
FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

A Budaposti Városi Könyvtár Értesítője. 1915. év f . 3—4. sz. — N. n. : 
Bányai Elemér. Eövid meleghangú megemlékezés a háborúban elesett 
íróról. 

A Cél. 1915. évf. 12. sz. — Márkus László : Magyar irodalom. Iro-
dalompolitikái gondolatok a magyar írók anyagi helyzetéről és a kritika 
szükségéről. «Magyar talentumunk van, a lármás népszerűségbe züllöttek 
között is van sok, aki magyar ápolás mellett magyar erkölcsű tudott 
volna maradni s ha ezeket már el is veszítettük, gondoskodnunk kell, 
hogy a most indulók ne veszhessenek már így el a magyarság számára, 
A java magyar publikumot úgy lehet visszahódítani, ha megmutatjuk, 
hogy a legmagasabb európai nivó nemcsak összefér a magyarsággal, 
hanem itt ezen a földön csak a magyar lélek erejével érhető el teljes 
mértékben. Szigorú magyar kritika kell elsősorban és orgánumok kellenek 
ennek a kritikának, magyar szolidaritás kell, a magyar pénz megmoz-
dulása a magyar kultúra kiépítéséhez. Ez a kritika legyen az idegen 
hatásokkal szemben öntudatos, de nem merev, konok és szűkagyú elzár-
kózottság, több tudás, több ismeret, több okosság és áldozatkészség kell 
s akkor lesz magyar irodalom.» 

A Hét. 1915. évf. 44. sz. Gabányi Árpád. Bövid nekrológ. — N. п.: 
Pajzs Elemér : Cirkusz című novellás kötetének ismertetése. 

U. i. 47. sz. — n. : Negyven év. «Simon Judit» filmretételéről (képek-
kel). — Halasi Andor : A madonna rózsája. Hevesi Sándor új darabjának 
ismertetése. 

U. i. 49. sz. — N. n. : Vészi Margit : Égő Európa e. könyvének ismer-
tetése. — N. n. : Az új magyar Faust. Kozma Andor, Faustforditásának 
méltatása s a fordító arcképének közlése. — N. n. : Benedek Aladár. 
Nekrolog. 

U. i. 50. sz. — Halasi Andor : Színházi hét címen Lengyel Menyhért-
nek : A táncosnő és Drégely Gábornak : A kisasszony férje c. drámáit 
ismerteti. — N. n. : Kiss József : Háborús verseiről, Krúdy Gyula : Pest, 
1915-ben c, regényéről és Molnár Ferenc : Egy haditudósító emlékei c. 
háborús könyvéről közöl alkalmi (a jelzett művek megjelenésével kapcso-
latos) méltatást. 

Irodalomtörténet 8 
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U. i. 51. sz. — N. п. : Szily Kálmán. Megemlékezés abból az alka-
lomból, hogy főrendiházi tag let t . — N. n. : A Heszperidák kertje. Hevesi 
József ily című könyvének ismertetése. — Halasi Andor : Pro litteris et 
artibus címen panaszkodik, hogy a mai színház ri tkán nyújtja az irodalmat. 
«Hol vannak a tiszta, lelkes, nagyskálájú kritikusok ? És hol vannak a 
megfelelő, nagy közönséghez érő, független orgánumok ?» 

A Nap. 1915. évf. 363. sz. — Ady Endrét besorozták. Napi hír arról, hogy 
A—t a bányffyhunyadi sorozóbizottság előtt a dési 32.gy.-ezredhez besorozták. 

A Tett. 1915. évf. 1. sz. — Szabó Dezső: Keresztelőre. Beköszöntő s 
egyúttal néhány gondolat a háború irodalmi s politikai hatásairól. Való-
színű, hogy egy ú j szociális irodalom fog következni a tegnap és ma indivi-
duális művészete után.» «Van valami melankólia abban, hogy azt a gene-
rációt, melyet nem rég mint Holnapot akartak agyonütni, most új Hol-
napok rohanják túl . Formákon és szavakon túl a tegnap, a ma és holnap 
művészete egy és ugyanaz az akarat : minél több emberiesség ebben a 
vad kuszáitságban, minél több csillapítás az élet sajgásaira». — Franyó 
Zoltán : Néhány gorombaság az igazság nevében. Éleshangú cikk. Szerző 
nem Ady miatt r án t kardot ; Adyt, szerinte csak azoktól kel! megvédeni, 
akik meg akarják védeni. — Gallovich Károly : Még egyszer Zubolyról. 
Azokkal az okokkal foglalkozik, amelyek miatt a sajtó «nagy»-nak növelte 
Bányai Elemért halála után. 

Adalékok Zemplén vármegye Történetéhez. 1915. évf . 3. sz. — Dongó Gy. 
Géza : Benczédi Székely István világkrónikájából. (II.) Zempléni vonatkozású 
részletek idézése. — Hegedűs Sándor : Sáros Patak címen Ember András 
hegedősnek a XVIII . század első felében irt verses krónikája egyik feje-
zetét közli. 

Akadémiai Értesítő. 1915. évf. 11. sz. — Vikár Béla: A versközi 
hangképletekről. Szerző 1915 okt. 4-ón tartott előadásának kivonata. — 
Viszota Gyula : Széchenyi Istvánnak a selyemtenyésztésre vonatkozó félben-
maradt javaslatát közli. — Rexa Dezső : Horvát István irodalmi munkás-
ságáról. Adatok Horvát Istvánnak : Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás 
védelmeztetések c. munkája történetéhez. — Hellebrant Árpád : Henszl-
mann Imrének Toldy Ferenchez intézett (az 1857szept. 24. — 1860 aug. 26. 
időközből származó) nyolc levelét közli. 

Alkotmány. 1915. évf. 312. sz. — Jolsvay : A magyarság a filmen. 
Közli az Uj Nemzedék 1915. évf. 45. sz.-nak ily című cikkét (Lyon Lea 
és Simon Judit filmre vitele alkalmából.) 

U. i. 1915. évf. 316. sz. — a : József főherceg vadászélményei. Könyv-
ismertetés. 

U. i. 317. sz. —• m. gy. : A madonna rózsája. Hevesi Sándor szín-
darabját bírálja. 
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U. i. 324. sz. — (tb.) : Háborús irodalom. Tárca Komáromi Jánosnak 
Mit búsulsz kenyeres ? c. könyvéről. 

U. i. 329. sz. — Anka János : Az én rózsáim. Lampérth Géza elbe-
széléseinek méltatása. — A Széchenyi-Lánchid. Az újjáépített Lánchíd át-
alakítási munkáinak rövid vázolása. 

U. i. 333. sz. — A Szent István-Akadémia megalakulása. A Szent 
István-Társulat keretén belül 70 év óta működő tudományos és szépiro-
dalmi osztály modern tudomány-akadémiák mintájára szerveztetett át. 
Az alakuló ülésen Fraknói Vilmos 3000 K-t ajánlott fel Pray György, 
Révai Miklós és Fehér György egy-egy domborművű emléklapjának el-
készítésére, amelyek a nagyváradi székesegyházban, a budapesti egyetemi 
templomban és a kegyesrendiek budapesti templomában lesznek elhe-
lyezendők. 

U. i. 334. sz. —( tb.): Háborús irodalom. Huszár Károlynak A magyar 
nép hősei c. művét ismerteti. 

U. i. 335. sz. — Anka János : A Szózat költője. — Grün Lili. Abból 
az alkalomból, hogy a Magyar Színház Földes Imre ily című darabját 
előadásra elfogadta, az «Est» tiltakozott az ellen, hogy magyar író így 
nevezze el most egy munkáját. De nemcsak a címről van itt szó, hanem 
egy irodalmi rendszerről. A Palika, Lyon Lea, Grün Lili-féle darabokra fel-
épülő színi politika nem helyes. 

U. i. 336. sz. — Benedek Aladár meghalt. Hír a költő haláláról. 
U. i. 337. sz. — A. J. : A táncosnő. Míg körülöttünk korszakos ese-

mények hullámoznak a magyar irodalomban esztétikai elméletekkel, deka-
dens témákkal idegen világnézettel körülbástyázott irodalmi irány kelet-
kezett. Lengyel Menyhért darabja is karakterisztikus terméke a dekadens 
magyar színi irodalomnak. A színi hatás eszközeivel tud dolgozni, de a 
drámai motiválás tele van ellenmondásokkal. 

U. i. 338. sz. — Márkus László: Ráérő időben. Az Akadémia fel-
adata lenne megoldandó magyar tudományos kérdések sorozatára tétetni 
pályadíj-alapítványokat, nem pedig drámákat, lírai költeményeket pályá-
zatilag tenyésztetni. 

U. i. 350. sz. — (tb.) : Molnár Ferencnek Egy haditudósító emlékei c. 
könyvét dicséri. 

U. i. 352. sz. — Túri Béla : A háború belülről nézve c. könyve 
keletkezését adja elő. — Ybl Ervin : Ciklámen. Gábor Andor színmüvét 
bírálja, N. n. : Harsányi Lajosnak A halálfejű pille címen kiadott el-
beszéléseit, Kiss Menyhértnek Tábortűz mellett c. háborús verseit is-
merteti. 

U. i. 355. sz. — N. n. : Megkerült a pozsonyi kódex. Vargha Damján-
nak a M. Nyelvtudományi Társaságban tartott előadását ismerteti. 

U. i. 356. sz. — (csák) : Mi barbárok. Tábori Kornélnak ily című és 
az Uránia színházban bemutatott darabját ismerteti. 

U. i. 358. sz. — Vargha Dámján : Betlehem leírása 1514-ből. Egy 
magyar ferencrendi szerzetes 1514-ben nyomott, latinnyelvü könyvének 
egy részét mutatja be fordításban. 

8* 
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U. i. 360. sz. — (к. д.) : Rigómező a költészetben. A szerb népkölté-
szet termékeit а XIX. század elején Karadzsics Yuk gyűjtötte össze s egy 
álnevű írónő fordította németre. Magyarra Vitkovics Mihály fordított 
szerbből és költőtársai számára prózai szövegfordításokat is csinált. 
A rigómezei ütközetről és gyásznapról Mijatovicsné összeállítása szerint 
14 románc szól, melyek legtöbbje több száz sorra terjed. В románc-kör 
tartalmát adja a tárca s egyes részek verses fordítását is. 

U. i. 363. sz. — Takács Menyhért : Háború és sajtó. Vezércikk a 
sajtó feladatairól a háború után. 

U. i. 1916. évf. 1. sz. — N. n. : Szabó Istvánnak Kárpáti hó címen 
megjelent elbeszéléseit és Wlassics Tibornak Világok tusáján c. verses 
kötetét bírálja. 

U. i. 2. sz. — Anka János : Bánk bán. A tragédiának a Nemzeti 
Színházban történt felújításáról írott tárca. 

Athenaeum. 1915. évf. 4. sz. — Alexander Bernát : Megemlékezés 
Kármán Mórról. — S. A. A Knight-féle esztétika-történet Huszti Józsefné-
től való magyar fordítását ismerteti. — Fogarasi Béla : Zalai Béla. 
A fiatalon elhúnyt magyar filozófus munkásságának méltatása. «Zalai 
rendkívüli érdeme abban rejlik, hogy a filozófiai gondolkodás, a par 
excellence filozófiai módszer törvényeit, jogait és helyzetét megállapította. 
Ebben a törekvésében megegyezik Emil Laskkal, aki szintén a filozófia 
logikájában látta korunk nagy feladatát. 

Az Érdekes Újság. 1915. évf. 45. sz. — Simon Judit a filmen (képekkel). 
Alkalmi cikk a címben jelzett tárgyról. 

U. i. 49. sz. — Lévay József és Szily Kálmán fényképét közli. Előbbiét 
abból az alkalomból, hogy az idén ünnepelte kilencvenedik születésnapját ; 
Szily Kálmánét pedig azért, mert a király О felsége kinevezte a magyar 
főrendiház tagjává. 

U. i. 51. sz. — Báró Dóczy Lajos és Lengyel Menyhért fényképe. 

Az Est. 1915. évi. 320. sz. — A Petőfi-Társaság ülése. E napihír 
kapósán megtudjuk, hogy az 1915 nov. 14-én tartott ülésén Herczeg Fe-
renc elnök elparentálta Bulla Jánost, a Társaság elhúnyt tagját. Bulla 
János halálára nézve v. ö. folyóiratunk: 1915. évf. 345. 1. 

U. i. 321. sz. — Gyóni Géza a Kisfaludy-Társaság tagja. Hír a 
költő jelöltetéséről. 

U. i. 329. sz. — A «Liliom» reprize Frankfurtban. Tudósítás arról, 
hogy a frankfurti Schauspielhaus, mely a mult évben mutatta be Molnár 
Ferenc : Liliom című «külvárosi legendájá»-t 1915 nov. 28-án új betanu-
lással felelevenítette a darabot. 

U. i. 331. sz. — A «Liliom» a varsói színházban. Hír arról, hogy a 
varsói színházban játszó német színtársulat Molnár Ferenc Liliom című 
darabját is felvette műsorába. 

U. i. 333. sz. — A « Tündérlaki leányok» sikere Bécsben. Tudósítás 
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arról, hogy Heltai Jenőnek Tündérlaki leányok című, Polgár Alfrédtől né-
metre fordított darabját Die Steiner-Mädln cimen előadták a bécsi Josef-
städter Theaterben (1915 nov. 26.) A Neue Freie Presse igen melegen 
emlékezik meg a bemutató előadásról. Heltai Jenő neve nem először sze-
repel a bécsi színlapokon. Annak idején Masamód című darabját is 
előadták. 

U. i. 335. sz. — A «Tündérlaki leányok» New-Yorkban. A newyorki 
Comedy Theatre 1915. okt. 23-án mutatta be nagy sikerrel Heltai Jenő : 
«A tündérlaki leányok c. színdarabját. A darabot Marion Fairfaix fordította 
angolra. — Dóczi Lajos hetven éves. Alkalmi napihír arról, hogy a jeles 
író 1915 nov. 29-én töltötte be hetvenedik életévét. 

U. i. 336. sz. — A «táncosnő• bécsi bemutatója. Lengyel Menyhért 
új darabját «A táncosnő» c. háromfelvonásos színművet a bécsi Neue 
Wiener Bühne elfogadta előadásra. 

U. i. 339. sz. — A. Z. : A «táncosnő. Lengyel Menyhért három fel-
vonásos, a Vígszínházban 1915 dec. 3-án bemutatott ú j színmüvének 
rövid ismertetése. A megírás itt-ott egy kicsit darabos, de amit Lengyel 
Lolával mondat — pedig Lola ugyancsak dominál a darabban — nem-
csak a « szerző »-t, hanem az írót is dicséri. 

U. i. 346. sz. —• N. n. : Röviden ismerteti Molnár Ferencnek, Egy 
haditudósító emlékei c. könyvét. 

U. i. 347. sz. — Hír arról, hogy Lengyel Menyhért új darabjának 
«A táncosnő»-nek előadási jogát megszerezte a nürnbergi Intimes Theater 
és a frankfurti Schauspielhaus. 

U. i. 354. sz. — A. Z. : Ciklámen. Gábor Andor új színdarabjának 
ismertetése. A darab úgy indul, mintha a színésznő társadalmi hely-
zetének a problémáját kívánná tárgyalni . . . . aztán kitűnik, hogy 
csak ügyes és kedves színpadi játékról lehet szó, melynek főérdekességét 
az adja meg, hogy valamelyik kiváló színésznő kettős szerepet játszhatik 
benne. (V. ö. Az Újság 1915. 352. sz.) 

U. i. 1916. évf. 3. sz. — N. n. : Bánk bán feltámadása. Bövid cikk 
arról, hogy mily nagy sikere volt 1916 jan. 1-én Katona J. nyolc évig 
pihentetett darabja előadásának. 

U. i. 4. sz. -—- A uSzibilh amerikai bemutatója. Hír arról, hogy 
1915 dec. 31-én volt az első amerikai előadása Washingtonban Bródy 
Miksa, Martos Ferenc és Jakobi Viktor «Szibilb c. operettjének. — N. п.: 
Furcsa divat. Cikkíró kifogásolja, hogy újabban egyes lapok a színházi 
kritika helyén, annak hangjával játszva, mozi- és mulató-reklámokat 
közölnek. Ez zavarba ejtheti a közönséget. 

Az Újság. 1915. évf. 307. sz. — A Kisfaludy-Társaság üléséről szóló 
tudósítás, egyebek közt Beöthy Zsoltnak : Adalék az esztétikai lélektanhoz 
c. tanulmányát ismerteti. Szerző az elméleti fejtegetéssel kapcsolatban 
összehasonlította Petőfit, Aranyt és Vörösmartyt, abból a szempontból, 
hogy mily magatartást tanúsítottak a hírszomjnak, dicsőségvágynak mind-
hármuk lelkében felmerült képzetével szemben. «Petőfinek ez a legerő-
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sebb érzése ; Aranynál az írói dicsőség tüzét a lemondás mély melans 
koliája eloltja ; Yörösmartynál pedig ezt a tüzet egy hatalmasabb tűz, a 
nemzeti lelkesedés tüze, teljesen magával ragadja.» 

U. i. 314. sz. — p—r. : A háború nyomában. Göndör Ferem hábo-
rús könyvének ismertetése. 

U. i. 315. sz. — N. n :. Hogyan készült a Jókai-film ? Tudósítás arról, 
hogy Jókai ; A szegény gazdagok c. regénye alapján filmdráma készült, 
melyet 1915 nov. 15-én mutattak be az Omnia-mozgóban. 

U. i. 317. sz.— Keszler József : A madonna rózsája. Hevesi Sándornak, a 
Nemzeti Színházban 1915. nov. 13-án előadott három felvonásos drámájá-
ról szóló ismertetés. A reneszánsz-korban játszó darab hőse Eenato remény-
telenül szereti Lorenzo de Mentona zsoldosvezér feleségét, Isottát, aki 
viszont Gianettoért hevül. Eenato a férj bosszújának áldozataként hal 
meg, míg a Gianettóban csalódott Isotta önként vet véget életének. 
Ennek hallatára Lorenzó tűnődve mondja : «Tehát volnának valóban 
asszonyok, kik híven tudnak szeretni ?» A dráma ezzel végződik. A csel-
szövésnek a figyelmet lekötő részletei, a hangzatos és válogatott dikció, 
mind rászolgálnak az élvezetre, melyet a jellemek jól festett képét ked-
velők e darabban találhatnak. (V. ö. A többi napilapokban is.) 

U. i. 318. sz. — N. n. : Az első Jókai-film. A film drámává átalakí-
tott s «Szegény gazdagoknak»-nak bemutató előadása alkalmából irt rövid 
ismertetés. — A Tudomány-, Irodalom-rovatból megtudjuk, hogy a 
Petőfi-Társaság 1915 nov. 15-én tartott ülésén parentálta el Herczeg Fe-
renc a még áprilisban elhúnyt költőt, Bulla Jánost, a Tündéröv szerzőjét. 
(Bullára nézve 1. folyóiratunk 1915. 345. L) 

U. i. 320. sz. — N. n. : A három testőr reprize. Napihír arról, hogy 
a Nemzeti Színházban 1915 nov. 16-án új szereposztással került színre 
Herczeg Ferenc nagysikerű bohózata : A három testőr. — N. n. : A Nem-
zeti Színház munkarendje. A Nemzeti Színház előadni készül a következő 
darabokat : Vörösmarty M. : Az áldozat ; Gsepreghy F. : A sárga csikó ; 
Katona J. : Bánk bán ; Kisfaludy K. : A pártütők. 

U. i. 322. sz. — N. n. : Lévay József kilencven éves. Meleghangú 
alkalmi megemlékezés. — Án. : Cirbusz. Pajzs Elemér ily cimű novella-
kötetének rövid ismertetése. — A Csokonai-színház ünnepe. Hí r arról, 
hogy a Debrecenben élő fiatal költők és írók Oláh Gábor vezetése alatt 
mozgalmat indítottak, hogy a debreceni színház, mely most érte meg 
fennállása 50 éves fordulóját Csokonai Vitéz Mihályról neveztessék el. 
A városi tanács a beadványt örömmel fogadta. 

U. i. 323. sz. — N. n. : Simon Judit a filmen. Tudósítás arról, hogy 
Kiss József balladáját 1915 nov. 19-én bemutatták a Mozgókép-Otthon-
ban. Az előadás előtt Jászai Mari a Nemzeti Színház művésznője elsza-
valta a költeményt. 

U. i. 325. sz. — A Szabad Lyceum közgyűlése címen Szász Károly : 
A magyar dráma hagyományai c. előadásának gondolatmenetét közli. 
«A drámának mindig a nemzeti szellemet kell kifejezésre juttatnia, amit 
se a világ haladásában és a sors változandóságaiban, se háborúban, se 
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békében, se politikában, se tudományban és művészetben megtagadnunk 
nem szabad.» 

U. i. 326. sz. — N. n. : Az Élet könyvei. Az ily című irodalmi válla-
lat második, tízkötetes, sorozatának rövid ismertetése. 

U. i. 327. sz. — N. n. : Színházi levél. Szász Károly Uránia-beli cikke 
(1915. évf. 11. sz.) különlenyomatának ismertetése. «Szász Károly okos, 
tartalmas elmélkedése éles kritikája ugyan a Nemzeti Színháznak és mű-
sora mai színvonalának, de annyi bizonyos, hogy csak haszon származ-
hatik belőle». — Lyon Lea a bécsi cenzúra elé kerül. Lyon Leát, Bródy 
Sándor színművét, melynek előadási jogát a bécsi Theater in der 
Josefstadt megszerezte, a cenzúra elé kellett terjeszteni. 

U. i. 329. sz. — Zrínyi Miklósné sálja. Napihír arról, hogy Láng 
Erzsébet szenicei polgári iskolai tanítónő birtokában van egy remek se-
lyemszövésű indiai sál, mely a hagyomány szerint valamikor Zrínyi 
Miklósnénak, a szigetvári hős feleségének tulajdona volt. — A táncosnő. 
Hír arról, hogy a Vígszínház előadni készül Lengyel Menyhért ily című 
háromfelvonásos színművét. 

U. i. 330, sz. — N. n. : A háború verseinek gyűjteménye. Stockinger 
Gyula : Éljen c. háborús antológiájának rövid ismertetése. 

U. i. 331. sz. — A Tündérlaki leányok Bécsben. Heltai Jenő darabját 
a Tündérlaki leányokat 1915 nov. 26-án mutatták be a bécsi Theater in 
der Josefstadtban — Die Steiner-Mädel címen. — A táncosnő. Hí r arról, 
hogy a Vígszínház Lengyel Menyhért ily című darabját előadni készül. — 
(— nd) :Mit búsulsz kenyeres ? Komáromi János ily című háborús könyvé-
nek rövid ismertetése. 

U. i. 333. sz. — Az Akadémia összes ülése. Napihír, amelyből meg-
tudjuk, hogy az irodalomtörténeti bizottság segédtagjai lettek : Alszeghy 
Zsolt, Gulyás Pál, Horváth János, Kéki Lajos, Pap Ferenc és Vértesy 
Jenő. 

U. i. 334. sz. — Ivánfi Jenő : Vörösmarty Mihály. (Születésének év-
fordulóján.) A Nemzeti Színház az Áldozat előadásával hódol a költő em-
lékének. Szerző utalva Vörösmarty jelentőségére, a háborúnak az iro-
dalom szempontjától való tanulságáról elmélkedik s megállapítja, hogy 
a holnap irodalma és a jövő színháza a nemzeti érzés gyökeréből növek-
szik majd nagyra. Az új magyar társadalom és a régi magyar történet. . . 
ez lesz tárgya az új magyar drámának. — Kiss József : Háborús versei. 
Hír arról, hogy Kiss József a lapokban megjelent háborús vonatkozású 
verseit kötetben is kiadja. (L. a többi napilapban is. Pl. Az Est 1915. évf. 
336. sz.) 

U. i. 335. sz. — Kozma Andor : Goethe Faustjából. Az «Előjáték a 
színházban» c. részlet fordítása. — A Tudomány, Irodalom rovatból 
Kozma Andor Faust-fordítása címen megtudjuk, hogy Kozma Andor le-
fordította Goethe nagy művének első részét. A cikk közli Kozmának a 
fordításnál követett elvekre vonatkozó tájékoztatóját. — A Kárpáti hó. 
Hír arról, hogy Szabó István ily című háborús novellakötetet készül 
kiadni. 
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U. i. 336. sz. — Benedek Aladár meghalt. Nekrológszerű napihír 
arról, hogy a mult század hatvanas-hetvenes éveinek egyik népszerű köl-
tője Benedek Aladár, családi nevén Náray Iván meghalt. 1915 dec. 2-án 
temették el a farkasréti temető halottas házából. 

U. i. 337. sz. — Keszler József: A táncosnő. Színmű három felvonás-
ban. í r ta Lengyel Menyhért. Előadták a Vígszínházban 1915 dec. 3-án. 
A darab hősnője egy táncosnő, aki művészi pályájától még kérője ked-
véért sem tud megválni. «A dráma személyeinek jellemzése erőteljes, 
színes ós hatásos ; a darab nyelvezete magyaros és kiválóan színpadias ; 
párbeszédei erősen kapcsoltak, mint a szilárd láncnak egymásba fogó szemei.» 

U. i. 338. sz. — Piklerné Freund Edit: Erdős Renée regénye. «Az 
új sarj» c. regény ismertetése. Bettinek, egy ortodox zsidó család legifjabb 
gyermekének életéről szól a mű ; legelejétől egészen addig, ahol azt hiszi, 
hogy az élet elkezdődik számára. Szerzőt Betti alakja Marguerite Andaux 
könyvének hősnőjére Marie Claire-re emlékezteti. A két regény légköre 
azonban annyira más, hogy irodalmi hatásról szó sem lehet. —án : 
A kisasszony férje. Drégely Gábor vígjátékának ismertetése. 

U. i. 341. sz. — Dóczy Lajos báró ünneplése. A Nemzeti Színház a 
költő születésének 70 éves fordulója alkalmából felújítja Dóczynak Utolsó 
Szerelem c. darabját. — (h. a.) : Vér Mátyás dramolettje. A Télikertben 
1915 dec. 7-én előadták Vér Mátyásnak «A kastély gazdát cserél» c. 
dramolettjét. 

U. i. 345. sz. — Vulpes : Molnár Ferenc. Molnár Ferenc «Egy hadi-
tudósító emlékei» c. munkájának ismertetése. 

U. i. 347. sz. — N. n. : Szily és Berzeviczy. A M. T. Akadémia 1915 
dec. 13-án tartott teljes ülésén meleg ünneplésben részesítették Szily Kál-
mánt, aki ötven éve tagja az Akadémiának és Berzeviczy Albertet, aki 
tíz éve elnöke ugyanennek a tudományos testületnek. — A Színház-
rovatból arról értesülünk, 1. hogy Herczeg Ferenc egy háromfelvonásos 
vígjátékot fejezett be, melyet a Nemzeti Színház fog bemutatni ; 2. Bródy 
Sándor és Sajó Sándor «A nap hőse» címen új darabot írtak ; 3. Gábor 
Andor «Ciklámen» című háromfelvonásos színjátékot irt, melyet a Víg-
színházban 1915 dec. 18-án mutattak be. 

U. i. 348. sz. — Szilágyi Géza : Jegyzetek egy könyvről. Elmélkedés 
Kiss József háborús verseiről. «A világháború úgynevezett magyar köl-
tészete jórészt pohárköszöntő.» Kiss József háborús versei nem ilyenek. 
Ez a költészet nem a bujtogatásnak korbácsoló szava, hanem a békélte-
tésnek áldó gesztusú költészete. 

U. i. 351. sz. — Lynkeusz : Háborús versek könyve. Szabolcska Mi-
hály ily című szemelvénygyűjteményének ismertetése és bírálata. «Száz-
húsz háborús vers és százhúsz közül száztíz alig különbözik egymástól . . . 
Ha a kötet borítékára nem lenne ráírva, hogy háborús versek, a százhúsz 
vers közül százról egyáltalán nem lehetne megtudni, hogy köze van a 
háborúhoz. De ha már nincs közük a háborúhoz, legalább lenne valame-
lyes közük a poézishez.» — N. n. : A fiam papája. Mérei Adolf egyfelvo-
násos operettjének ismertetése. A darabot a Télikertben mutatták be. 
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U. i. 352. sz. — Tagválasztás a Petőfi-Társaságban. A Petőfi Társa-
ság 1915 dee. 18-án tartotta az Akadémiában tagválasztó közgyűlését, 
melyen tiszteleti tagnak megválasztották : Csengey Gusztávot, Dóozy La-
jos bárót és Zichy Géza grófot ; kültagnak : Aago Madelungot (Berlin) ; 
rendes tagnak : Balla Ignácot, Gyóni Gézát, Malonyai Dezsőt és Móra 
Ferencet. — Dóczy Lujos dísztagsága. A soproni Frankenburg Irodalmi 
Kör dísztagjául választotta Dóczy Lajos bárót. — Keszler József : Ciklá-
men. Gábor Andor háromfelvonásos színjátékának ismertetése. A darabot 
először 1915 dec. 18-án adták elő a Vígszínházban. A dráma hőse rávesz 
egy tiszta erényű leányt, egy színésznőt, hogy nagylelkűségből vegye 
magára egy — külsőre hozzá feltűnően hasonló -— bűnös útra tévedt 
asszony hibáját. E nagylelkűség nyomán később igaz vonzalom fejlődik 
ki s a hős meg a színésznő végül egy pár lesznek. A tárggyal kapcsola-
tos irodalmi feladatot, azt t. i., hogy megértesse a leány megdöbbentő 
nagylelkűségét, az ismertető szerint Gábor Andor határozott sikerrel 
oldotta meg. (L. a többi lapban is.) 

U. i. 355. sz. — N. n. : A nagy háború írásban és képben (A nyugati 
harctér. Északon és délen) c. munka I. kötetének ismertetése. — Kemény 
Zsigmond báró emlékei Kolozsvárt. Hír arról, hogy Kemény Anna 
bárónő az Erdélyi Múzeum kézirattárában helyezte el Kemény Zsigmond 
bárónak eddig Pusztakamaráson őrzött, ritkaságszámba menő eredeti 
kéziratát. — Az Aranyember reprize. Bövid tudósítás arról, hogy a buda-
pesti Nemzeti Színházban 1915 dec. 21-én hosszas pihentetés után újból 
előadták Jókai Mórnak «Aranyember» c. színdarabját. — A Tatárjárás 
felújítása. A Vígszínház népoperai szereplése alkalmából 1915 dec, 25-én 
színre került Kálmán Imre első nagy zenés műve, amelyet a világ min-
den kultúrszínpadán óriási sikerrel adtak. 

U. i. 361. sz. — N. n. : Tábori Kornél : Pesti specialitások c. könyvét 
ismerteti. — A Bánk bán reprize. Hír arról, hogy a Nemzeti Színházban 
1916 jan. 1-én új betanulással került színre Katona József tragédiája. 

U. i. 362. sz. — pr. : A Nagymama reprize. A Nemzeti Színházban 
1915 dec. 29-én — hosszabb pihentetés után — ismét előadták Csiky G. 
vígjátékát. 

U. i. 1916. évf. 5. sz. — Váradi Antal : A két Balázs. Visszaemléke-
zés Balázs Sándor humorista íróra (1830—1878) és testvérére, Frigyesre. 

Berliner Tagblatt. 1915. évf. 636. sz.). — Sigmar Mehring : 
Kriegslyrik címen többek közt dr. Stockinger «Éljen» с. magyar hábo-
rús verskötetéről ír és bejelenti, hogy legközelebb Drezdában megjelenik 
Gyóni Géza verskötete németül. 

Budapest. 1915. évf. 358. sz. — F. E. : Háborús Irodalom. Molnár Fe-
renc : Egy haditudósító emlékei, — Túri Béla : A háború belülről nézve, — 
Pásztor Árpád : Vengerkák, — Kiss Menyhért : Tábortűz című műveinek 
ismertetése. 
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Budapesti Hirlap. 1915. évf. 310. sz. — Magyar történettudós emléke-
zete Bécsben címen közli, hogy a lőcsei Engel Krisztián János, XVIII . szá-
zadbeli történettudós bécsi sírjára emléket állítanak fel, amelyet Tóth 
István szobrászművészünk tervezett. — N. n. : Éljen ! Hír arról, hogy 
Stockinger Gyula, a bécsi egyetem magyar lektora magyar és német 
háborús versekből egy gyűjteményt adott ki. -— N. s. : Mit búsulsz kenye-
res ? Komáromi János ily című könyvének ismertetése. 

U. i. 312. sz. — Dunántúli: Levelek. Polémia Babits Mihály nyilat-
kozatával s a Világ és Népszava cikkeivel. 

U. i. 315. sz. —- Dunántúli : Levelek. Polémia Ignotusszal s az úgy-
nevezett nyugatosok támadása. 

U. i. 316. sz. — N. n. : Erdős René új regénye. Napihír arról, 
hogy Erdős Bené «Az új sarj» címen regényt íít. Egy elmaradt vidéki 
család leánya a regény hősnője, kinek vívódásaiban százezrek vágyai, 
lázadozásai szólalnak meg. — Egy anya levele címen hozzászólást közöl 
a «nyugatosok» elleni vitához és kárhoztatja az úgynevezett «nyugatosok»-
nak az ifjúságra való állítólagos veszedelmes hatását. 

U. i. 317. sz. —- Sebestyén Károly: A madonna rózsája címen is-
merteti Hevesi Sándornak ily című ú j drámáját. «A darab meséje ked-
ves és szép, de a színpadon nem elég folyamatos. Nyelve : agyoiihimz£Ít, 
valóságos virágnyelv. — Közli Ady Endre nyilatkozatát Dunántúli 
ellen. — Ligeti Jenő ': 'Tanlevél. Gúnyos cikk az úgynevezett «nyugatos» 
költők ellen. 

U. i. 319. sz. — Szidor : Herosztratosz-irodalom címen erős támadást 
ír Ady Endre és az úgynevezett «nyugatosok» ellen. — Dunántúli: Leve-
lek címen Ady Endre nyilatkozatával (1. Budapesti Hirlap. 1915. évf. 
317. sz.) poiemizál. — N. n. : A Szegény Gazdagok bemutatója. Az első Jókai-
film ismertetése. 

U. i. 320. sz. — Pékár Gyula : Az új magyar lélek. — Ismerteti 
Szász Károly színházi levelét a Nemzeti Színházról, mely az Uránia kü-
lönlenyomataként jelent meg. 

Ï7, i. 322. sz. — Herczeg Mihály : Irodalmi pajtásszövetség címen 
védelmébe veszi Dunántúlit az úgynevezett «nyugatosok» elleni vitában. 

U. i. 324. sz. — Rend és igazság címen vezércikkben támadja az 
úgynevezett «nyugatos» irányt. — Alfa : Budapest címen arról elmél-
kedik, hogy «a nagy irodalmi és művészeti sikerek, melyek máról-
holnapra szólnak, ép úgy csinálódnak, mint a kitüntetések vagy az üz-
leti nagy á r a k . . . . Évtizedek óta nem bukott meg a közönség előtt 
egy fércmunka sem. A kritikában is az erkölcsi érzék teljes hiányát 
találjuk». 

U. i. 325. sz. — A Szabad Lyceum előadása címen közli Szász Ká-
roly : A magyar dráma hagyományai cimű előadásának vázlatát. 

U. i. 326. sz. — Dunántúli : Levelek. Polemikus elmélkedés az 
úgynevezett «nyugatos» irodalom hatásáról. 

U. i. 330. sz. — Jakab Ödön : Voinovich Géza Madácha. Könyvismer-
tetés. V. egész könyve oly higgadt megfontolással, olyan tudatos terv-



123 FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

szerűséggel van elgondolva és megírva, hogy nehezen találni belőle valami 
kivetni valót. 

U. i. 336. sz. — -ő : Dóczy Lajos. Alkalmi megemlékezés a 70 éves 
költőről. — N. n. : Benedek Aladár meghalt. A költö életrajza és jellem-
zése. 

U. i. 337. sz. — Sn. : A táncosnő. Színi kritika Lengyel Menyhért 
ily című drámájáról. «A dráma hosszadalmas, ismétli magát.» 

U. i. 338. sz. — Dunántúli : Levelek címen polemizál az ú. n . 
«nyugatosok»-kal. Lórisz : A kisasszony férje címen Drégely Gábor új 
darabjáról ír. 

U. i. 344. sz. — -6 : Háborús versek címen Kiss József versköte-
téről és Molnár Ferencnek «Egy haditudósító emlékei» c. új háborús 
művéről ír. 

U. i. 347. sz. — N. n. : Elbeszélések. Ismertető sorok Dessewffy Berta 
novellás kötetéről. 

U. i. 352. sz. — N. n. : Éjszaka. Pakots József új regényének ismer-
tetése. — Sn. : Ciklámen címen Gábor Andor új színjátékáról ír. 

U. i. 358. sz. — Leffler Béla : Svéd háborús regények. Szerző sorra 
ismertetve a tárgyával kapcsolatos műveket, megemlíti, hogy minket leg-
jobban érdekelhet a Badsa álnév alatt dolgozó Aminov Iván, orosz család-
ból származó svéd katonai írónak az a regénye, amely Przemysl ostromá-
máról és kiéheztetéséről szól. (Címe az ismertetésben nincs megjelölve.) 
Főhőse Fejérváry Budolf gróf, hadnagy, aki felesége segítségével s egy 
kis galíciai zsidógyerek társaságában az utolsó percekben repülőgépen 
menekül a körülzárt várból. «Ez a regény is megdöbbentő példája annak, 
hogy a messzi országok írói — tisztelet a kivételeknek — mily kevéssé 
ismerik a magyar viszonyokat.» — N. п.: a Könyvesház rovatában: 
Thallóczy Lajosnak Jajca története — Takáts Sándornak, Bajzok a 
török világból és Wlassics Tibornak, Világok tusája (versek) c. művét 
ismerteti. 

U. i. 362. sz. — Dunántúli : Levelek. Egy kolozsvári újságíró kíváncsi 
volt arra, hogy mint vélekednek a «kolozsvári írók és esztétikusok» arról 
a háborúról, amelyet Dunántúli visel az úgynevezett holnaposok vagy 
nyugatosok ellen és megkérdezték egy odavaló lap hasábjain Csengeri Já-
nost, Dózsa Endrét, Kovács Dezsőt, Gyalui Farkast és Jékey Aladárt. 
Dunántúli ebből az alkalomból újból hevesen támadja a jelzett irányt. 

Budapesti Szemle. 1915. évf. 11. sz. — Takáts Sándor: Zrínyi isme-
retlen levelei (II.). Széchy Károly szerint Zrínyi jelen volt az 1646—7-iki 
országgyűlésen. Szerző megállapítása szerint ez tévedés. A jelzett időt a 
költő a török ellen való harcban töltötte. Ugyancsak tévedés Széchynek 
az az állítása, hogy Zrínyi 1648 márc. 16-án Prágában tette le a báni 
esküt. Ez időtájt a költő otthon volt ; az eskütétel 1648 tavaszán Bécsben 
történt. 1654 nov. 21-én kelt Zrínyinek Batthyány Ádámhoz írt s a kör-
mendi levéltár missilisei közt ránk maradt, időrendben legkésőbbi levele. 
A levéltár rendezetlen lévén, nem lehetetlen, hogy még egyéb adatok is 
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előkerülnek. — Gulyás Pál : Mátyás király könyvtára. Mikor alapította 
Mátyás könyvtárát, erre nézve biztos adat nem áll rendelkezésünkre. 
A könyvtár fennállására a legrégibb adat Fraknói Vilmos szerint az 1467. 
évből való. Ha ezt mellőzzük, a könyvtár létezését igazoló legrégibb hiteles 
adat 1471-től való, még pedig magától Mátyás királytól. Hármas ok irá-
nyíthatta Mátyás nagyszabású könyvgyüjtését : saját tudomány- és pompa-
szeretete, nejének családi hagyományai s a természetes fiára vonatkozó 
pedagógiai tekintetek. Ha a rendelkezésünkre álló adatokat figyelembe 
vesszük s a túlzás vádját el akarjuk kerülni, úgy Mátyás királyunk könyv-
tárának állományát 500—1000 kötetre kell tennünk. E könyvek részint 
örökségkóp, részint ajándék vagy vétel útján jutottak a nagy uralkodó 
birtokába. Sok kézirat egyenesen az ő rendeletére készült a korabeli könyv-
másoló műhelyekben. Sigismundus de Sigismundisról, a Mediciek egyik 
legszorgalmasabb másolójáról, aki 1525-ben halt meg Carpiban mint jegyző, 
egészen kétségtelen, hogy Mátyás királynak dolgozott. Miként a bibliofil-
fejedelmek legtöbbje, Mátyás is tartott udvarában könyvmásolókat és 
miniatorokat. Budán Mátyás könyvkedvelő főpapjainak kódexei szolgál-
hattak minta gyanánt, mert nem valószínű, hogy a távoli udvarok köl-
csönözték volna oda kincseiket. Valami túlságos nagy könyvmásolói 
munka aligha folyt Budán. Erre látszik vallani az a körülmény is, hogy 
egyetlen Budáról datált Corvin-kódex sem maradt ránk. — Kárpáti Aurél : 
Háborús könyvek. Fényes Lászlónak : A szerb harctérről, —• Landauer 
Bélának : A nagy esztendő, —- Herczeg Gézának : Sarajevotól Lodzig, — 
Nyáry Andornak : Sírnak a hősök, — Lázár Miklósnak : Fronton, — Szo-
mory Emilnek : Sárossy muníciót !, — Ugyanannak : Havasi gyopár, — 
Franyó Zoltánnak : A kárpáti harcokról, — Vasadi Balogh Györgynek : 
Ahol az ágyú szól, — Pilisi Lajosnak : A kárpáti harcokból, — Sven He-
dinnek : Egy harcban álló nemzet, és Aage Madelung : Hadinaplóm c. 
munkájának ismertetése. «E könyvek — úgymond — érdekes dokumen-
tumai a mai napoknak, de hogy az irodalom mennyi maradandó értéket 
könyvel el belőlük a maga javára — arról az idő ítél.» — г. г.: Két új 
novellás kötet címen Gubányi Károlynak Tengerentúli történetek és Erdősi 
Dezsőnek Elbeszélések c. művét. — Cs. E. pedig Szomaházy István új regé-
nyei címen Sz.-nak Hellerné, A karmester úr, Az elvált asszony, Mariska, 
Egy kém története c. szépirodalmi müveit ismerteti és bírálja. 

U. i. 12. sz. — Gulyás Pál : Mátyás király könyvtára. Mekkora össze-
geket költött Mátyás könyvtárára határozottan nem tudjuk. Évi harminc-
háromezer aranyat aligha, mint ahogy Heltai Gáspár állítja. A nagy 
költséggel összehordott kézirati anyag budai palotája Duna felé eső szár-
nyának egyik termében nyert elhelyezést. A könyvek fényes állványokon 
tudományszakok szerint voltak csoportosítva. A könyvtár irányáról, tar-
talmáról fogalmat nyújt az a száztizenhat kötet, melynek a Corvinához 
tartozása kétségen felül áll s amely az egész gyűjteménynek egy ötödét, 
esetleg egy tizedét teszi. A latin írók sorában a klasszikusokon kívül ott 
vannak a grammatikusok, kommentátorok, rétorok, egyházatyák s a hu-
manista irodalom főbb képviselői ; továbbá számos görög író latin fordí-
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tásban. A héber és magyarnyelvű kéziratokból még mutatóba sem maradt. 
Voltak-e olasznyelvű kéziratok a Corvinában, erről semmiféle hiradás nem 
tanúskodik. A könyvtárban volt ősnyomtatványokból eddig csupán kettő 
került elő. A Mátyás bőkezűségéről tanúskodó kéziratok belső értéke vajmi 
csekély. E XV. századbeli másolatok nem a legjobb, hanem a legjobban 
olvasható, szintén újkori kéziratokból készültek, még pedig a gyors mun-
kával járó hanyagsággal. Annál becsesebbek e kódexek művészi szempont-
ból. Talán leginkább gyönyörködtetik a szemet azok a kéziratok, melyek 
a kor legkiválóbb firenzei miniatora, Attarante di Gabriello di Vante mű-
helyéből kerültek ki. Ami igazán sajátos és épen ezért kiválóan fontos a 
Corvin-kódexekben: az a bekötésük. A selyem és bársonyszövetből készült 
kötések minden valószínűség szerint a külföldön készültek ; a bőrkötések-
ről feltehető, hogy budai eredetűek. A gyönyörű könyvtár rendbentartása 
a könyvtáros dolga volt. Johannes Eegiomontanust, Taddeo Ugolettit, 
Marzio Galeottót, Bartolomeo Fontét és Felix Bagusanust említik, mint 
akik egymást fölváltva e tisztséget betöltötték. A nagyszerű kulturális al-
kotás további sorsát megpecsételte a király váratlan halála. Az ekkor 
keletkezett zűrzavarban kallódhattak el első ízben egyes különösen fényes 
kiállítású darabok, melyek jobban magukra vonták a figyelmet. 1502-től 
kezdve Ulászló is elősegítette a Corvina szétzüllését. A könyvre éhes tu-
dósok hízelgéseikkel rávették, hogy el-elajándékozgasson belőle. II. Lajos 
és Zápolya János uralma sem vált a könyvtár javára. Amikor 1541-ben 
Buda hosszú időre török kézre jutott, a könyvtár ügye végkép elhanyat-
lott. A megtizedelt gyűjtemény részben Konstantinápolyba került, részben 
eredeti helyén maradt, de nem őrizet nélkül. Későbbi adatok szerint az 
itthagyott darabok — három Bécsbe vitt kéziraton kivül — értéktelen 
nyomtatványok voltak. A XIX. század második felében Konstantinápolyból 
39 Corvin-kódex került vissza Magyarországba. Lehet, hogy az idők folya-
mán az ismert darabok száma gyarapodni fog, nem valószínű azonban, 
hogy a lappangó kódexek előkerülése lényegesen megváltoztatná a képet, 
melyet a könyvtárról ma alkothatunk. — Lévay József: Csokonai. Vers. 
A költő Csokonaihoz, a menny lakójához fordul, hogy kérjen «számunkra most 
kegyelmet, Fegyverünknek győzedelmet». — Zolnai Béla : Német philo-
logiai dolgozatok. A Bleyer Jakabtól, Petz Gedeontól és Schmidt Henrik-
től szerkesztett, a magyar-német irodalmi kapcsolatokat különös gonddal 
tárgyaló értekezés-gyűjtemény méltatása. 

Das Literarische Echo. 1915. évf. 6. sz. — Az Echo der Bühnen című 
rovatban Alexander von Weiten nagy dicsérettel szól Földes Imre víg-
játékáról, a «Halló !»-ról, melyet a Neue Wiener Bühne okt. 30-án muta-
tott be. Kiemeli a darab franciásságát és rá is mutat az alapeszme min-
tájára Tristan Bernard egyik színművében. — Ignaz Peisner : Ungarischer 
Brief. Cikkíró dicsérettel szól Vargha Gyula költeményeiről. «Vargha 
Gyula a magyar költő-héroszok méltó epigonjaként vonul be az irodalom-
történetbe». Bárd Miklós líráját «higgadt konzervativizmus és jóleső opti-
mizmus jellemzi». Császár Elemér az elmúlt negyedszázad egyik legértó-
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kesebb lírikusának tart ja őt. Gyóni Gáza «valódi nápköltő». Cikkíró közli 
a «Varsó fölé» o. költemény első felét Ignaz Schnitzer fordításában. 
A háborús költészet termékei még Hevesi József «Vér» e. kötete és a 
«Tábortüzek» Vikár Bélától. Lövik Károly posthumus munkája («Egy el-
késett lovag») «egyike a legszebb könyveknek a legújabb magyar szépiro-
dalom terén». Cikkíró szól még Malonyai Dezső « Virtus »-áról, Szomaházy 
István regényéről («A kém») Ambrus Zoltán novelláiról és az idén kiadásra 
kerülő Greguss-jutalomról. 

U. i. 24. sz. — Paul Feldkeller ismerteti Gragger Róbertnek Lilla 
von Bulyovszky und der Münchener Dichterkreis с. dolgozatát. (Külön-
lenyomat az Ungarische Rundschau 1914. évf.-ból, v. ö. folyóiratunk 
1914. évf. 54. L) 

Deutsche Literaturzeitung. 1915. évf. 41. sz. — Ludwig Rácz ismerteti 
Thaly Kálmán kiadását : Saussure Cézár levelei és emlékiratai, 1909. 

Debreceni Protestáns Lap. 1915. évf. 47. sz. — S. Szabó József : Vargha 
Gyula költeményei. Érzéseinek tisztaságát csak azok igazsága múlja fölül. 
Az igaz költészet nemes hagyományai látszanak minden versén. 

U. i. 48. sz. — Géresi Kálmán : Elnöki megnyitó beszéd. Elmondotta 
a Csokonai-körnek 1915. nov. 17-én tartott ünnepi felolvasó ülésén. A be-
szédben szerző kéri a debreceni tudományegyetem tanárait, hogy szorosan 
vett szakmunkásságuk mellett ne feledkezzenek meg a helyi tudományos 
feladatokról sem. 

U. i. 49. sz, — S. Szabó József: Imádság a harctéren elesett dr. U. 
Szabó Gyula debreceni tanár holtteste fölött, kit Debrecenbe hazaszállí-
tottak s a hősök temetőjében helyeztek végső nyugalomra. — N. n. : 
A debreceni református kollégium, története. Balogh Ferenc ily című mun-
kájának rövid ismertetése. — N. n. : Szent István Akadémia. Elmélkedés 
az alakulófélben levő intézményről. 

Egyenlőség. 1915. évf. 44. sz. — Endrei Gerzson : Kármán Mór. Élet-
rajz és méltatás. 

Egyetemes Philologiai Közlöny. 1915. évf . 9 — 1 0 . sz. — Wagner József: 
A Wagner-operák magyar fordításairól (bef. közi.). A Walkür, Siegfried, 
Istenek alkonya, Tristan és Isolda, Mesterdalnokok, Parsifal című operák 
fordításainak bírálata. — Fogarasi Béla : Az irodalomtörténet filozófiai 
problémái. Az irodalomtörténet nem az írók története, hanem az iro-
dalomé. Ez a körülmény utal arra, hogy tárgya a műalkotások egésze. 
A műalkotás fogalmában rejlő jelentős mozzanatok közül az irodalom-
történeti érdeklődés elsősorban a forma felé fordul. Emellett a mű tárgya 
sem közömbös : a tárgytörténet a XIX. század irodalomtörténetének egyik 
nagy munkaterülete. Végül a műalkotás és a benne kifejezésre jutó világ-
nézet kapcsolatának tanulmányozása is fontos. Az irodalomtörténetben az 
egyszerű ténymegállapítás is értékeléssel jár ; egyszerűen azért, mert tárgya 
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a műalkotás : esztétikai érték. Különbség van esztétikai (abszolút) és tör-
téneti értékelés közt. Pl. míg az esztétika, ha klasszicista alapon áll, el-
itéli a naturalizmust, ha pedig naturalista irányú, benne látja az igazi 
művészetet ; az irodalomtörténet a történeti értékelés módszerével dolgozva 
azt vizsgálja, hogyan viszonylik a műalkotás a naturalizmus eszményéhez. 
A kétfajía értékelés egymásra van utalva. Az értékítélet ízlésitélet lévén, 
kérdés : kinek az ízlése irányadó. It t a kritikusok helyett tanácsosabb az 
irodalom nagyjait keresni fel. Az irodalomtörténet többek között abban 
különbözik a kritikától, hogy a műalkotást nem egymagában vizsgálja, 
hanem abban az összefüggésben, amelyben az történetileg fellépett. A tör-
téneti értékelés fogalmában benne rejlik, hogy az irodalomtörténetben az 
idő szempontja uralkodik az esztétika és a kritika időtlen normáival szem-
ben. Mit értsünk okságon az irodalomban ? A modern irodalomtörténet 
rájött arra, hogy a külső okságnál fontosabb a belső, az egyes műalkotások 
között megállapítható kapcsolat ; a hatás, a műnek a műre, az írónak az 
íróra tett produktív hatása. I t t figyelembe veendő, hogy az irodalomban 
a művészi forma az új mozzanat, mely a régi átvett tartalomból újat alkot 
s épen azért nem szabad a tárgyi hatásoknak különös fontosságot tulaj-
donítanunk a műalkotások érdekében. Ezért nem szabad az irodalmi foly-
tonosságot hatásösszefüggésekben feloldanunk. Az eredetiség az irodalom-
történetnek époly alapvető szempontja, mint a folytonosság. Az előfutárok 
jelentőségének túlbecsülésében nyilvánul meg az új tendencia a legszembe-
tűnőbben. A legmagasabb szintézis a hatások birodalmában a világirodalom 
fogalma. — Heinrich Gusztáv : Ivoszó Jánosnak, Fessier J. A. élete és 
szépirodalmi működése c. munkáját, — Váczy János : Pulszky Ferenc ki-
sebb dolgozatait (v. ö. folyóiratunk 1915. évf. 187. 1.), — Berde Mária : 
Scheffel, Ekkehardjának Antal Gézától való magyar fordítását, — Tró-
csányi Zoltán : Illés Istvánnak, Fejezetek Arany J. mondattanából, — Melich 
János : Barla-Szabó Titusnak, A Halotti Beszéd a román filologia világítá-
sában, — Alszeghy Zsolt : Szilárd Leónak, Szent László a régi magyar iro-
dalomban, — Király György : Helle Ferenc Hugónak, Arany János Bolond 
Istókja, — Bodor Aladárnak, Eötvös, — Kardeván Károlynak, Eötvös és 
Madách, — Trócsányi Zoltán : Pesti Balázsnak, Tinódi magyarázat, — 
Bleyer Jakab : Thienemann Tivadarnak, A szentgalleni Margit-legenda, — 
Thienemann Tivadar : Trostler Józsefnek, Magyar elemek a XVII. század 
német irodalmában c. értekezését ismerteti és bírálja. (Utóbbi nyolc dol-
gozat ismertetését 1. folyóiratunk 1915. évf. 59—63. 1.) — Bayer József : 
Nő, mint zöldszemű szörnyeteg címen Kazinczy Gábornak, A dal leánya 
c. novelláját ismerteti, melyben az Othello és Desdemona-motivum sa-
játságos alkalmazásával találkozunk. A novellához a shakespearei Othello-
ihletnek nincs köze. —- Ferenczi Zoltán : Vitéz Kádár István énekét közli 
egy 1671-iki másolatból, mely a kolozsvári ref. könyvtárában levő Petrovay 
Miklós-féle kéziratos verses könyvben maradt ránk. — Zolnai Béla : Ada-
lékokat közöl Chateaubriand hatásához. — Marót Kávoly : Egy pillantás 
Madách költői műhelyébe címen azt fejtegeti, hogy Az Ember Tragédiája 
3861—66. soraiban Byron : Don Jüanjának hatása látszik. — György La-
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jos: Adatok regényirodalmunk történetéhez. Szerző egyebek közt kimutatja, 
hogy Czövek Istvánnak 1817-ből való Somlyai Báthori István c. regényes 
élettörténete H. Zschokke (1771—1848) 1796-ban megjelent hasonló c. mü-
vének fordítása. — Gulyás József : Ányos egy költeményének forrásáról. 
Szerző a sárospataki főiskola könyvtára egyik kéziratos könyve alapján 
megállapítja, hogy Ányosnak «ím koporsód ajtajánál» kezdetű verse a 
«Szigwart klastromi történeté»-nek hatása alatt készült. — Pitroff Pál : 
Garay « Obsitos n-ához. Szerző rámutat arra, hogy egy 1809-ből való győri 
kalendáriumban megjelent «Egy obsitos katonának éneke» o. vers hasonló 
tárgyú, mint Garay költeménye. Nem lehetetlen, hogy az előbbi Garay 
müvére is hatott .— Gorzó Gellért: Észrevételek Tompa «Temetés» és к Az 
öreg szolga» c. költeményeire. A Temetés c. költemény első három vers-
szaka — úgymond — Goethe Brlkönigére emlékeztet ; «Az öreg szolga» 
alakja pedig talán Uhland, Das Glück vom Edenhall-jának öreg Schenkjére 
vihető vissza. — A szerkesztőkhöz beküldött könyvek ós füzetek jegyzéké-
ben w—r. röviden ismerteti és bírálja Lukcsics Pálnak, Schwartner Márton 
élete és tudományos jelentősége c. munkáját. (E mű ismertetését 1. folyó-
iratunk : 1915. évf. 254. 1.) 

U.i. 1916. évf. 1. sz. Zolnai Béla: Mikes Törökországi Leveleinek kelet-
kezéséhez (I.). E dolgozat különlenyomat alakjában is megjelent ; ismerte-
tését 1. külön: folyóiratunk 1916. évf.) — Vértesy Jenő : Voinovicli Gézának, 
Madách Imre és az Ember tragédiája, — Alszeghy Zsolt : Jenáki Ferencnek, 
Iíájoni János énekeskönyve és forrásai, — Weber Artúr : Hettesheimer 
Ernőnek, Arany uralomra jutása az irodalomban c. munkáját ismerteti és 
bírálja. (E művek ismertetését 1. folyóiratunk: 1916. évf. 41. 1. és 1915. 
évf. 120., 285. 1.) — Schwarz Frigyes : Friedr. v. der Leyennek és Paul 
Zaunernek, Die Märchen der Weltliteratur (Jena, Diederichs. Eddig 8 kötet 
jelent meg) с. nagy gyűjteményét ismertetve meglepőnek találja, hogy a 
mű tervezetében nyoma sincs a gazdag magyar népköltésnek. — Szigetvári 
Iván : Gyulai Éji látogatás-а. E költemény két forrásból keletkezett : egy 
dán balladából s a költőt ért csapásból. Gyulai felesége 1866. IX. 10. halt 
meg. A költemény ugyanabban az évben keletkezett. A dán balladát talán 
Tolnai fordításából is ismerte a költő. 

Egyházi Közlöny. 1915. évf. 43. sz. — Vadász István: A háború a lel-
kem tükrében címcn Samassa Désy Annie könyvéről ír. 

U. i. 48. sz. Giesswein Sándor : Mit akar a Szent-István-Akadémia. 
A Szent-István-Akadémia hivatása lesz tömöríteni mindazokat a kipróbált 
szellemi erőket, kik a Szent István alapította keresztény kulturának szelle-
métől vették erejöket. — Kiss Menyhért: Stockinger Gyulának, Éljen és 
Szendrői Józsefnek, Legendás idők c. háborús verskötetét ismerteti és bírálja. 

Élet. 1915. évf. 45. sz. — Szén: Színházaink. Felháborodással ír arról, 
hogy Gábor Andor Palikáját a Nemzeti Színházban előadták. Majd kom-
mentálja Gárdonyi Géza egy levelét, melyben bejelenti, hogy nem ír többé 
színdarabot, mert «ma már nincsenek magyar színészek». Hangsúlyozza, 
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hogy azóta nincs igaz jó magyar darab, mióta az írók a színéezeknek ír-
nak és nem a művészetnek. 

U. i. 46. sz. — a. j. : Dr. Madarász Flórisról, m. pedig Újházi Edéről ír 
meleghangú nekrológot. Arcképeiket is közli. — N. n. : Samassa Désy 
Anniénak A háború a lelkem tükrében c. tárcakötetét ismerteti. 

U. i. 47. sz. — Andor József : Kulturánk válsága. Elmélkedés Adyról 
és az újabb magyar irodalomról. (Vonatkozással a Dunántúli-féle vitára.) — 
BorMä Ferenc Hevesi Sándornak A madonna rózsája c. drámáját, — m. gy. 
Pajzs Elemérnek Cirkusz c. elbeszélését és Szász Menyhért Ének a néma 
mankókról címen megjelent háborús verseit bírálja. 

U. i. 50. sz. — N. n. : Vörösmarty Mihály. A költő emlékét idézi fel 
születésének száztizenötödik évfordulója alkalmából. — b. f . Vörösmarty 
Az áldozat c. tragédiájának a Nemzeti Színházban történt színrehozatalá-
ról és Lengyel Menyhértnek A táncosnő c. színművéről Ír bírálatot. 

U. i. 51. sz. — Veterán: A katholikus író sorsa. Reflexiók a Szer-
kesztőnek Kultúránk válsága címen írott fejtegetéséhez. — N. n. : Pásztor 
Árpád Vengerkák c. regényét bírálja. 

U. i. 52. sz. — Andor József: Túri Bélának A háború belülről nézve 
c. kötetét, a. j. pedig : Harsányi Lajosnak Halálfejű pille címen megjelent 
elbeszéléseit ismerteti. 

U. i. 1916. évf. 1. sz. — m. : Vass József Magyarok vigasztalása c. 
könyvét, — a. j. : Szabó Istvánnak A kárpáti hó c. művét és Wlassics 
Tibornak Világok tusáján c. verskötetét, — Boros Ferenc : Dutka Ákosnak 
Az yperni Krisztus előtt címen megjelent verseit méltatja. — N. n. : 
Gyűlölet — irodalom címen a Világ karácsonyi számában megjelent tá-
madást utasítja vissza. 

Erdély. 1915. évf. 7—12. sz. — Orosz Endre : Téglás István emlékezete. 
T. I. erdélyi régiségbúvár és etnográfus (1853—1915) életének és műkö-
désének ismertetése, irodalmi munkásságának részletes bibliográfiájával. 

Erdélyi Múzeum. 1915. évf. 1—3. sz. — Bartók György: Erdélyi János 
gondolkozása. Erdélyit intellektuális alkata a szellem realistájává avatta és 
a szemlélet után való sovárgása esztétikussá tette, mihelyt az alkotások 
jelentését megismerni akarta. A XIX. századi magyar gondolkozás törté-
netében Köteles, az etikus és Széchenyi, a politikus mellett ott áll Erdélyi 
mint esztétikus, bizonyságot tévén tanításával, hogy a magyar nép igenis 
reászületett a dolgoknak bölcsészeti vizsgálatára, csak reá kell kényszerí-
teni a rendszeres és elmélyülő gondolkozásra. — Dékáni Kálmán : A Bécsi 
Képes Krónika. Baranyai Decsi János Syntagma с. jogi műve (1593.) elő-
szavában egy Marcus nevű történetíróról is megemlékezik. Ez említés 
alapján kapta krónikánk ismeretlen szerzője jogosan vagy jogtalanul a 
Marcus nevet. Szerző részletesen tárgyalva e mű történetét, a következők-
ben foglalja össze a leszármazásra és rokonságra vonatkozó kutatásait : Az 
ú. n. hún história nem Kézai műve, hanem önálló alkotás, mely össze-
olvadt egy V. István korabeli krónikával és más régebbi részekkel ; ezt 

Irodalomtörténet. 9 
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használta fel Kézai is . . . Kézainak e forrására vihető vissza az Anjou-
korbeli krónikák ősének a Budai Minorita Krónikának eredete. Ez a Budai 
Minorita Krónika szolgált ősforrásul a Bécsi Képes Krónikának és rokon-
sága tagjainak. «A magyar középkor történetét senki sem írhatta volna 
meg jobban, mint ahogy azt a Bécsi Krónikában Márk barát megtette.» -— 
Kristóf György : Az első «Erdélyi Múzeum• történetéhez (I.) címen a száz 
év előtti folyóirat jelentőségét hangoztatja. «Bármiként álljon a dolog, tény 
az, hogy Bánk bánt Döbrenteinek, az ő Erdélyi Múzeumának köszönhet-
jük». — Kelemen Lajos : Barts Gyulának, Marosvásárhelyi Borsos Tamás 
élete és történeti szereplése c. munkáját ismerteti. (E mű rövid ismerte-
tését 1. folyóiratunk: 1913. 556. 1.) — Gálos Rezső: Benkő József első 
munkája. Benkőnek egy 1770-ből való kéziratos munkáját ismerteti. E mű : 

«Az Erdővidéki Beformatus Tractusban, a' Beformationak idejétől fogva, a 
feledékenység által el-temettetett Egyházi dolgoknak fel-elevenittetések.» 
Az éles betűkkel rajzolt eredeti az erdővidéki egyházmegye tulajdona ; 
kézirati másolata megvan a székelyudvarhelyi kollégium könyvtárában. — 
Borbély István : A komjátszegi gradual-t ismerteti. A cikk abból az alka-
lomból készült, hogy az említett énekeskönyvet a komjátszegi unitárius 
egyház egy pár évvel ezelőtt odaajándékozta a kolozsvári unitárius kollé-
gium könyvtárának. A jelzett mű különösen azért figyelemre méltó, mert 
szerkezete szerint az ismert legrégibb unitárius cancionalisnak gradual 
formája. Tartalma szerint két főrészre oszlik. Az elsőben vannak a vasár-
napi himnuszok; a második rész zsoltárokból áll. A könyv nem hivatalos 
szertartási gradual volt. Szembetűnő, hogy kevés benne a Bogáthi-féle 
zsoltárfordítás ; viszont sok a Thordai János-féle. Ebből arra lehet követ-
keztetnie, hogy «jóval az 1630-iki cantionalis megjelenése után készülhetett 
és pedig akkor, amikor a Bogáthi-féle szombatos ónekköltés kezdett helyet 
adni a tisztán unitárius énekköltésnek». — Szász Ferenc: Az első aEr-
délyi Múzeum» történetéhez. (II.) Döbrentei Gábornak és Cserey Farkasnak 
az Erdélyi Múzeum története szempontjából érdekes leveleit s néhány 
más adatot közölve szerző megállapítja, hogy az Erdélyi Múzeum «fel-
adása» tervszerűen Döbrentei akaratából s nem a kellő anyagi fedezet 
hiánya miatt történt ; mivel szerkesztője Kolozsvárról távozva, Maros-
vásárhelyt minden idejét a Nyelvmívelő Társaság felelevenítésére akarta 
szentelni. — Gálos Rezső: A «Remény» történetéhez. Szerző közli Szent-
iváni Mihálynak, a Bemény c. zsebkönyv néhai szerkesztőjének Ormos 
Zsigmondhoz intézett s az egykorú irodalmi viszonyok szempontjából be-
cses tíz levelét (1839. X. 11.—1842. V. 1.). — Ferenczy Sándor: Újabb 
adatok Barcsay Ábrahám életéhez. Barcsaynak egy 1779. IV. 5-én Bécsben 
kelt, feleségéhez intézett levele, egy négysoros verse és eredeti gyászjelen-
tése. Utóbbi alapján szerző Kristóf Györgynek ad igazat, aki szerint Bar-
csay 1806. márc. 3-ra virradólag halt meg. — Kristóf György Szinnyei 
Ferencnek, Jósika Miklósról írt akadémiai székfoglaló értekezését ismerteti 
(v. ö. folyóiratunk : 1915. évf. 185. 1.). 

Esti Újság. 1915. évf. 264. sz. — t. gy. : Mit búsulsz, Kenyeres ? címen 
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ismerteti Komáromi János káplár könyvét és Hevesi Sándornak A Ma-
donna rózsája címen 1915 nov. 13-án a Nemzeti Színházban előadott drá-
máját. «Meséje izgató, lebilincselő, a darab kitűnő beosztású, becsületes 
munka.» — 

Irodalom És Zene. 1915. 1. sz. — N. п.: Vajda Gyulának, A háború 
költészete c. antológiáját ismertetve, közli a jelzett mű bevezetésének 
utolsó két fejezetét. 

Juventus. 1915. évf. 1. sz. — Ad cingarum senem. Bhapsodium scripsit 
Michael Vörösmarty. Latine reddidit Josephus Irsik. Vörösmarty : A vén 
cigány с. költeményének latin fordítása. 

Katholikus Nevelés. 1915. évf. 9. sz. — Vezér Lajos a pannonhalmi 
főapátsági főiskola 1914—15-iki Évkönyvét ismerteti. 

Katholikus Szemle. 1915. évf. 10. sz. — hj.: Újabb regényeink. Lan-
dauer Béla : A nagy esztendő, Fehéri Armand : A nyugati harctérről, 
Lázár Miklós: Fronton, Franyó Zoltán : A kárpáti harcokról, Nyári Andor: 
Sírnak a hősök, Bródy Sándor : Fehér könyv, Gábor Andor : A kozák ós 
egyéb jelenetek, Karinthy Frigyes : Két hajó, Lakatos László : Érzelmes 
könyv, Kosztolányi Dezső : Öcsém, Kabos Ede : Szivárvány, Nagy Lajos : 
Egy leány, több férfi, Boros Mihály : A kék hattyú, Boross Mihály : Noe 
barlangja, Lövik Károly : Egy elkésett lovag, Szikra : Ez az ! Malonyai 
Dezső : A virtus, Fáy András Attila c. szépirodalmi műveinek ismertetése 
és bírálása. — Várdai Béla : Az őszi szinházi évad. Néhány külföldi da-
rab mellett Bródy Sándor : Lyon Lea és Gábor Andor : Palika c. szín-
művének ismertetése és elítélő bírálata. — Gálos Rezső : Szinnyei Ferenc-
nek Jósika Miklós c. akadémiai szókfoglalóját (V. ö. folyóiratunk 1915. 
évf. 185. 1.), szj. : Harsányi Lajosnak A halálfejű pille c. elbeszélés-
gyűjteményét ismerteti ós móltatja. 

Képes Újság. 1915. óvf. 32. sz. — Közli Gabányi Árpád drámaíró és 
színművész fényképét. 

Keresztény Magvető. 1915. óvf. 6. sz. — Borbély Ferenc: Félszázad a 
Magvető életéből. Történelmi visszapillantás. — V. A. : Bévósz Imrének 
Dóvay Biró Mátyás tanításai c. munkáját (v. ö. folyóiratunk 1916. évf. 
39. 1.), — b. /. : Barabás Ábelnek Harci szonettek című verskötetét is-
merteti. 

Kolozsvári Hirlap. 1915. évf. 331. sz. — Peterdi Andor: Háborús jegy-
zetek. Szerző utalva Dunántúlinak a Budapesti Hírlapban az ú. n. nyuga-
tosok elleni támadásaira megemlíti, hogy annak idején Zerffi «hasonló-
képen volt kétségbeesve, amikor Petőfi verseit olvasta . . . Meddő harc a 
Dunántúli harca, mert az idő úgyis a legszigorúbb rostája minden kultu-

9* 
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rártak és minden művészetnek . . . Ady forradalmat csinált a verseivel és 
egy szines, gazdag, új irodalom serkent föl a nyomában. Neki lehetnek 
rossz versei és vannak is rossz versei, de a jó versei olyanok, hogy örök 
ékességei lesznek a magyar irodalomnak s csak a magyar nyelvvel együtt 
merülhetnek a feledésbe. Ezt én mondom, aki költő vagyok ós kortársa 
Ady Endrének». 

U. x. 358. sz. — Ady költészete és magyarsága. Csengeri János, Dózsa 
Endre, Kovács Dezső, Gyalui Farkas ós Jékey Aladár nyilatkozatai. 
Csengeri János : Szigligeti és Szentgyörgyi. Bevezető előadás Szigligeti 
«Cigány» c. darabjához, melyben a Zsiga cigány szerepének legkiválóbb 
alakítója Szentgyörgyi István, a kolozsvári Nemzeti Szinház örökös tagja. 

Korrespondenzblatt Des Vereins Für Siebenbürgische Landeskunde. 1915. 
évf. 6—11. sz. — T. : Schesäus Lobgedicht auf Davidis. Közli Schesäusnak 
latin szerencsekívánó versét, melyet 1558-ban a református Dávid Ferenc-
hez intézett. A költemény különben már Jakab Elek régebbi közléséből 
ismeretes volt (v. ö. : Dávid Ferenc emléke, Budapest 1879. I I . 3.). — 
Ss. : Csáki Richárd Anthologie siebenbürgisch-deutscher Dichtungen című 
munkájának ismertetése. 

Külügy-Hadügy. 1915. évf. 46. sz. — M. Gy. : Királyért, lobogóért. 
Erős hangú támadás Babits Mihály ellen a «Játszottam a kezével» c. 
vers miatt. — Nyáry Albert br. : Lantos Gyóni Géza. Méltatja Gyóni 
verseit. 

La Bibliofilja. 1915. évf. 5—6. sz. — L. Zambra : Corriere 
d'Ungheria. Jelentések a Nemzeti Múzeum és a Fővárosi Könyvtár álla-
potáról, ismertetések a Magyar Könyvszemle és a Könyvtári Szemle 
füzeteiről. 

La Revue de Hollande. 1915. évf. 2. sz. — Notes, faits et documents 
с. rovatban : François Molnár. A rövid cikk Molnár Ferencnek először 
gyermektörténeteiről beszél, amelyekkel írópályáját kezdte, s úgy találja, 
hogy már érintette alakjait a szkepticizmus szárazsága. Majd darabjairól 
szól, különösen a Farkasról. A «Farkas» az egyetlen műve Molnárnak, 
melyet az emberi gyöngédség éltető lehellete érintett. Az első felvonás 
valóságos színházi mestermunka. A vég egyszerű, szép, emberi. Majd Biró 
Lajos, Bródy Sándor és Herczeg Ferencz jellességeire utalva, Molnár F. 
eredetiségét hangoztatja. — Le poète dans Przemysl. Néhány általános, 
meleg sor Gyóni Gézáról s kötetéről, melynek elmondja történetét is. 
Elemzi néhány versét, dicsérettel emlékezik meg a «Petőfi lelke» címűről; 
gáncsolja azt, amelyben Gyóni a «fránya franciások »-at emlegeti; hiszen, 
szerinte, a franciáknak mi oly sokkal tartozunk s végül nem tudja meg-
érteni azt, mely Ferenc Ferdinándról szól, aki a hadak élén jár . . . 

Literarisches Zentralblatt. 1915. évf. 41. sz. •— Weber Arthur ismerteti 



133 FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

Thienemann Tivadar Német és magyar nyelvújító törekvések (1912) és 
Csáki Richárd Hontems János német iratai c. (1912) értekezését. 

U. i. 42. — Weber Arthur ismerteti Hajek Egon értekezését az Er-
délyi-szász regényirodalomról (1913) és utal arra a kapcsolatra és analó-
giára, mely az erdélyi német regényírást az ottani magyar regényiro-
dalomhoz fűzi. 

Magyar Figyelő. 1915. évf. 21. sz. — Zilahy Lajos : Dalolnak a kato-
nák címen katonadalokat közöl. 

U. i. 23. sz. — Gockler Lajos : Kármán Mór. Megemlékezés. — N. n. : 
Széchenyi-Lánchíd. Emléksorok az újjáalakításról. — Pakots József: Egy 
csöndes iróról. Bulla János pályafutását vázolja. Közli egy költeményét is, 
amely most először jelenik meg. 

U. i. 24. sz. — Zilahy Lajos : Dalolnak a katonák. Katonanótákat 
közöl. 

Magyar Hirlap. 1915. évf. 308. sz. — B. L. : Háborús könyvek. Göndör 
Ferenc : A háború nyomában c. könyvét ismerteti. 

U. i. 320. sz. — Új főrendek. Szily Kálmán életrajza. (V. ö. Az Újság 
1915. évf. 321. sz., Pesti Hirlap 1915. évf. 322. sz.) 

U. i. 324. sz. — N. n. : Gönczy Miklósnak Herman Ottó c. könyvéről 
közöl ismertetést. 

U. i. 331. sz. — i.—п.: Az új sarj. Erdős René kétkötetes regé-
nyének ismertetése. «Hódolat és elismerés E. R.-nek ez életteli, lelkies-
ségben dús, szépségben gazdag œuvre-ért.» 

U. i. 333. sz. — Lakatos László : A táncosnő címen Lengyel Meny-
hért új darabját ismerteti. 

U. i. 334. sz. — Bj. : A kisasszony férje- Drégely Gábor vígjátékának 
ismertetése. 

U. i. 345. sz. — Faragó Jenő : Vészi Margitnak Égő Európa c. köny-
vét ismerteti. 

U. i. 348. sz. — N. n. : Ciklámen. Gábor Andor új színművének ismer-
tetése. A fordulatos meséjü darab lényegileg egy átöltözködési trükkön 
alapul (V. ö. Az Újság 1915. 352. sz.). — f . j. : Világok tusáján. "Wlassics 
Tibor verseskönyvének rövid ismertetése. Wlassics Tibor értékes bokrétá-
val gazdagította a háborús líra üvegházát; mert üvegházi virág az övé és 
többi poétánk minden verse, amíg nem akad ennek a kornak is egy 
Petőfije . . . — N. п.: Pásztor József: A muszka vendég. — Böszörmény 
Zoltán : Magyar gyász. — Szabolcska Mihály : Háborús versek könyve. 
Rövid könyvismertetések. 

U. i. 354. sz. — N. n. : Magyarok Bécsben. Karczag Vilmos rövid 
életrajza. 

Magyar Könyvszemle. 1915. évf. 3—4. sz. — Gulyás Pál : Magyar 
szépirodalom idegen nyelven a M. N. Múzeum könyvtárában. (Hetedik 
közlemény.) Petőfi Sándor művei fordításainak könyvészeti ismertetése. — 
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Harsányi István : A Rákóczi-könyvtár és katalógusa. (Tizedik közlemény). — 
Fraknói Vilmos: Egy 1629-ből való latin folyamodványt közöl, melyben Cor-
derius Boldizsár Eszterházy Mihály nádortól bebocsátást kér a budai Corvin-
könyvtárba. — Gulyás Pál Heltai Gáspár «Háló» című munkájának Tró-
csányi Zoltántól való kiadását ismerteti és birálja. 

Magyar Középiskola. 1915. évf. 9—10. sz. — B. : Madarász Flóris. 
Nekrolog. — Bán Aladár : Gorzó Gellértnek, Rádai Báday Pál, — Bartha 
József : Zoltvány Irénnek, A pannonhalmi főiskola évkönyve, — Takáts 
György : Erdélyi Lászlónak, Magyar művelődéstörténet, — Klima Lajos : 
Koszó Jánosnak, Fessier Ignác Aurél élete c. müvét ismerteti és birálja. 
(Az első munka ismertetését 1. folyóiratunk 1915. évf. 318. 1.) 

Magyar Kultura. 1915. évf. 21. sz .— Alszeghy Zsolt: Szendrői József-
nek Legendás idők c. verskötetét ismerteti és bírálja. 

U. г. 22. sz. — I f j . Gonda Béla : Pásztor Józsefnek A muszka vendég 
c. háborús novella-kötetét ismerteti. —- В. K. : Fenyő Miksa — a magyar 
Helikonon. Ironikus cikk abból az alkalomból, hogy F. M. megbírálta 
Gyóni Gézát. — bk. : A Babits-ügyhöz. Megjegyzések a Budapesti Hírlap-
ban Dunántúli-tói kezdett vitával kapcsolatban. — N. n. : Rudnyánszky 
Gyula. A cikk a költő családjának nehéz anyagi helyzetét emlegeti. «Hej, 
ha Budnyánszky is hazaáruló verseket i r t volna, vagy a Magyar Figaróhoz 
vitte volna a tehetségét I Özvegye akkor ma talán autón járna 1 » 

U. i. 23. sz. — Morvay Győző : Friedreich Istvánnak Gróf Széchenyi 
István élete c. munka II . kötetét, — Alszeghy Zsolt : A Knight-féle esz-
tétika-történet Huszti Józsefnétől való magyar fordítását, — -—к : A Ma-
donna rózsái címen Hevesi Sándornak a Nemzeti Színházban előadott 
drámáját ismerteti és bírálja. — В. K. : A Nyugatosok életkultusza. Éles-
hangú fejtegetés a címben megjelölt tárgyról. — bk : Deutsch Lajos Hat-
vanból. A cikk Hatvany Lajosnak a Nyugatban (1915. évf. 16. sz.) meg-
jelent «Harcoló betűk» c. dolgozatát teszi szóvá. 

U. i. 24. sz. — Kiss Szerafin : Endrődi Sándornak A pálya végén c. 
verskötetét, — k. : Sebők Zsigmondnak Színfoltok c. szépirodalmi munká-
ját, — Z. : Lengyel Menyhértnek A táncosnő c. színdarabját, — Deák 
Viktor : Drégely Gábornak A kisasszony férje c. bohozatát ismerteti. 

Magyar Nyelv. 1915. évf. 9. sz. — A Székelyudvarhelyi-kódex egyik 
forrása. Vargha Dámján 1915. X. 19-diki felolvasásának ismertetése. 
A részletes összehasonlítás alapján bebizonyult, hogy a Székelyudvarhelyi-
kódex 128 lapjának (Nyelvemléktár XV. k. 25—53. 1.) forrása a Kölnben, 
1509-ben nyomott Fundamentum aeternag felicitatis c. munka. — Q. : 
Megkerült a Pozsonyi-kódex. E nyelvemléknek 1881 óta nyoma veszett. 
Szinnyei József a M. Nyelvtudományi Társaság ülésén bejelentette, hogy 
a kódexet a pozsonyi ferencrendi könyvtárban megtalálták s legközelebb 
tanulmány jelenik meg róla. 

U. i. 10. sz. — Gábriel P. Gottfried : A Pozsonyi-kódex fölfedezett 
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eredeti kézirata. A kódex leírása, rövid ismertetése és lappangásának tör-
tönete. — Tolnai Vilmos: Heltai Gáspár «Háló»-jának Trócsányi Zoltán-
tól való kiadását ismerteti. (E mü ismertetését 1. folyóiratunk 1916. évf.) 

Magyar Nyelvőr. 1915. évf. 9—10. sz. — Simonyi Zsigmond: Kármán 
Mór s a magyar nyelvtan. — N. n. : Kazinczy két ismeretlen levele cimen 
Váczy Jánosnak Kazinczy Fereno és kora c. munkája első kötetét — 
nyelvi szempontból — bírálja. — Gesztesi Gyula, Kéki Lajos, Öreg tanító : 
Irodalmi nyelvünk szótárához. Adatközlés. — Historikus : Az Ady-név. 
Szerző szerint e név a szilágymegyei Diós-Ad helység nevéből származik ; 
újabban Gombocz Z. értekezése alapján meggyőződéssé érlelődött az a 
sejtelme, hogy az Ad szóban a török at = ló szó lappang. 

Magyarország. 1915. évf. 310. sz. — Kacziány Géza : Görgei Artúr. 
Szemere Bertalan németből fordított tanulmányának közlése. — h. f . : 
A muszka vendég Pásztor József háborús novellás kötetének ismertetése. 

U. i. 314. sz. — K. : Egy verssor körül. Vita a Budapesti Hirlap 
Dunántúlijával s Babits Mihály védelmezése. 

U. i. 324. sz. Kacziány Géza: Görgei Artúr. Szemere Bertalan törté-
neti tanulmányának fordítása. (Folyt.) 

U. i. 329. sz. — K. : Az új magyar regény. Panasz arról, hogy a mai 
Írók nem írnak regényt. 

U. i. 331. sz. — Kacziány Géza : Görgei Artúr. Szemere Bertalan 
G.-ről írt tanulmányának fordítása, bevezetéssel és jegyzetekkel. (Folyt.) 

U. i. 336. sz. —- K. : Petőfi és Kisfaludy. Elmélkedés a tagválasz-
tásokról. 

U. i. 337. sz. — Hervay Frigyes : A táncosnő. Lengyel Menyhért ily 
c. darabjának előadásáról szóló színikritika. 

U. i. 338. sz. — Koroda Pál : Dóczi Lajos. A 70 éves író méltatása. — 
Kacziány Géza : Görgei Artúr. Történelmi tanulmány. (Folytatás.) 

U. i. 355. sz. — Nyáry Sándor meghalt címen közli, hogy Ny. S. 
szépművészeti és műtörténetíró 54 éves korában meghalt. Szül. 1861-ben 
Zalaegerszegen. Megírta Mányoki Ádám életrajzát, írt Kupeczky Jánosról, 
a censtochovai Pálosokról s megírta a kassai székesegyház monográfiáját. 
(V. ö. Az Újság 355. sz.) — Krúdy Gyula : Pest Í9i5-ben címen közli 
Bálint Lajosnak — Krúdy könyvéről — a Világban is megjelent bírálatát. 

U. i. 358. sz. — Mikes Lajos: Krúdy Gyula. K. Gy.-nak mint írónak 
jellemzése. «Mi az benne, ami teljesen különálló helyet jelöl ki számára 
irodalmunkban ? Nyelvének a sajátossága, az a sokszor tudatosan pon-
gyola, de mindig elragadó, megvesztegető nyelv, melynek bája művészi 
tökéletességgel omlik a tolla alól.» — Koroda Pál: Inczédi László. 
I. L. költészetének méltatása. «Burns Róbertnek a magyar költők közt 
egyetlen hasonmása van és ez Inczédi László.» 

Magyar Zsidó Szemle. 1915. évf. 3. sz. — Venetianer Lajos : Szabolcsi 
Miksa. Rövid megemlékezés a nemrég elhunyt hírlapíróról. 
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Mozihét. 1915. évf. 38. sz. — A következő készülő (illetőleg időközben 
előadott), a magyar irodalmi művekből filmre alkalmazott újdonságokat 
ismerteti (adatait az előadások prospektusa alapján kibővítve) : Apostol 
négy részben. Filmre alkalmazta és rendezte Aezél Pál. Fővárosi művészek 
alapítása. A két főszerepben Petőfi és Szendrey Julia. Thália filmgyár. — 
Bródy Sándor: Lyon Lea. Filmre alkalmazta ós rendezte Pásztory M. 
Miklós ós Korda Sándor. Pásztory M. M. «Nemzeti Filmvállalat »-a. — 
Jókai : Szegény gazdagok. A képeket magyar festőművószek ellenőrzése 
alatt a Magyar Néprajzi Múzeum által rendelkezésre bocsátott jelmezek-
ben és készletekkel alakították Berlin kitűnő művészei. Zenéje Stephani-
des Károlytól, közben egy régi román népdal, amelyet Bartók Béla kottá-
zott le Hátszeg vidékén. Az «Omnia»-mozi filmje, felvétetett a «Deutsche 
Bioskop» filmgyárnak berlini színpadán, egy előjáték, négy felvonás. — 
Kiss József : Simon Judit. Bendezte Mérei Adolf. Hungária-film (előadók : 
magyar színészek és színésznők). — Arany : Tetemrehívás. Filmre alkal-
mazta : Némedy Gábor. Bendezte : Garas Márton. A termek berendezései, 
bútorai és kellékei az Erdélyi Múzeum-Egylet régiségtárának műkincsei. 
A külső fölvételek (a budapesti) Yajdahunyad várában készültek. Prója-
film (előadók : magyar színművészek stb.). 

Múlt és Jövő. 1915. évf. 11. sz. — Heller Bernát: Kármán Mór. 
Nekrológ. 

U. i. 1916. évf. 1. sz. — Fürst Aladár: Háborús bibliai eposzok. 
Értekezés. 

U. i. 12. sz. — Az Új könyvek rovatában rövid megemlékezés Földes 
Artúr : Háborús írások c. könyvéről, továbbá Pajzs Elemér : Cirkusz-áról, 

Múzeumi és Könyvtári Értesitô. 1915. évf . 3 — 4 . sz. — Szentiványi 
Gyula: A Gyöngyösi Irodalmi Társaság Évkönyvét ós Baranyai József-
nek. A komáromi nyomdászat és a komáromi sajtó története c. munkáját, — 
Harsányi István pedig Heltai Gáspárnak Trócsányi Zoltántól kiadott Há-
lóját ismorteti. 

Nemzeti Nőnevelés. 1915. évf. 9. sz. — Özv. Csiky Kálmánné: özv. gróf 
Teleky Sándorné emlékezete. Emlékbeszéd. 

Népszava. 1915. évf. 373. sz. — Ky. : Sírnak a hősök. Nyáry Andor 
novellás könyvét ismerteti. — N. n. : Rákosi és a modern irodalom. Polémia 
Rákosi Jenővel s Babits Mihály védelme. 

Néptanítók Lapja. 1915 évf. 44. sz. — N. n. : A háború és az iroda-
lom. Gyulai Ágost ily című tanulmányának ismertetése. (L. folyóiratunk : 
1915. évf. 330. 1.) 

U. i. 45. sz. — Havas Irma : Szent Erzsébet befolyása a társadalomra. 
Horn Emil munkájának (ford. Walter Gyula) ismertetése. 
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Neue Freie Presse. 1915. évf. 18415. sz. — W. : Ludwig Dóczy. Tárca, 
amely D. egyéniségét jellemzi születésének 70. évfordulója alkalmából. 
Mint iróról alig mond róla valamit. 

• 

Neue Zürcher Zeitung. 1915 . évf . 1601. sz . — Knar : Aus Budapester 
Theatern. Tárca, amely — röviden — Bródy Sándor Lyon Leájával és Gábor 
Andor Palikájával is foglalkozik. 

Népművelés. 1915. óvf. 11. sz. — Császár Elemér : Kármán Mór rava-
talánál. Búcsúztató beszéd. 

Nyugat. 1915. évf. 21. sz. — Fenyő Miksa : Gyóni Géza költeményeit 
(Lengyel mezőkön, tábortűz mellett) és Gábor Andornak, Palika c. szín-
darabját, — Tóth Árpád : Szombati Szabó Istvánnak, A halál parkja c. 
verskötetét ismerteti és bírálja. — Kosztolányi Dezső : Gabányi. Megemléke-
zés a Nemzeti Színház nemrég elhúnyt színészéről. 

U. i. 22. sz. — Fenyő Miksa : Irodalmi vita. Ady Endre védelmében 
erősen rátámad Bákosi Jenőre. -— Fenyő Miksa : A madonna rózsája 
címen Hevesi Sándor drámáját ismerteti. «H. irodalmi eszközökkel dolgo-
zik, de darabjának az élethez kevés köze van. Nála nem a dialógus, hanem 
a retorika adja a hatást.» 

U. i. 23. sz. — Ady Endre : Csokonai Vitéz Mihálynak, A béke-
kötésre c. versét közli. — Fenyő Miksa : Irodalmi vita. Megjegyzések a 
Budapesti Hírlap «Dunántúli» jelzésű cikkével kapcsolatban. — Szabó 
Dezső : Pajzs Elemérnek, Cirkusz c. könyvét ismerteti. 

U. i. 24. sz. — Schöpflin Aladár : Bárd Miklós. Nincs a ma élők 
közt magyar költő, akiben olyan típusosán és jellegzetesen nyilatkoznék 
meg egy magyar társadalmi osztály, mint Bárd Miklósban. Lírája érde-
kes kereszteződése Vörösmarty ós Arany lírájának. Az utóbbi a túlnyomó, 
belőle vette egész formakószletét, tőle tanulta a szavak költöi összeraká-
sának módjait, de itt már néha Vörösmarty kürtszava is megismerszik. 
Egész konzervatív lénye a magyar tradícióban gyökerezik s onnan táp-
lálkozik költészete is, ritmusaiban, mondanivalóiban egyaránt. Olyan 
életkorban lépett be az irodalomba, amikor a férfi karaktere, világnézete 
már változhatlanul meg van állapodva. Fejlődést, változást, külső vagy 
belső átalakulást nem mutatnak versei, még a formai nehézségek leküz-
désére való ügyesség dolgában sem. Leginkább az öregedés melankóliája 
szólal meg nála. Ez a melankólia gyakran belejátszik a családi élet derült 
boldogságot zengő verseibe is. Kevés mai költőnk van, aki annyira tisztán 
és kizárólag a magyar élet és a magyar természet képeiből táplálkozna, 
mint Bárd Miklós. Képeinek és szimbólumainak egész készlete a termé-
szetből való s mindig rajta van a magyar faj félreismerhetlen bélyege 
A magyarság sorsával való együttérzés is gyakran megszólal költőnk 
verseiben. Magyar nemesi konzervativizmus, ami a mult század közepén 
reform, újság, előretörekvés, szóval erő volt, a második generációban 
hagyománnyá sűrűsödése — ez az a lényeg, ami Bárd Miklós költósze-
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tét teszi. — Hatvany Lajos : Lengyel a drámaíró. Lengyel eddigi dráma-
írói pályája, összes témái és darabjai amellett bizonyítanak, hogy rossz 
úton jár, aki benne csak a szerencsére vadászó szerencsés szerzőt látja. • 

Ország Világ. 1915. évf. 47. sz. — . . . mond : A madonna rózsája. 
Hevesi Sándor drámájának ismertetése. «H. S. romantikus tárgyát szere-
tettel, elmélyedő tudással dolgozta fel. Nyelvezetének ragyogása és mese-
szövésének ügyessége fogvatartja figyelmünket elejétől végig.» 

U. i. 49. sz. — Schmidt Mária Bertha Ilonának : Isten áldd meg a 
magyart c. verskötetét ismerteti. • 

U. г. 50. sz. — Falk Zsigmond Drégely Gábornak : A kisasszony 
férje c. drámáját ismerteti. — Myha : a Gyöngyösi Irodalmi Társaság 
1912—1915. évi évkönyvéről. — Bíró L. Petőfi Zoltánt kicsapják. Meg-
emlékezés a nagy költő fiáról. — Közli Dayka Gábor ungvári szobrá-
nak fényképét. 

U. i. 51. sz. — . . . mond : Elbeszélések. Dessewffy Berta novellás köte-
tének ismertetése. 

Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. 1915. évf. 5. sz . 
d. : Gyulai Ágostnak : A háború és irodalom c. füzetét ismerteti. 

Österreichische Rundschau. 1915. évf. 6. sz. Theodor Antropp : Wiener 
Theater. Dicsérettel szól Heltai Jenő «Tündérlaki leányok» c. vígjátéká-
ról, mely Bécsben nagy sikert aratott. 

Ösvény. 1915. évf. 3—4. sz. — Kajlós (Keller) Imre : Böhm Károly, 
a drámaíró. A filozófuB Böhm színműírással is megpróbálkozott. Hány drá-
mát írt Böhm ? Erre a kérdésre határozott válasz nem adható. Naplójá-
ban egy tragédiájának (Die beiden Brüder) vázlata s egy vígjáték tárgya 
maradt ránk. Sógorához írt levelében említi Der Jesuit с. darabját. Fenn-
maradt egy teljesen kidolgozott tragédiája : Der Königsnarr, melynek 
tárgya a gepidák és longobárdok harcából való. Igen érdekes benne a 
bolond alakja. Ez prózában beszél, míg a többi szereplők versben. Szerző 
szerint e darab különb sok más népszerű alkotásnál ; az előadása akár-
melyik budapesti színháznak is dicsőségére válnék. — H. : Petrőczy Ist-
ván és Bóvay Erzsébet tizenkét levelét közli. (II.) (Az előbbi közlemé-
nyeket 1. u. e. folyóirat 1913—1914. évfolyamában.) 

Pester Lloyd. 1915. évf. 317. sz. — Alexander Bernát Hevesi Sándor-
nak A madonna rózsája c. színművét bírálja. 

U. i. 337. sz. -—Alexander Bernát Lengyel Menyhértnek A táncosnő c. 
darabját bírálja. 

U. i. 338. sz. — Stephani Elza Drégely Gábornak A kisasszony 
férje c. színművet bírálja. 

U. i. 340. sz. Heinrich Marczali : Wahrheit und Dichtung in der 
Botondsage. Az Akadémiában tartott előadás fordítása. 
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U. i. 352. sz. — Stefáni Elza : Ciklámen címen Gábor Andor ú j da-
rabjáról Irt bírálatát közli. 

U. i. 1916. évf. 2. sz. — В. A. a Bánk bán ú j színrehozataláról í r . 
U. i. 1916. évf. 1. sz. — Ludwig Biró : Die beiden Leben Magdalenens. 

Herczeg Ferenc : Magdaléna két élete c. regényének ismertetése. (Szerző 
ezzel kapcsolatban panaszkodik, hogy a mai magyar hirlapírás elhanyagolja 
az irodalmi kritikát.) 

Pesti Hirlap. 1915. évf. 294. sz. — Szász Zoltán : A költők és a há-
ború. Tárca. Elmefuttatás. Ma már a kötött formában író költő egyre 
szűkebb hitközségek meghittjévé lesz s nem fejlődik egész országok 
vezérévé. 

U. i. 307. sz. — Sz. Z. : Színházi razzia. Hozzászólás a Tetemrehívás 
filmjéhez. 

U. i. 315. sz. — Sk. : Kész az első Jókai-film. A Szegény gazdagok c. 
gény filmre kerülése alkalmából írt cikk. 

U. i. 317. sz. — Porzsolt Kálmán: A raadünna rózsája. Hevesi 
Sándornak, a Nemzeti Színházban 1915 november 13-án bemutatott 
háromfelvonásos darabjáról szóló ismertetés. Az irodalmi művek két fő-
csoportba osztályozhatók : az elsőbe tartoznak azok, amelyeket az élet 
inspirált, a másodikba azok, amelyeket irodalmi inspiráció szült. Hevesi 
drámája a második osztályból való munka. A darab az író nagy művelt-
ségére, ízlésére, színpadi ismeretére s egy pár helyen bravúros techniká-
jára vall. — N. n. : Bulla János meghalt. Napihír a Petőfi-Társaság egy-
kori tagjának elhúnytáról. (У. ö. folyóiratunk 1915. évf. 345. 1.) 

U. i. 319. sz. —- N. n. : Az első Jókai-film premiéreje címen A sze-
gény gazdagok filmjét ismerteti. 

U. i. 337. sz. •—- p. k. : A táncosnő. Lengyel Menyhért új drámájának 
bírálata. «Ez a tárgy Dumasnál is regényszerű volt s Lengyel sem tudta 
megakadályozni a cselekmény epikai szétfolyását.» 

U. i. 352. sz. — Porzsolt Kálmán : Ciklámen címen Gábor 
Andornak a Vígszínházban 1915 december 18-án előadott drámáját 
ismerteti. «A színjáték trükkje — két nő annyira hasonlít egymáshoz, 
hogy össze lehet őket téveszteni —- nem új ugyan, de G. ügyesen tar-
kítja benne a félreértéseket.» 

U. i. 358. sz. — Péchy-Horváth Rezső : Katona-nóták a világháború-
ban. Adalékok. — Az Irodalom-rovatban : Arnos Vilmosnénak : Mesés 
délutánok, — Emőd Tamásnak : Dicséret, dicsőség, — Szabolcska Mi-
hálynak : Háborús versek könyve, — Túri Bélának : A háború belülről 
nézve, — Herczeg Ferencnek : Magdaléna két élete, — Krúdy Gyulának : 
Szindbad, — Harsányi Lajosnak : Halálfejű pille (novellák), — Lázár Ist-
vánnak : A kékhajú fantom, — Wlassics Tibornak : Világok tusáján (ver-
sek) c. munkák ismertetése. 

Pesti Napló. 1915. évf. 310. sz. — Kárpáti Aurél Lázár Miklós hadi 
tudósításairól ír. 
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U. i. 325. sz. — Kacziány Géza : A névtelen félistenek a színpadon 
címen a régi Nemzeti és Népszínház múltját eleveníti fel. 

U. i. 332. sz. — Dr. E. L. : Magyar fajrokonok felfedezése a fogoly-
táborokban címen Kunos Ignácnak a magyarság eredetére és fajrokonaira 
vonatkozó tanulmányáról tett nyilatkozatát közli, amely szerint megta-
lálta a rokon tatárnépek népmondái között Árgirus királyfi és Tündéi-
Ilona történetének, továbbá Jóka ördögének ötletes tatár változatát. Nép-
dalaik pompásak és feltűnően magyar ritmusúak. Magyar szókincsünknek 
sok, eddig nem ismert eredetű szavára derült világosság. 

U. i. 333. sz. — Dóczi Lajos 70 éves. Alkalmi közlemény. 
U. i. 336. sz. — Sz. Gy. : Az Áldozat. Vörösmarty szomorújátéká-

nak a költő születésnapja 115-ik évfordulója alkalmából való előadásáról. 
(V. ö. Budapesti Hirlap. 1915. évf. 335. sz.) 

U. i. 337. sz. — N. n. : Benedek Aladár meghalt. Nekrológ. 
U. i. 338. sz. — Bródy Miksa : A táncosnő címen Lengyel Menyhért 

új drámáját ismerteti. 
U. i. 339. sz. — Hernády Sándor : A kisasszony férje címen Dré-

gely Gábor ily című drámáját, — L. E. pedig Pesti specialitások címen 
Tábori Kornél könyvét ismerteti. 

U. i. 346. sz. — L. L. röviden ismerteti Krúdy Gyula : Pest 1915-ben 
című regényét. 

U. i. 351. sz. — K. e. : Kiss József háborús versei. Könyvismertetés. 
U. i. 353. sz. — Bródy Miksa : Ciklámen címen Gábor Andor szín-

müvéről ír. «G. A. legújabb darabja a szerző kiváló készségét árulja el 
az iránt, ami a színpadi mesterségben a legnehezebben elsajátítható : a 
színmű tiszta felépítésének titkát.» 

Polgáriskolai ; Közlöny. 1915. évf. 11. sz. — Koller István: A *Toldi> 
lélektani tárgyalása. Értekezés. 

Sárospataki Református Lapok. 1915. évf . 4 4 . sz . — Gulyás József: 
A reformáció jelentősége nemzeti életünk és irodalmunk szempontjá-
ból. Egy a címben megjelölt tárgyról szóló alkalmi felolvasás kivonata. — 
Sz. : Két német nyelvű munka magyar írótól. Rácz Lajos, Philosophie 
in Ungarn és Montesquieu in Ungarn с. dolgozatainak ismertetése. 

U. i. 1916. évf. 1. sz. — N. n. : Baksay Sándornak 1904 febr. 13-án 
kelt, Bácz Lajoshoz intézett levelét közli. (Ebben a költő megköszöni 
líácz Lajosnak, hogy megküldte neki a Baksay-féle Homérfordításról a 
Deutsche Literaturzeitungban megjelent cikkét.) 

Slovenské Pohlady. 1915. évf. 7. sz. — Közl i a M. T. Akadémia fel-
hívását a «Magyar írók elete és munkái» számára beküldendő adatok 
ügyében. 

Soproni Napló. 1915. évf. 295. sz. — Payr Sándor: Lackner Kristóf 
tudóstársasága (1604.) A soproni Foedus Studiorum (Studentenbund) 
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történetének áttekintése. 1604 jún. Ií2-én jelentette be a tanácsnak Lackner 
Kristóf dr., az új bíró, hogy a soproni tanult emberekből litteratus társa-
ságot alapított s kérte a hatósági megerősítést. Lackner alkotása nem 
diákönképzőkör volt, nem is tudós akadémia ; leginkább emlékeztet a 
reneszánsz korának tudós társaságaira, amilyent pl. Celtes Konrad alapí-
tott Bécsben és Budán Sodalitas Litteraria Danubiana néven. A társaság 
tagjai csak egyetemen járt, tanult emberek ós nemesek lehettek. (A tanács-
beliekre ez a feltétel nem volt kötelező.) A férjjel együtt a feleség is tagja 
lett a szövetségnek. Belépéskor minden tag valamely jeles szerzőtől való 
értékesebb könyvet tartozott a könyvtárnak adni. Ezenkívül tagsági díj 
is volt. E Studentenbund tagjai a régi német gimnázium mellett 1667-ben 
egy új magyar gimnáziumot (a mai líceumot) alapítottak, amelynek taná-
rai szintén benne voltak a litteratus szövetségben. Lackner irodalmi haj-
lamaira jellemző, hogy mintegy tizenkét műve jelent meg nyomtatásban. 
A soproni ev. gimnázium számára — a Nádasdy grófok kérésére — három 
érdekes színművet is írt és adott ki nyomtatásban, melyek a soproni 
színészet történetére nézve fontosak. A Lackner alapította társaság 
1604-től 1674-ig működött (sajnos a német és latin irodalom mellett, a 
magyart elhanyagolta, bár Lackner tudott magyarul). Pecsétjének s az 
alapító kisebb alakú arcképének rézmetszett! kliséi ma is megvannak az 
ev. konvent birtokában. — 0. J. : Dóczi Sopronban. Látogatás a 70 esz-
tendős költőnél. A költővel való beszélgetés leírása. Adomák. — Richly 
Rezső a következő könyveket ismerteti: Juhász Gyula: Új versek ; Berk 
Mária, Roó Richárd : Kisvárosi muzsika. 

Századok. 1915. évf. 10. sz. — Dékány István : Történelmi realizmus 
és fejlődésszemlélet. (Néhány megjegyzés a régi és új módszer vitás kér-
déseiről.) Hosszabb fejtegetését szerző e szavakkal végzi : «így mondhat-
juk a történelmi módszer, történelmi életfelfogás, történeti érzék tagadói-
val és bírálóival szemben, hogy a történelem mint tudomány maga a 
kor életének kifejezése, mely jelentőségben nem, csak a formákban vál-
tozhat». — Vértesy Jenő: Gorzó Gellértnek, Ráday Pálról írt munkáját 
ismerteti és bírálja (v. ö. folyóiratunk: 1915. évf. 318.1.). — Sisid Nándor : 
A Nándor fejervár név jelentéséről. Valószínű, hogy Belgrád mellett levő 
Vracar nevű hegy a rajta termő nádra (nándor) nevű növénytől nyerte a 
Nándor vagy Nándorhegye nevet ; a hegy után pedig a szomszédos város 
is a Nándorfejérvár elnevezést kapta, nyilván megkülönböztetésül Székes-
fejérvár ós Gytilafejérvár városok nevétől. A Nándorfejérvár szó értelme 
tehát nem görög vagy bolgár Fejérvár, mint eddig hitték. — Müller Fri-
gyes : A Gellért-legenda kérdéséhez címen Madzsár Imre fejtegetéseire 
tesz megjegyzéseket. 

Színházi Élet. IV. évf. 1915. 12. sz. — Schlemmer Antal : Horvát 
színházi élet. «A zágrábi horvát nemzeti színházban most Bródy Sándor 
Tanítónője a kasszadarab», Lubic ismert horvát író kitűnő fordításában. 
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Társaság. 1915. évf. 43. sz. — Lakatos László: Takács Terézia. 
«Hangulatos» sorok Dukai Takács Judit rokonáról, T. Teréziáról, akinek 
egy verse maradt fönn : A mátka keserve ; ebből néhány versszakot közöl. 
Az, akihez szólt, Győr alatt esett el 1809-ben. 

Tolnai Világlapja. 1915. évf. 52. sz. — Közli Drégely Gábor és Lengyel 
Menyhért fényképét (darabjaik előadása alkalmából.). 

Új Idők. 1915. évf. 47. sz. — Zilahy Lajos : Dalolnak a katonák címen 
háborús dalokat közöl. — K. n. : Kék vizek mellett. Vasady Balogh György 
ily című háborús könyvének ismertetése. 

U. i. : 48. sz. — N. n. : Dicséret, dicsőség. Emőd Tamás verses könyvé-
nek ismertetése. 

U. i. : 50. sz. —• N. n. : Lampérth Géza : Az én rózsáim c. könyvé-
nek ismertetését közli. 

U. i. : 51. sz. — N. n. : Dutka Ákos verseit ismerteti. 
U. i. 52. sz. — Háborús versek könyve. Tájékoztató sorok a Szabolcska 

Mihály szerkesztésében megjelent háborús verses kötetről. 

Uj Nemzedék. 1915. évf. 43. sz. — Csongor: Néma magyarok. Rákosi 
Jenő a Budapesti Hírlapban megtámadta Adyt s vele együtt azt az egész 
«felekezetet», amely a háború előtt olyan hangos szóvivője volt a modern 
magyar irodalmi mozgalmaknak s amely most, a nemzeti megpróbáltatás 
nagy napjaiban egészen elnémult. Adyt Jászi Oszkár vette védelmébe a 
Világ hasábjain s kifejtette, hogy mindazok, kik az új, a modern Magyar-
országért küzdenek, korántsem némultak el végképpen. Most nem beszél-
hetnek, de majd a háború után elmondják mindazt, amit a háború alatt 
gondoltak. — Jolsvay : Palika. Gábor Andornak a Nemzeti Színházban 
bemutatott darabja kapcsán a pesti lélekről s a Nemzeti Színházról ír. 

U. i. 45. sz. — Jolsvay : A magyarság a filmen. Bródy Sándor Lyon 
Leájának ós Kiss József Simon Juditjának filmre kerülése alkalmából írt 
gúnyos cikk. 

U. i. 46. sz. — A Följegyzések rovatában Dunántúli contra Babits 
c. alatt a lapokban (Budapesti Hírlap, Világ stb.) folyó vitához találunk 
hozzászólást, mely szerint a Babits-ügy két ellentétes irány kiélezésével 
vált azzá, amivé tették. — Kádár Lehel : Mit búsulsz Kenyeres ? Komáromi 
János ily című háborús kötetének ismertetése. Komáromi János kér-
déséből mintha öntudatlanul kiszólna az ősmagyar mélabú, mely hol 
zsoltár, hol panasz, hol virágének, de búbánat mindig. Erős, biztos kézzel 
formálja ki anyagából az alakokat ! Leírásai szűkmeséjűek, de pótolja 
mindezt a közvetlenség ós gyorsan lüktető drámaiság. 

U. i. 47. sz. — Milotay István : Harc a lobogókért címen a Budapesti 
Hirlap «Dunántúli»-ja és az ú. n. «nyugatosok» polémiájához szól hozzá. 

U. i. 51. sz. — M. J. : Petőfi öröksége. A Petőfi-Társaság legutóbbi 
tagválasztásának kritikája. 
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Ungarische Rundschau. 1915. évf. 2. sz. — Ludwig von Thallóczy : 
Johann Christian von Engel und seine Korrespondenz. 1770—1814. A XVIII. 
század latinul író magyar történészei (Pray, Katona István) és a XIX. 
század első negyedében meginduló magyarnyelvű történetírás mellett a 
magyar gondolkozást képviselik Engel és Fessier német munkái is. Cikk-
író vázolja a Szepességből származó történetíró, J. Chr. Engel életét. 
1813/14-ben jelent meg Bécsben Engel főmunkája, az ötkötetes «Geschichte 
des Ungrischen Reichs». Az értekezés főrészét Engel kiadatlan levelezé-
sének közlése teszi. A levelek főleg a magyar történetírás és művelődés-
történet számára bírnak értékkel. A címzettek ós levélírók között a követ-
kező nevekkel találkozunk : Carl Gottlieb Windisch, gróf Teleki József, 
Teleki Domonkos, Cornides Márton, Gyarmathi Sámuel, Hannulik János, 
Sinkai György, gróf Bánffy György, Rumi, Hormayr, Schwartner Már-
ton, stb. — Bernhard Munkácsi : Professor Hermann Vámbéry, 1832— 
1913. (III. bef. közlemény.) A Budapesti Szemle 1915. évf.-ban megjelent 
cikk fordítása. V. ö. folyóiratunk 1915. 263. — Wilhelm Tolnai : Etymo-
logisches Wörterbuch der ungarischen Sprache. Beható ós a magyar szó-
fejtés történetére is kiterjeszkedő ismertetés a Gombocz-Melich-féle Magyar 
Etymologiai Szótárról. — Ludwig Bácz : Montesquieu in Ungarn. Német 
fordítása az Akadémiai Értesítő 1914. évf.-ban megjelent cikknek. Montes-
quieu 1728-ban járt Magyarországon. (Ismeretségben volt Bonneval francia 
politikussal, aki, mint a török császár embere, többször érintkezett Rákóczi 
Ferenccel, Mikes említi is őt Törökországi Leveleiben.) — Marianne Czeke : 
Das ungarische Shakespeare-Jahrbuch für 1914. Ismertetés. — Gustav 
Heinrich : Der älteste deutsche Dichter Ungarns. Czinkotszky Jenő Oswald 
újbányái jegyző német verses elbeszéléséről szóló értekezésének ismertetése. 
Oswald XIV. századi költeményének tárgya ugyanaz, mint a Valkai András 
históriájáé a János pap országáról (1573). — Adolf Kohut : Ein unge-
druckter Brief К. M. Kertbenys aus dem Jahre 1848. Közli Kertbenynek 
1848 ápr. 2-án Frankfurtban írt levelét, melyet gyaníthatólag Varnhagen 
von Ensehez intézett. 

Uránia. 1915. évf. 11. sz. Szász Károly: Színházi levél. Mélyenjáró, 
elvi alapokon nyugvó becses fejtegetés a Nemzeti Szinház művészi hiva-
tásáról. A cikk megírására az a körülmény szolgáltatott alkalmat, hogy 
említett müintézetünk előadta Gábor Andornak Palika című darabját, 
mely úgymond «nemcsak eszközeit illetőleg sérti a tiszta erkölcsi érzéket, 
hanem tanulsága is veszedelmes lehet». Szerző ezután a szóbanforgó da-
rabbal kapcsolatban utalva a művészet és erkölcs viszonyára, rámutat 
arra, hogy a Nemzeti Színházban újabb időben háttérbe szorult Vörös-
marty, semmiképen sincs méltóan képviselve a műsorban Szigligeti. Csiky 
Gergely darabjainak mellőzése is indokolatlan . . . Szomorú, hogy az iro-
dalomtörténet fényes lapjain ragyogó nevek közül sok alig fordul elő ma 
már Nemzeti Színházunk színlapjain. A bajokon segítendő, a Nemzeti 
Színháznak kell, hogy legyen jó dramaturgja, megfelelő drámabiráló bi-
zottsága, képzett rendezői kara és erős előadó személyzete, mindenekfelett 
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irodalmi és sajátlagos színházi szempontból teljesen hozzáértő, erős egyé-
niséggel bíró igazgatója . . . (E cikk u. e. felírással különlenyomatként is 
megjelent Budapest, 1915. 20 1.) — Kárffi Ödön : Petrarca és a magya-
rok. Petrarca levelezéséből az András herceg magyar nevelőjére, Bóbert 
minorita szerzetesre és a Nagy Lajos bosszuló hadjáratára vonatkozó so-
rok ismertetése. — Marót Károly : Petőfi és a kinema. Fejtegetés arról, 
hogy Petőfinek A helység kalapácsa c. költeménye, mely a kinémának 
leghalványabb fogalma nélkül Íródott (1844 okt. 27-én jelent meg), a leg-
anyagszerűbb fényjáték, egy teljesen kész szövegkönyv, melyet a legter-
mészetesebb változtatásokkal gyerekjáték a komikus eposz nyelvéről a 
mozi-komédiáéra fordítani. 

U. i. 12. sz. — Szász Károly : Színházi levél. Cikke elején szerző 
Újházi Edének és Gabányi Árpádnak, a Nemzeti Színház két, nemrég 
elhunyt művészének pályafutását ismerteti, majd Hegedűs Gyulának a 
Calderon Zalameai bíró c. darabjában való fellépéséről emlékezik meg ; 
végül Hevesi Sándornak a Nemzeti Színházban előadott drámáját, «A ma-
donna rózsájá»-t méltatja. Hevesi . . . «áttanult, a pompásan megismert 
más írók, tudósok és költők szellemének fényével vetíti elénk darabjának 
képeit. Úgy beleélte magát — például -— Maeterlinck lelkivilágába, hogy 
annak még frazeológiáját is eltanulta.» — N. п.: »Háborús versek.» Ifj. 
iSzász Béla ily című füzetének rövid ismertetése. 

Vasárnapi Újság. 1915. évf. 51. sz. — N. n. : Bövid megemlékezés 
Molnár Ferenc haditudósításairól. 

Világ. 1915. évf. 310. sz. — Babits Mihály nyilatkozata. B. M.-nak 
Dunántúli támadására írt válasza. 

U. i. 313. sz. — Ignotus: Spécik. Vita a Babitsot támadó Dunántúlivá]. 
U. i. 314. sz. — Nagy Lajos : Ady Endre és Gyóni Géza. Dunántúli-

val szemben védelmébe veszi Ady Endre és társai költészetét s Gyóni 
Gézáét is támadóival szemben. 

U. i. : 317. sz. — Abonyi : Levelek. Hozzászólás Bákosi és az ú. n. 
«nyugatosok» vitájához a nyugatosok mellett. 

U. i. 319. sz. — Az első Jókai-film. Ismertetés a Szegény gazdagok 
filmjéről. 

U. i. 321. sz. — Ignotus : Aztánra. Vezetőcikk arról, hogy «mennyire 
közszabadsági és közhaladási életérdek kivált nálunk az irodalom, tudo-
mány és művészet szabadsága». 

U. i. 324. sz. — Csizmadia Sándor : A költészetről és a költőkről 
címen tárcában szól hozzá a Budapesti Hirlap ós az ú. n. «nyugatosok» har-
cához. — Közli Ady Endre nyilatkozatát Dunántúlinak a Budapesti Hír-
lapban megjelent támadására. •— N. n. : Komáromi János Mit busulsz, 
Kenyeres ? c. könyvének ismertetése. 

U. i. 326. sz. — Túlontúli Leszidor : Válasz Szidoréknak. A Budapesti 
Hirlap Dunántúlijával és Szidorjával polemizál. Védelmezi Adyt és Ba-
bitsot Dunántúliék ellen. 

U. i. 327. sz. — Mariay Ödön : Válasz. Polemizál a Budapesti Hirlap 
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nov. 23-iki tárcájával s Ady költészetét védelmébe veszi támadói ellen. — 
Magyar darab reprize Frankfurtban. Közlés Molnár Ferenc Liliom c. 
külvárosi legendájának 1915 nov. 28-ára tervezett előadásáról. 

U. i. 328. sz. — Túlontúli Leszidor : Viharmadáridalom. Rákosi Je-
nővel polemizál. 

U. i. 330. sz. — B. K. : Irodalom a háború után címen Paul Fiat ós 
Victor Giraud nyomán azt írja, hogy a holnap irodalma erőteljesebb ós 
egyszerűbb leszen a réginél. Nem lesz impresszionista. Az írók kerülni 
fogják a szóvirágokat. A közízlés visszatér a klasszicizmus felé. A közön-
séget azok a művek fogják lelkesíteni, melyekben a haza dicsőítése a cél. 

U. i. 331. sz. — lsák Emil: Háború és irodalom. «Igazi író távol 
marad a mostani háborútól s megvárja a béke idejét». 

U. i. 336. sz. — N. n. : Benedek Aladár meghalt. Az elhunyt költő 
méltatása és életrajzi adatai. (V. ö. Az Újság 336. sz.) 

U. i. 337. sz. — Kosztolányi Dezső : A táncosnő címen Lengyel Meny-
hért drámáját ismerteti. «L. M. született drámaíró. О állandóan jeleneteket, 
küzdelmeket lát, párbeszédeket hall. Majdnem minden drámájában kemény 
drámai mag van». 

U. i. 338. sz. — N. n. : A kisasszony férje címen Drégely Gábor ily 
című drámáját móltatja. 

U. i. 339. sz. — Tiszántúli : Petőfi és az akkori Dunántúliak címen pár-
huzamot von a Petőfi- és Ady-támadók közt. (Endrődi Sándornak Petőfi 
napjai c. könyve nyomán.) 

U. i. 352. sz. — Kosztolányi Dezső : Ciklámen. Gábor Andor ily című, 
a Vígszínházban bemutatott új darabjának ismertetése. Gábor Andor nem 
is mint emberalkotó mutatkozik be ezen az estén, de mint a színpad vir-
tuóza, aki játszik a problémákkal és az emberekkel.» (V. ö. Az Újság 
1915. 352. sz.) — Magyar darabok Hollandiában. Három magyar darab 
van most állandóan műsoron a legjobb hágai ós amszterdami színházak-
ban : Nagy Endre Miniszterelnök-e, Molnár Ferenc Ördög-e és Drégely 
Gábor Frakk-ja. [Utóbbin valószínűleg «А szerencse fia» с. darabot kell 
értenünk, melyet egyik-másik külföldi színházban nem eredeti címén ad-
tak elő.] — A Petőfi-Társaság ú j tagjai. (V. ö. Az Újság 1915. évf. 
352. sz.) — N. n. : Dutka Ákos verseskönyve. Ismertetés. «Dutka Ákos 
költészetében a magyar föld, az elárvult, fiáért könnyes és a téli ködös 
magyar föld szava, néma kisvárosok, puszta szobák hangja sír át csende-
sen a sötét éjszakába». — bit. I.: Krúdy Gyula Pest 1915-ben c. szép-
irodalmi munkájának ismertetése. «Kedves hangulatok, amelyeken ott érzik 
frissen ós illatosan az idő, amelyben megfogantak.» — N. п.: A győri sajtó 
története. Pitroff Pál ily című most megjelent munkájának rövid ismertetése. 

U. i. 358. sz. — Ambrus Zoltán : A holnap irodalma címen azt fej-
tegeti, hogy a holnap irodalma — legalább kezdetben — szegényes lesz. — 
Pilisi Lajos : Gyűlölet-irodalom címen az Alkotmány, Magyar Kultnra, 
Élet és Sziv hasábjain megjelent «gyűlölettermést» ismerteti. — Bálint 
Lajos : Molnár Ferenc Egy haditudósító emlékei c. könyvéről, — N. n. pe-
dig Emőd Tamásnak Dicséret, dicsőség c. verskötetéről tájékoztat. 

Irodalomtörténet. 10 


