket. Ki 
a hibás, nem tartozik ide. Egy azonban bizonyos: az, hogy a 
XIX. század második felében az erdélyi irodalmi élet megpezsdí-
tésére, fellendítése érdekében másoktól, senkitől meg sem közelí-
tett munkásságot fejtett ki ez a nagy tehetségű és szívós akaratú 
férfiú. Idevágó munkássága, munkásságának egész hatása és 
érdeme csak akkor fog egész terjedelmében és jelentőségében 
becsültté válni, ha elkészül az erdélyi irodalmi élet történeti ösz-
szefoglalása. Mi csak röviden megnevezzük a tényeket. A kiegye-
zés után, sőt általában véve is az első tisztán szépirodalmi erdélyi 
folyóiratot, az imént említett Erdély című hetilapot, ő — a nem 
Erdélyben született és nevelkedett író — indít ja meg. Igaz, hogy 
alig néhány hónap múlva abbahagyta a szerkesztést s a lapot ki-
adója más szerkesztő kezére bízta. De a megindítás, az alapítás 
érdeme az övé. S mikor évek múlva az Erdély, kizárólagos szép-
irodalmi jellegét megváltoztatva, politikái lappá alakult át (Maros-
vidék címen), Tolnai nemsokára megindít ja a második, de egész 
Erdélynek még most is csak egyetlen szépirodalmi hetilapját, az 
Erdélyi Figyelő-t (1879-ben). Ugyancsak ő, a nem erdélyi férfiú, 
a lapí t ja és szervezi meg a legelső erdélyi szépirodalmi társasá-
got, a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társulat-ot is. Má-
sodik szépirodalmi lapja is rövidesen, a következő évben, meg-
szűnt s ez sem irodalmi, kiilső okok miatt, hanem mert Tolnai 
most is összezördült kiadójával. Egyszerűen abbahagyta a szer-
kesztést most is, mivel családjával nyaralni ment egyik magyar-
országi fürdőre. De amíg lapja megjelent, a lap tartalmasságát, 
szükséges voltát mindenki elismerte. S ha lapjai színvonalosak 
voltak, még inkább tekintélyes intézetül alakult meg és műkö-
dött a maga idejében Erdélynek szintén egyetlen szépirodalmi 
társasága, a Kemény Zsigmond Társulat. Hogy Tolnai távozott 
Erdélyből, a társaság működése is ellanyhult, évtizeden át szüne-
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telt. De kezdeményezésének életrevalóságát muta t ja az, hogy 
az ő alapította társaság később megint életre kelt s különösen 
a közhatalom változása óta élénk tevékenységet fej t ki. Mindezt 
Tolnai La jos alkotta meg és hozta létre Marosvásárhelyt s nem 
az egyetem tanárainak vagy másoknak a buzgósága Kolozsvárt. 

Reviczky Gyula írói pályáját nem a Budapesti Reform-ban 
1874-ben, hanem 1873-ban, a Tolnai alapította, de az ekkor már a 
Balási Anta l és Kerekes Sámuel szerkesztésében Marosvásárhelyt 
megjelenő Erdély-ben kezdte meg. És nem a Humor psycholo-
giája, hanem a Berzsenyi mint óilaköltő című esztétikai tanul-
mánnyal. A cikk hét folytatásban jelent meg mindjár t július 
elejétől kezdve (206. 1.). Tehát a nyári vakáció kezdetén. Ebből 
arra lehet következtetni, hogy a tanulmányt Reviczky még az 
érettségi vizsgálatok előtt megírta s el is küldte közlésre. Ambí-
ciója sarkalta, űzte az érvényesülésre. 

Az eddig ismeretlen, legalább is figyelembe nem vett cikk 
azzal kezdődik, hogy a régi költők egy nagy költészettan, mely-
nek minden szabályát utánozni kell. Csak az a nagy kérdés, 
mennyiben kell utánozni a régieket a művészetben és költészet-
ben? A mai költő, ha nem másolatot vagy unalmas reminiszcen-
ciát akar adni, akkor a régiektől függetlenül, szabadon köteles 
alkotni ú j szépséget, mely ú j eszmékkel legyen átszőve. A régie-
ket ismerni kell, de nem utánozni. E bevezetés után tárgyára 
térve, kiindul abból a tételből, hogy Berzsenyi a régi költők egyik 
legbuzgóbb híve, Horatius hű tanítványa, tetőtől-talpig római, 
még szerelmében is: ókori visszhang. Éppen ezért szembeszáll 
Toldy Ferenc ama megállapításával, hogy Berzsenyi a magyar 
lírai triász egyike, ki a zsoltárdalnokokat is utóiérte. Ez utóbbi 
túlzás, az előbbiből Arany kiszorítása igazságtalan. Berzsenyi 
Horatiust érte el csupán. Berzsenyi helyének kijelölése után 
elemzi Berzsenyi költői egyéniségének vonásait. Berzsenyi nem 
tárgyért, hanem személyekért lelkesedik s ezért a Múzsának 
gyakran hamis tömjént visz. Nagy tehetség, de nagyobb szellemi 
képzettség nélkül, akárcsak Petőfi. És ez az irodalmi műveletlen-
ség kulcs költészetéhez. A sűrű mitológiai cifraságok és kifeje-
zések használatát illetőleg a szigorú, de igazságos Kölcseyt Ber-
zsenyi nem tudta megérteni. Köleseyre megharagudott s magát 
mentegette. A cifra stílt tar tot ta szépnek. Ismétli önmagát, sűrűn 
használ gyakorító igéket, mit kellő irodalmi műveltséggel került 
volna. így is nagy költő s némely ódájából fényesen ragyog ki 
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szelleme, noha mintaképét, Horatiust gondolatok, sorok átvételé-
vel követi. A mitologizálásban egyébként Mathisson a modern 
mintaképe. Bürger reminiszcencia is van költészetében. Nyelve 
és ortográfiája tele van hibával. Kár , hogy hamis kegyeletből 
e hibák a későbbi kiadásokban is benne maradtak. Legjobb ódái 
a „hazai" tárgyúak között: Magyarokhoz, Felkelt nemességhez, 
Ulmai ütközet; a személyekhez szóló (hősi) ódák között: Hora-
tiushoz, Káldi Pálhoz, Felsőbüki Nagy Pálhoz — bár ebben tú-
loz —, Báró Prónay Évához; kedélyi ódái között: Melissához, 
Búcsúzás Kemenesaljától — legszebb ódáinak egyike —, Az élet 
dele, Emmihez — melyet Kölcsey is raphaeli lelkűnek talált —, 
Életphilosophia, Fohászkodás, Az én osztályrészem, Közelítő tél. 
Most öt mesteri ódáját — Fohászkodás, Az én osztályrészem, 
Magyarokhoz, Életphilosophia és Közelítő tél — elemzi részlete-
sen. A Fohászkodás utolsó három versszakába foglalt imát, mint 
a költemény fénypont já t emelve ki, azt mondja, hogy „az ilyen 
helyek mutat ják nem azt, hogy mit nyertünk Berzsenyiben, ha-
nem hogy mit vesztettünk". ,Az én osztályrészem' az ódaköltészet 
legragyogóbb termékei közé tartozik. A ,Magyarokhoz'-t olvasva, 
nem csodálkozunk rendkívüli hatásán. Az ,Életphilosophia' meg-
nyugvás, nem mint Arany költeménye (Visszatekintés). A ,Köze-
lítő tél' szépsége elfeledteti velünk, hogy Berzsenyi csak a földi 
valót zengette el nekünk. Befejezésül annak, ki a tett kifogáso-
kon megütközik s azt mondja, hogy Berzsenyi szellemének kevés 
elismerést adott, figyelmébe a ján l ja annak a meggondolását, hogy 
vak ondtúrásokon könnyedén átlépünk, de ha magas hegyet má-
szunk meg, gyakran panaszkodunk az út szabálytalanságán s 
a t á j kietlenségén. Csak ha tetejére értünk, csodáljuk a kilátást. 

Ez Reviczky pályakezdő értekezésének gondolatmenete. Szé-
les irodalmi ismerettel telt alapos észrevételek sorozata, melyet 
csak ritkán zavar meg egy-egy túlzás. Szerkezete világos, elem-
zése komoly, stílusa eleven, kifejező. 

E pályakezdő értekezést követi ugyancsak az Erdély-ben és 
még ugyanebben az évben három műfordítása és egy eredeti köl-
teménye. Műfordításai: Tündérkirály — Goethe Erlkönigje (Er-
dély, 1873. évf., 341. 1.); Heine Kewlári búcsúja (335 1.) és Rózsi — 
németből (Grün A.) Léváról, tehát nem Garamújfaluból kelte-
zettem E műfordításokat Koroda szintén kihagyta az Összes köl-
temények első és második (1895. és 1900.) kiadásából. A harmadik-
ban — Magyar Remekírók, 55 k. — meg éppen hiába keressük, 
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mert ez a kiadás egyetlen műfordítást se közöl. Helyeselnünk 
kell a kiadó eljárását, mer t vagy mindeniket fel kellene venni, 
pedig nem mindenik érdemes rá, vagy mindenik mellőzendő. 
Reviczky pályakezdésének ismeretéből azonban e műfordítások 
megjelenése, nyilvántartása nem hiányozhat. 

És hozzátartozik Lajka nevenapján című költeménye ie, ame-
lyik ugyancsak az Erdély-ben 1873-ban (420 1.) jelent meg és mint 
az előbbiek, szintén említetlen és ismeretlen a Reviczky-irodalom-
ban. Lajka a költő első pozsonyi diákszerelme, kit előbb Üdvöske 
költői és költött néven nevezett s kiről az Összes költeményekben 
az Első szerelem című kilenc levélből álló verskoszorú szól. 
Az Első szerelemben foglalt költeménytik utóbb költött dalok. 
Hiányzik belőlük az egyidejűség közvetlen melege, az érzés fris-
sen áradó iidesége. Ezt az elmélkedés higgadtságának ügyes for-
dulatai pótolják s adnak e költeményeknek költői jelleget és érté-
ket. A Lajka nevenapján is ügyesen szerkesztett ellentétes, tehát 
szintén reflexión átszűrt képben szemlélteti az álom és valóság 
közötti különbséget. De a Lajka—Üdvöske i rán t érzett szerelmi 
dalok között időrendben nemcsak a legelső, legkorábbi, de az 
időbeli közelség következményeként érzelmileg, az érzelem ki-
fejezésében is a legközvetlenebb. Így hangzik: 

l a j k a n e v e n a p j a n . 

És tart lak átkarolva, S te szótlanul megértesz, 
ölemben a fejed, Csak nyúj tod arcodat, 
S te rámborulva súgod: S pirulva bár, viszonzod 
„örökre csak tied!" A lázas csókokat. 

S elnézem órahosszat A kacsódon mátkagyűríi, 
A pici kis kezet; Eagyogva fényesen. 
Tudom, csak boldogíthat, S aztán . . . A tarka képzet 
Vagy koldussá tehet! Pajkoskodik velem! 

Ó, fá jda lmas valóság! . . . 
Abrándozék híved . . . 
Ébred s könnyezve súgja: 
„örökre csak tied!" 

A versnek van annyi érzelmi és költői értéke, hogy az Első sze-
relem-sorozatba felvétessék. 

Hogyan nyúlnak el a Reviczky pályájának kezdő szálai 
Marosvásárhelyre, hogyan lett ő, ki Északnyugat-Magyarorszá-
gon élt, egy erdélyi szépirodalmi lapnak állandó dolgozó társa"? 

Az Erdély ez önként adódó kérdésre is elfogadható, biztos 
feleletet ad: Gáspár Imre ú t j á n és közvetítésével kezdte Reviczky 
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pályáját Erdélyben és az ,Erdély'-ben. Nevezetesen a folyóirat 
következő, 1874. évi 48. számában (385. 1.) megjelent Reviczky 
Gyulának egy az Összes költemények mindhárom kiadásából 
hiányzó, tehát szintén ismeretlenül maradt költeménye Gáspár 
Imréhez. így hangzik: 

g á s p á r i m r é h e z . 

— G. Uj ía lu , 1874 szept. — 

Magányomból, hová szenvedni térek 
S érezni életünk minden bajá t ; 
Hol önmagába visszaszáll a lélek: 
Küldöm о sóhajt, drága, hü barát. 

Nem i f j ú lomb, melyet vihar letépe, 
De mely lassú enyészetről beszél, 
E lap a hervadásnak néma képe, 
E g y porba hullott, elsodort levél. 

Szívem a fészkevesztett csalogányrul, 
A szárnyaszegett sasrul énekel; 
S hol kripta van, vagy a fák lombja sárgul, 
Sötét gondokban oda térek el. 

Eszembe jut, mily könnyű az élet, 
S nem fájdalmat lan, mint a hervadás. 
í g y haljon az meg, aki nem remélhet; 
Oly jó e néma, csöndes elmúlás. 

A szerző, Reviczky Gyula nevéhez kapcsoltan csillag alatt 
a következő szerkesztői megjegyzést olvashatjuk: „A Fővárosi 
Lapok s több szépirodalmi lapban találkozánk már fiatal munka-
társunk nevével, kit G. I. munkatársunk serkentett leginkább 
azon tevékenységre, melyet fellépése óta kifejt . A budapesti 
nemes i f j ú ság munkakedvelő tagja legyen üdvözölve általunk. 
Szerk." 

Az önmagában is érdekes, a Reviczky ekkori lelkiállapotára 
jellemző költemény, s a hozzáfűzött szerkesztői megjegyzés újabb 
bizonyítéka annak, hogy Reviczky mily bensőséggel ragaszko-
dott Gáspár Imréhez, kivel ez időben (1873—4) sűrű levelezésben 
állott s ki Reviczkynek, mint tudva van, csakugyan jó bará t ja , 
jó szelleme volt. Gáspár maga is író, több fővárosi és vidéki 
lapnak már ismerős munkatársa. Így az Erdélynek is állandóan, 
éveken át. Ennek következtében, bár az idézett szerkesztői üzenet 
kerek szóval nem mondja ki, csak határozottan rámutat, meg-
állapítható, hogy Reviczky a Gáspár Imre tanácsára, biztatá-
sára és a jánlatával kezdte pályáját Erdélyben és az Erdélyben. 
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A pályakezdő Reviczky hálás maradt az őt szívesen fogadó 
és megbecsülő Erdélyhez. A lapot fennállásának egész tartama 
alatt hűséges munkatársként támogatta. Az 1874. évfolyamban 
a Gáspár Imréhez című költeményen kívül a Semmiség dalaiból 
címmel még három költeményt közölt: Temetőn, Nagyúri sír, 
Sírásó dala (Erdély, 27. sz. 212. 1.). A két elsőt Temetői hangok 
közös címen még 1873 augusztus 8-i levelében küldte volt el 
Gáspárnak bírálat végett.4 A Temetői hangok is három külön 
dalt fog egybe, mint a Semmiség dalai. Csakhogy a Semmiség 
dalainak harmadik verse (Sírásó dala) nem azonos a Temetői 
hangok harmadik darabjával . Ez ismeretes. A Sírásó dalá-t 
pedig ide iktatom: 

s í r á s ó d a l a . 

Jer , megvetettem ágyad . Talán még összejöttök 
öreg jó nénike. A szellem utakon, 
Nem fog már szidni senki, S ő kér majd fogvacogva: 
Jól fogsz aludni te. Ne vedd, ne vedd zokon! 

Lakás t se kell fizetned. Békülve, koldúsasszony, 
Nem lesz, ki majd k i tú r , Nyúj t sd ide csontkezed, 
Mint sokszor életedben, Hadd csókoljam meg: engedd 
A du rva háziúr. Nyugodni lelkemet. 

Körül ted sok nagyúr is S a sírásónak álma 
Rothad, mind csupa por, I lyenkor megszakad, 
Ki megmorgott, ha jöttél , S meghal l ja szellemajkról 
A kőszívű zord. Engesztelő szavad. 

S te a kakas szavára, 
Eldobva lebruhád. 
Megint a hant alá bújsz, 
S a hant nyugalmat ád. 

Váj jon a Sírásó dala is a szerzőtől megtagadott és elégetett 
i f júkori versek közé tartozott-e,5 ma nem tudhatni. De az bizo-
nyos, hogy nincs a Gáspár megmentette Temetői hangok között. 
Egyébként fanyar hangulata s nem egy alakításbeli mesterkélt-
ség is ifjúkorinak igazolja. Összes műveiből bátran kihagyható 
és kihagyott vers. 

Az 1875. évfolyamban Reviczky háromszor szerepel. Egyik 
közleménye megint ismeretlen: Agnes asszony — Arany balla-
dájának elemzése és méltatása (Erdély, 1875. 17., 18. sz.). A be-
vezetésben azt fejtegeti, hogy az emberi szellem legszebb diadalai-

4 L. a levelet s benne a költemények szövegét. Ország-Világ, 1893. évf., 6.1. 
s L. Magyar Kemekírók, i. m. 14. 1. 
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nak egyike az, hogy a géniusz az emberi botlásokban és bűnök-
ben is talál mély költészetet. A művész a bűnös ember iránt 
rokonszenvet kelt s tragikai hőssé formálja . Ágnes igazi tragikai 
hős az Arany művészi alakító kezében. A felfogás és alakítás 
részletszépségeit feltüntetve, abban foglalja össze véleményét, 
hogy Ágnes asszony kivált a ref ra in által a humanizmus balla-
dája. Reviczky mély, őszinte Arany-tisztelete hat ja át e magasz-
taló méltatást. Másik két költeménye ez évfolyamban az utóbb 
Praeludium nevet kapott Egy költői regényből és a Sátán című 
költemény. (Reviczky Üsszes költeményei. Magyar Remekírók 
55. k. 102., 377. 1.) Ez utóbbit a következő lapalji jegyzet kíséri: 
„A Főv. Lapoknak volt szánva, de V—i úr, kivel egy szerkesztői 
üzenet miatt idegességemben összetűztem, a verset egyhangú, 
moralisaló levél kíséretében visszaküldte s a munkatársaságot 
felmondta. Sic f a t a . . . R—y." A jegyzet is sejteti Revicicky 
haragjá t és elkeseredését Vadnaival történt ismeretes össze-
zördülése miatt. 

Az Erdély utolsó, 1876. évfolyamában közölte Reviczky az 
Epigon (4. sz.) és a Mécsvilágok I—IV. c. költeményeit (25. ez.). 
A Száraz levél a könyvben című fordítás (38. sz.) átvétel a Szün-
őrából. Megjegyzendő, hogy a Mécsvilágok utóbb Csevegések 
címet kapott (Magy. Remekírók, i. k. 299. 1.). 

Íme Reviczky pályakezdése, pályakezdésének Erdélybe el-
nyúló szálai. Alig fejezte be a középiskolai tanfolyamot, erős 
becsvágya késztette s Gáspár Imre baráti támogatása segítette, 
hogy fellépjen, írjon. A Tolnai La jos alapította Erdély szívesen 
s megbecsüléssel fogadta műveit. S Reviczky ezért bizonyosan 
bálából is az Erdélynek hűséges s a földrajzi távolságot, meg 
irodalmi hírének növekedését tekintve, szorgalmas munkatársa 
maradt mindvégig. Pályakezdésének javarészt ismeretlen vagy 
elfelejtett erdélyi adatai és mozzanatai ha tiszta irodalmi, költői 
érték tekintetében nem is mind jelentősek, de a Reviczky költői 
pályájának kialakulásában, történetében lényegtelennek nem 
tekinthetők. 

Ö maga sem tekintette annak. Jele, hogy az Erdélynek, mind-
végig hű munkatársa volt és maradt . 

Sőt lia nem is mint pályakezdésének, de mint erdélyi iro-
dalmi működésének kiegészítő adatát, fel kell említenünk azt, 
hogy Reviczky évek múlva is jó emlékkel s önérzettel gondolt 
vissza arra, hogy mint kezdő szívesen fogadott s megbecsült 



TANULMÁNYOK 141 

munkatársa lehetett egy messze vidéken, Marosvásárhelyt meg-
jelenő szépirodalmi lapnak, az Erdélynek. Csak így érthető meg, 
hogy 1879-ben már mint ismert költő a fővárosból is szívesen 
beállt munkatársnak az ugyancsak Tolnaitól megindított Erdélyi 
Figyelőhöz. Készséggel és szívesen ígért és küldött műveiből a 
lap számára, mert a lapnak mindjár t második számában ezt 
a nyilván Reviczkynek szóló szerkesztői üzenet olvasható: «Buda-
pest, R. Gy. úrnak. Megkaptuk, minél előbb.» És az Erdélyi 
Figyelő negyedik számában csakugyan ott találjuk Reviczky két 
Heine műfordítását. Egyik az Im wunderschönen Mai kezdetű, 
a másiknak kezdete: Mért oly sápadt a rózsa. Ez utóbbit Koroda 
ismerte, fel is vette az Összes költemények első, illetőleg máso-
dik kiadásába, az előbbit azonban nem. Helyesen j á r t el, mert 
e fordítás sikerültnek nem mondható. 

Gyönyörű májusban, mikor 
Bimbó feselt a fákon, 
Akkor támadt szerelmem, 
Az én virágilyílásom. 

Gyönyörű májusban, mikor 
Madár dalolt az ágon, 
Akkor jött ajkaimra, 
Szerelmi vallomásom. 

A Schuhmann dallamában világszerte énekelt dalt Reviczky 
nem a legszerencsésebben ültette át magyarra . Mindkét versszak 
kezdősora kötőszóval végződik. Oly hiba, melynek még kezdő 
írónál sem szabad előfordulnia. 

Másik műve az Erdélyi Figyelőben a már fenntebb ismer-
tetett Az ambícióról c ímű esztétikai fejtegetés, mellyel kapcso-
latban Tolnainak — úgy látszik — ellenvetései lehettek. Erre 
mutat legalább a hatodik szám szerkesztői üzenete: „Budapest, 
R. Gy. úrnak. A legközelebbi számban. De előbb a levélre választ 
várunk egy kérdéses pontra nézve." Mi volt a kérdéses pont s 
hogy intéződött el, nem tudni. Az tény azonban, hogy a tanul-
mányt az Erdélyi Figyelő következő hetedik száma m á r közölni 
kezdte. 

Utolsó közleménye Reviczkynek az Erdélyi Figyelőben a 
Templom egere című mese (16. sz. 127. 1.). Elmés, moralizáló 
magyarázata annak, hogy hogyan lett az egérből templom egere. 
Árván maradt a kis egér, apját, any já t felfalta a kandúr az 
éléskamrában. Bánatában s féltében a kis egér otthagyta a dúsan 
rakott kamrát , világgá ment iíj hazát keresni. Előbb egy csiz-

Irodalomtörténet . Ю 
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madiaműhelybe ment, majd ki a mezőre. Itt is, ott is bőven volt 
mit ennie, de száz alakban lesett rá a halálos veszély. Ügy ment 
tovább s jutott el végre a templomba. Sokat éhezett itt és nagyon 
megsoványodott, de többé senki sem üldözte, nem bántotta a 
templom egerét. 

# 

A következő évben az Erdélyi Figyelő megszűnt. De nem 
szűnt meg a szerkesztő, Tolnai Lajos és a munkatárs, Reviczky 
Gyula barátsága, irodalmi kapcsolata. Reviczky megrajzolta a 
Tolnai Lajos írói arcképét (Koszorú, 1881. VI. köt. 385. 1.) s Tolnai 
is, mikor csak alkalom nyílott, elismeréssel írt és szólt a Reviczky 
költészetéről. 
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Az irodalom kitagadottjai. 
Hivatalos adatok alapján összeállította GULYÁS PÁL. 

A m. kir. postavezérigazgatóság „A postai szállításból ki-
tiltott vagy bíróilag lefoglalt sajtótermékek jegyzéke" címen ez 
év elején egy igen érdekes füzetet adott ki, amelyben fölsoroltat-
nak mindazok a könyvek, füzetek és röplapok, amelyek vallási, 
erkölcsi vagy köz-, illetve magánjogi szempontból a könyvárusi 
forgalomból kitiltattak. Minthogy e sajtótermékek legnagyobb 
része külföldi nyomtatvány, a belföldiek pedig — éppen a bírói 
lefoglalás következtében — a Corvina hivatalos bibliográfiájá-
ban nem szerepelhetnek, félő, hogy végleges feledésbe merülnek. 
Pedig egy részük napjaink irodalom- és műveltségtörténetének 
majdan i kutatóit kétségtelenül érdekelni fogja. Azt hisszük, 
hogy nem végeztünk fölösleges munkát, amikor e szigorúan tudo-
mányos érdektől indíttatva, az Irodalomtörténet hasábjain közöl-
jük a magyar Index librorum prohibitorum-ot. Összeállításunk-
ból a röplapokat, folyóiratokat vagy egyes lapszámokat mellőz-
tük s csakis a némi szellemtörténeti jelentőséggel bíró önálló 
kiadványokra szorítkoztunk. Ezek közt magyar írók idegen 
nyelvű írásait, valamint külföldi munkák magyar fordításait is 
fölvettük, mivel úgy véltük, hogy forrongó korszakunk szellemi-
ségének ezek is többé-kevésbbé jellegzetes megnyilatkozásai. 
Az egyes címeket megelőző * (csillag) azt jelenti, hogy az illető 
műtől nemcsak a postai szállítás jogát vonták meg, hanem azt 
az ügyészség bíróilag is lefoglaltatta. 

A mi diktatúránk. Bécs, 1932. 
*Árkássy Károly. Állásaink előtt ezer-

nyi halott fekszik. Bp., 1930. 
Balog János, Révész R. Imre. Az 

épülő szocializmus. Moszkva, 1931. 
Barta Lajos. Mult. Hol?, 1924 (?). 
Barta Sándor. Csodálatos történet, 

vagy mint fedezte fel William 
Cookendy polgári riporter a föl-
det, amelyen él. Kassa, 1929. 

Benkő Ervin. Egy úrifiú története. 
Bécs, 1921. 

Beszélhet az élő a halottal. Brook-
lyn, 1925. 

Biblia (A) a pokolról. Brooklyn, 1925. 
Biró Lajos. A zsidók útja. Bécs, 

1923. Pegazus. 
Boroviczény Aladár. Der König und 

sein Reichsverweser. München, 
1924. 

10* 
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*Böhm Vilmos. Ellenforradalom. Mün-
chen, 1924. 

•Böhm Vilmos. Két forradalom tüzé-
ben. München, 1924. (Németül is: 
Im Kreuzfeuer zweier Revolutio-
nen. U. о., 1925.) 

*Böhin Vilmos. Októberi forradalom. 
München, 1925. 

Böhm Vilmos. Proletárdiktatúra. 
München, 1926. 

Brupacher E. Gyermekáldás, mag-
zatelkerülés, magzatelhajtás. Kassa, 
1926. 

•Callidus. Vénusz csodatétele. Pádua, 
1926. 

•Casanova Jakab. (Seingalti) emlék-
iratai. Bp., 1929. 

•Chaldeus Simon. A zsidó világszö-
vetség veszedelme az emberiségre. 
Bp., 1928. 

•Czifra Géza. Kárhozott asszonyok. 
Bécs, 1926. 

"Czimmer Károly. A szegedi Belvá-
rosi Kaszinó 100 éves története. 
(1829—1929.) Szeged, 1929. 

Diner Dénes (József), Joseph. La 
Hongrie. Paris, 1927. 

Diószeghy Tibor. Bökversek. Bécs ( ?), 
1924 (?). 

Diószeghy Tibor. Darutoll. Bécs, 1920. ' 
Diószeghy Tibor. Ktilön vélemény. 

Bécs, 1924 (?) . 
Ditrich. Háború Kínában. Interven-

tio. Világháború. Hol?, 1932 (?). 
•Építés orgonája. Bp., 1922. 
•Erato. Bécs, 1927. 
Erdélyi Jenő. 1918—1928. A ma-

gyarság az utódállamokban és Ma-
gyarországon. Pozsony. 1928. 

•Ezeregyéjszaka könyve. Bp., 1920. 
Jókai és Löbl. 

Farkas Antal. Bujdosó Péter nótás-
könyve. Bécs, 1923. 

Farkas Antal. Papkisasszony, Bécs( ?), 
1924 (?) . 

•Fehér Ferenc. Éljen a háború. Po-
zsony, 1932. 

•Fenyő László versei. Bp., 1922. 

Fordítsuk meg a fegyvereket. Pá-
rizs, 1932. Franciaországi Magyar 
Kezdeményező Bizottság. 

Forster W. Z. Az amerikai munkás-
mozgalom csődje. Brooklyn, 1925. 

Gábor Andor. Az én hazám. Bécs (?), 
1924 (?). 

Gábor Andor. Halottak arcai. Bécs, 
1924. • 

Gábor Andor. Itt jön Jászi Oszkár, 
aki megeszi Lenint. Bécs, 1924. 

Gábor Andor. Miért szégyen élni s 
nem kiáltani? Bécs, 1925. 

Gábor Andor. Zalaegerszeg. Bécs (?), 
1924 (?). 

•Galló István. Le az álarccal! Néhány 
szó a munkások álbarátairól. Bp.. 
1922. 

•Garami Árpád. Kokott vagy úrinő. 
Karcag, 1928. 

•Garami Árpád. A szerelem őrültjei. 
Karcag, 1928. 

Garami Ernő. Forrongó Magyaror-
szág. Bécs, 1922. 

•Gergely Sándor. Valami készül. Bp., 
1931. 

•Glaesner, Ernst. A 902-esek. Párizs, 
1930. (Taraszov alatt is szerepel.) 

Göndör Ferenc. Vallomások könyve. 
Bécs (?), 1924 (?). 

Győry Endre. A kapu előtt. Temes-
vár, 1928 (?). 

Hajnal Jenő. Hamburgerné. Bécs, 
1924 (?). 

Halmi József. Fekete könyv Kecs-
kemétről. Bécs, 1924 (?). 

Halmi József. Hajmáskér. Bécs, 
1924 (?). 

*Harc a köztársaságért. Bp., 1926. 
Hercz György. Versek. Berlin, 1922 (?). 

•Hodanu, Max. „Igazán a gólya hozza 
a gyerekeket." Bp., 1931. 

•Horváth Rezső (Pécsi). Mégis ki-
süt a nap. Bp., 1931. 

•Illés Béla. Die Generalprobe. Der 
Roman der ungarischen Revolu-
tion. Berlin—Wien—Zürich, 1932. 

Isten hárfája. Kolozsvár, 1925. 
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Isteni (Az) terv a korszakokban. 
Brooklyn, 1927. 

"Istrati Panait. Más fény felé. I. Hely-
telen utakon. II. A szovjet 1930-
ban. Bp., 1930. 

Jászi Oszkár. Magyar kálvária, ma-
gyar feltámadás. Bécs, 1921. 

Jászi (Oszkár), Oscar. Magyariens 
Schuld, Ungarns Sühne. München, 
1923. 

Jászi (Oszkár), Oscar. Revolution 
and counter-revolution in Hungary. 
London, 1929 (?). 

Játék a tűzzel. Temesvár, 1928 (?) . 
Jean vallomásai. Temesvár, 1928 (?). 

•József Attila. Döntsd a tőkét, ne si-
ránkozz. Bp., 1931. 

*Kamaszszerelem. Bp. (1929). Világ-
irodalom. (Bécs, Vernay-ny.) 

Károlyi Mihály (Gr.). Egy egész \ i-
lág ellen. München, 1923. (Néme-
tül is: Gegen die ganze Welt. 
U. о., 1924. Musarion-Verlag.) 

'Károlyi Mihály (Gr.) levele a ma-
gyar munkássághoz. Bp., 1926. 

Károlyi Mihály (Gr.). Tiétek a föld. 
Üzenet a magyar földmíves sze-
génységnek. Párizs, 1931. 

Kassák Lajos. Novellás könyv. Bécs, 
1922 (?). 

Kassák Lajos. Máglyák énekelnek. 
Bécs, 1924. 

Kassák Lajos. Világanyám. Bécs. 
1921. 

Kaviár. Temesvár, 1927. 
Keller Imre. A hideg szemmel né-

zett antiszemitizmus. Rimaszombat, 
1929 (?). 

Kémeri Sándor (Bölöni Györgyné). 
Die Kerker von Budapest. Dres-
den, 1932. 

Kémeri Sándor (Bölöni Györgyné). 
Szenvedések könyve. Páris, 1930. 

"Kerecseny János. A gyűlölet földje. 
Bp., 1932. 

"Kereszténypénz, zsidópénz és zsidó-
kérdés. Bp., 1925. 

*Kis Jenő. Vissza a tömeghez. Пр., 
1928. 

Kollontay Alexandra. A család és 
a kommunizmus. New York, 1926. 

Kolozsvári Balázs (Kún Béla). For-
radalomról forradalomra. Hol?, 
1924. 

Kolozsvári Balázs (Kún Béla). Pár-
tok szerepe a diktatúra keletkezé-
sében. Hol?, 1924 (?) . 

Kondor Bernát, Agitátor élmények. 
Bécs, 1923. 

* Kovács Lajos. Harc. Versek. Bp., 
1930. 

Kövér Ibrahim. Der zweite Sohn 
Gottes auf der Weltreise. Bécs, 
1926. 

Kún Béla, 1. Kolozsvári Balázs. 
*Le a toloncházi munkásnvúzással ! 

Bp., 1927. 
Lenin. Döntsétek ki a határköveket. 

Bécs, 1921. Üj Harcos. 
Lenin. A proletár ifjúság feladatai-

ról. Bées, 1921. 
Lissagarai (Weltner Jakab). Az 

1871. évi kommün története. Bécs, 
1923. 

Lőwy Ödön. Az emigráció kupHcei. 
Bécs, 1923. 

Luxenburg, Rosa.Tömegsztrájk.Bécs, 
1927. 

Magyar Lajos. Márianosztra. New 
York, 1925. 

*Mámor és arany. Békés, 1927. 
*Margueritte, Victor. Az élettárs. Ford. 

Bartos Z. Bp., 1924. 
*Margueritte, Victor. Lerbier kisasz-

szony legényélete. Bp., 1923. 
Marx. Karl. A tőke. Bécs, 1922. 
Megszólal a történelem. Nagybocs-

kerek, 1927. 
Mennyei manna. Kolozsvár, 1925. 

*Mi történt április 6-án és 7-én? 
Bp., 1932. 

Mihályi Imre. Búcsúzó és beköszöntő. 
Glenfield, 1921. 

Mihályi Imre.'Vígasztalás. New York, 
1921 (?) . 
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Milleniumi (A) hajnal himnuszai. 
Kolozsvár, 1925. 

*Mirbeau Octave. Kínok kertje. Bp., 
1924. 

•Mise. Szeged, 1927. 
*Mit akar a kommunista ifjúmunkás 

internacionale. Bécs, 1921. 
*Mit akartok füzesgyarmati reformá-

tusok? Füzesgyarmat, 1922. 
Mit mond a biblia a pokolról. Ko-

lozsvár, 1925. 
Mór Zoltán. Álom és valóság is. 

Bécs, 1921. 
*Morocz János (Martosi). Órák és 

napok egy ember életéből. Bp.. 
1921. 

Most (A) élő emberek közül mil-
liók sohasem halnak meg. Briok-
lyn, 1925. 

Mozgalom-Térítő (A) Pál. Bécs, 
1925. 

*Mult, jelen, jövő. Igaz szavak a 
dolgozó magyar néphez. H. п., 
1924. 

Müller-Guttenbrunn, Adam. Barm-
herziger Kaiser. Leipzig, 1926. 

Müller-Guttenbrunn, Adam. Der Erz-
schwab. Leipzig, 1926. 

Müller-Guttenbrunn, Adam. Die Glo-
cken der Heimat. Leipzig, 1926 

Müller-Guttenbrunn, Adam. Götter-
dämmerung. Leipzig, 1926. 

Müller-Guttenbrunn. Adam. Der gros-
se Schwabenzug. Leipzig, 1926. 

Müller-Guttenbrunn, Adam. Josef der 
Deutsche. Leipzig, 1926. 

Müller-Guttenbrunn, Adam. Der kleine 
Schwab. Leipzig, 1926. 

*Nádass József. Te és ti. Bp., 1931. 
Nagy Andor. Fergeteg. Regény a 

fehér terrorról. Hol?, 1924 (?). 
Ormos Ede. Mi okozta Magyarország 

szétbomlását? Hol?, 1924. 
»Ott lenn. Bp., 1926. 
Paál Ferenc. Hamu alatt. Bécs, 

1924 (?). 
*Palasovszky Ödön. Reorganizáció. 

Gvoma, 1924. 

* Pesti (A) tyúk. Bp., 1926. 
Pogány József. A fehér terror Ma-

gyarországon. Bécs (?), 1924 (?). 
Pogány József. Üsd a zsidót. Hol?, 

1924 (?). 
Ráez Béla. Vörösek és fehérek het-

ven év előtt. Bécs, 1924. 
Rácz László. A rutén dolgozók és a 

világforradalom. Bécs, 1921. 
* Radnóti Miklós. Űjmódi pásztorok 

éneke. R. M. versei. Bp., 1931. 
líákos (Ferenc), Franz. Revolutio-

näre Gerichtsbarkeit. Hol ?, 1924 (?). 
'Remenyik Zsigmond. Bolhacirkusz. 

Bp., 1932. 
Révész Béla. Proletárok kis könyve. 

Hol?, 1924 (?). 
Koboz Imre. őszinte szó az emigrá-

ciós politikáról. Hol?, 1924 (?). 
* Röpirat a szerelemről. Bp., 1930. 

• Kudus László. A kommunista forra-
dalom alapelvei. Bécs, 1921. 

Rudas László. A szakadás okmá-
nyai. Bécs, 1924 (?). 

* Rutherford J. F. Béke vagy há-
ború. Brooklyn, New York, Magde-
burg, 1932. 

* Rutherford J. F. Elnyomás mikor 
fog végződni. Brooklyn, Magle-
burg, 1932. 

Rutherford J. F. Évkönyv. Brook-
lyn, 1929 (?). 

* Rutherford J. F. Hol vannak a ha-
lottak? Brooklyn, Magdeburg, 1928 
és 1930. 

Rutherford J. F. Királyság — a vi-
lág reménysége. Brooklyn, 1930. 
Nemzetközi Bibliatanulm. Társ. 

Rutherford J. F. Mennyország vagy 
tisztítótűz. Brooklyn, 1932 (?). 

Rutherford J. F. Teremtés. Brook-
lyn, 1932 (?). 

Rutherford J. F. A teremtés törté-
nete képekben. Brooklyn, New 
York, Kolozsvár, stb., 1925. 

*Savarin. A bujaság himnuszai és 
egyéb erotikus költemények. H. п.. 
1927. 
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•Schnitzler Arthur. Körtánc. (Rei-
gen.) Békéscsaba, 1925. 

•Scultéty József. Még egyszer a volt 
Felső-Magyarországról. Túrócszent-
márton, 1931. 

•Supka Géza. A nagy dráma. Mis-
kolc, 1925. 

Szabó Ervin. Társadalmi és párt-
harcok a 48—49-es magyar for-
radalomban. Bécs, 1922. 

* Szabó László. A bolsevizmus Ma-
gyarországon. A proletárdiktatúra 
okirataiból. Bp., 1920. 

»Szakadék (A) mélyéről. Bp., 1926. 
Szántó Béla. A magyarországi pro-

letariátus osztályharca és dikta-
túrája. Hol?, 1924 (?) . 

Szende Pál. Üj október felé. Hol?, 
1924 (?) . 

*Szép Ernő. Szegény, grófnővel ál-
modott. Bécs, 1926. 

•Szilágyi, Andreas. Demeter der 
Schweinehirt. Leipzig—Wien, 1932. 

Színésznő (Egy) emlékiratai. Temes-
vár, 1928 (?) . 

'Szociáldemokrata füzetek. 1. szám. 
Lássunk tisztán! Bp., 1932. 

Szocializmus (A) és a biblia. Ko-
lozsvár, 1925. 

Szövetség (A) sátora, mint a jobb ál-
dozatok árnyéka. Brooklyn, 1929 ( ?). 

Sztálin elvtárs nagy beszéde a Szov-
jetszövetség XVI. kongresszusán. 
Prága, 1930. 

Taraszov. 902-esek. Párizs, 1930 (?). 
(Glasner, Ernst alatt is szerepel.) 

Taskend, a bőség városa. Párizs, 
1932. 

Teremtés (A) hat napja. Brooklyn, 
1925. 

Tíz szűzleány vallomása. Temesvár, 
1928 (?). 

*Űj utakon új Magyarországért. Mis-
kolc, é. n. (1929.) 

•Űjabb hírek a Schwarz-dinasztiáról. 
H. n„ 1924. 

•Űjabb 497 magyar túsz Oroszország-
ban. H. п., 1921. 

*Cjhelyi Nándor. A nők ura. Bp., 
1923. 

"Üjhelyi Nándor. A szerelem forra-
dalma. Bp., 1923. 

Űr (Az) visszajövetele. Brooklyn, 
1927. 

•Utolsó (Az) Hunfalvy. Miskolc, 1929. 
•Utolsó (Az) koronás Habsburg és 

a monarchia szétporlasztása. Bp., 
1924. 

•Utolsó száz napunk. Debrecen, 1920. 
Varga (Jenő), Eugène. La dictature 

du Proletariat. Paris, 1923. 
Varga (Jenő), Eugen. Die wirtschaíts-

politische Problemen der proleta-
rischen Diktatur. Hol?, 1924 (?) . 

•Verona, Guido da. Élők pokla. Bp., 
1929. 

Vigasz a népnek. Brooklyn, 1927. 
Világnyomorúság miért? A gyógy-

szer. Brooklyn, 1925. Kissé válto-
zott címmel: Kolozsvár, 1925. 

•Vita sexualis. 2 köt. Bp., 1929. 
Weltner Jakab, 1. Lissagarai. 
Zászló a népeknek. Brooklyn, 1927. 

Módszertani munka az összehasonlító 
irodalomtörténetről. 
Ismerteti: ELEK OSZKÁR. 

Szakjának európai vonatkozásban is egyik legkiválóbb mes-
tere, Paul Van Tieghem, a párizsi egyetemen az összehasonlító 
irodalomtörténet előadója, jelentős módszertani könyvet írt.. Van 
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Tieghem a magyar érdeklődésre már azért is számot tarthat , 
mert egy régibb, eleven és színes nyelven írott művében (Précis 
d'Histoire littéraire de l'Europe depuis la Renaissance, 1925) iro-
dalmunkat, Balassi Bálinttól kezdve, szerető, megértő figyelem-
mel méltatja s helyét Európa három évszázados szellemi moz-
galmaiban jól lá t ja , megnyugtatóan értékeli is. 

Nálunk szintén lendületet vett az irodalomtörténetírás ösz-
szehasonlító i ránya: ez a második ok, mely a r ra kötelez, hogy 
Van Tieghemnek La Littérature comparée-ben (Paris, 1931, 222. 1.) 
kifejtett szempontjaira meg elméletére felfigyeljünk. 

A bevezetésben megemlékszik az irodalom fogalma és az 
irodalomtörténet meghatározása körüli francia módszerekről; ki-
pillant a hasonló célt követő folklore-ra is. 

Gondos kritikai latolgatással jeleskedő fejezetben tárgyalja 
az összehasonlító irodalomtörténeti kutatás múlt ját Francia-
országban, de nem feledkezik meg a kiváló német tudósokról 
sem. Szabatosan igyekszik megállapítani az összehasonlítás mi-
voltát, mértékét, jogosultságát s a kitűnő kutatók érdemeit. 
Az ellenvetésekre az összehasonlító irodalomtörténetíró számára 
kijelölt célkitűzéssel felel: „Arra szorítkozik, hogy tanulmá-
nyozza, a mű mennyiben fűződik másokhoz sugalmazottságában, 
lényegében, alakjában, stílusában. Gyakran annak a megállapí-

eszmél, hogy az író szelleme — ez a szellem pedig nem 
olyan elszigetelt, sem oly levegőtlenűl áthatolhatatlan, mint tart-
ják — bizonyos idegen elemekkel való érintkezés útján gazdago-
dott, szélesedett és módosúlt." (45. 1.) 

Hangoztat ja a szöveg alapos tanúlmányozásának szükséges 
voltát. Kiemeli s egy kitűnő, a spanyol irodalom kutatása körébe 
vágó példával vi lágít ja meg a hipotézis jelentőségét. Másod- és 
harmadrangú írók s irodalmi lapok tanúlmányozását azért ta r t ja 
üdvösnek, mert „a kor szellemi hőmérsékletét" keltik ú j életre. 
Fontosnak ítéli annak a jelenségnek figyelemmel kísérését is, 
hogy a vizsgált korszakban milyenek voltak a nemzetek között 
a főbb politikai, társadalmi, bölcseleti, vallási, tudományos és 
művészi kapcsolatok. 

Megállapítja az összehasonlító irodalomtudománynak, hogy 
úgy mondjuk, parcelláit, s mindegyiket külön-külön veszi szem-
ügyre. 

A műfajok átvételének, vagy átalakításának kérdése nem 
egyszer az összehasonlító irodalomkutató feladata. Ezt a munkát 
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genolágiai-nak nevezi. A prózai műfajok köréből vett változatos 
példák után a költőiekre tér. I t t többek közt azt is megemlíti, 
hogy Tasso „Megszabadított Jeruzsálembe kisugárzik az egész 
kereszténységre, „Magyarországtól Portugáliáig és' Svédorszá-
gig". (77. 1.) A drámairodalomban kivált Shakespeare jelentősé-
gét hangsúlyozza. 

Nem kevésbbé becsüli vizsgálatraméltónak a verselés hatá-
sának nyomozását; így rámuta t arra, hogy Petrarca szonettje 
s Dante terzinája nagy hódítást tett. A stílushatásra vonatkozóan 
is mélyen szántók Van Theghem észrevételei. 

Ilyen alaposan fejtegeti a tárgytörténetet is (tématológia). 
Jelenségeit gondosan osztályozza, megkülönböztetve legfinomabb 
árnyalatait . Példái közül a Don Juan-tárgy eleven áttekinté-
sét kell kiemelnünk. Nem feledi az eszmék és érzelmek hatásá-
nak vizsgálatát sem. Külön fejezetekben tárgyal ja a vallási, böl-
cseleti, erkölcsi, esztétikai és irodalmi eszmék hódító ú t já t ; mind-
ezt cáfolhatatlanú.1 meggyőző példák reflektorerejével világítja 
meg, megjelölve Spinoza, Leibniz, Hegel, Taine filozófiai sugal-
mazását, a preromantika forrásai között pedig Dubos, Shaftes-
bury, Bodmer és Breitinger ébresztő erejére utalva. 

Az érzelmek kifejezésében is megtalálja a hagyományt és 
az utánzat mozzanatát. Kiválik ezúttal a szerelmi érzés költői 
nyilvánulatainak elméletmegvilágító boncolgatása. 

A költő és író köztudatban élésére vonatkozó tanulmánynak 
doxológia nevet ad; kitűnő példaként Baldensberger Goethe en 
France-kra is hivatkozik. 

Tanúlinány tárgya lehet két kultúra egymáshoz való köze-
ledésének vagy az irodalmak általános egymásrahatásáuak kér-
dése is. (Dupouy: France et Allemagne.) Kutatni lehet azt is, 
milyen hatással van egyik író a másikra, vagy egész korszakra, 
irányra. így a XVII I . század francia leíró költészetének fő-
mintá ja Thomson Seasons-e. E nemben nagyszabású tudós mun-
kákra találunk, közülük kivált Estève-nek a francia romantika 
és Byron, Eggli-nek pedig Schiller és a francia romantikusok 
viszonyát fejtegető könyvét kell kiemelnünk. 

Talpraesett megfigyelései vannak egy-egy mű elterjedéséről 
és népszerűségéről. Meggyőző példákkal igazolja, hogy egyes 
írók erkölcsi és szellemi egyéniségükkel hatottak, mint Rousseau, 
mások technikájukkal, mint Petrarca. Nem kevésbbé jelentős 
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a tárgyi hutás: a spanyol dráma 1570-től 1660-ig a francia, német 
drámaírók kimeríthetetlen tárháza. 

A forráskutatást krénológiá-nak nevezi. Nem feledi az esz-
mei forrásokat sem, mint amilyen Locke-nak Montesquieu-t és 
Rousseau-t sugalmazó gondolatvilága. Részletező fejezetben elemzi 
a közvetítés kérdését is (mesológiá-nak hívja). Ezúttal szól az 
irodalmi körökről, társaságokról (pl. a Pléiade és Hainbund), 
a szalonokról: a Rambouillet-palota melegágya a hispanizmusnak 
és az italianiznmsnak. Említi a fejedelmi udvarokat is: a szel-
lemi mozgalmak jelentős közvetítőiül tekinti őket. E körbe tar-
toznak még a lapok és folyóiratok (Journal Étranger, Archives 
Littéraires de l'Europe, Bulletin Italien stb.). A fordítások hűsé-
géről, kisegítő szerepéről és értékéről is meggyőzően ír. 

Lépésről-lépésre haladva, eljut az egyetemes irodalom (lit-
térature générale) fogalmához. Hangoztatja, hogy ez az iroda-
lom lényegesen eltér a nemzetitől és az összehasonlító iránytól. 
Meglepő, hány szempontból világítja meg s mily sok mozzanatát 
fejtegeti; cáfolja az ellenvetéseket, problémái mélyére néz s vizs-
gálja módszereit. Szól a „sugárzó hatások"-ról, így Petrarca 
Rime-i és Ossian költészete fényét egész Európára kivetíti. Említi 
az irodalmi divatokat (példái: a hosszúlélekzetű f rancia regé-
nyek, Young Éjszaka-i. Goethe Faust-ja és Werther-e). Kiélezi, 
hogy ezekben a jelenségekben az ok és okozat összefüggéseinek 
ú t ján kell haladnunk, hogy megfigyeljük, mivel tartoznak az 
irodalmak egymásnak. A spanyol Meneudez y Pelayo (Az eszté-
tikai eszmék története Spanyolországban), a svéd Blanck és 
Lamm (maga Van Tiegheni is)1 értékes kutatásokat végeztek 
ezen a területen. Az általános irodalom körét ebben jelöli meg: 
„Arról van szó, hogy kielégítően homogén író- és alkotáscsopor-
tokat állítsunk össze, tartozzanak bár ugyanahhoz, de még gyak-
rabban: különböző irodalmakhoz." (207. 1.) A népek egymáshoz 
való közeledésének s vonzódásának hathatós eszközét lá t ja az 
általános irodalomban. Utal arra is, hogy az irodalomtörténet 
csak ebben az alakjában olvadhat a történettudományba. Érzi, 
hogy humanitásra is az irodalomtörténetnek osak ez az iránya 
nevelhet. 

Van Tieghem-nek, ennek a magyar irodalommal is rokon-

1 Ezúttal Van Tieghem-nek következő műveit említjük meg: Ossian en 
France, 1917, Le Mouvement romantique (Angleterre, Italie, Allemagne, Italie, 
France), 1923, Le Vréromantisme, 1930. 
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szenvező s reá ebben a könyvében is többször hivatkozó tudós-
nak Littérature comparée-je valóságos Yade Mecum-ja lehet az 
összehasonlító irodalommal foglalkozó kutatónak. Logikus gon-
dolati készség, m él y elméjű tagolás, a kereteken belül éles részle-
tezés, finom árnyalás, különböztető tehetség, ellenvéleményt le-
győző erő, gazdagon ömlő példáiban világirodalmi tudás, bámu-
latos jártasság az irodalomtörténeti kutatásokban, a nyelv elő-
kelősége, szemléletessége s lendülete könyvének olyan tulajdon-
ságai, melyek ezt a figyelőre nemcsak tanúlságossá, hanem élve-
zetessé is teszik. 

„Az ember tragédiája" a Könyvnap kiadásában. 

í r ta: KARDOS ALBERT. 

Az idei Könyvnap légérdekesebbb és bizonnyal legértéke-
sebb kiadványa az a kötet, amely a magyar drámai költészet 
három remekét, a Bánk bán-1, a Csongor és Tündé-1 és Az em>-
ber tragédiájá-t foglalja magában és amely potom olcsóságá-
val, 1:40 pengőnyi árával lehetővé tette, hogy ez a három 
remekmű a legszélesebb körben elterjedjen, aminthogy kétség-
kívül el is terjedt. 

Mint Madách szerelmese és mint Az ember t ragédiája szö-
vegének szinte mániákus búvára, én is nagy várakozással vet-
tem kezembe a kiadványt, Az ember tragédiájá-пак ezt a leg-
újabb, az én bizonyára nem teljes összeállításom szerint ezt a 
negyvenkilencedik kiadását, de várakozásomban csak félig elé-
gültem ki. 

Elismerem, még pedig dicsérettel, hogy a száz lapra, a 
kötet 183—283. lapjára összeszorított szöveg a tiszta betűkkel, a 
sajtóhibától majdnem teljesen ment szedéssel, a szereplő sze-
mélyek, a verssorok, a színi utasítások szembetűnő megkülön-
böztetésével valóságos nyomdai teljesítmény; mindezek olyan 
sajátságok, amelyek a szöveg olvasását a szemnek könnyűvé, 
sőt kellemessé teszik. 

De meg kell említenem, bár nem szívesen, a kiadás hiá-
nyait és hibáit is. A kiadás nem vett tudomást a szövegkritiká-
nak az utóbbi tíz év alatti eredményeiről, amelyeket elsősorban 
és legnagyobb részben Tolnai Vilmos állapított meg és ame-
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lyekhez magam is hozzájárultam valamivel.1 Nem tudja, hogy 
a III . szín utasításában Pompás vidék helyett Pálmafás vidék 
a megfelelő szöveg; de ez még nem nagy baj, mert a két jelző 
felcserélése nem okoz értelemzavart. Sokkal nagyobb baj, hogy 
a kiadás meghagyta a XV. szín utasításának nyilvánvaló téve-
dését. Ennek a színnek a nézőhelye nem a negyedik, hanem a 
harmadik szín pálmafás vidékévé változik át. Ha a kiadás eze-
ket a már rég kijavítot t sajtóhibákat, jobban mondva tévedé-
seket fenn ta r t j a és továbbterjeszti, akkor ne csodáljuk, hogy 
nem vesz tudomást arról a két sorról, melyekkel Tolnai Vilmos 
a maga 1923. és 1924. évi kiadásában a IX. színt kiegészíti, mert 
ezt a Tolnai-féle két sort más ú j kiadások is mellőzik. 

Mindaz, amit eddig kifogásoltam, csak negatív hibának 
tekinthető; de a kiadás pozitív hibát is elkövet, még pedig 
súlyos hibát, mert a közkeletű, a kétségtelen hitelű szövegből 
elhagy két sort — az értelemnek feltétlen rovására. 

Hiányzik a XII . színből: 

„Ez mind derék, ezt így kívántam én is." 

továbbá a XV. színből: 

„Sokat t anul tam álomképeimből". 

E két sor közül, amelyeket Alexander számozását követve 
3174. és 3963. számmal illetek, az első más kiadásokból is hiány-
zik, így a Pantheon négy (1920—24) és a Tolnai Világlapja egy 
(1923) kiadásából, de a második sor — tudtommal — egyetlen 
régebbi kiadásból sem hiányzik. A könyvnapi kiadás sajtó alá 
rendezője már azzal is mulasztást követett el, hogy az említett 
hiányos kiadásoknak egyikét vagy másikát vette a szöveg alap-
jául, mulasztását tetézte azzal, hogy a maga külön gondatlan-
ságával is elhagyott egy további sort, de az is meglehet, hogy 
mindkét sornak a hiánya csupán őt magát terheli. 

Hogy akár az egy-, akár a kétsornyi hiányért, valamint a 
színi utasításbeli tévedések fenntartásáért kinek kell a felelős-
séget viselni, bajosan állapíthatom meg név szerint. Nem hárít-
hatom ugyanis a felelősséget Mátrai Rudolf tanker, főigazga-
tóra, aki kétlapnyi (181—82. 1.) bevezetéssel ott szerepel a kötet-
ben, de aki bizonyára nem végezte a szöveg hibátlanságának 

1 Lásd: Irodalomtörténet 1932. évf. 1—2. sz. 
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és hiány talanságának az ellenőrzését, ezt az inkább nyomdai, 
mint irodalmi embernek való rendkívül fárasztó munkát. 

Mindezt el kellett mondanunk, mert csak így remélhetjük, 
hogy Az ember tragédiája-nak legközelebbi kiadása teljes és 
tökéletes lesz, hiszen ez a legkevesebb, amivel irodalomtörté-
net, szövegkritika és nyomdai technika tartozik Madáchnak és 
az ő halhatatlan művének. 



B Í R Á L A T O K 

F a r k a s G y u l a : A „ F i a t a l M a g y a r o r s z á g " kora. Magyar Szemle 
Társaság. Budapest, 1932. 315. 1. 

Farkas Gyula könyveinek kétségtelenül megvan az az érdemük, hogy ú j 
szempontokat, módszert és szellemet hoztak irodalomtörténetírásunkba. A ma-
gyar romantika című kötete a Sauer—Nádler-féle tájszemléletet, mostani kötete 
pedig a Prindtől gyakorlatilag, Petersentől pedig inkább elméletileg kifejtett 
nemzedékszemléletet alkalmazza irodalmunk egyes szakaszaira. E tudományos 
hatásokon kívül azonban bizonyára élesítette tekintetét saját korunk társadalom-
szemlélete is, hiszen a felekezeti érdeklődés a liberalizmus vallásmellőző tenden-
ciája után nagyjainkban újból feléledt; a generációk küzdelme pedig legalább 
oly erős, mint a negyvenes években volt. Hiába, minden kor a saját képének voná-
sait keresi a múltban s nem egyszer annak mintájára alakítja is. Farkas minden-
esetre eredeti fölfogással alkalmazzá módszerét, nem szolgája mintáknak. 

A nemzedékelmélet jól választott alapnak látszik a harmincas, különösen 
negyvenes évek irodalmára nézve. Farkas három nemzedéket különböztet meg 
e korszakban: a romantikusokat, akikhez Kisfaludy Károly, Kölcsey, Vörös-
marty, Bajza, Toldy és Czuczor tartoznak. A második Eötvös és Kemény nem-
zedéke, politikailag a centralisták: Szalay László, Trefort, Lukács Móric, 
továbbá Henszelmann és Kuthy Lajos. Végre a harmadik, az If jú Magyarország, 
a radikálisok, kiknek szeme előtt a francia forradalom szelleme lebeg: Petőfi 
nemzedéke, Jókai, Pákh Albert, Degré, Vachott, Lauka s irodalmi céljaikban 
Tompa és Arany János is. A külföldi áramlatok közül e harmadik nemzedék a 
Jungdeutschlandhoz és a francia romantikához áll legközelebb. 

Különösen két szempont kifejtését tartom sikerültnek Farkas könyvében 
az Ifjú Magyarországról. Az egyik, hogy tagjai igen fiatalon, jóformán mint 
gyermekifjak fejtenek ki jelentős irodalmi munkásságot és játszanak vezető sze-
repet. Feltűnő, mily egységes világnézettel, kollektív öntudattal lépnek már ki 
a porondra s szinte ellenállás nélkül győznek. Farkas e jelenséget a protestáns 
iskolákban kialakult önképzőkörök hatásából vezeti le. Ezeknek szelleme már 
a felsőbb osztályokban kialakította szellemi irányukat s szinte kész program-
mal bocsátotta őket ki az életbe. Farkas könyve sokat köszönhet e téren Kornis 
Gyula A magyar művelődés eszményei c. kitűnő könyvének, mely e kérdést oly 
bámulatos adatgazdagsággal és kulturális elmélyedéssel fejtette ki. A másik 
kérdés, amit Farkas tisztáz: a protestánsok, különösen a reformátusok előnyo-
mulása a közélet terén. „Kit nevezünk mi akkor — írja Kazinczy Kis Jánosnak 
1807-ben —, mikor ők (a katholikusok) Virágot és Daykát s Bájnist és Révait 
mutathatnak? Én Báróczyn kívül kálvinistát alig tudok nevezni. Bessenyei 
pápistává lett és Csokonai sem arra való, hogy az ő nevét ot t említsük, ahol a 
te és a te társaid nevei említtetnek." (L. Pintér Jenő: A magyar irodalom tör-
ténete, V. 238.) A katholikusok uralkodó szerepe teljesen megszűnik a negyve-
nes években, Petőfiék el sem fogadják Sujánszky s más katholikus ifjú írók 
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közeledését hozzájuk. Ennek oka is a kétféle iskolázásban van. A nemzeti tudat 
a protestáns iskolákban ez évtizedekben egyre jobban fellángolt, a katholikusok-
ban pedig az európai romanticizmus hatása alatt inkább a vallásos nevelés 
nyomult előtérbe. Ez a liberális eszméknek sem kedvezett s így a katholikus 
iskolákból kilépő ifjúság idegenül érezte magát a református-liberális társada-
lomban, mely viszont gyanakodva tekintett reá. 

Farkas nem mellőzi e könyvében sem a nemzedéki mellett a tájszemléletet 
s igen szépen mutatja ki, miként hódította meg a magyar irodalom a magyar 
földet. Mert a táj csak akkor beszél hozzánk, ha saját lelkünket visszük bele. 
Kisfaludy Sándor korában a Dunántúl az ország legmagyarabbnak tudott része. 
Ezt rajzolja Vörösmarty eposzaiban s Berzsenyi szerint is o t t székeltek az első 
királyok és ott játszott le mindig a nagy magyar élet. (202. 1.) Gaál, Kuthy, 
Petőfi és Arany azj Alföldet, a pusztát teszik uralkodóvá; ez idő óta „legmagya-
rabb t á j " a magyar Alföld, holott Erdélyi onnan kapott ez időben legkevesebb 
anyagot népköltési gyűjteménye számára. A Felvidék a romantikus várkultusz 
nyomán jut közelebb a magyar lélekhez, Erdély pedig az Unió politikai eszméje 
következtében. 

Farkasnak A magyar romantika című könyvében annakidején éppen a 
romantikáról vallott nézetét kifogásoltuk. (Irod.-tört. Közi., 1931.) Farkas sze-
rint (e fogalom európai értelmezésétől egészen eltérően) az volt a magyar roman-
tika, mikor Kölcsey és Vörösmarty kezet fogtak s a vallási ellentétek a nemzeti 
érzésben mintegy felolvadtak. Ekkor született meg az egyetemes magyar iroda-
lom fogalma, mely kiegyenlítette a tá j - és felekezeti ellentéteket. E szimbólum 
Farkasnak költői elgondolása, de a valóságban így sohasem történt meg. Lám, 
mostani könyve folyton romantikát és felekezeti elkülönülést emleget és tárgyal. 
Akkor kifogásoltuk, hogy romantikán csak a német romantikát érti; ezt most 
jóváteszi s vizsgálja az angol és főleg a francia romantika hatását is, mely 
szerintünk még mélyebb is volt, mint amennyit ő hajlandó elismerni. Minden-
esetre korai volt a romantika halálát már a húszas évekkel bejelenteni, még ha 
az csak a Farkas-féle romantika volt is. 

Farkasnak Fiatal Magyarország-a felülmúlja A magyar romantiká-t 
mélységben és eredményeinek jelentőségében. Stílusa már első könyvében s 
most is szellemes, eredeti, fordulatokban bővelkedő. Mint maga mondja: nem 
irodalomtörténetet ad a fogalom szokásos értelmezésében, hanem fejlődésrajzot.. 
Nem~a tiszta irodalmiság a tárgya, hanem a szellemi életnek azok a tényezői, 
melyektől maga az irodalom el nem választható. (8. 1.) Ebben az értelemben 
könyve nyeresége irodalmunknak. Zlinszky Aladár. 

G r ó f S z é c h e n y i I . n a p l ó i . III . kötet (1826—1830). Szerkesztette 
s bevezetéssel ellátta dr. Viszota Gyula. Bp., 1932. LXXVIII. + 810. 1. 
A Magyar Történelmi Társulat kiadása. 

A M. T. Akadémia évtizedek óta meg-megújítja azt a pályatételét, mellyel 
Dagynevű alapítója méltó életrajzának megírását óhajt ja előmozdítani. Ez a 
mű tudvalevőleg máig sem készült el. Az eddigi késedelem okai közt bizonyára 
fontos szerepe jutott annak a körülménynek, hogy az idetartozó anyag — a 
maga teljességében — nem volt hozzáférhető. A M. Tört. Társulat áldozatkész-
ségéből megjelenő nagyszabású kiadványsorozat az említett akadályt újabban 
fokozatosan csökkenti. 
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E szempont ból különösen jelentős a címben ír t kötet, mely a magyar 
reformkor főhősének belső és külső történetére, éppen közéleti föllépése idejéből, 
fölbecsülhetlon értékű önvallomásokat tartalmaz. A becses szöveg ezernyi sze-
mélyi és tárgyi vonatkozásait a tudós kiadó sok utánjárással készült jegyzetei 
fejtik meg; míg az ugyancsak Viszota Gyulától származó bevezetés megfelelő 
kortörténeti kiegészítéssel szép, folyamatos előadásban foglalja egybe a közölt 
anyag főbb eredményeit. A nagyszabású s a tudományos kutatás érdekeit min-
den irányban szemmel tartó kiadvány függeléke a harminc — kéthasábos — 
lapra terjedő név- és tárgymutatón kívül Széchenyi ifjúkori műveit, a M. T. Aka-
démia alapítását illető iratokat, Széchenyi és a Felsőmagyarországi Minerva 
kapcsolatát szemléltető cikkeket, a lánchídi terveket s a Széchenyi kaszinói mű-
ködésére tartozó főbb följegyzéseket is közli. 

Messzire vezetne, ha e tájékoztatóban akár a szöveg sajtó alá rendezőjé-
nek fáradozásait, akár a 810 lapnyi terjedelmű anyaggyüjtemény gazdagsá-
gát érdeme szerint akarnók méltatni. Az előbbire nézve elég, ha a M. Történelmi 
Társulatnak arra a nemrég megjelent kiadványára utalunk, melyben Hegedűs 
Lóránt a gróf Széchenyi István regénye és éjtszakája bizonyítékait közölve, elis-
meréssel adózik Viszota Gyulának e tárgy irodalma körüli kiváló szolgálataiért. 
A szóbanforgó anyaggyüjtemény általános érdekének hangsúlyozása végett 
pedig megemlítésre szorul, hogy a közölt szöveg nem csupán a legnagyobb ma-
gyar életrajza, s a kortörténet ozempontjából tanulságos, hanem — Kazinczy 
levelezéséhez hasonlóan — a művelődési kapcsolatok irányában is bőséges for-
rása a jellemző adatoknak. Legyen szabad e ponton a Naplóknak két irodalom-
történetileg érdekes helyére hivatkozni. Az egyik a 173. lapon az eszményképeért 
aggódó Széchenyinek 1827 augusztus 18-ról származó felkiáltása: „Nincs na-
gyobb kín, mint szerencsétlenségben emlékezni a boldogabb napokra!". Ez az 
— eredetét illetőleg jegyzetnélküli — érzelmes reflexió azért figyelemreméltó, 
mert kitűnik belőle, hogy Zichy Antalnak igaza volt: Széchenyi már igen korán 
ismerte Dante műveit. Az itt olvasható közismert részlet annyira tetszett neki, 
hogy nem csupán ekkor használta fel lelkiállapota szemléltetésére, hanem a 
Stadium ajánlásán (1833) túl a Kelet népében (1841) és a Jelenkor egyik 
cikkében (1845) is újból idézi. Mindez megerősíti azt a föltevést, melyre a 
Canova-féle Beatrice-mellszobor 1822. évi megrendelése is feljogosít, tudni-
illik, hogy Széchenyire igen mély benyomást tett Dante halhatatlan szollem-
világa. (L. Kaposi J. : Dante Magyarországon. Bpest, 1911. 148 1.) A Naplók 
egy másik szembetűnő följegyzése Berzsenyi Dánielnek A magyarokhoz című 
versére vonatkozik (298 1.). Ismeretes, hogy a nagy államférfi — imádottja 
számára — a két utolsó versszak kivételével németre fordította a magyar költő 
eokat emlegetett ódáját. A fordításhoz mellékelt kísérő sorai szerint az utolsó 
két szakot azért nem fordította le: „denn der Dichter schrieb sie wegen der 
Censur; sie wollen so viel sagen, Es gehet aber alles so in der Wel t . . . . eine 
Nation entstehet, die andere f ä l l t . . . u(nd) s(o) w(eiter). Auf diese Art ist 
jeder berechtigt zu glauben, dass ihn das Geschick verdorben hat, indess der 
Fehler in ihm (!) liegt. Traurig ist, dass man nur mit so vielen Umwegen und 
Spitzfindigkeiten die Wahrheit sagen kann". Érdekes e sorokban megfigyelni, 
mennyire befolyásolták e nagy embernek irodalomszemléletét politikai gondo-
latai. A költemény befejezését illető észrevétele — mint látható — eltér az 
újabbkorbeli esztétikai magyarázatoktól. Anélkül, hogy a kérdést tovább rész-
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leteznők, csupán arra utalunk, hogy Széchenyi a vers befejező részének el-
hagyására való hajlamával e korban nem állott egészen egyedül. Berzsenyi 
költeményeinek kiadója, Döbrentei, 1842-ben szintén fölöslegesnek találja a 
világtörvényre való célzást: „Mindig úgy érzém, hogy a két végsorzatnak el 
kell vala innen maradni, mert a feltüzeltetést eloltja. S most, nyomatási javí-
táskor is ezt érzem?" (Egy további jegyzetében Döbrentei tüzetesebben is 
indokolja, itt csak érintett felfogását.) 

A föntebbi két utalásból eléggé kitűnik, hogy a Naplók e kötete az élet-
rajzi és kortörténeti mozzanatokon messze túlmenőleg számot ta r tha t kuta-
tóink érdeklődésére. Érdemes kiadója kétségtelenül nagy szolgálatot t e t t vele 
a magyar tudományosságnak. Baros Gyula. 

Iroda lomtörténet i t á r g y ú értekezések az 1932/33. é v i 
közép i sko la i Értes í tőkben. 

Zachár E m i l : S z é c h e n y i I s tván k ö z g a z d a s á g i h i t v a l l á s a . 
(A bpesti X. ker. Széchenyi István-reálgimn. Értesítője, 5—21. 1.) Szemelvény 
a szerző hasonló című művéből: a Bevezetés, a Gazdasági haladás és haszon 
című fejezet s az Utószó. Térszűke miatt az idézetek helyének megjelölése 
elmaradt. A Bevezetés-ben a szerző körvonalozza feladatát: megállapítani 
Széchenyi nemzetgazdasági eszmeprogrammját. A Gazdasági haladás és haszon 
című fejezetben fejtegeti Széchenyi felfogását a haszonról és alkotásvágyról, 
mint az emberi tettek legfőbb rugóiról s meghatározza a Széchenyi-hirdette 
hazafiság fogalmát. Az Utószó-ban jellemzi Széchenyi gazdasági eszméit s 
megállapítja történeti szerepét: a nemes orvos hivatását teljesíti; kíméletlenül 
feltárja a magyar fa j betegségeit, de szavai mögött érezzük nemzetéért 
égő lelkének gyötrődéseit s a szeretet édes himnusza hangzik könyörtelen 
•ostorcsapásai nyomán. — K o r n i s Gyula: M a d á c h és korunk. (A váci 
kegyesr. gimn. Értesítője, 3—7. 1.) A Váci Piarista Diákszövetség meleg sze-
retettel ápolja Madách Imrének, a nagy költőfilozófusnak emlékét, ki a közép-
iskola első hat osztályát, mint magántanuló, a váci kegyesrendi főgimnázium-
ban végezte (1830—36). 1924-ben a gimnáziumi épület oldalfalán Madách-
emléktáblát állított fel, előcsarnokában Madách-reliefet helyezett el, az idén 
pedig Madách-serleget készíttetett, mellyel az évi közgyűlést követő társas-
ebéden irodalmi vagy tudományos beszédet mond el a szövetség erre felkért 
tagja. A serlegavató ünnepi beszédet Kornis Gyula dr., a kiváló filozófus és 
pedagógus, a szövetség tiszteleti tagja mondta Madách és korunk címen. 
A nagy remekművek az emberi élet szövevényébe való mélyebb bepillantásuk-
kal örök igazságokat tartalmaznak s minden időnek szólnak. Az Ember tra-
gédiája ma is időszerű, mert keletkezése idejében kezdtek csírázni azon eszme-
magvak, melyek fanyar gyümölcseit most élvezzük. Kornis a filozófus átható 
pillantásával fedezi fel s biztos kézzel bontja ki a nagy mű időszerű eszméit. 
Mélyenjáró alkalmi fejtegetését Madách szavaival végzi: „A mai küzdő-gyöt-
rődő ember számára is egyedüli vezérlő elv az Űr szava: Mondottam, ember, 
küzdj és bízva bízzál!" — D e r c z e Lajos: A r a n y J á n o s és Debrecen . 
(A debreceni kegyesr. reálgimn. Értesítője, 3—23. 1.) A szerző Arany János-
nak a debreceni ref. kollégiumba való lépésének százéves fordulójára össze-
gyűjti azon adatokat, melyek a nagy költő debreceni tanulóéveire, a debreceni 
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színtársulatnál való működésére vonatkoznak s felsorolja mindazon költemé-
nyeit, melyekben Debrecen szerepel. Iskolai évek szerint közli tanárait, tan-
tárgyait, bizonyítványait, szerény kilengéseit (későnkelés, leckcmulasztás),. 
iskolai olvasmányait, az akkori iskolai élet jellemzőbb mozzanatait, művészi 
próbálkozásait, színészi pályára lépését s debreceni szerepeit. A már ismert 
s felhasznált forrásokból dolgozik, ú j adatai nincsenek, érdeme a pontos össze-
állítás. — Tőrös Lász ló : A l e g n a g y o b b körösi tanár . (A nagykőrösi 
ref. Arany János-gimn. Értesítője, 5—10. 1.) Emlékbeszéd Arany János halá-
lának félszázados fordulóján. A szerző feleleveníti Arany János nagykőrösi 
tanárságának éveit. Rámutat a nagykőrösi ref. egyházközség nagyszerű erő-
kifejtésére, mellyel egy-két tanítós középiskoláját az Entwurf követelése szerint 
nyolcosztályúvá emelte 12 tanárral. A nagy tanári kart, melyből az Akadé-
mia egyszerre négyet választott meg tagjául, Mentovich Ferenc hozta össze. 
Aranyt Szász Károly ajánlotta s az egyháztanács szokatlan lelkesedéssel hívta 
meg. A szerző szerint Aranynak Kőrösre egyáltalán nem lehetett panasza s 
ha nem lelkesedett érte, ennek oka csak az, hogy Szalontán kívül más helyet 
nem szeretett. — L á n y i Ernő: A r a n y János r i t m u s t a n a . (A bpesti 
V. ker. Bolyai-reáliskola Értesítője, 14—27. 1.) A szerző kiindulópontja Arany-
János alapvető értekezése (A magyar nemzeti versidomról, 1856) s célja a 
magyar versritmus lényegét, melyet Arany ihletszerüen (intuitíve) fedezett 
fel, tudományos módszerrel igazolni. Tárgyalásában felhasználja az idevonat-
kozó szakirodalmat. Kimutatja, hogy a magyar versritmus keletkezése függet-
len a dallamtól; nem tartozik eredetileg lényegéhez sem a szótagezámlálás, sem 
a hangsúly, sem a szünet, ezek mind későbbi fejlemények. Ellenben ritmikus 
a beszéd akkor, ha páronkint összetartozó, egymással mondatszerű összefüg-
gésben álló, tudatunkban egyenrangúaknak felfogott részekre tagolódik. — 
D o b a i János : G á r d o n y i Géza í r ó i művészete . (A bpesti II. ker. kir. 
egyetemi kath. reálgimn. Értesítője, 7—13. 1.) Gárdonyi Géza halálának tíz-
éves fordulójára, budapesti szobrának felavatása alkalmából írt írói jellem-
zés. Gárdonyi a legtisztább értelemben vett népies-nemzeti irány legjelesebb 
képviselője az újabb irodalomban s mint ilyen, a nemzeti mult értékes hagyo-
mányait átmentette a jelenbe. A szerző egyes lelki tulajdonságokban s költői 
irányban Arany Jánossal tartja rokonnak. Nagy a magyaros művészi próza 
terén, legnagyobb a történeti regényben, melyet újabb költői erővel tö l tö t t 
meg. „Művei kristályos tartalmukkal, zamatos és üde magyarságukkal, nemzeti 
karakterükkel lelki megnyugvást jelentenek s nemes idealizmusukkal a magyar 
jövő, az igazi nemzetnevelés értékes eszközei." — B i c z ó Ferenc: S z a l a y 
F r u z i n a . (A kaposvári egyesületi leánygimn. Értesítője, 4—20. 1.) A már 
szinte elfeledett kaposvári írónő rövid életrajza és méltatása. A szerző az élet-
rajzot a rokonság adataiból állítja össze. Szalay Fruzina költői tehetségét 
anyjától, Kisfaludy Atalától örökölte. Tizennégyéves korától írt; állandó 
munkatársa volt a Hét-nek. Férjhezment, de sokat betegeskedett s visszavonul-
tan élt. Költői termése két kötet vers, egy kötet próza; egy kötetnyi verse 
kiadatlan. Reviczky és Kis József hatása alatt írt; lírája tárgytalan, élményei 
s a külvilág eseményei költőileg nem érdeklik. Uralkodó hangulatai: a tét-
len álmodozás s a forró sóvárgás. Formai készsége kiváló. Sokat fordí-
tott német és francia költőkből. Jelentősége átmeneti: az elsők egyike, ki versei-
vel zenei hatást akart elérni. — H e g e d ű s Zoltán: A d y hatása Mécs . 
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Lászlóra. (A győri állami leánygimn. Értesítője, 51—65. 1.) A szerző rész-
letesen vizsgálja Ady Endre hatását Mécs Lászlóra tárgy, tartalom, kifejezés, 
forma és szellem tekintetében. Közös tárgykörük a reflexió; tartalmilag a 
bizarr ötletek kedvelésében, a szociális eszmékkel való foglalkozásban talál-
koznak. Kifejezés tekintetében legnagyobb az Ady-hatás Mécs második (Rab-
szolgák énekelnek, 1925) és negyedik (Az ember és az árnyéka, 1930) köte-
tében. Forma szempontjából Ady adta az ösztönt Mécsnek a régi formák, kere-
tek széttörésére. Szellem tekintetében is mutatható rokonság. Minden irodalmi 
hatásvizsgálat tanulságos, de egyszersmind kényes. Omnis comparatio odiosa. 
Szinte lehetetlen elkerülni az egyoldalúságot. I t t is, az Adyval való össze-
vetésből minden tekintetben Mécs jő ki veszteséggel. Pedig, mint az értekező 
helyesen mondja: a költészet világában magányos ormok között járunk, ahol 
összefüggés csak az alsóbb régiókban van. — M a g a s i A r t ú r : Harsány i 
Lajos . (Az esztergomi szentbenedekr. kath. Szent István-reálgimn. Értesí-
tője, 7—28. 1. Arcképpel.) Meleghangú életrajz és méltatás azon alkalomból, 
hogy a legkatholikusabb magyar költő ötven évvel ezelőtt született s huszonöt 
éve ír. A részletes életrajz fonalán sorban jellemzi versköteteit. Első kötete 
(Űj vizeken) még teljesen a hagyományos népies-nemzeti ízlést követi. A máso-
dikban (Az élet muzsikája, 1909) belsőleg vallásos, külsőleg az Ady-féle szim-
bolizmus követője. 1911-ben jelent meg A napkirály rokona, vallásos költe-
ménykötet, 1913-ban a Hagia Sophia, a legnagyobbszabású magyar katholikus 
költemény, a kereszténység kegyelemtanának ódája, Harsányi legkitűnőbb 
műve. Háborús verseiben ( 0 beata Ungheria, 1917, Toronyzene) klasszikus 
formában, szimbolizmus nélkül ír. Hosszabb hallgatás után 1926-tól jelentek 
meg: A boldog költő, De profundis (1927), Mi cha Él? (1933, evangéliumi alapú 
szocialista versek). Harsányi — a szerző szerint — a szerkezet, leírás és szem-
léltetés metere, léleklátó, emberismerő költő, pompás stílű, kitűnő verselő, a 
katholikus világnézet valódi evangélistája. — Szohor Pá l : K r ú d y Gyula 
d iákéve i . (A nyíregyházi ev. Kossuth Lajos-reálgimn. Értesítője, 3—7. 1.) 
Néhány adat a nemrég elhúnyt jónevű író diákéletéhez. Krúdy Gyula írói tehet-
sége korán jelentkezett: már gimnazista korában egy vidéki hetilap munka-
társa volt, iskolai lapot szerkesztett, híreket küldött fővárosi lapoknak. Egy-
ízben Debrecenbe szökött, hogy valamelyik napilap szerkesztőségébe álljon. 
Apja visszavitte Nyíregyházára, hol közepes eredménnyel végzett. N. S. 

Zs igmond Ferenc : A m a g y a r n e m z e t i i rodalom története. 
II. kötet. Vörösmarty felléptétől a világháború idejéig. Középiskolák VIII. o. 
számára. Debrecen, 1933. 307 1. Városi nyomda. 

Zsigmond Ferenc műve nem egyszerű stiláris változata hasonló célt szol-
gáló társainak. Berendezésében némileg emlékeztet Váczy János irodalomtör-
ténetére, melyben az olvasmányok szintén közvetlenül az elméleti szakaszok 
elé voltak helyezve. Természetesen Zsigmond az anyagkiválasztásban és magya-
rázatban már a legújabb elmélethez igazodó, mégis egyéni irodalomszemlélet-
tel pillantja végig a XIX. század idetartozó termését s a szokásosnál meré-
szebben ta r t j a számon az irodalmiság fogalmi tényezőit is. 

Mindössze két főkorszakot különböztet meg. Az 1825—1867-ig terjedő 
szakaszt Nemzeti költészetünk fénykora néven, az 1867—1914-ig terjedő időt 
pedig Modern kor címen tárgyalja. Az anyagot az újabb köztudat szerint ros-

1 1 * 
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tálja meg. A Függelék a világháború utáni irodalom legkimagaslóbb alakjai-
ról s alkotásairól is megemlékezik, nem mellőzve az elcsatolt területek magyar 
szellemi életének főmozzanatait sem. Egyéb kézikönyvektől való eltérése külö-
nösen az utóbbi két szakaszban szembetűnő. Megemlítést érdemel, hogy az 
egyes fejezetek végén jó könyvészeti utalások segítik elő a további érdeklődés 
kielégítését. A mü szerkezet és előadás dolgában is méltó a szerző eddigi érde-
mes munkásságához, önálló anyaggyűjtésen alapuló eredetisége és értékelő 
magyarázatainak színtája az iskola szempontjából talán még kipróbálásra 
szorul, bizonyos azonban, hogy az oktatás felsőbb fokán vagy a műveltebb 
olvasónak a magyar irodalmi élet múltjára és jelenére nézve igen megbízható 
tájékoztatást nyújt. B. Gy. 

G á l o s R e z s ő ú j a b b d o l g o z a t a i . (1. Adatok a deákos költészet ki-
alakulásának történetéhez. Különny. a győri női felső keresk. isk. értesítőjéből. 
Győr, 1932. 31 1. — 2. Révai Miklós kiadatlan költeményei, u. o., 1933, 14 1. 
— 3. A magyar műdal kezdete a XVIII. században. Különny. az Irod.-tört. 
Közl.-ből. Bpest, 1933, 40 1.) 

A pécsi Erzsébet-Egyetem érdemes magántanára, a megújhodás korának 
fáradhatlan búvára, Gálos Rezső, nemrég ismét három kiadványával gyara-
pította kutatásai területére vonatkozó ismereteinket. Az elsőben nemcsak a 
közölt adatok által válik teljesebbé a részleteket illető tájékozottságunk, 
hanem a jól megalapozott fejtegetések útján a kérdés fejlődéstörténeti jelen-
tősége is élesebb megvilágítást nyer. Kitűnik, hogy humanista és jezsuita 
hagyományokból a deákos költészet úttörőinél erősödik meg újból a lírikusok 
öntudata; másfelől a jelentkező formaproblémákra nálunk ők eszmélnek 
elsőkül s a megoldással is ők kísérleteznek. Történeti jelentőségük továbbá, 
hogy az ő soraikból indulva fordulnak a felvilágosodás eszmevilága felé Révai 
és Verseghy, az énekelhető magyar műdal megteremtői. Ez az értekezés s a 
Révai kiadatlan verseit közlő kis füzet jó kiegészítője Császár Elemér hasonló 
tárgyú becses tanulmányának és a Deákos költők c. nagyobb, gyűjteményes 
kiadványának. 

Gálos harmadik dolgozatának eredménye a föntebbiekhez kapcsolódik. 
E szerint „az énekelhető műdalt a XVIII. században a fölvilágosodás terem-
tette meg, s mint a német rokokó-klasszicizmus sajátos műfaját, Révai 
Miklós honosítja meg nálunk, Verseghy pedig gazdag gyűjteményt ültet át 
belőle". E munka Függeléke Révai újabb kiadatlan versein kívül igen sikerült 
egybevetéseket közöl Révai énekeinek és Verseghy dalainak forrásaihoz. (Érde-
kes Gálosnak az a megállapítása, hogy a buzgó adatközlés dacára Révai 
„kéziratai közt van két olyan verse is, melyek éles hangjuk miatt egész terje-
delmükben ma sem közölhetők". Címük: Az ördög előtt kérkedő barát, és 
Mérges jambus a nyelveskedő győri asszonyok ellen.) V. M. 

V a r g a F e r e n c : K ó d e x i r o d a l m u n k s t í luse lemei . Bp., 1933. 59 1. 
A szerző kiadása. 

E jó tárgyismeretre és nagy buzgalomra valló dolgozat érdeme, hogy 
ügyesen csoportosított, bőséges példatárát nyúj t ja Horváth János ama meg-
állapításának, mely szerint kódexirodalmunk — stílus dolgában — két művelt-
ségi tényező eredője. Egyik a világi magyarság gazdag nyelvhagyománya. 
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másik az egyházi latinság szellçme. A szerző szép rendszerességgel haladva, 
először a szórványemlékeket, majd a terjedelmesebb nyelvemlékeket veszi vizs-
gálat alá. Amazokra nézve megállapítja, hogy a bennük észlelhető feltűnőbb 
stilisztikai jelenségek főkép hangtani természetű alakzatok, míg a későbbi 
idetartozó magyarnyelvű emlékekben az előbbiek mellett már esztétikai jellegű 
szóképek is találhatók. A köznyelvi eredetű stíluselemek részint logikai szó-
és mondatképletek (közmondások), részint élőnyelvi fordulatok, szólásmódok. 
A dolgozat értékét növeli, hogy az egyes szakaszok végén a tárgyalt stílus-
elemek korszerű, előadásformáló jelentőségére is igen világos fogalmazásban 
mutat rá a szerző s nem feledkezik meg a kérdésre vonatkozó irodalom köz-
léséről sem. V. M. 

Vargha Zoltán: E g y bujdosó naplója. (Részletek Bizáki Puky 
Miklós 1848—49. évi magyar kormánybiztos életéből.) Bp. 1933. 33. 1. 

Ez a tartalmas dolgozat, mely eredetileg a Budapesti Szemle 1933. év-
folyamában jelent meg, Bizáki Puky Miklósnak (1806—1887) a magyar függet-
lenségi harc egykori nevezetes szereplőjének, külföldi tartózkodása alatt írt, 
1850 április 1-től 1854 május 19-ig terjedő naplójegyzeteit ismerteti. A szerző 
részint a napló, részint egyéb' megbízható adatok alapján vonzón színes képet 
nyújt az emigráns politikus svájci, francia- és angolországi tartózkodásáról, ma-
gyar éa külföldi összeköttetéseiről. Érdekes megállapítása, hogy Puky Miklós 
1856-ban egy Pfeffer nevű porosszal társulva Genfben könyvnyomdát létesített. 
Ennek sajtója alól kerültek ki többek közt Horváth Mihály Huszonöt év (1864) 
és A függetlenségi harc története (1865) című jeles művei. V. M. 

Magda Gálos: S ig i smond Justh et P a r i s . Adalékok a magyar-
francia irodalmi vonatkozások történetéhez a XIX. század második felében. 
A pécsi Erzsébet-Egyetemen az Institut Français számára készült munka. 

A francia főváros századvégi társadalmának úgyszólván minden szá-
mottevő egyénisége ismerte, szerette, buzdította Justh Zsigmondot, a magyar 
Alföld messziro vetődött fiát, a magyar irodalom egyik kiváló novella- és 
regényíróját. Rajta keresztül jut közelebb a gall szellem a magyar nép és 
föld sajátos zamatjának élvezéséhez. Le Livre de la Pousta, Poésies magyares, 
Beöthy irodalomtörténetének francia fordítása valóságos kapcsolatot terem-
tenek az ifjú író rokonszenves valója iránt érzett barátságon túl is. 

Szerző részletes, életrajzi adatokon alapuló képet ad Justh Zsigmond 
környezetéről idehaza és külföldön, barátairól, ízléséről s az irodalmi és esz-
tétikai hatásokról, mik őt kezdetben egyrészt Taine, másrészt Bouddha köve-
tőjévé teszik, hogy később a francia műveltség és társadalmi fejlettség ala-
posabb megismerése tevékeny alkotóerőt pattantson ki belőle s Széchenyi-
ként nemzete társadalmának előbbrevitele legyen előtte az eszmény. Birtokán 
falusi színházat, könyvtárat szervez, Pesten megalapítja a Műbarátok Tár-
saságát; érzi életének korai végét, de utolsó pillanatáig dolgozik. 

Gálos Magda Justh munkásságát két korszakra osztja. Az elsőt a l'art 
pour l'art jelszava irányítja, Taine, Bourget lélekelemzése, Maupassant és 
Daudet realizmusa érződik rajta (Káprázatok, Művészszerelem). A második 
korszakban a kozmopolita légkör pesszimizmusát hazai levegő és bizakodó 
hang váltja fel műveiben: a Puszta könyve, A pénz legendája, Gányó Julcsa. 
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Vautier fordításában francia barátai is olvasták ; G. Huysmans, Coppée, 
Bourget, Sully-Prudhomme, Taine, Daudet, meleg sorokkal fejezték ki elisme-
résüket. E leveleket — valamint Jászai Mariét s Justhnak Pékár Gyulához 
s másokhoz intézett, eddig kiadatlan több levelét — szintén közli a szorgos 
szeretettel megírt munka szerzője. Kalmár Anatólia. 

B a r c s a y Á b r a h á m k ö l t e m é n y e i . [Magyar Irodalmi Ritkaságok. Szer-
keszti Vajthó László. XXV. sz.] É. és h. n. (Bp., 1933.) 148 1. Egyetemi Ny. 

Ez a derék kiadvány is annak a lelkes buzdításnak eredménye, mellyel a 
sorozat életrekeltője, Vajthó László szétszórtan rejtőző, vagy kéziratban heverő 
szellemi értékeink ügyét a tanulóifjúság és vezetői szeretetébe ajánlta. Bizonyára 
minden jóhiszemű érdeklődő örömmel veszi tudomásul, hogy az „elegáns poéta" 
verseit magában foglaló kötet az első gyűjteményes Barcsay-kiadás s ez annak 
köszönhető, hogy „nyolcévi együttanulásuk emlékére összegyűjtötték és kiadták 
— osztályfőnökük, Szíra Béla tanár irányítása mellett — a budapesti I. ker. 
Verbőczv István-reálgimnázium VIII. A. osztályos tanulói (1932—33)" Az 
ifjú kiadók bevezető tájékoztatója, a sajtó alá rendezést gondozó Szíra Béla 
bevezető tanulmánya, valamint az egyes versekhez tartozó jegyzetek alapos 
tárgyismeret mellett igazi ügyszeretetről tanúskodnak. Mindkét tulajdonság 
őszinte elismerést érdemel. X. 

Jolánt ha P u k á n s z k y - K á d á r : Geschichte d e s deutschen Thea-
t e r s in U n g a r n . Erster Band: Von Anfängen bis 1812. (Schriften der 
Deutschen Akademie, Heft 14.) München, 1933, 175 1. Verl. v. Emst Reinhardt. 

A könvv a magyarországi német színészet fejlődésének első összefoglaló 
története. Szerzője érdekes, színes képet ad a hazai német színészéletről: már 
a XVII. században fellépő vándorszínésztársaságok kezdetleges próbálgatásai-
ról, a XVIII. századbeli német színészet küzdelmes létharcairól, az ország vezető 
városaiban épült színházak nagy kultúrmunkájáról, kiváló szervező egyéniségek-
ről, mecénásokról 1812-ig az új, nagy pesti színház megnyitásáig, mely a német 
színészet fáradságos munkájának boldog győzelmét jelentette. Rámutat a könyv 
szerzője a magyarországi német színészet voltaképoni jelentőségére, hogy ki-
alakulásában mintája, előfutára volt magyar színészetünknek. Nélküle színésze-
tünk csak később és jóval nagyobb nehézségek árán alakulhatott volna meg. 
A német színészet végeredményében hasznos, közvetítő munkát végzett. Magyar 
érdekeinknek sem árthatott, mert mikor fejlődésében és jelentőségében túl-
léphette volna a megengedett határt, a magyarban már megvolt a vágy és el-
határozás az önálló magyar színészet megteremtésére. A részletvonatkozások-
ban is megbízhatóan tájékoztató munka elsősorban a külföldi érdeklődés ki-
elégítését célozza, de haszonnal forgathatja a magyar-német kapcsolatok hazai 
kutatója is. A mű alapvető fejezetei először különben is magyar nyelven jelen-
tek meg. (L. Kádár Jolán: A budai és pesti német színészet története 1812-ig. 
Bp., 1914.) Haitsch Ilova. 



F O L Y Ó I R A T O K S Z E M L É J E 
(Folyóiratok és hírlapok irodalomtörténeti vonatkozású cikkei. 
Munkatársak: Alszeghy Zsolt, Baros Gyula, Pintér Jenő, Tímár 

Kálmán.) 

I. Folyóiratok. 

A Természet . — 1933. évf. 9—10. sz. Rapaics Raymund: Molnár 
János, a magyar természettudomány megalapítója. 1783-ban jelent meg a Ma-
gyar Könyvtár című gyűjteményes kiadványban Molnár János terjedelmes dol-
gozata: „A természet három országának rövid ismertetése". Ez az első magyar-
nyelvű természetrajz. 

A k a d é m i a i Értes í tő . — 1933. évf. 1—5. sz. Berzeviczy Albert: 
Gróf Apponyi Albert (1846—1933). Megemlékezés az elhunyt államférfiúról. — 
Pukánszky Béla: Patrióta és hazafi. (Székfoglaló értekezés.) A szerző a magyar-
országi németség közösségtudatának alakulását vizsgálja irodalmi megnyilvá-
nulásain keresztül a XVIII. század végén és a XIX. század első évtizedeiben. 
A „patrióta" és „hazafi" kifejezések az átalakulási folyamatnak két, egymástól 
lényegében eltérő fejlődési fokozatát jelzik; használatukat a kor nyelvszokása 
szentesíti. — Császár Elemér: Jelentés a Nagy jutalomról és a Marczibányi 
mellékjutalomról. A M. T. Akadémia Nagyjutalma (az 1923-tól 1933-ig terjedő 
évkörre) az erre illetékes bizottság javaslata értelmében Herczeg Ferencnek, — 
a Marczibányi-mellékjutalom pedig Bárd Miklósnak (a Köd című költői elbe-
széléseért) és Kozma Andornak (A magyarok symphóniája című kötetéért) 
ítéltetett oda. — Kéky Lajos: Jelentés az 1932. évi Vojnits-érem tárgyában. 
Az erre illetékes bizottság véleménye szerint a Vojnits-érem az 1932. évre nem 
volt kiadható. — Négyesy László: Elnöki üdvözlő beszéd (Gulyás Pál és Sajó 
Sándor levelező tagokhoz). Tagavató beszédek. — Kéky Lajos: Beszéd Négyesy 
László ravatalánál. 

Budapes t i Szemle . — 1933. évf. 4. sz. Csengeri János: Arany János 
és az ókori klasszikusok. Arany lírája általában bizonyos szellemi rokonságra 
mutat Horatiuséval, bár nincs olyan költeménye, melyet horatiusi utánzatnak 
mondhatnánk. Horatiusnál is nagyobb hatással volt rá az epikus Vergilius. De 
Vergilius hatásának föléjo kerekedett a Homerosé. Arany már a Toldi-trilógia 
első részében megírta Homerostól ihletett népies műeposzát. — 5. sz. Angyal 
Dávid: Arany János. (A Bécsben tanuló magyar főiskolai hallgatók egyletének 
Arany-emlékünnepén elmondott beszéd). Tanulmányszerű válasz arra a kérdésre, 
hogy mit jelent A. emlékének nagyratartása. Felelet: Aranyt szeretni annyit 
jelent: 1. mint szeretni a magyar nyelvet épségében; 2. szeretni azt a művelt-
séget, mely magyar hagyományokban gyökerezik; 3. szeretni az epikai költé-
szetet; 4. szeretni a lírában a férfikor érzéseit; 5. szeretni a felvilágosító, az 
eszünket és szívünket megnyugtató irodalmi kritikát; 6. szeretni az ember 
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erkölcsi értékeit. Az ő müvei és életrajza a magyar olvasó előtt a gyönyörnek 
és vígasznak ki nem apadható forrásai. — Galamb Sándor: A magyar nép-
színmű sorsdöntő évei. (I.) A múlt század harmincas éveinek a népszínmű irá-
nyában való próbálkozásai a bécsi népszínműveknek, az ú. n. paródiáknak hatá-
sát mutatják. A kezdeti jelenségeknél érdekesebbek a negyvenes évek nép-
színművei. (Szigligeti: Szökött katona; Kovács Pál: Nemesek hadnagya.) 
A népszínmű eredetileg népszerű dráma akart lenni, a közönség szélesebb köreit 
érdeklő vasárnapi, afféle nemesebb hatásokra törekvő alsóbb drámai műfaj. 
A negyvenes évek népszínműve ú. n. középfajú dráma: benne a komoly részek 
komikaiakkal vegyültek, s az egyes részeket dal és tánc fűszerezte. Hogy azon-
ban a népszínmű stílusegységet kapjon, ennek útjába állott a műfajnak dalos 
és táncos jellege. Szigligeti világosan lá t ta a veszedelmet. Ezért népszínművei-
nek nagy részében az énekrészeket nem illesztette szorosan a cselekménybe.. 
Ilyenféle stílusproblémák és tárgyi kérdések előtt áll a népszínmű a hetvenes-
évek küszöbén, amikor jó egy pár évi pangás után a népszínműírói kedv újra 
fel kezd lendülni. (Abonyi Lajos: A betyár kendője, stb.) A műfaj továbbfejlő-
désében nagyon jelentékeny az 1874. év termése. (Bérezik Á.: A székelyföldön;. 
Kazár E.: A kincskeresők; Szigeti J.: Mátyás király első kalandja.) Rákosi J . : 
A ripacsos Pista dolmánya című darabja pl. nyilván azzal a célzattal készült,, 
hogy nem lehetne-e a népszínművet realisztikusabbá tenni. Az 1875. év elején 
került színre a Nemzeti Színházban „A falu rossza". — 6. sz. Galamb Sándor: 
A magyar népszínmű sorsdöntő évei (II.). Az 1875-től 1880-ig terjedő évciklus 
a népszínmű történetében úgy tekinthető, mint Tóth Ede és Csepreghy Ferenc 
korszaka. E két író hatása alatt egy sereg népszínmű keletkezik, amelyek azon-
ban sem el nem érik mintáik értékét, sem pedig továbbfejleszteni nem tudják. 
Akadtak ugyan népszínműírók, akik a diadalra jutott népszínműformával szem-
ben más törekvéseket képviselnek, próbálkozásaiknak azonban követője a nyolc-
vanas években alig akad. — Kiss Menyhért: Gárdonyi. A budapesti szoborava-
táskor előadott költemény. — Kéky Lajos: Kozma Andor (1861—1933). Jól 
kiegyensúlyozott, összhangos lélek. Életfelfogását bizonyos sztoikus színezet 
jellemzi, tele optimizmussal. Költészetének gondolati oldala erősebb, mint az 
érzelmi. Egyike legmagyarabb költőinknek. Költői munkásságát összhangosan 
egészíti ki könnyen hangolódó szellemének sok más irányú nyilatkozása. Eredeti 
munkásságát nemes mellékzöngeként kísérte műfordítói tevékenysége. — 7. sz. 
Herczeg Ferenc: Berzexiczy Albert köszöntése. Átfogó képessége, éles ítélete, 
sugalló erejű kötelességtudása minden téren csodálatos eredményeket tudott 
elérni és Berzeviczyt a magyar kulturális élet nélkülözhetetlen támasztó pillé-
révé tette. — Kornis Gyula: Madách és korunk. (Vácon, 1933 V. 21-én, a 
Madách-serleggel elmondott beszéd.) Madách életfilozófiája mélységes összhang-
ban van a kereszténység alaptanával és karizma-tanával. — Kardos Albert: 
Egy felesleges „Ember tragédiája". Az ember tragédiája 1932. évi (Harsányi 
Zsolt tanulmánya kíséretében megjelent) kiadásának elítélő bírálata. — Pu-
kánszky Béla: „Patrióta és hazafi" (I.). Egy fejezet a magyarországi német 
irodalom történetéből. Széchenyi felismerte, hogy a hazai németségnek a ma-
gyarsággal való érzelmi összeforrása nyelvi beolvadás nélkül is lehetséges. 
A szerző az egybeolvadás folyamatát a kötelességtudat irodalmi megnyilvánu-
lásain keresztül vizsgálja. — 8. sz. Barabási Kun József: Tisza István törté-
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neti távlatban. Tisza István tragikus hős, kinek elbukása egyben megdicsőülés. 
Erkölcsi fensége és államférfiúi bölcsesége vezérlő csillag a „nagy" és „nagyobb" 
Magyarország felé. — Pukánszky Hé la : ..Patrióti és hazafi" (II.). A magyar-
német életközösség alakulásának az irodalomból tükröződő képe azt mutatja, 
hogy a Széchenyi gondolataiban nyilatkozó hazafiság ellenállhatlan erővel 
vonzza a magyarsághoz a legértékesebb hazai németség nagy többségét. A „leg-
nagyobb magyar"-jelöl te útról való lelépés a németség egy részénél is éreztette 
hatását. 

Debreceni Szemle . — 1933. évf., 3. sz. Franco Vellani-Dionisi : 
Gondolatok a magyar irodalomról. A magyar elbeszélő irodalomra jellemző a 
materialitás, vagyis az a sajátság, mely szerint a magyar művész a lelki 
mozgalmakat rendszerint tettekké, anyagi akciókká alakítja át. Petőfiben már 
elő vannak készítve a gondolatnak azok a csatái, melyek a háborút közvet-
lenül megelőző kornak történetét kitöltik; Petőfiben már megvan Ady tra-
gikus szenvedélyének csirája. Ez e költőnk prófétai nagysága. A magyar iro-
dalom tele van oly novellistákkal, akik •— ha több ok nem akadályozná — 
a leghíresebb francia elbeszélőket is elhomályosíthatnák. „A magyar iroda-
lomból, amely a művészet és a gondolat nagyszerű panorámáját nyújtja most 
nekünk: a szívósság, a fájdalom, a hit és a hűség hangjai szólnak felénk." 
— Gálos Rezső: A Zrínyiász a magyar irodalomtörténetben. A Zrínyiászt 
Révai Miklós már 1785-ben ki akarta adni. — Tolnai Gábor: Bartalis János. 
(Részlet Az elszakított Erdély irodalma c. monográfiából.) Bartalis költői 
egyéniségének alapkitevője: a leegyszerűsödött szemmel látott, boldog világ 
mindenfajta versére rányomja bélyegét. Formai szempontból valóságos napló-
szerű epikusság jellemzi költészetét. A szabad vers keretein belül igen eredeti 
világot mutatott be. — Brachfeld Olivér: Juan Valera magyartárgyú levelei. 
Adatközlés. A levelekből kiderül, hogy Jókai neve eljutott a spanyol irodalom 
művelőiig is. — 5. sz. Horváth Károly: Ady és Párizs. Párizs Adynak, az 
embernek élete legvirágzóbb szakaszát jelentette, a költőnek pedig nagy fel-
szabadulást. Párizsban az otthoni mind esztétikai, mind más korlátozásoktól 
távol felszabadítja magát a hagyomány alól, szétrepeszti a megszokott poé-
tikát, megtanulja merni kimondani azt, amit akar, kibontani a lelkében rej-
tező új formákat: megtanul maga, Ady Endre lenni. — Göbl László: A leg-
régibb oláh iskolai dráma. A XVIII. század 70-es éveiben Balázsfalván íródott, 
magyar művelődési tényezők, de egyszersmind a népköltészet élő talajából 
sarjadva, a legrégibb oláh iskolai dráma. 

D e u t s c h - U n g a r i s c h e r H e i m a t s b l ä t t e r . — 1933. évf,. 1—2 sz. 
Friedrich Brisits: Michael Vörösmarty und „Tausend und eine Nacht" in 
deutscher Übersetzung. Megállapítható, hogy az Ezeregvéjtszaka Vörösmarty 
képzeletének nyelvpompáját fokozta és képanyagát gazdagította. — Fritz 
Valjavec: Der deutsche Kultureinfluss in Ungarn. (I.) Nagyobb tanulmány 
a német művelődés hatásáról a magyarra. Az idetartozó irodalom áttekin-
tése és az irányelvek ismertetése. Heinrich Gusztáv, Bleyer Jakab, Horváth 
János, Thienemann Tivadar, Eckhardt Sándor, Farkas Gyula irodalomelmé-
leti állásfoglalása. (A szerző kívánatosnak tartja, hogy Horváth János értékes 
megállapításai német nyelven is közöltessenek.) — Béla v. Pukánszky: Deut-
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sches und ungarisches Schrifttum in Vormärz. Hosszabb, tanulmányszeríi bírá-
lat Farkas Gyula „A fiatal Magyarország" kora c. újabban megjelent irodalom-
történeti munkájáról, különös tekintettel a német-magyar szellemi kapcso-
latokra. — Josef Trostler: Ungarns Eintritt in das Literarhistorische Bewusst-
sein Deutschlands. (II.) Nagyobb értekezés Magyarország szerepéről a XYI. 
és XVII. század német irodalmi köztudatában. — Andreas Csatkai: Das 
Stammbuch des ödenburger J. W. Deccard mit Eintragungen von G. F. 
Pamer und Michael Rotarides. Rotarides Mihály soproni tartózkodása idején 
a Deccard-házban lakott. 1746 június 29-ről Jénából keltezett emlékkönyvi 
sorai szerint pihenés után vágyik. — Heinrich Réz: Ergänzungen zum Werke 
M. Zuber über die ungarländischen deutschen Zeitschriften. Kiegészítő adatok 
Zuber Marianne A hazai németnyelvű folyóiratok története (1910) с. mun-
kájához. — Johann Koszó: Pintér Jenő magyar irodalomtörténete. Tudomá-
nyos rendszerezés. A IV. kötet részletes ismertetése, különös tekintettel a német 
vonatkozásokra. Megállapítható, hogy a XVIII. században a német hatás oly 
erős, mint sem azelőtt, sem azóta nem volt. 

E g y e t e m e s P h i l o l ó g i a i Köz löny . — 1933. évf., 3—4. sz. Koszó 
János: „Nyugat Alkonya"-hangulat a XIX. század első felében és Magyar-
ország. (II.) Míg a végkép megkótyagosodott nyugat nálunk kereste az egész-
séget, éppen egyik legzseniálisabb költőnk (Petőfi) jóvoltából a mi irodal-
munk is átesett ezen a nyugati betegségen, még pedig túlzó formában, amely 
azután kirítt egyébként egészséges fejlődésmenetének egészéből. — Kastner 
Jenő: A Jókai-kódex és az obszerváns kódexirodalom. (II.) Horváth János 
feltételes megállapítását nagyon valószínűnek kell tartanunk: a Jókai-kódex 
másolata a budai beginák számára készült. Még három kódex viseli magán 
az obszerváns szellem bélyegét: a Virginia-, Simor- és Lobkovitz-kódexek. 
— Elek Oszkár: Ossián-kultusz Magyarországon. Íróink levelekben, elbeszé-
lésekben, költeményekben, nem egyszer csupán egy-egy stílusfordulatban, de 
mindig eleven bizonyságszolgáltatással tesznek hitvallást arról, hogy e szél-
tében divatozott irány szelleme agyukba idegződött s szívükbe gyökerezett. 

Élet . — 1933. évf., 2. sz. A. Zs. nagy elismeréssel ismerteti Pintér Jenő 
irodalomtörténetének 5. kötetét. — 3. sz. Medgyesi Marida: Négyesy László. 
A nemes embernek meleg emlékekben élő alakját rajzolja meg a halál alkalmá-
ból. — 4. sz. Kúnszery Gyula: Gyökössy Endre. A vallásos-hazafias igricnél 
jelentősebbnek tart ja a faluból nagyvárosba szakadt tisztviselő lelkének líráját 
költészetében, s ebből a szemszögből méltatja családi költészetét. — 8. sz. 
Alszeghy Zsolt: Legyen világosság. Mécs László verskötetének méltatása. — 
9. sz. Alszeghy Zsolt: Harsányi Lajos. Harsánvi versein azt érzi az ember, hogy 
kívülről nézi ezt a felfordult világot, nem is lá t ja annak a nagyvárosokban fel-
táruló rettenetességét; csak olvasmány-reflex benne a szív megrezdülése, bár-
milyen erőteljes is annak költői megnyilatkozása. Mikor a Mának képei vetődnek 
elébe, benne az a hit marad ihlető erejű, amely szerint Isten hatalma és rendelése 
törhetlen örökkön örökké. — 11. sz. Brisits Frigyes: A hetvenéves Herczeg Ferenc. 
Herczeg fejlődése nemcsak abban állott, hogy új tárgyakat hozott, hanem főleg 
abban, hogy komolyabb és elmélvülőbb tisztelettel vette körül az élet jelentkező 
szándékait. Látása mindig összevontabb, tömörít őbb, érzékelése pedig történei-
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mibb gyökérzetü lett. — 13. sz. Alszeghy Zsolt: A katolikus irodalomtörténet. 
A katolikus jelleget két mozzanat szabja meg: egyrészt a fejlődést vizsgáló 
tudós katolikus lelke, másrészt annak a közönségnek katolikus lelke, amely-
hez szól. A katolikus irodalomtörténet nem felekezeti tudomány, amint a 
bölcselet katolikus ága sem az. Ugyanolyan egyéni és ugyanolyan jogosult 
tudományos szellemvizsgálat ez, mint bármely más szellemtörténeti vizsgálódás. 

E r d é l y i Hel ikon. — 1933. évf., 3. sz. Makkai Sándor: Harc a „szo-
bor" ellen. A Széchenyi-irodalom kritikai áttekintése és Hegedűs Lóránt 
Széchenyi-regényének hosszabb tanulmányszerű ismertetése. — 4. sz. Szántó 
György: Első fekete évem. (I.) Visszaemlékezés a szerző megvakulásának 
körülményeire. — Kovács György: Az idő asszonya. (Az elfelejtett Kaffka 
Margit.) Két olyan regénye van Kaffkának, amelyekben megtalálja korának 
.szociális erővonalát: a „Színek és évek" s az „Állomások". Csak egy asszony 
írhatott így, aki eléggé tehetséges volt ahhoz, hogy kifejezze önmagát s eléggé 
bátor ahhoz, hogy szembenézzen az előítéletekkel és korának nagy problé-
máival. — 5. sz. Szántó György: Első fekete évem. (II.) Önjellemző vissza-
emlékezés. — 6. sz. Szántó György: Első fekete évem. (III.) A szerző vissza-
emlékezéseinek folytatása. — Szemlér Ferenc: Babits Mihály. Babits köl-
tészetében az örök szép, az örök jó és az örök igaz jelennek meg, és szociális 
költő abban az értelemben, hogy az általános emberi lélek vágyait tükrözi 
vissza írásaiban. Babits tökéletes, sőt tudományosan tökéletes vezető. Van 
benne valami Arany János-szerű képzettség elvegyülve egy nyugateurópai 
költő raffinait nyelvi ízlésével. Pompás kultúrája egyenesen predesztinálta a 
műfordításra. Esszéírói működése is igen jelentős. Regényeiben van valami 
misztikusan elvont, ami hátráltató befolyással van arra, hogy a regény tel-
jesen regényszerűen hasson. Űj versei ma is frissek, prózai írásai ma is 
lekötök; annak a jele, hogy Babits maradandót alkotott. 

E r d é l y i Múzeum. — 1933. évf. 1—3. sz. Veress Endre: Gr. Kemény 
József (1795—1855). I. Kemény működésének legkiemelkedőbb mozzanata, hogy 
már gyermekkorában megnyilvánult gyüjtőszenvedélyével tömérdek irott emlé-
ket mentett meg a pusztulástól. (A régiségben való gyönyörködés okából után-
zásra is vetemedett.. . „már gyermekkorában büszkén mutogatott társainak 
egy oklevelet, melyet maga készített s a kéményben füstölt meg, hogy régies-
nek lássék . . . Ez a kedvtelése szerencsére nem termelt kilencnél több oldevél-
szöveget.. ."). — Kántor Lajos: Magyarok a román népköltészetben. A román 
népköltészet minden műfajában előforduló magyar vonatkozásokban nem igen 
találunk annak nyomára, hogy a két nép a hosszú érintkezés alatt lelkileg kö-
zelebb jutott volna egymáshoz. Csak az 1848-as szabadságharcban levert ma-
gyarság iránt csillan fel az együttérzés halvány sugara. Űj, a múlttal szemben 
szokatlan fejezetet mutat a román népköltészetbon a világháborút visszatiik-
röztető erdélyi román katonadalok csoportja. Az irredenta nem talál hangot 
benne. Az erdélyi románság nagy zömét, a népet, semmi sem választja el érzés-
ben a magyarságtól. — György Lajos: Magyar anekdótáink Naszreddin-kap-
csolatai. A mi irodalmunkban 1821 óta ismeretes a tréfáiról híres török hodzsa, 
Naszreddm neve. Későbbi behatóbb ismertetése Kunos Ignác érdeme (1899). 
A ma.gyar anekdótavilágot számos Naszrcddir.-tréfa tarkítja, meglepő azon-
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ban e darabok szembetűnő eredetisége. Vándortárgyak özek, az örök emberi 
kedély tréfás kedvének felvillanásai. — 4—6. sz. Veress Endre: Gr. Kemény 
József (II.) írásai és cikkei nehezen olvashatók, mert telvék adatokkal, idéze-
tekkel és latin levélrészletekkel, de tartalmasak, összefoglaló nagyobb művet 
nem írt. 

G y ő r i Szemle . — 1933. évf. 1—3. sz. Halasy—Nagy József: Surányi 
Miklós. A jeles szépíró eddigi életének és munkásságának tanulmányszerű ismer-
tetése. „Valószínű, hogy ez az érdekes élet és értékes művész még nem mondta 
el nekünk mindazt, aminek elmondására hivatott: pályája még újabb sikerek 
és újabb dicsőségek felé halad." — Kastner Jenő: Humanizmus és régi magyar 
irodalom. A humanizmus vallási és erkölcsi dogmákat bomlasztó felfogása 
Janus Pannoniusnál is megfigyelhető, do csak Erazmus nyilt kritikai állásfog-
lalásával bontakozik ki a szkepszis karjaiból és lesz előfutára a reformációnak. 
A protestantizmus beszármazásával azonban Janus Pannonius humanizmusá-
nak irodalmat képző és éltető ereje már kimerülőben van. — Vargha Dámján: 
Költői szépségek Szent Imre ős-legendájában. A Szent Imre-legenda, mint a 
magyar irodalom első terméke, a műfaj lényegéhez és szépségéhez tartozó-
elemeket magában foglalja. — Gálos Magda: Adatok Pázmándi Horváth Endre 
életéből. Jellemző részletek Juranits László értenyi plébános (1765—1848) 
Batsányihoz írt, P. Horváth E.-re vonatkozó leveleiből az 1824—1835. évkörből 
— Gr.: Verseghy Ferenc könyvtára 1810-ben. Kiegészítő adatközlés. 

Iroda lomtör téne t i K ö z l e m é n y e k . — 1933. évf., 1—2. sz. Viszota 
Gyula: Gr. Széchenyi István elmeállapota és halála. (I.) A címben írt tárgyra 
vonatkozó hiteles adatok kritikai ismertetése: a) a hírlapok tudósításai és 
b) a bécsi bíróság által dr. Görgen Gusztáv ellen indított pör iratai alapján. 
— Solt (Speneder) Andor: Drámairodalmunk német kapcsolatai 1792-től 
1837-ig. (I.) A magyar és német dráma közt elsősorban műfaji a kapcsolat. 
Bécsben lovagdráma, végzettragédia és tündérbohózat járta. A hazai német 
színészet közvetítésével ennek a három drámatípusnak jellegzetes műfaji saját-
ságai szívódtak fel a magyar irodalomba s szabtak irányt fejlődésnek induló 
drámaköltésünknek. — Brisits Frigyes: Vörösmarty és az Ezeregyéjtszaka. 
Ha mesét nem is, de indítékokat, díszítő képelemeket tanult Vörösmarty 
az Ezeregyéjtszakából, — indítékokat, amelyek kimélyültek eszmélkedéseinek 
arányain, képelemeket, amelyek teljesebbé tették képzeletének színpompáját. 
— Waldapfel József: Katona első történeti drámái. (I.) Katona első eredeti 
drámája Aubigny dementia, amely történeti hátterű és történelmi magról 
fejlesztett tárgyat dolgoz fel. Tárgyát még nem történelmi források tanul-
mányozása közben ragadta meg, hanem egy regényes elbeszélésből kapta: 
D'Ussieux-nek Clemence d'Entragues ou le siège d'Aubigny c. novellájából 
(Párizs, 1773). — Gálos Rezső: Adatok a magyar műdal kialakulásához és 
forrásaihoz. Kiegészítő adatok a szerzőnek A magyar műdal kezdete a XVIII. 
században c. tanulmányához, különös tekintettel Révai és Verseghy költé-
szetére. — Angyal Dávid: Arany János az utolsó Himfy-utánzóról. Adat-
közlés. — Perényi József: Szemere Miklós drámai paskilltisa. A Mixtúra c. 
1839-ben készült s állítólag színpadokon előadott „énekesjáték három fel-
vonásban". — Romport Elek: Mikszáth és a Gesta Romanorum. Tárgy törté-
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neti adatok. — Gerő József: Petőfi javainak lefoglalása és elárverezése. 
(1849—1851.) Adatközlés. — Gálos Rezső: Al-Fazekas-versek forrásai. 
A Mátravtól Fazekasnak tulajdonított versek közül az Estve Matthison Der 
Abend с. költeményének fordítása. — IT. a.: Szentjóbi Szabó László A megválto-
zott Doris с. költeményének forrása. Adatközlés. — Szabolcsi Bence: Egy XVI. 
századi magyar költemény nyoma az olasz irodalomban. Adatközlés. — Váczy 
József: Szabó Károly — Horváth Döméhez. Levél 1873 március 3-ról. — 
Waldapfel József: Kármán és Pajor levelei az erdélyi nyelvművelőkhöz. Kót levél 
1794- és 1795-ből. — Timár Kálmán- Szántó István Granada-fordítása. Adat. 
— Szabó T. Attila: Adatok Felvinczi György életéhez és irodalmi munkás-
ságához. Három Felvinczi-vers közlése. — Adatközlések: Behorszky Ferenc: 
Bessenyei György Rómának viselt dolgai c. kéziratos müvének előszava. — 
Honti János: Vörösmarty egy német mintája (?). Ernst Schulze 1817-ből 
való Die berauberte Rose с. eposzának VI. énekében, a 10. vsz. soraiban fog-
laltak emlékeztetnek a Szép Ilonka bevezető jelenetére. — Skala István: 
A Mondseei Szent László-legenda és a Szent Lászlóról szóló ének. Párhuza-
mos vonatkozások. — Gálos Bezső: Amadé László ,,Nőtlen Házasélet"-éhez. 
— U. a.: Verseghy Búcsúiratának keletkezése. — Belohorszky Ferenc: Bes-
senyei György báró Orczy Lászlóhoz. Egy 1803-ból való ajánlólevél. — 
Waldapfel József: A Bánk bán-regényhez. — U. a.: Horváth József Elek és 
ŰZ erdélyi drámapályázat. Űjabb bizonyíték annak valószínűségére, hogy — 
amint Kőmíves Kolos sejti — a szombathelyi Bánk bán-tragédia szerzője 
Horváth József Elek. — Könyvismertetések Szinnyei Ferenctől, Császár Ernő-
től, Solt Andortól, Kozocsa Sándortól, Kerekes Emiltől. — Kozocsa Sándor: 
Irodalomtörténeti repertórium. — H. Fekete Péter: A Petőfi-centenárium iro-
dalmához. Könyvészeti egybeállítás. 

K á l v i n i s t a Szemle . — 1933. évf. 22. sz. Pereszlényi Zoltán: Katho-
likus néptanító és református pap. Gárdonyi Géza 1885-ben, dobronyi nép-
tanító korában Pereszlényi János győri ref .lelkész támogatásával lett a Hazánk 
című lap munkatársa. 

K a t h o l i k u s Szemle . — 1933. évf. 3. sz. Várdai Béla: Pintér Jenő 
Magyar Irodalomtörténete. „A szerző nemzetének egyik legértékesebb nyilvánu-
lását, irodalmát, nemcsak a ráfordított óriási szellemi munkával becsülte meg, 
hanem a remeklés számba menő kiállítás áldozatos szépségével is." — 4. sz. 
Balanyi György: Pázmány Péter népszövetségi tervezete. Pázmány népszövet-
ségi tervezetében nem diplomatizált és nem csinált belőle titkot, hogy merész 
elgondolásával elsősorban császári urának, illetve a katholikus ügynek győzel-
mét akarja előkészíteni. 

K a t h o l i k u s Taní tónők és T a n á r n ő k Lapja . — 1933. évf. 3. ez. 
Prónai Lajos: Gárdonyi Géza. összefoglaló méltatás. 

L a R e v u e des P a y s d'oc. — 1933. évf. 4—6. sz. (ápr.—jún.). Birkás 
•Géza : Mistral et le poète Hongrois André Ady. Ady 1906-ból származó, a Buda-
pesti Naplóban megjelent „Isten és Mistral" című cikkének francia fordítása. 

Literatura. — 1933. évf. 7. sz. S. g.: Palágyi Lajos. (1866. IV. 15.— 
1933. III. 7.) Nekrológszerű megemlékezés a nemrég elhunyt költőröl. — 5. ez. 
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Tábori Pál : Négyszemközt Babay Józseffel. Életrajzi adatok. — 7. sz. Kárpáti 
Aurél: A menekülő lélek. (Irodalmi levél — Babits Mihálynak.) Az irodalom 
és a művészet nem ismeri ezt a bűvös szót: fejlődés. Arról lehet beszélni, hogy 
a maga kontinuitásában kapcsolatot tart a társadalmi és gazdasági alakuláson: 
változásaival, amelyek időről-időre rányomják arculatára jellemző bélyegüket. 
De fej lődés?. . . A legnagyobbak... kívül esnek a fejlődés körén. A Gépek 
elszabadultak és rátámadtak az Emberre, aki azzal áltatta magát, hogy neki 
szolgálnak. S a Lélek menekül. A gép beszél, a gép í r . . . a gép színházat ját-
szik . . . Versenyezhet vele az írótoll. Mi lesz hát a Lélekkel? — Supka Géza: 
Pakots József. A nemrég elhunyt író érdemeinek hangoztatása az Írók Gazda-
sági Egyesületének megalakulása körül. — Hatvany Lajos: Egy kitagadott író 
hagyatéka. (Krúdy Gyuláról.) A sír fölött szónoklók nem győzték emlegetni, 
hogy Krúdy Gyula 65 kötetet í r t . ^. S (állítólag) még vagy 30 kötetnyi fek-
szik hagyatékában kiadatlanul. Mi történjék a gazdag írói hagyatékkal?. . . 
Sirász minden rózsáit bele lehet préselni egy parfőmflaskóba... Krúdy Gyulá-
nak kiadott és ki nem adott kilencvenöt kötetét három kötetbe. — Tamás Ernő: 
Sehy, a színpad és a vérpad kalandora. Adatok Sehy Ferencnek, a magyar színé-
szet kezdőkora egyik alakjának élettörténetéhez. 

M a g y a r Gazdák Szemléje . — 1933. évf. Laurentzy Vilmos: A leg-
első magyar agráríró. Apácai Csere János Encyclopédiája mezőgazdaságtani 
részének tüzetes ismertetése. 

M a g y a r K u l t ú r a . — 1933. évf. 1. sz. Müller Gyula: Irodalmi élet. 
Móra Ferenc regényköltészete. Művészi kibontakozásában új útat jelez az 
Aranykoporsó. — 3. sz. Kutassy János: Váth János. Váth elsősorban a Bala-
ton írója. Munkássága újságot jelent. Benne kell látnunk Heimatkunst-irodal-
munknak egyik legeredetibb művelőjét, a magyar parasztnak egyik legmarkán-
sabb ábrázolóját. — Nagy Miklós: Rosty Kálmán 8. J. Emlékezés. — 4. sz. 
Nagy Miklós: A középkori himnuszok magyar nyelven. A „Nyugtalanságok 
Völgyében" értékeket kutató Babits Mihály rátalált a katolikus líra legmé-
lyebb és legtisztább ércerére: a középkori himnuszokra s művészi fordításukkal 
ünnepi ajándékot adott a magyar irodalomnak. A középkor himnusz-költészete 
az Egyház lelkének kiáradása, örök etikum rejlik benne. — 5. sz. Ijjas Antal: 
Irodalmi élet. Két szombathelyi író (Finta Sándor és Pável Ágoston) költészete. 
— 7. sz. Nagy Miklós: Az új életérzés költője. Mécs László költészete egy új 
kort alkotni akaró új életérzést fejez ki s ez az új költészet az életbe fúrja 
gyökereit. Valami igézetes, meleg szeretetvágy árad belőle minden ember felé. 
Mécs a lírát kiszélesítette a problémaköltészet területére s ezáltal korát lénye-
gesen meghatározó költő lett. Adynál nagyobb művésznek tarthatjuk a stílus 
pompájában, a formagazdagságban, a magyar költői nyelv erejében és a mű-
vészi elemek ösztönös összeolvasztásában. 

M a g y a r N y e l v . — 1933. évf., 3—4. sz. Melich János: A Madách-
név és család szlávságához. Harsányi Zsolt : „Ember küzd j . . . Madách életé-
nek regénye" c. műve néhány tévedésének helyreigazítása. [ „ H a . . . semmivel 
sem tudjuk igazolni, hogy Radony (r= Madách őse) tót volt, fia... nevéről 
meg határozottan tudjuk, hogy nem lehet t ó t . . . fájlalnunk kell, hogy Har-
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sányi Zsolt az ősről és a fiáról azt írja, hogy: „Tót ember volt apjával együtt, 
ahhoz alig fér kétség."] — Losonczy Zoltán: A Festetics-kódex kettőzött 
jelű magánhangzói. A Festetics-kódex csaknem minden kétjegyű magánhang-
zójáról kimutatható, hogy hosszúságot jelöl. — Gálos Rezső: Fabchich József 
a nyelvemlékek és a ponyvairodalom új kiadásáról. Fabchich már 1804-ben 
ajánlja a nyelvemlékek hasonmásban való közreadását s a ponyvairodalom 
termékeinek összegyűjtését. 

M a g y a r Szemle . — 1933. évf. 4. sz. Bisztray Gyula: A magyar han-
gosfilm problémája. A magyar filmek többsége inkább alkalmas arra, hogy a 
közönséget elriassza, semmint hogy magához édesítse. Tetszetős kiállításuk, 
képmutató erkölcsi és hazafias mázuk általában silány, sőt olykor megszégye-
nítő tartalmat takar. A magyar filmvilág nem képes a maga erejéből megtalálni 
a kibontakozás útját , állami hatóságnak kell tehát erős segítőkezet nyújtani. 
Ilymódon egész sora születne azoknak a filmeknek, melyeket sajtónál, reklámnál 
eredményesebben vinne diadalra egy tisztultabb ízlésű és művészi szemléletre 
nevelt közönség. — Weis István: Közigazgatási regények. Oláh György Láza-
dás a Tiszánál és Móricz Zsigmond Rokonok című művének tanulmányszerű 
bírálata. Mindkét regényben van számos irodalmilag is felemelő mozzanat, de 
van számos leverő is. Két közös vonás van ez íróknál. Az egyik a szerelem 
meglehetős kikapcsolása, ami a nehéz idők jele. A másik az, hogy mindkét jó-
indulatú, igaz magyar érzésű író a közéletet és különösen a közigazgatást tel-
jesen romlottnak látja. — 5. sz. Kállay Miklós: Amor Sanctus. A középkori 
latin himnuszok Babits Mihálytól származó magyar fordításának tanulmány-
szerű ismertetése. Babits e fordítással „feltárta irodalmunk számára az emberi 
szellem alkotásainak egyik leggazdagabb kincsesházát. Ezzel egyszersmind tel-
jesebbé tette egy színnel a saját költői arcképét.. . A terjedelmes bevezetés, 
amelyet a versek elé írt, az essayéieta Babits egyik legsikerültebb alkotása." 

M a g y a r Z s i d ó Szemle . — 1923. évf. 1—4. sz. Zsoldos Jenő: 
Kazinczy Ferenc és a zsidóság. На a XVIII—XIX. század fordulóján élt 
zsidóknak irodalmunkban megőrzött képét híven akarjuk megismerni, Kazinczy 
levelezésében kell fotográfiák után kutatnunk. Levelezésének hatalmas kötetei-
ben egyetlen zsidó levélíró szerepel: Grünfeld Dávid. Levelei a széphalmi vezér 
borügyleteinek emlékét őrzik. 

Minerva . — 1933. évf. 1—5. sz. Turóczi-Trostler József: Magyar 
cartesianusok. Az a magyar diák, aki a XVII. század közepe táján német-
alföldön járt, szószékről, katedráról Descartes nevét hallotta, vitatkozásokban, 
tézisekben az ő eszméivel találkozott. Descartes követői közül Poiret amster-
dami köréhez tartozik Apáti Miklós (1662—1724), aki Descartes mechanisz-
tikus természetszemléletét állítja szembe a panpszichizmus démonhitével. Descar-
tes hatása nála elsősorban terminológiai, aztán metodikai, végül karak-
terológiai-etikai természetű. Apátiig nincs a XVII. században magyar ember, 
aki annyi rajongással beszélne Descartesról, mint Apáczai Csere János, 
ö ismerteti meg a francia filozófus gondolatait Bethlen Miklóssal is. — Győry 
János: A kereszténység védőbástyája (Magyarország képe a XVI. századi 
francia irodalomban). Azt a szép megállapítást, hogy Magyarország a keresz-
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ténység védőbástyája, Jean Lemaire de Belges mondja ki a XVI. század elején. 
Az ő traktatusainak egyenes leszármazottai a század folyamán közkézen forgó 
újságlapok és röpiratok. Kont, Levai és Apponyi Sándor bibliográfiái mintegy 
35 darab röpiratot és csatabeszámolót ismernek az 1526. és 161,0. évek közötti 
időből. Magyarországot hat regény viszi cselekménye színpadára. Nervèze, a 
szentimentális regény legtermékenyebb művelője s egyben a gáláns beszéd fő-
forrása, egymaga három regénnyel szerepel. — Kalmár Endre: Kapisztrán író-
deákjai. (írástörténeti tanulmány.) Capistrano Szent János V. Miklós pápa 
1451-ben térítőútra küldte. Mivel a latin és olasz nyelven kívül más nyelvet 
nem tudott, tolmácsra szorult. Kíséretében volt egy magyar rendtársa, Soproni 
Péter. Magyarországi körútján szerzetestársai Varsányi István, Csanádi György 
és Bertalan testvér tolmácsolták szavait; őket és Pál székesfehérvári kanono-
kot tarthatjuk Kapisztrán János magyar íródeákjainak és tolmácsainak. 

M u l t és J ö v ő . — 1933. évf. 4. sz. Szabó S. Vilmos: Emlékezés Üjvári 
Péterről. A magyarországi zsidó írók közül „csak Újvári alkotott maradandó 
értéket a prózában és Patai a költészetben, amint ezt Pintér Jenő nagy magyar 
irodalomtörténete külön fejezetben kiemeli". — Patai Józsf: Palágyi Lajos. 
Nekrológ. „Tizennyolc megjelent mű maradt utána s talán még feleannyi kéz-
iratban." 

N a p k e l e t . — 1933. évf. 5. sz. Mályusz Elemér: Gróf Bethlen István 
beszédei. E beszédek olyan irányelveket fejeznek ki, amelyek nélkül magyar 
szellemű politika a jövőben nem folytatható s hogy ha valaki nem rendelkez-
nék az államférfiúi felelősségérzésnek bethleni mértékével, annak könnyen az 
egész magyarság kárát vallhatná. 

N é p t a n í t ó k Lapja. — 1933. évf. 10. sz. Móra László: Gárdonyi 
Géza. Ünnepi megemlékezés a jeles íróról budapesti szobra leleplezése alkalmá-
ból. (Képpel.) 

P a n n o n h a l m i Szemle . — 1933. évf. 1. sz. Bánhegyi Jób: P. Gu-
lácsy Irén. Tanulmányszerű, részletes pályakép. P. Gulácsy I. életének leg-
nagyobb alkotásai, a Fekete vőlegények és a Pax Vobis előkelő és díszes helyet 
biztosítanak számára a nagy magyar írók Pantheonjában. Egyénisége felemelő 
példája a hitvesi hűségnek és önfeláldozó kötelességteljesítésnek; csak ily lélek-
ben születnek oly alkotások, melyek korukat túlélik. — 2. sz. Hein Tádé: 
Mentes Mihály. A belülvérzők szépségeinek lírikusa, pap-költő Mentes. Ö is 
modern poéta, csak alakításában nem annyira merész, mint kortársai. Költé-
szete jóleső pihenő a pattanásig feszített idegek éveiben, ahol megtaláljuk a 
magunk sok emésztő problémáját s bennük azt a ritka embert is, aki tudja 
és hirdeti a megoldásukat is, akinek hite van az élet értelmében, hogy minden 
szenvedés egyetlen megoldása a jóság. 

P r o t e s t á n s Szemle . — 1933. évf. 5. sz. Reményik Sándor. Az élő 
szobor. Bíráló észrevételek a Széchenyi-irodalom legújabb terméséről (a Hegedűs 
L.: Széchenyi I. regénye és éjtszakája; László Dezső: Akarom, tisztán lássa-
tok; Makkai Sándor: Harc a „szobor" ellen c. művekről). Makkai Sándor sze-
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rint Hegedűs munkája értékes alkotás, de mégis csupán nagyszabású kísérlet, 
mert nem ad egységesen művészi Széchenyi-portrét. A szerző ezzel szemben 
azt hangoztatja, hogy Széchenyi alakjának Hegedűs az első igazi művésze. — 
6—7. sz. Ravasz László: Kozma Andor. „Nagyságát leméri és feljegyzi majd 
az irodalomtörténet; mi vallomást teszünk róla, hogy kedves volt, jó volt, nagy 
volt, sohasem lehetett eléggé szeretni." — Szabó István: Csánki Dezsői,1857— 
1933). Nekrológ. 

R e v u e des Études Napo léon iennes . — 1932. évf. 3. szám. Elek 
Oszkár: Napoléon dans la littérature hongroise. Magyar írók és költők (gróf 
Fekete, Kazinczy, Berzsenyi, Vörösmarty és mások) Napoleonról írt magyar, 
latin, francia műveinek részletes ismertetése és méltatása. A tanulmány be-
fejezése: „Ez az irodalom a magyarok figyelmének tükre, serény és fárad-
hatatlan érdeklődés tanúbizonysága; hol szigorú bírálatban nyilvánul, hol 
csodálattól ég, majd szánalomtél lágyul, vagy elmélyedve idézi fel egy halha-
tatlan hős nagyságát és bukását." 

Századok. — 1933. évf. 4—6. sz. Domanovszky Sándor: Anonymus 
és a II. Géza-korabeli Gesta. Anonymus és a krónikák közös forrását, a Gestát 
illető vizsgálat nem vezetett arra az eredményre, hogy azt egységes írásműnek 
tekinthetnők. Ellenkezőleg: újabb bizonyítékok kerültek elő időről-időre való 
följegyzésekre és átdolgozásokra, egy II. Géza utáni átdolgozásra is, amely-
ben már az Almos-párti irányzat egészen elvesztette élét. 

Tanu. — 1933. évf. 4. sz. Németh László: Három elbeszélő. Móricz 
Zsigmond: Barbárok, Tamási Aron: Helytelen világ és Gelléri Andor: Szom-
jas inasok című novellás kötetének bíráló ismertetése. Móricz Zs. — harminc 
év munkájával a hátában — fáradt író. Tamási kötete tarka vetés, de a jó 
magból csodafák nőnek s az ocsút majd kiszemezi: az Idő. Gelléri állandó 
mintázókészsége Móriczot juttat ja eszünkbe, más vonásaival Tamásira emlé-
keztet. Alommal beoltott realizmus az övé is. — 5. sz. Németh László: Vissza-
tekintés. A szerző egyéni színű részletes széljegyzetei az utóbbi évtized ma-
gyar irodalmi jelenségeiről a következő címszók szerint tagolva: 1. Tehetségek 
„belépése", — 2. Kilátóponton, — 3. Az Ady-pör, — 4. Védőbeszéd Szabó Desző 
mellett, — 5. Móricz Zsigmond és az őserő, — 6. Az írástudó [ = Babits 
Mihályról], — 7. Homo aestheticus [ = Kosztolányi Dezsőről], — 8. Az új 
nemzedék [ = Erdélyi J., Tamási, Nvirő, Szabó L., Illyés Gy., Pap K., Halász, 
Gelléri], — 9. Humanista ifjúság, — 10. A halhatatlanság természetéről. — 
U. a.: Dante-tolmácsolók. Péterfy Dante-tanulmánya, Babits Színjátéka s Fáy 
negyven fametszete megérdemlik, hogy akit Dante igazán izgat, foglalkozzék 
velük. 

V a s á r n a p (Arad). — 1933. évf. 5. sz. Radványi Kálmán: Sik Sándor. 
Sik S. költeményei nemcsak esztétikai élvezetet nyújtanak, megtaláljuk bennük 
szívünk reményeit, bánatát és örömét. Kiérezzük belőlük az embertestvért, 
aki fogja kezünket és végigsimítja lázas homlokunkat. — Rass Károly: Kör-
mendi-regények. Körmendi kitalált egy új fogást, amelyet a Budapesti Kalauz-
ban is alkalmaz: az egyidejűséget, vagyis annak a ténynek a szemléltetését, 
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hogy semmi sem történik izoláltan. Ezt a külső és belső egymásmellettiséget. 
akarja Körmendi visszaadni. Világos, hogy így nem nehéz regényt írni. — 
9. sz. Berényi László: Komáromi János huszonöt esztendeje. (I.) Komáromi kép-
zeletvilágát három rokoneredetű forrás táplálja: személyes emlékélményei, a tör-
ténelem és a háború. A fénynek és árnyéknak, a mosolynak és komorságn.ik 
életteljes elegyítése adja Komáromi legsajátosabb írói vonását. Művészi forma-
nyelve — minden mély líraisága mellett is — realisztikus, sőt sokszor natura-
lisztikus, anélkül azonban, hogy ízléstelenné válnék. Komáromi megismerteti 
s megszeretteti velünk a magyar földet, a magyar falut és a népet, amelyet 
senki igazabban és mélyebben nem tudott meglátni. — 10. sz. U. az: Komá-
romi János huszonöt esztendeje. (II.) Múlhatatlan érdeme Komárominak, hogy az 
élettelen romantikájú történeti regény helyett szociális igazságok, csillogó lovag-
termek és páncélos hőeök helyett a jobbágykunyhók szegénységét és az igazi 
humort támasztotta életre regényeiben. Képzeletvilágának harmadik erőteljes 
ágát háborús emlékei, egyéni átérzései táplálják. I t t elsősorban a védtelenül 
szenvedő és pusztuló magyarság sorsa érdekli. Különösképen a háborúban 
magáramaradt nő sorsát érzi tragikusnak. Gárdonyit kivéve, alig van magyar 
író, aki oly tiszta és mégis életteli nőalakokat tudna rajzolni, mint Komá-
romi. Általában írásaiban egyre nagyobb hangsúlyt nyer a lélek, amelyben 
vissza tudja tükrözni az élet minden színét. 

II . Hír lapok . 

B u d a p e s t i Hír lap . — 1933. évf. 103. sz. Napihírszerű tudósítás 
arról, hogy Irodalomtudományi Társaság néven új tudományos egyesület ala-
kult. A hír szerint: a társaság célja a magyar és egyetemes irodalomtudomány 
fiatalabb művelőinek összegyűjtése. Elnöke lett Szerb Antal, alelnöke Kerecsényi 
Dezső, titkár Halász Gábor, pénztáros Pfiszterer Miklós, ellenőr Bisztray Gyula. 

D e b r e c e n i F ü g g e t l e n Üjság . — 1933. évf., május 25. Kardos 
Albert: Irodalmi oltárok. Debrecenben 1933 május 25-én avatták fel Csokonai 
Vitéz Mihálynak, Kölcsey Ferencnek és Arany Jánosnak a Kollégium homlok-
zatát díszítő, Nagy Sándor szobrásztól származó, művészi kivitelű arcképmását. 
(L. még a Debrecen című lap 1933. évi május 27-i napihírszeríí, hosszabb 
tudósítását.) 

M a g y a r H í r l a p . — 1933 jún. 25. Bory István: Hol kötött házas-
ságot Jókai és Laborfalvi Róza? Nem Piliscsabán, hanem Rákoscsabán. A cikk-
író közli a házassági anyakönyv szövegét. 

M a g y a r s á g . — 1933. évf. 106. sz. K—i I—s: Jászay-Horváth Ele-
mér. Meleghangú nekrológ az 1933 május 10-én, Budapesten elhúnyt költőről. 
— 107. sz. Jászay-Horváth Elemér temetése. Hosszabb, napihírszerű tudósítás. 
— Miklós Jenő: Krúdy Gyula meghalt. Méltatásszerű cikk az 1933 május 
12-én, Budapesten, óbudai lakásán szívszélhűdésben elhúnyt novellistáról. — 
Pethő Sándor: Krúdy Gyula. (Vezetőcikk.) Eredeti, friss, önlábán járó, mégis-
tört zseni volt Krúdy Gyula. Hogy egészen mégse tudta kiadni és revelálni 
magát, az onnan van, hogy mindennapi robotban kellett dolgoznia. —• 115. sz. 
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Dóczy Jenő: A magyar irodalom a XIX. század első harmadában. (Pintér 
Jenő Irodalomtörténete.) „Mindent összevetve, Pintér Jenő munkája kiváló 
teljesítmény s méltó arra a hírnévre, melyet a köztudat a jeles szerzőnek 
juttatott ." — 116. sz. Milotay István: Egy Jókai-hős. (Vezércikkszerű meg-
emlékezés Justh Zsigmondról, utalással Gálos Magda „Sigismund Justh et 
Paris" c. francianyelvü tanulmányára.) Justh Zsigmond az első, aki a naza-
rénus-szocialista alföldi parasztság alakjait, ezek lelkivilágát a szeretettől 
á tfűtöt t naturalizmus színeivel irodalmi témává avatja, hogy fölfedje bennük, 
mint Faguet megjegyezte, a magyar tolsztojánizmus egészen különös világát. 
— 159. sz. Zsoldos Benő: Gárdonyi Géza pataki diáksága. Gárdonyi Géza 
az 1874/75. iskolaév első felében a sárospataki ref. gimnázium első osztályában 
volt beírva. Nem valami jól tanult. Akkori magyar tanára, Makláry Papp 
Miklós, ma is él. — 1933 május 23. Márki Mária: Murtinovics és társainak 
kivégeztetése. Sághy Ferenc egyetemi tisztviselő látta a kivégzést s Kresznerics 
Ferenc katolikus paphoz írt levelében leírta lefolyását. A cikkíró közli az ide-
vonatkozó szövegrészleteket, — Júl. 16. Zsoldos Benő: Gárdonyi Géza pataki 
diáksága. G. G. 1874 szeptemberétől kezdve fél évig a sárospataki református 
gimnázium első osztályába járt. Gyönge tanuló volt, de azért később is sze-
retettel gondolt vissza a pataki kollégiumra. 

Nemzet i Üjság . — 1933 júl. 9. Apor Elemér: Gárdonyi Géza, a mu-
zsikus és képhamisitó. Az egri Gárdonyi-ház igazi Gárdonyi-múzeum ; őre az író 
fia, Gárdonyi József. A házban megvannak G. G. festményei. Ezek részben 
régi képek másolatai. — Mihály László: A Komjáthyak három nemzedéke. 
A költő fia nehéz testi munkával keresi kenyerét, két unokája ingyen tanul egy 
nevelőintézetben. — Júl. 15. Túri Béla: Arany János Karlsbadban. Tárca a 
költő karlsbadi üdüléséről. 

Népszava . — 1933. évf., ápr. 30. Tioder Zsigmond: Aki az első májusi 
terset Irta. Visszaemlékezés Palágyi Lajosra. 1890-ben ünnepelte a világ mun-
kássága először május elsejét. Az akkori hangulatnak verses formában először 
Palágyi adott kifejezést. A nemrég elhúnyt költőnek „Küzdelmes évek" (1890) 
és „Komor napok" (1891) című kötetében is több szocialista világnézetre valló 
vers található. 

Pes t i Hír lap . — 1933 máius 14. Gárdonyi Géza szobrának leleplezése. 
Részletes tudósítás május 13-ról, a budai szobor felavatásáról. — Harsányi 
Zsolt: A Gárdonyi-ház. A cikkíró diákkori emlékei Gárdonyi Gézáról. — Július 
16. Tamás Ernő: Jászai Mari ismeretlen levelei Reviczky Gyulához. A költő-
nek a híres színművésznő volt az utolsó szerelme. Вопзо barátságuk emlékét 
több bizalmashangú levél őrzi. 

P e s t i N a p l ó . — 1933. évf. 115. sz. Lengyel Zoltán: Adyról. Vissza-
emlékezés Ady Endrére, továbbá apósára, Boncza Miklósra, — egykori tanárára, 
Kincs Gyulára és Zilahra. 

12* 



F I G Y E L Ő 198 

Felhívás 
az A k a d é m i a A r a n y - e r e k l y e m ú z e u n i a ügyében. 

A M. T. Akadémia elhatározta, hogy Arany János emlékének kegyeletes 
ápolása céljából a Széchenyi- és Vörösmarty-szobák mintájára, külön helyiség-
ben gyűjti egybe s teszi közszemlére a nagy költőtől származó vagy személyé-
vel kapcsolatos ereklyetárgyakat. Határozatában az a meggondolás vezette, 
hogy az így egybegyűjtött anyag a tudomány érdekein kívül — egy nagy 
szellem hatáskörének szemléltetésével — nemzetnevelő szempontból is szolgála-
tára lehet a magyar közműveltségnek. 

Kéri ezért a nagy költő tisztelőit, hogy akik a M. T. Akadémia palotá-
jában létesítendő gyűjteményt valamely birtokukban levő emléktárggyal (kéz-
irat, levél, magyar- és idegennyelvű nyomtatványok, alkalmi hírlappéldányok, 
könyvek, ritka kiadások, zeneművek, képek, érmek, szobrok vagy ezek másola-
tai stb.) gyarapítani óhajtják, szíveskedjenek ezeket a M. T. Akadémia főtit-
kári hivatalának (Budapest, V, Akadémia-u. 2.) eljuttatni. 

Az Arany-szoba javára ilymódon beérkező küldeményeket a M. T. Aka-
démia tagjaiból alakult bizottság az adományozók nevének feltüntetésével 
fogja számon tartani és a gyűjtés eredményéről időközönként külön jelentésben 
fogja tájékoztatni a nyilvánosságot. 

Magyar irodalomtörténeti előadások egyetemeinken 
az 1932/33. tanévben. 

A) A b u d a p e s t i kir. m a g y a r P á z m á n y P é t e r T u d o m á n y -
e g y e t e m e n : 

I. félév. Császár Elemér r. t . : Elbeszélés a régi magyar irodalomban. 
Heti 3 óra. — U. a.: Arany János. Heti 2 óra. — Horváth János r. t . : 
Humanizmus és reformáció. Heti 3 óra. — U. a.: Újabb magyar lírikusok. (II.) 
Heti 2 óra. — Kéky Lajos c. rk. t . : A magyar költészet a XIX. században. 
Heti 2 óra. — Szinnyei Ferenc c. rk. t . : Regény- és novellairodalmunk. (Rövid 
áttekintés 1820-ig.) Heti 2 óra. — Zlinszky Aladár c. rk. t. : Középiskolai olvas-
mányok. Arany Toldija. Heti 1 óra. — Madzsar Imre m. t . : Rogerius Carmen 
miserabile című műve. Heti 2 óra. 

II. félév. Császár Elemér r. t. : A XVII. század lírai költészete. Heti 3 óra. 
— V. a.: Arany János. Heti 2 óra. — Horváth János r. t . : Humanizmus és 
reformáció (folyt.). Heti 4 óra. — Kéky Lajos c. rk. t . : A magyar költészet a 
XIX. században. Heti 2 óra. — Szinnyei Ferenc c. rk. t .: Regény- és novella-
irodalmunk. (XIX. és XX. század. Rövid áttekintés.) Heti 2 óra. — Zlinszky 
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Aladár с. rk. t .: Középiskolai olvasmányok. Arany Toldi szerelme és Estéje. 
Heti 1 óra. 

B ) A debrecen i m. kir. T i s z a I s tván T u d o m á n y e g y e t e m e n : 

I. félév. Pap Károly r. t.: A protestánskor irodalma (folyt.)- Heti 3 óra. 
— U. a.: Madách és az Ember tragédiája. Heti 2 óra. — U. a.: A magyar iro-
dalom főirányai. Heti 2 óra. — U. a.: Régi magyar nyelvemlékeink. Heti 3 óra. 

II. félév. Pap Károly r. t.: A katholikus visszahatás kora. Heti 3 óra. — 
U. a.: Kazinczy és kora. Heti 2 óra. — U. a.: Arany „Toldi"-jának középiskolai 
tárgyalása. Heti 2 óra. 

C) A pécs i m. kir. E r z s é b e t T u d o m á n y e g y e t e m e n : 

I. félév. Tolnai Vilmos r. t . : Irodalmunk a XIX. század második felében. 
Heti 3 óra. U. a.: Az irodalomtörténeti kutatás módszerei. Heti 2 óra. — 
Vargha Dámján r. t.: Irodalmunk a XIV. és XV. században. Heti 3 óra. — 
U. a.: Műfordítás története. Heti 2 óra. — Gálos Rezső m. t.: Irodalmunk tör-
ténete a XVIII. század második felében. Heti 2 óra. 

II. félév. Tolnai Vilmos r. t . : A XIX. század második felének lírája. 
(Vajda János, Reviczky, stb.) Heti 3 óra. — U. a.: Magyar filológia. Heti 
2 óra. — Vargha Dámján r. t . : Irodalmunk a XIV. és XV. században (folyt.): 
Heti 3 óra. — U. a.: Műfordítás szövegösszehasonlítás alapján. Heti 2 óra.— 
Gálos Rezső m. t . : Mikes, Amadé, Faludi. Heti 2 óra. — U. a.: Irodalomtörté-
neti gyakorlatok. Heti 1 óra. — Fitz József m. t . : Mátyás Király könyvtára. 
Heti 1 óra. — Kastner Jenő r. t . : Olasz műveltség Magyarországon. Heti 
1 óra. — Holub József r. t.: A magyar történetírás története. Heti 1 óra. 

D) A szegedi F e r e n c József T u d o m á n y e g y e t e m e n : 

I. félév. Dézsi Lajos т. t.: A XVI. századi magyar irodalom története. 
Heti 5 óra. — U. a.: Magyar irodalmi tankönyvek ismertetése. — Horger An-
tal r. t . : A magyar nyelvemlékek. Heti 2 óra. — Sík Sándor r. t.: A XIX. szá-
zad magyar irodalma (folyt.). Heti 4 óra. — U. a.: Zrinyi Miklós. Heti 1 óra. 
— U. a.: Remekművek elemzése. Heti 1 óra. — Solymossy Sándor: Történelmi 
népmondáink. Heti 3 óra. — Galamb Sándor m. t . : Modern irányok a magyar 
drámairodalomban és színjátszásban. Heti 2 óra. 

II. félév. Mészöly Gedeon r. t.: Irodalomtörténeti kérdések a kódexek 
korából (folyt.). Heti 3 óra. — Sík Sándor r. t . : A XIX. század magyar iro-
dalma. Heti 3 óra. — U. a.: A XVII. század magyar epikája. Heti 2 óra. — 
U. a.: Remekművek elemzése. Heti 1 óra. — U. a.: Gyakorlatok a magyar 
romantika köréből. Heti 1 óra. — Solymossy Sándor r. t.: Történelmi nép-
mondáink (folyt.). Heti 3 óra. — Galamb Sándor m. t . : A magyar dráma és 
színjátszás a XX. században. Heti 2 óra. 

A debreceni „Nyári Egyetem" 
magyar vonatkozású irodalmi előadásai. (1933-ban.) 

1. Magyar nyelven. Hankies János: Világnézeti kérdések az irodalomban 
(2 előadás). — Juhász Géza: Irodalmunk fejlődése a XX. században (3 előadás): 
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1. Ady és az expresszionista nemzedék; II. Az aktivisták; III. A népi meg-
újhodás. — Kastner Jenő: Az olasz műveltség Magyarországon (2 előadás). — 
Szerb Antal: Társadalomtudomány és magyar irodalom (2 előadás). 

2. Idegen nyelven. Hankiss János : La littérature hongroise vue de l'étran-
ger (1 előadás) — Koszé János : Hauptperioden der Entwickelung der ungarischen 
Geisteslebens (6 előadás). — Lábán Antal: Gesichtspunkte für die Entwicklung 
der ungarischen Literatur; für Ausländer. Mit Beispielen (3 előadás). — Osearre 
Wallisch: Letterature ungherese con speciale riguardo alla relazioni letterarie 
italo-ungheresi (2 előadás). 

M a g y a r i rodalomtörténet i é s nyelvészet i e l ő a d á s o k a ko lozsvár i 
e g y e t e m e n 1930—1933-ig. 

(Kristóf György e g y e t e m i ny. r. t. e lőadásai . ) 

1930—31. tanév: 1. Vörösmartytól—Adyig. Heti 2 óra. — 2. Bevezetép 
az irodalomtörténet tudományába. Heti 1 óra. — 3. Szemináriumi gyakorlatok. 
Heti 2 óra. (Petőfi lírája.) 

1931—32. tanév: 1. A régi magyar irodalom története. Heti 1 óra. — 
2. A mai magyar líra. Heti 1 óra. — 3. A magyar nyelv története. Heti 1 óra. 
— 4. Szemináriumi gyakorlatok. Heti 2 óra. (Mai lírikusok.) 

1932—33. tanév: 1. A XVI—XVII. század irodalomtörténete. Heti 1 óra. 
— 2. A dráma története. Heti 1 óra. — 3. A magyar nyelv rendszere. Heti 
1 óra. — 4. Szemináriumi gyakorlatok. Heti 2 óra. (Drámai művek elemzése.) 

A magyar szakos előkészítő éves hallgatókra nézve kötelező előadás volt, 
amelyből vizsgálatot is kellett tenniök: az 1930—31. tanévben: Bevezetés az 
irodalomtörténet tudományába. Heti 1 óra; — az 1931—32. tanévben: A ma-
gyar nyelv története. Heti 1 óra; — az 1932—33. tanévben: A magyar nyelv 
rendszere. Heti 1 óra. 

Elhúnytak. 
CHORIN GÉZA, hírlapíró, szül. Budapesten 1872 május 1-én, megh. 

u. o. 1933 április 4-én. Soká élt Párizsban. Dalokat, táncokat s operette-zenét 
szerzett. Az Űjság munkatársa volt. 

CSÄNKI DEZSŐ dr. phil., ny. orsz. főlevéltárnok, a M. T. Akadémia o. 
elnöke, szül. Füzesgyarmaton (Békés та.) 1857 május 18-án, megh. Budapesten 
1933 április 29-én. Történeti főműve, Magyarország földrajza a Hunyadiak ko-
rában, elnyerte az Akadémia nagydíját. Szerk. a Mátyás király-emlékkönyvet 
és az Árpád és az Árpádok című díszművet. Irodalomtörténeti érdekű cikkei: 
Hazánk művelődési állapota a vegyes házból való királyok korában. (Megj. Az 
Osztrák-magyar monarchia írásban és képben című vállalatban) és Szabács 
megvétele (Hadtört. Közlem. 1888). 

DÓSA ISTVÁN, járási tűzrendészeti felügyelő, megh. Budapesten 1933 
júliusában 32. évében. A Pilishegyvidéki Hírek főszerkesztője s dalszerző volt. 

FRANCISCY LAJOS, dr. theol., kanonok, szül. Szalakucon (Nyitra та.) 
1862-ben, megh. Nyitrán 1933 április 7-én. Szentbeszédei a Borromaeusban. 
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Munkái: A keresztény erények. Nyitra, 1897. — Zarándokút a Szentföldre. 
U. o., 1906. 

HARASZTI KAROLY, dr. phil., ny. f. keresb, isk. tanár, szül. 1869-ben, 
megh. Budafokon 1933 június 20-án. Munkái: Bajza és Toldy levelezésének iro-
dalmi jelentősége. Bp., 1909. — Landerer Lajos... és Heckenast Gusztáv ... 
társulásának története. U. o., 1913. 

J ÁSZ A Y-HORVÁTH ELEMÉR, hírlapíró, szül. Orosházán, 1888 decem-
ber 22-én, megh. Budapesten 1933 április 10-én. A gimnáziumot Kalocsán vé-
gezte. Pesti joghallgatókorában kezdett el verselni s utóbb a Borsszem Jankó 
segédszerkesztője lett. 1914—23-ban Orosházán, utóbb Budapesten élt, mint a 
Magyarság munkatársa. Verskötetei: Gyöngyök és könnyek. Gyoma, 1913. — 
Tábortüzek. Bp., 1916. — Színek — szavak. U. o., 1917. — Árva János. 
Az ifjúságnak. U. o., 1918. — Kis kacsa fürdik. Orosháza, 1923. — Ének a vi-
harban. Bp., é. n. 

KOLLÁNYI FERENC, jaáki apát, nagyváradi kanonok, a Szent István 
Akadémia o. elnöke, a M. T. Akadémia r. tagja, szül. Szentpéteren (Komárom 
vm.) 1863 április 29-én, megh. Budapesten 1933 május 1-én. Irodalomtört. ér-
dekű cikkei az Űj M. Sionban (1885. Oláh Miklós irodalmi foglalkozásai a külföl-
dön; Oláh Miklós és Rotterdami Erasmus). 1902—1911-ig mint Széchényi-
könyvtár őre Esztegár László, majd Gulyás Pál közreműködésével szerk. a 
M. Könyvszemlét. Szakunkat érdeklő munkái: Római levelek. Esztergom, 1893. 
— Magyar ferencrendiek a XVI. sz. első felében. Bp., 1898. — Esztergomi ka-
nonokok. U. o., 1901. — A M. N. Múzeum Széchényi orsz. könyvtára. I. (egyet-
len) köt. U. o., 1905. — Az Akadémia és a N. Múzeum. U. o., 1910. — Em-
lékbeszéd Knauz Nándor r. t. fölött. U. o., 1911. 

KONTA SÁNDOR, amerikai bankár, megh. 1933 áprilisában. Pályáját 
mint budapesti hírlapíró kezdette, de egy a M. Figaróban megjelent sikamlós 
versért, amelyet nem is ő írt, elítélték egy esztendőre. Ekkor az Északamerikai 
Egyesült Államokba költözött. 

KOZMA ANDOR (leveldi), volt országgyűlési képviselő, a Kisfaludy-
Társ. másodelnöke, a M. T. Akadémia t. tagja, szül. Marcaliban (Somogy vm.) 
1861 január 12-én, megh. Budapesten 1933 április 16-án. 1885—1910-ig az 
Első Magyar Általános Biztosítótársaság szolgálatában állott, legutóbb mint 
vezértitkár. 1881 óta írt verseket, műfordításokat és tárcákat a Borsszem 
Jankóba, Vas. Újságba, A Hétbe, P. Hírlapba, Nemzetbe, B. Hírlapba, Az 
"Újságba stb. Álnevei: Andronicus és Koboz. Munkái: A tegnap és a ma. Versek. 
Bp., 1892. — Fehér kereszt. Alkalmi költemény. U. o., 1891 és Szeged, 1900. 
— Egércincogás. (Az Én Újságom gyermekszínháza. 5.) U. o., 1892. — Kará-
csonyi álom. (U. a. a gyűjtemény. 7.) U. o., 1892. — Próza. U. o., 1893. — 
Versek. U. o., 1893. — Korképek. (Olcsó Ktár 310. sz.) U. o., 1893. — Gyer-
mekálmok. Képeskönyv. II. o-., 1894. — Bohócvilág. U. o., 1894. — Az új Kó-
cos Peti. U. o., 1894. — Humoros históriák. (Az Athenaeum olvasótára. 
VI : 11.) U. o., 1896. — Prológ. Költemény a Vígszínház megnyitására. U. o., 
1896. — Szatírák. U. o., 1898. — Víg elbeszélések. (M. K.-tár. 47.) U. o., 1898. 
— A szabadság ünnepére. Színi költemény. (Olcsó Könyvtár 1063/64. sz.) U. o., 
1898. (Bemut. a Vígszínház.) — Arany László. Emlékbeszéd. (Olcsó Könyvtár 
1116. sz.) U. o., 1899. — Békés harc. Békéscsaba, 1900. — Vallásos költemé-
nyek. Bp., 1902. — Görbe nap. Énekes bohózat. Irta Csicseri Bors [Ágai Adolf] 
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és Társa [Kozma Andor]. U. o. [1902]. — Csudadolgok. (M. Ktár 566. sz.) 
U. o., [1909]. — Magyar symphoniák. Újabb versek. U. o., 1909. (Új kiad. 
1924.) — Ének a harangról. I r ta Friedrich Schiller. Ford. (M. Ktár. 640. sz.) 
U. o., [1911]. — Gyulai 'Pál, az ember és a költő. (M. Ktár 667. sz.) U. o., 
[1912]. — Br. Eötiös József, a költő, emlékezete. (M. T. Akad. emlékbeszédek. 
XVI: 6. és M. Ktá r 731. sz.) U. o., 1914. — A katona a magyar költészetben 
(M. Ktár 766. sz.) U. o., [1915]. — Baksay Sándor emlékezete. (M. T. Akad. 
emlékbeszédek. XVII : 9.) U. o., 1916. — Hetedhét országból. Üti rajzok és 
mesék. U. o., 1916. — Bérezik Árpád emlékezete. U. o., 1920- — Magyar rap-
szódiák. U. o., 1920. — Túrán. Ősrege. U. o., 1922. (2. kiad. 1927.) — Faust. 
Irta W. v. Goethe. Ford. U. o., 1924. — Honfoglalás. Tort. rege. U. o., 1925. 
— Gr. Zichy Géza emlékezete. (M. T. Akad. emlékbeszédek. XIX : 1.) U. o., 
1925. — Petőfi. Költői regény. U. o., 1927. — Lafontaine összes meséi. Ford. 
többekkel. U. o., 1928. — Francia költők. Ford. többekkel. (Élő Könyvek, 
II : 38.) U. o., 1930. — Faust. I r ta Nikolaus Lenau. Ford. U. o., 1931. 

KRÚDY GYULA (széchénkovácsi), hírlapíró, szül. Nyíregyházán (Sza-
bolcs vm.) 1878 október 21-én, megh. Budapesten 1933 május 12-én. Éretteégi 
után beállt hírlapírónak s egy ideig a Debreceni Ellenőr, majd a nagyváradi 
Szabadság b. munkatársa volt. 1896-ban Budapestre költözött. 1892 óta szá-
mos tárcája jelent meg vidéki és fővárosi lapokban és folyóiratokban, önálló 
kötetei: Szöktetés a kaszárnyából és egyéb elbeszélések. Esztergom, 1896. — 
Üres a fészek és egyéb történetek. Bp., 1897. — Ifjúság. Rajzok és elbeszélések. 
U. o., 1899. — A víg ember bús meséi. U. o., 1900. (Új kiad. 1914. összegyűjt, 
munkái I. köt. és 1925.) — Hortobágy. (Filléres Ktár 97. sz.) U. o., 1901. — 
Utazás a Tiszán. (Fill. Ktár 106.) U. o., 1901. (Új kiad. 1909.) —Letűnt szá-
zadok. (Fill. Ktár 132. sz.) U. o.j 1902. — A király palástja. (Fül. Ktár 
136. sz.) U. o., 1902. — Kun László és egyéb történetek. (Kis Ktár 48. sz.) 
U. o., 1902. (Új kiad. 1908.) — A komáromi fiú. (Fill. Ktár 166—7. sz.) U. o., 
1903. — Nyíri csend. (M. Ktár 347. sz.) U. o., 1903. — Pogány magyarok. 
(Kis Ktár 55. sz.) U. o., 1903. (Új kiad. 1908.) — Két vándor. (Fill. Ktár 
176. sz.) U. o., 1904. — A dévényi fazekas. (Fill. Ktár 184. sz. és Piros Köny-
vek 45. sz.) U. o., 1904. — Robinzonok a Kárpátok között. (Fill. Ktár 199. sz.) 
U. o., 1904. — Túl a Királyhágón. (Piros Könyvek 45.) U. o., 1904. — Diák-
kisasszonyok. Elbeszélések. U. o., 1905. — Előre. (Fill. Ktár 214. sz.) U. o., 
1905. — A cirkuszkirály. Ifj. regény. U. o., 1906. — Az álmok hőse. ( ö t no-
vella.) U. o., 1906. — A podolini kísértet. Regény. U. o., 1906. — Pajkos 
Gaálék. Elbeszélések. U. o., 1907. — A szakállszárítón. (Elbeszélések.) U. o., 
1907. — Hét szilvafa. Elb.-ek. (M. Ktár 501. sz.) ТТ. o., 1907. — Karácsony-
est. (Monológok 17,5. sz.) U. o., 1907. — Kék láng. Elb. (Mozgó Ktár 5. sz.) 
U. o., 1908. — A bűvös erszény és egyéb elbeszélések. U. o., 1909. — András-
csík örököse. Regény. U. o., 1909. (Új kiadás Egyet. Regénvtái' XXVII: 10., 
1911 és 1914.) — A lumpok iskolája (Mozgó Ktár 36. sz.) U. o„ 1909. — 
Pályaválasztás előtt. (Monológok 187. sz.) U. o., 1909. — A negyvenes évek-
ből. (Petőfi-Ktár. 16.) U. o., [1910.] — A podolini takácsné é3 a többiek. U. o., 
1911. — Esti út. Elb.-ek. (Nyugat Ktár 23.) U. o., 1911. — Francia kastély. 
Regény. U. o., 1912. — Kárpáti kaland. Színmű. (Az Új Színpad Ktára 2.) 
U. o., 1912. — Szindbád ifjúsága. U. o., 1912. — Szindbád utazásai. Elb.-ek. 
U. o., 1912. — Az utolsó honvédek. I f j . elb. U. o., [1913]. — A vörös posta-
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kocsi. Begény. U. o., 1913. (4 kiadást ért; az 1917. évi ily címmel: öszi utazások 
a vörös postakocsin.) — Piros és a többiek. (M. Ktár 698. sz.) U. o., [1913]. 
— De Ronch kapitány csodálatos kalandjai. (Modeçn Ktár 225/6. sz.) U. o., 
1913. — Csurli és társai. (Mod. Ktár 346/7. sz.) U. o., 1913. — Zoltánka. 
Szomorújáték. U. o., 1913. — Mákvirágok kertje. U. o., 1914. — Első szere-
lem. (Mod. Ktár 426/7. sz.) U. o., 1914. — Palotai álmok. Regény. U. o., 1914. 
— A próba-bál. (Monológok 200. sz.) U. o., 1914. — Puder. Elb.-ek. U. o., 
1914. — A 42-ös mozsarak. Regény. U. o., 1915. — Pest 1915-ben. U. o., 1915. 
— Szindbád. A feltámadás. U. o., 1916. — Zenélő óra. Elb.-ek. (M. Ktár 
806. sz.) U. o., [1916]. — Pest, 1916. Békéscsaba, 1917. — Szindbád ifjúsága 
és szomorúsága. Bp., 1917. — Napraforgó. (A Kultúra Regénytára.) Békés-
csaba, 1918. — Tótágas. Elb.-ek. Bp., 1918. — Havasi kürt. Ruszin-Krajna kis 
tükre. U. o., 1919. — Pesti album. Feljegyzések ós elb.-ek. U. o., 1919. — 
Az útitárs. Regény. U. o., 1919. — Almoskönyv. U. o., 1920. (2. kiad. 1925.) 
— A betyár álma. Kleofásné kulcsa és más elb.-ek. U. o., 1920. — Bukfenc. 
(A Kultúra Regénytára. 3. kiadás.) Békéscsaba,, 1921. — Nagy kópé. Elb.-ek. 
Bpest, 1921. — Al-Petőfi. Lehullt csillag fénye. Regény. Bp., 1922. — Hét 
bagoly. Regény. U. o., 1922. — Magyar tükör. Elb.-ek. (Mod. Ktár 685/8. sz.) 
U. o., 1922. — N. N. (Egy szerelemgyermek.) Regény. U. o., 1922. — Őszi 
versenyek. Elb.-ek. Wien, 1922. — Rózsa Sándor. Regény. Bp., 1923. — 
A fejedelem szolgája és egyéb elb.-ek. U. o., [1925)]. — Mesemondások Jókai 
Mórról. U. o., [1925]. (A komáromi fiú új kiadása?) — A tegnapok ködlovag-
jai. Békéscsaba, [1925]. — Pesti évkönyv. Bp., 1926. — Aranyidő. A tem-
plárius. Két kis regény. U. o., 1926. — Mohács, vagy két árva gyermek vergő-
dése. U. o., 1926. — Szent Margit. Mesemondás. U. o., 1927. — Boldogult 
úrfikorom. U. o., 1930. — Az élet álom. Vál. novellák. U. o., 1931. — Király-
regények. I. Festett király. U. o., 1931. II. Az első Habsburg. U. o., [1933]. 

MOLNÁR JENŐ, dr. jur., hírlapíró, szül. Szabadkán (Bács-Bodrog vm.) 
1880 március 20-án, megh. Budapesten 1933 március 28-án. Hirlapírói pályá-
ját joghallgatókorában, 1897-ben kezdte a M. Újságnál; 1898-tól több évig 
Szegeden működött a Szegedi Napló és a Szegedi Hiradó kötelékében, majd 
Budapestre költözött s A Nap és A Polgár munkatársa, a M. Hírlap színházi 
kritikusa és a Borsszem Jankó szerkesztője volt. Egy ideig a B. Hírlapba és az 
Egyenlőségbe is dolgozott. Legutóbb külföldi lapok budapesti tudósítója volt. 
A Borsszem Jankóba 1894-ben kezdett irogatni. Első verse 1898-ban jelent 
meg a Hétben. Egy bohózata a Népszínház Porzsolt-féle pályázatán, A leg-
szebb dal c. verses egyfelvonásosa pedig a szegedi Dugonics-Társ. pályázatán 
dicséretet nyert. — Munkái: Szerelmes éjszakák. Versek. Szeged, 1902. — 
A kaszárnya nótái. Bp., 1906. — Verseskönyv. U. o., 1913. — Amit csak 
ketten tudnak. Elb.-ek. U. o., 1918. — Egy kis bolt története. Regény. U. o., 
1918. — A M. Zsidó Lexikon év és hely megjelölése nélkül még következő 
munkáit is említi: Példának okáért. — A harmadik és egyéb történetek. — 
A 133 napos rémuralom. (Németül is.) 

NADÁNYI EMIL, dr. jur., hírlapíró, szül. Nagyváradon 1881 február 
28-án, megh. Budapesten 1933 május 28-án. A jogot Kolozsvárt végezte. Jog-
hallgatókorában a kolozsvári Ellenzékbe írt. 1903-ban Budapestre költözött s 
a Bp. Napló, P. Hirlap, M. Szó, Orsz. Hirlap kötelékében működött. 1908 
augusztusától 1915 októberéig a Tisza-párti Kolozsvári Hírlapot szerkesztette. 
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1915 őszén ismét Budapestre költözött s megalapította a kormánypárt fél-
hivatalos esti lapját, a 8 Órai Újságot, amelynek haláláig főszerkesztője volt. 

PAKOTS JÓZSEF,, országgyűlési képviselő, a Petőfi-Társ. r. tagja, szül. 
Alvincen (Alsó-Fehér vm.) 1877 március 22-én, megh. Budapesten 1933 június 
12-én. Középiskoláit Déván elvégezvén, 1896-ban beiratkozott Budapesten a 
jogra. Mint egyetemi ifjú résztvett az egyetemi mozgalmakban, szerkesztette 
az ifjúság hivatalos közlönyét, az Egyetemi Lapokat s munkatársa a Nemzet-
nek. Később a Hazánk, Magyarország, M. Hirlap, P. Hirlap kötelékében dol-
gozott; utóbbinak egyideig segédszerkesztője is volt. 1910—19-ig a Petőfi-
Társ. főtitkára és a Petőfi-ház igazgatója volt. 1922 óta tagja volt a nemzet-, 
illetve országgyűlésnek, legutóbb demokratapárti programmal. Már diákkorá-
ban irogatott Petelei István lapjába, az Erdélyi Híradóba. Munkái: Legény-
avatás. Elb.-ek. Bp., 1900. — Mindenféle a folyosóról. Pol. karcolatok. U. o., 
1905. — Egy karriér története. Regény. U. o., 1908. — A fiamhoz. Versek. 
U. o., 1909. — Madame Napoleon. Regény. U. o., 1910. — Az asszonyok 
rágalmazója. Elb. U. o., 1912. — Sok asszony, egy férfi. Reg. U. o., 1913. — 
Éjszaka. Reg. U. o., 1914. — Bódító akácok. Elb. U. o., 1915. — Hős diákok. 
If j . színmű. U. o., 1916. — A bolond ember. Reg. U. o., 1917. — Fejedelmi 
kaland. Reg. U. o., 1918. — Mint a Star-filmgyár művészeti igazgatója, egyik 
úttörője volt a magyar filmirodalomnak. — Kossuth c. alkalmi színművét 
1902-ben a Városligeti Nyári Színház muta t ta be. — Tévelygő lelkek c. 3 felv. 
erkölcsrajza (1905), A forradalmár c. 4 felv. társadalmi drámája (1907) és 
Egy karriér története c. 4 felv. szatirikus vígjátéka (1914) a Nemzeti Szín-
házban került színre. , 

PALMER KÁLMÁN, nyug. országgyűlési elnöki főtanácsos, szül. Oláh-
láposbányán (Szolnok-Doboka vm.) 1860 december 25-én, megh. Washington-
ban (U. S. A.) 1933 májusában. 1874 óta jelentek meg versei, tárcái és vezér-
cikkei különböző fővárosi lapokban. 1884-ben Erdőgyarakon nevelősködvén, 
megismerkedett Arany János sógorával, Ercsey Sándorral, akivel évekig levele-
zésben állott. Barátságuk eredménye több, Arany Jánosra vonatkozó cikke a 
P. Naplóban (1885 : 102. sz., 156. sz.) és a Főv. Lapokban (1886 :293. sz.). 
Egyik dala: Páros csillag az ég alján Pete Lajos megzenésítésében a nép közt 
is elterjedt s mint népdal francia fordításban is megjelent a Polignac-féle 
anthológiában. Szépirodalmi munkái: Költemények. Nagybánya, 1882. (Pálmai 
Kálmán néven.) — Csöndes hullámok. Költemények. Bp., 1888. (Pálmai K. 
néven.) — Teli Vilmos. í r ta Schiller Frigyes. Ford. (Olcsó Ktár 1215/7. sz.) 
u. o., 1901. — Endrődi Sándor emlékezete. U. o., 1921. 

RADVÁNY FERENC dr., Turóc vm. utolsó m. kir. tanfelügyelője, megh. 
Budapesten 1933 április 17-én. 1919-ig szerkesztette a Felvidéki Újságot. 

RAJNA FERENC, hírlapíró, szül. Solton (Pest vm.) 1861-ben, megh. 
Budapesten 1933 április 21-én. írói működését 1882-ben kezdette a Harmónia 
c. kritikai lapnál, amelynek később szerkesztője lett. 1886-tól a N. P. Journal, 
legutóbb a P. Lloyd b. munkatársa volt. Számos francia és német színdarabot 
és oprettszöveget fordított magyarra s több magyar színpadi művet dolgozott 
át németre. Eredeti színművei és operett-librettói: A milliomosnő (Népszính.); 
Az asszonyregiment; A hajdúk hadnagya; Ex-lex; A pesti ucca (M. Színház); 
Rab Mátyás; Táncos huszárok (Kir. Szính.); A mexikói leány (u. o.); Szép 
asszony kocsisa (Blaha L. Szính.). 
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SZÍNI LAJOS, hírlapíró, szül. Szárhegyen (Csík vm.) 1892-ben, megh. 
u. o. 1933 júniusában. Egy ideig budapesti, az impériumváltozás óta erdélyi 
lapok munkatársa volt. Marosvásárhelyen és Gyergyószentmiklóson több éven 
á t szerkesztette a Székelyföld c. hetilapot. Versei a Zord Időben (1919/20). 
Tárcáit rendszerint székely tájszólásban írta, jobbára Laji bá' álnéven. Munkái 
Osváth Erdélyi lexikona szerint: Laji bá' a f eredőben. — Nyüszkölés, 1920. — 
özolló, 1926. 

ÚJHELYI NÁNDOR, író, szül. Budapesten 1888-ban, megh. Londonban 
1933 július végén. Néhány műve túlzott erotikájáért a bíróság jogerősen el-
ítélte s Újhelyi a büntetés elől külföldre menekült. Előbb Bécsbe, majd Ber-
linbe s végül Londonba költözött. Mint német író, Franz Kammerlohr álnéven 
írt színdarabjai közül a Bargeld lacht és a Tempo über Hundert nagy sikert 
aratott . Magyar munkái: Arisztokratizmus. Némely hanyag és töredékes esz-
méje Theodor d'Yhkassar úriembernek. (Mod. Ktár 351/2. sz.) Bp., 1914. (Két 
kiadást ért.) — Ezerkilencszáztizennégy. Kortört. regény. H. és é. n. — 
Őfensége kalapja. Komédia 3 felv. Bp., 1917. (Bemut. M. Szính. 1916.) — 
Tabán. Regény. U. o., 1917. — Egy férfi szerelmei. Reg. U. o., 1918. — 
Feleségem, feleséged, feleségünk. Reg. H. és é. n. — A. B. C. Reg. Bp., 1921. 
— Akit a férfiak szeretnek. U. o., 1921. — Akit a nők szeretnek. Reg. U. o., 
1921. — Aladin lámpása. Reg. U. o., 1921. — A dzsin. (P. Hirl. Regénytára 
3. sz.) U. o., 1921. — Egy Don Juan, akit megszállott az ördög. Rejtelmes 
és szenvedélyes történet. U. o., 1921. — Egy szerelmes ifjú története. Nyári 
reg. a békéből. U. o., 1921. — A három detektív. (Kultúra Detektívregényei 
25. sz.) U о., 1922. — A hercegnő. U. о., 1922. — Hogyan gazdagodtam 
meg? Jack Niemand, a milliárdos élettörténete. Elmondja ő maga. U. o., 1922. 
— A kétnem&ek. Reg. egy férfiről, aki asszony lett és egy asszonyról, aki férfi 
lett. U. o., 1922. — A nők ura. Reg. U. o., 1922. (Bíróilag lefogl. 1923.) — 
Mire a leányból asszony lesz. Reg. U. o., 1923. — A szerelem forradalma. 
Reg. U. o., 1923. (Bíróilag lefogl.). — 1002. éjszaka. Irta Frank Hellen. Ford. 
U. o., 1925. — Maison Olga. Irta Arthur Lautber. Ford. Győr, [1925]. — Egy 
asszony, aki úgy él, mint a férje. í r ta Jolantha Mares. Ford. Pécs, [1925]. — 
A szenzációs regény. Bp., [1925]. — Jack Fun császársága. Reg. (Legjobb 
Könyvek 134. sz.) U. o., 1926. — Asszonyvásár. Bettauer regénye. Ford. U. o., 
[1926]. — Korunk szenvedélyei. 3. U. o., [1927]. — Cserebere c. bohózatát 
1917-ben mutatta be a M. Színház; kabarédarabjai: A bunda (1918); Nyári 
vihar (1922). 

V1NCZE JÓZSEF, dr. phil., kegyesr. gimn. tanár, szül. Szőlősgyörökön 
1874 október 18-án, megh. Tatán 1933 július 14-én. Irodalomtört. cikkei a 
Kalazantinum, Alkotmány, M. Állam, B. Hirlap, Vas. Ujs., Tiszántúl stb. 
hasábjain. Munkái: Vörösmarty kisebb eposzai. Kolozsvár, 1898. — Az el-
beszélő költészet legújabb irodalmunkban. Bp., 1900. — Mikszáth munkái. U. o., 
1900. — Irodalmi nevelés. U. o., 1902. — Magyar szentek legendái. Szemel-
vények az Érdy-kódexből. (Irodalomtört. Olvasmányok. 2. sz.) U. o., 1905. — 
Szent Barlám és Jozafát, Sz. Elek legendái. Szemelvények a Kazinczy-kódekből. 
(U. az a gyűjt. 5. sz.) U. o., 1906. — Szent Ferenc és társainak legendája. 
Szemelvények az Ehrenfeld [Jókai]-kódexből. (U. az a gyűjt. 8. sz.) U. o., 1907. 
— Tékozló Magdolna. Kaposvár, 1924. G. P. 
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Új könyvek. 

Verses kötetek. 
Kiss Menyhért: Magyar miatyánk. Bp. 1933. 96 1. 
Széli József: Életem útja. Bp. 1933. 64 1. A szerző kiadása. 
Sziits Iván: Halott már minden. Bp. 1933. 80 1. Rózsavölgyi-kiadás. 
Strém István: A zöld vadász. Drámai költemény négy felvonásban. Bp. 1933. 

112 1. Fórum-kiadás. 
Harsányi Lajos: Micha él? Versek. Bp. 1933. 88 1. Élet-kiadás. 
Zsirkay János: Az élet örvényei. Verses regény. Bp. 1933. 176 1. Wodianer-

kiadás. 
Forgáeh Antal: Fanyar idő. Versek. Bp. 1933. 32 1. A szerző kiadása. 
Nagy Imre versei. Bp. é. n. 79 1. Singer és Wolfner kiadása. 
Gefferth Pál: Lázadók. Modern mesejáték négy felvonásban. Bp. 1933. 95 1. 

Génius-kiadás. 
Sértő Kálmán: Falusi pillanat. Bp. é. n. (1933). 88 1. Génius-kiadás. 
Szász Menyhért: Húsból és vérből. Bp. 1933. 72 1. Szőlősi-kiadás. 

Elbeszélő kötetek. 
Kosáryné Réz Lola: Ulrik inas. Regény. Bp. 1933. 256 1. Singer és Wolfner. 
Pékár Gyula: Az ördög az ámen árnyékában. Harminc elbeszélés. Bp. 1933. 

288 1. Singer és Wolfner. 
Asztalos Gyula: A magyar élet őshajtásai. Két kötet. Bp. 1932. 192 és 178 1. 

A szerző kiadása. 
Komor András: Nászinduló. Regény. Bp. 1933. 320 1. Pantheon-kiadás. 
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél. Bp. [1933]. 255 1. Génius-kiadás. 
Moschendorfer A.: Corona. Fordította Koós Károly. Két kötet. Kolozsvár, 

1933. 195 és 167 1. Az Erdélyi Szépmíves Céh kiadása. 
Nyirő József: Kopjafák. Kolozsvár. 1933. Az Erdélyi Szépmíves Céh kiadása. 
Terescsényi György: Aranyhomok. Elbeszélések. Bp. é. n. (1933). 294 1. Singer 

és Wolfner-kiadás. 

Színművek. 
Remsey György és Toronyi Gyula: A hajó. Színmű három felvonásban. Bp. 

1933. 72 1. A Nemzeti Szövetség kiadása. 
Berezeli A. Károly : Fiatalok (Keserűjáték). Szeged, 1933. 951. Prometheus-kiadás. 
Berczely A. Károly: Tigrisek. (Tragiko-burleszk.) Szeged 1933. 88 1. Pro-

metheus-kiadás. 

Tudományos munkák. 
Vargha Zoltán: Báró Podmaniczky János életrajza. Bp. 1933. 220 1. A Magyar 

Tudományos Akadémia kiadása. 
Eckhart Ferenc: Magyarország története. Bp. 1933. 326 1. Káldor-kiadás. 
Katona József: Bánk bán. Pintér Jenő tanulmányával. 
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde. Ady Lajos tanulmányával. 
Madách Imre: Az ember tragédiája. Mátrai Rudolf tanulmányával. Bp. 1933. 
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286 1. Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesületének 
kiadása. 

Torday Lajos: A megyei polgári peres eljárás a XVI—XIX. századijain. Bp. 
1933. 144 1. 

Martonyi János: A közigazgatási bíráskodás és legújabbkori fejlődése. Bp. 
1932. 80 1. 

Losonczi Zoltán: A magyar nyelv 16.00 óta. Bp. 1933. 24 1. 
Hajdú János: Eötvös József báró első minisztersége. (1848.) Bp. 1933. 284 1. 

A Magyar Tudományos Akadémia kiadása. 
Pornai Gyula: Garay János költészetének forrásai. Bp. 1933. 120 1. A szerző 

kiadása. 
Módi Mihály: Kallimachos első himnuszának kelte. Győr. 1933. 10 1. Külön-

lenyomat a győri áll. leánvgimn. 1932—33. évi Értesítőjéből. 
Méhely Lajos: A magyar faj önvédelmi harca. A mult bűnei s a jövő feladatai. 

Bp. 1933. 88 1. Held-nyomda. 
Méhely Lajos: A magyar fajvédelem pragmatikája. Bp. 1933. 31 1. Held-nyomda. 
Koszó János: „Nyugat alkonya"-hangulat a XIX. század első felében és Magyar-

ország. H. és é. n. Bp. (1933.) Különlenyomat az Egy. Phil. Közlöny 
1932-33. évf.-ból. 

Kurzweil Géza: Űj embertípus, új izlés, új irodalom. Pannonhalma. 1932. 13 1. 
Különnyomat a Pannonhalmi Szemle 1932. évf.-ból. 

Csuday Jenő: Nemzeti történetírásunk téves útjai. Bp. é. n. (1932.) 116 1. 
Szalay-nyomda. (Bákóczi-könyvtár 3. sz.) 

Klein Valeska: Állandósult elemek a magyar népdalszövegekben. Szeged. 1931. 
64 1. Űj Nemzedék Lapvállalat. 

Darkó Eugén: Bizantinisch-ungarische Beziehungen in der zweiten Hälfte des 
XIII. Jahrhunderts. Weimar. 1933. 56 1. + 2 kép. Böhlau-Verlag. 

Mészöly Gedeon: A „darvadoz" szó eredete. (Mutatvány a szerző „Bégi rétségi 
életünk nyelvünkbeli nyomai" c. tanulmányából.) Szeged. 1933. 8 1. Város-
nyomda. (A Szegedi Alföldkutató Bizottság Könyvtára. IV. 14. sz.) 

Perényi József: Pécsi Mária elbeszélő művei. Irodalomtörténeti tanulmány. Bp. 
1933. 35 1. Csáthy-kiadás. 

Steiner Lenke: Agai Adolf (1836—1916) Bp. 1933. 46 1. Hamar-nyomda. 
Hegedűs Lóránt: Gr. Széchenyi István regénye és éjtszakája bizonyítékai. Bp. 

1932. 31 1. A M. Tört. Társulat kiadása. 
Nókám Lajos: Drámák az orvostudományban. Bp. 1933. 24 1. Sz. István Aka-

démia kiadása. 
Kincs Elek: Ady hatása. Mátészalka. 1933. 51 1. „Szatmár és Bereg" nyomdai 

részvénytársaság. 
Sitzungsberichte des Bayerischen Akademie der Wissenschaften. (München): 

Paul Lehrmann: Mitteilungen aus Bandschriften. 1932. 66 1. 
G. Bergsträtter : Phonogramme im neuaramäischen Dialekt von Malule. Satz-

druck п. Satzmelodie. 1933. 126 1. Georg Leidinger: Bruchstüche einer 
verlorenen Chronik eines unbekannten Regensburger Verfassers des 12. 
Jahrhunderts. 1933. 72 1. — G. Bergsträsser Nichtkanonische Koranlesar-
ten in Muhtasab des ibn Ginni. 1933. 92 1. 

Helga Hajdu: Lesen u. Schreiben im Spätmittelalter. Pécs. 1931. 64 1. Danubia-
kiadás. 
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Kardos Emilia: A pécsi német sajtó és színészet története. Pécs. 1932. 157 L 
Danubia-kiadás. 

Sáfrány István: Balassa-problómák. Pécs. 19S1. 98 1. Pannonia-nyomda. 
Kozma Antal: Feneion Felenaque-jár.ak egy XVIII. századi magyar fel-

dolgozása. Pécs. 1932. 77 1. 
Sós Margit: Arany János irodalmi ellenzéke. Pécs. 1933. 91 1. A Pécsi írod. Rt. 

nyomása. 
Értekezések a m. kir. Ferenc József Tudományegyetem Magyar Irodalomtör-

téneti Intézetéből. (Szeged.) 8. sz. Juhász Ferenc: A magyarországi je-
zsuita iskoladrámák története. 1933. 141 1. — 9. sz. Ifj. Erdélyi László: 
Hugo Károly élete és művei. 1933. 113 1. — 10. sz. Tóth Emőke: Voltaire 
Henriade-ja és a magyar irodalom. 1933. 84 1. — 11. sz. Tolnai Gábor; 
Erdély magyar irodalmi élete. 1933. 143 1. 

Benkő Katalin Piroska: A két királygyermekről szóló magyar népballadák. 
(Hero és Leander-monda.) Marosvásárhely. 1933. 75 1. (A szegedi m. kir. 
Ferenc József-Tudományegyetem Néprajzi Intézetének kiadványa. 6. sz.) 

György Lajos: Magyar anekdotáink Naszreddin-kapcsolatai. Cluj-Kolozsvár. 
1933. 23 1. (Erdélyi Tudományos Füzetek 54. sz.) 

Baróti Dezső: Juhász Gyula. Tanulmány. Szeged. 1933. 80 1. Prometheus-
nyomda. 

Jakob Bleyer: Über geistige Eeception u. nationales Schrifttum. Ungarische 
Literatur u. deutscher Einfluss. Frauenfeld u. Leipzig, é. n. (1933.) 15 1. 
(Sonderabdruck aus Dichtung u. Forschung. Festschrift für Emil Erma-
tinger.) 

Farkas László: Gr. Széchenyi István és a „Balatoni Gőzhajózás". Veszprém. 
1933. 59 1. Egyházmegyei könyvnyomda. 

György Lajos: Tárgytörténeti jegyzetek Mikszáth anekdotáihoz. Bp. 1933. 
(Irodalomtörténeti Füzetek. Szerk. Császár Elemér. 47. sz.) 

Az Erzsébet-Tudományegyetem olasz intézeteinek füzetei. (Pécs.): 2. sz. Kardos 
Tibor: Callimachus. Tanulmány Mátyás király államrezonjáról. Bp. 1931. 
77 1. — 4. sz. Kardos Tibor: Néhány adalék a magyarországi humanizmus 
Történetéhez. Pécs. 1933. 16 1. 

Győry János: A kereszténység védőbástyája. Magyarország népe a XVI. szá-
zadi francia irodalomban. Bp. 1933. 62 1. 

Nagy Sándor: A vallásos nevelés és oktatás a debreceni kollégiumban a ref. 
korától a XIX. század közepéig. Debrecen. 1933. 103 1. 

Kántor Lajos: A magyarok a román népköltészetben. Cluj-Kolozsvár. 1933. 
21 1. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 53. sz.) 

Simon Béla: Kisfaludy Sándor írói köre. Bp. 1933. 133 1. (A piaristák doktori. 
értekezései az 1932. évtől. 2. sz.) 

Mátyás Sándor: Vargha Gyula. Debrecen—Budapest. 1933. 144 1. Csáthy F. 
Rt. (Magyar irodalmi dolgozatok a debreceni m. kir. Tisza István-Tudo-
mányegyetem Magyar Irodalomtörténeti Szemináriumából. Szerk. Pap 
Károly. 1. sz.) 
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Az Erdélyi Múzeum-Egye&ület XI. vándorgyűlésének Emlékkönyve. Szerk.: 
György Lajos. Cluj-Kolozsvár. 1933. 129 1. 

Kner Imre: A tipográfiái stílus elemei. Gvoma. 1933. 19 1. A szerző kiadása. 
Tanulmányok Budapest múltjáról. I. Bp. 1932. 146 1 képekkel. (Bp. székes-

főváros várostörténeti monográfiái.) 
Hekler Antal: Az újkor művészete. Bp. 1933. 252 1. A Magyar Könyvbarátok 

kiadása. 
Erdélyi László: Anonymus. III. Béla jegyzője. Szeged. 1933. 16 1. Szerző kiad. 
Erdélyi László: Krónikáink atyja Kézai. Szeged. 1933. 48 1. Szerző kiadása. 
Moravcsik Gyula: A görög ós latin filológia magyar feladatai. Bp. 1933. 18 1. 

(Különlenyomat az Egyetemes Philológiai Közlöny 1933. évfolyamából.) 
Kuzsinszky Bálint: A gázgyári római fazekastelep Aquincumban. Bp. 1932. 

A Szfőváros kiadása. 423 + 2 1. [Budapest régiségei. Régészeti és törté-
neti évkönyv. XI.] 

Péczely László: A XVI. századi énekköltés formái. Keszthely. 1931. 63 1. 
Horváth Lehel: Gyulai Pál magyar irodalomtörténete. Budapest. 1933. 34 1. 
Máthé Elek: A szentmiklósi parokhia. Emlékezés Baksay Sándorra születése 

századik évfordulóján. Bp. 1932. 11 1. (Különlenyomat a Prot. Szemle 
1932. évf.-ból.) 

Losonczi Zoltán: A magyar nyelv a XIV. század közepéről a XVI. század 
végéig. Bp. 1931. 22 1. (Borbély-nyomda. Mezőtúr.) 

Kemény Katalin : Erdélyi emlékírók. Cluj-Kolozsvár. 1932. 63 1. Minerva-nyomda. 
Varga Ferenc: Kódexirodalmunk stíluselemei. Bp. 1933. 59 1. Sárkány-nyomda. 
Zelovich Kornél: Kandó Kálmán emlékezete. Bp. 1932. 42 1. Akadémiai kiadás. 
Fauler Ákos : A klasszikus műveltség értéke. Bp. é. n. (1933.) 8 1. Különlenyomat 

az Egy. Phil. Közlöny 1933. évf.-ból. 
Balanyi György: Pázmány Péter népszövetségi tervezete. Bp. 1933. 17 1. 

Stephaneum-nyomda. 
Minay Lajos: A Nagykunság egy elfelejtett költője. Túrkeve. 1933. 13 1. Külön-

nyomat a túrkevei áll. pclg. isk. jubileumi értesítőjéből. 
Kalmár Elek: A mondat ábrázolása. Vetített képes előadás. 65 rajzzal. Bp. 

1933. 40 1. A szerző kiadása. Scholtz-bizomány. 

Egyéb könyvek. 

Ignotus Pál: A horogkeresztes hadjárat. Bp. 1933. 60 1. 
Puhr Ferenc: Német nyelvtan szemléltető táblázatokban. Pécs. 1933. 40 1. Kul-

túra-nyomda. 
Barcsay-Amant Zoltán: Hozzászólásaim a Ludoviceum történetéhez. (Külön-

böző helyeken megjelent cikkek gyűjteménye.) Bp. 1933. 90 1. (Kézirat 
175 számozott példányban. Madách-nyomda.) 

Szandtner Pál: Érettségizőink számának és pályaválasztásának fontosabb kul-
túr ós szociálpolitikai tanulságai. Bp. é. n. (1933.) Szent István Akadé-
mia kiadása. 

Low Immanuel: Gr. Apponyi Albert. Emlékbeszéd a szegedi zsidó hitközség 
gyászünnepén. 1933. II. 14. Szeged, é. n. (1933.) 7 1. Széchényi-nyomda. 

Szuchovszky Lajos: Régi utakon. Bp. 1933. 24 1. A szerző kiadása. 
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Versluys J. : Baron Géza Gyula Imre Fejérváry von Komlós-Keresztes .Wien. 
1932. 7 1. Arcképpel. (Sonderabdruck aus Verhandlungen der Zoologisch-
Botanischen Gesellschaft in Wien. LXXXII. Band.) 

Túrmezei László : A turániság alapzása. Bp. 1933. 16 1. 
A turániság gyakorlati értéke a világ mai fordulójában. Bp. 1933. 25 1. 
Nóvák Lajos: Rajner Lajos emlékezete. Bp. 1932. 11 1. Stephaneum-nyomda. 
Novágh Gyula : Budapest-székesfőváros iskolánkívüli népművelési bizottságának 

1933 márc. 19-én tartott díszközgyűlése. Jelentés a Bizottság 10 évi 
munkájáról. Bp. 1933. 24 1. Hollósv-nyomda. 

Trikál József: Kiss János emlékezete. Bp. 1933. 13 1. Stephaneum-nyomda. 
Az Institutum Goometricum (Mérnöki Intézet) alapításának százötvenedik év-

fordulójára. 1782—1932. Kiadja a Magyar kir. József-műegyetem az 
Institutum Geometricum utódja. H. és é. n. (Bp. 1932.) 92 1. Franklin-
nyomda. 

Katona Lajosné: Sebestyén Gyuláné Stetina Ilona emlékének. Bp. é. n. 
(1933.) 15 1. 

Fordítás. 
Goethe: A szenvedély trilógiája. Fordította Földessy Gyula. Bp. 1933 18. 1. 

A szerző kiadása. 

Deutscher Auszug folgt in einem der nächsten Hefte. 
Felelős szerkesztő és felelős kiadó: Baros Gyula, Budapest, X., Család-utca 17. 
19.394. — K. M. Egyetemi Nyomda. Budapest, 1933. (F.: Czakó Elemér dr.) 
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