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A Cél. 1917. évf. 3. sz. — Császár Elemér: Magyar elbeszélők. Lőrinczy 
György : Az özvegy falu, — Komáromi János : Csanak András Bécsben, — 
Gárdonyi Géza : Szunyoghy Miatyánkja c. szépprózai művek ismertetése 
és bírálata. — A Nemzeti Színház új igazgatója. Alkalmi cikk Ambrus 
Zoltánról. 

U. i. 4. sz. — r. r. : Biró & Szomaházy. Szomaházy István : Emlék-
iratok a szerelemről, Egy magányos ember följegyzései és Biró Lajos : 
Don Juan három éjszakája c. szépprózai művek bírálata. — Farkas 
Zoltán : Fergetegből. Móriez Pál ilycímű karcolat-gyűjteményének ismer-
tetése. 

U. i. 5. sz. — Császár Elemér : Új elbeszélők. Pásztor József Az 
ügyetlen c. regényének, — Mariay Ödön Az aranyszájú Zongh c. elbeszélés-
kötetének és P. Ábrahám Ernő Csillagok a Tiszában c. szépprózai mun-
kájának bírálata. «Pásztor Józsefnek van írói készsége s ha tudna találni 
emberileg érdekes anyagot, azt volna ereje elbeszélés alakjába ö n t e n i . . . 
P. Ábrahám Ernő kötetében műfaji megjelölés nélkül harminckét dolgozat 
húzódik meg, tárgyban és szellemben nagyon eltérők. Legnagyobb fogyat-
kozásuk, hogy nem igazi történetek, hanem az élet forgatagából kikapott 
részle tek. . . nem hatnak azzal az erővel, melyet várnánk, éppen azért, 
mert nem kerekednek mesévé . . . Mariay Ödön két másik társával szemben 
meg tudja találni azokat a témákat, amelyeket érdemes elbeszélésre kere-
kíteni. Nála viszont a megírás fogyatékos. — Zsolt : Tömörkény István. 
(1866—1917.) « . . . az ad nagy jelentőséget az ő témára kicsinyke írásai-
nak, hogy látszólagos korlátoltságuk mögött gazdag egyetemesség rejlik, 
mert a jellemzés legapróbb eszközeivel is jelentékeny lelki elmélyedést ért 
el, egy-egy vonással is mindig meg tudta sejtetni az egész embert, aki 
mindenféle jelentéktelenségek mögött rejtezkedik. Kétségtelen, hogy sokat 
tanult Mikszáthtól. . . Éppen úgy vonzódott a maga népéhez, mint Mikszáth 
az övéhez, sőt valahogyan jobban közé tudott állani, mint mestere. 
Hiányzott belőle az az úrias fölény, mely a Jó palócok íróját egy kissé 
elválasztotta a l ak ja i tó l . . . Évődni pedig szeretett, mert kiváló érzéke volt 
a humor iránt.» — S—n: Színház. Bövid színibírálat Újhelyi Nándor 
Ő fensége kalapja o. darabjáról. Nem lehetetlen, hogy Újhelyi nemsokára 
kedvelt színdarabtermelője lesz a pesti közönségnek, csak az irodalom 
országába vezető úttól fog messze maradni, pedig eddigi írói kísérletei 
azt sejttették, hogy éppen arra felé akar indulni. 
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A Hét. 1917. évf. 9. sz. — Haraszti Zoltán: Révész Béla új könyve. 
A Beethoven e. könyv ismertetése. — ib.: Biró Lajosnak Don Juan 
éjszakája o. szépirodalmi munkáját bírálja. 

Z7. i. 10. sz. — Zolnai Béla : Vengerkák címen Góth Sándornak és 
Pásztor Árpádnak a Vígszínházban 1917 márc. 9-én bemutatott — a hasonló 
című regényből átalakított — drámájáról ír. A Vengerkák a magyar 
Kaméliás hölgy szomorú története, régi kokott-romantikával szenzációs 
feldolgozást egyesítve. 

U. i. 11. sz. — Lakatos László: A posthumus Cholnoky címen Ch. 
Viktort méltatja. 

U. i. 14. sz. — Zolnai Béla : A királyné címen Kabos Ede új könyvét 
ismerteti. Kabos Ede a magyar Zolák zászlóvivői között harcolt s most a 
romantikus végtelennek szépsége előtt borul le. E regényében vannak 
szívszorító szavai, minden páthosz nélkül tud érzelmes lenni. Jól exponált, 
de nem plasztikusak alakjai, a rajzban majdnem semmi aprólékosság sincs, 
kedvesen gyönyörködtető a maga egyszerűségével. Gondos stílusán a hagyo-
mány zamatja, melyet a belevegyülő modern nyelv meleg színessége tesz 
még tetszetősebbé. 

U. i. 17. sz. — f . gy.: Tömörkény István. Nekrolog. 
U. i. 18. sz. — Zolnai Béla : Két regény. Lakatos László új regény-

kötetének ismertetése. 
U. i. 19. sz. — Kázmér Ernő : Bársony Istvánnak Vérvirágok c. kötetét 

bírálja. «Számára csak két dolog fontos; az első természetrajongó érzései-
nek kifejtése ; a másik talán még fontosabb : izgató, érdekfeszítő mese-
szövése.» 

A Szent István Akadémia Értesítője. 1917. évf. 1. sz. — Négyesy László : 
Shakespeare és a magyar költöi lélekrajz. Shakespeare hatalmas lélek-
festő erejét kezdettől fogva érezték költőink s ki-ki a maga módja szerint 
hasznára fordította. Nagy lélekrajzolónk három van : Katona, Kemény, 
Arany. Mind a három mutat a lélekrajzban analógiákat Shakespeare-rel. 
Katona megtanulta Sh.-től azt a pszihocentrikus felfogást, mellyel a lelki 
életet teszi a dráma központjává. Megtanulta az alkotásnak azt a titkát, 
hogy átalakuljon személyeivé. Aranynál Sh. hatása már a Toldin meg-
kezdődik és még inkább érezhető a Toldi estéjén. It t egyenesen a lelki 
élet van előtérben ; e műben már következetesen meg van alkotva, amit 
lélektani kompozíciónak mondhatnánk. Valóban költészetünk csúosain 
találkozunk Sh. szellemének szellemébresztő erejével. — Bán Aladár : 
1. Shakespeare szelleméhez ; 3. Don Quijote egy ismeretlen kalandja. 
(Költemények.) 

Akadémiai Értesítő. 1917. évf. 1—2. sz. — Jánosi Béla : A lélektani 
aesthetika úttörői Magyarországon. Kivonat a szerzőnek 1916 május 2-án 
tartott székfoglalójából. — Ferenczi Zoltán : Zrínyi és Busbequius. Zrinyi 
Miklós A török áfium ellen való orvosság c. munkájának forrása Busbequius 
Gislenius Augerius (1522—1592-ig ólt flandriai származású) tudósnak 
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«Exclamatio : sive de re militari contra Turcam instituenda consilium» с. 
műve. A két mű összehasonlításából kitűnik, hogy gondolatmenetük 
azonos ; a főkülönbség abban áll, hogy Zrínyi a magyar és a korviszonyok-
hoz alkalmazza a magáét. Zrínyi olyanforma felhívást akart intézni a 
nemzethez, mint Busbequius ; tehát mintául vette és egészben vele pár-
huzamosan halad. Megegyeznek abban a három tételben, melyek Zrínyi 
összes hadtudományi müveiben föl-fölvetődnek, t. i. hogy nemzeti hadsereg 
kell, hadi fegyelem szükséges, tehát vetkezzünk ki fő nemzeti hibánkból, 
a szabadosságból s végre a hadsereg magvát országos törvénnyel állandó-
sítanunk kell. Ami a forrás felhasználásának módját illeti, arra nézve 
megjegyezhető, hogy Zrínyi nem fordít szószerint, azonkívül rövidebb, 
mint Busbequius. Mintája úgy ír, mint egy tudós és szónok, Zrínyi pedig 
mint egy hazafi és hadvezér. Különben nemcsak Busbequius állott előtte. 
Vannak munkájában példák Aesopusból, idézetek a bibliából s más művek-
ből. Általában Zrínyi egy művét sem lehet csak egy forrásból meg-
fejteni. — Mészöly Gedeon : Zsoldos Ignác és gróf Széchenyi István. Készlet 
Zsoldos Ignácnak «Töredékek Magam És Kortársaimnak Életéből» c. kéz-
irati művéből. (Eredetije a M. T. Akadémia kézirattárában.) — Négyesy 
László, Szinnyei József, Tolnai Vilmos : Jelentés a Magyar Mondattan c. 
pályamű befejezéséről. A jelentésből kitűnik, hogy Simonyi Zsigmond 
Magyar Mondattan c. munkája sajtó alá teljesen kész. 

U. i. 3. sz. — Szinnyei Ferenc: Jelentés az 1916. éviVojnits-jutalom-
ról. Az 1916. évi magyar drámairodalom nevezetesebb termékeinek tömör 
kritikája. A bizottság (Bérezik Árpád, Császár Elemér, Szinnyei Ferenc) 
azt javasolta, hogy az Akadémia a díjat Molnár Ferenc A fehér felhő c. 
darabjának adja ki. — Négyesy László : Jelentés a Farkas-Raskó-pályá-
zatról. A biráló-bizottság (Endrődi Sándor, Négyesy László, Viszota Gyula) 
abban állapodott meg, hogy a hazafias költeményre kitűzött Farkas-
Baskó-díj kiadását nem javasolja. -— Mészöly Gedeon : Zsoldos Ignác és 
gróf Széchenyi István. (II.) Készletek Zsoldos Ignácnak «Egy Elhunytnak 
Levelei» c. kézirati művéből, továbbá gr. Széchenyi István három levele 
Zsoldos Ignáchoz (1839 jan. 6., 1840 jan. 6., 1842 nov. 5-ről keltezve). 
Utóbbiak az «Adalékok Zsoldos Ignác Élet-töredékeihez» c. kéziratgyüjte-
ményből valók. 

U. i. 4. sz. — Heinrich Gusztáv : Jelentés az I9i6-iki Kóczán-pályá-
zatról. A a biráló-bizottság (Ambrus Zoltán, Heinrich Gusztáv, Szinnyei 
Ferenc) a pályadíjat «A háló» (színjáték 3 felvonásban) c. műnek ítélte oda. 
Szerzője Lampérth Géza. — Ferenczi Zoltán : Jelentés a gr. Teleki-pályá-
zatról. A bizottság (Bérezik Árpád, Ferenczi Zoltán, Gyenes László, Heinrich 
Gusztáv és Mihályfi Károly) arra kérte az Akadémiát, hogy a pályadíjat 
mint aránylag legjobb műnek, «Az ősi átok» c. ötfelvonásos szomorújátéknak 
adja ki. («Az egész bizottság azonban oly kérelemmel fordul a T. Akadémiá-
hoz, hogy vesse tekintélyét latba a pályázati szabályok oly megváltoztatására, 
hogy csak önálló becsű mű nyerhessen jutalmat.») Az összes ülés a bizott-
ság javaslatát elfogadta s a jeligés levél alapján megállapították, hogy a 
pályanyertes művet Polgár József írta. 
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U. i. 5. sz. — Jelentés az Akadémia 1916. évi munkásságáról. Az 
Irodalomtörténeti Bizottság egyebeken kívül a következő fontos kiadvá-
nyokat készítette elő és adta részben már sajtó a lá : 1. Bégi Magyar 
Költők Tára I. kötet (a rég elfogyott Szilády Áron-féle kiadás helyébe) 
szerkesztette és bő magyarázatokkal ellátta Horváth Cyrill. 2. Gyöngyösy 
István összes munkái, szerkeszti Badics Ferenc. 3. Kazinczy F. Levele-
zésének XXII. (utolsó) pótkötete, szerkeszti Váczy János. 4. A Bégi Magyar 
Könyvtár több kötete. — Jelentés a pályázatok eldöntéséről és az akadé-
miai választásokról ; a M. Tud. Akadémia pályatételei. (L. Figyelő-
rovatunkat.) 

Alkotmány. 1917. évf. 60. sz. — Perlaky : Sik Sándor költeményei. 
Első kötetében fontosabbnak tartotta szimbólumait, mint tartalmukat. 
Több exaltaciót, mint valóságos átélést sejtetett. Uj kötetének hangja 
férfiasabb. Nem hiányzik motívumai közül a tiszta emberi. Lírája még 
mindig reflexió, de nagy epikus vízióiban is hiányzik a túlzott transz-
cendencia. Megkapó zsoltárversei hangja. 

U. i. 62. sz. — Perlaky : Arany János. Időszerű lenne az esztétikai 
skolasztika iskolás erőszakát lebírva A. költészetéről és alakjáról is le-
fejteni azt a deformáló frázis-réteget, amelyet köréje a tósztkritika rakott. 
Ha nem volt meg A.-ban Vörösmarty fenséges fantasztikussága és zordon 
magyarsága, ha nem volt meg benne Petőfi szilaj tüze, megvolt benne 
nemzetünknek józan csöndessége, még szalmatüzében sem lobogó, egyszerű, 
de mély érzése, nemes konzervativizmusa, amely az életet fűszeres humorral 
tekinti. Mindez A.-ban van meg legtisztábban s azért ő a legmagyarabb 
költőink trifoliumában. 

U. i. 66. sz. — Egyes napilapok közleményeivel szemben közli, hogy 
a Tompa Mihálytól a jászóvári premontrei kolostorban elhelyezett irat-
csomagnak felbontása 1918 május 15-ike előtt nem esedékes, mert a 
költő a borítékon levő kezeírása szerint 1868 május 15-ón helyezte ott el 
letétjét. 

U. i. 78. sz. — p—y: Pásztor Józsefnek Az ügyetlen c. regényét 
bírálja. «Tele van kedves, polgári, enyhe szentimentalizmussal. Az esemény-
telen irrealitást, amelyet témája magával hoz, hangulati tartalommal 
béleli ki.» 

U. i. 82. sz. — Perlaky : Kedves Mester. Szász Zoltán darabját 
kritizálja. «Párisban sokkal decensebb darabokat fütyöltek ki s ezt is csak 
a hitvány bátortalanságok Budapestjén merészelték előadni.» 

Arad És Vidéke. 1917. évf. 65. sz. — Lévay József Barth Lajos 
autogram-gyűjteményében. Lévay József visszaemlékezései, többek között 
Petőfiről ós Aranyról. 

Az Érdekes Újság. 1917. évf. 19. sz. — Közli Tömörkény István és 
Timár Szaniszló arckópét. 
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Az Est. 1917. évf. 69. sz. — (a. z.): Vengerkák. Pásztor Árpád ily-
című, a Vígszínházban 1917 márc. 9-én adott színdarabjának bírálata. 
[L. a többi lapban is. Pl. Az Újság: 1917. évf. 69. sz. (Keszler József-
től.) — Éle t : 1917. évf. 11. sz. A Cél 1917. évf. 3. sz. (F. Z.-től)] 

U. i. 91. sz. — A < Farsang» berlini bemutatója. Tudósítás arról, 
hogy a berlini Deutsches Theater Kammerspiele-jének színpadán 1917 
ápr. 2-án mutatták be Molnár Ferenc Farsang c. darabját. 

Az Újság. 1917. évf. 62. sz. — A Nyugatot elkobozták. Hír arról, hogy 
a Nyugat 1917. évf. márc. 1-ei számát az ügyészség elkoboztatta, mert 
Babits Mihály Versek c. költeményében istenkáromlást látott. 

U. i. 70. sz. — A kondorosi csárdásné meghalt. Hír arról, hogy 
Gyoma közelében a póhalmi pusztán -— nyolcvannégy éves korában — 
meghalt Begulinó Jarabin Klára, a kondorosi csárdásné, akit Arany János 
megénekelt egyik dalában. 

U. i. 73. sz. — Garay János leányának halála. Hír arról, hogy a 
néhai jeles költő leánya, Garay Gizella 1917 márc. 13-án 76 éves korában 
Budapesten meghalt. 

U. i. 74. sz. — Kozma Andor: Shakespeare és Arany. A Nemzeti 
Színházban 1917 márc. 15-én «János király» előadásán tartott felolvasás. 

U. i. 82. sz. — —án : Kedves Mester ! Szász Zoltán ilycímű, először 
1917 márc. 24-én, a Magyar Színházban adott darabjának színikritikája. 
[L. a többi lapban is. Pl. Az Est : 1917. évf. 82. sz. (B. S.-től.)] 

U. i. 84. sz. — A Teleki-dij nyertese hősi halott. Hír arról, hogy 
Polgár József, a Teleki-díjjal jutalmazott Ősi átok c. ötfelvonásos szomorú-
játék szerzője még 1916 szeptemberben negyvenegy éves korában hősi 
halált halt a csatatéren. (L. még Az E s t : 1917. évf. 84. és 86. sz.) 

U. i. 94. sz. — A Hófehérke. A Mozgókép-Otthonban bemutatják 
Bródy Sándor filmre vitt regényét a Hófehérkét. — Hír arról, hogy az 
Apolló-kabaréban színre kerül Szép Ernő új énekes játéka a Szilágyi és 
Hajmási. 

U. i. 99. sz. — (д. г.): Lavotta szerelme. (Színikritika.) A Népopera 
1917 ápr. 13-án bemutatta Vágó Géza és Barna Izsó Lavotta szerelme c. 
énekes játékát. «А szövegíró ügyesen vonultatja fel előttünk a mult század 
elejének az alakjait s avatott kézzel bonyolítja a cselekvényt Csokonai és 
Lavotta szerelme körül.» 

U. i. 101. sz. — Elhunyt magyar történetíró. Hír arról, hogy Varga 
Ottó 1917 ápr. 12-én 64 éves korában Kolozsvárott elhunyt. 

U. i. 108. sz. — Tömörkény István halála. Nekrologszerü napihír 
arról, hogy az ismert nevű író 1917 ápr. 24-ón ötvenegy éves korában 
Szegeden meghalt. (L. a többi lapban is.) 

U. i. 110. sz. — Timár Szaniszló meghalt. Hosszabb napihír arról, 
hogy T. Sz. szépirodalmi író és a Magyar Híradó c. kőnyomatos újság 
szerkesztője 1917 április 26-án ötvennyolo éves korában meghalt. — 
Tömörkény István temetése. (L. a többi lapban is.) A nemrég elhunyt író 
végtisztességének leírása. — Eldöntött pályázat. A Petőfi-Társaság a lírai 
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versre kitűzött gr. Vigyázó-féle pályadíjat százharminckót költemény 
közül a «Porzó egy régi íráson» e. költeménynek ítélte oda. Szerzője : 
Vértesi Gyula. 

U. i. 119. sz. án : Vér Mátyásnak Az árnyék c. regényét ismer-
teti. «Mélység és finomság jellemzi ezt az eddig nagyon is kevéssé mél-
tatott . . . írót : mélység a világfelfogásban... finomság az érzésben, az 
ábrázolásban, a stílusban.» 

U. i. 120. sz. — e. a.: Révész Béla fantáziái címen a «Beethoven-
Miniature» с. kötetet bírálja. «Mindig a hangulat, a léleknek az érzet és 
tudat között lebegő állapotainak festője volt Bóvész. Művészete, kifejező 
ereje, színező és zenei készsége még sohasem tetszett olyan meggyőzőnek 
és teljesen kifejlettnek, mint ebben a könyvében.. .» 

Berliner Tageblatt. 1917. évf. 170. sz. — F. E.: «Fasching.» Molnár 
Ferenc «Farsang»-ját ápr. 2-án a berlini Kammerspiele színrehozta. Sikere 
volt, ha nem is nagy, mondja a cikkíró. A darab maga : «csillogó hom-
lokzat, mely mögött alig van valami». (A többi berlini lapok kritikájáról 
v. ö. Pesti Napló : 1917. évf. 91. sz.) 

Budapesti Szemle. 1917. évf. 3. sz. — Beöthy Zsolt: Arany. (IDlnöki 
megnyitó beszéd 1917 febr. 11-én a Kisfaludy-Társaság Arany J. emlé-
kezetére rendelt ünnepi ülésén, melyen József Ferenc kir. herceg ő fensége 
is jelen volt.) A lángelmének egyik ismertető bélyege, hogy lángján a 
különböző hagyományok összeolvadnak és újjászületnek. Arany is magába 
olvasztja s újjáalkotja mindazt a költészetet, tartalmi és alaki elemei 
szerint, ami a magyar lélekből, ezt jellemzően ezer év óta fakadt. Bizo-
nyára ő volt máig az utolsó költőink között, kinek az egyhangú nemzeti 
hódolat, az elsőségnek.. . osztatlan elismerése életében osztályrészéül 
jutott. Előtte Balassi Bálint, Gyöngyösi István, Csokonai Vitéz Mihály, 
Kisfaludy Sándor, Vörösmarty Mihály és Petőfi említhetők ilyenekül. 
Mily viszonyban állottak ezek az elsőknek kiválasztott költőink nem-
zetükhez és korukhoz ? Mindnyájukban kellett lenni valaminek, aminól-
fogva nemzetük, közönségük megérthette, magához tartozóknak, a magáéi-
nak érezhette őket ; de kellett ezenkívül még valaminek, aminélfogva 
nemzetüket, közönségüket magukkal ragadhatták olyan magasba, hol 
kortársaik közt párjukat nem láthatták többé. Arany költészetének két 
mozzanata az, mely épp úgy magyarázza elsőségét a maga korában, mint 
jelentőségét minden korokra. Az egyik az, hogy műveivel újraébreszti 
szunnyadó történeti érzésünket. íme az az eszme, mely Aranyt a magyar 
közlélekhez fűzi : hűség magunkhoz. Ennek szelleme hatja át egész köl-
tészetét. Ez vezeti a magyar néphez. De másik szárnyán, a maga lelkének 
szárnyán hová emelkedik ez a népies ! Látókörében k i t águ l . . . értékében 
az emberiség költői művészetének legmagasabb regióiba jut. Van-e lélek-
emelőbb tanulság költészetünknek egész történetében ennél, hogy marad-
junk hívek magunkhoz, de hívek a haladékony időhöz is s a koszorú 
készen vár. — Riedl Frigyes : Arany lelki élete. Arany belső élete való-
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ságos tragédia. Lírai költeményei megható képet adnak folytonos lelki 
küzdelmeiről. Feltűnő sajátossága költőnknek, hogy idegrendszere gyak-
ran elbágyadt. Minduntalan azt képzeli, hogy egészen elvesztette köl-
tői képességét. Ezt a szellemi hipokondriát tán legyőzhette volna az 
erős akarat. De Aranyból éppen ez hiányzott. Akarata csak a kötelesség 
teljesítésére tellett. Hajlamát a csüggedésre fejlesztette az a sajátsága, 
hogy ihlete, ámbár erős és biztos röptű volt, mégis csak rövid ideig 
tartott. Ezek a mozzanatok magyarázzák, hogy Aranynak oly sok a töre-
déke. Az inspirációnak ez a könnyen elröppenő természete annál vesze-
delmesebb volt Arany költészetére nézve, mivel költőhöz képest úgyis 
feltűnő volt a józansága. Ilyen volt Arany belső élete ; de ennek tragi-
kumába fénykévéket vetnek eszményei : Isten, a haza, a család, a köl-
tészet. Azonban a költő nemcsak szenvedő idegszál-csoport volt. Arany 
önmaga leküzdésében hős ; ha betegesen fogékony is a lelki fájdalom iránt, 
amellett hajlandó a tréfára ; igaz, hogy komoly alaptermészeténél fogva 
leginkább a tréfa azon nemére, melyet humornak neveznek. Világnézete 
említett eszményei köré jegecedett ki. A hit Aranyra nézve a bizalom és 
vigasztalás kútfeje volt. Úgy mint a vallás, a költészet is a végtelenhez 
közelíti a gyors végű halandót. Arany a költészettel elméletileg is sokat 
foglalkozott. Felfogásában három stádium van. Első : a népies ; második, 
hogy a költő legyen nemzeti, ha nem is népies ; harmadik : a költő 
egyedüli célja a szép : az egyszerűség emeli a szép hatását. A költészetet 
csak nemzeti alapon tudta elképzelni. Arany elméletében is mereven elle-
nezte Kazinczy korának neo-hellenizmusát, Goethe-Winckelmann általános 
emberi eszményét és ezzel szemben a nemzetit, az egyóniest, a realizmust 
hangoztatta. Az élet hóviharából menekülve a családi élet volt másik 
aziluma. Feltűnő, hogy Aranynak nincsenek szerelmi költeményei. Arany 
elsősorban epikus költő volt : ő épp úgy, mint Byron, szerelmi érzelmeit 
tárgyítva, elbeszélő költeményeiben fejezi ki. Nagy költőink közül egy 
sem jellemezte a szerelmet több árnyéklatában, mint Arany. A család 
mellett eszménye : a haza. Bármennyire nemzeti alapra helyezi is azonban 
a költészetet egy tekintetben, mégis számot vetett az általános emberivel. 
Az egyén elé azt az eszményt állítja, hogy legyen ember a szó nemes 
értelmében. Ez a humanitás ideálja, melyet Herder, Goethe is szeretett. 
Arany egyik főproblemájával a nagy magyar nevelők közt foglalhat helyet. 
Ez a probléma az önnevelés, a javulás, a nemesedés folyamata, melyet 
elbeszélő műveiben elénk szeret tárni. Nézetét a háborúról s az örök béke 
kérdéséről egy gondolatokban gazdag költeményében fejti föl. Címe : Gon-
dolatok a békekongresszus felől. — Voinovich Géza : Arany ballada-
költészetéről. (Költői tanulmány és eredetiség.) Arany csendes élete örökös 
benső küzdelem a tökéletesülés felé. Alig van párja a világirodalomban, 
kinél annyi költői tanulmány nyoma látszanék s . . . kinél mindez oly 
erős nemzeti szellemmel s oly teljes eredetiséggel párosulna. Egyhangú 
életében később is irodalmi hatásokkal pótolja mintegy az élmények és 
benyomások híját. О kapcsolta össze megújhodó nemzeti költészetünket 
egyrészt a régi magyar költészettel, másfelől a világirodalommal. Arany 
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tanulmányainak köre a klasszikai és a nyugati remekíróktól a perzsa 
eposzon, hindu drámán át egészen a kinai irodalomig terjed. E sokféle 
hatás már maga ellensúlyozza egymást. Magát is tanulmányozza s minden-
ből azt szívja magába, ami saját egyéniségét erősíti. Mindezt fejtegetésnél 
jobban megvilágítják müvei, főképen balladái. Első balladáit «csupán nép-
dalunk után indulva» írta, mondja maga. (A varró leányok.) 1849 derekától 
fogva hosszú szünet következik. Gyér munka mellett sokat olvas, kivált 
angol költőket. Innen kezdődik a skót balladák hatása (Rozgonyiné, Török 
Bálint, Zách Klára, V. László), mely tárgyi és alaki tekintetben egyaránt 
nemzeti ós egyéni vonásokkal vegyül. Mint bírálataiból látni, Arany egész 
elméletet szűrt le tanulmányaiból s a ballada főjellemvonását éppen abban 
látja, hogy «nem a tényeket, hanem a tények hatását az érzelemvilágra, 
nem a szomorú történetet, hanem annak tragikumát fejezi ki». A skót 
balladákon kívül hatott Aranyra Shakespeare géniusza is. Amazoknak a 
műforma mintáit köszönjük, emennek a lelki rajz mélységét. A teljes 
önállóságot s azzal együtt a fejlődés csúcspontját a balladák harmadik 
korszakukban érik el. Most Arany mindent magából merít. Legtöbb 
tárgya eleven benyomásból sarjad. (Hídavatás, Tengeri hántás.) Arany 
pályája azt mutatja, hogy a költői fejlődésben összehat tehetség és tanul-
mány. Példája szerint a költészet közös kincse az emberiségnek ; idegen 
remekművek tanulmánya megtermékenyíti a nagy tehetséget is s ezáltal 
emeli a nemzeti irodalmat ; viszont a lángelme, midőn nemzeti alapon 
remekművet alkot, tehetségével s nemzeti szellemével az egész világ-
irodalmat gazdagítja. — Weber Artúr: Irodalmi hatások a Toldi Szerelmé-
ben. A forráskutatásoknak csak úgy van jogosultságuk, ha azokat tuda-
tosan valami általánosabb eredmény elérésére használjuk fel. Ez az 
általánosabb cél vagy kultúrtörténeti, vagy lélektani cél lehet. A forrás-
kutatás jelentősége, hogy közelebb visz nagy íróink lelkéhez. Ami az 
ilyfajta kutatás módszerét illeti — lélektani feladatról lóvén szó — 
egyedüli elv a képzettársítás törvényének az alkalmazása. Toldi Szerelmé-
nek forrásaival már sokat foglalkozott a kritika, anélkül, hogy a kérdést 
csak megközelítőleg is kimerítette volna ; az irodalmi hatások sorozata 
még számos adattal gyarapítható. Toldi Szerelme első énekében nemcsak 
a beszélgetés, hanem a király látogatása, a jelenet külső színezése és 
alakítása a Mátyás királyhoz fűződő adomákból ered. Elsősorban nem is 
a Szép Ilonkára, hanem Kisfaludy Károly Mátyás deákjára emlékeztet. 
A második ének második feldolgozásába Arany új motívumokat vitt bele 
müvébe Szigligeti Rózsájának és Ariosto Őrjöngő Lorándjának hatása alatt, 
így bővült a Toldi Szerelme az eredeti Holubár-harcból Szigligeti említett 
darabjának hatása alatt az álharccal, amely a Nibelungenlied álharcának 
mintájára tragikus jellegűvé és a skandináv Nibelung-monda közvetítésé-
vel szerelmi tragédiává lett. Ezen a ponton lóp közbe Kemény regény-
motivuma. Arany meseterve kiegészül az «Özvegy és leányá»-nak egy 
további vonásával ; Mikes János maga is szerelemre lobbant Sára iránt, 
amikor megpillantotta ; így Toldi lelkében is egészen hasonló érzésváltozás 
megy végbe, anélkül, hogy többé visszaléphetne. A Tar Lőrinc-adta vacsora 
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leírásában sem az ivás, sem a vadkan, de még maga a látogatás sem 
került véletlenül a Toldi szerelmébe. Mindez benne van a Frithjof-mondá-
ban is. A bosszuló párbajba is beleszőtt Arany néhány halvány emléket 
e mondából. Toldi Szerelmének eddig még teljesen meg nem fejtett része 
a rablókkal kapcsolatos események az ötödik énekben : a hős mint nő-
szabadító, az őt titokban tápláló és szerelmét kérő nő. E két vonást Byron 
Kalóz c. költeményében találjuk meg. Valószínű magyarázat adható Toldi 
kolostorba vonulására és barát alakjában való szerepére is. Ilosvaiban 
ezekről egy szó sincs. Aranyt e részben a Byron Gyaurjából kiinduló szálak 
a német hősmondához vezették. A német hősmondának Wolfdietrich és 
Walther moniage-án kívül különösen két ilyen kolostorbavonulása neve-
zetes. Mindkettő a Dietrich-mondakörhöz tartozik. Az egyik Bsannak, 
egyes variációkban Hildebrand öccsének a kolostorba lépése, a másik 
Heime barátoskodása. A főbb motívumok Ilsan alakjáról kapcsolódtak Toldi 
személyéhez, miközben talán a Csehek Magyarországon c. Jósika-regény 
is hozzájárulhatott kiegészítésükhöz és esetleges megerősítésükhöz: Arany 
eredetileg népies jellegű eposznak tervezte a Daliás Időket, a végén 
azonban regényes, azaz romantikus elbeszélés lett belőle. Ebbe a regényes 
elbeszélésbe pedig egész kényelmesen beleillettek a középkori lovag-
romantika motívumai, mint amelyeket Ariosto, Tasso, Szigligeti nyúj-
tottak, de beleillettek éppen romantikájuknál fogva azok az elemek is, 
amelyek Byron romantikus költői beszélyeiben fordulnák elő. — Réz 
Mihály : Macchiavelli műve a fejedelemről. Hosszabb értekezés a címben 
írt tárgyról. — Lévay József : Arany bölcsője. (Születése századik év-
fordulójának ünneplésére a Kisfaludy-Társaságban.) Alkalmi költemény. — 
—s. : A Kisfaludy- Társaság Arany-emlékfüzete. Négyesy László Arany c. 
munkájának ismertetése és bírálata. — v. : Görgey ifjúsága oímen Görgey 
Istvánnak Görgey Artúr ifjúsága és fejlődése a forradalomig c. mun-
káját, — rr. pedig Az »Élet» novellás könyvei címen Domonkos István-
nak Atyámfiai és Lampérth Gézának Az én rózsáim c. köteteit bírálja. 

U. i. 4. sz. — Berzeviczy Albert : Trefort Ágoston emlékezete. Szüle-
tésének századik évfordulója alkalmából. A M. T. Akadémiában 1917 
febr. 5-én tartott felolvasás. — Pauler Ákos : Medveczky Frigyes emléke-
zete. A M. T. Akadémiában 1917 jan. 29-én tartott felolvasás. — Husztiné 
Révhegyi Rózsa : Erdélyi és Hegel. Erdélyi eleinte Herder-tanulmányokba 
mélyed, de később Hegel eszméiben találja fel a mindenség titokzatos 
fejlődósét megfejtő igazságot. Kérdés, mily viszonyban áll ő Hegelhez ? 
Erdélyi hirdette a természet örök törvényszerűségét, az abszolút észt, 
mely mint lényeg, a természetnek és szellemnek is alapja, meghódolt az 
isteni, általános eszme előtt, melyben a dolgok létének okát megtalálta. 
Alkalmazta a dialektikai módszert, vallotta, hogy a spekuláció magaslatán 
az ellenmondások kiegyenlítődnek s hogy az, ami van, észszerű. Mint a 
magyar hegelianizmus harcosa megvédte bölcseletét az élettől elvonat-
kozás, a mesterkélt nyelv és magyartalanság vádja ellen. Erdélyi egész 
elméleti munkásságának jelentősége abban, a hatalmasan fejlődő német 
szellem hatása alatt megindult lelkes törekvésben rejlik, hogy öntudatosan 
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alkotott normativ műelveket állítsunk költészetünk elé. Kora irodalmát 
az eszme nyilvánulásának tekinti s az irodalmi tények kialakulására ható 
körülményeket is számításba veszi. Erdélyi szerint a műalakok felváltják 
egymást a műtörténetben. A művészet pályája e szerint nem egy fel-
tartóztathatlanul végpontja felé közeledő egyenesen mozog, hanem örök 
körforgás, a regeneráció folytonos lehetőségével. Hegel, Goethevei egyet-
értve, a negativ nemzeti vonások esetlegességétől ment világirodalomra 
törekedett, mely az emberiség összes nemzeteit általános harmóniában 
egyesítse. A világirodalom tartalmát az örök emberinek emberi helyzetek-
ben és érzésekben való sokoldalú és végtelen nyilvánulása alkotja. Erdélyi 
a nemzetit szintén «különös», elválasztó, tagadólagos eszmének tekinti. 
Az egyetemes világerkölcs nemzeti elfogultságtól ment tisztaságát látja 
Erdélyi Zrínyiben, ki nemcsak nemzeti hős, hanem a kötelességérzet hőse. 
Az egyetemes világfilozófia nevében hódol meg Vörösmarty előtt, mert 
azt í r t a : «Minden ember legyen ember és magyar» s Eötvös előtt, mert 
egy gondolatot kór, mely megtartsa a világot. Az emberi szellem egysé-
gesülésének hegeli gondolatában hisz Erdélyi a bölcselet, tudomány, 
erkölcs terén, de megtagadja mesterét a költészetről, művészetről szólván : 
«A lelkesedés, költészet, művészet édes hazafiság ; szétpattan, ha a nemzeti 
körén túlfeszítjük.» Erdélyi elismeri a nemzeti irodalmak kölcsönös hatá-
sát, de figyelmeztet rá, hogy világirodalmi szempontból is csak a reális, 
nemzeti alapon álló, a különös faji sajátosságokat megőrző s a nemzeti 
történet földjéből kiemelkedő művek értékesek. Elméletben az idealizmus 
spekulativ metafizikai esztétikájának képviselője Erdélyi s így az eszté-
tikailag hatásost csupán a mű eszmei tartalmában keresi. Petőfi költé-
szetében az örök ifjúság ellenállhatatlan kitörését, a költészet tárgyával 
való spontán egybeolvadást, Arany intellektuális alkatának alapvonásait 
pedig az emlékezésben, a múltra visszatekintésben látta. A kritika fő-
problemájának a mű és az alkotó egyén közti viszony felkutatását tartja. 
Általában «a hegeli fogalmak alkalmazásával szinte forradalmi módon 
kanonizálta irodalmunknak oly jelenségeit, melyeket nélküle még hosszú 
ideig tévesen vagy fogyatékosan ítéltünk volna meg. — Jakab Ödön : 
Arany János. Költemény. — г. г.: Nagy Endre elbeszélései. A Sienai 
Szent Katalin vőlegénye c. kötet bírálata. «Általán a képzelő erőnek 
fogyatékosságát sinylik meg leginkább Nagy Endre elbeszélései. Vannak 
művészi adományai : ötletei és hangulatai, ízlése és mérséklete, technikája 
ós elbeszélő készsége, de a hangszer, amelyen játszik, nem tökéletes : egy 
pár húr hiányzik róla.» — l. : A beszéd művészete. Hegedűs Gyula ilycímű 
könyvének ismertetése ós kritikája. — —п.: Alkalmi cikkek Aranyról. 
Kosztolányi Dezső, Halász Imre, Szendrey Zsigmond, Márki Sándor, 
Ignotus és Babits Mihály alkalmi cikke egyik-másik adatának helyre-
igazítása. 

U. i. 5. sz. — Fraknói Vilmos : Zrínyi, a költő tanulóévei. Gróf Zrínyi 
György 1626-ban, mikor magyar és horvát csapatokat készült Wallenstein 
táborába vezetni, aggódva gondolt két fiának, a nyolc éves Miklósnak s 
az egy évvel fiatalabb Péternek jövendő sorsára. Pártfogót keresvén szá-
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mukra, Pázmány Péterhez fordult, akihez fiúi hódolattal ragaszkodott. 
Halálát a táborban dúló ragályos kór idézte elő. 1626 dec. 17-én kelt 
végrendeletében, a halál küszöbén álló főúr uralkodóját kéri, hogy fogadja 
fiait atyai gondoskodásába. A király készséggel vállalta az árvák fölött a 
legfőbb védő tisztét, amelynek kötelességeit egy évtizeden át gondos lelki-
ismeretességgel teljesítette. A kijelölt gyámok a két árva nevelése ügyében 
arra a megállapodásra jutottak, hogy őket Grácba a jezsuiták iskolájába 
küldik. E döntést a Zrinyi-fiúk rokonai és jóakarói visszatetszéssel fogad-
ták s emiatt — mint az egykorú hivatalos jelentés mondja — alkal-
matlan lármát ütöttek'. Ezért aztán a jószágkormányzó, Batthyány Ferenc 
a két fiút Ozoly várában helyezte el. I t t az 1627. év őszén, katolikus 
világi tanító vezetése alatt Miklós és Péter együtt fogtak hozzá a gim-
názium legalsó osztálya tárgyának, a latin nyelvtan elemeinek tanulásához. 
Minthogy azonban a gyámok egy része nem helyeselte, hogy a nevelés 
világi férfiúra bízatott, viszont jezsuita atyáknak Ozolyba való kirendelését 
meg nem sikerült kieszközölni, így történt, hogy Zrinyi Miklós és Péter 
Gráczba költöztek. Valószínű, hogy ez 1628-ban történt. (Közben a király 
Zrinyi Miklóst királyi főlovászmesterré nevezte ki.) A gráci főiskola anya-
könyvében 1630 június 14-ére bejegyezve találjuk a grammatista (har-
madik) osztályból fölvett ötvenkét tanuló névsorát ; ennek élén áll a két 
Zrinyi neve. A következő két iskolaévben (1630/1, 1631/2) kellett Zrinyi 
Miklósnak a szintaxis és poézis osztályát végezni. Miklós és Péter 1633-ban 
abbahagyták az iskolalátogatást, az óv nagy részét uradalmaikon töltötték 
és ősszel Bécsbe költöztek, hol családjuknak háza volt. Az év végén 
Nagyszombatban újból az iskola padján telepednek le. Zrinyi Miklós és 
Péter 1634 elején újból Bécsben vannak s ott nemcsak a gimnáziumba, de 
egyúttal az egyetem magyar nemzetének testületébe is beléptek. Mikor 
azután a nemzeti védőszentnek, Szent Lászlónak ünnepe közeledett, az 
emlékbeszéd tartására és a lakoma rendezésére, miután erre felkérték, 
Zrinyi Miklós vállalkozott. Június 27-én, a Szent István-domban, az ünne-
pélyes mise után a szószékre lépett Zrinyi és ugyanakkor a közönség 
körében szétosztatta elmondandó latin emlékbeszéde nyomtatott példányait. 
A legendán, továbbá Túróczi és Bonfini könyvein alapuló beszédében Szent 
Lászlót, mint katonát dicsőítette. A szónoki mű a klasszikus mitológia ős 
történetírás kertjében szedett virágokkal pazarul van ékesítve, azonban 
kompozíciója és nyelve szembeszökő fogyatkozásokat árul el. Mindazáltal 
kétséges, vájjon maga fogalmazta-e a beszédet, vagy tanára készítette el 
számára. Zrinyi az iskolaév befejezését nem várta be, anélkül hogy a 
vizsgálatot letette volna, elment Csáktornyára. A király rendelkezése folytán 
azonban Miklós és öccse 1634 nov. 3-án visszatértek Nagyszombatba; 
mindketten a retorikai osztály tanulói sorába léptek, ahol Túróczy Illés 
vezetése mellett az egész iskolaévet a latin és görög költők és prózaírók 
tanulmányozásának szentelték. 1636-ban Pázmány javaslatára s a király 
jóváhagyásával Senkviczi Mátyás felügyelete alatt Miklós Olaszországba 
utazik. Tiszteleg VIII. Orbán pápánál, aki mikor búcsút vett tőle, bibornok 
korában írt latin versei gyűjteményének egy példányát ajándékozta neki 
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emlékül. Olaszországban nyolc hónapot töltött. 1637 január közepén 
ért vissza Csáktornyára. Nem sokkal ezután fölkereste Nagyszombatban 
Pázmányt. Ekkor folytatott megbeszéléseik eredményének tekinthető az 
az elhatározása, hogy tanulmányait az egyetemen nem folytatja, az udvar-
nál nem keres állást, hanem fegyverrel fog hazájának szolgálni. — 
Heinrich Gusztáv : A Macbeth-monda. Adatok tekintetében Ernst Kröger 
hasonló című művén alapuló, de felfogásban attól eltérő értekezés. — 
Szász Károly : Emlékezés Fiók Károlyra. (Székfoglaló értekezés a Kisfaludy-
Társaságban 1917 márc. 21-én.) A Kisfaludy-Társaság néhai tagjának, a 
Szohrab, a Nala és Damajanti, a Sakuntala meg a Szavitri c. költői művek 
fordítójának életét ós munkásságát méltató tanulmány. — Csengeri János : 
Ponori Thewrewk Emil. Nekrolog. — к. I. : Művész-regények. Kaffka 
Margit : Állomások és Vér Mátyás : Árnyék c. regényének részletes 
kritikája. «Az Állomások a magyar nő új társadalmi elhelyezkedését 
mutatja, amint keresi és kiküzdi önmagát, meg tud állni a maga lábán 
is . . . cselekvénye meglehetősen sovány . . . A regény úgynevezett kulcsos 
regény, amilyeneket irodalmi életünk köréből vett tárggyal Tolnai Lajos 
kezdett írni s ezt folytatta Molnár Ferenc (Az éhes város) és Oláh Gábor 
(Szegény magyarok) . . . úgy látszik a Nyugat írói körét mutatja be, köz-
lönyük történetéhez fűződik, összeszőve a nagybányai festőiskola törek-
véseivel. A kulcsok oly hangosan kattantgatják a zárakat, hogy ennyit 
észre kell vennünk. A regény teljes határozottsággal hangsúlyozza a fajiság 
problémáját : szembeállítja a pusztuló, élhetetlen gentryt s a pesti ,kultúr-
szmokk zsidóságot ' . . . A regénynek se meséje, sem egy jól megrajzolt alakja 
n i n c s . . . minden tekintetben szomorú és kínos meglepetés azoknak, kik 
a ,Színek és évek' után szép reményeket fűztek az írónő kétségtelen tehet-
ségéhez. Vér regénye egy túlfinomult neuraszteniás lélek elemzését 1 

nyújt ja és cselekvényét egy világnézet hordozójává tesz i . . . írói lelki-
ismeretességgel és becsvággyal készült, de egészében nehezen olvasható 
és fárasztó. Az író legfőbb ereje talán nyelvének tisztaságában, gondos-
ságában van. . .» 

Corvina. 1917. óvf. 12. sz. — Könyvújság. Az ilycímű új lap máro. 
30-diki számának kemény kritikája. A nevezett lap ugyanabban a számban 
nyolc külföldi mű mellett csupán négy magyar munkát ismertet ; a név-
telen kritikus szerint egy oly író (Eudolf Hans Bartsch) könyvét is el-
ismeréssel említi, aki «gyűlölködő hangot vitt bele egy regényébe a 
magyarság ellen». 

Debreceni Protestáns Lap. 1917. évf. 9. sz. — Papp Géza: A magyar 
nóta. A magyar népdalról zenei szempontból. (Folyt. u. e. lap 10. és 
11. sz.-ban.) 

U. i. 10. sz. — Dóczi Imre : Arany nemzetnevelő hatása. (Megnyitó 
beszéd az Orsz. Bef. Tanáregyesület igazgatóságának 1917 márc. 4-én 
tartott ülésén.) «Az ő lelke a református iskola szelleme.» 

30* 
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U. г. 17. sz. — Dr. Thury Etele. Шг arról, hogy az ismert protestáns 
egyházi iró 1917 ápr. 19-én ötvenhat éves korában Pápán elhunyt. 

U. i. 21. sz. — Szabolcska Mihály: Arany János születése százados 
ünnepén. Alkalmi költemény. (L. még Uj Idők : 1917. évf. 22. sz.) 

Délmagyarországi Közlöny. 1917. évf. 95. sz. — Tömörkény István. 
Nekrolog. «A legnagyobbak közül való volt. Jókai, Mikszáth, Gárdonyi 
mellett ő ismerte, ő rajzolta meg legszebben a magyar ember lelkét.» 

Dresdner Anzeiger. 1917. évf. 79. sz. — F. K.: Ungarns Kulturwerte 
für Deutschland. Gragger Eóbertnek, a berlini egyetem magyar nyelv 
és irodalom tanárának Dresdában tartott előadásáról szóló hosszabb tudó-
sítás. Az előadáson jelen volt János György szász királyi herceg is. 
[L. még Dresdner Nachrichten: 1917. évf.-79. sz. (E. G.-től.)] 

Dunántúli Protestáns Lap. 1917. évf. 9. sz. — Kapossy Lucián: Arany 
János költészetéről. A Pápai Eef. Főiskolai If júsági Képzőtársulatnak 
1917 márc. 2-án Arany J. születésének századik évfordulója alkalmából 
rendezett emlékünnepélyen tartott felolvasás. (Folyt. u. e. lap 10. és 
11. sz.-ban.) — Csizmadia Aladár : Arany János születésének iOO-ik 
évfordulójára. Negyvenhét sorra terjedő alkalmi költemény. (Yozáry Gyulá-
nak ajánlva.) 

U. i. 17. sz. — Boross Kálmán : Temetési verses búcsúztatók. A szerző 
helyteleníti az egyházkerületi közgyűlésnek azt a határozatát, mely szerint : 
«А temetési szertartásoknál még néhol szokásban lévő verses búcsúztatók, 
mint amelyek igen sokszor a jó ízlést sértik s a haladó kor szellemének 
meg nem felelnek, mindenhol eltöröltetnek.» 

Egri Egyházmegyei Közlöny. 1917. évf. 7. sz. — Szalay Jenő: A zsol-
tárok természeti, költői képei. (I.) Értekezés a címben írt tárgyról. (E cikk 
folytatását 1. u. e. lap 8. sz.) 

Egyenlőség. 1917. évf. 15. sz. — Lövy Ferenc : A zsidók Magyarhon-
ban c. «drámai elbeszélés»-ről ír, melyet Szentkirályi István Pesten, 
1861-ben adott ki. 

Egyetemes Philologiai Közlöny. 1917. évf. 4. sz . — F. A.: Ponori 
Thewrewk Emil. Nekrológ. — Réthei Prikkel Marián : A régi magyar 
énekmondók. Amily téves nézetek vertek gyökeret irodalomtörténetünkben 
az árpádkori igricekről és regesekről, ugyanolyan, sőt talán még nagyobb 
tévedések rögződtek meg a XV. és XVI. századbeli énekmondókról, kiket 
«hegedősök» és «lantosok» nevekkel iktattak belo költészetünk történetébe. 
Idegen forrásból tudjuk, hogy eleinknek egykoron vonóval vont sajátos 
nemzeti hegedüjök volt, amely különbözik a mai nap használatban lévő 
violintól. A «hegedős» név eredetileg kétségtelenül igric-hegedűst, azaz 
zenész-hegedüst jelentett. Mivel azonban az énekmondást többször hegedű-
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pengetéssel szokták volt kisérni, idővel az énekmondó értelem is hozzá-
kapcsolódott a hegedőshöz. Helyes eljárással még az énekes hegedősöket 
is két csoportra kell különítenünk, t. i. deák-hegedősökre és népi (csap-
széki, korcsma) hegedősökre. Utóbbiak, mint írástudatlan emberek nem 
örökíthették meg énekeiket s így velük irodalomtörténetünk nem foglal-
kozhatik komolyabban. A lantról történeti forrásainkból meg lehet álla-
pítani, hogy ez az egyébként arab eredetű pengető hangszer a XV. század 
folyamán a németség révén honosodott meg nálunk, előbb csak mint 
énekkisérő, utóbb mint táncgerjesztő hangszer is. A nagyúri udvarokban 
több hegedűsre rendesen csak egy-egy lantos jutott. Különbséget kell 
tennünk énekmondó- és zenész-lantos között. Mind a hegedős, mind a 
lantos énekmondók a XVI—XVII. századdal, tehát egy időben tűntek le 
a szereplésről. — Szigeti Gyula : Arany Aristophanes-fordítása lexiko-
graphiai szempontból. Az előző számban megkezdett egybeállítás befejező 
része. —- Hegedűs István. Fogel Sándornak Celtis Konrád és a magyar-
országi humanisták, — Szűcsi József Gulyás Pálnak Mátyás király könyv-
tára, — Alszeghy Zsolt. Berzeviczy Istvánnak Tanulmányok ós karcolatok 
c. munkáját, — Fest Sándor pedig a Shakespeare összes színművei c. 
kiadványt ismerteti és bírálja. — Ferenczi Zoltán : Négy sor magyar vers 
Klesch Christophorus Dániel latin dissertációjában. Jena. 1680. Adat-
közlés. -— Trostler József Adalék a Handschuh és a Grimmelshausen-féle 
«szalonnalopás» magyar tárgy történetéhez c. cikkében Andrad Sámuel 
anekdotagyüjteményének (1790) két tárgytörténeti szempontból figyelemre-
méltó helyére mutat rá. — Sas Andor : Vörösmarty Vén cigányának vihar' 
képéhez. Utalás némi motivum-közösség alapján a Vörösmarty Szél úrfi o. 
tündérregéjére. — Kardos Lajos : Az «.Orbán-süvege»'szólás magyarázatához. 
Valószínű, hogy a Petőfi Orbán c. versében lefestett tipikus borivónak 
a mi népi szólásaink Orbánja a keresztapja. — zb. Sik Sándor költeményeit 
ismerteti ós bírálja. «Esztéta lélek, kinek elfojtott individualizmusa aszkéta 
világnézetben és szociális érzésekben olvad föl. Jó zamatú, néha arhaizáló 
nyelvében a kurucos hang átcsap a legszélsőbb modern irányba. Nyelv-
készsége főleg a misztikus hangulatok megéreztetésében szuggesztív 
hatású.» 

Élet. 1917. évf. 9. sz. — A n k a János: A nemzet tanítómestere. Vörös-
marty az államilag szervezett nemzeti gondolat klasszikusa ; Petőfi a 
nemzeti lélek, a magyar temperamentum lírai revelációja ; Arany János 
pedig a nemzeti öntudat, a faji intellektus legnagyobb költője. Arany a 
dal szivárványívein gondolatsziklákat görget, de éppen ez a szellemi gaz-
dagsága, a hangulatain elömlő lélekáradása ad a kortól, irodalomtörténeti 
irányoktól független, örök értéket költészetének . . . Költészetéből kultúr-
energiák fakadnak. 

U. i. JO. sz. — a. j. : Ibolyka címen Osathó Kálmán ilycímű regé-
nyét, — b. f . Vajthó Lászlónak Német antológia (1. még Uj Idők : 
1917. évf. 11. sz.), — (a—a) pedig Kéky Lajosnak Tanulmányok Arany 
János epikájáról és Császár Elemérnek Shakespeare és a magyar köl-



• 4 3 8 FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

tészet c. munkáját ismerteti és bírálja. — «Csathó művei közül a «Varjú 
a toronyórán» komoly Ígéret volt, bár megállapítható volt rajta bizonyos 
szellemi rokonság Mikszáthtal. A «Te csak pipálj Ladányi» c. kötetben 
ez a mikszáthizmus már r ik í tóbb . . . de még ebben is van komoly 
irodalmi törekvés. Ellenben Ibolyka, ez a pesti kis leány minden komoly 
reménység csődjét jelenti.» — Fortissimo. Észrevételek abból az alkalom-
ból, hogy Babits Mihály ilycímű verse miat t elkobozták a Nyugat 1917. évű. 
5. számát. 

U. i. 11. sz. — a. j. : Tóth Imre, Ambrus Zoltán. Ambrus rá ter-
mettségének méltatása abból az alkalomból, hogy a Nemzeti Színház 
igazgatója lett. 

17. i. 13. sz. — Laczkó Géza: Szent Elek legéndája. Az ismert legenda 
dramatizált feldolgozása (folytatása és bef. u. e lap 1917. évf. 14. sz.). 

U. i. 14. sz. — Lampérth Géza : Ének Aranyról születésének századik 
évfordulóján. Költemény. (Felolvasta a szerző a Petőfi-Társaság Arany-
ünnepén.) 

17. i. 15. sz. — Vargha Dámján : Arimathiai József Jézus feltáma-
dásáról. Az Érsekújvári kódex nyomán, Sövényházi Márta írása szerint 
(1530). — a. j. Landaner Bélának Tanár c. regényét, — m. pedig Biró 
Lajosnak Don Juan három éjszakája c. regényét ismerteti és bírálja. 
(Utóbbi regény eredetileg az Uj Időkben jelent meg s ott Don Juan halála 
volt a címe.) 

U. i. 18. sz. — Boros Ferenc : A kritikáról. Schöpflin Aladár Irodalmi 
arcképek és tollrajzok c. könyvének ismertetése és bírálata. «Az össze-
állítás nem a legszerencsésebb . . . De azért aki elolvassa ezt a könyvet, 
világos képét kapja az újabb magyar irodalomnak.» — a. j. : Tömörkény 
István. Nekrolog. « A katolikus h i tű törzsökös magyarság lelkét senki 
annyi plasticitással, bensőséggel és szeretettel nem vetítette elénk, mint 
T. I.» — b. f.: Tóth Árpád versei. A «Lomha gályán» c. kötet ismer-
tetése. «Szűk ez a líra, köznapi kritikusok ,egyhúrú' poétának mondanák 
Tóth Árpádot. Az élet az ő számára csak az önmaga élete ; a szomszéd 
ember élete nem b á n t j a . . . Forma- és nyelvkincse nem nagy, szótára is 
áttekinthető . . . A modern irodalomban így is finom, telt hang a maga 
nemében Tóth Árpád l í rája . . .» 

U. i. 19. sz. — —c.: Az Akadémia nagyhete. «A fiatalság ne ellen-
séget lásson az Akadémiában, hanem vállvetve dolgozó küzdőtársat.» —-
a. j. : Modern könyvek. Móricz Zsigmond : Karak szultán, Vidéki hírek, — 
Mariay Ödön : Aranyszájú Zongh ós Kaffka Margit : Állomások, Hangyaboly 
c. szépprózai műveinek bírálata. «. . . Ha a fejlődés törvénye szerint ú j 
magyar stílusnak kell születnie, csakis tősgyökeres magyar írók által 
születhetik. Ady Endre, Babits Mihály, Móricz Zsigmond ilyenek és Mariay 
Ödönt tudatossága, tudatos fanatizmusa, lelke mélyéig átitatott nyugati 
kultúráltsága s vele született magyar ösztöne ennek az új, magyar stílus-
nak egyik mesterévé avat ják . . . Kaffka Margit a Nyugat női eminense és 
valóban nincs komoly írói kvalitások nélkül. De úgy látszik, a nyugatisták 
programmjában ma már nem lát egyebet antikrisztiánizmusnál.» 
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U. г. 20. sz. с. : Apró kritikák. Balázs Béla : Játékok, — Újhelyi 
Nándor : О fensége kalapja (3. felv. komédia ; először adták a Magyar 
Színházban 1917 május 12-én), — Magyar Bál int : Katonák (Versek) c. 
munkáinak ismertetése és bírálata. 

U. i. 21. sz. — —c. Szilágyi Gézának Az ördög nyája c. novella-
kötetét, Sas Ede (A fehér város) és Tóth Jolán (A láthatatlan piramis) 
verses könyvét bírálja. «Az ördög nyája bent e könyvben nem is olyan 
különös csapat, egy-egy szürke ötlet majdnem minden nove l la . . . Már az 
ötödik novellánál ismétlődni kezd az ötlet is. Sas Ede kötetében «А sok 
szavaló, vezórcikkes vers» mellett néhány olyan is van, melyet poéta-lélek 
írt (Három madár, Északi vén királyok, Lázár stb.). Tóth Jolán versei-
ben minden jel arra mutat, hogy ennek a kötetnek az írója képes az el-
mélyülésre és a fejlődésre.» 

Ellenzék. 1917. évf. 24. sz. — Sebest Samu: A farsang. Molnár P. 
színművének beható ismertetése. 

U. i. 34. sz. — M. Gy. : Korbuly József. K. J. lapszerkesztő, elbeszélő 
és népszínműíró nekrológja. 

U. i. 44. sz. — S. : Sorsjáték. Gróf Csáky György színművének be-
ható ismertetése. 

U. i. 50. sz. — M. M.: Gr. Csáky György. A cikkíró gr. Csáky 
Györgynek és színművének védelmére kel. 

Erdélyi Szemle. 1917. évf. 1. sz. — Moldován Pál: A zöldbörü 
;primadonna. A «Szenes ember» álnéven író szerző ilycímű humoreszk-
gyűjteményének rövid ismertetése. 

U. i. 2. sz. — Madarassy Gyula : Jegyzetek modernekről, modern-
ségről. (I.) «Egy tízmilliós nemzet, rokontalan nyelvvel vájjon igazán 
olyan könnyen tud érvényesülni a világirodalmi és művészi kultúrájának 
piacán ? Vájjon, ha a ,Nyugat' nem találja meg azt az útat, ahol faji-
ságunk megőrzése mellett belekapcsolódhattunk abba a nagy, emberi 
kultúrközösségbe — amit ugyan a háború ideiglenesen felborított — 
volna-e olyan egészséges ós fejlődósképes kultúra — igaz, hogy móg csak 
a kiválasztottak kultúrája — Magyarországon ?» (E cikk folytatását 1. u. 
e lap 3. sz.-ban.) — Walter Gyula. Karinthy Frigyesnek Az ezerarcú 
lélek c. szépprózai munkáját, — Bignió Béláné pedig a Cyprián álnév 
alatt író Andor Józsefnek Boldog otthon c. regényét ismerteti. 

U. i. 3. sz. — Madarassy Gyula. Juhász Árpádnak Köszöntés messzi-
ről c. verses műfordítás-gyűjteményét és Gábor Andornak Szépasszony c. 
— a Kolozsvári Nemzeti Színházban is színrekerült — színdarabját bírálja. — 
S. Nagy László : Premier. Villányi Andor Királynőm, meghalok érted c. 
drámájának színikritikája. (Abból az alkalomból, hogy a darabot Kolozsvárt 
először adták.) 

U. i. 5. sz. — Kázmér Ernő. Pásztor Árpádnak Begényalakok c. 
könyvéről, — S. Nagy László. Molnár Ferencnek Farsang c. színdarabjá-
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ról, — Madarassy Gyula pedig Rákosi Viktornak Elnémult harangok c. 
filmre vitt regényéről ír. 

U. i. 6. sz. — Apáthy István: Magyar tudomány. Magyar tudo-
mányosságot esak akkor teremthetünk, ha magyar nyelven mi magunk, 
eredeti munka gyanánt csak magyar gondolkodás gyümölcseivel állunk 
«lő. — Walter Gyula : Erdély irodalmi jelentősége. «. . . Kellene egy 
komoly irodalmi társaság, kör vagy egyesület, amely egybetömörítse 
Erdély sokrétű, sokfelénéző íróembereit. Kellene egy nivós és nehézsúlyú 
orgánum, egy folyóirat, amely ívein szóhoz enged minden egyéniséget... 
Hiszen Erdélynek művészeti élete azért nem tud kialakulni, m e r t . . . 
nincsen irodalma, kritikája.» — S. Nagy László: Erdély könyve címen 
Pilisi Lajosnak A megrohant és felszabadított Erdély c. háborús könyvét 
ismerteti. 

U. i. 9. sz. — P. Jánossy Béla : Kossuth emlékezete. Eövid alkalmi 
megemlékezés. — Finta Zoltán : Vita az erdélyi irodalomról. Glosszák 
Walter Gyulának Erdély irodalmi jelentősége c. cikkéhez. — Kázmér 
Ernő Kosztolányi Dezső új versei címen a Mák c. kötetet, — Szigethyné 
U. Erzsi Szép Ernőnek Jázminok illata c. könyvét ismerteti. — Walter 
Gyula : Jegyzetek az Arany-ünnepélyhez. Alkalmi észrevételek. — Bors 
László: A fenomén. Brázay Zoltán ilycímű «játék»-ának színikritikája. 

U. i. 10. sz. — Nagy László : Ambrus és Gorkij. Cikk a két íróról 
abból az alkalomból, hogy Ambrus Zoltánt kinevezték a Nemzeti Színház 
igazgatójává, Gorkij meg állítólag a szépművészetek minisztere lesz. 

U. i. 11. sz. — Hevesi Iván: Új költök könyve. György Mátyás, 
Kassák Lajos, Komját Aladár és Lengyel József ilycímű versgyűjteményé-
nek bírálata. « . . . több-kevesebb tehetségű kultiválása egy külföldön próbál-
kozó iránynak.» — Ráby Simon. Pásztor Árpádnak Vengerkák c. szín-
darabját, — Madarassy Gyula pedig Balla Ignácnak Kis emberek és 
Porzsolt Kálmánnak Egy színésznő naplójából c. novellakötetét ismerteti. 

Esti Lap (kolozsvári). 1917. évf. 47. sz. — Dr. Éhes Farkas: A sors-
játék. Gr. Csáky György színművének kigúnyolása. 

Evangélikus Lap. 1917. évf. 25. sz. — Koller István: Arany János. 
«Kevés ember beszélte oly tisztán a magyar nyelvet ; a költészetben 
seukisem. Vallásossága mellett nagy nyelvtisztaság jellemzi Aranyt. Valami 
természetfeletti, mélységes nagy szeretet kapcsolta őt nyelvünkhöz.» 

Frankfurter Zeitung. 1917. évf. 19. sz. — Hans Franck: Renée Erdős. 
Beható méltatás Erdős Eenée költészetéről, melyből egy kötet németül is 
megjelent «Die Perlenschnur» címmel Saarlonisban. 

U. i. 40. sz. — h.: Budapester Theater. Tárcacikk a legújabb buda-
pesti színdarabokról. 

U. i. 54. sz. —- A frankfurti Schauspielhaus Hajó Sándor «Lakájok» 
c. darabjának előadására készül. 

U. i. 65. sz. — Frankfurter Schauspielhaus. «Auch Alexander Hajó 
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trägt die typischen Zuge einer angelernten äusserlichen ,Theater-Zivili-
sation' bei Mangel innerer Dichterkultur.» (A Lakájok с. darabról.) 

Huszadik Század. 1917. évf. 3. sz. — L. S. : A Pesti Hirlap és a tör-
ténelmi osztály. Annak a reklámnak kritikája, mellyel a Pesti Hirlap 
Móricz Zsigmondnak Nem ólhetek muzsikaszó nélkül c. munkáját olvasói-
nak ajánlja. 

Juventus. 1917. évf. 3—4. sz. — De vento et sole. (Fabulam Pauli 
Gyulai Latine vertit Fr. Jókuti.) 

Katholikus"Szemle. 1917. évf. 3. sz. — Várdai Béla: Szinházi esték. 
A következő darabok színikritikája: Gábor Andor: Szépasszony; — Zsiros 
István : A Gral-lovag ; — Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde ; — Jókai 
Mór — Hevesi Sándor : Kárpáthy Zoltán ; — Hajó Sándor": Démonok ; — 
Kárpáti Aurél és Vajda László : Kőmives Kelemen ; — Herczeg Ferenc : 
Kék róka; — Vajda Ernő : A váratlan vendég. «Gábor Andornak Szép-
asszony c. háromfelvonásos vígjátéka, sajnos, nem sokkal különb Palika 
c. hírhedt d rámájáná l . . . A darab stílje elméskedései mellett is lapos és 
természetesen magyartalan. A háborús idők valamennyi színdarabját fölül-
múlja a dialógus elméssége dolgában Herczeg Ferencnek Kék róka c. 
háromfelvonásos színjátéka. A házasság szentsége. . . az uraságoktól le-
vetett kabát szerepét játssza a darabban s ez nem méltó a Herczeg 
géniuszához, melynek elsekélyesedése vagy káprázatos kivirágzása attól 
függ, hogy az igazi keresztény világfölfogást érvényesíti-e majd alkotásai-
ban. Szükségesnek látszott ezt megmondani, legújabb regényének, az annyi 
művészi szépséggel ékes Aranyhegedűnek szintén olcsó etikába kihangzó 
befejezésére való tekintettel is. Vajda Ernő darabja során megpendül a 
komoly kérdés : mikép teljesíthetjük majd kötelességünket a háborúból 
hazatérendőkkel szemben ? — de csak szólamok sekólyességével. 

U. i. 4. sz. — Brisits Frigyes : Sik Sándor költeményei. Hosszabb 
ismertetés és bírálat. Sik Sándor lírájának nem egységes a stílusa. 
A szimbolizmus álomfényű, halk hangulatötvözetbe felolvadó elvontsága 
éppen olyan igéző nála, mint az ú j romanticizmusnak az élet friss ujjon-
gásával lejtő, széles temperamentuma. A misztika sejtelmes titokrengetege, 
meleg fölérzése . . . csak úgy bájai költői világának, mint az új klasszi-
cizmus formai ereje, vagy a magyar középkort jellemző régiesen cizellált 
verete. Költői világának állandó feszültsége van. Minden szava izzóan, 
retorikusán szárnyal. Már költői látásának szimbólumai : a hegyek, a 
végtelenség, a tűz, a t i t k o k . . . is intenzív természetűek és inkább hatá-
rozatlan, érzelmi kisugárzásuk, mint tiszta értelmi világosságra vágyó 
meghatározottságuk van. Lírájának egyik gyöngye : Fehér rózsák a Dunán. 
Friss bájjal tér vissza Sik költészetébe a modern líra egyik elhanyagolt 
eleme : a természet. Tájai részben romantikusak. Képzelete elevenné mele-
gíti a természetet, mely azután hangulatainak hullámzóan együttérző 
háttere lesz. (A vizek estéje.) Bibliai képeiben dramatizálja a természetet. 
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Nyelve rendkívül dús. Állandóan lázas hömpölygésben árad és f r iss 
árnyalatú szavakat, jelzőket, összetételeket fodroz fel mélyéből. Sik Sándor 
költészete erős izmosodása a katolikus lírának. — Vajda Gyula egyebek 
között Pásztor Árpád Vengerkák o. regényét ismerteti. 

U. i. 5. sz. — Gulyás Pál: Apáca-könyvtár a nyulak szigetén. Mint-
hogy közvetlen adat egy sem maradt ránk a könyvtár külső vagy belső 
történetéről, a szerző a nürnbergi Szent Klára-kolostor 1458-ból való 
szabályzata alapján rajzolja meg, hogy milyen lehetett a margitszigeti 
dömés apáca-kolostor könyvtári élete. 

Képes Újság. 1917. évf. 11. sz. — A Toldi-monda szülőhelyén. (Öt 
képpel.) 1634-ből kelt az Arany-család nemesi levele a nagyfalusi Arany 
Ferenc számára. A Nagyfaluban maradt Arany-család . . . úgy él o t t . . . 
mint derék, jóravaló, szegény földmívelő-család, mely nem is tud semmit 
nagy fiáról. Vájjon járt-e Arany János Nagyfaluban, vagy csak a hagyo-
mányok és családi emlékek alapján írta le. Érdekes, hogy a szilágysági 
nemesi udvarházak körül, régi szokás szerint, a kertben a kivágott fa-
törzsre malomkövet helyeznek s ezt a kőasztalt Toldi Miklós-asztalának 
nevezik. 

Keresztény Magvető. 1917. évf. 2. sz. — (к. е.): Arany. Rövid, alkalmi 
megemlékezés a nagy költőről születése százéves fordulóján. 

Kolozsvári Hirlap. 1917. évf. 35. sz. — Gy.: Korbuly József. Az elhunyt 
kedvelt kolozsvári hírlapírónak és elbeszélőnek hosszabb életrajza. 

U. i. 53. sz. — Gr. Csáky György : Utóhangok a sorsjátékról. A szerző 
hosszabb cikkben védekezik a müve és személye ellen felhozott vádakkal 
(antiszemitizmus, protekció) szemben. 

Korrespondenzblatt Des Vereins Für Siebenbürgische Landeskunde. 
1916. évf. 8—12. sz. — Richard Csaki : Zur politischen Lyrik der Sieben-
bürger Sachsen. Az erdélyi szászok költészetéről szóló újabb irodalom 
ismertetése. 

Könyvtári Szemle. 1916. évf. 3. sz. — Kner Imre: A magyar könyv 
jelenéről és jövőjéről. Az igazi magyar olvasóközönség ma azokból áll, 
akik az irodalmat csinálják. A magyar író ma nincs divatban. Kettőre 
van szükség : kritikára és arra, hogy megfelelő bibliográfia legyen ; a 
tudományos könyvészeten kívül élénk bibliográfia, az élet minden köve-
telményeivel számoló eleven, szinte csábító katalogusok, amelyek a ter-
melés egész teréről tájékoztatnak. — Szekfü Gyula : Thallóczy Lajos 
könyvtáráról. Rövid cikk a nemrég elhunyt történetírónak a könyvekhez 
való viszonyáról. — Andre Levai : A magyar-francia bibliográfiához. 
Adatok Dessewffy László gróf müvei könyvészetéhez. (V. ö. Szinnyei 
Magyar írók I I . k. 829. 1.) — A Habsburgok mint könyvgyűjtők. Rövid 
ismertető cikk. 
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Könyvujság. 1916. évf. 6. sz. — Koller István: Komjáthy Jenő. (Bövid 
méltatás.) Komjáthy a végtelenség költője, színes, légies költészete és . . . 
nyelvezete Hugo Y. és Shelley mellé állítják. О a filozófiai költészet 
Petőfije. «А parkban» c. verse Schopenhauer legmélyebb megértése. 

Közlemények Szepes Vármegye múltjából. 1916. évf. 1—4. sz . — Weber 
Artúr : A szepesi nyelvjárástanulmányozás története. Hosszabb dolgozat 
a címben írt tárgyról. — Gr eb Gyula : A kakaslomnici Várhegyről szóló 
monda és változatai. Mondatörténeti értekezés. 

Literarisches Zentralblatt. 1917. évf. 7. sz. (Die schöne L i t e ra tu r 4. sz.) — 
Rudolf Huppart: Theater. Szomory Dezső «Bellá--ja : raffinait ós pikáns 
színpadi trükk. 

U. i. 13. sz. — A «Die schöne Literatur» с. mellékleten Carl Seefeld 
Molnár Ferenc «Farsang»-járól ír elítélő kritikát, — Richard Dohse pedig 
Hajó Sándor «Lakájok» c. darabjának frankfurti premiérejéről számol be. 

U. i. 14—15. sz. — Richard Dohse Földes Imre «Grün Lili» c. 
darabjának frankfurti előadásáról ír. 

Ma. 1917. évf. 6. sz. — Kassák Lajos: Révész Béla. Kritikai cikk.— 
György Mátyás : Tóth Árpád Lomha gályán c. verskötetéről ír. — Mácza 
János: Színházak és u. a.: Krúdy Gyula Ibsent kritizál. Glosszák a 
színházi életről. 

Magyar Figyelő. 1917. évf- 5. sz. — Császár Elemér: Arany János. 
Arany jelentősége esztétikai szempontból, hogy ő a legremekebb magyar 
költő; irodalomtörténeti jelentősége pedig, hogy nemzetibbé tette epikán-
kat mind tartalomban, mind formában. Jellemző rá, hogy képzeletvilága 
helyett érzésvilága fejlett. Tudatosság tekintetében a világirodalom is kevés 
hozzáfogható művészt ismer. Lelkének másik, költészetére messze kiható 
vonása a realitás, a valóság iránti nagy mértékben kifejlett érzéke. Képze-
lete inkább a kiegészítő, mint a teremtő munkában volt erős. S hogy köl-
teményeiben a múlthoz fordult, azt fejlett történeti érzékén kívül képze-
letének ez a sajátossága magyarázza. Érzelemvilágának sajátszerűségéből 
következik, hogy nem az értelemnek szóló, rideg gondolati lírát nyújt, 
hanem meleg, szivet megillető érzést, de nem a maga tisztaságában, 
hanem összeolvasztva a nyomában fakadó gondolattal. Arany a leg-
kiválóbb a bölcselkedő lírában, s ő a legmélyebb, legfilozófikusabb min-
den magyar lírikus között. Arany nemcsak merített más írókból, 
hanem tanult is tőlök. Fontosabb mintaképei : Petőfi, Byron, Home-
ros, Shakespeare, a magyar-székely és az angol-skót népköltészet ; 
de a hatás oly általános, hogy csak érezni lehet ; kimutatni nem. О 
maga legtöbbet tartott komponáló tehetségéről. Egyébként művei között 
balladái e műfajnak irodalmunkban utói nem ért példaképei. Arany szer-
kesztő tehetségének értékes eleme a motiválás ereje és biztossága. Ez ráve-
zet művészetének következő nyilvánulására, a kitűnő jellemrajzra. Páratlan 
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nyelvgeniusza a mult és jelen, az élet és költészet elemeiből egy külön 
nyelvet teremtett magának, mely egyedül az övé. — Salgó Ernő Gábor 
Andornak A dollárpapa c. «komédia»-ját és Hevesi Sándornak A hadi-
fogoly c. vígjátékát birálja. Eszerint «a Hitel e komédiája (t. i. A dollár-
papa) épen azt nélkülözi leginkább, ami legjobban illett volna hozzá : a 
demonstrálás hitelességét». Hevesi Sándor olyan színműíró, aki teljesen 
tudja a mesterségét és ez olyan, hogy nagyon méltánylandó, különösen 
nálunk, hol oly bőven teremnek a tehetségek és közülök oly kevesen szán-
ják reá magukat az elemi ismeretek megtanulására. •— Apróságok Arany 
János ifjúkoráról. Rövid alkalmi cikk Rozvány Györgynek Riedl Frigyes 
birtokában levő két levele alapján. (E cikk megjelent az Új Idők 1917. évf. 
9. sz.-ban is.) 

U. i. 6. sz. — Fest Sándor : Az első magyarok Amerikában. Az első 
magyar ember, kiről tudjuk, hogy Amerikában járt, Budai Parmenius Ist-
ván. Tudós honfitársunk Sir Humphrey Gilbert expedíciójához csatlako-
zott, mely 1583-ban indult útnak, hogy Erzsébet angol királynő nevében 
elfoglalja Newfoundlandot. A szerző azután a többi nyomokat ismerteti . 
(Benyovszky Móric gróf, Bölöni Farkas Sándor stb.) — Siró sugarak. 
Ottlyk László ily című verseskönyvének rövid ismertetése. 

U. i. 8. sz. —- Gesztesi Gyula : A Fehér felhő és a poéta. Rövid cikk 
Molnár Ferenc Fehér felhőjének és Merc Leclerc La Passion de Notre 
Frere Le Poilu с. hasonló tárgyú darabjának egyezéséről. — G. Gy. : 
Pékár Károlynak Magyar Kultura o. könyvét ismerteti. (V. ö. folyóiratunk : 
1917. évf. 333. 1.) 

Magyar Középiskola. 1917. évf. 3—4. sz. — Bartha József : Arany 
János. Alkalmi megemlékezés a nagy költőről születése századik évfordu-
lóján. Arany «keresztény vallásos meggyőződéséből érthető, hogy tárgya-
kért és motívumokért nem egyszer közvetlen fordult a katolicizmusban 
rejlő költői forrásokhoz (Csanád, Szent László, Szent László füve), melye-
ket helyesebb felfogással katolikus vallású költő sem dolgozhatott volna 
fel Még arra is gondosan ügyel, hogy a katolikus terminológia megfelelő 
elnevezéseit használja. Neki református létére is első királyunk nem I. 
István, hanem «István szent király» (Csanád) . . . Krisztus anyja nem 
Mirjam, hanem «Boldogasszony» . . . — Bartha József : A magyar nyelvi 
és irodalmi tanítás anyaga középiskoláinkban. A fiú-és leányközépiskolák 
tantervének összehasonlító ismertetése és bírálata. — Bartha József Kéky 
Lajosnak Baksay Sándor, — b. j. Gehm Józsefnek Az édes anya a vallás, 
társadalmi kérdés és költészet tükrében c. munkáját , — Morvay Győző 
pedig a Magyar Shakespeare-Tár VI I I . kötetét ismertet i és bírálja. (Az 
utóbbi mű ismertetését 1. folyóiratunk : 1916. évf. 386 1.) 

Magyar Kultura. 1917. évf. 5. sz. — Várdai Béla: Arany János (Szü-
letésének százéves fordulójára.) Tény, hogy a protestáns Aranynak s még 
inkább Petőfinek költészetében a vallásosság sokkal erősebb kifejezésre 
jut , mint a katolikus Vörösmartyban, kinek lelkében a vívódások, m a j d 
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végül a kétségbeesés harsogják túl az égi hangokat. Káprázatos kincses-
termének mélyéből mint méla, szomorú emberé rajzolódik elénk Arany 
egyénisége. . . Az a mélabú és komorság, melyet mint egyén hordozott, s 
mely költészetére is rá-ráveti árnyait, mintha egyben kálvinista örökség 
is volna. — Várdai Béla Herczeg Ferencnek Az aranyhegedű c. regényét 
bírálja. A mű főhőse Arató úgy van beállítva a cselekvénybe, mint maga 
az eszményiség, sőt felsőbbrendű ember. Pedig a viszony, melyben nejével 
él, tulajdonkép az önimádtatásban merül ki. . . Ily körülmények közt 
nagyon érthető aztán, hogy egy asszony, aki igazi társat keres, elbillen 
egy sokkal értéktelenebb, de végeredményben mégis csak emberibb ember 
felé. Egyébként a regény művészi szépségekben gazdag. Akik valamikor 
Herczeg képzeletgazdagságát vonogatták kétségbe, elnémulva állhatnak 
meg a mű Bikaölő o. fejezete előtt. Ezt Jókai se írta volna meg dúsabb 
képzelettel, de nyilván kevesebb lélektani igazsággal. Herczeg stíljét nem 
jellemzi általában a lírai megindultság, hanem inkább a mesterien szabatos, 
acélos intelligencia. Az ő stílje a legritkább tökéletességek egyike a 
világirodalomb an. 

U. i. 6. sz. В. К.: Babits Mihály versei. Széljegyzetek annak a kap-
csán, hogy Babits Fortissimo c. verse miatt a Nyugat egyik számát az 
ügyészség elkobozta. (L. még u. e. lapban A Nyugatot elkobozták c. cik-
ket.) — V. B. A Nemzeti Színház új igazgatója. Alkalmi cikk Ambrus Zoltán-
ról. — Várdai Béla Négyesy Lászlónak Arany c. könyvét bírálja. — Vége 
«a kulturböjtnek.» Glosszák Pásztor Árpád Vengerkák c. darabjához. 

U. i. 7. sz. — —r. : «Л művésznek minden szabad.» Jegyzetek e 
divatos szólamhoz. — Várdai Béla Andor Józsefnek Boldog otthon, — 
Kovács Dezső Laczkó Gézának Noémi fia, — Deák Viktor Landauer 
Bélának A tanár c. regényét ismerteti és bírálja. 

U. i. 8. sz. Még egyszer a Noémi fia. Várdai Béla megállapítja, hogy 
Laczkó Géza : Noémi fia c. regényéről a Magyar Kulturában megjelent 
kritikája lényegesen eltér Kovács Dezsőnek ugyanerről a könyvről ugyané 
lapban közölt bírálata felfogásától. Egyben igazolja is véleményét. A szer-
kesztőség szerint «Várdai a regénynek a nyugatos múltra emlékeztető 
oldalára fordította élesebben figyelmét s ezt egészen helyesen ítélte elma-
rasztalásra érdemosnek, Kovács pedig az eltérést, a szándékosnak felismert 
morális felfelé törekvést érezte ki jelentékenynek s ezért bírált az elis-
merő bírálat alaphangján». —r. : A reklámpoéta. Kiss Józsefnek Az Est-
ben megjelent «Egy éj alatt» és «Epilog» с. verseire vonatkozó észre-
vételek. 

U. i. 9. sz. — Várdai Béla : Sik Sándor költészete. (I.) A költészet 
megújítására való törekvés Európa-szerte mint idealisztikus visszahatás 
indult meg a naturalizmus túlságai ellen, melyek nemcsak a regénybe^ 
hanem a lírában is a pesszimizmushoz vezettek. Jellemzi az ú j irányt a 
környező jelenségeknek, még a legjelentéktelenebbeknek is, átlelkesítése, az 
egész mindenségnek élőül felfogása. Az új költészet elsősorban szimbolista. 
De jellemzi a modern stílt az újszerűség is, szándékos kerülése a ránk 
hagyományozott stiláris készletnek, egy megújított szép stílusra törekvés. 
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Mifélék azok a finoman differenciált, akárhányszor szinte a tudat-küszöb 
alatt vergődő gondolatok, érzések, hangulatok, melyeket belevisznek képe-
ikbe ez írók ? Szinte elenyészően csekély részben nemes és egészséges lel-
kivilág szülöttei ; általában és tipikusan egy egészségtelen, destruktív, val-
lástalan, erkölcstelen észjárás termékei. A modern irány bűneitől a leg-
távolabb áll a Sik Sándor múzsája. Az ő költészete a vázolt esztétikai 
értelemben teljességgel modern, de a világfelfogás, melyet belévitt, az első, 
a primitív, a prerafaelita modernek idealizmusa, még pedig teljességgel a 
katolicizmus szellemében. Sik tulajdonkópen nem vallásos költő, oly érte-
lemben mint pl. Tárkányi, hogy t. i. egyházi énekek váriánsait nyújtaná ; 
de annál inkább feltámadt benne, és pedig egészen ú j fénnyel a Mind-
szenty géniusza, aki egy sub specie Dei világfelfogást először fejez ki tel-
jes intenzitással költőink közül. Nem véletlen, hogy Mindszenty Gedeon-
nak életrajzát és maradandó méltatását épen Sik írta meg számunkra. 
«Szembe a nappal» — ezt a büszke címet viseli homlokán Sik Sándornak 
első, 1910-ben megjelent verskötete. A kötet alaphangja, amely megszólal 
mindjárt legelső, «A zengő liget» c. versében is, az újjongó életöröm kife-
jezése, de azé az életörömé, mely magas eszmények tüzében kiforrta magá-
ból az érzékiséget. A költő ditirambikus vidámságát nyilván e négy for-
rás táplálja : el nem pazarlott, kincses ifjúsága, lelkének harmóniája, köl-
tői géniuszára rátalálása és erős természetérzéke. A legnagyszerűbbet ez 
átlelkesített természetérzóke «AVág ritmusai» c. ciklusában teremti, melyet 
a Petőfi-Társaság a Vigyázó-díjjal jutalmazott. Művészi szempontból mégis 
az elsőség az «Eső a Vágón» c. darabé, melyben az érzés bensősége ural-
kodik. Természetérzékéhez kapcsolódik családi érzése is. (Dal a tornyos 
házról.) A komor hangulatok csak futó vendégek nála. Lelkén az élet 
igenlése az úr, s ebben szeretné részeltetni minden embertársát, eltüntetni 
minden testvérszívből a szomorúságot (Kiáltás a kapuból ; Síró testvérek.) 
A rajongó Isten-szeretósben találjuk meg költészete harmadik, legneveze-
tesebb, később egészen vezérszerepre jutó motívumát. Példa rá a «San-
guine pluit» о. verse, egyik ékessége irodalmunknak. A hazafiság egyebe-
ken kívül felhangzik a kuruc táncnóták ritmusában, mint tüzes, szilaj 
magyar érzés a «Kurucok-táncá»-ban is. «Kaptunk szóval a kötetben igazi 
modern költőt, a Krisztustól megihletett lélek egész vidámságával, a nyu-
gatos csoportnak hedonizmusa, perverzitásai és pesszimizmusa nélkül.» 
Sik Sándor fejlődése szempontjából legnagyobb fontossága e kötetnek, 
hogy benne elérkezett már költészete alapmotívumához. Az Isten szerelme 
ez, melyet egyre ihletettebben, mélységesebben fognak kifejezni későbbi 
kötetei. — V. B. : Tömörkény István. (In memóriám). Mikszáth és Gárdonyi 
mellett ő a magyar parasztnovellának és rajznak legnagyobb mestere. 
Eredeti családneve : Steingassner. A szegedi népéletből, különösen a tanyák 
világából merítette műveit, melyek általán inkább rajzok, mint elbeszélé-
sek. Hogy alakjait mily mesterien tudta beszéltetni, legkitűnőbben bizo-
nyít ja tán a «Mihály szóbelizik», a tanúskodó paraszt törvényszéki jele-
nete, ki agyonbeszéli a bíróságot, s a végén sül ki, hogy voltaképen mit 
sem tud a szóban forgó bicskázásról. A maga nemében oly klasszikus jel-
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iemkép ez, mint a Mikszáth «Kaszát vásárló paraszt»-ja. A művészi hatás-
nak, melyet alkotásai tesznek, az alapja bizonyára ábrázolásainak igaz-
sága. — Várdai Béla Pásztor Józsefnek «Az ügyetlen» e. regényét ismer-
teti és bírálja. Egészséges, színes elbeszélő talentum Pásztor József, kinek 
tiszta finom életfelfogása is, mely e könyvéből kisugárzik, növeli hitünket 
az ő derekas továbbfejlődésében. — A füzet végén levő «Sokat keser-
günk)» bekezdésű egybeállítás közli harmincnyolo újabb, magyarosított nevű, 
író eredeti családnevét. (Molnár Ferenc = Neumann F., Szomory Dezső =: 
Weisz Mór stb. L. m é g : Élet. 1917. évf. 19. sz.) 

U. i. 10. sz. —- Bangha Béla : Pártsajtó vagy katholikus sajtó ? A 
szerző szerint : kell pártsajtó is, párton kívül álló sajtó is. — Várdai Béla 
Magyar Bálintnak Katonák c. verskötetét, — Alszeghy Zsolt Badnai Oszkár-
nak Arany János nőalakjai c. nagyobb tanulmányát, — Beák Viktor 
pedig Mariay Ödönnek Aranyszájú Zongh c. novellakötetét ismerteti. 
Magyar Bálint kötete rokonszenves jelenség, de még nem a kívánatos 
mértékben értékes is egyúttal. Badnai könyve a bíráló szerint — az Arany-
kultura terjesztése szempontjából az ifjúság részéről tanulsággal forgatható. 
Mariai novellái «tehetséges kezdő »-re vallanak. 

Magyar Nyelv. 1917. évf. 2. sz. — Mészöly Gedeon: Legrégibb biblia-
fordítóinkról. (I.) Bertalan pap, amiképen a Döbrentei-kódex első felében 
Tamás és Bálint psalteriumának egyik átdolgozását fordította újra át a 
latin breviárium alapján, azonképen a Döbrentei-kódex második felében 
Tamás és Bálint egykori, ránk már nem maradt lectionariumának szintén 
átdolgozott szövegét öntötte kedve-szerintibb alakba egy latin lectiona-
rium tekintetbe vételével. — Melich János : Adatok a történeti magyar 
nyelvtanhoz. A szavak eredete, a magyar nyelv történeti fejlődése és a 
hangrend figyelembe vételével nagyjában mindent úgy kell olvasni, ahogy 
írva van. — Adatok a magyar szótárirodalom történetéhez. Szinnyei 
Józsefnek Jalava Antal emlékezete c. akadémiai emlékbeszédéből ki-
tűnik, hogy annak idején Verseghy Ferenc is tervezett egy etimologiai 
szótárt. — Jakubovich Emil : Egy régi magyar szótár téves nyoma. Hor-
vát István egy hamis adatának kiigazítása. — Simái Ödön : Az első fele-
let a Mondolatra. Adatközlés ; a Bercsényi-utánzó Hoblik Márton Elbú-
csúzás Kalocsáról, 1814. («A' Mondolat1 tisztes Szerzőjének») c. verse. 

U. i. 3. sz. — Mészöly Gedeon : Legrégibb bibliafordítómkról. (II.) 
A Székelyudvarhelyi-kódexnek legelső darabja Judit asszony könyve, melyet 
Nyújtódi András barát ír t 1526-ban húgának, Judit apácának. Ha ezt a 
fordítást összehasonlítjuk a Vulgatával, azonnal szemünkbe tűnik, hogy 
András barát sok helyen egy-egy latin szónak fordítására két magyar 
kifejezéssel próbálkozik, úgy ahogy Bertalan pap is tette. Mint Bertalan 
pap törlései és toldásai a Döbrentei-kódexben, úgy elárulják András barát-
nak a kettős, sőt néhol hármas fordításai az eredeti magyar forrást : 
Tamás és Bélint bibliafordítását. András barát a Székelyudvarhelyi-kódexben 
Tamás és Bálint bibliafordításának, vagy legalább a Judit könyvét magában 
foglaló bibliarészletüknek oly példányát használta, melyet előtte valaki 
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már átdolgozott a Yulgatával összevetve. Ez a közbeeső átdolgozás nem 
maradt ránk. Komjáti Benedek művének vizsgálatából kiderül Pál levelei-
nek egy oly régibb fordítása, mely a Döbrentei-kódex Pál-leveleivel szo-
ros rokonságban van. Ebből következik, hogy Komjáti Szent Pál-jának is 
végső forrása Tamás- és Bálintnak reánk csak töredékeiben maradt biblia-
fordítása, illetve abból az a már elveszett részlet, mely Szent Pál leveleit 
foglalta magában. Újabban kétségbevonták Tamás ós Bálint bibliafordítá-
sának teljes voltát ; pedig hitelt érdemlő forrásban világosan olvashatjuk, 
hogy Tamás és Bálint mind az ó-, mind az új-szövetséget lefordították. 
Az a kútfő, melyben ez foglaltatik, Szent Ferenc rendének amaz ismert 
kéziratos krónikája, mely a gyulafehérvári Batthyány-könyvtár tulajdona 
s melynek a mi bibliafordításunkra vonatkozó részét már Döbrentei közölte. 
Ellenmondás van a krónika és irodalomtörténetírásunknak ama fölfogása 
közt, mely szerint Tamás és Bálint Ferenc-rendi szerzetesek lettek volna. 
Nem szabad alap nélkül rájuk fognunk, hogy Ferenc-rendiek voltak ; a 
krónika ugyanis literatusoknak vagy clericusoknak nevezi őket, vagyis isko-
lázott papi személyeknek, de egy szóval sem Ferenc-rendieknek vagy álta-
lában szerzeteseknek. Döbrentei már nem is emlegeti őket ferenceseknek, 
hanem papoknak, husszita papoknak. Nem a Ferenc-rend tagjai és szelleme 
alkották tehát legrégibb bibliánkat, hanem Huss magyar követői : helye-
sen tehát «Husszita biblia» néven nevezhetjük. Az «eretnek biblia» elne-
vezés sem illik e műre, mert hiszen Tamás és Bálint a bibliát abból a 
latin szövegből fordították, amely a r. kat. egyház papjai kezén forgott 
s a fordítók csak annyiban tértek el az egyes szentírás-részleteknek más, 
nem eretnek fordítóitól, amennyiben több embernek külön-külön szerzett 
fordításai azonos alapszöveg és azonos kor dacára sem lehetnek egyformák. 
Végeredményül megállapítható, hogy a Husszita Biblia az első teljes 
bibliafordítás. Tamás és Bálint müveit másolták és dolgozták át újra meg 
újra husszita' ós r. kat. magyarok különbség nélkül évszázadon keresztül, 
kódexirodalmunk tartama alatt, mind a könyvnyomtatás koráig ; míg a 
kódexek korának végéről való Jordánszby-kódex bibliatöredéke utód nél-
kül, egyházi irodalmunkra tett hatás nélkül áll magában. Sőt a könyv-
nyomtatás első bibliafordításának gyökerei is visszanyúlnak első kéziratos 
bibliafordításunkig. 

U. i. 4. sz. Réthei Prikkel Márián : « A nagy világon e kivül nincsen szá-
modra hely. A Szózat e főgondolata megvan már Zrínyinek A török Áfium 
c. munkájában. Zrínyi forrása gróf Eszterházy Miklós lehetett, kinek egy 
1634-ből való iratában szintén előfordul. Megtaláljuk továbbá Czobor Mihály-
nak 1706 szept. 13-án és Bocskay Istvánnak 1606 jul. 2-án kelt levelébon 
is. Látnivaló tehát, hogy már a XVII. század elején élt és több hazafi 
vallotta meggyőződésszerűen. — Melegdi János : Susárló. A szerző föl-
veti a kérdést, honnan vette Szabolcska Mihály : Dal a koronázásra c. ver-
sében a «susárló» szót : a népnyelvből-e vagy Károlyi Gáspár bibliafordí-
tásából. Szabolcska Mihály válasza szerint az ő gyermekkorában és az ő 
vidékükön még széltire használta e szót a kálvinista magyar nép. (Jelen-
tése : Ocsáról a susárló is, de hát megett, suttogva alattomosan.) 
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Magyar Nyelvőr. 1917. évf. 1—2. sz. Trencsény Károly: Arany nyel-
vének gazdagsága. Mutatvány a szerzőnek készülő-félben levő Arany-szó-
tárából. — Erdélyi Lajos : A budai basák magyar levelei. A Takáts S., 
Eckhardt P. és Szekfű Gy. szerkesztésében megjelent : A budai basák magyar 
nyelvű levelezése c. munka I. kötetének ismertetése. — Losonczy Zoltán: 
A Halotti Beszéd nyelvjárásáról. Erdélyi Lajos e tárgyról irt értekezésé-
nek bírálata. — Simonyi Zsigmond: Kazinczy újításai? Yáczy János, 
Kazinczy P. és kora c. munkájára vonatkozó helyreigazítások. 

U. i. 3—4. sz. — Simonyi Zsigmond : Arany János nyelvének hatása. 
Néhány utalás a hatás erejének igazolására. — A magyar nyelv a lipcsei 
egyetemen. Stumme János egyetemi tanár 1917 márc. 12-én kelt levele a 
lipcsei egyetemen tartott magyar tanfolyamról. — Simái Ödön : A nyelv-
újítás történetéhez. Goriupp Alisz : Döbrentei Gábor nyelvújítása c. érte-
kezésének bírálata. — Váró Gedeon : Arany Jánosnak egy kétsége. Arany-
nak a Zrínyi és Tasso c. tanulmányában egy Zrinyi-idézettel kapcso-
latban az «óhajtják» szó valódi értelmét illetőleg némi kétsége volt. A 
szerző megállapítja, hogy a jelzett szó itt sóhajtást jelent. — Simonyi 
Zsigmond : Arany János és a Nyelvőr. Eövid cikk a nagy költőnek a 
Magyar Nyelvőrhöz való viszonyáról. 

Mozi-Világ. 1917. évf. 11. sz. — Vajda Gyula: Arany János a fűmen. 
«Sok és nagy feladat vár az irodalom szempontjából a filmre. Arany János 
sok-sok költeménye szinte odakinálkozik a berregő gép elé. 

Mult És Jövő. 1917. évf. 3. sz. — Heller Bernát: Arany János szüle-
tésének századik évfordulójára. Rövid, alkalmi fejtegetés, mely a nagy köl-
tőnek főkép a bibliához és a zsidósághoz való viszonyára van tekintet-
tel. — Szász Menyhért Somlyó Zoltánnak Nyitott könyv o. «lirai pamflett»-
jét ismerteti és bírálja. 

Muzeumi És Könyvtári Értesítő. 1917. évf. 1. sz. — Bádl Ödön hagya-
téka. Hír arról, hogy Rádl Ödön a nagyváradi Szigligeti-Társaság elnöke 
1916 dec. 20-án elhunyván végrendeletében egész könyvtárát és 10,000 
koronát hagyott a Szigligeti-Társaságnak. Az illetékes tényezők már kidol-
gozták a nyilvános közkönyvtár Szigligeti-szabájának tervét. I t t helyezik 
el később az összes Szigligeti-ereklyéket is. A Rádl-hagyatékból több erek-
lyetárgy is került a közkönyvtár birtokában. 

Nagyvárad. 1917. évf. 52. sz. — A Szigligeti-Társaság kultúrmunkája. 
A Szigligeti-Társaság Arany ünnepségéről és irodalmi kiadványairól. 

U. i. 64. sz. — Nadányi Zoltán : Arany János. A «Buda halála» és a 
«Toldi-trilogia» cikkíró szerint népszerűtlenek az olvasóközönség előtt, 
Ennek okát a rossz tankönyvekben látja. Babits Mihállyal kellene Arany-
magyarázatokat iratni. 

Népnevelők Lapja. 1917. évf. 1—4. sz. Eötvös József báró emlékün-
IrodalomtOrténet. 30 
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пере. A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapjától 1917 febr. 2-án rendezett 
emlékünnep leírása. (Prohászka Ottokár alkalmi beszéde.) 

U. i. 9—10. sz. — Erődi Ernő: Himnuszunk az iskolában. Kölcsey 
Ferenc Himnusza dallamának kritikája az iskola szempontjából. A Szózat 
alig énekeltethető az iskolákban. Mert a szöveg a zenével nem kongruál. 
A Himnusz dallama jól illik a szöveghez és jól, sőt művészi előadásban 
is énekeltethető. 

Néptanítók Lapja. 1917. évt. 10. sz. Dénes Szilárd: Arany János 
kisújszállási tanítósága. Bövid cikk Perényi Józsefnek folyóiratunk 1912. 
évfolyamában megjelent hasonló című közleménye alapján. (A folyóiratunk -
beli cikkben Dorogi Lajos esperes neve helyett tévesen Somogyi Lajos 
név olvasható.) 

U. i. 17. sz. — A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 25,699— 
917. V. sz. a. kelt körrendelete Arany János születésének századik évfor-
dulója tárgyában. 

Neue Freie Presse. 1917. évf. 18,881. sz. — Burgtheater. Tárcacikk, be-
ható és elismerő kritika Molnár Ferenc «Fasching» с. darabjáról, melyet 
márc. 15-én mutatott be a bécsi Burgtheater. «Molnár Ferenc szuverén 
ura a színpadi deszkáknak. Kifogyhatatlan az új színpadi meglepetések 
kitalálásában. Alig lehet nála elválasztani a mesterséget a művészettől.» 

U. i. 18,944. sz. — Elítélő kritika Guthi Soma «Der Zylinder» с. víg-
játékáról, melyet a bécsi Kammerspiele máj. 18-án mutatott be. (V. ö. a 
többi bécsi lapokat is.) 

U. i. 18,948. sz. — L. Hfd. elítélő kritikája Barta Lajos «Szerelem» 
(Die drei Fräulein) с. darabjáról, melyet a bécsi Theater in der Josephstadt 
1917 máj. 22-én mutatott be. 

Neues Pester Journal. 1917. évf . 95 . sz . — Ungarische Gedichte in 
deutschem Gewände. Gyulai Pál Éji látogatás és Petőfi Sándor Szeptem-
ber végén c. költeményének német fordítása Stumme János lipcsei egye-
temi tanártól. 

U. i. 110. sz. — L. Palóczy : Der ungarische Livingstone. Tárca. 
Magyar László, híres magyar utazó és földrajzi író, pályafutásának mól-
tatása, születése százéves fordulója alkalmából. 

Neue Zürcher Zeitung. 1917. évf. 36 . sz. —" Knar : Aus Budapester 
Theatern. Tárcacikk, részletes beszámoló a 1916 decemberben Budapesten 
szinrekerült darabokról. 

U. i. 371. sz. — K. F.: Zum 100. Geburtstag von János Arany. Két-
hasábos tárcacikk az Arany-jubileum alkalmából. 

Neues Wiener Tagblatt. 1917. évf. 73. sz. — Marco Bociner : Fasching. 
Molnár Ferenc mély pszihologus ós boszorkányos színpadi tehnikus. 
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Cikkíró a «Farsang» kapcsán rövid áttekintésben megemlékezik Molnár 
Ferenc eddigi drámáiról is. (L. még: Az Est . 1917. évf. 75. sz.) 

Nyugat. 1917. évf. 5. sz. — Ignotus: Arany. Megírás dolgában a Buda 
Halálához, a Keveházához, A Nagyidai Cigányokhoz s a Tetemrehiváshoz 
fogható írásmű . . . csak egy van : a Vendéglátó Szent Julián története 
Flauberttől. — Schöpflin Aladár : A fiatal Arany. Az arany műveiben meg-
rögzített lelkiállapot teljesen és pontosan összeesik Arany kora magyar 
társadalmának lelkiállapotával. Ezzel válik ő a múlt század-középi magyar-
ság legjellemzőbben reprezentáns költőjévé. — Babits Mihály : Arany 
életéből. (Apró részlet egy biográfiái kísérletből.) Kísérlet az Epilógus kép-
zeti és hangulati elemeinek kimutatására. — Halász Imre : Arany János 
és családja. Visszaemlékezések. — J.—s. : Arany-kézirat. A Toldi Elő-
hangja három versszakának facsimiléje. Az eredeti kézirat Lehr Albert bir-
tokában van. — Kosztolányi Dezső Békássy Ferencnek Fantáziák és gon-
dolatok, — Schöpflin Aladár Bubinyi Mózesnek Mikszáth Kálmán élete 

ós 'művei, •— Tóth Árpád Gyulai Ágostnak Háborús antológia és Fábián 
Gézának Versek, — Havas Gyula Tóth Jolánnak A láthatatlan piramis 
{versek) c. munkáját ismerteti és bírálja. 

U. i. 6. sz. — Ignotus : Ambrus. Alkalmi cikk Ambrus Zoltánról, az 
ismert íróról. «Az ő meghivatása a valóság alapját adja a Nemzeti Szín-
ház hagyományos értékeltetése alá.» — Török Gyula: Egy különös ember 
halálára. Szemerjai Szász Ödön erdélyi újságíró nekrologja. — Schöpflin 
Aladár Moly Tamásnak Három novella és Badnai Oszkárnak Arany János 
nőalakjai, '—Havas Gyula Krúdy Gyulának Pest, 1916. c. könyvét,— Tóth 
Árpád pedig Sik Sándor költeményeit ismerteti és bírálja. 

U. i. 7. sz. — Cholnoky László : Cholnoky Viktor. Hosszabb cikk a 
néhai szépprózaíróról. Cholnoky Viktor írói élettörténete voltaképen a 
kilencszázas évek legelején kezdődik, amikor Budapestre került és a Pesti 
Naplónak lett először korrektora, utóbb munkatársa és rövid idő alatt 
segédszerkesztője. Amikor A Hét munkatársa lett, itt jelentek meg túl-
nyomó részben azok az elbeszélései, amelyekből három kötete (Az alerión 
madár vére ; Tammuz ; Nébusztán meséiből.) összeállítatott. Elbeszélései 
között nincs egy sem, amelyik az ő világát teljesen feltárná, amelyikben 
magát teljesen adná. Egyébként azonban minden gondolata, meglátása 
kizárólag az övé. Legtökéletesebb munkái : a Lucidum intervallum ; a 
Szent Ciprián tükre, az Olivér lovag ós a Durhán fia. — Ady Endre 
Bévész Bélának «Beethoven-Miniature» с. könyvét, — Ignotus pedig Szász 
Zoltánnak Kedves Mester c. színdarabját méltatja. 

U. i. 8. sz. — Babits Mihály : Új verskötetek. Tóth Árpád : Lomha 
gályán, — Balázs Béla : Trisztán hajóján és Kassák Lajos : Új költők 
könyve c. munkájának bírálata. — Ignotus : Arany s a népiesség. Ész-
revételek a címben írt tárgyról, vonatkozással a Budapesti Szemle 1917. 
évf. áprilisi számának egyik közleményére (-n- : Alkalmi cikkek Aranyról.) 
«Aki elismeri, pedig tagadni nem lehet, hogy Arany Jánosnak nyelve 
paraszti nyelv, az csakugyan nem mondhatja, hogy ez népies ne volna, 
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sőt minálunk a népies.» — H. I. : Arany és családja. A Nyugat 1917 márc. 
1-iki számában ily cim alatt u. e. szerzőtől megjelent cikk két adatának 
helyreigazítása. 

U. i.9. sz. — Dáczy Jenő : Arany János kritikai iránya. (Részlet a szerző-
nek «Irodalomkritikánk főirányai»-t tárgyaló nagyobb tanulmányából.) Arany 
a kritikus ment tud maradni úgy a nemzeti, mint a moralista elfogult-
ságokról, bírálataiban se patrióta, se etikai szempont nem kormányozza. 
Kritikai álláspontjával, egész kritikai munkásságával bátor színvallást tesz 
a művészet autonomiája mellett. Arany kritikáiban egyáltalában nem áll 
elvi alapokon. És ebben különbözik legjobban Gyulaitól. Még csak nem 
is az esztétikai benyomásból indul ki. Kritikája nem esztétikai, ha-
nem egyenesen müvészettani pillérekre támaszkodik, melyeket Arany 
költői alkotó munkájának sok verítékével maga épített. Állandóan figyel-
meztet rá, hogy az írásművészetnek ép úgy megvan a maga teh-
nikája, mint a képzőművészetnek, amit meg kell tanulni. Amint költé-
szete úgy az ideologia, mint a formakincs tekintetében erős szakítás 
az előző, Vörösmarty-kornak irodalmi hagyományával: a romantikával, a 
buja, fellengősségre hajló, díszes nyelvvel, úgy mint kritikus se igyek-
szik konzerválni az irodalmi hagyományt : a népies és hazafias lirát. 
Mit vizsgált Arany az irodalomban ? Figyelme kiterjed az író felta-
láló, alakító, jellemző képességére, de főleg a kifejezés művészetére. Párat-
lan nyugalommal elemezgeti, van-e a költői szólamnak ereje, milyen az 
író dikciója, szerencsésen eltalálja-e a műfaj jellemét ? Arany szerint a 
költemény épségén fordul meg a költemény szépsége. Arany nem volt se 
politikus, se moralista, sem pedig szociológus, hanem művészetkritikus. 
Móricz Zsigmond : Tömörkény István. A nemrég elhunyt író írásmű-
vészetének rövid jellemzése. (Előszó Tömörkény I. ily című könyvéhez ; 
«Népek az ország szolgálatában».) — Török Gyula: Tömörkény. Nekrolog. 
«Érdekes és jellemző, hogy bár a pesti újságok kivétel nélkül rendelkezé-
sére állottak, lelkiismeretes pontossággal írta a vezércikket névtelenül egy 
szegedi lap szerdai számába és a «Hüvelyk Matyi» c. helyi vicclapocská-
ban húszéven át rótta Éliász Csamangó leveleit, meg azt, hogy mit sza-
vall a kecske. (A cikkből megtudjuk, hogy Tömörkény István novelláiból 
néhányat legutóbb németre is lefordítottak). — Ady Endre : Tömörkény 
István. Alkalmi megemlékezés az elhunyt íróról. — Kosztolányi Dezső : 
Paraszti és népies. Észrevételek Arany nyelvművészetéről (vonatkozással a 
Budapesti Szemle 1917 év 11. számának -n- jegyű «Alkalmi cikkek Arany-
ról» felírású közleményére.) — Tóth Árpád : Négy verskötetről. A következő 
könyvek ismertetése. Dutka Ákos : Ismerlek Caesár, — Nadányi Zoltán : 
Kerek erdő, — Huzella Ödön : Csend, -— Sípos Iván : Új oltár zsámolyá-
nál. — Róna Móric : Arany János kézírása. Iráselemző tanulmány. 

U. i. 10. sz. — Ignotus : Schöpf lin. Schöpflin Aladár Magyar írók c. 
tanulmánykötetének elismerő méltatása. «Dickens óta ennyi együttérzéssel 
ennyifajta embert kevésszer hoztak össze egy papírosra, mint Schöpflin 
e tizenhat íven.» — Alföldi Mihály : Levél Ady Endréhez. A szerző azt 
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bizonyítja, hogy A kaszát vásárló paraszt igenis eredeti tárnája Mikszáth-
nak. (Ady a levélhez csatolt sorokban ismételten is tagadja ezt.) 

Ország-Világ. 1917. évf. 8. sz. — Arany János címen Beöthy Zsoltnak 
a Kisfaludy-Társaság 1917 febr. 11-iki ünnepi ülésén elmondott beszédét 
közli. — Falk Zsigmond : A hadi fogoly címen Hevesi Sándornak ily-
című vígjátékát ismerteti. — A háború költészete címen 14 háborús köl-
teményt közöl különböző íróktól. 

Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. 1917. évf. 1 1 — 1 2 . sz . — 
Sajó Sándor eddigi pályafutásának ismertetése abból az alkalomból, hogy 
a Kisfaludy-Társaság nemrégiben tagjává választotta. 

U. i. 13—14. sz. — Kempf József: Erődi Béla. E. B. pályarajza és 
irodalmi munkásságának méltatása tankerületi kir. főigazgatóságának 
negyedszázados fordulóján. 

Pécsi Napló. 1917. évf. 41. sz. — y. : Egy magyar komédiáról. Tárca-
cikk Hajó Sándor «Démonok» c. darabjáról. «Hebbel, Ibsen nőtípusai 
hidegek, szigorúak és komolyak. A franciáké és az eddig azt követő magyar 
drámáké könnyűek és mindenek fölött elragadok.» Hajó Sándor hozta 
először színpadra a feminista nő típusát. Érdekes jelenség, hogy a modern 
drámaírás mennyire irtózik a tragédiától. 

Pester Lloyd. 1917. évf. 61. sz. — N.: Johann Arany. Születésének 
százéves fordulója alkalmából irott vezércikk. A nemzet múltjában elrejtett 
kincseket kellett napfényre hoznia, hogy a magyarság létjogosultságát 
igazolja. A mult kultuszában nem a szomorú képeket tárja elénk, hanem 
az erőt, az egyesítő dicsőséget mutatja. 

U. i. 69. sz. — Bernhard Alexander Pásztor Árpád és Góth Sándor 
Vengerkák c. darabját bírálja. Az ilyen regényből átdolgozott dráma ren-
desen a regény kivonatának látszik. A regény motiválása analitikus és a 
részletekkel akarja a nagy elhatározásokat megértetni. A drámai motivá-
lás koncentrált és szintetikus. A regényből átdolgozott dráma könnyen 
szentimentális lesz. Az egyes képek magukban akarnak hatni és hatásaik 
eredője kellene hogy pótolja a hiányzó egység hatását. Ezért visznek az 
egyes képekbe megindító elemet. Ez a színmű is megindító, de nem 
meggyőző. 

U. i. 73. sz. — Molnár Ferenc nyilatkozata a Farsang c. darabjának 
bécsi burgszínházi bemutatójáról. 

U. i. 84. sz. — Das preisgekrönte Drama eines Toten. Bészletesebb 
adatok dr. Polgár Józsefről, a Teleki-díjjal koszorúzott «Osi átok» с. dráma 
szerzőjéről. 

Pesti Napié. 1917. óvf. 54. sz. — Színházi hír gróf Csáky György 
Sorsjáték c. darabjának első előadásáról a kolozsvári Nemzeti Színház-
ban. «Színdarabot írt saját tragédiájáról.» 
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U. г. 60. sz. — Szily Kálmán : Akinek nemcsak neve, hanem jelleme 
is arany. Arany János az akadémia határozata ellenére a főtitkárságról 
való lemondása u tán fizetést többé nem fogadott el : «nem engedi a lelki-
ismeretem » — mondta. Majláth György országbiró köszöntötte fel a 
címszavakkal. 

U. i. 62. sz. — Pataki József : Arany mint színész. Arany rövid 
színészi pályájáról ír, közli a debreceni Színház 1836 március 26-iki szín-
lapját, mely szerint Arany Biczó István tanácsnok apró szerepét játszotta 
Babocsai István «Vígkedvű Mihály vagy Oszlop a Haza és Vallás melletti 
Álhatatos Szeretet Emlékéül» c. szomorújátékában. Aranynak a színpad-
ból való kiábrándulásával magyarázza a drámaírástól való teljes tartóz-
kodását. 

U. i. 69. sz. — (hl.) Ambrus Zoltánról ír abból az alkalomból, hogy 
a Nemzeti Színház igazgatója lett. Bomán kultúrán nevelkedett s nem 
esik majd az újabb germán színjátszás hibáiba. 

U. i. 73. sz. — Cikk a magyar frontszínház megalakulásáról. 
U. i. 76. sz. — A Magyar arcképek c. rovatban Schöpflin Aladár tanul-

mányszerű cikket ír Ambrus Zoltánról. A hangjában — úgymond — mély és 
gazdag líra zeng, amelybe az irónia is belejátszik. A magyar intelligencia leg-
pallórozottabb ízlésű és a kultúrára legfogékonyabb rétegének írója. Minden 
szertelenség, köd, nyerseség, a bizonytalan és problematikus, ellentétben 
van természetével. A francia világosság hatott reá. Ambrus talán az 
egyetlen regényíróink között, aki már a mult század végén anticipálta 
a huszadik századi magyar kultúrember lelki állapotát. •— A Színház-
rovatban K. D. A Hamlet előadásáról (Arany-estóly) írva, párhuzamba 
állítja Arany fordítását Eazinczyóval. «Arany János a magyar paraszt 
minden realitásával ragadja meg az eredeti szöveget, szavai földszagúak, 
egyszerűek, képei szinte ököllel foghatók. Minden sorában egy értekezésre 
való tömörséget rej t el. Ezt a sok ideges finomságot, elevenretapintást, 
összefogást, fényt azonban együtt úgy hívják, hogy lángelme. — U. i. 
a napihírekben rövid hír arról, hogy Jókai istenhegyi villáját az író 
özvegye most eladta. 

U. i. 80. és 81. sz. — Hatvany Lajos : Arany Jánosról. (Tárca.) 
Látszólag egyszerű életének s világos költészetének kapcsolata csupa 
titok, sejtelem, ellenmondás. Arany minden sora nagy tanulmányokra 
vall, mégis eredeti. Kit követett és mit, honnan kerültek elő meséi ? Miért 
nem vizsgálta meg senki, hogy Arany különböző hivatalaiból mi ós mennyi 
és milyen módon szivárgott bele költészetébe ? Arany napi robotja és 
költői foglalkozása közti szakadék fölé is lehet hidat verni. Miért nem 
gyűjtötték még össze Aranynak a Koszorú-ban odabiggyesztett szerkesztői 
megjegyzéseit és szerkesztői üzeneteit ? [Ezt Várdai Béla már megtette. 
L. Egy. Phil. Közi. 1908. «Kisebb adalékok A. J . esztétikai nézeteihez» 
és Az Újság. 1908. 158. sz. «A. J . esztétikai apróságairól».] 

U. i. 82. sz. — Gábor Andor : Levél a város végéről. Babits ú j Vihar 
fordításával kapcsolatban a Kisfaludy-Társaság Shakespeare-kultuszáról 
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szóló elmélkedés. A sok gyönge fejtegetés ós hozzá nem értő magyarázó 
helyett magát a költőt kellene megfelelő magyar nyelven megszólaltatni. 

U. i. 85. sz. — Az «0 nyájas olvasó!» c. rovatban Karinthy gúnyolja 
a futurizmust és Petőfi «Befordultam a konyhába» c. versét futurista 
szellemben költi át «Konyhálkodás» címen. 

K i. 94. sz. — Schöpflin Aladár: Magyar írók, német kritikusok 
címen hibáztatja a német kritikusok bírálói dölyfét. — Pataki József a 
Színház-rovatban egy a XVIII . század utolsó tizedéből való színházi búcsú-
verset közöl, melyet a Marosvásárhelyen játszó kolozsvári színtársulat 
cédulahordozója osztogatott. 

Protestáns Szemle. 1917. évf. 1—2. sz. — Marton János Révész Imré-
nek Bod Péter mint irodalomtörténetiró c. munkáját bírálja. — Baksay 
Sándor irodalmi hagyatéka. Baksay Sándor beszédei a magyar szellem 
eleven alkotórészei : azokat vagy ki kell adni, vagy kéziratokban meg-
őrizni. — Historicus Literarius : Magyar református irodalomtörténet (I.)f 

avagy valami, amire szükség van, de nem úgy, ahogyan akarják. Hosszabb 
fejtegetés a címben írt tárgyról. (Folytatását 1. u. e folyóirat 3. sz.) 

U. i. 3. tz. — Arany és Tompa. Alkalmi megemlékezés a két költőről 
születésük százéves fordulóján. — Gyöngyösy László : Arany János Nagy-
szalontán. (A kis nótárius.) Arany ifjúkori baráti körének vidám életét 
ismertető közlemény. 

U. i. 4—5. sz. — Zsinka Ferenc. Takáts Sándornak Zrínyi Miklós 
nevelőanyja c. tanulmányát bírálja. «A szerző véleménye szerint Takáts 
könyve szívesen látott olvasmánya lesz azoknak, akik a XVI. és 
XVII. századi magánélet iránt érdeklődnek.» (E mű ismertetését 1. folyó-
i ra tunk: 1916. évf. 399.; 1917. évf. 73., 181. 1.) 

Religio. 1917. évf. 3. sz. — —szj.— Kiss Menyhértnek Talizmán c. 
verskötetét ismerteti ós bírálja. «A kötet, mint a címlap megjegyzi, volta-
képen a Tábortűz c. gyűjtemény második kiadása, megtoldva 21 új 
verssel.» 

U. i. 4. sz. — szj. Jászay-Horváth Elemérnek Tábortüzek c. vers-
kötetét ismerteti. 

Sárospataki Hirlap. 1917. évf. 7—8. sz. — Gulyás J.: A Sárospataki 
kéziratos népmesegyűjtemény. Ismertetés. (Folyt. u. e lap 9—10., 13— 
14. sz.) A kézirat egyik jegyzetéből kitűnik, hogy a hatodik mesét 1789 
nov. 19-én jegyezte fel Szilcz István. A közlő megállapítja, hogy e munka 
irodalmunk legrégibb nópmesegyüjteménye. 

U. i. 9—10. sz. — Hodossy Béla : Arany János dalai. (Tárca. Részlet 
egy ünnepi felolvasásból.) Bartalus István említi, hogy a 70-es években 
Salamon Ferenc ajándékozott Aranynak egy gitárt. E hangszerrel való 
ártatlan szórakozásai között jött rá Arany arra a gondolatra, hogy zenei 
dalszerzéssel is megpróbálkozik. Nemcsak saját művei, de Peíőfi költe-
ményei is inspirálták. Költőtársának «Hozzám jösz-e? » c. versét dallamo-
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sította meg. Arany J . összesen tizenkét dalt szerzett s Mihalovits Ö. Toldi 
c. operáján kívül húsz olyan költeménye ismeretes, melyekkel zene-
költőinket inspirálta. — Csoma József, f . Nekrologszerű tudósítás arról, 
hogy az ismert nevű történettudós 1917 márc. 1-ón Abaújdevecseren 
meghalt. 

U. i. 11—12. sz. — Kálniczky Géza : Tompához irt levelek. (I.) Adat-
közlés. (Bonis Barnabásnó Pogány Karolina, Ballagi Mór, Medgyes Lajos, 
Bérezy Károly, Zilahy Károly, Degré Alajos, Vadnay Károly levelei Tompa 
Mihályhoz. (Folytatását 1. u. e lap 13—18. sz.) — Gulyás J.: Tokaji 
református papok. Adatközlés a sárospataki főiskola kézirattára alapján. (I.) 
(Folytatását 1. u. e lap 13—14. sz.) 

Z7. i. 13—14. sz. — Hír arról, hogy Szuhay Benedek sajókápolnai 
ref. lelkész, egyházi író és költő 1917 ápr. 1-én 54 éves korában meghalt. 

Sárospataki Református Lapok. 1917. évf. 9. sz. — E l e k e s Imre: Arany 
János. (Születésének századik évfordulóján.) Nem szabad véletlennek tulaj-
donítani, hogy a magyar népies-nemzeti irodalom megteremtői és addig 
nem álmodott magas fokra vivői protestánsok voltak. Az újhitű iskolák 
voltak egykor a magyar nemzeti kultúra megindítói. — Harsányi István : 
Kocsi Csergő Bálint eddig ismeretlen munkája. A «Minden keresztek ós 
nyomorúságok ellen való vigasztalás» c. elmélkedés közlése. Eredetije a 
sárospataki főiskola könyvtárában. (E cikk folytatását L u. e lap 13., 15. 
és 18. sz.-ban.) 

U. i. 10. sz. — Rácz Lajos Kéky Lajosnak Baksay Sándorról írt élet-
rajzát bírálja. 

Századok. 1917. évf. 2—3. sz. — Ernyey József hosszabb bírálatot 
közöl Sebestyén Gyulának A magyar rovásírás hiteles emlékei c. mun-
kájáról. (V. ö. folyóiratunk : 1916. évf. 295. 1.) — Gyálokay Jenő : Albisi 
Zólyomi Dávid. (I.) Történelmi értekezés. (Folytatása u. e folyóirat 
4—5. sz.-ban.) 

U. i. 4—5. sz. — Gálos Rezső Kéky Lajosnak Baksay Sándorról í r t 
életrajzát bírálja. 

Szegedi Napló. 1917. évf. 4. sz. — Az Irodalom-rovatban Révai Károly 
címen a Petőfi-Társaság új tagjának írói munkásságát vázolja. 

U. i. 22. sz. — A tanyai költő halála. Katona Imre nópköltő halálhíre. 
U. i. 49. sz. — Vág Sándor: Arany János. «Csak az újabb nemzedék 

fordult megértéssel a nagy, modern Arany felé. Az a nemzedék, mely 
viszont a már modern költészet ellen visel — jusqu' au bont — háborút». 

U. i. 63. sz. — Almássy Endre : Katona és a Bánk bán. Népszerű 
cikk a «Bánk bán» sorsáról. 

U. i. 81, sz. — Arany iróvá avatása. A «Toldi» egykori kritikáinak 
ismertetése. — Bírálat Dutka Ákos : Ismerlek Caesar és Yojthó László : 
Német anthológia című verskötetéről. 

U. i. 86. sz. — Sz. Szigethy Vilmos : Arany. A Dugonics-Társaság 
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Arany-ünnepén előadott óda. — drm : A lírikus Aranyról. Jakab Ödön 
fölolvasásáról. 

U. i. 94. sz. — Tömörkény. Vezércikk és meleghangú nekrolog. «Hiába 
van a népies irodalomnak múltja, a magyar szavalatot Tömörkény vitte 
az irodalomba.»— Életrajzi adatok Tömörkény Istvánról. — Fekete lobogó 
alatt. Kistelki Edit, Cserzy Mihály, Sz. Szigethy Vilmos és Móra Fereno 
cikkei az elhunyt Tömörkény Istvánról. 

U. i. 95. sz. — Tömörkény a ravatalon. í rók részvétnyilatkozatai. — 
Eltemettük Tömörkényt. Búcsúztató beszédek. — Tömörkény István halála. 
írók ós társaságok részvétlevelei. 

U. i. 126. sz. — Kontraszty Dezső: Pap János. (1843—1917.) Közli 
P. J. kegyesrendi tanárnak és irónak életrajzát s írói méltatását nyújtja. 

Szent Család. 1917. évf. 3. sz. — N. : Arany János születésének 100-ik 
évfordulójára. Vers. 

Színház És Divat. 1917. évf. 9. sz.— Néhány szó a darabomról. Szász 
Zoltán nyilatkozata legközelebb színrekerülő darabjáról, melynek témája : 
«a nőcsábítás». — Hir arról, hogy Pásztor Árpád «Vengerkák» c. regénye 
tizennégy hónap alatt 18,000 p é l d á n y b a n fogyott el. — Magyar front-
színház. Színészek és színigazgatók nyilatkozatai a harctéren tervezett 
színi előadásokról. — Ambrus Zoltán : Színházi Esték с könyvéről. 
«А tudása végtelen magasságokba emeli Ambrust a napi színházi referáda 
csatározásai fölé.» -— Színházi előzetes hírek. 

U. i. 16. sz. — Lakatos László: «A barbárok». A háborús évek gaz-
dasági élete anyagilag igen kedvezett az irodalomnak. 

U. i. 18. sz. — Kiss József és a színház. Beszélgetés a költővel. 
U. i. 19. sz. — F. J.: Minta értékkel. — A magyar operettlibretisták-

ról. — Békeffi László : Kedves Vengerkamester. A «Kedves Mester» és a 
«Vengerkák» c. darabok paródiája. 

Szocializmus. 1917. évf. 1—2. sz. — Pogány József: A százesztendős 
Arany János. Arany költészetének igazi mivoltát szociális és politikai 
vonatkozásain keresztül lehet megérteni. Költészete legcsodálatosabb virág-
zásában sem pusztult ki belőle a paraszt. Állandóan izgat a kiváltságos 
osztály ellen és hőskölteményt akar írni Dózsáról. Az Elveszett Alkot-
mány a nemesi társadalom belső életét és villongásait mutatja olyan ember 
látásában, aki nem tagja ennek az osztálynak. Arany már látja a paraszt-
ságban és polgárságban jelentkező új erőket, a demokrácia újjáteremtő 
hatását. Fölfogása Nagy Lajosról a Tolditól a Toldi Estéjéig megváltozik : 
a király és a reformtörekvések között egyre inkább mélyülő szakadók adja 
ennek a változásnak magyarázatát. Arany a forradalomban politikai nép-
lapot szerkeszt, forradalmi verseket és cikkeket ír. A demokrácia Arany-
nál világnézetté mélyül. — Czóbel Ernő : Szociálizmus és munkáskérdés 
Magyarországon 1848 előtt. Az 1848 előtti szocializmus és munkáskérdée 
foglalkoztatta az elméket, befolyásolta a politikusokat, hatott az iroda-
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lomra, a publicisztikára Magyarországon is. Ezeknek az eszméknek hozzánk 
való közvetítésében a külföldi irodalom mellett föltűnően nagy szerepük volt 
politikusaink s íróink külföldi utazásainak, útirajzainak (Bölöni Farkas 
Sándor, Pulszky Ferenc, Szemere Bertalan, Trefort Ágoston, Lukács Móric, 
Erdélyi János, Gorove István, Tóth Lőrinc, Irinyi József, Táncsics Mihály, 
Szalay László). Cikkíró az említett írókból és ezenkívül még Vörösmarty, 
Széchényi és Kossuth műveiből vett idézetekkel bizonyítja állítását. A 
kommunista eszmék mellett a negyvenes évek rajongó nemzedéke még 
Bousseau hatása alatt is állott. 

Temesvári Hirlap. 1917. évf. 51. sz. —Drechsler Mihály: Arany János 
vallása. Arany Jánosban testet öltöttek a magyar reformációnak legdi-
csőbb hagyományai és legragyogóbb eszméi. 

U. i. 55. sz. — Jelentés Dobroszláv Péternek Arany János születésé-
nek 100-ik évfordulója alkalmából tett ezer koronás irodalmi pályadíj-ala-
pítványáról. 

U i. 58. sz. — Xántusz Jánosné Doleschal Gabriella : Bégi magyar 
szinészet címen a miskolci szinházavatásról, a kassa-budai kapcsolatról 
és egy régi budai direktorról közöl feljegyzéseket. 

U. i. 93. sz. — Heller Leó : Somló Károly versfordításai. S. K.-nak 
a lipcsei Xenier Verlagban megjelenendő versfordításait ismerteti, amely 
kötetben Gyóni Géza, Szabolcska Mihály és Kiss József költészetéből nyú j t 
fordításokat. 

U. i. 95. sz. — Tömörkény önéletrajza. Adatközlés. 
U. i. 98. sz. •— Mi : Ismerlek Caesar. Dutka Ákos új verseskötetének 

elismerő bírálata. 
U. i. 99. sz. — Arany-ünnep címen Sztura Szilárd és Négyesy László 

ünnepi beszédeit közli. 
U. i. 102. sz. — m—i. : Kerekerdő címen Nadányi Zoltán verseit 

ismerteti. Sem a gondolatokban, sem a tartalomban — úgymond — nem 
üti meg a mértéket. 

U. i. 111. sz. — Majthényi György : Tűzpróba címen Dräsche Lázár 
Alfréd ilycímű regényét bírálja. «A cselekmény érdekessége, az alakok 
pompás rajza, a meseszövés mesteri fordulatossága ségítették elő e regény 
rendkívüli sikerét». 

U. i. 112. sz. — Cserzy Mihály: Tömörkény István kiadatlan verse 
címen közli T. I.-nak : Este c. versét. 

U. i. 124 .sz. — K. e. Frontról-frontra. Hosszabb ismertetés Sassy Csaba 
verseiről. 

Új Idők. 1917. évf. 13. sz. — Helikoni ünnepek. A keszthelyi iro-
dalmi ünnepek emlékének fölelevenítése a százéves forduló alkalmából. 

U. i. 14. sz. — Gereblye: Lángok-tüzek. Szederkényi Anna ilycímű. 
regényének ismertetése. (Sz. A. fényképével.) A regényírók és társadalom-
filozófusok dolgozó szobájából beszivárogtak az élet érhálózatába a tet-
szetős féligazságok ós megteremtették azt a nőtípust, amely nemcsak hal-
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lani és olvasni akar a bátor, egyéni életről, de végig is akarja csinálni a 
maga boldogságára és veszedelmére. Ezt a lánytipust írja meg Sz. A. 
regényében, mely ép ezért . . . tendenciát is szolgál. 

U. i. 15. sz. Dí. : A trianoni páva. Surányi Miklós ilycímű regényé-
nek rövid ismertetése, (u. o. Surányi M. fényképe.) 

U. i. 16. sz. Szőllősi Zsigmond : Vázak a vásznon. Nem helyes, hogy 
a színpadon nagy sikert aratott darabokat az arravalóság minden kritikája 
nélkül vászonra nyomorítják, (t. i. hogy mozidarabokat csinálnak belőlük.) 

U. i. 20. sz. — Gesztesi Gyula : Elságult memoárok címen Esterházy 
Bálint gróf emlékiratairól ír. 

U. i. 19. sz. — L. K. : Az ő keze. Balla Ignác ilycímű regényének 
ismertetése. — Bövid, névtelen ismertetés Farkas Pálnak Kuthy Etelka c. 
regényéről. 

Ungarische Zukunft. 1917. évf. 1. sz. — a.: Vier ungarische Urauf-
führungen. Hajó Sándor, Zsiros István és Hevesi Sándor darabjairól. — 
K. ismerteti Szilágyi Géza : Fantasztikus szerelmek c. novellás kötetét. 

U. i. 2. sz. — Jos. Aug. Lux : Ungarische National-Literatur. Négy 
lapnyi népszerű áttekintés a magyar irodalom történetén. 

E. K-a : Herczeg Ferencnek, — Ladislaus Lakatos pedig Vajda Ernő-
nek legújabb darabjáról ír. — Dräsche- Lázár Alfréd «Tűzpróba» c. regé-
nyét е. k. ismerteti. — Névtelen sorok Kont Ignác «Gesch. der ung. 
Literatur» с. művéről. 

U. i. 3. sz. — J. A. Lux: Ungarische National-Literatur. (Folytatás.) 
«A legutóbbi években német színpadokon mind több és több magyar szerző 
vált ismeretessé. Ezek az írók a színpadi hatás elkápráztató ós biztos 
technikájával tűntek ki és a közönségnél nagy külső sikerűk volt.» — 
Johann Arany. Jubileumi megemlékezés. 

Uránia. 1917. évf. 3 sz. — ly : Arany (Születésének százados évfor-
dulóján.) Ünnepi megemlékezés a nagy költőről. — Szász Károly : Színházi 
levél. A Kék róka c. vígjáték színikritikája kapcsán Herczeg Ferenc 
drámaírói pályájának áttekintése. Eszerint : «Kétségtelen, hogy Bánk-bán 
után Bizánc legjobb tragédiánk.» — -ly.: Ar any-Füzetek. Négyesy László 
«Arany» és Kéky Lajos Tanulmányok Arany János epikájáról c. új köny-
vek méltatása. 

U. i. 4. sz. Szász Károly : A magyar dráma a politikai elnyomatás 
időszakában. (Nagyobb terjedelmű mutatvány szerzőnek a Bibliothèque 
Hongroise с. vállalat számára A magyar dráma címmel készülő munkájá-
ból.) Azzal a százhét új darabbal szemben, ami a negyvenes évek tíz esz-
tendeje alatt került színre a Nemzeti Színházban, az ötvenesévekben 
úgyanott ugyanannyi idő alatt százharmincöt új magyar darab jelent-
kezett. A színpad irodalmának az önkényuralom alatt is Szigligeti az ural-
kodó csillagzatja, de mellette és nyomában több új tehetség tűnik fel, kik 
jó részben őt követik, de általában francia hatás alatt állnak, a vígjáté-
kokban és a romantikus elemektől átszőtt, gyakran valósággal átitatott 
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komoly drámákban egyaránt, főelvül a színpadi hatásra törekvést tűzve 
ki. E kor egyik legjelentékenyebb drámaírója Szigeti József (1822—1902.) 
1846-ban adták első darabját a Jegygyűrű c. népszínművet ; 1855-ben 
került színre Vén bakancsos és fia a huszár. E gyenge darab a ma-
gyar népszínmű fejlődésében nem képvisel jelentős fordulatot. 1881-ben 
írta meg Szigeti József legtökéletesebb, sőt igazán önálló irodalmi becs-
csel bíró darabját a Rang és mód c. színművet. Ugyané kornak 
drámaírói közé tartozik Dobsa Lajos (1814—1902.) Összesen tizennyolo 
darabot írt. Legsikerültebb alkotása a vígjáték terén : Egy nő, kinek 
elvei vannak c. műve, bár a Yígjátéktárgy című nagyobb stílű munka. 
Társadalmi drámái (Bűn bűnt követ el stb.) nem kerültek színre. 
Nyolc történeti darabja közül a legkitűnőbb : Negyedik László. Dobsa 
prózáját nagy dicséret illeti, mert fordulatos, magyaros, színpadra való. 
A vígjáték terén tűnt ki Kövér Lajos (1825—1863.) Tizenhét darabja 
közül tizenhárom vígjáték. 1856-ban írta meg Hűség hűtlenségből c. ügyes 
négyfelvonásos vígjátékát. Érdeme e darabnak a Dobsa vígjátékával szem-
ben, hogy a korabeli magyar életet nem minden siker nélkül rajzolja. 
Legtöbbet érő műve az 1859-ből való Hódítás falun c. háromfelvonásos 
vígjáték. A komoly drámai nemre nem volt hivatottsága Kövérnek. Ide-
tartozó művei közül figyelemre legméltóbb a Balsao eszméje után írt A 
szép marquisné c. négyfelvonásos dráma. Dobsához és Kövérhez hason-
lóan francia hatás alatt áll Degré Alajos (1820—1897.) is. A Nemzeti Szín-
házban színre került tizenegy darabja közül leginkább tetszett a Bendkí-
vüli előadás c. egyfelvonásos vígjáték (1856.) Elismeréssel említhető még 
Divatos beteg c. háromfelvonásos vígjátéka, mely Szigligeti Nőuralom c. 
1862-ben adott vígjátékának hatását látszik mutatni. Egyébként Degré 
darabjának mesterkélt cselekvényét rendesen átöltözések és félreértések 
bonyolítják. A drámaíró színészek közül való Hegedűs Lajos (1818—1860.) 
öt darabot írt. Közülök legkiemelkedőbb a Bibor és gyász c. ötfelvonásos 
történeti dráma. Jókai Mórnak (1825, 1904.) körülbelül huszonöt darabja 
került színre. Első színre került műve 1846-ból való. A két gyám c. nép-
színmű. 1852-ben a Nemzeti Színházban nagy hatással adott Dalma c. 
négyfelvonásos regényes szomorújátékával kezdődik drámaírói munkássá-
gának második figyelemreméltóbb szakasza. Milton-ja (1876.) fantasztiku-
san regényes történet, lélektani lehetetlenségekkel és költőileg gyönyörű 
részletekkel. Több regényét is dramatizálta Jókai. 1884-ből való Az Arany-
ember c. ugyanilyen című híres regényéből készült drámája. Ez a legnép-
szerűbb s állandóan műsoron levő darabja Jókainak. Általában azonban 
Jókai munkássága a színpadi irodalom terén nem jelent magasabb fejlő-
dési fokot a magyar dráma történetében. A tárgyalás alatti kornak egyik 
drámaírója volt Éjszaki Károly is (1818—1907.). Darabjai közül az 1855-
ben kiadott, de színpadra csak a 60-as években került, A cydoni alma с. a 
görög világban játszó, prózában írt költői színezetű vígjáték a legismertebb, 
melyet szerzője «színi beszélyn-nek nevezett. Balázs Sándornak (1830—1887.) 
1862-ben adták a Nemzeti Színházban Az első ősz hajszál c. egyfelvonásos 
vígjátékát, mely úgy elgondolásában mint kivitelében és nyelvében franciás 
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finomságot és ötletességet mutat. Bajza Jenőnek (1840—1863.) egy történeti 
tragédiája maradt, Zách Felicián. mely kétségtelen drámaírói tehetségre 
vall. Tóth Kálmánnak történeti tárgyú komoly darabjaiban nincs igazi his-
tóriai levegő, sőt bántó stílustalanságok, anakoronizmusok éktelenkednek 
bennük. A király házasodik (1863.) c. történeti vígjátéka a közönségnek 
különösen tetszett. Tóth K. valamennyi darabja között legtöbbet ér az 1871-
ben írt Nők az alkotmányban c. időszerű vígjáték. Szász Károly (1829— 
1905.) drámai müvei közül legkiemelkedőbb a Heródes c. történeti tragé-
dia, mely a színpadon elég hatást tett, felújítását is megérte s valóban 
érdekes alkotásnak mondható. Szász K. nagyszámú darabjai közül meg-
említhető még az Apám felesége (1863) c. elég ügyes egyfelvonásos víg-
játék, továbbá A lelenc c. nagyrészt színes versekben írt pályadíjnyertes 
színmű, mely a Nemzeti Színházban 1866-ban Flóra címmel adatott. Utolsó 
színpadi munkája a Bölcs Salamon c. négyfelvonásos bibliai drámája. 
Különös dicséret illeti a darabnak úgy költői, mint biblikus szempontból 
értékes nyelvét. Szász Károly nyelvművészete egyebek mellett igen nagy 
jelentőséget nyert gyönyörűen folyó Shakespeare és Molière- fordításaiban 
is. A XIX. század hatvanas éveiből felemlíthető még Zichy Antal (1823— 
1893), kit az angol történelem terén végzett tanulmányai ihlettek dráma-
íróvá ; művei azonban (Cromwell stb.) a tehetségnek majdnem teljes hiá-
nyát mutatják. Jellemző, hogy e kor drámaírói közt feltűnően sok a szí-
nész. így : Egressy Béni, Szentpétery Zsigmond, Benkő Kálmán, aki öt-
vennél több darabot írt és fordított, Tóth József és felesége, Némethy 
György, ifj. Lendvay Márton, Feleki Miklós és Szerdahelyi István. Az e 
korszak második felében még feltűnt néhány jelesebb drámaíróról -—-neve-
zetesen Bákosi Jenőről, Toldy Istvánról és Bérezik Árpádról — a szerző 
művében külön fejezet szól, valamint Az ember tragédiája költőjéről Ma-
dách Imréről is. — Elek Oszkár: Elméletek a népmesékről. A különböző 
elméletek ismertetése után a szerző arra a ténymegállapításra jut, hogy a 
mesék cserefogalma néptől-néphez való eleven áramlásában, az emberi 
szolidaritás legmegragadóbb nyilvánulata, arról azonban, hogy ezt a nem-
zetközi vándorutat szilárd adatokkal tudnók megjelölni térben és időben, 
örökre le kell mondanunk. —ly : »Arany-koszorút címen a legújabb Arany-
antológiát, — Mikszáth címen pedig Bubinyi Mózesnek Mikszáth Kálmán 
élete és művei c. munkáját ismerteti és bírálja. — Kari Lajos : Arany 
János egy francia bírálója. Saint Bené Gaspard — Ernest Taillandier 
Aranyra vonatkozó bírálatának ismertetése. — Apróságok nagy írókról, 
művészekről. Vörösmarty mint vadász. Szigligeti első darabjának egykorú 
bírálata. Egy költői pálya kezdete. (Érdekes részlet Szász Károly naplójá-
ból 1843 szept. 26. és nov. 28-ról. E szerint a későbbi jeles költő és mű-
fordító, a «Kártyadüh» c. versével már 14 éves korában részt vett a Kis-
faludy-Társaság tanköltemény pályázatán, a díjat azonban nem nyerte el.) 

U. i. 5. sz. ly.: Ibolyka. Csathó Kálmán ilycímű új regényének 
bírálata. «Csathó tehetsége elsőrangú írói tulajdonságokban gazdag. Az 
eddigi fejlődése úgy mutatja, hogy Herczeg és Ambrus után egyike lesz a leg-
számottevőbb elbeszélés és regényíróknak a legújabb magyar irodalomban.» 


