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A Cél. 1916. évf. 12. sz. — Farkas Zoltán: Irodalom. Csathó Kálmán 
«Te csak pipálj Ladányi», — Krúdy Gyula «Aranykézutcai szépnapok» és 
Laezkó Géza «Noémi fia» с. regényének bírálata. «Laczkó könyve nem 
túlságosan könnyű olvasmány, de tartalmának gazdag változatossága és 
művészi alakító ereje bőséges élvezettel hálálja meg az olvasására fordított 
fáradságot. Kevés írónk van, aki a próza zeneiségére annyira ügyelne, 
mint K r ú d y . . . Köznapi szavak új beállítású régies ízét alig tudja más 
ekként kiérezni és a Biedermeier lágy hajlású divatjának szentimentális 
endületét ma nálunk Krúdy stílusa ábrázolja a legjobban.» — —s—n: 

Színház. Földes Imre «Künn a bárány, benn a farkas», — Zsiros István 
«Gral-lovag», — Gábor Andor «Szépasszony» c. darabjának színi kritikája 

U. i. 1917. évf. l . sz . — Császár Elemér: Herczeg Ferenc új regényei. 
A Magdalena két élete, A hét sváb és az Arany hegedű c. művek bírálata. 
Herczeg e három regénye a régebbiekkel és egymással szemben is annyi ú j 
érzelmi, gondolati és művészi elemet rejt magában, mintha nem is egy író 
művei volnának. Ez a gazdagság biztosítéka annak, hogy írói pályája még 
nem jutott túl a delelőjén. — X.: Színház, к Jókai Mór regényéből Hevesi 
Sándortól átdolgozott Kárpáthy Zoltán c. színmű, — Hajó Sándor Démonok 
c. komédiája és Herczeg Ferenc Kék róka c. színjátékának rövid kritikája. — 
Z. : Tüzpróba. Drasche-Lázár Alfréd ilycímű regényének bírálata. 

U. i. 2. sz. — A színikritika őszintesége. Idézet Keszler Józsefnek 
abból a bírálatából, melyet Herczeg Ferencnek Kék róka c. darabjáról írt. 
Az idézet szerint « . . . végre egy darab, melyről az ember tartózkodás, 
fontolgatás, óvatos körültekintés nélkül mondhatja el hálával teljes el-
ismerését » — П.: Arany János. Alkalmi cikk. Arany ünneplése, búcsúz-
kodást is jelent «attól a kortól, mely a magyar államiságot, a magyar 
nyelvet, az irodalmat, társadalmi életet kizárólagosan a magyar fajból 
sarjadzott elemekből rótta össze és . . . szokásaiban és erkölcseiben is szín-
magyar volt.» — Lemur Gyulai Ágostnak Háborús Antológia, — Tormay 
Cecilnek Emberek a kövek között, — Nagy Endrének Sienai Szent Katalin 
vőlegénye, — Móricz Zsigmondnak A tűznek nem szabad kialudnia c. 
szépirodalmi műveit ismerteti és bírálja. — Farkas Zoltán : Színház. 
Kárpáti Aurél és Vajda László Kőmíves Kelemen c. darabjának, továbbá 
Hevesi Sándor Hadifoglyok c. drámájának színibírálata. 
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A Hét. 1916. évf. 20. sz. — N. n. ismerteti Kelemen Viktornak József 
hazamegy c. könyvét. 

U. i. 21. sz. — N. n. Szabó László A modern újságírás c. könyvé-
ről ir. 

U. i. 22. sz. — H. A. Csathó Kálmán A varjú a toronyórán c. 
regényét ismerteti. 

U. i. 23. sz. — Borona a következő könyveket ismerteti : Balázs Béla : 
Lélek a háborúban, — Peterdi Andor : Háborús versek, — Szabolcska 
Mihály : Szívem szerint, — Szép Ernő : Élet ós halál. 

U. i. 24. sz. — Sebők Zsigmond. Arckép és rövid jellemzés. «Művésze 
volt a magyar nyelvnek.» — Lakatos László: Kosztolányi Dezső Tinta c. 
kötetét ismerteti. — Névtelen ismertetés Doleschall Ervinné : Hulló rózsák 
és Keleti Arthur : Angyali üdvözlet c. verskötetéről. 

U. i. 25. sz. — Ismertetés Ifj. Pintér I m r e : Csatatüzben c. vers-
kötetéről és Benda Jenő : Mikor a halottak visszatérnek c. kis drámájáról. 

U. i. 26. sz. — Halasi Andor bírálja Herczeg Fereno : A hót sváb c. 
regényét. Herczeg Ferenc az irodalmi forradalom idején is megtartotta 
régi művészi irányelveit. — Névtelen kritika Kaczér Illés : Khafrit, az 
egyiptomi asszony c. regényéről és Salgó Ernő : írók és színdarabok c. 
könyvéről. (V. ö. folyóiratunk: 1917. évf. 61. 1.) 

U. i. 29. sz. — Ismertetés Stefan J. Klein : Ungarische Erzählungen 
с. kötetéről. 

U. i. 30. sz. -— Ismertetés «Az irodalom boudoirjában» с. könyvről. 
(V. ö. folyóiratunk: 1917. évf. 102. 1.) 

U. i. 31. sz. — Névtelen kritika a következő könyvekről: Vécsey Leó : 
Antik kőkereszt, életem, — Halasi Ödön : Német-Belgiumban, — Lévai 
Mihály : A fekete hegyeken. 

U. i. 32. sz. — Kritika Báskai Ferenc : Hivatalnokleány c. színművé-
ről, — Krúdy Gyula : Aranykéz-utcai szép napok c. novellás kötetéről és 
a «Zuboly könyvé»-ről. (V. ö. utóbbiról folyóiratunk : 1917. évf. 208. 1.) 

U. i. 36. sz. — Zolnai Béla : Saison előtt. Nem mondtunk le a szín-
házról, de azért mindenki érzi, hogy valami háborús változás végbemegy 
a lelkekben. A század elejének irodalmi eszménye, az egyéniség, az 
egoizmus kultusza kezd szétomladozni. Az írók régi témáikat érlelik 
megírásra, az irodalom még háborúelőtti. A tavaly előadott színművek az 
individualizmus jegyében születtek. 

U. i. 37. sz. — Somló Sándor. Bövid nekrolog. Kvalitásos színész 
volt és mólyérzésű lírikus. Élete a rosszul értelmezett idealizmus tragé-
diája volt. 

U. i. 38. sz. — Zolnai Béla : Ars imperatrix. A háború nem hall-
gattatta el a múzsákat, sőt nagy föllendülést hozott az irodalomba. Bécstől 
a német Lille-ig magyar színműveket adnak a színpadokon. Soha ennyi 
verskötet és szépirodalmi munka nem jelent meg. A frontokon is mohón 
olvassák az új könyveket. Ehhez az irodalomhoz a megsokszorozódott 
élmények szolgáltatják a talajt. A háború leleplezte az embert, mint 
érzelmes lényt és megmutatta, hogy az érzelem, az esztétikum élet-
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szükséglet. Esztétikai ösztön nyilatkozik meg mindabban, ami a háború 
emlékét megrögzíteni kivánja a romantika számára. Az irodalom ma már 
igen érzékeny lemez, melybe a háború finom rezgései is belevésődnek. 

U. i. 39. sz. — Ágai Adolf. Arckép és nekrolog. «Igazi pesti író», 
«a magyar újságirodalomnak legnagyobb alakja» volt. — Z. В.: Echegaray. 
Echegaray meghonosításával a Nemzeti Színház egyikét végezte legméltóbb 
munkáinak. — ib. : Szökött katona. Szigligeti népszínművének fölújításá-
ról. "Vannak a «Szökött katoná»-ban motívumok, melyek a drámának 
évszázados kelléktárából valók és sohasem fognak elavulni, mert mindenkor 
emberi megértésre találhatnak. — Ismertetés Riedl Frigyes : Shakespeare 
ós a magyar irodalom c. füzetéről. (Y. ö. folyóiratunk : 1917. évf. 56. 1.) 

U. i. 40. sz. — Z. B. : Keringő. Bírálat Buttkay György darabjá-
ról. — ib. : Ozorainé Kálmán Margitnak Anna c. színművét kritizálja. 

U. i. 41. sz. — L. E.: Az idegen leány. Színi kritika Lakatos László 
darabjáról.— ib.: Fenn az ernyő, nincsen kas. Bövid cikk Szigligeti víg-
játékának fölújításáról. — Zolnai Béta : Dekadensek alkonya. Minden 
kornak megvolt a maga költőideálja, mely ugyan nem födi teljesen a való-
ságot, de jól mutatja, hogyan képzelte egy-egy kor a maga költőjét és 
milyennek szerették mutatni magukat a költők. A dekadens írók életcélja 
az élmény, az élet dologtalan szemlélete volt, ideáljuk a párisi züllött 
költő. Költészetük levegőjét a nemzetközi életnek bohém világa alkotta. 
Ma már az ízlés megváltozásával, a dekadens költő-típus nem ideál 
többé, de a dekadencia, mint költői motívum, nem fog eltűnni. 

U. i. 42. sz. — Z. В. : IV. Henrik. Shakespeare tragédiájának II. részét 
a Nemzeti Színház okt. 11-én (először) szinrehozta. 

U. i. 43. sz. — Z. В.: Királynőm... meghalok érted! Villányi Andor 
darabjáról. — Philologus : Mircio magyarul. Kritika Gábor Andor Mistral-
fordításáról. «А költői kifejezés átformálódása és modern fölfrissülése 
és az egész stílusbeli megújhodása irodalmunknak megérlelte a vágyat a 
régi fordításoknak itt-ott kicserélésére.» — Pur izmus. Hirlapírásunk ide-
gen szavairól. 

U. i. 44. sz. — Philologus : Az arany hegedű. Herczeg Ferenc új 
regénye a háború lelkének diszkrét eleganciájú megrögzítése és az írónak 
legszubjektivebb alkotása. — K. A. Somlyó Zoltán : Végzetes verssorok c. 
verskötetéről ír. «О a tiszta impresszionista és szimbolista.» — ib. Barta 
Lajos : Zsuzsi c. darabját bírálja. 

U. i. 45. sz. — Zolnai Béla : Farsang. Molnár Ferencet osztatlan el-
ismerés fogadja a publikum minden rétegében. О az új nemzedéknek leg-
akadémikusabb írója. Soha forradalmárként nem lépett föl és mindig 
objektiv író volt, aki sok tradicióérzéket hozott magával. Modern darabjain 
is érzik a földhöz kötöttség. A «Farsang»-ban a biedermeierizmus divatja 
Molnár Ferenc egyik régi asszony-témájával szövődött össze. — Philologus : 
Ő nyájas Olvasó. Karinthy Frigyes könyvéről. «A stílus-paródiának Petőfi 
Helység kalapácsa óta Karinthy a legkiválóbb képviselője irodalmunkban.» 

U. i. 46. sz. — Dr. Gragger Róbert arcképe és cikk a berlini magyar 
tanszékről. «Joggal remélhetjük, hogy ez a tanszék nemcsak a magyar 
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kultúra iránt való érdeklődést fogja fölkelteni külföldön, hanem a tudomány 
jóakaró útbaigazításával megteremti a külföld kapcsolatát mai élő irodal-
munkkal is és egyik legszebb sikere lesz, ha központi szervévé válik a 
magyar irodalom külföldi terjeszkedésének.» 

U. i. 1917. évf. 4. sz. — Zolnai Béla: A váratlan vendég. Színikritika 
Vajda Ernőnek ilycímű, a Magyar Színházban 1917 jan. 20-án bemutatott 
darabjáról. — L. E. Kóbor Noémi : 1916. Anti tanár úr. K. N. novellás 
kötetének ismertetése. 

U. i. 7. sz. — Zolnai Béla : Ar any-jubileum. Arany János neve me-
gint aktuális. Sokan dilemma elé állítják közönségünket, hogy válasszon 
Arany vagy modern költőink között. Pedig a két irány nem zárja ki egy-
mást. A hagyományok tisztelete megfér a modernséggel és modern költőink 
nem ellenségei Aranynak. Költészetünk a XX. század elején gyökeres át-
alakuláson ment keresztül s a költői stilus egy irodalmi forradalomból meg-
ifjodva, megszinesedvc került ki és a realisztikus természetábrázolás hát-
térbe szorult. Költészetünk Arany világától visszatért Vörösmarty arisz-
tokratikus és irreális világába. 

U. i. 8. sz. — Zolnai Béla : Még egy jubileum. Tompa Mihály szüle-
tésének 100 éves fordulója alkalmából megrajzolja T. arcképét. Tompa 
mélabúja és elfojtott magyarsága ma is aktuális. Mai háborús költésze-
tünknek is ez a melankólia az igazi hangja. 

A Katholikus Tanltdnők-Lapja. 1917. évf. 2. sz. — Tordai Grail Erzsi: 
A legyőzhetetlen ország. Egy Dődy álnevű szerző ilycímű utópisztikus 
regényének ismertetése. 

A Tett. 1916. évf. 9. sz. — Mácza János: Molnár Ferenc mirákuluma. 
A «Fehér felhő» a jó ízlésben kétségtelenül kiemelkedik a színpadok 
háborús terméséből, de így is a szerző tipikus pesti volta és nem meg-
vetendő üzleti érzéke semmivel sem tudott több benső értéket adni nekünk 
mestertársai aktuális fércmunkáinál. — Kázmér Ernő : Szemere György-
Apró regények c. kötetéről ír. 

L. i. 10. sz. — Kassák Lajos : Programm. (V. ö. Figyelő-rovatunkat.) 
U. i 11. sz. — Halasi Andor: A 12 ponthoz. (L. Figyelő-rovatun-

kat.) — Wirkmann Imre : Emőd Tamás és Dutka Ákos verskötetéről ír. 
Emőd «a frappáns pointekből összeácsolt kabaréműsor napszámosa». Dutka 
« a kis város szük látókörű, tavaszóbredést, első szerelmet éneklő . . . . 
dalnoka». 

U. i. 12. sz. — György Mátyás : Barta Lajos Szerelem c. darabjáról 
ír. «Barta a női lélek mélyéből bányászott.» 

U. i. 14. sz. — Wirkmann Imre : A Kisfaludysták Shakespeare-
cécójához. Cikkíró támadó hangon kommentálja a Kisfaludy-Társaság 
Shakespeare-fölolvasásait. — Koszorú Ferenc Balázs Béla Lélek a háború-
ban c. kötetét bírálja. — Komját Aladár : Molnár Ferenc rendjele. 

U. i. 15. sz. — Wirkmann Imre Kaffka Margit Két nyár c. könyvét 
bírálja. — Mácza János : Intim színpad ? Aréna ? Bárdos Artúr színházá-
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nak megnyitása alkalmából. «A széles lendületű ógörög s a hatalmas kon-
cepciójú Shakespeare-drámáknak inkább felel meg a Reinhardt arénája, 
míg viszont pl. Ibsen kevés szereplőjű lélekdrámáit sokkal közvetetlenebben 
érzékelhetjük a kisméretű, félhomályban való színházakban.» 

U. i. 16. sz. — Kassák Lajos : Jelzés a világba. (V. ö. Figyelő-
rovatunk.) 

U. i. 17. sz. — Kassák Lajos: Az új irodalom. (V. ö. Figyelő-rova-
tunkat.) — Mácza János : Salgó Ernő írók és színdarabok c. és Pásztor 
Árpádnak Poe Edgárról szóló könyvét ismerteti. (Előbbit 1. folyóiratunk : 
1917. évf. 61. 1.) 

Az Érdekes Újság. 1917. évf. 6. sz. — Két képet közöl Herczeg Ferenc-
nek : A kék róka c. drámájából. 

Az Est. 1917. évf. 26. sz. — Koroda Pál és a Petőfi-társaság. Herczeg 
Ferencnek, a Petőfi-társaság elnökének nyilatkozata abból az alkalomból, 
hogy Koroda Pál az egyik esti lapban megtámadta a Petőfi-társaságot, 
amelynek ő maga is tagja. (L. még u. e lap 30. sz.) 

U. i. 44. sz. — Arany bölcsője százesztendős lett. Vezető-cikk Arany 
János jelentőségéről. 

U. i. 53. sz. — (a. z.) : Irodalmi jutalom-tételek, « . . . a nem kedvelt 
műfajok favorizálásával és az iskolai feladatok megoldására való csábít-
gatással nem lehet irányítgatni azokat az írókat, akik akarnak is, tudnak 
is valamit.» 

U. i. 58. sz. — Hír arról, hogy Herczeg Ferencnek Kék róka c. víg-
játékát Berlinben a Deutsches Künstlerhausban (Der Blaufuchs címen) elő 
fogják adni. 

Az Újság. 1917. évf. 6. sz. — —án : Herczeg Ferenc új regénye. Az 
aranyhegedű c. regény ismertetése és bírálata. «Csak a rendkívüli intelli-
gencia alkotja az ember- és életábrázolásnak e fölényes módját.» 

U. i. 9. sz. — Kozma Andor teljes magyar Faust-fordítása. Hosszabb 
tudósítás a címben írt tárgyról. — (p. g.) Móricz Zsigmondnak A tűznek 
nem szabad kialudni c. munkáját ismerteti és bírálja. 

U. i. 10. sz. — E. A.: Legújabb költészetünk ledorongolása. Meg-
jegyzések Császár Elemérnek a Mübax-átok Körében 1917 jan. 9-ón — leg-
újabb költészetünknek az irodalmi hagyományhoz való viszonyáról — 
tartott felolvasására. 

U. i. 13. sz. — Keszler József: Kőmíves Kelemen. Dráma három 
felvonásban ; írta Kárpáti Aurél és Vajda László. Előadták a Nemzeti 
Színházban 1917 jan. 12-én. Színikritika. [L. a többi lapban is. Pl. Neues 
Pester Journal : 1917. évf. 13. sz. (—y-tól). — Éle t : 1917. évf. 3. sz. — 
Pesti Napló: 1917. évf. 13. sz. (sz-től)]. 

U. i. 17. sz. — Országos Arany-ünnep. Hír a nagyszalontai Arany-
ünnep előkészületeiről. 

U. i. 14. sz. — P—r. G. : Tűzpróba. Drasche-Lázár Alfréd ilycímű 
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regényének részletes ismertetése. «Az egész regény előadásmódja, a pár-
beszédek gördülékenysége, a színes jelenetek fordulatossága biztos kezű 
szemlélőre és rutinos íróra vall. Pompás a beállítása a pozsonyi tiszti-
karnak ; a hangulat itt szakasztott olyan, mint Herczeg Fereno Dolovai-
jában. [L. még Uj Idők : 1917. évf. 4. sz. — Budapester Fremdenblatt: 
1917. évf. 8. sz. — A Hét : 1917. évf. 5. sz. (Por.-tól)]. — Keszler József: 
Kék róka. (Színjáték három felvonásban ; írta Herczeg Ferenc. Előadták 
a Vígszínházban 1917 jan. 13-án.) Hosszabb színikritika. «Herczeg Ferenc 
darabja mindenekfölött szép, formára nézve minden kifogáson felül állóan 
tökéletes, rendkívül gazdag tartalmú lélektani tanulmány. . .» [L. a többi 
lapban is. Pl. Neues Pester Journal: 1917. évf. 14. sz. (Rajna Ferenctől).— 
Az Est : 1917. évf. 14. sz. (a. z.-től). A «Kék róka» az emberismeret, a 
mélyrelátás, a felsőbbséges életbölcsesóg és a játékos képzelet elsőrangú 
munkája. — Éle t : 1917. évf. 3. sz. (—c.-től). — Uj Idők: 1917. évf. 
4. sz. — Pesti Napló : 1917. évf. 14. sz.] — Mire megvénülünk. Hír arról, 
hogy Jókai Mór ilycímű regényét filmre dolgozta át Hevesi Sándor. Elő-
adták az Omniában. 

U. i. 19. sz. — Szilágyi Géza : Beszédgyilkosok. Hegedűs Gyula 
A beszéd művészete c. könyvének ismertetése. (Tárca.) 

U. i. 21. sz. — Kóbor Noémi könyve. Alexander Bernátnak a Pester 
Lloydban is megjelent ismertető cikke Kobor Noémi «Ezerkilencszáz-
tizenhat. Anti tanár úr» c. novellakötetéről. án : Somlyó Zoltán új 
könyvei. A Nyitott könyv és az Oszi regény o. munkák ismertetése. — 
—án Balázs Bélának Tristán hajóján c. verskötetét bírálja. — Mauks 
Cornélia: Mikszáth Kálmán és az angolok. Tárca. — —án: A váratlan 
vendég. Vajda Ernő színművének kritikája. (Bemutatta a Magyar Színház 
1917 jan. 21-én.) L. a többi lapban is. Pl. Élet: 1917. évf. 4. sz. — Pesti 
Napló: 1917. évf. 21. sz. (sz. gy.-től). 

U. i. 24. sz. — Új egyetemi rendkívüli tanár. H í r arról, hogy a király 
ő felsége Társaságunk választmányi tagjának Császár Elemér dr. budapesti 
tudomány-egyetemi magántanárnak az egyetemi rendkívüli tanári címet 
adományozta. 

V. i. 28. sz. — (P—r. G.J: Egy tanár jegyzetei. Farkas Pál ilycímű 
regényének ismertetése és bírálata. [L. még Uj Idők : 1917. évf. 5. sz. 
(Gereblyé-től)]. — (—nd): Pest. 1916. Krúdy Gyula ilycímű könyvének rövid 
méltatása. 

U. i. 30. sz. — Az Akadémia összes ülése. Hír arról, hogy a Vojnich-
díjat az arra illetékes bizottság (Bérezik Árpád, Császár Elemér és Szinnyei 
Ferenc) Molnár Ferencnek ítélte oda A fehér felhő c. darabjáért. 

U. i. 35. sz. — A dollárpapa. Színikritika Gábor Andor ilycímű 
darabjáról, melyet először 1917 febr. 3-án adtak a Magyar Színházban. 
[L. a többi lapban is. Pl. Élet : 1917. évf. 6. sz. (c-től). -— Pester Lloyd : 
1917. évf. 35. sz. (B. A.-tól). — Alkotmány: 1917. évf. 35. sz. (Perlaky-
tól). — Pesti Napló : 1917. évf. 35. sz.)] 

U. i. 39. sz. — Tagválasztás a Kisfaludy-Társaságban. (L. folyó-
i ra tunk: 1917. évf. 199. 1.) 
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U. i. 41. sz. — Keszler József: A hadifogoly. Vígjáték liárom fel-
vonásban ; írta Hevesi Sándor ; előadták a Nemzeti Színházban 1917 
febr. 9-én. [L. a többi lapban is. Pl. A Hé t : 1917. óvf. 6. sz. (Zolnai 
Bólától). — Alkotmány: 1917. évf. 41. sz. (Perlakytól). — Neues Pester 
Journal: 1917. évf. 41. sz. (—y.-től). — Az E s t : 1917. évf. 41. sz. (Bródy 
Sándortól). — Nyugat: 1917. évf. 4. sz. (Szini Gyulától). — É le t : 1917. 
évf. 7. sz. (—o.-tól). — Pesti Napló: 1917. óvf. 41. sz. (Sz. Gy.-tól)]. 

U. i. 43. sz. — Lévay József : Arany hólesője. Vers. (Születése századik 
évfordulójának ünneplésére a Kisfaludy-Társaságban.) — Arany János 
századik születésnapi évfordulója. A Kisfaludy-Társaság 1917 febr. 10-én 
tartott díszközgyűlésének leírása. (L. a többi lapban is.) 

U. i. 44. sz. — Lévay József napja. A főváros egész népe annak a 
csodás költeménynek hatása alatt áll, amelyet a 92 éves Lévay József írt 
Arany János századik születésnapjára. (L. Az Újság : 1917. évf. 43. sz.) 

U. i. 45. sz. — Szilágyi Géza : Poppel Éva. (Tárca.) Takáts Sándor : 
Zrínyi Miklós nevelőanyja o. könyvének ismertetése és bírálata. (V. ö. 
folyóiratunk: 1916. évf. 399. 1. és 1917. évf. 69. és 72. 1.) 

U. i. 47. sz. — A modern szinpad bemutatója. (1917 febr. 15.) Biró 
Lajos Lilla c. melodrámájának és Szép Ernő Kávécsarnok c. életképének 
ismertetése. 

U. i. 48. sz. -— Somlay Károly : Szökés párosan. (Tárca.) Novellisz-
tikus történet Kemény János erdélyi fejedelem ifjúkorából. 

U. i. 57. sz. — Két új könyv. Ifj. Hegedűs Sándor A lélekbúvár c. 
regényének ós Az aranynap címen megjelent elbeszéléseinek ismertetése. — 
(p—r.) Honti Tibornak Simon a kereszttel, — h. r. pedig Huzella Ödönnek 
A csend c. verseskönyvét bírálja. •— Hír arról, hogy Hajó Sándornak 
Démonok c. komédiája Hirschfeld Lajos fordításában a jövő évad elején 
színre kerül a bécsi Stadttheaterben. 

U. i. 58. sz. — Hír (a Tudomány-Irodalom-rovatban) arról, hogy a 
Kóczán-pályadíjat, mely drámai műre volt kitűzve, «A háló» c. munkájá-
val Lampérth Géza dr. nyerte el. 

Akadémiai Értesítő. 1916. évf. 12. sz. — Rácz Lajos: Leibniz és 
Magyarország. A jeles bölcselőnek hazánkra vonatkozó nézeteit ismertető 
cikk. Érdekes adata, hogy Leibniz 1713-ban folyamodott az erdélyi kancel-
lárságért, célját azonban nem sikerült elérnie. Arra a kérdésre, hogy járt-e 
Leibniz Magyarországon : az eddigi kutatás tagadó feleletet ad. (L. móg 
Sárospataki Beformátus Lapok: 1917. évf. 1—2. sz.) — A M . T. Akadémia 
beltagjainak irodalmi munkássága 1916-ban. Könyvészeti egybeállítás. — 
A füzet közli móg Csánki Dezső beszédét Thallóczy Lajos történetíró 
ravatalánál. (1916 dec. 4.) 

Alkotmány. 1916. óvf. 275. sz. — M. J.: Concilia (Békessy) Emil. 
(1847—1916.) Nekrolog. 

U. i. 287. sz. — N. Bákosi Jenőnek Aesopus c. vígjátékáról ír jubiláris 
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előadása alkalmából. — a. Villányi Andornak a Magyar Színházban be-
mutatott Királynőm, meghalok érted ! . . . c. darabját bírálja. 

U. i. 289. sz. — es. i. Szentmihályi Józsefnek Vak katona álma ée 
Neró barátnője c. if júsági színmüveit bírálja. 

U. i. 300. sz. — Anka János Barta Lajosnak Zsuzsi c. darabját bírálja. 
[L. még Pester Lloyd : 1916. évf. 300. sz. (B. A-tól.)] 

U. i. 301. sz. — Anka János bírálja Molnár Ferencnek Farsang c. 
színjátékát. [L. még Pester Lloyd : 1916. évf. 301. sz. (Alexander Bernáttól.)] 

U. i. 303. sz. — Vargha Dámján : Szent Domonkos magyar legen-
dájából. A Domonkos-rend 700 éves jubileuma alkalmából bő szemel-
vényekben ismerteti a Domonkos-legendát. 

U. i. 307. sz. — Harsányi Lajos : Egyházi énekeink szövegreformjá-
hoz. Az Országos Magyar Cecilia-Egyesület elhatározta, hogy egyházi 
énekeinket úgy zenei, mint szövegrészi szempontból revizió alá veszi. 
A cikkíró e tervhez szól hozzá. 

U. i. 315. sz. — Saly Dezső Pogány Kázmérnak A rokitnói mocsarak-
ban c. könyvéről ír. (Tárca.) L. még 325. sz. 

U. i. 317. sz. — Harsányi Lajos a Győrött megjelenő Családi-
Könyvtár c. vállalat katolikus szépirodalmi termékeit ismerteti. Foglal-
kozik Bodnár Gáspárnak Békében és háborúban, Tarczai Györgynek 
A jeruzsálemi özvegy és Törökné-Kovács Herminnek A harang c. el-
beszéléseivel, Sik Sándornak Salamon király gyűrűje c. misztériumával és 
Németh Istvánnak Kiáltás az Úrhoz c. versfüzetével. 

U. i. 318. sz. — Bárdos В.: Fieber Henrik. Irodalmi működése meg-
kezdésének negyedszázados évfordulója alkalmából írott tárca. 

U. i. 322. sz. — tb. Izsóf Alajosnak Túl a nagy vizeken o. könyvéről 
emlékezik meg. [L. még Katholikus Nevelés: 1917. évf. 1. sz. (Zsigovits 
Bélától.)] — N. Fónagyné-Gajáry Nelli dalgyűjteményét ismerteti. 

U. i. 335.. sz. — N. ismerteti Vidor Marcelnek A holt küszöb dalol c. 
verskötetét. 

U. i. 340. sz. — Anka János : Csongor és Tünde. Vörösmarty tündér-
játékának az Operában történt felújításáról írott tárca. 

U. i. 347. sz. — Mosony Lipót : Thallóczy Lajos és a török-magyar 
levéltári kutatások Konstantinápolyban. Th. vetette fel a gondolatot, hogy 
Bákóczi hamvain kívül fel kell kutatni a reá vonatkozó okiratokat a török 
levéltárakban. A szultántól nyert iráde alapján 1906-ban Th. maga érdek-
lődött a főbb levéltárakban s a következő évben a miniszterelnökség 
Karácson Jánost bízta a feladattal, majd ennek 1911-ben bekövetkezett 
halála után ismét egy katolikus papot : Mosony Lipótot, a jeruzsálemi 
magyar zarándokház volt rektorát, mert e kutatásokhoz olyan embert 
keresett, aki családi kötelékektől is szabadon élhet munkájának. — 
E. Sz—i. Balázs Béla Tristán hajóján c. verskötetét bírálja. 

U. i. 349. sz. — P—r : Kárpáthy Zoltán. Jókai regényét Hevesi 
Sándor színpadra alkalmazta. Hevesi a szcenikai hatásokat igyekezett 
előtérbe állítani. 
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U. i. 355. sz. — N.: Démonok. Hajó Sándor komédiájának kritikája. 
[L. még Pester Lloyd : 1916. évf. 355. sz. (Elsa Stefanitól.)] 

U. i. 1917. évf. 12. sz. — L á m Frigyes : Az utolsó nádor mint regényhős. 
Gaiger Izidor, egy magyar származású német fró, a kiegyezés után kétkötetes 
regényt írt Ungarns letzter Palatin, oder die Möven der Revolution clmen. 
István főherceg tragikumát, a családi érzés és a hazafiság összeütközését 
ecseteli az író. A cselekmény másik ága Bánffy Géza története, aki igen 
regényes körülmények között nyeri meg egy angol leány kezét. Szó van 
a regényben Rózsa Sándorról is. A megyei és politikai élet élénken van 
rajzolva. 

U. i. 13. sz. — Anka János : Kőmíves Kelemen. Színikritika Kárpáti 
Aurél ós Vajda László háromfelvonásos drámájáról. 

U. i. 14. sz. — Perlaky : Kék róka. Herczeg Ferenc színművét bírálja. 
• A maga művészetén örökké dolgozó, értékeit újra értékelő, az ezer 
választóvízzel kipróbáló művész munkája azonban nem érzik meg ezen 
az œuvrején.» [L. még Pester Lloyd: 1917. évf. 14. sz. (Alexander 
Bernáttól.)] 

U. i. 16. ez. — Sereghy Elemér méltányló tárcát ír Haraszti Emilnek 
Wagner Richárd és Magyarország c. könyvéről. Kívánatosnak tartja, hogy 
az újdonságokban gazdag munka német nyelven is megjelenjen. (L. még 
Pester Lloyd : 1916. évf. 338. sz.) 

U. i. 19. sz. — P. A. : Tűzpróba. Dräsche Lázár Alfréd könyvéről 
írott tárca. [L. még Pester Lloyd : 1917. évf. 17. sz. — Pesti Napló : 
1917. évf. 33. sz. (mzs-tőL)] 

U. i. 22. sz. — Shakespeare és Cervantes. Napihir a Szent István-
Akadémia jan. 21-iki ünnepi üléséről. Gieswein elnök megnyitója után 
— egyebeken kívül — Négyesy László osztályelnök Shakespeare és a 
magyar költői lélekrajz című tanulmányát olvasta fel. 

U. i. 28. sz. — L. В.: Boldog Otthon. Andor József regényéről írt 
tárca. 

U. i. 30. sz. — Vargha Dámján : Árpádházi boldog Margit halála és 
temetése. A Margit-legendából összeállított tárca. 

U. i. 35. sz. — N. : Magyar Kultúra. Pékár Károly ilycímű posztumusz 
munkáját ismerteti. 

Athenaeum. 1917. évf. 1. sz. — Sas Andor Magda Sándornak A magyar 
egyezményes filozófia c. munkáját ismerteti és bírálja. 

Basier Nachrichten. 1917. évf. 36. sz. — Hír Kálmán Imre Csárdás-
fürstin c. darabjának szentgalleni sikeréről. 

Borsszem Jankó. 1917. évf. 3. sz. — Szávay Gyula: Ilosvai Péter. 
Hosszabb vers. — Időszerű tréfás célzások Herczeg Ferencnek Kék róka 
meg Kárpáti Aurél és Vajda László Kárpáti Kelemen c. színdarabjára. 

U. i. 4. sz. — Emléket Ágai Adolfnak ! A cikk utal Gálos Rezsőnek 
folyóiratunkban megjelent — Agairól írt — cikkére (1917. évf. 17. 1.) s 
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egyben közli, hogy a nemrég elhunyt író emlékére eddig 12,846 korona 
gyűlt egybe. 

U. i. 8. sz. — Arany János-szám. Komoly és víg, verses ós prózai 
közlemények (képekkel) Arany János születése százéves fordulója alkalmá-
ból — többek közt — a kővetkező ezerzőktől : Babits Mihály, Szabolcska 
Mihály, Jászay-Horváth Elemér, Molnár Jenő, Somlyó Zoltán, Zilahy 
Lajos. Szász Menyhért. 

Budapest. 1916. évf. 9. sz. — Mariay Ödön: Két egyfelvonásos címen 
ismerteti Lakatos László vígjátékait. — F. E. Háborús irodalom címen 
Krúdy Gyulának Pest 1915-ben c. regényét, — Wlassics Tibornak Világok 
tusáján c. verskötetét és Szabó Istvánnak A kárpáti hó c. háborús könyvét 
bírálja. 

U. i. 50. sz. — F. A. Noé barlangja címen Boros Mihály fantasztikus 
regényét ismerteti. 

U. i. 58. sz. — r. d. Bretli-irodalom címen értekezik. 
(J. i. 67. sz. — f.e.A házibarát. Nagy Béla ilycímű vígjátékának 

ismertetése. 
U. i. 85. sz. — F. E. Háborús irodalom címen Simon Vilmos Hadak 

útja c. könyvét ismerteti. 
U. i. 101. sz. — Barabás Ernő : Szerelem címen ismerteti Barta Lajos 

színművét. 
U. i. 104. sz. — N. п.: Pápai Molnár Kálmán dalai. Könyv-

ismertetés. 
U. i. 134. sz. — N. п.: Versek cimen Kántor Imre verskötetét, — 

r. pedig Főpróba címen Kelen Emil Egy drága élet c. vígjátékát ismerteti. 
U. i. 141. sz. — N. n. : Mikor a halottak visszatérnek címen Benda 

Jenő drámáját ismerteti. 

Budapesti Szemle. 1917. évf. 1. sz. — Beöthy Zsolt: Ferencz József 
királyunk emlékezete. (Az egyetemen, 1916 dec. 9-én.) A magyar nép 
szívének legbelső, képzeletének és érzésének költői világába foglalta 
Ferencz József alakját. Katona-dalaink tele vannak nevével, reá vonat-
kozásokkal . . . Alakja két igaz és jellemző vonásával férkezett a naiv 
képzeletbe : keménységével, melyet a sors meg nem törhetett, és jóságá-
val, melyet a csalódások el nem nyomhattak. Ehhez a két vonáshoz 
képest két alakban is látják : a rekrutáéban, ki a többivel egy nyomorúság 
kenyerét eszi, azután minden katonának szerető, gondviselő édes atyjáé-
ban. — d. : Thallóczy Lajos. (1857—1916.) A nemrég elhunyt történetíró 
rövid nekrologja. — —s. : Háborús anthologia. Gyulai Ágost ilycímű 
könyvének ismertetése és bírálata. 

U. i. 2. sz. — Alexander Bernát: Szobrászatunk az utóbbi hat év 
alatt. Stróbl Alajos legjelentősebb alkotása 1910-ben nagykőrösi Arany-
szobra, egy gazdagon díszített oszlopon Arany mellszobra, a talapzaton 
Arany vén számadója a maga kutyájával. Az ifjú Arany igen sikorült, 
kifejező fő, a vén számadó talán nincs szoros szobrászati összefüggésben 



344 FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

Arany mellszobrával, de egyszerű alakja sajátosan odahajolva a gazdag 
díszű szögletes oszlophoz, jó ellentétben van vele. — Lévay József : 
A szalontai temető. Költemény. 

Die Zeit. 1917. évf. 5168. sz. — Árpad: Offensive der Mädchen und 
trauen. (Wiener Bühnenneuheiten aus Budapest.) Tárcacikk a Bécsben 
színrekerülő magyar darabokról. Valamikor a párisi színház jelentette a 
világot. Ma «Középeurópa» Bndapestről importálja a darabokat. A francia 
színművek erotikus problémái és hatásos dialógusai a magyar szerzőkben 
élik föltámadásukat. De ezenkívül érdekes sajátosságokat is és eredetiséget 
mutatnak föl a magyar darabok. Ma Budapest a «par excellence» színházi 
város, ahol minden tehetséges író a színpad felé törekszik. A cikkíró Hajó 
Sándornak«Démonok» c. darabját Pailleron egyik művéhez hasonlítja. Molnár 
Ferenc « Farsang »-jának pendantját Sardounál («Divorçons») találja meg, 
a «Kék róká»-t (Herczeg Ferenc) pedig a Dumas fils «Fraucillon»-ja mellé 
állítja. 

U. i. 5171. sz. — Ungarische Bühnennovitäten in Wien. Legközelebb 
a következő magyar darabok kerülnek színre Béosben : «Fasching» (Molnár 
Ferenc), «Bitter von gestern» (Herczeg Ferenc) és «Wolf unter Lämmlein» 
(Földes Imre). Ezenkívül több magyar darab német fordítása van 
készülőben. 

U. i. 5178. sz. — Hír arról, hogy Hatvany Lajos «Die Spur» с. víg-
játékát a bécsi Volksbühne elfogadta előadásra. 

Egyetemes Philologiai Közlöny. 1917. évf. 1. s z . — V á c z y János Fr iedre ich 
Istvánnak gróf Széchenyi István élete, — Zlinszky Aladár Biedl Frigyes-
nek Shakespeare és a magyar irodalom, — Gragger Bóbert Zuber 
Mariannenak A hazai németnyelvű folyóiratok története 1810-ig c. könyvét 
bírálja. (E munkák ismertetését L folyóiratunk: 1916. évf. 208.1., 1917. évf. 
56. L, 1910. évf. 430. 1.)— Bleyer Jakab Hans Günthernek Zur Herkunft 
des Volksbuches von Fortunatus und seinen Göhnen (Freiburg, 1914. 
41. 1.) c. munkáját ismerteti. «A legerősebb bizonyíték a Fortunatus német 
eredete mellett ezentúl is az marad, hogy oly regényt, mely a német 
népkönyvnek alapul szolgálhatott volna más irodalomban, nem isme-
rünk.» — Bayer József : A «Sárgacsizmás Miska » német forditásá-t közli. — 
Zolnai Béla: Garay « Obsitos t-ához. Vonatkozással Pitroff Pál hasonló 
tárgyú cikkére figyelmeztet: 1. hogy Garay Obsitos-típusának irodalmunk-
ban 1768 óta bőven található előzményeit összeállította Dobóczky Pál. 
2. Az «Obsitos» egyik gondolata («a világ véginél lábát lelógatá») és a 
hencegő katona típusa is megtalálható Gaal Józsefnek egy 1837-ből való 
kéziratban a Nemzeti Színház levéltárában maradt «Mátyás király Boroszló-
ban» c. darabjában. — Szigetvári Iván : Diphtongus a magyar versben. 
Eredmény : 1. a magyar versben található két idegenszerű (au, eu, ez utóbbi 
néha eü alakban) és két magyar diphtongus (ai, ei). 2. Költőink gyakorlata 
azt bizonyítja, hogy a négy diphtongus egyike se kötelező. A latin vagy 
német vers szabályát a kötelező diphtongusról nyelvünk nem ismeri. 
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U. i. 2—3. sz. — Hegedűs István : Arany János és Aristophanes. 
(Elnöki megnyitó.) Aranyban minden megvolt az aristophanesi lélek meg-
értésére. Lelki rokonsága főkép a humoros világnézetben és a «nyelv-
fantázia» hajtó erejében szembetűnő. Arany nyelvfantáziájára jellemző : 
1. A népnyelv szókincsének megőrzése. 2. A paródia és pedig a verbális 
paródia szóficamainak, szójátékainak mesteri alkalmazása. 3. A szóössze-
tételek hihetetlen termékenysége. — Réthei Prikkel Márián : A régi 
magyar énekmondók. (I.) Helytelen dolog az igric, hegedős és reges 
neveket pontos megkülönböztetés nélkül a joeulatorok fogálma alá fog-
lalni. Joculator ugyanis igazában csak az igric, eredeti magyar szóval : 
vígságtevő. Sem az' Anonymus-féle joculator, sem az ennek megfelelő 
egykorú igrec, igric nem ősi énekmondóink, hanem a zenészek össze-
foglaló neve. Az Árpád-kor igazi hivatásos énekmondóinak nevei a reges 
és a deák (s talán az énekes is). A reges etymonja : költött beszédmondó 
vagy szerző, történeti mellékértelemmel. Ez ősi magyar neve annak a 
fogalomnak, melyet ma költőnek nevezünk. — Szigeti Gyula : Arany 
Aristophanes-f ordítása, lexikographicii szempontból. Görög-magyar szó-
jegyzék Arany J. Aristophanes-fordítása (a Lovagok, Felhők és a Darazsak 
e. vígjátékok) alapján. — Zolnai Béla Bayer Alicenak Marmontel hatása 
Magyarországon c. munkáját ismerteti, pótló adalékokat közölve a tárgy-
hoz. (V. ö. folyóiratunk: 1917. évf. 57. 1.) — Fest Sándor: Kis 
János verseihez. Kis Jánosnak «A falusi pap» c. verse nem egyéb, mint 
Goldsmith The deserted village с. költeménye egy részének fordítása ; a 
Szívem krónikája c. vers pedig Cocoley «The Chronicle» с. művének 
szabad átdolgozása. — Hankiss János : Rousseau magyar tárgyú víg-
játékának keletkezéséhez. Bousseau Les Prisonniers de guerre és Boissy 
Le François à Londres с. darabjának párhuzamos ismertetése. — zb. Gyulai 
Ágostnak Háborús antológia ós Kosztolányi Dezsőnek Modern költők c. 
munkáját bírálja. 

Egyházi Közlöny. 1916. évf. 52. sz. — Oltfalvy Aladár: A rokitnái 
mocsarakban. Pogány Kázmér ilycímű háborús könyvének rövid ismer-
tetése. 

U. i. 1917. 2. sz. — Mayer К. János : Az irodalom szerepe az intelligencia 
pásztorációjában. «. . . lelkipásztori érdekből is minden lehetőt meg kell 
tonnünk, hogy a katolikus sajtó, a katolikus szépirodalom és a katolikus 
tudomány minél több barátra, támogatóra és lelkes terjesztőre találjon.» 

U. i. 4. sz. — Sebestyén József Szent Ágoston vallomásainak Vass 
Józseftől való új fordítását ismerteti és bírálja. 

U. i. 5. sz. — Zoltán Vilmos : Talizmán. Kiss Menyhért ilycímű 
verseskönyvének ismertetése ós bírálata. 

Élet. 1916. évf. 53. sz. — Boros Ferenc Hajó Sándor Démonok c. 
háromfelvonásos — először a Vígszínházban, 1916 dec. 21-én adott — 
komédiájának színikritikája. 

Irodalomtörténet. 23 
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U. 1.1917. évf. 2. sz. — Harsányi Lajos: A mi irodalmunk és a reklám. 
A cikk a katolikus irányú szépirodalom tervszerű pártolását sürgeti. 

U. i. 3. sz. — (—deák): Kapitalizmus és irodalom. A kapitalizmus 
neveli ma az irodalmat ferdére, mert lehetetlen, hogy kritikája legyen. 
Tömöríteni kell majd az írókat, szervezni az írói munkát. — Vengerkák. 
A névtelen szerző helyteleníti, hogy Pásztor Árpád ilycímű regényéből 
dráma készült. 

U. i. 4. sz. — Andor József Móricz Zsigmondnak A tűznek nem szabad 
kialudni c. háborús novelláit, — c. pedig Laczkó Gézának Noémi fia c. 
regényét ismerteti és bírálja. Móricz Zsigmondnak «ez az első nagyobb 
kötete (a fiatalkori ,Harmatos rózsá'-n kívül), mely alig megzavart 
harmoniájú gyönyörűséget nyújt azoknak, akik irodalmi megújhodásunkat 
erős magyar, de minden idegen, mérges, gazos infekciótól megtisztult 
talentumoktól várják». «A vándorszínész-élet bámulatosan reális és sok-
oldalú ismerete, tarkán változatos leírása, a mindig korrekt, irodalmi 
stílus, a szinte tökéletes emberábrázolás s az a tisztesség, mellyel írója 
megbecsüli munkáját ós közönségét : Laczkó Géza regényét az újabb 
magyar irodalom legkomolyabb értékei közé emeli.» 

U. i. 6. sz. — Szén : Irodalmi forgácsok. Glosszák a Herczeg-Koroda-
afférhez, meg abból az alkalomból, hogy az Akadémia a Yojnich-díjat 
Molnár Ferenc Fehér felhőjének ítélte oda ; továbbá, hogy a Szent István-
Társulat aranytollat nyújtott át Mihályfi Ákosnak, a Katholikus Szemle 
szerkesztőjének. c. Tormay Cecil Emberek a kövek közt c. regényé-
nek új kiadásáról ír. 

U. i. 7. sz. — Radványi Kálmán : Sik Sándor költészetéről. О az 
ünnepek költője, lelke mindig ünneplőben áll elénk s a hétköznapok 
porától belepve alig mutatkozik. Ez költészetének a legjellemzőbb vonása. 
Minden sorából kiérezhető, hogy pap : az örömnek, a fájdalomnak, a 
szeretetnek, a könnynek, a mosolynak, a halk fátyolos hangulatoknak, 
a hajnalnak, az alkonyatnak s elsősorban önlelkónek a papja. — —c. : 
Arany János jubileuma. Alkalmi széljegyzetek. 

U. i. 8. sz. c. Falu Tamásnak Csipke c. verskötetét és Muraközy 
Gyulának Emberélet c. novelláskönyvét bírálja. — Az Arany-ünnep. 
Észrevételek a nagyszalontai Arany-ünnep elhalasztása alkalmából. 

Egyenlőség. 1916. évf. 47. sz. — Két zsidó népmesét közöl Ferencz 
Józsefről «Ferencz József ós Hlés próféta», «Ferencz József és a zsidó 
katona» címen. 

Ethnographia. 1916. évf. 4—5. sz. — Heller Bernát : A Csanád-monda 
főeleme. (A diadalmi jelről, mellyel az idetartozó mesefaj irigyek-üldözte 
hőse igazolja, hogy ő az igazi győző.) Kétségtelen, hogy Csanád-mondánk 
főelemét ismételten megtaláljuk az ókori Hellászban, Firduszinál pedig 
egy évezreddel régebbi időbe jutunk vissza. —- Elek Oszkár : Petőfi Sándor 
János Vitéze és a népmesék. A szerző először az irodalmi kritikának a 
János vitézre vonatkozó eredményeit ismerteti, majd azt mutatja ki, hogy 



FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 
36.4 

e mű mese-elemei (a zsiványok, a grifi'madár, az óriások, a boszorkányok, 
Tündérország, az élet vize) mennyire ismeretesek népmeséinkben s az 
egyetemes mesekinesben. Hangsúlyozza, hogy Petőfi e költői munkájában 
több mozzanat jelentős : a mese-elemek, a nem-mesei tényezők, a rajz, 
a festés egyéni varázsa. Végül arra az eredményre jut, hogy a János-vitéz 
mese-indítékaiban nincs nemzeti tartalom, viszont a mü nemzeti jelleme 
nem-mesei tényezőkben rejlenek. — Trócsányi Zoltán: A finn-ugor népek 
őstörténete. Setälä Emil finn tudós ilycímű munkájának kimerítő ismer-
tetése. — Binder Jenő, Győrffy István ós Roheim Géza adatokat közöl-
nek «A hamis tanu» (v. ö. Arany J . költeménye) tárgytörténetéhez. — 
Harsányi István és Gulyás József : A kuruc-dalok forrásairól. A szerzők 
szerint a Balogh Ádám nótájának hitelessége, úgy szövegét, mint dallamát 
tekintve, minden kétségen felül áll. — Hajnal Ignác: «A tudatlan férj», 
trencsénmegyei változata. Adatközlés. — Heller Bernát: A fehér ló mon-
dájának egy arab párdarabja. Összehasonlító mondatörténeti adalék. — 
Elek Oszkár : Laczkovics János a kuruc-költeményekről. Laczkovics hatá-
rozottan igazolja, hogy a XVIII. században a magyar nemesek Bezerédy 
és Bercsényi nótáját kedvelték. Ez is azt mutatja, hogy a kuruc-költe-
mények ügye sub judice lis est. — Peisner Ignác : Pulszky Ferenc és a 
népmondák. Pulszky nemcsak gyűjtötte a népmondákat, de bécsi eredetű 
nejével, Walter Terézzel együtt a magyar népmondai kincs egy részét 
angol és német fordításban is kiadta. — Heller Bernát : Még egyszer az 
Isten kardjáról. Adatközlés. — «A népköltészet ügyében.» A Kisfaludy -
Társaság 1863-diki felhívása, melyet Greguss Ágost fogalmazott. •— 
dr. m. I.: Malonyay Dezső. (1866—1916.) Nekrolog. 

Frankfurter Zeitung. 1917. évf. 5 . sz . — T. K.: Die literarische 
Erzeugung während des Krieges. Magyarországon 1914-ben 2713, 1915-ben 
pedig csak 1880 könyv jelent meg, ami nem jelent igazi visszaesést, 
mert 1913-ban csak 1705 számot ért el a könyvtermelés. Németországban 
is csökkent a könyvpiac forgalma a háború első (1914.) évében (35,078-ról 
29,308-ra). Hasonló redukció tapasztalható a többi államokban is. 

U. i. 40. sz. — h. : Budapester Theater. Tárcacikk a legújabb buda-
pesti színdarabokról : Herczeg Ferenc : Kék róka, — Kárpáti Aurél és 
Vajda László : Kőmives Kelemen c. drámáiról ; továbbá Kövessy Albert : 
Golem с. daljátékáról. 

Fremdenblatt. 1916. évf. 361. sz. — Hír a «Die Csardasfürstin» négy-
századik előadásáról. 

U. i. 1917. évf. 2. sz. — Hír Lengyel Menyhért A táncosnő («Die 
Tänzerin») с. darabjának századik bécsi előadásáról. 

U. i. 48. sz. — Hír a Herczeg Ferenc «Kék róka» o. darabjának 
(«Bitter von Gestern») bécsi előkészületeiről. 

Huszadik Század. 1917. évf. 2. sz. — Galamb Sándor: Arany János. 
(Születésének 100-ik évfordulója alkalmából.) «Ennek a rövid tanulmány-
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nak főcélja, hogy Arany költői törekvésének modernségét kutassa.» — 
Schöpflin Aladár : Békássy Ferenc. A hősi halált halt fiatal költő hátra-
hagyott műveinek méltatása. — B. R. : Rákosi Jenő már megint védi az 
irodalmat. Megjegyzések B. J.-nek az újabb magyar irodalomhoz való 
viszonyáról. — B. R.: Arany János és a háború. A szerző 1015 okt. 6-án 
a Száván túl a szerbektől elhagyott lövészárokban talált egy pél lányt 
Arany Toldijának Zmaj-Jovanovics-fóle szerb fordításából. — König György : 
A vidéki színészet lélektanához. Laczkó Géza Noemi fia c. regényének 
ismertetése és bírálata. «Laczkó regénye értékes nyeresége irodal-
munknak.» 

illustrirte Zeitung. 1917. évf. 3839. sz. — Siegmund Simonyi : Die 
Entwicklung der ungarischen Sprache. A háború nagy érdeklődést támasz-
tott Németországban a magyar irodalom és nyelv iránt. A cikk rövid 
áttekintését nyújtja a magyar nyelv és irodalmi stílus történetének. 

Irodalomtörténeti közlemények. 1917. évf. 1. sz. — Király György: 
A trójai háború régi irodalmunkban. (I.) A trójai mondák rendkívüli el-
terjedését és hatását az összes európai irodalmakban két körülményből 
szokták magyarázni. Egyrészt abból a leszármazási kapcsolatból, mellyel 
a legtöbb európai néptörzs vagy nemzet a menekülő és nyugaton le-
települő trójai hősökre vezeti vissza eredetét, másrészt pedig Vergilius 
nagy népszerűségéből s az őt körülvevő szinte babonás tiszteletből. Bánk 
nézve egyik magyarázat sem kielégítő, ha saját irodalmunkban keressük 
e nagy befolyás nyomait. De nem is szükséges külső körülményekben 
kutatni a tárgy népszerűségének okát, maga a monda van annyira érdekes 
és jelentős, hogy benne keressük meg hatásának eredetét. A szerző ezután 
— rámutatva a monda forrására — a középkori irodalmunkban található 
nyomokat vizsgálja. Szól Anonymus ós Dares viszonyáról, továbbá Janus 
Pannonius Hoineros-fordításáról. Majd a mondának XVI. századi magyar 
feldolgozásait ismertetve, Tinódi Jason királyát és Hunyadi Ferenc szép-
históriáját fejtegeti. Az előbbi mű nemcsak a Trója-regényt szólaltatja 
meg először magyar nyelven, de egyszersmind első széphistóriánk ; Hu-
nyadi históriájának érdeme hogy a maga teljességében honosítja meg és 
teszi kedveltté e tárgyat a magyar irodalomban s első írónk, aki Vergilius 
ós Ovidius mellett Homerosból is merít. — Grexa Gyula : Arany János 
Csaba királyfi-jának töredékei. (L) A szerző először a hún-eposz eszméjé-
nek fejlődésót ismertetve megállapítja, hogy «már a szabadságharc előtt 
megvolt az eszme, a gondolat, sőt talán némi homályos terv is». Ezután 
a Csaba királyfi első (1853), második (1855—56) és utolsó dolgozata (1881), 
továbbá az Előhang c. műveket vizsgálja és keletkezése körülményeit 
fejtegeti. — Szigetvári Iván: Gvadányi Helikoni köre. Csízi István, Fábián 
Julianna, Donits András ós Molnár Borbála munkásságának és Gvadányi -
hoz való viszonyának méltatása. — Harsányi István és Gulyás József 
adalékokat közölnek Csokonai költészetéhez a sárospataki könyvtárból, — 
Wallentinyi Dezsöné Pákh Albertnek Tompa Mihályhoz írt három levelét, — 
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továbbá Levelek Adorján Boldizsár leveles-ládájából címen Pap Endré-
nek két, Vahot Imrének két, Egressy Gábornak három, Erdélyi Jánosnak 
két, Berecz Károlynak két, Bajza Józsefnek két, Pákh Albertnek egy, 
Csengery Antalnak egy — Adorján Boldizsárhoz, továbbá Kazinczy Ferenc-
nek egy az Adorján-család ismeretlen tagjához (1816 febr. 6.) intézett le-
velét teszi közzé. — Perényi József Bolyai Farkas székfoglaló beszédét 
és akadémiai tervezetét közli. — Vida Imre : Egy elfelejtett Csokonai 
vers. Adatközlés. (Bészlet A lélek halhatatlansága c. búcsúztatóból. L. 
Irodtört. Közi. 1917. évf. 256. 1.) — Kára Győző : Sárosy Gyula kiadatlan 
irásai. (I.) Naplótöredékek és levelek az Aradi Kölcsey Egyesület «Sza-
badságharci Ereklyemúzeumá»-ban őrzött eredetik alapján. — Négyesy 
László Biedl Frigyesnek Shakespeare és a magyar irodalom, — Papp 
Ferenc Mitrovics Gyulának Az œsthetika alapvető elvei, — Zsigmond 
Ferenc Kéky Lajosnak Baksay Sándor c. munkáját ismerteti ós bírálja. 
(A két első mü ismertetését 1. folyóiratunk : 1917. óvf. 56, 177. 1.) — 
Galamb Sándor: Helyreigazítás. A szerző utalva Kemény Zsigmond 
Alhikmetje c. cikkének folyóiratszemlénkben (1916. évf. 321. 1.) olvas-
ható ismertetésére, megjegyzi, hogy az ott kiemelt Hoffmann-kapcso-
laton kívül ezzel legalább is egyenrangú törekvése az volt, hogy Balzac 
egyik regényének — a Le peau de chagrin (A szamárbőr) — hatását is 
kimutassa Kemény novellájára. Az ismertetőnek — úgymond — erről is 
meg kellett volna emlékeznie. (Az ismertető azért nem említette a Balzac-
hatást, mert Galamb S. cikke szerint alapjában véve ez is HofTmannra 
vihető vissza : «Jellemző, hogy maga ez a Balzac-regény sem egészen 
Balzac-szerü. Hangulatával s a fantasztikus elemnek már említett sajátsá-
gos alkalmazásával ez is Hoffmannra mutat, mint irodalmi mintaképre.») — 
A füzet közleményeinek sorát az új könyvek és füzetek jegyzéke s a 
Hellebrant Árpádtól egybeállított Irodalomtörténeti Bepertorium zárja be. 

Katholikus Nevelés. 1916. évf. 9—10. sz. — Sztankó Béla : Lyra 
coelestis. Egy XVII. századbeli katolikus Kancionáléból karácsonyi és 
újévi éneket közöl. Valószínű dallamát egy 1684-ben, a csehországi 
Bojanow-ban készült és Lőcsére került kéziratos kis füzetben találta meg. 

Katholikus Szemle. 1917. évf. 1. sz. — bg. Gyóni Gézának Levelek a 
kálváriáról c. verskötetét, — szj. Andor Józsefnek Boldog otthon c. regé-
nyét ismerteti és bírálja. [L. még Magyar Középiskola: 1917. évf. 1—2. sz. 
(b. j.-től.)] 

Literarisches Zentral blatt. 1916. évf. 45. sz . (Die s c h ö n e L i t e r a t u r 
23. sz.) — Rudolf Huppert a bécsi színházakról ír. Hajó Sándor Die 
Jungen und die Alten (Fiúk és leányok) с. darabjával kapcsolatban meg-
jegyzi : «Hajó zählt sich zu jener Art von Schriftstellern, die es nicht 
lassen können, den zur Zeit von den deutschen Bühnen verbannten 
Franzosen ins Handwerk zu pfuschen.» Lengyel Menyhért «Táncosnő»-jét 
nem tartja irodalmi műnek, csak ügyes színpadi alkotásnak. 
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Ma. 1916. évf. 1. sz. — Mácza János: Színházak. A «Zsuzsi», a 
«Farsang» és a «Künn a bárány, benn a farkas» e. darabok birálata. — 
György Mátyás : A «Faremido» alkalmából. Cikk Karinthy Frigyes 
könyvéről. 

U. i. 2. sz. — Kassák Lajos : Szintétikus irodalom. (V. ö. Figyelő-
rovatunkat.) — Mácza János : Színházak. A Modern Színpadról, a «Szép-
asszony» és «Grál lovag» c. darabokról. — Réti Irén Tersánszky Józsi 
Jenő : Viszontlátásra Drága c. háborús regényéről ír. 

U. i. 3. sz. — György Mátyás : Babits Mihály. A «Becitativ» e. vers-
kötetről. «Ami a Csokonai szimbólumban gondolkozásokon és gondolat-
formákon átnyugtalankodó erudició : az anakreoni, a Voltaire-i, a bürgeri, 
a mathissoni, a Pope-i, sőt barótiszabódávidi -— ez Babits.» «A nyelv 
színező elemeiben és a homlokráncoló világfelfogásban Babits Vörösmarty-
hoz áll közelebb.» — Kassák Lajos: A tíz éves «Nyugat». A «Nyugati 
«a szikkadt agy velőket, mindenbe belenyugvó érzéseket új lendületbe 
mozdította.» «A Nyugat az első komoly értékeket kiváltó forradalma volt 
kulturális életünknek», de ma már stagnál és «erősen halálszagú». — 
Izsó Sámuel Szilágyi Géza : Fantasztikus szerelmek o. novellakötetét 
bírálja. — Mácza János : A iDémonok» alkalmából. Színházi kritika. 

U.i. 1917. évf. 4. sz. — Új költök könyve. Kassák Lajos, György Mátyás, 
Komját Aladár és Lengyel József lírái antológiájáról. — Mácza János 
Herczeg Ferencnek «Kék róka», továbbá Kárpáti Aurélnak és Vajda László-
nak «Kőmives Kelemen» c. darabját bírálja. «Dühödtre vadult elkeseredés 
rúgja fel bennünk a kritika minden jóindulatát, elnézését, ha a bitorolt 
névrokonság az egyszerű, nagy Kőmives Kelement, a ballada Kelemenjót 
asszociálja agyunkban.» — Réti Irén Laczkó Géza Noémi fia c. regényé-
ről, — György Mátyás Balázs Béla (Tristán hajóján) ós Keleti Artúr 
(Angyali üdvözlet) verskötetéről ír. 

Magyar Figyelő. 1917. évf. 1. sz. — Salgó Emö a Jókai Mór regénye 
alapján — Hevesi Sándortól — írt s először a Magyar Színházban 1916 
dec. 15-én adott Kárpáthy Zoltán c. ötfelvonásos regényes színjátékot és 
Hajó Sándornak Démonok c. háromfelvonásos, először a Vígszínházban 
1916 dec. 21-én adott «komediá»-ját ismerteti és bírálja. 

U. i. 2. sz. — Pásztor Árpád Begónyalakok c. könyvének ismertetése. 
(L. még Uj Idők: 1917. évf. 4. sz.) 

U. i. 3. sz. — Salgó Ernő : Színház. Herczeg Ferenc Kék róka, — 
Kárpáti Aurél és Vajda László Kőmives Kelemen, — Vajda Ernő A váratlan 
vendég c. darabjának színikritikája. — (l. gy.): Fantasztikus szerelmek. 
Szilágyi Géza ilycímű novelláskönyvének ismertetése. 

U. i. 4. sz. — Adorján Andor : Paradoxonok a magyar újságírásról. 
Nem szabad, hogy a magyar sajtó tradíciói elposhadjanak és hogy a 
merőben üzéri szellem kiölje a régi és nemes emlékeket. — Di. Dräsche 
Lázár Alfrédnak Tűzpróba és Farkas Pálnak Egy tanár jegyzetei c. regé-
nyét ismerteti. 
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Magyar Könyvszemle. 1916. évf. 3—4. sz. — Vértesy Jenő: A Magyar 
Nemzeti Múzeum újabb sugókönyvei. Az ismertetés egy csomó fordított 
darab mellett a következő eredeti színművek súgókönyveinek leírását adja : 
Abonyi Lajos : A leányasszony, — A siroki románc, — Ambrus bácsi 
(népszínművek); Bónyei I s tván: A szerelmes kántor (dalmű); Farkas 
Lajos : A vezeklők (dalmű) ; Hugó Károly : Világ színjátéka vagy Király 
és bolond. (Dráma négy felvonásban. E darab csak németül jelent meg 
nyomtatásban) ; báró Jósika Kálmán : Báthory Gábor utolsó szerelme, — 
Kátay Mihály, •— Bákóczy Julia (történelmi drámák 3—3 szakaszban); 
Kovács Pál : A zárdaszűz ; Lukácsy Sándor : Árva Zsuzska ; Odry Lehel : 
Schnipp-Schnapp ; Tóth Béla : A szegedi árvízveszély ; Vörös Mátyás : 
A nyoszolyólegény vagy A' fakard ; Zöldi Márton : Eszther. A fordított 
darabok közül tárgya miat t figyelemreméltó Pixérecourt Gilbert három-
felvonásos nagy históriai drámája : Gróf Zrinyi Helena vagy A munkáts 
vár ostromlása. (Ford. Tatay.) — Gulyás Pál : Magyar szépirodalom 
idegen nyelven a M. N. Múzeum könyvtárában. Héber és német nyelvű 
szemelvénygyűjtemények könyvészeti ismertetése. — Harsányi István : 
A Rákóczi-könyvtár és katalógusa. Könyvészeti leírás. — Ferenczi Zoltán 
adalékokat közöl Szabó Károly Bégi Magyar Könyvtárának I. kötetéhez. — 
Tolnai Vilmos : Fessier Ignác Aurél történetének megjelenéséről. Adat-
közlés. — H. R. Petrik Gézának Magyar Könyvészet 1901—1910, — Tóth 
Zoltán pedig Gulyás Pálnak Mátyás király könyvtára c. munkáját ismerteti 
és bírálja. (E müvek ismertetését 1. folyóiratunk : 1916. évf. 267., 124. és 
189. 1.) — G. P. : Dr. Vértesy Jenő. Nekrolog. 

Magyar Középiskola. 1917. évf. 1—2. sz. — Bartha József a Sáros-
pataki Irodalmi Körnek Háborús előadások c. kiadványát, továbbá Fogel 
Sándornak Celtis Konrád és a magyarországi humanisták c. értekezését, — 
Morvay Győző Shakespeare összes színművei ú j kiadásának XIII. , XVI., 
XIX. kötetét, — Balanyi György pedig Friedreich Istvánnak Gróf Széchenyi 
István élete c. művét ismerteti és bírálja. (E munkák ismertetését 1. folyó-
iratunk : 1917. évf. 99.. 174., 102. 1., 1916. évf. 208. 1.) 

Magyar Kultura. 1917. évf. 1. sz. — Szira Béla: Napilapjaink szép-
irodalma. A Magyarország, Budapesti Hirlap, Pesti Napló, Az Újság, Pesti 
Hirlap szépirodalmi részének bírálata az 1916 október havában megjelent 
tárcák alapján. — Tordai Ányos Gyóni Gézának Levelek a Kálváriáról, — 
Gyomlay Lászlónak Tarnopol felé c. háborús verskötetét, — továbbá Pásztor 
Árpádnak Találkozásom Poe A. Edgárral c. könyvét, — /. L pedig Hajó 
Sándornak Démonok c. ú j darabját ismerteti és bírálja. 

U. i. 2. sz. — Lám Frigyes Babits Mihálynak A gólyakalifa c. 
regényét ismerteti és bírálja. A pszihiatria révén jól ismert személyiség-
megoszlás kóros tüneteit dolgozta fel Babits igen szellemesen és rém-
regényszerű érdekességgel. . . A regény sem más valami, mint a tudo-
mányos álomtanra felépült modern változata Calderon : Az élet álom és 
Grillparzer : Az álom élet c. témájának. Hasonló tárgyú magyar elbeszélést 
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írt m á r . . . báró Jósika Miklós is Két élet c. művében, csakhogy Jósikánál 
a két én nem él egy időben. Babits regényének címét egy Iíaufí'-meséből 
vette, melyben egy szultán gólyává változik, de elfelejti a varázsszót, 
amellyel emberi alakját visszakaphatja. A regény maga csak kétharmad 
részét tölti meg a kötetnek. Találunk benne néhány novellát, karácsonyi 
legendát, nem közönséges útirajzot, sok jó verset. A novellákban buján 
nyílik az erotika skarlátpiros virága. Az egyikben Boccaccio egy igen 
ledér elbeszéléséből próbált Babits naiv legendát f a r agn i . . . de a Dekameron 
trágár blaszfemiája Babits ügyes művészete ellenére sem tudja felejtetni 
durvaságát. — /. L: A «Kék rókát és a «Golem». Megjegyzések Herczeg 
Ferenc új darabjáról. 

U. i. 3. sz. — Brisits Frigyes Drasche-Lázár Alfrédnek Tűzpróba c. 
regényét ismerteti és bírálja. 

U. i. 4. sz. — I. p.: A Kisfaludy-Társaság választásai. Glosszák. — 
Kovács Dezső Somlay Károlynak Könnyű lelkek c. elbeszéléskötetét mél-
tatja. A cikkből kitűnik, hogy a novellák közt a «Fehér tulipán c. szinte 
szabályozva dolgozott, kedves romantikus történetben például szerepel 
Kerényi ós Tompa is, sőt Tompának fontos része van a történetben ; de 
minden tudásunkkal ellenkezik a muzsikáltató, duhajkodó szerepeltetése.» 

Magyar Nyelv. 1917. évf. 1. sz. — Simái Ödön: Kazinczy Ferenc 
nyelvújítása. (XXXVIII.) Azok az eszközök, amelyek nyelvünk tökéle-
tesebb kiművelésére segíthetnek, az eddig ismert utak- s módoktól alig 
térnek el Kis Jánosnak megjutalmazott pályamunkájában, mely egyben-
másban Gedike : Gedanken über Purismus stb. с. értekezésére emlékeztet. 
Kis János műve sokáig egyedül képviseli Kazinczy mellett a később 
erőszakossá vált neologiát, amikor a nyelv fejlődését elsősorban az írók-
n a k . . . csupán nyelvünk természetével és a jó ízléssel korlátozott szabad 
törekvéseihez fűzi, a német nagy szellemeket állítván eléjük követendő 
például. — Jakubovich Emil : A Nagyszombati-kódex írója. Megállapít-
ható, hogy az 1508. évvel keltezett Nádor-kódex, az 1512. és 1513. évvel 
keltezett Nagyszombati-kódex, a negyedik kéz egy helyéből az 1519. évre 
tehető Debreceni-kódexnek az ötödik kézből származó része és a kelte-
zetlen, kis töredék Simor-kódex egyazon kéz írása. — Karácsonyi János : 
Zapolyai az igazi. János király családi neve Zapolyai volt. — Szily 
Kálmán: Hogyan ejtsük ki a « Czech-kod ex» nevet? A felkutatott adatok-
ból kitűnik, hogy a Czech nevet úgy kell kiejteni, ahogyan írva van. — 
Mészöly Gedeon : Rimay kiadott levelei megbízhatósága. Ipolyi Arnold 
adta ki Bimay János államiratait és levelezését 1887-ben. A szerző óvatos-
ságra inti a nyelvészeket e kiadással szemben. 

Magyar Paedagogia. 1917. évf. 1—2. sz. — Fináczy Ernő : Arany János. 
Arany János müvei ú. n. pedagógiai elemekben éppen nem gazdagok. 
Általában Arany összes művei közül a Buda Halála az egyetlen, melynek 
néhány bájos gyermekjelenete azt mutatja, hogy a költő mélyebben is 
bele tudott látni a kisded lelkébe ; mégis valamennyi költőnk közül neki 
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köszön legtöbbet a magyar iskola. Mindnyáját felülmúlja nemzetnevelő 
hatásával. (L. még Néptanítók Lap ja : 1917. évf. 7. sz.) —Kirá ly György : 
A modern irodalom tanítása a középiskolában. Az iskola nem térhet ki 
a modern irodalom tanításának kérdése elől. A módszerben óvakodni kell 
a kritizáló, vagy éppen fölényes, lenéző ós gúnyos hangtól. Az irodalmi 
oktatás legfelső fokán nagyobb figyelmet kell fordítani az irodalmi életnek, 
az irodalom társadalmi és korszerű összefüggéseinek megvilágítására, 
anélkül, hogy maga az irodalom háttérbe szorulna. Természetesen a leg-
felső fokon nem szabad visszariadni a kényesebb kérdések tárgyalásától 
sem. — Szelényi Ödön : Vandrák András pedagógiai iratai. Értekezés. 

Magyarország. 1916. évf. 290. sz. — Kr. Gy. : Komédia címen Herczeg 
Ferenc Bizáncának előadásáról ír. 

U. i. 291. sz. — Milotay István : Hogy készül a történelem címen 
támadja a Bévai-féle Nagy Lexikon-t. 

U. i. 308. sz. — Krúdy Gyula : Magyar Pantheon címen a magyar 
írósorsról elmélkedik. 

U. i. 309. sz. — Koroda Pál : Komjáthy Jenő. K. költészetének jel-
lemzése. 

U. i. 316. sz. — Somogyi Imre: Katona-nóták. Adatközlés. 
V. i. 323. sz. — Krúdy Gyula ; Szépasszony. Gábor Andor drámájá-

nak ismertetése. 
U. i. 329. sz. - Krúdy Gyula levele a Nemzeti Színházról címen 

közli Balassa Árminnak Ii. Gy.-hoz írt episztoláját s ennek visszhangját. 

Magyar-Zsidó Szemle. 1916. évf. 4. sz. — Hajdú Miklós: Ágai Adolf. 
A nemrég elhunyt író rövid méltatása zsidó szempontból. 

Mozi-Vi!ág. 1917. évf. 8. sz. — p.: A szerencse fia. Drégely Gábor 
ilycímű darabjából filmdráma készült. Ugyanitt olvasható, hogy Kóbor 
Tamásnak Ki a ghettóból és Hamupipőke c. regénye, valamint Szép 
Ernőnek Az egyszeri királyfi c. álomjátéka is megjelenik a filmen. 

Nagyasszonyunk. 1916. évf. 3. sz. — N.: Az első magyar leány-költőről. 
Dukai Takách Juditról írott kis megemlékezés. A költőnő arckópét is közli. 

Népművelés. 1916. évf. 5. sz. — Kristóf Domokos ismerteti Szabó 
László : A modern újságírás c. könyvét. 

U. i. 9. sz. — Riedl Frigyes. Bövid cikk Biedl Frigyesről. 

Néptanítók Lapja. 1917. évf. 4. sz. — Arany, a nemzetnevelő. A cikk 
Fináczy Ernőnek a Magyar Pœdagogiai Társaság nagygyűlésén, 1917 jan. 
20-án tartott előadását ismerteti. «На van igazság a gondolatban, hogy 
a nevelés feladata átéletni a gyermekkel az emberiség életét, akkor ebben 
Arany költészete segíthet leginkább. Második érdeme nyelvének utánoz-
hatatlan zamatja.» 
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U. i. 6. sz. — Eötvös József báró emlékünnepe. (1917 febr. 2-án.) 
Prohászka Ottokár püspök alkalmi beszéde. 

V. i. 7. sz. — Vajticzky Emánuel : Arany János, mint néptanító. 
Alkalmi eikk a címben írt tárgyról. 

Neue Freie Presse. 1917. évf. 18,836. ez. — Hír Szomory Dezső «Bella» 
с. darabjának bécsi előadásáról. (L. még Neues Wiener Journal 1917. évf. 
8353. sz.) 

Neue Zürcher Zeitung. 1917. évf . 170. sz. — H í r a «Kék r ó k a . é s a 
«Kőmives Kelemen» budapesti előadásairól és Arnold Zweig : «Ritualmord 
in Ungarn» с. tragédiájáról. 

U. i. 291. sz. — Hír a Drégely Gábor «Kisasszony férje» с. darabjá-
nak zürichi előadásáról. 

Neues Pester Journal. 1917. év f . 11. sz. — i. p.: Baumeisters Weib. 
A Kőmives Kelemenné mondájának ismertetése és az e tárgyról szóló 
székely ballada német fordítása, abból az alkalomból, hogy Kárpáti Aurél 
és Vajda László Kőmives Kelemen címen darabot ír tak a Nemzeti Színház 
számára. 

U. i. 21. sz. — Jókai's literarischer Nachlass. Jókai irodalmi hagya-
tékáról Vértesy Jenőnek folyóiratunkban (1917. évf. 94. 1.) megjelent cikke 
alapján. 

Magyar Nyelvőr. 1916. évf. 9—-10. sz. — Losonczi Zoltán: Kódexeink 
és a nyelvjáráskeveredés. (Bef. közL) Nyelvészeti értekezés. 

Nyugat. 1917. évf. 1. sz. — Ignotus : Tizedik év Nyugat. A Nyugat c. 
folyóirat e számával tizedik évfolyamát kezdi. A cikk e tény jelentőségét 
fejtegeti. — Babits Mihály : A Purgatórium első éneke. Műfordítás Dante-
ból. — Fenyő Miksa: Móricz Zsigmond új novelláskönyve. iA tűznek nem 
szabad kialudni» c. kötet ismertetése és bírálata- « Érett könyv a M. Zs. 
új novelláskötetje, ugyanaz a nemes érettség jellemzi művészetét . . . mely 
Keller Gottfried Seldwyla kötetére . . . rátűzte a maga őszi aranyát, mind-
kettőnél meglátáson és megértésen keresztül, ugyanaz a humanitás és 
bizó optimizmus és ami egyébként az optimizmusnak előfeltétele : faj-
szeretet.» — Babits Mihály: Noemi fia. Laczkó Géza ilycímű regényének 
kritikája. «Ritkán jelenik meg manapság piacunkon ily nagyszabású 
regény, mint a Laczkóé, amely annyira igényt tar thatna a nagy regény 
minden kval i tására . . . de a művészet, amely felé nyújtózkodik, kissé 
nagyon is akart, erőltetett ós éppen ezért néhol nehézkes h a t á s ú . . . 
valóságos lexikona e könyv a közelmúlt vidéki magyar színészéletének, 
adatok és képek gazdagságára és teljességére páratlan . . . A szerző isme-
retei kimeríthetetleneknek látszanak, minden szó mögött az elhallgatott, 
a leírni sem érdemesített adatoknak és ismereteknek még egész tárházát 
sejtiük.» — Ignotus: Petőfi-Társaság. Megjegyzések, vonatkozással a leg-
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utóbbi tag választásra. — Kosztolányi Dezső : «Fanni hagyományai.» Kármán 
József ilyoímű műve legújabb kiadásának ismertetése. 

U. i. 2. sz. — Ambrus Zoltán Hajó Sándornak Démonok o. « komédia •-
ját, — Tóth Árpád Kosztolányi Dezsőnek Mák c. verskötetét, — U. a. 
Shakespeare «Vihar»-jának Babits Mihálytól származó fordítását, — Havas 
Gyula Somlyó Zoltánnak Nyitott könyv c. «lírai pamflet»-jót ismerteti 
és bírálja. 

U. i. 3. sz. — Fenyő Miksa : Herczeg Ъегепс. H. F. Aranyhegedű с. 
regényének és Kék róka c. színjátékának ismertetése és bírálata. «H. F. 
új regénye nem szerenesés alkotás.» — Schöpflin Aladár: Nemzeti 
irodalom. (A szabadkai Szabad Lyceumban 1917 január 27-ón tartott elő-
adás.) Nemzeti-e, ez az a kérdés, amelyet az íróval leggyakrabban szembe-
állítanak. Arany a «kozmopolita költészet» szavát azokra a fiatal költőkre 
alkalmazta, akik az ő öreg korában léptek fel. Ebben az egyidőre beállott 
nemzeti elszíntelenedésben mintha Arany költészetének reakciója mutat-
koznék. A fordulat mélyebben rejlő oka : a magyar életnek az az átfordu-
lása, amely éppen Arany öregkora idején kezdett végbemenni. Egészen ú j 
érdeklődési és érvényesülési területek nyíltak meg. Az új nemzedék mind-
inkább felfedezi, mint az alkotás ós élvezés új terrénumait, az irodalom 
mellett a művészet többi ágait. A sok ú j mozzanat átalakította a magyar 
gondolkodást ; megbontotta a magyar világfelfogás egységét. Az Arany 
generációjának minden művelt magyar embere minden egyéni ós tempera-
mentumbeli különbségen belül egyformán gondolkozott. Az egész magyar-
ság alapjában véve két részre oszlott : a parasztságra s a nemességre, 
amelyhez teljes erkölcsi és érdekbeli szolidaritásban csatlakozott a java-
részt belőle kivált honorációs-osztály is. Észrevétlenül, de a forradalmi 
átalakulás hirtelenségével más lett a magyrar világ, még pedig látszatra 
kevósbbé magyaros. S ebből az új Magyarországból új irodalom kezdett 
kisarjadni. Megváltozott és tömegében meggyarapodott a közönség, amely-
nek számára az irodalom dolgozott ; más lett az író társadalmi helyzete is. 
Belül is megváltozott az irodalom : új mondanivalók, az életről való ú j 
koncepciók jelentkeznek, amelyeket új formákba igyekeztek önteni. A régi 
tradicio ólt azért tovább ; mellette és néha ellenére is új fejlődés jelei 
mutatkoztak. Lehetetlen elképzelni, hogy az átalakult magyar életben 
mindenben a régi nyomokon maradhatott az irodalom. Arany János szemé-
ben érthető, ha kozmopolitikusnak látszott, mert ő a dolgok természete 
szerint a maga megszokottságai és a maga generációjának mértékei szerint 
mérte s mint kortárs, nem láthatta gyökereit oly világosan a nemzeti 
élet átalakulásában, mint mi maiak. Ha Kazinczy törekvéseit nem lehet 
nemzetietlennek nevezni, épp úgy nem lehet kizárni a nemzeti közösség-
ből az Arany utáni kor irodalmának azt a részét, amely az új társadalmi 
ós kultúrális fejleményeket próbálgatta irodalmi kifejezésre juttatni. 
A nemzeti élet organizmusa mind jobban magához hasonítja a kívülről 
beleszívódott elemeket. A magyar elme mind jobban át tudja fogni a 
modern műveltség egész roppant szóles körét s képesnek bizonyítja magát 
minden lehetséges kultúrmunka elvégzésére. A magyarság azonban ma 
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épp oly egyetlen, eredeti egyéniség módjára áll a többi nemzetek között, 
mint valaha. A magyar irodalom ma a legkülönbözőbb világfelfogások, 
szemléleti és ábrázolási módok küzdő tere. Irodalmunk sohasem fejezte 
ki oly teljesen és gazdagon a magyarság életét és lelki állapotát, mint ma. 
Mint az egész nemzeti életnek, úgy egyik fontos tényezőjének, az irodalom-
nak fejlődése is, Bajátságos belső törvények szerint megy végbe. Semmi-
féle irodalom nem vetheti ki maga alól a nemzeti talajt, gyökerei mindig 
benne vannak, csak néha könnyebben láthatók, néha meg csak gondosabb 
vizsgálat mutat ja meg őket. — Ady Endre Ignotusnak Egy év történelem 
c. háborús könyvét, — Színi Gyula Kárpáti Aurélnak ós Vajda Lászlónak 
Kőmives Kelemen c. színdarabját és Vajda Ernőnek A váratlan vendég c. 
színművét, — Kosztolányi Dezső Várnai Zseninek Gracchusok anyja c. 
verskötetét és Tásztor Árpádnak Regényalakok c. munkáját ismerteti és 
bírálja. 

U. i. 4. sz. — Schöpf Un Aladár : Előszó könyvemhez. (A szerzőnek 
«Magyar írók. — Irodalmi arcképek és tollrajzok» c. sajtó alatt levő 
könyvéhez í r t előszava.) Az irodalom organikus valami, a nemzet életé-
nek olyan életjelensége, mint akár a politika vagy a gazdaság s ezért 
minden irodalmi jelenségnek megvannak a gyökerei valahol a társadalom-
ban, amelynek az irodalom egyik megnyilatkozási formája. Megértetni az 
írót és művészt : ez a kritika igazi feladata. Végeredményben az adja meg 
valamely irodalmi jelenség értékét, hogy mennyi benne az élettartalom. 
Minden irodalmi mű, valami lélektani kényszer eredménye s a kritikus 
dolga megvizsgálni azokat a tényezőket, amelyekből ez a kényszer elő-
állott. A szerző végül utal arra, hogy az új irodalommal szemben, melynek 
értékét és fontosságát irodalmunk fejlődésére nézve igen nagynak tartja, 
iparkodott megkeresni a hagyományossal s a magyar élet újabb fejle-
ményeivel való kapcsokat. — Ambrus Zoltán : Háborús jegyzetek. Észre-
vételek a háború és a színház viszonyáról. A színház azért ostromoltabb, 
mint eddig bármikor, mert a legjobb búfelejtők közé tartozik. — Színi 
Gyula Landauer Bélának Gloria с. háborús könyvét ismerteti. — Babits 
Mihály : Kritika. A magyar irodalomnak van a legintelligensebb közön-
sége ós a legkevésbbé intelligens kritikája. Az irodalomtörténet azt mutatja, 
hogy a közönség ítélete megelőzi a kritikáét és a jövendő kritikusa igazat 
ad az irodalmi jelen mobjának. Homérosz a népé volt, mielőtt a filolo-
gusokó lett volna ; Shakespeare a londoni suburb publikumáé, mielőtt a 
német esztétika lefoglalta. Ha van ma készülő nagy műfaj, hasonlatos a 
régi korok eposzaihoz : a detektív regény az. A mai nemzetek nagy 
problémája a fegyelem kérdése, az államhatalom és az anarkia, a rend 
és a szabadság veszélyeinek problémája . . . ez az ellentét adja meg a 
detektív regények témáját. S ime : a ma kritikusának szájában a leg-
nagyobb gáncs az, hogy egy regény «a detektív regényekhez hasonlít». 

Österreichische Rundschau. 1917. évf. 1. sz. — Theodor Antropp : 
Wiener Theater. Elítélő kritika Euttkai György «Keringő» c. darabjáról. 
«Wir haben an Molnár, Bíró, Lengyel und Szomory mehr als genug und 
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brauchen für unsere Bühnen nicht noch ein neues Geschlecht von Beissern 
und Blendern aus dem sonst nicht so freigiebigen Beiche der Stephans-
krone heranzuziehen.» 

Pester Lloyd. 1916. évf. 308. sz. — Herczeg Géza «Die Diplomatie des 
Teufels» címen Molnár Ferenc «Az ördög» с. darabjának bolgár nyelvű, 
a szófiai Odeon színházbeli előadásáról. Az előadásnak zajos sikere volt. 

U. i. 313. sz. — h. I. : Franz Molnárs Vorlesung in Wien. M. Bécsben 
hadinaplójának néhány fejezetét olvasta fel egy jótékonycélú «hadi-téli-
esté»-n. 

U. i. 344. sz. — Salzer Marcell magyar származású német szavaló 
művész magyar műsoráról, melyen a legkiválóbb régibb és ú j magyar 
Írók és költők müvei szerepelnek német átdolgozásban. Boroszlói első 
szavaló estélye kapcsán a Breslauer Morgenzeitung hosszabb cikket közöl 
a magyar irodalomról. «A magyar költészet sajátságos növény: édes, 
nehéz, tüzes, mint az ország szőlője. Dalai és balladái majd újjongóan, 
majd mélabúsan panaszosan hangzanak, mint a cigányok nótái.» Arany, 
Petőfi, Vörösmarty, Gárdonyi, Gyóni, Herczeg, Lenau, Garay, Molnár 
Ferenc, Ignotus, Heltai szerepeltek a műsoron. 

U. i. 347. sz. — Jenő Mohácsi : Die goldene Geige. Herczeg Ferenc 
Arany hegedű c. regényéről írott tárca. 

U. i. 1917. évf. 13. sz. — Bernhard Alexander : Nationaltheater. Kárpáti 
és Vajda Ivőmives Kelemen c. drámájáról írott tárca. Megemlíti Carmen 
Sylvának Meister Manole c. hasonló tárgyú drámáját is, amely 1892-ben 
jelent meg. 

U. i. 19. sz .— Bernhard Alexander : Vater und Tochter. Kóbor Tamás 
egyéniségének rövid jellemzése utána leánya, Noémi által kiadott kötetet 
méltatja. 

U. i. 21. sz. — Elza Stephani bírálja Vajda Ernőnek A váratlan 
vendég c. színmüvét. [L. még Alkotmány : 1917. óvf. 21. sz. (Perlakytól.)] 

U. i. 29. sz. — Jenő Mohácsi : Zwei Romane. Tárca Laczkó Gézának 
Noémi fia és Lakatos Lászlónak Tavaszi játék c. regényéről. 

U. i. 41. sz. — Bernharci Alexander tárcája Hevesi Sándornak A hadi 
fogoly c. vígjátékáról. 

U. i. 42. sz. — Bernhard Alexander : Johann Arany. Arany leg-
tisztább és legtökéletesebb képviselője a magyarságnak a költészetben. 

U. i. 47. sz. — N. Bíró Lajosnak Lilla c. egyfelvonásos darabját 
ismerteti. 

Pesti Hirlap 1916. évf. 273. sz. — Porzsolt Kálmán: Az idegen leány. 
Lakatos László drámájának ismertetése. [L. még Világ: 1916. évf. 273. sz. 
(Kosztolányi Dezsőtől.)] 

U. i. 287. sz. — Szász Zoltán : Királynőm, meghalok érted ! Villányi 
Andor drámájának ismertetése. A darab hatásosan szerkesztett, de a jel-
lemek gyöngébben vannak megrajzolva. [L. még Világ: 1916. évf. 287. sz.— 
Budapesti Hirlap : 1916. évf. 287. sz. (Sebestyén Károlytól.)] 
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U. i. 300. sz. — Porzsolt Kálmán : Zsuzsi. Barta Lajos színdarabjának 
ismertetése. [L. még Budapesti Hirlap : 1916. évf. 300. sz. (Sn.-től.) — 
Magyarország: 1917. évf. 300. sz. — Világ: 1916. évf. 300. sz. (Kosztolányi 
Dezsőtől.)] 

U. i. 301. sz. — Porzsolt Kálmán: Farsang. Molnár Ferenc drámájá-
nak ismertetése. [L. még Budapesti Hir lap : 1916. évf. 301. sz. (Sebestyén 
Károlytól.) — Világ : 1916. évf. 301. sz. (Kosztolányi Dezsőtől.) — Magyar-
ország : 1916. évf. 301. sz. (L. f.-től.)] 

U. i. 308. ez. — Szász Zoltán : Künn a bárány, benn a farkas. Földes 
Imre komédiájának ismertetése. [L. még Világ: 1916. évf. 308. sz. — 
Pester Lloyd : 1916. évf. 308. sz. (E. Sf.-tól.)] 

U. i. 336. sz. — Szász Zoltán : A Grál lovag. Zsíros István drámájá-
nak ismertetése. «A darab igen hatásosan megszerkesztett, erősen regényes 
színezetű, de lélektanilag ügyesen indokolt mű.» [L. még Pester Lloyd: 
1916. évf. 336. sz. (Elza Stephanitól.)] 

U. i. 349. sz. — Szász Zoltán : Kárpáthy Zoltán címen Hevesi Sándor 
regényes színjátékát ismerteti. [L. még Világ: 1916. évf. 380. sz. (Belle 
Páltól.)] 

U. i. 355. sz. — Porzsolt Kálmán : Démonok címen Hajó Sándor új 
drámáját ismerteti. A főhősnő alakja lélektanilag nem elég indokolt ós 
következetes. [L. még Világ : 1916. évf. 356. sz. (Kosztolányi Dezsőtől.)] 

U. i. 357. sz. —- Molnár Fereuc : Katonadalgyüjtésem. Cikk a háborús 
dalgyüjtásről. — N. п.: Nagymama. Csiky Gergely vígjátékának filmjé-
ről. — P—i E—r : Toldi Miklós fegyverei. A cikk Tóth Béla, Dugonics 
András, Bél Mátyás, Evlia Cselebi, Ilosvai adatai alapján készült. 

Pesti Napló. 1916. évf. 273. sz. — Sz. Gy. : Az idegen leány. Lakatos 
László drámáját ismerteti. — Kritikák «Az idegen leány»-ról címen Ambrus 
Zoltán-, Krúdy Gyula-, Vajda Ernő-, Lukács György-, Bajna Ferenc, és Vár-
konyi Titusznak Lakatos László : Az idegen leány c. drámájáról szóló bí-
rálatait közli. [L. még Alkotmány 1917. évf. 273. sz. _(—i)]. 

U. i. 274. sz. — Kritikák az idegen leányról címen Alexander Bernát, 
Porzsolt Kálmán, Kosztolányi Dezső, Keszler József, Diósy Béla bírálatát 
közli Lakatos Lászlónak Az idegen leány c. darabjáról. 

U. i. 280. sz. — Pataky József: A szökött katona címen a Nemzeti 
Színház múltjáról ir. — K. D. : Aranykéz-utcai szép napok. Krúdy Gyula 
új könyvét ismerteti. 

U. i. 294. sz. — r. ; Magyar iró 1916-ban. Irodalmi viszonyaink a 
harmadik háborús évben ; Krúdy Gyula : Aranykéz-utcai szép napok o. 
könyvének méltatása. 

U. i. 300. sz. — Sz. Gy. : Zsuzsi. Barta Lajos ilycímű _ drámájának 
színi bírálata. 

U. i. 301. sz. — P a t a k y József: Parasztok a színpadon címen régebbi 
drámáink parasztalakjairól ír. 

U. i. 320. sz. — Schöpf lin Aladár : Az utolsó romantikus. Párhuzam. 
Jókai és Sienkievic között. 



FOLYÓ IHATOK SZEMLÉJE. 359 

U. i. 321. sz. — Sz. Gy.: Szépasszony. Gábor Andor ilycímű drámá-
jának ismertetése. [L. még Pester Lloyd 1916. évf. 321. sz. (Alexander 
Bernáttól)]. 

U. i. 334. sz. —• Sz. : A Grál lovag címen Zsíros István drámáját 
ismerteti. 

U. i. 341. sz. — s. a. : Noémi fia. Laczkó Géza regényének ismer-
tetése. 

U. i. 347. sz. — Sz. Gy. : Kárpáthy Zoltán címen Hevesi Sándornak 
Jókai Mór ilycímű regénye után készült drámáját ismerteti. 

U. i. 348. sz. — L. M. : Te csak pipálj Ladányi címen Csathó Kálmán 
regényét ismerteti. 

U. i. 353. sz. — Sz. Gy. : Démonok címen Hajó Sándor új darabját 
ismerteti, 

U. i. 361. sz. — Hevesi Sándor : A regény és a színdarab. Pár-
huzam. 

U. i. 366. sz. — Hevesi Sándor : Shakespeare-játék és Shakespeare-
forditás. Babits hivatva van arra, hogy magyar Shakespeare darabokat 
adjon a színpadnak. — L. E. : Fantasztikus Szerelmek. Szilágyi Géza 
novelláinak ismertetése. — g. : Várnai Zseninek Örömök kertje c. me-
sés könyvét ismerteti. 

U. i. 1917. évf. 35. sz. — A lap tudósítója felkereste Lévay Józsefet s 
az Irodalom rovatban beszámol ennek a modern írói gárda iránt érzett 
barátságáról. «Adyt és társait tartom legalább olyan tehetségnek, mint 
aminő Gyóni Géza . . . Gyóni legfeljebb a témáiban érdekes, mert a há-
borúról ír . . . Költőnek, vérbeli költőnek tartom Adyt, Babitsot, Kosz-
tolányit is, meg a többieket is . . . Molnár Ferenc kiváló tehetség.» — 
Simkó Gyula könyvkereskedőnél a cikkíró megtalálta Devrient Eduard 
«Über Theaterschule» с. füzetét Egressy Gábor érdekes széljegyzeteivel. 
A borítók üres oldalára Egressy odajegyezte egy alapítandó színésziskola 
tanári s más személyzetének tervezetét. — A Magyar Arcképek rovatban 
Schöpflin Aladár Herczeg Ferencről ír tanulmányszerű cikket. A leg-
aktuálisabb ember ma a magyar irodalomban. Mindent elért, amit magyar 
író elérhet. Nincs benne semmi tragikai pátosz, mértéktartó úgy egyéni-
sége, mint írása. Olyan embereket rajzolt, amilyenek szerettek volna lenni 
az összes pantallós fiatal emberek ; az úri magyarság hangadó eleme élt 
abban a levegőben, melyet megrögzített. Ennek az életformának nemcsak 
irodalmi alakitója, hanem terjesztője is. Az életből sarjadt irodalom vissza-
hatott így az életre. Az utolsó tíz év fiataljai új élet-ideálokat alakítgat-
tak, s H. F. mintha bágyadtabbnak tűnt volna fel, a lazulás jelei mutat-
koztak közte s olvasói közt. Mintha új elemre, izgalomra lett volna az 
írónak szüksége, bár fölénye, brilliáns írói képessége, iróniája a régi ma-
radt. Az írónak meg kell újítania élménykészletét. Most felújította a régi 
meghitt viszonyt. H. F . hangja új zengést kapott, a hüvösségén őszintén 
emberi hangulat áramlik át. Kérdés : az élet mélyebb megértésére, az 
emberi lélek gyökereinek kitapintására indul-e H. F. ? Új fejlődési fok ez 
vagy csak pillanatnyi belső feszültség ? 



3fiO FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

U. i. 42. sz. —- A Tárcarovatban Tragikus forradalmak címen közli 
Hatvany Lajosnak bevezetését a magyar forradalom emlékíróiról irandó 
tanulmánysorozatához. — A Magyar Arcképek rovatban Schöpflin Aladár ír 
Lévay Józsefiül. Az aggastyán-kor költészetét nagyon kevesedmagával 
képviseli a világirodalomban ; sajátságos, mély borúju lelkiállapot, mikor 
az élet benyomásai, mint a téli nap sugara, lankadtan és ködökön áttörve 
jutnak a lélekbe. A megértés és a fogékonyság ép úgy nem hagyta el, 
mint az alkotás vágya és képessége. Abból a nemzedékből való, amelyben 
még elevenen élt az irodalmi erkölcs, amely kötelezőnek érzi, hogy iro-
dalmi dolgokat irodalmi szempontok szerint kell értékelni, az irodalom 
templomát nem szabad üzleti, hiúsági, gyűlölködési s más efféle alantas 
szempontok korcsmájává aljasítani. 

U. i. 44. sz. — Az Irodalom-rovatban s. a. Kaffka Margit Állomások 
c. regényét ismerteti, mely első kidolgozásban a háború előtt jelent meg 
a Vasárnapi Újságban. «Egész bizonyosan maradandó értéke mai regény-
írásunknak s nevezetes új étappe az írónő fejlődésében.» — (t..) Kollányi 
Boldizsár, Vérfoltok c. költeményes kötetét bírálja. 

U. i. 47. sz. — Vadnai Béla Lévay Józseftől származó visszaemléke-
zéseket közöl Aranyról. 

U. i. 49. sz. — Kosztolányi Dezső : Arany estéje. A botos és kalapos 
arcképet szemlélve elmélázik Arany öreg kora felett. — Schöpflin Aladár a 
Magyar Arcképek rovatában Babits Mihályról ír tanulmányszerű cikket, 
párhuzamot vonva Arany és Babits közt. Ez is olyanféle érzékeny, befelé 
évődő, kifelé rejtőzködő természet. Arany ós Babits abban is hasonlítanak 
egymáshoz, hogy mindketten tudós költők, közös bennük a görög s az 
angol költészet szeretete. Péterfy Jenő óta magyar ember nem élte át 
annyira a görög költészetet. Elvező képessége az egész világirodalomra 
kiterjed. Erősen foglalkoztatja a fantasztikum. Gólyakalifa c. regényében 
is a reális lélektani elomeket e formális lehetőségeken túlra hosszabbítja 
meg, verseiben is. A tartalom, a forma, a ritmus és a rím fantasztikuma 
egyaránt mutatkozik nála. A lélek ultraviolet rezgéseit sejteti meg. Az 
érzés fantasztikuma minden nemzetek lírai költészetében újabban meg-
nyilvánuló jelenség s az idegrendszernek az óletföltótelek és lehetőségek 
okozta változásával függ össze. E megváltozott szervezet máskép reagál a 
másfélévé vált életre, amelynek ettől másféle lesz a lírája is. A magyar-
ságot a fejlődés elmaradottabb fokán ragadta meg a modern idők nagy 
átalakulása, ezért oly nagy nálunk az ellentét a régiek és a fiatalok közt. 
Több megértő képességet és türelmet kellene a régebbiekne k tanusítaniok 
az ifjak méltánylásában. Babits modern lelke mégis magán viseli a magyar 
tradícióból eredettség nyomait. A kultur-tradicióban élő és a nyugat lelké-
hez legközelebb simuló Dunántúlról, Vörösmarty vidékéről való, családja 
a nemesség lateinor osztályából való. Mindennek része van abban, hogy 
Babits lírája erősen kulturjelenség. — L. E. Kosztolányi Dezső, Mák c. 
verskötetét bírálja. — Kaffka Margit Kóbor Noémi Í916 c. könyvét mél-
tatja. «Amitől mi régibbek még röstelkedve félünk, amitől visszatart mul-
tunk, egy normális kor finomabb, bensőbb, képzeltebb élményein fölnevelt-
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ségünk — azt ő bátran veszi tollára és keményen szeme közé néz. Őszin-
tén, nyersen, komolyan fogja meg azt, amit akar : az itthonmaradtak szive 
kálváriáját.» 

U. i. 51. sz. — Hatvany Lajos : Arany tanár úr cimen tárcát ír 
Arany Jánosnak Pap Károly kiadásában megjelent magyar irodalom-
történetéről. Túlzásnak véli a kiadó megjegyzéseit, melyek «színes nieleg 
rajzokat, kiváló részleteket» fedeznek fel s éppen a kevésszavú, de jelleg-
zetes jelzőkben látja Arany egyéni bírálatát. Kiindulva abból, hogy 
Arany Vörösmarty új iskolájával szemben Petőfit mondja legújabb irány-
nak, felveti a kérdést : mi jogon követelik még ma is, a pompázatos 
virágzás után elvirult» népies irány tovább ápolását, a magyar «géniusz» 
nevében. Felelet szerinte : mert epigonok. 

Prager Tagblatt. 1916. évf. 26. sz. — Ein Watzerstreit. Gábor Andor 
«Szépasszony» c. darabjáuak, melyet a bécsi Stadttheater előadni készül, 
eredetileg «Keringő» volt a címe, csak Ruttkay György hasonló nevű 
drámája miatt kellett megváltoztatni. 

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. 1916. évf . 8. sz. — Ravasz Árpád : 
Arany János születésének századik évfordulóján. Alkalmi megemlékezés a 
nagy költőről. 

Rendeleti Közlöny. 1917. évf. 17. sz. — Hír arról, hogy Horváth János 
3. népfölkelő gyalogezredbeli főhadnagynak, Társaságunk titkárának, az 
ellenség előtt tanúsított vitéz magatartása elismeréseül ő felsége a hadi-
diszitményes harmadosztályú katonai érdemkeresztet adományozta. 

Sárospataki Hírlap. 1916. évf. 26—27. sz. — Gulyás József: Erdélyi 
János két, kéziratban levő drámája (folyt.). Erdélyi a Két királyné c. 
drámában ép úgy, mint később Czakó a Fessier s Thui-óczi alapján írt 
János lovagban, erősen Bánk bán hatása alatt áll, különösen a pártütők 
jeleneteiben. A Nápolyi Endre c. darab Rákosi Jenőtől, Madáchtól és 
Farkas Alberttől is feldolgozott eseményeket ád elő 1344—45 közti időből. 

U. i. 1917. évf. 3—4. sz. — Gulyás József : Erdélyi János két kéz-
iratban levő drámája (bcf.) «három drámájának elolvasása után kimond-
hatjuk. hogy Erdélyi nagy kritikus, jó költő, de nem jó drámaíró.» 

Sárospataki Református Lapok. 1917. évf. 1—2. sz. — Bácz Lajos : 
Leibniz és Magyarország. Az Akadémiai Értesítő 1916. évf. 12. számában 
ugyanezen szerzőtől ugyanily címen megjelent dolgozat kivonata. Az ere-
deti cikk idegen nyelvű idézeteit a szerző itt magyar nyelven ismerteti. 
Érdekes a Zrínyi Miklósra vonatkozó rész. Leibniz szerint: «Ami Zrínyi 
Miklós grófot illeti, aki panaszkodik, ez egy problematikus kérdés, mert 
egyfelől úgy tetszik, hogy sokszor elkedvetlenítették, nem támogatták 
eléggé a buzgalmát és elősegítették az ő Zerinvárának vesztét ; de más-
felől azt is meg kell vallani, hogy ez a gróf egy kissé messze ragadtatta 
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magát, midőn az idegenekkel való egyetértést affektált, évjáradókokat 
fogadott el, magának tulajdonítva a fősikerek dicsőségét, mindenütt gán-
csolta a császári miniszterek magatartását s oly nehéz változásokat kez-
deményezett vagy javasolt, amelyeknél nyilvánvaló volt az ő érdeke, mint 
pl. Kanizsa ostroma. A jobban értesültek dolga lesz annak eldöntése, ha 
igaz-e, mint a gróf párthívei mondják, hogy itt a császáriak nem léptek 
közbe eléggé erőteljesen . . . Miklós gróf . . . halálát államcsínynek tulaj-
donították, de bizonyos, hogy egy vadkan agyara okozta azt ; én ezt oly 
megbízható egyénektől hallottam, akik részt vettek azon a vadászaton.» 

U. i. 7. sz. — Rácz L. Kazinczy Ferencnek a magyar nyelvről szóló -— 
Heinrich Gusztávtól kiadott — pályamüvét ismerteti. — Egy protestáns 
nagyasszony a XVII. század elején. Takáts Sándor Zrínyi Miklós nevelő-
anyjáról írt cikksorozatának ismertetése (V. ö. folyóiratunk: 1916. évf. 
399. 1. és 1917. évf. 69., 72. 1.). 

Századok. 1916. évf. 9—10. sz. — Zsinka Ferenc a Takáts Sándor, 
Eckhart Ferenc és Szekfű Gyula szerkesztésében megjelent A budai basák 
magyar nyelvű levelezése c. munkát ismerteti. 

Szent Család. 1916. évf. 11. sz. — Prohászka Ottokár : A mi 
sajtónkért. A katholikus hitet, hazánkat, kulturánkat nem védelmezhet-
jük, ha nincs arra való jó sajtónk. Ezért mindent meg kell tennünk ennek 
fejlesztésére. 

Színház és Divat. 1916. évf. 20. sz. — A «Keringő» bécsi bemutatója. 
Buttkay György darabjáról. — A t Farsang» karriérje. Karácsony második 
napján Molnár Ferenc összes színdarabjait előadták Budapesten és Bécs-
ben. A Nemzeti Színház a «Fehér felhő»-t, a Vígszínház az «Ördög»-öt 
és a «Farsang»-ot játszotta, a Burgtheaterben a «Farkas», a Neues Wiener 
Stadttheaterben pedig a «Liliom» került színre. — Karácsony két napján 
az összes számottevő bécsi színházakban magyar darabot játszottak. Molnár 
Ferenc darabjain kívül még a következő szerzők voltak képviselve : Ruttkay 
György (Keringő), Lengyel Menyhért (A táncosnő), Földes Imre (Grün 
Lili) és Kálmán Imre (Csárdáskirálynő). 

U. i. 1917. évf. 1. sz. — Mese az írógépről. Szomaházy regénye a 
filmen. — Színházi előzetes hirek. 

U. i. 2. sz. — Cikkek Herczeg Ferencről és a Kék róka c. darabjá-
ról. — Színházi hirek. 

U. i.3. sz. — A nKék róka» és Sebestyén Géza. Herczeg Ferenc ki-
jelentette, hogy a «Kék róka» c. darabját egyik ifjúkori novellájából írta. 

Temesvári Hirlap. 1917. évf. 40. sz. — K. E. : Népek Golgotája címen 
Pelle János költeményeit ismerteti. — N. n. : Szávay Gyula Sz.-nak mint 
írónak jellemzése. 

U. i. 42. sz. — Vezércikkben közli Arany Jánosnak Mi a haza c. 
cikkét, mely a Népbarátja 1848 jul. 2.-i számában jelent meg. Utána 
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közli Szabolcsba Mihálynak Arany nagykőrösi szobránál c. ódáját. — 
Dr. Sztura Szilárd : Arany János ós a világháború utáni költészetünk c. 
cikkében azt igyekszik megállapítani, hogy a háború utáni költészet Arany 
költészetének, a nemzeti iránynak a folytatása lesz. — Kubán Endre : 
Arany János. Vers. — Csukovics Sándor : Ünnepeljük Arany Jánost. 
Arany jelentőségének méltatása. 

U. i. 46. sz. — Sz. M. : Három novella. Moly Tamás novellásköteté-
nek ismertetése. 

Theologiai Szaklap. 1917. óvf. 1. sz. — Szelényi Ödön : Egy érdemes 
régi magyarhoni pedagogo-teológus. Adatok Liedemann Márton életéhez. 

Történeti Szemle. 1916. évf. 4. sz. — Oszwald Arisztid : Hunyadi János 
ifjúsága (II.). Történeti értekezés. — I. K. Bathó Istvánnak Kéry János 
élete ós művei (1911) c. munkáját ismerteti és bírálja. 

U. i. 1917. évf. 1. sz. — Oszwald Arisztid: Hunyadi János ifjúsága 
(Bef.). A szerb népköltészet szép bizonyítékait őrizte meg számunkra annak 
a benső szeretetnek, mely Hunyadi és nővére fia közt volt. (Y. ö. Romanecz 
Mihály : A Ribányáni románckor. A pancsovai gimn. értesítője. 1890.) 
Az idetartozó költői anyag történeti magja ennyi: Hunyadinak Lázáre-
vics despotával is valami viszonyban kellett lennie. Lázárevics fiának 
tart ja hősünket a népies költészet s leányának Hunyadi nővérét, kitől 
Székely János, Hunyadi unokaöccse született. A despotáról ós Jankóról 
sok ének szól, de H. J. mégis mint magyar, mint Ugrin Jankó szerepel. 
Neve : Szibinyáni is rejtély, ha csak nem volt Szebenvár szintén Lázáre-
vics birtokában, vagy később H. kezében. Mindamellett ez a népköltészet 
is Chalkokondyles igaza mellett szól s ha a magyar költő apródot lát 
Hunyadiban, a despota udvarában, ez onnan lehetséges, mert miles volt 
az ily tisztviselő s egyiknek ez, másiknak az a szolgálat jutott. (V. ö. 
még Szegedy Rezső : Hunyadi János rigómezei csatája a régi horvát nép-
költészetben. Ethnographia. 1912. évf.) 

Túrán. 1917. évf. 1. sz. — Pékár Gyula: Turáni munka. A turáni 
összetartozóság tudatának terjesztéséről. «Amit századokkal ezelőtt a 
rokontkereső Julián barát látott s ami után a két tudós nagy turáni 
álmodó, Körösi Csorna és Reguly vágyott, az ime valósággá kezd lenni.» — 
Gróf Széchenyi Béla : Emlékezzünk régiekről. A magyar őshaza-kutatók 
és turáni utazások rövid története. Cikkíró megemlékezik Körösi Csoma S., 
Besse J., Beguly Antal, Jerney J., Vámbéry Ármin, Hunfalvy Pál, Bálint 
Gábor, Ónody В., Zichy Ágoston gróf, Ujfalvy K., Széchenyi Béla gróf, 
Déchy M., Zichy Jenő gr., Almásy Gy., Prinz Gyula és Sebők Imre keleti 
utazásáról és közli Széchenyi Istvánnak emléksorait, melyeket a legnagyobb 
magyar, egy, Körösi Csoma Sándor síremlékét ábrázoló, olajfestmény ke-
retére vésetett. — Felvinczi Takács Zoltán : Egy szeged-öthalmi hunn 
emlékről írt cikkében a kínai kultura magyarországi nyomait keresi. — 
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Ju!ex Szekfü : Correspondance en hongrois des pachas de Bude. Hosszabb 
francia ismertetés a budai basák magyar levelezésének kiadásáról. 

Uj Idők. 1917. 3. sz. — Takács Edit költeményeinek és Falu Tamás 
• Csipke* c. verskötetének rövid ismertetése. [L. még : Élet. 1917. évf. 
(a. j.-től).] — Kék róka. Herczeg Ferenc ilycímű darabjáról. A napilapok 
kritikáinak ismertetése. 

U. i. 5. sz. — Vándor Iván : Bánat. Elbeszélés Ungnad Kristófnó : 
Losonczy Irma és Balassa Bálint szerelméről. •—• A gyémánthintó és 
más elbeszélések. Rövid megemlékezés Hajnik Miklós ilycímű novellás 
könyvéről. 

U. i. 8. sz. — Szöllősi Zsigmond : Jegyzetek egy irodalmi vacsora 
étlapjára. Glosszák — a Herczeg Ferenc tiszteletére rendezett lakoma 
alkalmából Beöthy Zsolt, Herczeg Ferenc és Rákosi Jenő toasztjához. 

U. i. 9. sz. — Babits Mihály : Centenárium. A Toldi még nem jel-
lemző, önálló munkája Aranynak : Petőfi visszhangja ez, bár konstrukció-
ban s formában önkénytelen is kissé szigorúbb. Az első remeke Aranynak, 
amelyben ő már ő, melyben ráeszmél, hogy lelke más, mint másoké, mint 
a kortársaké : «Toldi Estéje». Arany mintha rátalált volna saját érzései-
nek bizonyos arisztokratizmusára s ennek a demokrata korral való ellen-
tétességére: a Toldi Estéjében ép egy ilyen ellentétességet tesz a történet 
főrúgójává. Nem való, hogy a forradalom leveretésével Arany elvesztette 
volna önmagát ; ellenkezőleg : akkor találta meg. A nagy katasztrófa meg-
értette érzéseivel a kor ideáljainak törékenységét. A Nagyidai Cigányok-
ban keserűen kikacagja a levert forradalmat, az első Bolond Istókban pe-
dig megrajzolja a parasztot, a letűnt korszak ideálját, a maga egész sivár, 
szomorú kiábrándító realitáséban. Elégeti isteneit, s egy pillanatra rette-
netesen üresnek érzi az egész világot. Szakít a népiessel is, byroni formá-
kat keres s a világnézet, mely lírájában megjelenik, a schopenhaueri 
pesszimizmussal rokon. De megtalálja a művészetet. Ez a második Arany: 
nem népies költő többé, mint az egyoldalú irodalomtörténet rajzolja, 
hanem ellenkezőleg egy keserű, magábavonult lélek . . . aki örömét a kiet-
lennek művészetében leli már. A tragikus felfogás, mely oly szerepet ját-
szik Arany költeményében, nála mindig arisztokratikus : mert az érzékeny 
lelkiismereten alapul, s ez a legarisztokratikusabb érzés. Büszke magyar 
arisztokratizmusra gyökeret keresett a múltban . . . Az egész nagy, kincses 
nemzeti mult minden hangulatát és képzetét magába örökölni, összegyűj-
teni ; és egy gyönyörű albumban unokákra hagyni : ez volt talán a föl-
adata. — Don Juan három éjszakája. Bíró Lajos ily című regényének 
méltatása. — Apróságok Arany János i f j ú koráról. Adatközlés. — Siró 
sugarak. Ottlik László ilycímű verseskönyvének ismertetése. 

Ukránia. 1916. évf. 9—12. sz. — Márki Sándor: Magyar adatok 
Mazeppáról. (II.) — Podhradszky György : Magyar-ukrán történelmi 
kapcsolatok. (VII. Folytatása a 13—20. sz.-ban.) 
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Uránia. 1917. évf. 1. sz. — Jósika Abafijának hatása Tesla Miklósra. 
(L. folyóiratunk: 1916. évf. 72. 1.) ly. Két veterán író könyve címen 
Bákosi Jenőnek A magyarságért c. munkáját és Endrődi Sáudornak A pálya 
végén c. verskötetét, — Csathó Kálmán újabb regénye címen pedig a 
Te csak pipálj Ladányi c. müvet ismerteti és bírálja. 

U. i. 2. sz. — Nagy Sándor : « Toldi» keletkezése és fogadtatása. 
Értekezés. A tárgyra vonatkozó irodalom eredményeinek összefoglaló fej-
tegetése. ly. : tBaksay Sándor» címen Kéky Lajosnak Baksayról ír t 
munkáját ismerteti és bírálja. «Gyulai és Beöthy Zsolt után kevesen 
tudnak ma olyan irodalmi essayket, emlékezéseket, életrajzokat írni, mint 
Kéky Lajos, akár felfogásának eredetiségét, akár ítéletének szinte csal-
hatatlan biztosságát, akár stílusának művészien magyaros voltát tekintjük.» 

Vasárnapi Újság. 1916. évf. 24. sz. — S. A.: Sebők Zsigmond. (1861— 
1916.) «S. szemérmetes, inkább szemlélődő, mint cselekvő egyéniség volt, 
nagyon érzékeny, magába vonuló, csaknem féléuk. Mondanivalója sem volt 
olyan természetű, hogy zajosan vonta volna rá a közfigyelmet. A gyermek-
irodalomban példátlan sikere volt.» 

U. i. 28. sz. — Közli Dalmady Győző arcképét. 
U. i. 40. sz. — N. п.: Ágai Adolf. Agai írói pályájának rövid jellem-

zése. Közli Ágai fényképét is. 
U. i. 45. sz. — Felvételeket közöl Molnár Ferenc Farsang c. drámájából. 
U. i. 1. sz. — N. n. : Pékár Gyula. P. Gy. regényíró rövid méltatása. 

Közli P. fényképét is. 
U. i. 3. sz. — Móricz Zsigmond A tűznek nem szabad kialudni és 

Kéky Lajos Baksay Sándor életrajza c. művének ismertetése. 
U. i. 4. sz. — Schöpflin Aladár : Békássy Ferenc. A háborúban elesett 

fiatal költő méltatása és Vidor Marcel A holt küszöb dalol c. versfüzeté-
nek rövid ismertetése. 

U. i. 7. sz. — Közli az új Kisfaludysták : Kéky Lajos, Molnár Ferenc, 
Sajó Sándor, Szemere György és Takáts Sándor fényképeit (mellettük : 
a Kisfaludy-Társaság Arany János-ünnepéről Lóvay Józsefnek küldött 
üdvözlő-irat fényképe.) 

Világ. 1916. évf. 273. sz. — Kosztolányi Dezső: Krúdy Gyula. Krúdy 
Aranykéz-utcai szép napok c. regényének ismertetése. 

U. i. 281. sz.— N. п.: Tolstoj és Schmitt Jenő leveleiből. Adatközlés. 
U. i. 308. sz. — Dr. M. Gy. : Hanns Heinz Ewers a magyarokról. — 

biti. Herczeg Ferencnek Az arany hegedű c. regényét móltatja. (L. még 
Budapesti Hirlap 1916. évf. 294. sz.) 

U. i. 315. sz.— Lehrer Andor: A háborús irodalom felosztása. Талса* 
U. i. 321. sz. — Kosztolányi Dezső: Szépasszony. Gábor Andor ú j 

színművének ismertetése. — biti. Szilágyi Gézának Fantasztikus szerelmek 
c. novellás kötetét méltatja. 

U. i. 330. sz. — Bede Jób : Te csak pipálj Ladányi. Csathó Kálmán 
ilycímű regények ismertetése. «A regény szines, élénk. Stílusa világos, 
tiszta, logikája erős, jellemző ereje a legteljesebb figyelmet érdekel.» 
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U. i. 342. sz. — К. D. : Csongor és Tünde. Cikk abból az alkalom-
ból, hogy a Nemzeti Szinház felújította Vörösmarty Mihály e drámáját. 

U. i. 345. sz. — Cserna Andor : Wagner Richard és Magyarország. 
Haraszti Emil könyvének ismertetése. — P. L. : Zilahy Lajos versei. 
Ismertotés. 

U. i. 358. sz. — Bölöni György : Balázs Béla új versei címen ismer-
teti és méltatja В. B. Tristán hajóján c. kötetét. «Két irányúnak látjuk 
a költőt e kötetben ; az egyik megfigyel, a másik túlveti magát ezeken 
a határokon és a lélek metafizikai legmélyebb kútjába száll le.» — Kő-
halmi Béla : Könyvdolgok címen a magyar ós német könyvek versenyéről 
ír. (Jönnek a német katalogusok : Hová tűnnek el a magyar könyvek '?) — 
N. n. : Somlyó Zoltán két könyve címen S-nek Nyitott könyv és Oszi 
regény c. kötetét ismerteti. 

U. i. 1917. évf. 6. sz. — Biti. Pásztor Árpádnak Regényalakok. — 
Cltl. Szép Ernőnek Egy kis szinház, — Kázmér Ernő pedig Reményi 
Józsefnek Messzeségek és Szederkényi Annának A Mária Annunziáta-vil-
lában c. szépirodalmi munkáját ismerteti és birálja. 

U. i. 12. sz. — Nagy Andor: Magyarokról dalolnak a skipetárok. 
Tárca azokról a dalokról, amelyekben az albánok a magyarokról dalolnak. 

U. i. 13. sz. — Kosztolányi Dezső : Kőmives Kelemen címen ismerteti 
Kárpáti Aurél ós Vajda László színdarabjait. «Akadnak benne itt-ott jó 
jelenetek, a nyelve szeplőtlenül magyar és az erdélyi ódonságokkal ékes, 
a szándék nem hatásvadászó, de feltétlenül irodalmi, mindez keveset vál-
toztat összbenyomásunkon, — a homályos balladát értem, a világos drá-
mát nem értem.» 

U. i. 14. sz. — Ignotus: Olvasás közben címen Császár Elemérnek a 
a Műbarátok körében az új irodalomról tartott előadásával foglalkozik. 
(Tárca). 

U. i. 18. sz. — Kőhalmi Béla : Arany Jubileum Arany János köny-
vei nélkül. «Arany könyvei ízléses és olcsó kiadásokban nem forognak 
közkézen. A Ráth-fóle szép Arany-könyvek egészen eltűntek már a piacról.» 

U. i. 21. sz. •— Ignotus : költészet és politika «A népet radikálizmus. 
formájában nálunk egy költő képviselte: Petőfi.» 

U. i. 21. sz. — Relie Pál : A váratlan vendég. Vajda Ernő drámájá-
nak ismertetése. «Öreg magyar kúrián kopott ködmön ez a darab, aminek 
csak a sújtása új, ha nem is eredeti.» — Barta Lajos: Noemi fia címen 
Laczkó Géza regényét ismerteti. 

U. i. 26. sz. — Nn. : Irodalmi csata. A Herczeg—Koroda polémiával 
kapcsolatos megjegyzések. 

U. i. 28. sz. — Ignotus : Szinház és színészek. Tárca. — Bálint 
Lajos : Irodalmi kritika, és reklám. Az igazi kritika és üzleti reklám 
viszonyáról. — Csizmadia Sándor : Népköltészet. «Mi a népköltészet ma ? 
Proletár költészet. Szocialista költészet.» 

Zászlónk. 1917. évf. 6. sz. — Radványi A. : Nagyfalusi Arany-Sza-
lontai hajdú . . . Alkalmi, az ifjúságnak szánt oikk Arany J. jelentőségéről.. 


