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

{Alszeghy Zsolt, Baros Gyula, Brisits Frigyes, Gulyás Pál, 
Madzsar Imre, Fintér Jenő.) 

A Cél. 1924. óvf. — P a p p Zoltán: A költő lelke, mint u 
nemzet ereje. Rámuta t a r ra , hogy milyen komoly erkölcsi 
e re jű Reményik Sándor költészete. Igazi költő ő, aki nem a 
kéj tanyák és kocsmák levegőjét leheli ránk, hanem a szent 
küldetés átérzésével í r j a ihletett verseit. — Zulawski Andor: 
Szabó Dezső címére. A cikkíró szerint Szabó Dezső a magyar 
Júdás . A félrevezetett keresztény magyar közvélemény tájé-
koztatására közöl néhány idézetet műveiből. Í g y : „A patenti-
rozott magyarok hi tvány régi i rodalmunk cafa t ja iban bolház-
zák a nemzeti szellemet." Továbbá: „Halott vagy keresztény-
ség. Sírod körül két durva csoport t iprása alat t habzik a sá r 
Az egyik az apró lebuj-szentek csoport ja marionette-Krisztus-
sal, marionette-Máriúval és azt hazudják, hogy ez az élő és 
éltető kereszténység. A inásik a természettudományosok cso-
port ja ." — Altenburger Gyula: Sálon des refusés. A magyar 
szókból összerakott zsidó irodalom a zsidó pénz segítségével 
magyar irodalomnak tolta föl magát . A kenyérgondok vérbeli 
magyar embereket is zsidó í rókká formáltak. Egyik nagyte-
hetségű magyar írónk, amikor megkérdezték, hogy miért vá j -
kál folyton a piszokban és miért í r mindig a zsidók ízlése sze-
rint, azt felelte: „Mert csak ők fizetnek meg és csak akkor, ha 
így írok". A zsidó mételytől halálra mérgezett lelkű magyar 
zsenit, Ady Endré t is ideje volna megmenteni. „Válogassuk ki 
versei közül azt a nem tudom százat-mennyit, amelyikben igazi 
zseni szól az egész világhoz, a többit pedig helyezzük el egy 
pathologiai múzeumba. A kiválasztott versek kicsi kötetét 
pedig terjesszük, ter jed az magától is, mint Petőfi vagy Arany ; 
a múzeumba pedig csak olyanokat bocsássunk be, akik képe 
sok a r ra , hogy fá jó részvéttel nézzék a pusztulást, amit a mé-
tely erkölcsben, hitben ós minden egyéb értékben végbevi t t " 
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Akadémiai Értesítő. 1924. évf. 9—12. sz. — Berzeviczy 
Albert: Madách Imre emlékezete. Elnöki megnyitóbeszéd. Az 
limber Tragédiája minden időben nemzeti irodalmunk büsz 
kesége marad s megírásával Madách mindenkorra beköltözött 
nemzetünk halhatat lanai közé. — Fraknói Vilmos: Ipolyi 
Arnold emlékezete. Ipolyi becsvágyát nem elégítette ki a mű-
vészet történetének körében kife j te t t írói munkássága. A mű-
emlékek fönntar tásában tényező kívánt lenni. A történeti tudat 
fejlesztésében és megszilárdításában kiváló helyet jelölt ki a 
modern művészetnek. Az eszményi célok, melyek Ipolyi életpá-
lyá ján előtérbe léptek, nem akadályozták öt abban, hogy a köz-
élet reális szükségleteire is i rányítsa figyelmét. — Szádeczky 
Lajos: Gr. Bethlen Miklós erdélyi kancellarius rabságában irt 
ismeretlen történelmi müveiről. A szerző megtalálta Bethlen 
M. Sudores et Cruces c. latin müvét, továbbá magyar Imád 
ságát, önval lomását és a Moribnnda Transsilvania c. einlékira 
tát. Ezeket ismertet te akadémiai felolvasásában. — Szinnyei 
Ferenc: Kármán József és az Uránia névtelenjei. Azt fejtegeti , 
hogy az Urániában közölt fordítások nagyrésze K á r m á n mun-
kája, hogy az eddig feltételesen neki tulajdoní tot t jelentős mü-
veknek ő a szerzője. így az „Uránia névtelenjei" kifejezés iro-
dalomtörténeteinkből törlendő. — Császár Elemér: Az irodalmi 
kritika. Rendes tagsági székfoglaló. A kri t ikusnak esztétikai 
értékítéletet kell mondania megelőző leírás és elemzés alap-
ján . A jó kri t ika elengedhetetlen föltételei: a komoly törekvés 
elfogulat lanságra, az elvszerűség, következetesség és az erkölcsi 
erő. Mint tudományos műfa j , természetesen, nem nélkülözheti 
a megfelelő szakismeretet, esztétikai és lélektani műveltséget 
s a világirodalom ismeretét. — A Teleki-, Kóczán-jutalomra 
vonatkozó jelentésekből kitűnt , hogy a dí j nem volt kiadható. 
— A Péczely-jutalmat „A véres költő" c. regényéért Kosztolányi 
Dezsőnek, az Ordódy Is tván- ju ta lmat pedig „Mikes és a fran-
cia szellemi élet" cimű tanulmányáér t Zolnai Bélának ítél 
ték oda. 

Budapesti Szemle. 1924. évf. 2. sz. — Kozma Andor: Beöthy 
Zsolt. Beöthy Zsolt, uoha az európai egyetemes művelődés neme* 
értékeiért valósággal rajongott, mindinkább s mind erőtelje 
sebben a nemzeti motívumokat hangsúlyozta. Sok tekintetben 
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ellentéte volt Gyulai Pálnak, de érdekes, hogy a nemzet és a 
nemzeti irodalom leglényegesebb dolgairól e két erős egyéniseg 
mégis egyformán gondolkozott. — Praknói Vilmos: A Corvina-
könyvtár alapítása. Mátyás király egy jellemző tényével hir-
deti, hogy könyvgyiijtése és könyvtárfejlesztése kapcsolatban 
állott politikai céljaival. Mikor könyvtárá t berendezte, az elő-
csarnokban egy nagyméretű glóbuszt állított föl, mely a ráiru-
tott latin distichon szerint horoszkóp céljaira, az égboltozat 
képét állítva elő azon időben, amikor ő Csehországban az ural-
kodást átvette. Eszerint a könyvtár az ú j ország megszerzésé-
nek, a széles látókörű európai politika megindításának ténye-
zője és emléke volt. 

3. sz. — Berzeviczy Albert: Irodalmunk és az elsza-
kított magyarság. Az elszakított magyarságot irodalmi éle-
tünkben való részvétele szempontjából kettős há t rány sú j t j a 
és kettős veszély fenyegeti. Az egyik elszigeteltsége a csonkává 
lett haza irodalmi életétől. A másik veszély abban a magyar 
irodalomban támadhat , amely az elszakadt területen fejlődött 
ki. Az, ami t mi, mint nemzeti irodalmunk feladatát nemzetünk 
mai feldaraboltságának szomorú korszakában hirdetünk, nem 
irredenta politika. Ellenkezőleg, bölcs számolás a tényekkel. 
Azonban nemzetünk föltétlen joga: minden fiát, bárhol tartóz-
kodjék, a maga szellemi életének részeseként tekinteni s rá 
mint ilyenre, igényt tar tani . Ezt a jogunkat még a békeszerző-
dések is elismerik. - - Viszota Gyula: Néhány cenzúrai eset 
lM6—47-bcn. A magyar udvari kancellária és helytartótanács 
rgykor i jegyzőkönyveinek tanúsága szerint a korniányhatóság 
annak idején kifogásolta Kemény Zsigmond: Igénytelen néze-
tek az erdélyi úrbér iránt c. cikkének, továbbá Degré Alajos: 
Divatvilág c. v íg já tékának és Dongó c. röpiratának, Székács 
József: Hogyan lehet könyen híresedni? c. verses szat í rá jának 
és Stancsias Mihály egyik-másik munkájának a nyilvánosság 
elé való bocsátását, — Négyesy László: Ritmus és verstechnika. 
(I.) Becses reflexiók a címben í r t tá rgyról Horváth János : 
Magyar r i tmus, jövevény vensidom c. munká jának egész külön 
tanulmánnyá szélesedő bírálata, kupcsán. (A cikk befejező részét 
a Budapest i Szemle 1924. evf. 4. sz.-ban olvasható.) - Szávay 
Gyula: Az ember tragédiája. Madáchot dicsőítő ünnepi költe 
meny. 

4. sz. György Endre : Gróf Széchenyi István közle-
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Jccdési politikája. Budapest megteremtésére volt egyik nélkülöz-
hetetlen alap az állandó híd; Budapest egyesítése tet te lehetővé 
és szükségessé a közlekedési hálózat centralizációját. A közutak 
terén egyetlen gyakorlat i m u n k á j a : a Széchenyi-út az Al-
Duna mellett. A Duna- és Tiszaszabályozás sürgetésében éppen 
ágy országos érdekek vezették Széchenyit, mint vasúti politi-
kájában. — Gopcsa László: Gárdonyi Géza tanítói cikkeiről. A 
Néptanítók Lapjában , a Taní tóbarát-ban és a Néptanítók Nap-
tárá-ban megjelent cikkek a lap ján megállapítható, hogy Gár 
donyi a pedagógiai irodalom terén is működött s a tanítók 
továbbképzését célzó közleményei figyelemre érdemesek. 

5. sz. — Császár Elemér: Színikrilikánk a Nemzeti Színház 
megnyíltáig. A színikrit ika fejlődésében három korszakot kü 
lönböztethetünk meg. Az első a kezdetleges próbálkozások ide-
jétől a negyvenes évek közepéig tar t . Jellemző vonása, hogy 
az előadás bírá la tá t t a r t j a fontosnak. A második korszak a het-
venes-nyolcvanas évek fordulójáig tar t . E korban a d ráma bírá-
lata lesz a kr i t ikus főhivatása. A harmadik korszak — ebben 
benne élünk mi is — meghozza a két elem harmonikus össze-
olvadását. A színikri t ika első nyomai inkább színi jelentések, 
puszta újsághírek a kor magyar h í r lapja iban. 1829-ben látszó-
lag nagy forduló tör tént szinikri t ikánk történetében. Ekkor 
indította meg Kassán Csáky Tivadar gróf : Játékszíni Tudósí-
tások c. lapját , mely azonban az előadásoknak külsőségeivel 
bíbelődött, de pártolás h iánya miatt a 16-ik számmal megszűnt. 
E g y lépésnyi haladást jelentenek már a harmincas évek szép-
irodalmi és divat lapjai (Társalkodó, Honművész, Rajzolatok 
stb.). Fontosabbak azonban ezeknél a Tudományos Gyűjtemény 
drámabírá la ta i . A Honművész kri t ikusai között ki tűnik Garay 
János, aki bírálás közben s a j á t szavai szerint három dolgot 
ta r t szem előtt: „a karaktereket , a mű épületét s az író előadási 
módját". A Rajzolatok színházi rovatából l lazucha Ferenc neve 
emelkedik ki, vele szemben Bajza igazságtalan volt, mikor tel 
jes tudat lanságot a k a r t rábizonyítani. — Barabási Kún József: 
Madách és Eötvös. Az Ember Tragédiá jának egyes színei úgy 
tűnnek fel, mintha nem csupán Hegel, hanem egyben Eötvös * 
történetbölcseletének költői illusztrációi volnának. Madách 
Eötvös nagy művének (A X I X . sz. eszméi) nemcsak bizonyos 
gondolatait, hanem talán egyes szavait is átvette. 

6. sz. — Rózsa Dezső: Magyar tárgyú német darabok a hazai 
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német színpadokon. A székesfőváros levéltárában a budai né-
met színház közel ezer műsordarabja közt találunk több nyom-
tatott és kéziratos magyar tá rgyú német sz ínművet I lyenek: az 
5 felvonásos Die E r s t ü r m u n g des Pr inz Eugenius Thores oder Te-
mesvárs Bef reyung — Xavier Gidriktől; a 3 felvonásos verses 
Soliman, oder Edelmuth und Liebe — Johann Pau l Pehemtől; 
I ' ázmán von Ghym oder König Bela's Schlacht am Flusse 
Sajó (3 felv.) — Benedict F re iher r von Büchlertől; a hétfelvoná-
sos Bela's Flucht — Kotzebuetől; Der alte Huszár (vígj.) — 
egy névtelentől; Mária Szétsy oder die Brau twerbung — Meisl 
színmüve báró Mednyánszky elbeszélése nyomán; ugyancsak 
Meisltől való a Witwe aus Ungarn c. vígjáték, melyben Brock-
Hiann: Kecskeméti özvegy-ének átdolgozását kapjuk; végül az 
Ungarn in Wien c. vígjáték. 

7. sz. — Császár Elemér: Az Athenaeum színikritikái. A ma-
gyar színikrit ika első virágzásának kora Bajza és Vörösmarty 
működésének idejére esik. Bajza szerint a színibírálatnak kime-
rítőnek kell lennie, máskép nem használ a színésznek és szilárd 
esztétikai alappal kell bírnia, különben nincs értéke. Vörös-
mar ty majd 200 idetartozó cikkének túlnyomó része vagy egy-
ál talán nem szól a drámáról s csak a színészek já tékának ismer-
tetésére szorítkozik, vagy osak néhány általános szólammal jel-
lemzi. Legérdekesebb bírálata Bánk bán első nemzetiszínházi 
előadására vonatkozik. Bajza 307 színikr i t ikája közül vagy 40 
számol be az előadott drámáról is. Ba jza ós Vörösmarty krit i-
kai munkásságának megvan az az érdemé, hogy céltudatosan 
s nagy elvi szempontok szolgálatába állították. Mindketten 
nagy hévvel sürgetik az eredeti magyar d rámákat s példájuk 
a lap ján a többi kr i t ikusban is kifej lődött a felelősség érzete. Ez 
Játékszíni krónikájuknak nagy diadala. — Balogh József: tt Az 
ünneprontók". Széljegyzetek Arany J . bal ladájának tárgy-
köréhez. 

8. sz. — Horvay Lajos: Nagyszigethy Szily Kálmán. Tanul-
mányszerű megemlékezés a nemrég e lhányt jeles tudós mun-
kásságáróL 

Oultura. 1924. évf. — Román-, francia-, német- és magyar* 
nyelvű tudományos szemle Kolozsvárt A magyar rész szer-
kosztője Kristóf György, a kolozsvári egyetem magyar tan-
székének tanára. 

Irodalomtörténet. 3 



3 4 * FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

1. sz. — Kristóf György: A nagy év. Megemlékezés Petőfi 
Sándor, Madách Imre, Pákh Albert, Vas Gereben, Lisznyai Kál-
mán és Ipolyi Arnold pályájáról . — Kisis Ernő : Révai Károly. 
(1856—1923.) Törzsökös erdélyi ember, jónevű lírikus, az Erdélyi 
Irodalmi Társaság és a Petőfi-Társaság tag ja . í ró i munkássá-
gának igazi értékét román költők műveinek magyar fordításai 
alkot ják. 

3. sz. — Bitay Árpád: Ács Károly. (1824—1894.) A lelkes alföldi 
magyar író a román népköltészet első ismertetője és fordí tója 
volt irodalmunkban. 

4. sz. — Kristóf György: A magyar líra mai főképviselői Er-
délyben. Nagyon jól jellemzi a következő költőket: Szabolcska 
Mihály, Reményik Sándor, Áprily Lajos, Szombati Szabó Ist-
ván és Tompa László. Ez az öt l í r ikus áll az élen. A többi job-
bára asak buzgó pályakezdő. 

Egyenlőség. 1924. évf. 4. sz. Ballagi Ernő : Dr. Kovács Mór. 
(Ady Endre A két tanár úr c. filoszemita t a rcá jának ismerte-
tése.) — 6—10. sz. Weigl Géza: Kiss József ismeretlen levelei. (A 
levelek 1884—86 közt keltek s egy vidéki nagyobb város szellemi 
életében vezető szereplésű hölgyhöz írat tak. A levelek hangja 
elégületlen. Mind já r t az első levélben így szól: „Egy országban, 
ahol a közepesek dominálnak, hol Bartók Lajos nagy költő és 
Ábrányi Emil t iparkodnak rehabilitálni, ott nekem semmi ke-
resőm". Mindennél jellemzőbb, hogy egy ballada fordításáról 
így szól: „Nyomorult 20 sor és fölér az egész Gyulai Pállal". Ad-
digi német fordítójával, Neugebauer Lászlóval 1886-ban szakí-
tott, mivel „Lipcsében megjelent kötetével tönkresilányította". 
Ű j fordí tója Steinbach, aki „némikép helyreáll í tottá reputáció-
ját"). — 8. sz. Szabó Dezső az Egyenlőség ú t j án köszönetét fejezi 
ki Gál Jenőnek. (Filoszemita nyilatkozat.) —.21. sz. A mezőcsáti 
kisgazdák elkészíttették Kiss József emléktábláját . (A tábla 
szövegét Lőrinczi György fogalmazta meg.) — 22. sz. Ballagi 
Ernő : Szabolcsi Miksa és Jókai Mór vitája. Szabolcsi 1899-ben 
Jóka i t megtámadta, hogy Sára , Ábrahám felesége nem volt 
„Kathlennet", vagyis férjölő, mert 38 évvel élte túl egyetlen 
férjét, mire Jókai azzal válaszolt, hogy a Tóbiás könyvében 
szereplő S á r á r a értette a Házassagok története (Kathlennet) c. ,, 
regényének kifogásolt passzusát. — 24. sz. Mezőcsát b í r á j a : „Én 
megvédem Kiss József emlékét". (Lelkes beszámoló a jún. fi-i 
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emléktáblaieleplezésről.) — 27. sz. Kiss Jenő Sándor : Ki volt 
Reb Mayer Litvák. Kiss József apai nagya ty ja 1831-ben költö-
zött Magyarországba Litvániából. Valódi neve Bermann Mayer 
s foglalkozására nézve mészáros ós kántor volt. — 28. sz. Kiss 
Jenő Sándor : Hogy született meg Kiss József zsidó époszaf A 
legendák a nagyapámról c. költői elbeszélés genezise. A téma a 
költőt 1895 óta foglalkoztatta. — 32. sz. Kiss Jenő Sándor: Kiss 
József arcképe: hontalan! Azt teszi szóvá, hogy Kiss Józsefnek 
a Tisza-kormány megrendelésére 1916-ban festett arcképe nincs 
kifüggesztve a Történelmi Arcképcsarnokban. — Molnár Jenő: 
Bródy Sándor: Zsidónak k<ell lenni, zsidónak [kell] maradni. 
Bródynak ezt a röviddel Bécsből való visszatérése után tett 
nyilatkozatát eleveníti fel cikkíró az író halála alkalmából írt 
kegyeletes megemlékezésében. — 38—39. sz. Tóth Ká lmán: Kiss 
József és a csáti szolgabíró. A mezőcsáti zsidó hitközség anya-
könyve egy tűzvész alkalmával tönkrement s Bottlik József 
főszolgabíró a költő kérésére elrendelte Kiss József születési 
adata inak utólagos elkönyvelését a Pallas-Lexikon és a Sziny-
nyei-féle Magyar írók alapján. 

Egyetemes Philologiai Közlöny. 1923. évf. 710. sz. — Kast-
uer Jenő: Olaszos irány XVIII. századi költészetünkben. Az 
egész Európában érvényesülő olasz irodalmi hatástól a mi 
X V I I I . századi költészetünk sem marad t mentes. Pe t rarca , az 
Árkádia-költők és az Anacreontikusok befolyása megállapít-
ható Faludi ós Amadé művein, Kazinczy formatörekvésein, 
míg Kisfa ludy Sándornál és Csokonainál a ha tás teljesen fel-
olvad a költő egyéniségében. — Müller Lipót: Francia politikai 
eszmék a reformkor irodalmában. I rodalmunk politikai i r ányá t 
Széchenyi elhatározó erővel jelöli ki, de politikai t a r ta lmát csak 
rövid időre határozza meg. Az i f j ú ság lassúnak ta lá l ja Szé-
chenyi óvatosságát és vágyódva néz Franciaország felé. — Né-
gyesy László Pintér Jenő: A magyar irodalom történetének 
kézikönyve c. müvéról szóló, mélyreható tanulmánnyá szélesedő 
bírálatában (mely azóta könyvalakban is megjelent), hang-
súlyozza a munka tudományos jelentőségét, egyút ta l azonban 
számos módosítandó részre is fölhívja a szerző figyelmét. — 
Hankiss János : Endre és Johanna a provenfal és a spanyol 
irodalomban. Parasola és Lope de Vega magyar vonatkozású 
drámai műveinek ismertetése. — Zolnai Béla Turenne levele c. 

3 * 
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kis cikkében megállapít ja, hogy Mikes levélírói mesterei közt 
ott szerepel XIV. Lajos hadvezére, Turenne tábornok is. 

Erdélyi Irodalmi Szemle. 1924. évf. — Ez a kolozsvári folyó-
i ra t az idén indult meg, Borbély I s tván szerkesztésében, a Ke-
resztény Magvető önálló irodalomtörténeti és kri t ikai mellék-
lete gyanánt . Munkatársai Erdély legjobb tudományos írói. 
Mindenre ki terjedő figyelmű, nemes törekvésű, magas szín-
vonalú folyóirat: Erdély szépirodalmi ós tudományos életének 
tükre. Felöleli az Erdélyen kívül eső magyar szellemi törek-
véseket s az erdélyi nem-magyarnyelvű irodalmat is. 

1. szám. — György Lajos : A magyar széppróza erdélyi múlt-
jából. A Jós ika Miklós föllépését megelőző század elbeszélőiről 
és fordítóiról. — Borbély I s tván : A történeti regényről. A mű-
f a j elmélete. — Biró Vencel ismerteti az 1918 óta Erdélyben meg-
jelent történeti munkákat , Tavaszy Sándor a református vallás-
tudományi könyveket. Bi tay Árpád adalékokat közöl a régebbi 
magyar-román irodalmi kapcsolatokhoz. Alszeghy Zsolt be-
muta t j a a magyarországi l í ra és széppróza ú jabb termését. 

2. szám. — Reményik Sándor : Négy erdélyi magyar poéta. 
Olasz Lajos, Ein ta Gerő, Wal te r Gyula és Szabó Jenő verses-
köteteinek ismertetése. — György Lajos: Nyirő József mint 
novellaíró. Alapos eimélyedésű elemzés. — U. az: Három magyar 
klasszikus erdélyi kiadása. Petőfi költeményeit Kiss Ernő, az 
Ember Tragédiá já t a kolozsvári Lepage-könyvkereskedés, Arany 
Toldi ját Antalffy Endre ós Osvát Kálmán rendezték sa j tó alá. 
A cikkíró gondos szövegkritikai munká t végze t t — Csüry Bá-
lint: A magyar népköltészet forrásaihoz. Egy ma is élő nép-
dalunk forrásának megjelölése egy latin szövegű dalban. — Al-
szeghy Zsolt ismerteti a magyarországi kri t ikai irodalom ú jabb 
te rmékei t Csüry Bálint az utolsó öt év magyar nyelvtudomá-
nyát , Dékáni Kálmán az erdélyi magyar történeti t ankönyveke t 
Ruday Árpád az Erdélyi Múzeumegyesület utolsó öt é v é t Bitay 
Árpád érdekes cikket ir arról , hogy a Széchenyiek munkássá-
gának híre milyen ha tás t tet t a románokra. 

3—4. szám. — György Lajos: Azoknak, akik félnek' a kri-
tikától. Egyesek neheztelnek az Erdélyi I rodalmi Szemlére 
őszinte hang ja és szigorú mértéke m i a t t de a cikkíró helyesen 
mutut rá, mennyire á r ta lmas a kr i t ikát lanság szelleme. Kr i t ika 
ugyan kísérte az 1918 óta felvirágzó erdélyi magyar irodalmi 
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termést, de ez volt a legnagyobb krit ikátlanság, „ö t év óta 
bódít ja az erdélyi írót a tömjénezés illata, öt év óta simul rá 
a meghunyászkodott rosszakaratú hízelgés s fo j togat ja az er-
délyi magyar irodalom egyenes, gerinces növését." Ebbe az 
egészségtelen állapotba beleavatkozni kötelesség. — Borbély 
Is tván: Erdélyi magyar novellaírók és novellák. Gyallay Domo-
kos, Pá l f fyné Gulácsy Irén, Balogh Endre, Kovács Dezső, Berde 
Mária ós még néhány más elbeszélő jellemvonásainak elem-
zése. — György Lajos : Űj erdélyi Toldi-kiadások. Kiss Ernő 
közzétette a Toldit, Antalffy Endre és Osvát Kálmán a Toldi 
Estéjét . Néhány szöveghiba van bennük. — Császár Elemér a 
Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy-Társaság ezidei 
működését, Wildt József az erdélyi magya r matematikusok és 
fizikusok tudományos munkálkodását 1919 óta. Bitay Árpád 
adalékokat közöl Czakó Zsigmond pályájához s megvilágít ja , 
hogyan született meg Petőfi Sándor lelkében A Székelyek című 
költemény. 

5—6. szám. — Reményik Sándor : Szabolcska Mihály. 
A költő jellemzése. — György Lajos: Az erdélyi magyar dráma 
ötesztendei termése. 1919 óta a következők kísérleteztek a szín-
műírás terén: Bárd Oszkár, Tabéry Géza, Pál f fyné Gulácsy Irén, 
Berde Mária, Molter Károly, Jánossy Béla, Kádá r Imre és még 
mások: részben erdélyi, részben „emigráns" műkedvelők. Az 
utóbbiak sorában néhány elszánt erotikus és zionista. — Schnel-
ler Vilmos ismerteti a magyarországi régészeti és művészettör-
téneti irodalom legutóbbi öt évét, egy másik szakember az 
erdélyi kémiai irodalom haladását . Császár Elemér tájékozást 
nyú j t a budapesti irodalmi és tudományos élet fontosabb ese-
ményeiről s részletesen tá rgyal ja a magyarországi drámai ter-
mést 1919 óta. 

7. szám. — Borbély I s tván : Szombati Szabó István költe-
ményei. A lugosi papköltő l í rá jának beható taglalása. „Szom-
bati Szabó ma még keresi önmagát. Kívánjuk , hogy s ikerül jön 
minél előbb meg is találnia. E r r e neki éppoly nagy szüksége 
van, mint az igazi tehetségekben nem éppen túlgazdag romá-
niai magyar l írának." — Moldován Gergely: A népszínmű. 
A cikkíró nemcsak buzgó munkásságú egyetemi tanár , hanem 
érdemes magyar népszínműíró is. Egyik népszínművét legutóbb 
is viharos hatással játszották a kolozsvári Magyar Színházban. 
<A templom küszöbén.) Ennek kapcsán megemlékezik színmű-
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írói pályájáról . 1879-től kezdve számos da rab já t adták a magyar 
Bzínpadokon. ö muta t ta be első ízben az oláh fa lu t és népét a 
magyar közönség előtt. (Szép Iliána.) — Márki Sándor: Föl-
jegyzések Salamon Ferencről. Érdekes adatok a kiváló történet-
író egyéniségének rajzához. — György Lajos : A romániai 
magyar időszaki sajtó öt esztendeje. Nagy u tánjárássa l készült 
egybeállítás. Az erdélyi magyarság erejére jellemző, hogy 
1923-ban 18 politikai napilapot, 53 hetilapot, 52 szaklapot, 9 humo-
risztikus lapot és 94 egyéb lapot ós folyóiratot tar tot t fönn. 
A legtöbb lap és folyóirat Kolozsvárt jelent meg (71), u t ána 
következett Temesvár (29), Nagyvárad, Arad, Marosvásárhely, 
Szatmár. Kolozsvár időszaki sa j tó jának virágzása szinte vete-
kedik Románia fővárosáéval, Bukarestével. (Még az olyan kisebb 
helyeknek is, aminők Dés, Déva, Lúgos, Nagybánya, Szászváros, 
Zilah, Szilágysomlyó, Petrozsény, Székelykeresztúr, Piski, meg-
vannak a maguk magyar lapjai . A mezőgazdasági, ipari, keres-
kedelmi, műszaki lapok szép számban jelennek meg. Az orvo 
soknak, gyógyszerészeknek, ékszerészeknek, kertészeknek, vadá-
szoknak, nyomdászoknak, csizmadiáknak, bányamunkásoknak 
mind megvannak a maguk közlönyei. Ezren és ezren menekül-
tek el Erdély minden vidékéről Budapest felé, de az ot tmarad-
tak anná l szívósabban dolgoznak. Kialakult ol,t egy második 
Magyarország, úgy, ahogy a franciaországi f rancia irodalom 
mellett a belgiumi f rancia irodalom. Csakugyan, silány f a j is 
volna az, melyet néhány évtized alat t meg lőhetne őrölni vagy 
á t lehetne liasonítani. A hívek ós kitartók, kétségbe nem esők 
ás magukban is büszkén megállók m u n k á j a majd meghozza az 
ég á ldásá t ) — Császár Elemér ismertet i a folyó óv első negye-
dének szépirodalmát első sorban Bar tóky József, Zilahy Lajos . 
Móricz Zsigmond, Varglm Gyula, Reményik Sándor, Sik Sán-
dor, Szomory Dezső és Lengyel Menyhért munkáit . 

8. szám. — Borbély I s tván : A XIX. század uralkodó eszméi-
nek hatása az álladalomra. Kisebb tanulmány Eötvös József 
munkájáról . — Cászár Elemér egy nagyobb cikk kapcsán néhány 
szóval jellemzi a magyar irodalomtörténetirás mai ál lapotát s 
felhívja olvasói figyelmét ar ra , hogy: „Teljes, beható, tudomá-
nyos irodalomtörténetünk ma sincs". (E sommás ítélet mellől a 
megokohis egészen e lmaradt s így az olvasó — fontos, h o g y " 
az elszakadt területen élő olvasó! — csupán anny i t é r t belőle, 
hogy a cikkíró nemcsak a régebbi kísérleteket nyi lvání t ja cél-
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juka t el nem ér t vállalkozásoknak, hanem nem t a r t j a teljesnek, 
behatónak ós tudományosnak azt a legutóbb megjelent kétköte-
tes munkát sem, melyet szerzője kifejezetten az egész magyar 
irodalomtörténet teljes, beható és tudományos rendszerezésének 
szánt. A cikkírónak ehhez a véleményhez joga van. Felettébb 
sajnálatos azonban, hogy felfogását megokolás nélkül ad ta 
közre s így nézete puszta állítás marad. Fájdalom, az eféle 
e l járás nem mozdít ja elő a magyar irodalomtörtónetírás ügyét 
s mindenesetre súlyosan á r t az ilyen módon hitelében meg-
rontott, bár meg sem bírált , munkának.) 

Ethnographia . 1920. évf. — Kodály Zoltán: Árgirus nótája. 
Alig jóvátehető mulasztás, hogy a népdalkutatás sok időn át 
nem törődött a dallammal. Régi dallamaink egy része örökre 
elveszett. Szerző 1914-ben bukovinai gyü j tőú t j án ráakadt Árgi-
rus nótá jára . A szöveg kissé eltér az 1763-i ismeretes kiadástól, 
a dallam már előbb is ismeretes volt. Evvel kapcsolatosan, főleg 
Tinódi melódiái a lapján, azzal foglalkozik a szerző, hogy milyen 
volt históriás énekeink egykorú dallama. — Binder Jenő: Alom 
a hídon levő kincsről. Tompa Mihály Diósgyőr c. költeményének 
tárgya nemzetközi vándormesetárgy, melynek számos keleti és 
európai változata ismertes. Legrégibb köztük az Ezeregyéj egyik 
elbeszélése. Tompa for rása biztosan nem muta tható ki. — Tolnai 
Vilmos: Vilii-tündér, vilii-tánc. A magyar költészetben Vörös-
mar ty Mihály „A hűség diadalma" című költői elbeszélése (1823) 
óta szerepelnek a viliik. A szláv néphit vila, vilja nevű tündé-
reivel azonosak. Vörösmarty forrása nem lehetett más, min t 
Mailáth János 1821 őszén megjelent „Vilii tánc" című novellája* 
melyben jegyzetben hivatkozik a szerző, hogy Trencsén és más 
szomszéd vármegyében ma is mesél róluk a tótság. A szabadság-
harc u tán eltűnnek irodalmunkból a viliik. 

1921. évf. — Tolnai Vilmos: A „Képmutogató" eredete. Fel-
sorolja e vásári alak szereplését i rodalmunkban Arany János-
nál, Petőfinél, Sárosi Gyulánál, Gyulai Pálnál , Beöthy László-
nál és Madách Imrénél. Shakespeare és Hogar th is ismerték 
a vásár i képmutogatót. Vidéken talán ma is lehetne nyomát 
lelni. 

1922. évf. — Ernyey József: Tótnyclcű krónikás ének*k< ét 
kuruc dalok. Épp oly beható, mint érdekes fejtegetések kíséreté-
ben 11 tót népdalt közöl Surány vidékéről, magyar fordítással. 
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Mind a tótok hamisí tat lan magyarbará tságáról tanúskodik. 
A legrégibbek a XVII . század eseményeiről, mások a Rákóczi-
korról szólnak, a legutolsók 1849-ből és 1850 tá járól valók, még 
pedig igazi tüzes honvédnóták. Az újabb kor pánszláv ja inak 
kényelmetlen is volt a tótságnak ez a magyar érzelme. Min-
denáron németgyűlöletre, vagy Rákóczinak a protestánsok i ránt i 
türelmére akar ták visszavezetni. A magyarázat teljesen hamis 
és erőszakolt. A tót nép szívében ma is tiszteli Rákóczit. „Mon-
dák szólnak róla, csodatevő mesebeli hőssé emeli a hagyomány, 
visszatértét vá r j ák ott, ahol sohasem jár t . " — Solymossy Sán-
dor: Keleti elemek népmeséinkben. A következő motívumokat 
t á rgya l j a : 1. tá l tospárbaj és te j fürdő, 2. az égbenyúló fa, 3. ki-
ugró vánkosok. — Szendrey Zsigmond: Magyar népmonda-
típusok és tipikus motívumok. Címszavak szerint (helységala-
pítási, községnévmagyarázó, családnévmagyarázó, címer-, birtok-
szerző, kincsmondák, történelmi mondák, Mátyás-mondák, halom-
mondák, kővéválás, forrásmondák, vegyes típusok) összeállítja 
a mondatar talmakat , bőséges irodalmi anyag alapján. — Morav-
csik Gyula: A Szibinyáni Jank-mondához. A farkaskalandnak 
a szerb énekekben nyoma sincs, ezt Laonikos Chalkondylas tar-
totta fenn Hunyadiról . Van egy igen hasonló történet I. Basilius 
császár i f júkoráró l (856-ból), mely a Hunyadi-mondával feltűnő 
rokonságot mutat . 

ftlet. 1924. évf., 1. szám. — Brisi ts Frigyes: Élet és irodalom. 
A nia embere az irodalomban az u ta t keresi, hogy önmagától 
eltávozzék, de voltaképen önmagához tér vissza valami kegyet-
len önmagára-találással . A ma könyvei az életet olyan témakörön 
illusztrálják, ahol az élet minden értékéből kifosztva látszik. Az 
irodalom és az élet között ma nincs nívókülönbség. Az író refor-
mátort gesztusában nincs semmi megnyugtató. 

2. sz. — Brisits Fr igyes : Élet és irodalom. I I . A ma irodal-
mának ez a lelki kietlensége r iasz t ja vissza az olvasóközönséget. 
Az irodalom világnézete beteg, az a számítás pedig, amellyel a 
natural izmus a közönség meghódítására törekedett, hibázott : 
hogy nem ismerte fel az ember természetét. Ennek a természet-
nek a keresztény világfelfogás irodalma felel meg. 

8. sz. — Mátrai Rudolf: Az ember problémája a világiroda-
lomban. I . Az emberiség problémáját vizsgálja Dante, Milton, 
Hugó Victor, Wagner R. hatalmas költői koncepcióiban. — Al-
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szeghy Zsolt: Jaj. Szabó Dezső ebben a kötetben az az ember, 
akinek szívét dermedtre szorí tot ta a szegények szenvedése, és a 
szegénység ret tenetes orgiáinak l á t t á ra elveszti minden hitét és 
kínos vergődéssel k i á l t j a az ég felé: há t tetszhetik az Is tennek 
ez a szenvedés? 

4. sz. — Mát ra i Rudolf : Az ember problémája a világiroda-
lomban. I I . Vizsgál ja a probléma szempontjából Goethe F a u s t 
já t , Byron Manf réd já t , Nietzsche felfogását és Madách a l k o t á s á t 
Leglogikusabbnak, á t tekinthetőbbnek és drámaiabbnak Madáchét 
ítéli. — Péchy-Horvá th Rezső: Magyar irodalmi állapotok Jugo-
szláviában. Tespedés konstatálható, ta lán éppen az érdeklődés 
h i ánya folytán. Az írók kl ikkekre szakadoztak. Egye t len írói 
t á r saság a nagybecskereki Ady-társaság. A könyvtermelés silány. 

5. sz. — Rédey T ivada r : A füredi magyar játékszínt Balaton-
füreden Kis fa ludy színháza előtt is volt magya r előadás: Balog 
I s tván tá r su la táé (1821), később a dunántú l i megyék vándorló tár-
saságaié. A színhely érdekében Kis fa ludy 1827-ben kezdte meg az 
i zga t á s t Az 1830. évi zalaegerszegi megyei ülés határozatából 
fordul a bencés-rendhez, ahonnan némi kikötésekkel — áll í tólag 
az is köztük v o l t hogy a játékszín épületében se csókolódzás, se 
szerelmeskedés ne engedélyeztessék — megkapta a t e lke t Az első 
telek a sétahely felső, ligetes szélén v o l t a régi kápolna köze-
lében. I t t emeltek csinos, ógörög homlokzatú, zsindelytetős épü-
letet 400 személy befogadására . 1831 jú l ius 3-án ava t t ák fel, 
Konúóssy tá r su la táva l szerződvén. 

6. sz. — Rédey T ivada r : A füredi magyar játékszín. Az első 
előadás a kőópületben Töpfer magyar í to t t színműve volt. Az oda-
adó fáradozás Kis fa ludynak fu lánkot is hozott: az elszámolás 
követelésével a gondos és áldozatkész költőt nagyon megsértet-
ték. A színi épület — amelynek képét is közli a cikk — 1846-ig 
szerepelt; ekkor már a pa rkban állott a kőfallal kerí tet t , nyi tot t 
színkör. 1860-ban Molnár György tá r sasága kezd mozgalmat ú j 
színház építésére; ebben már 1861-ben já tszanak is, de csak 
l8(>f»-re készült el teljesen. A legrégibb épületet 1878-ban kezdték 
lerombolni. — ö. 1.: Felvidéki irodalom. Nincs u g y a n jellegzetes 
felvidéki irodalom, de dolgozó írók vannak. Az írói h iva tás nem-
zeti fontossága ihleti az í róka t : elsősorban Mécs Lászlót, de az 
allegorizáló poétákat is; ez az oka a tör ténelmi t éma uralkodá-
sának a szépprózában. — Zs.: A végtelen felé. V a r g h a Gyula az 
egészséges, szilárd erkölcsű, megállapodott világnézetű m a g y a r ; 
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a családi érzés, a hazafiúi gond és az istenszeretet olvad l í rá já -
ban megragadó harmóniába. 

7. sz. — Alszegliy Zsolt: Reményik Sándor. A költőt nemes 
szemérem jellemzi őszinteségében, józan önuralom az aka ra t és 
értelem konfl iktusaiban s nemesen feminin gyengédség. Neki a 
költészet az élet hétköznapiságából való kimenekülés. Magában 
nemes hivatás kényszerét érzi: de ez az érzés néha keserű csa-
lódásokkal kél küzdelemre. Természetérzése valami benső, mele-
gebb hangban hoz újságot. Dallama tiszta ós világos, csendes 
ós szép, vonzó é6 szuggesztív. 

9. sz. — Zs.: Reszélgetés Harsányi Kálmánnal. Első fellépé-
sét két irodalmi férfiú szertelen dicsőítéssel fogadta : ez reáhara-
gította az akkori irodalmi világot. A közönség szeretetét követ-
kezetes támadás térítette el tőle. Az „Élet" és V a r j a s Endre „Heti 
Szemlé"-je lett a menedéke. Regénye (A kristálynézők) csak a 
háború u tán tűnt szembe, noha 1914-ben jelent meg. A kommu-
nizmus írói katasztere már az elsőrendű írók közé sorolta, noha 
ez a regénye éppen a f a j magyar szív ja jkiá l tása . Az egész ma-
gyarság szívébe az „Ellák" vitte be a nevét. — A. Zs.: A magyar 
líra megteremtője. A virágének ősi s t í l jé t ü i v i n y i Mehmed éne-
kéből, a Supra aggnő probatio calamijából és A Cort ignanáról 
szerzett la t r ikánus versből lehet rekonstruálni . Balassa ezzel 
szemben ú j st í lust teremtett . Az állítólagos Balassa-versek meg-
határozásánál megköveteli, hogy 1 a tartalomból kihámozható 
időpont énekei között formai összevetést végezzünk; 2. a tar talom 
szigorúan ellenőrzendő; 3. az állítólagos verset legfeljebb válto-
zatnak vehet jük a legtöbb esetben. Dézsi kiadásában az állító-
lagosak közül a szerzőség valószínűségét Balassa érdemli a Bor-
bélykódex 1., a Vásárh. dkv. 13., 17., 62., 64., 68., 110. és 112. versénél. 

10. sz. — Brisi ts Fr igyes : Harsányi Kálmán. Költészete egy-
részt t iszta hagyomány-folytatás , másrészt gondolat-kép te remtés 
éa fejlesztés. Ez a látszólagos kétféleség a szavak é« gondolatok 
d inamikájának i rányában való erős mennyiségbeli fokozódásra 
vezethető vissza. Harsány i a l í rának a kollektív-lét anya jegyé t 
ad j a meg, költészetének logikai tar ta lmával . Gondolatmélységek-
ben tá tong és vívódik itt az élet. Nyelve nehéz, plasztikus. Kifeje-
zését az embert minden lelki részéről magába felvevő ós kifejező 
képalkotás jellemzi. — T. Hallósy Már tha : Gyöngyszemek egy el-' 
múlt élet eseményeiből. Az ötvenes évok költőnőjónek, Hajnal 
kának naplójából: összeismerkedése és házassága Rózsaághi An-
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tallal, a Gombostű szerkesztőjével. — Gombos Albin: Sík Sán-
dórról. A cserkészek apja, Sík Sándor, a nemes lélek, egész férfi 
reprezentánsa. 

11. sz. — Alszeghy Zsolt: Kozma Andor. A X I X . század for-
dulójának nemes férfi t ípusát revelálja Kozma költészete. Ural-
kodó ta r ta lma a szabadságszeretet, — az Eötvös József demo-
krác iá jának rokona. Differenciálódása: a bénító kötelékek elleni 
harc ós a társas életre teremtet t ember szabadságának meg-
becsülése. Az emberi problémák csak nemzeti vonatkozásukban 
érintik. Férfieszménye az, kinek az ón szentsége nem cél, s nem 
ingatag, nem névhiú. Benne a politikus éles szeme és a költő 
meleg szíve formál ja ki a költeményt. A versekből elénklépő 
magánember: az életvidám, de józan, örömöt kereső, de mértéket 
tudó férfi. Világfelfogásában a századvég liberalizmusa szólal 
meg. A természetből a tisztaság, őszinteség, mesterkéletlenség 
vonzza, de természetszeretete csupán egy-egy hangula t szubjekt ív 
melódiájában formálódik ki. 

12. sz, — Vas Tamás: Katolikus író. A ma katolikus irodal-
mának lehetőségeiül a misztikumot, a l i turgiát , a tomisztikát, 
a szociális gondolatokat és az imaéletet jelöli ki. — T. Hallósy 
Már tha : Jókai Mór haragja. Hajnalka naplójából: Rózsaághi 
összekoccanása Jókaival . — v. Németh I s tván : Látogatás Har-
sányi Lajosnál. A kiváló katholikus poéta rábapatonai remete-
ségében ól. Büszke magyar ember; bátor híve a legit imista poli-
t ikának. A magyar katholikus irodalom jövőjéről nem gondol-
kodik rózsásan. Egy regényen dolgozik és egy verskötet anyaga 
van készen. — A. Zs.: Az Ady-kérdésről. Kőszegi László és Zu-
lawski Andor pamfle t t je kapcsán leszögezi, hogy Ady dekadens 
erkölosét az eddigi kr i t ika is hangsúlyozta, Ady magyarságát 
eddig is forradalminak tudták, — a magyar t anárság kezén Ady-
láztól nem kell félteni az i f júságot , mer t a magyar tanárokban 
van annyi józanság, becsületes lelkiismeret és tiszta erkölcs, mint 
a leckéztető iwmflettirók bármelyikében. 

13. sz. — l loványi Béla: Prolegomena Szabó Dezsőhöz. 
Szabó Dezsőt í rásaiban há rmas cél vezeti: hozzájárulni egy ú j , 
egyetemes világnézet kialakulásához, mely pótolná a keresztény-
séget; a gyámoltalan balek-magyart hozzásegíteni az élet aszta-
lához; dicsőséget és hírnevet szerezni. E hármas cél felé követ-
kezetesen, ellenmondás nélkül halad: látszólagos kereszténysége 
is erős antichrist ianizniust takar t . Az érvényesülés kedvéért való 
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alkalmazkodás árnyala tokat változtatott, de a nemes eszmények 
keresztény kincsesháza „kopott természetrajzi gyűj temény" volt 
neki mindig. 

14. sz. — Bárdos József: Gárdonyi lelke. I. Gárdonyi szerel-
mes költeményeiben a falu egyszerű, természetes világát kapjuk. 
A családi boldogságot a szülői házból ismeri; gyermekeit aggó-
dón becézgeti. Költészetében nagy helyet foglal el lelkének tépe-
lődése. Böloselkedő lelke keresi a boldogságot. A mulandóság 
gondolata gyakori motívum verseiben: át tör azonban r a j t a a 
halál u tán következő élet hite. A mások sorsán idilli derűvel 
játszadozik. — Alszeghy Zsolt: Egy esztendő a magyar szépiro-
dalomból. A holland Jaar l iksche Boekenschouv 1924. részére ké-
szült áttekintés. A lírikusok közül Babits, Sík, Harsányi Kál-
mán, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula, Mécs László, Kozma 
Andor és Vargha Gyula kópét rajzolja meg; a regénytermésből 
szól Babits, Kosztolányi, Móricz Zsigmond, Erdős Renée, Surá-
nyi Miklós, Csathó Kálmán, Komáromi János, Tersánszky, Szabó 
Dezső és Bar tóky József köteteiről; a színművek során Szomory, 
Molnár, Ábrahám Ernő, Zilahy Lajos, Móricz Zsigmond, Har-
sány i Kálmán, Erdős Renée, Herczeg Ferenc újdonságairól . 

15. sz. — Brisi ts Fr igyes : Szabolcska Mihály, ö a magyar 
falunak, a régi, szép, nyugodt , idillikus életnek s ami ezzel majd-
nem egyet jelent, a haldokló naiv költészetnek talán legutolsó 
képviselője és taní tványa. Költészetének legegyénibb vonása 
erkölcsi jellege. Kifejezése: kevés a képzeletképe, az asszociációs 
vonatkozásokat nem szereti; a ta r ta lmi tisztaságot mindenek-
fölött állónak t a r t j a ; mindig üde, nemes és f r iss a nyelve. — Bár-
dos József: Gárdonyi lelke. Történelmi költeményeiben honsze-
relme csillog. Keresztény hite nem egy versén izzik át. 

16. sz. — Alszeghy Zsolt: Áprily Lajos. Aprily költészetének 
hangula ta Grieg melanchóliájára emlékeztet; két anyagból épül 
fel: az endékekből és az erdélyi természet szépségeiből. Az emlé-
kezés, a halál országában, a temetőben időzik legszívesebben, de 
a halál nála nem borzongató, inkább megnyugtató, megvigasz-
taló. A költő a halál kapu ján á t a túlsó világ békéjébe veti hor-
gonyát, Önmagáról osendes szeméremmel szól, csak egy érzés 
izzóbb nála: az erdélyi természet szeretete. Bárd Miklós termé 
szetérzékével szemben Aprilyénak mindig emberi szubjektív 
á rnya la t a jellemzője. Ehhez a szubjektív vonáshoz já ru l a népi 
nuweképzelet színes szövedéke, amelybe a mai kor is csalogatja 
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a költőt. — Zs.: Szombati Szabó István. Virtuóza a nyelvűek, 
meglepő kincstárát b í r j a a képeknek, nagyszerűen játszik a for-
mával is, de a játékot túlságba viszi. Versei csecsebecsék, melyek 
azonban a szívet nem tud ják meghódítani. 

17. sz. — Kozma Andor: A lőbi gazda. Vargha Gyula költé-
szete idealizál: i t t a szép jó lesz, i t t a jó szép lesz, a kép itt 
összhang, az összhang kép lesz, az eszme érzés, az érzés eszme, i t t 
durva zajba semmi sincs veszve. — László I s tván: Vargha Gyula. 
Ere jé t már első verseiben egyénítő képessége muta t t a : meghitt-
ség, költőiség harmóniá ja hódít költészetében. Fordí tásai az eredeti 
költőlélekkel való teljes egybecsengés. Ódáit szuggesztivitásuk 
emeli ki. Háborús versei az együttérzés nemes szilánkjai, öreg-
korának versei az útrakószülés ünnepi himnuszai. 

18. sz. — Berná t Pá l : Az erdélyi irodalom és Jakab Ödön. 
Az erdélyi irodalom erdélyisége az erkölcsi probléma komoly-
ságában volt az elszakítás előtt érezhető. J a k a b Ödön is a világ-
ban elsősorban az erkölcsi természetű összeütközéseket l á t ja meg 
és a problémákat maga előtt is erkölcsi kérdés a lak jában veti 
fel. Inkább a parasztember lelkét ra jzol ja : a városba szakadt 
ember természetes at t i tude-je ez. Jellemző az is, hogy az ő 
vi lágában olyan bűnös, aki magától értetődően tenné a rosszat, 
nem kerül elénk. Nem szegény t rag ikus vonásokban, de az isteni 
gondviselésbe vetett bizalom megenyhít i ezeket. L í rá jában a 
melegszívű költő kap meg. —• Zs.: Pakocs Károly. A fölkent pa,p 
büszke hivatástudata , az egész szívet betöltő istenszeretet és az 
ebből eredő meleg részvét az emberi szenvedések i ránt , — ezek 
Pakocs l an t j ának az ihletei. 

19. sz. — Alszeghy Zsolt: Kosztolányi, a bús férfi. A német 
Rilke epigonjának mondották, de igazságtalanul; a tárgyakból 
kiáramló kegyelet melege, a mindenből feléje surranó csendes 
beszéd, az örökös emlékben-ólés, a szomorkás köd uralma, a ver-
sek csendes, leigázó dallama Rilkében megvesztegette Kosztolá-
nyit is, de ú t juk eltér. Különösen természetérzékük különbözik. 
Kosztolányi ihlete a városi ember ihlete. Örökös szomorúságát a 
célt nem találó kietlenség magyarázza. Költészete egy üres, cél 
ta lán élet unalmának a kesergése. Ezen csak az igazi f á jda lmas 
élmény tör néha át. Panaszának igazi oka ninosen, nem is az igazi 
I*anaszok j a j szavá t szólaltat ja meg: az ő panasza a panasz-
talanok csemegéje. 

21. sz. — Vas Tamás: Útban a romantika felé. A ma irodai-
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mának fejlődése egy ú j romantika felé halad; a régi romanti-
kától ezt az ú j a t szociális teste különbözteti meg. 

Hadtörténelmi Közlemények. 1924. évfolyam. — Mályusz 
Elemér: A Toldi-monda történeti alapja. Az értekezés irodalom-
történeti eredményeit már közölte folyóiratunk 1923. évfolyama. 
(Nem t a r t j uk helyesnek, hogy akkor, amikor kiváló tudományos 
kutatók nem tud ják elhelyezni értékes kézirataikat, a szerző ú j r a 
lenyomat ja a folyóiratunkban már közölt részleteket. H a nem 
aka r t a teljesen mellőzni az irodalomtörténeti vonatkozású be-
vezetést, egy jegyzetben uta lhatot t volna a már megjelent sza-
kaszokra, illetőleg nem kellett volna nekünk is átengednie kéz-
iratát . Eltekintve ettől: elvetendő szokásnak t a r t juk , hogy a 
inad Ínséges időkben egyes tudományos szerzők először szétszórt 
cikkekben ad ják közre nagyobb munkáikat , sőt egyszerre két-
három helyen is közlik tanulmányaikat .) 

Irodalomtörténeti Közlemények. 1924. évf., 1—2. sz. — Soly-
mossy Sándor: A Toldi-monda keletkezése. Akadémiai székfog-
laló. A Tristan- és Paroival-megfelelések a l ap j án a Toldi-monda 
for rásá t régebben a XI I I—XIV. századi f rancia lovagepika, az 
ú. n. „romans courtois'* termékeiben lát ta. Nézete utóbb odamódo-
sult, hogy Toldiről szóló mondatörténeteink teljes sorozata egy 
előbbi XI—XII . századi f rancia eredetű műfa jban , az ú. n. chan-
son de geste-ekben lelik forrásukat . A tanulmány további része 
so r ra t á rgya l ja a gestákban található s még eddig ki nem mutatot t 
egyezéseket — Kas tner Jenő: Faludi Ferenc olasz versformái. 
Metastasio ár iá inak részük van Faludi s t rófáinak dallamos föl-
építésében s ta lán r a j t u k nevelődött műérzéke, melynek az első 
műdalokat köszönheti irodalmunk. — Császár Elemér: A negy-
venes évek kritikai munkássága. (III.) A Regélő Pesti, Divat-
lap legszorgalmasabb munka tá r sa Vahot Imre. Mint kr i t ikusnak 
érdekessége abban áll, hogy érdemeivel és gyöngeségeivel t ípusa 
a vidéki magyar műkedvelő írónak. Értéktelen drámákkal nem 
vesződik; ez érdeme. Kri t iká iban azonban sajnos nagyon is érez-
hető az esztétikai műveltség s a biztos ítélő erő hiánya. — Badics 
Ferenc: Régi magyar írók kiadatlan levelei. Kis fa ludy Sándor-, 
nak nejéhez, — F á y Andrásnak Bárány Ágostonhoz és Szvorónyi 
Józsefhez, — Kölcsey Ferencnek Simon Péterhez intézett levelei. 
— Major Ervin Verseghy költői és zeneszerzői működéséhez 
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újabb adatokat, — Rakodczay Pá l pedig Dugonics mint tanár 
címen Balog Is tván naplójának az Etelka szerzőjére vonatkozó 
részét, Gálos Rezső Kisfaludy Sándor kiadatlan kéziratai közül a 
Dárday-ház vázlatául tekinthető A párosodó I f j ú s á g felírású 
szöveget közli. — Gulyás József: Kikkel együtt nézte meg Petőfi, 
a Sárosi-vár romjaitf Felelet: Tompa Mihály, Kerényi Fr igyes , 
Lukács P á l és Soltész Ferenc társaságában. Valószínű, hogy 
három gyerek is volt velük. 

Képes Mozivilág. 1924. évf. — 1. szám. Molnár Ferenc: Az 
Ördög filmváltozatáról. Szerző elismerő nyilatkozata az ame-
rikai Pathé-cég film-átdolgozásáról, melyet 1924 f eb ruá r 8-án 
mutatot t be Budapesten az Uránia s mely szerinte kevésbbé fan-
tasztikus, mint a tíz év előti filmesítés. — Zsadányi Jenő: Rákosi 
Jenő Magdolnája filmen. A Glória-filmgyár Ga já r i I s tván át-
dolgozásában és Forgács Antal rendezésében vászonra készül 
vinni a Magdolnát. — 3. sz. Három mozi mutatja be a legújabb 
Corvin-filmet. A Corvin-fi lmgyárnak ez az alkotása: Egy fiú-
nak a fele, Mikszáth Kálmán ugyani lyen novellájából. — 5. sz. 
Magyar színmű osztrák filmen. Földes Imre : A kuruzsló c. szín-
műve, V a j d a László szcenáriuma alapján. 

Közművelődés. 1924. évf., 1—8. szám. — A Czakó Elemér szer-
kesztésében megjelenő folyóirat személyek, t á rgyak és esemé-
nyek forgatagából kiemeli mindazt, amit érdemes tudomásul 
venni a művelt magyar embereknek. Mindenre ki ter jedő 
figyelmű, gazdag ta r ta lmú szemle. Gróf Klebelsberg Kunó, gróf 
Apponyi Albert, Lukács György, Imre Sándor, Czakó Elemér, 
Magyary Zoltán és mások kul túrpol i t ikai tanulmányain kívül 
több olyan cikket olvashatunk benne, amelyek közelebbről 
érdeklik az i rodalomtudományt is. Kupcsay Felicián a jó köny-
vek nemzetnevelő hatásáról, a selejtes tömegárúk népszerűségé-
ről s a ponyvairodalomnak az i f j ú s á g lelkét megmételyező 
befolyásáról ír tanulságos sorokat. Voinovich Géza irodalmunk 
fénykorának ós mai állapotának egybevetéséből vonja le értékes 
^egflgyéléséit a koreszmékre, eredetiségre, nemzeti szellemre, 
kr i t ikára és közönségre. Külön értéke a folyóiratnak az a vál-
tozatosan egybeállí tott h í r rovat és könyvszemle, mely országunk 
legeldugottabb vidékeire is leviszi művelődési fejlődésünk és 
tudományos haladásunk valamennyi mozzanatá t 



4 8 * FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

Levéltári Közlemények. A m. kir. Országos Levéltár folyó-
irata. Szerkeszti Csánki Dezső. A folyóirat 1923-ban indult meg; 
a levéltárak berendezését, történetét ós anyagát ismerteti. 

1923. évf. — Mályusz Elemér: Az Országos Levéltár Ná-
dasdíj-levéltárának magyar levelei. 1531—49. A Wesselényi-össze-
esküvés alkalmával kivégzett Nádasdy Ferenc levéltára a királyi 
fiscus tulajdonába s így az Országos Levéltárba került. Igen 
gazdag magyarnyelvű emlékekben. A jelen közlemény megkezdi 
az 1550 előtti leveleknek közlését. — Lukinicb Imre: Tranquillus 
Andronicus életéhez, összeállítja a XVI . századi dalmát huma-
nista élettörténetét. Tranquillus egy ideig János király, majd 
ü r i t t i Alajos s ennek bukása után Lasky Jeromos környeze-
tében működött. Verancsios Antallal is közelebbi ismeretségben 
állott. Utoljára 1571-ből van róla adatunk. — Kleinmayr Hugó: 
A Veronika-Pilatus-monda ónémet töredéke az Országos Levél-
tárban. A négy hártyalevélből álló kézirat egy XVI . századi 
jegyzőkönyv borítéka gyanánt maradt fenn. Szövege a XVI . 
század elején s tá jer földön keletkezhetett s egyike a kolostorok 
számára készült erkölcsi olvasmányoknak. 

Ma Este. 1924. évf. — 1. szám. Üj magyar Shakespeare-for-
dítds készül. Az ú j Shakespearet a Színpadi Szerzők Egyesülete 
készül kiadni. Átvenné Arany, Petőfi és Vörösmarty, valamint 
Hevesi Sándor fordításait s a többi darabot Babits Mihály, 
Harsányi Zsolt, Heltai Jenő, Kar in thy Frigyes, Kosztolányi 
Dezső, Szabó Lőrinc és Tóth Árpád fordításában hozná. — 3. sz. 
Mit mondanak Szomory stílusáról a hivatalos szakértőkt Né-
gyesy László, Zlinszky Aladár, Balassa József nyilatkozatai. — 
5. sz. Münchenben filmre tették Petőfi egyetlen regényét. A Hó-
hér Kötelét. — 19. sz. Forradalmi lázadás a Nyugat szerkesztő-
sé gébenl Osvát Ernő ós Gellért Oszkár személyes szimpátiák 
alapján bánnak munkatársaikkal. Akiket nem kedvelnek, azokat 
hónaitokig várakoztat ják. Igen szűkmarkúan fizetnek, de a, favo-
rizált íróknak a többiek rovására szokatlanul magas honorá-
riumokat adnak. — 20. sz. A Nyugatba írni ma már nem meg-
tisztelteiés, hanem kényszer. Szabó Lőrinc nyilatkozatát közli 
az előbbi cikk ötletéből. Szerinte a Nyugat elaggott, azt fölfris-
siteni már nem lehet „A Nyugat az öregeké, aki fiatal oda ír, 
nem oda való, osak vendég". — 31. sz. Egy perm költő Ady End-
réről. Deszker Dsemsid díiwérő nyilatkozata. Főleg az üs Ka-
jánér t lelkesedik. 
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Magyar Család. 1924. évf., 10—11. szám. — A Gárdonyi Géza 
Irodalmi Társaság folyóiratának Gárdonyi-száma a nagy 
regényíróra való megemlékezések egész sorát hozta. Körösi 
Henrik, Simon Lajos, Móra István, Havas Is tván elmélkedő 
cikkein és versein kívül Gárdonyi József: Gárdonyi mint apa. — 
Tóth Kálmán: Az egri remete. — Avar Gyula: Gárdonyi levelei-
ből. — Váth János : Gárdonyi, a tanító. — Simon Lajos: Gár-
donyi, a tanítójelölt. — Dénes Szilárd: Gárdonyi-emlékek. — 
Csermely Gyula: Apróságok, melyek jellemeznek. 

Magyar Élet. 1924. évf., 1—2. sz. — Baross Gyula: Petőfi el-
veszett műveiről. A nagy költő ránk nem maradt munkáinak 
rövid ismertetése a Petőfi-irodalom idevágó adatainak, főkép 
Ferenczi jeles életrajzi művének felhasználásával. 

Magyar Könyvszemle. 1923. évf. 3 -4 . — Gulyás Pá l : A 
könyv sorsa Magyarországon a legrégibb időktől napjainkig 
(II.). A tanulmány Bessenyei fölléptétől a trianoni békéig 
terjedő korszakban a következő fejezetek szerint szól a címben 
írt tárgyról: A könyvnyomtatás technikai új í tásai és hazai 
ff j lődése; a cenzúra; a könyvkiadás; a szerzői jog kialaku-
lása; a könyvkereskedelem; a könyvkötés. — Bartoniek Emma: 
Az Orsz. Széchényi-könyvtár 317. sz. középkori kódexéről. Ebben 
maradt fenn a XV. században Magyarországon használt két-
féle koronázási szabályzat egyike. — Baros Gyula: Petőfi a 
szépirodalomban (II.). A nagy költőre vonatkozó kisebb költe-
mények, színdarabok, nyílt vagy burkolt célzásokat maguk-
ban foglaló magyar és idegennyelvű szépirodalmi művek köny-
vészeti jegyzéke. — Sulich Szilárd: A levéltártan tudománya 
cs a levéltári Közlemények" (I.). A levéltártan külföldi fej-
lődése, fokozatainak és e tudomány jelenlegi állásának rövid 
ismertetése a most megindult Levéltári Közlemények jelentő-
ségének krit ikai mérlegelése céljából. — Gulyás Pál: Egy el-
veszettnek hitt valószínű Korvin-kódexről. A Jamblichus De 
Pliilosophia Pythagor . című, díszes kisfolió hártyakézirat , mely a 
XVI . század folyamán Brassicanus tulajdona volt s amelyet 
1739-ben egy zsibvásáron a bécsi szervita-kolostor szerzett meg, 
1855-ben egy párizsi könyvkereskedő út ján 800 f rankér t a Bri-
tish Museum birtokába jutott . — Zsinka Ferenc a Bécsi Képes 
Krónika török bejegyzéseit ismerteti, — Ferenczi Zoltán pedig 
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adalékokat közöl Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának 
I és II. kötetéhez. 

Magyar Kultúra. 1924. évf. 4. szám. — Jablonkay Gábor: 
Jókai és a katholicizmus (II.). A katholicizmus terén való tájé-
kozottság bizonyos mértékét már mint művelt embertől is el-
várnék Jókaitól; vannak is nyomok, melyek azt igazolják, hogy 
Jókai tudatosan ferdíti el a katholikus vonatkozásokat. Leg-
jellemzőbb adatok erre A csigák regényéhen,A jövő század 
regényében és az Egy az Istenben lelhetők. A jellemzés is 
szembetűnő igaztalanságot mutat a katholikus adatoknál: ezek 
rendesen nevetségesek, ügyetlenek, hülyék, gyöngék, gyávák, 
megalkuvók; jót, nemeset sohasem talál katholikusban. — 
5. szám. — Jablonkay Gábor: Jókai humora és szcl.emcssége 
katholikus Szempontból. Gyulai Pál ítéletét fogadja el, hogy 
Jókai humora sokszor ..gyermekes vagy éppen léha'. Fonákság 
tehát Jókainál az a törekvés, hogy a vallást a kómikum hét-
l.öznapiságába vonja; az esztétikai és erkölcsi kifogástalanság 
hiányzik belőle. Ami Jókainál a katholicizmusnak jut humo 
rul, az sértő szatíra: leginkább A jövő század regényében, A 
tingerszemű hölgyben. — 6. szám. — Jablonkay Gábor: Jókai 
ritágnézetc katholikus szempontból. Jókainál egyenes isten-
káromlással, vallástagadással és emberistenítéssel is bőven 
találkozunk. Az „én vagyok az Isten" büszke mondatát az em-
beriség jövő sorsában valóraválónak hitte: az ideális jövő szá-
zad a vallás- és istentelenség százada. Ez a vallástalan gondo-
latvilág nem hőseinek költött világa: maga a költő is ismételve 
a saját világfelfogásának mondja (Negyven év visszhangja). 
Ezzel karöltve erkölcsi felfogása is léha és könnyelmű. Színez 
olyan jeleneteket, amelyeket az erkölcsös világnézet veszedel-
meseknek tart. Fájóbbá teszi e jeleneteket az ünneplés, amely-
lyel egyedülboldogítóknak hirdeti őket. Az érzéki szerelem gyö-
nyöre az ő szemében az egyetlen, igazi boldogság. Léhasága ját-
szik az erkölcs egyéb tételeivel is, — és talán ez a léhaság a 
főmotívuma Jókai nagy kedveltségének is. — 7—8. szám. — 
Jablonkay Gábor: Jókai tendenciája. Azokat a ferdítéseket és 
félreértéseket, amelyekkel a katholikus dolgokat tárgyalja, 
Jókai túlfűtött fantáziájának szokás tulajdonítani; vannak 
H/onban olyan élcelődések, amelyeket vallássértő célzat nélkül 
srmmie.setre sem tett volna műveibe Jókai. A gúny és paródia 
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tá rgyául oly előszeretettel veszi a katholikumot, hogy i t t célza 
tosságot nem látni lehetetlen. Megegyezik e feltevéssel az a 
nyilatkozat is, amelyben Jóka i magát nyil tan és tudatosan a 
szabadkőmíves célok és eszmék munkásának vall ja (1893 nov. 
17.). A szabadkőmíves törekvések egyházellenes támadásai mind 
elénk kerülnek Jókainál . Az a nevelői jelentőség, amellyel pro-
testáns hívei díszítik Jókait , a vallás ós erkölcs ilyen nieghur-
eolóját nem illeti meg. 

Magyar Nyelv. 1924. évf. 4—6. sz. — Tolnai Vilmos: Hal-
hatatlan magyar nyotv. A tudomány ma már meddőnek t a r t j a 
a nyelvek elsőségéért való vitatkozást. A hangok számarányára 
nézve a magyar egy fokon áll a franciával , góttal, kazáni t a t á r 
ral. Ha a szavak mennyiségét nézzük, ez igen 6zoros becsléssel 
százötvenezerre tehető. Téves közhit, hogy a múltban nem a 
magyar nyelv volt az állami élet nyelve. A közélet ellatinoso-
dása csak a szatmári béke u tán következett be. A holt latin-
nal szemben a X V I I I . század végén veszi fel a harcot az élő 
magyar nyelv, s bizony fél század telt bele, míg 1844-ben vele 
szemben teljes jogát kivívta. De éppen ez a győzelmes harc 
jelenti nyelvünknek s vele a magyar nemzetnek szívósságát és 
életrevalóságát. — Jakubovich Emil és V. Házy Jenő : Űj magyar 
nyelvemlékek. Jakubovich Emil ú jabban (1923 okt. 16-án) hét, 
eddig ismeretlen nyelvemléket muta to t t be a Magyar Nyelv-
tudományi Társaságban, ö t Bécsből, kettő pedig a Várday-
család levéltárából kerül t elő. Vitéz Házy Jenő a soproni városi 
levéltárban egy XV. századbeli adóösszeírási la js t romkönyv 
fedőlapján egy 217 szóból álló la t in-magyar szójegyzéket fede-
zett fel. — Sz. K. Kazinczy Ferencnek Balla Mihályhoz í r t 
1821. júl. 20-ról kelt levelét közli. — 7—8. sz. — Négyesy László: 
Lchr Albert köszöntése. A nemrég (1924 jún. 9.) elhúnyt jeles 
nyelvtudós munkásságának ünnepi méltatása nyolcvanadik 
születésnapja alkalmából. — Viszota Gyula: Széchenyi nyelv-
készsége és helyesírása. Magyar nyelvtudása és készsége szem-
pontjából Széchenyi élete két részre osztható. 1825 előtt a ma-
gyar nyelv alig szerepel nála. Naplójába az első magyar be-
jegyzést 1814 szeptemberében írta. 1826 óta leveleit legtöbb barát-
jához magyarul intézi. Minden alkalmat megragad, hogy magát 
H magyar nyelvben tökéletesítse. Hitel c. művében, melynek 
eiíyik kézirata ránk maradt , már készen áll előttünk, mint 

4* 
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magyar író. — Jakubovich Emil adalékokat közöl legrégibb 
nyelvemlékes okleveleink és krónikáink íróinak szeinélyéhea. 
i't „ * , . ' J.5 

Magyar Nyelvőr. 1920. évf. — Trostler József: Német 
romantikusok magyar fordításban. Kleist és E. T. A. Hoff-
mann egyes munkáinak magyar fordításait abból a szempont-
ból bírálja, mennyiben sikerült a fordítóknak visszatükröztetni 
a német írók stílusának egyéni jellemét — Nagy Lajos: Arany 
nyelvi hatása Nogállra. Kempis Tamás fordítója nagyon sokat 
tanult Aranytól, amint erre maga is rámutat. A cikkíró ezt 
számos példával világítja meg. 

1921. évf. — Balassa József: Az ötvenedik év. Megemlékezés 
a Magyar Nyelvőr megszületéséről. — Schmidt József: Körösi 
Csorna Sándor mint nyelvkutató. A tibeti filológia nagynevű 
megalapítója nyelvrokonsági kérdésekkel is foglalkozott. E mű-
ködése túlszigorú bírálatban részesült. Csorna Sándor korának 
nyelvészeti nézeteit követte, mikor a magyar és a szanszkrit 
nyelv között analógiákat keresett. — Vikár Béla: Analógiás 
hatások a népköltésben. Főleg a játékdalban találunk gyakran 
különös nyelvi szövegrészeket. Ezek analógiás hatásból magya-
rázandók. — Nagy Lajos: Arany nyelvi hatása Nogállra. Ki-
egészítő adatok. — U. az: Az amerikai magyar költészet nyelve. 
A Magyar Jövő kiadásában megjelent gyűjteményből (Ame-
rikai magyar költők) megismerjük az amerikai magyar gyári 
és bányamunkások keveréknyelvét. 

1923. évf. — Kardos Albert: Petőfi. A nyelvhasználatban 
Petőfi sokkal következetesebb, mint első tekintetre gondolnók. 
Hatása a magyar nyelv történetében, a magyar beszéd életé-
ben szinte fölmérhetetlen. Bízvást odaállíthatjuk Károlyi Gás-
pár és Szenczi Molnár Albert mellé. — Fokos Dávid: Loderecker 
Péter szótáráról. Eddig úgy tudtuk, hogy ez az 1605-ben Prágá-
ban megjelent hétnyelvű szótár csupán Verancsics Faustus öt-
nyelvű szótárának megtoldott új kiadása, mely magyar nyel-
vészeti szempontból alig bír értékkel. A szerző kimutatja, hogy 
Loderecker tudatosan változtatott Verancsics magyar anyagán. 
Verancsicson kívül még más szótárírókat is felhasznált. Igaz, 
hogy magyarul aligha tudott, de egy magyarul jól tudó ember-
rel átnézette művét — Bebesi István: Nyelvművész-e Petőfit 
Horváth János és főleg Tolnai Vilmos felfogásával szemben 
ázt bizonyítja, hogy Petőfi tudatos és merész nyelvművész volt. 
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— Dénes Szilárd: Gyulai Pál Petőfi stílusáról. Adalékul a Petőfi 
stílusáról támadt vitához idézi Gyulai Pál szavait Petőfi nyel-
véről és magának a költőnek egy nyilatkozatát Üti rajzaiból. 
Ezekből kiderül, hogy Petőfi tudatos stiliszta volt. 

1924. évf. — Rubinyi Mózes: Agai stílusáról és nyelvéről. 
Ágai Adolf nyelvformáló tehetségét leleményesség, sokoldalú-
ság jellemzik. Ü j utakon j á r : nyelvújí tás és népnyelv, igaz 
magyarság és pesti keveredés^ régiség és modernség mindegy 
neki, csak az eszmét hozza ki hűen, kedvesen, könnyedén. 
Gárdonyi és Mikszáth a helyes magyarságról. Két közlés. Az 
első Gárdonyinak egy kiadatlan levele, mely a Miatyánk ma-
gyar szövegével és a „se" szócska használatával foglalkozik. A 
második Mikszáth Kálmánnak egy 1906-ból való cikke nyel-
vünk veszedelméről. — Fokos Dávid: Szótárirodalmunk törté-
netéhez. Kimuta t ja , hogy a Gyöngyösi Szótártöredéknek egyik 
forrása Pesti Gábor Nomenclaturája volt. Viszont hatása nem-
csak a magyar Calepinusra, de Verancsics Faustus szótárára is 
valószínű. 

Magyar-Zsidó Szemle. 1924. évf. 4. sz. — Heller Bernát : 
Kőmíves Kelemenné tárgyának változatai (az építő áldozat 
nyomai a zsidó irodalomban). Az emberek befalazásának szoká-
sát az ősi Izrael is ismerte. Miként ítélt róla a vallásos zsidó-
ság, arról nem lehet kétség: „miként az emberáldozatot általá-
ban, úgy az építőáldozatot is kárhoztatnia kellett a zsidóság 
hirdette emberbecsülésnek". 

Minerva. 1923. évf. 1—5. sz. — Thieneinann Tivadar: Mohács 
és Erazmus. Erazmus életelve a bölcseség. Ideálja az autonóm 
ember, aki túlemelkedik az élet tülekedésén: 6emmit sem becsül, 
csak a maga függetlenségét és lelke nyugalmát. A hitet csak 
a niindennapi életben tapasztalható hasznában volt képes fel* 
fogni. Theologiájától egyenes út vezet az unitáriusokhoz és a 
XVII I . századi felvilágosodáshoz. Az ő hervadásból fakadt 
életfelfogása hozzátartozik a feloszlásnak többi tünetéhez, mely 

ukkori magyar világ bomlását és Mohács elkövetkezését 
jelenti. Piso Jakab, Celtes Konrád budai humanista contuber-
aiumának egykori tagja volt az első magyar, ki Erazmusszal 
Megismerkedett. A Mohács utáni magyar szellemi életben Dávid 
^erenc és Dudics András léptek a magyar erazmisták örökéb*. 
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Az ő nevük nemcsak a magyar történetben, hanem a gondol-
kodás univerzális történetében is szerepel. (A szerző e ter-
jedelmes tanu lmányá t annak idején akadémiai székfoglalóul 
olvasta fel.) — Zolnai Béla: Magyar janzenisták (I.). Cornelius 
Jansenius taní tása szerint isteni kegyelem nélkül az ember 
képtelen a jócselekedetekre és csak az önmagában ható kegye-
lem által üdvözülhetünk. Ezt a kegyelmet azonban csak a ki-
választottak bír ják. A janzenismus első magya r nyomai a f ran-
cia for rás közelében keresendők. Az első nyom Párizsból a 

» 

Rákóczi-emigrációhoz Rodostóba vezet. (A szerző ezután sorra 
t á rgya l j a a rodostói könyvtárból azokat a könyveket, amelyek 
a janzenizmus világnézetére vallanak s amelyek hatottak Rá-
kóczi és Mikes világnézetének kialakulására.). 

Napkelet. 1924. évf. 2. sz. — Szinnyei Ferenc: Levelek a regi 
Pestről. Archaizálva stilizált*megbízható korrajza az 1826. év 
körüli irodalmi életnek. 

3. sz. — Tolnai Vilmos: A „Két szomszédvár" eredetéről. 
Újabb adatok szerint valószínűnek látszik, hogy Vörösmarty 
Fe jé rvár t , vagy Sárpentelén megismerkedett az ellenségeskedő 
Farádi-örökösök történetével s az e r re vonatkozó hagyomány 
felhasználásával építette fel költeménye meséjét. 

4. sz. — Dóczy Jenő: Arany János neurasztheniája. Mi tette 
Arany t beteggé? S a j á t maga. Tépelődő, minden kicsiséget túlzó, 
képzelődő természete betegítette meg. Ügy látszik: haj lamos 
volt a vértolulásra s mikor vérkeringési zavarai jelentkeztek, 
megijedt s zárkózott természete miat t csak magában emésztő-
dött. — Pa i s Dezső: Szinnyei József. Az immár ötven éve mű-
ködő és ható kiváló nyelvtudós tudományos jelentőségének mél-
tatása. — Németh Sándor : Byron-évforduló. Esztétikai szem-
pontból Byron hatása nálunk különösen két jelenségben vehetjS 
észre: egyik a regényes költői elbeszélés felkarolása, a másik az 
előadás l íraisága. — Tolnai Vilmos: A Walesi Bárdok s a 
„Bárányfelhő". 1857. inájus 5-én a hivatalos Budapest i Hí r lap 
első lapján megjelent egy névtelen szerzőtől való „költői üdvöz-
let. — Császár és Császá rné . . . boldogító ittlétének első nap-
ján". A vers, mely szerint „Budapest f ö l ö t t . . . repül a népnek 
áldása, mint a szeretet bárányfelhője", sokat foglalkoztatta az 
akkori irodalmi közvéleményt. Szerzője — Arany levelezési' 
bői következtetve — Lisznyay Kálmán volt. Tolnai ezt nem 
tartja bizonyosnak. 
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5. sz. — Har tmann János : Erdélyi irodalmunk. Reniényik 
Sándor művészi ideálja nem az érzéki, hanem az elvont szép-
ség. E költő erdélyi irodalmunk legfőbb erőssége; környezeté 
ben mint kri t ikus is i rányt szab ízlésével s tapintatos modorú 
értékeléseivel. Mellette Tomim László és Walter Gyula neve is 
jócsengésű. 

6. sz. — Zsigmond Ferenc: Báró Podmaniczky Frigyes 
(1824—1907). A mai kri t ika szűrőjében nem marad meg már 
egyéb érték Podmaniczky költészetéből, csak a benne elraktáro-
zott, vonzó tisztaságú életbölcseség. Szerinte a boldogság leg-
nélkülözhetlenebb feltétele: a szív nemessége. — Har tmann 
János : Vajdasági magyar írók Almanachja. A Délvidék két 
nevet adott eddig i rodalmunknak: Tóth Kálmánt és Herczeg 
Ferencet. E két író: név; a vajdasági Almanach huszonhét 
í ró ja : szám. 

7. sz. — Eckhard t Sándor : Balassa Bálint. Ellentétes vonások-
ból alakul ki az első magyar költő nagy a lak ja és mégis érez-
zük benne az egységet: a renaissance nagy duzzadó erejének 
hánykolódását. Balassa egyéni érdeme, hogy ő a szép kultuszát 

bele merte ültetni a vallási és politikai élethalálharc kellő 
közepébe. — Tóth Béla: Jókai a franciáknál. Abból, amit a fran-
ciák Jókaiból lefordítanak, látszik, hogy mit várnak tőle: Cou-
leur locale-t, exotikumot, aká r a szabadságharccal, akár a nép-
élettel vonatkozásban. Szinte a túlzásig erőszakolják az idege-
nes színt. Hiba, hogy a f ranciáknál irodalmunk ismertetése 
gyenge kezekben van. 

8. sz. — Rédey Tivadar : A magyar irodalom a huszadik 
tázadban. Reflexiók Schöpflin Aladárnak e tárgyról a Nyu-
gatban közzétett t anu lmányáia . A XX. századi magyar író-
nak Schöpflin-vázolta t ípusa nem magyar típus, sőt nem is írói 
típus. A kortársi viszony — kivált egész jelenségsorozat átte-
kintésében — könnyen okozhat látási zavarokat. Schöpflin ta-
nulmánya inkább e nézet mellett szól, mint ellene. — Galamb 
Sándor.: Bródy Sándor. Ha formában nem köszönhet is sokat 
a magyar irodalom Bródynak, problémafelvetésének merészsé-
gében mégis vannak érdemei. Kár , hogy ily i rányú újszerűsége 
nem szövetkezett fegyelmezettebb fantáziával s nem társul t 
hozzá műgond. — Horváth János : Barokk ízlés irodalmunkban. 
Eddig Iliedl Fr igyes volt az egyedüli, ki i rodalmunkban rámu-
tatott a barokk ízlés nyomaira. Ennek az ízlés-fajnak is, mint 
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mindeniknek, többféle változata van. I rodalmunkban a monu-
mentális barokkot képviseli Pázmány Péter , meg Zrínyi, a 
költő. Pázmány stí lusában benne van az ellenreformáció cse-
lekvő részesének harcias egyénisége. Innen sokszor nagy-
a rányú és nagyanyagú körmondatai, melyeket világos rend és 
hatalmas energia jellemez. A XVII—XVII I . századbeli magyar 
prózában hódít a barokk cikornya: a körmondat önmagáért 
való kedvelése, a tudákos jelzőhalmozás, a hosszúlélekzetű és 
ága-bogai közt az értelmet eltévesztő, körmönfont mondatszö-
vés. Pázmány teljes ihletű, de könnyebben elterjedhető barokk 
prózai stí lusán kívül van a barokknak nálunk egy másik 
egyéni változata is: Zrínyi Miklósé. Valószínű, hogy éposza 
korabeli sikertelenségének nem költői mélysége volt legfőbb 
oka, hanem inkább műfajbel i hozománya, melyre a magyar 
ízlés nem volt előkészítve. Viszont Gyöngyösi műve népszerű-
ségét különösen ízlésbeli jellegének köszönheti. Ez ugyanis 
azzal a barokk-változattal azonos, melyben az antikizált hős-
t ípus és az erotikum kultusza küzdöttek ki létjogot maguknak. 
A nemzetközi barokk-ízlésnek korántsem talál juk meg irodal-
munkban minden változatát. Legkevésbbé a misztikus haj lan-
dóságút. Hiányzik a borzalmasnak kultusza is. E tekintetben 
annál inkább feltűnik Gyöngyösi Rózsakoszorúja, mely a ba-
rokknak a borzalmasan fá jda lmas t részletező változatát képvi-
seli. A barokk ízlés e magyar vonatkozású vázlatos képe még 
kiegészítésre szorul. Ha ez megtörtenik, helyesebb megvilágí-
tásba kerül majd irodalmunk múl t jának némely i t t nem érin-
tett jelensége is. — Szinnyei Ferenc: Felvidéki írók. Sziklay 
Hangzatká- ja i f júság i könyvként kedves olvasmánya lesz a ma-
gyar diákságnak. Tamás Mihály Novelláskönyve tehetségről ta-
núskodik, mely megtisztulva — remélhetőleg — igazán értékeset 
fog majd produkálni . Paál Gyula Veszedelem a házban c. nép-
színmüve kissé régimódi irodaimisága dacára is missziót telje-
síthet a felvidék magyar népe közöt t — Weber Ar thu r : A ma-
gyar Simplicissimus új köntösben. A címben í r t német mű ere-
detileg 1683-ban jelent meg, legújabban pedig 1920-ban adták 
ki. A munka jelentősége — egyebek mellett —, hogy anyagot 
szolgáltatott Kölcsey egy novellájához s ötletet Jókai Szép 
Mikháljnhoz. — Koszó J á n o s : Klasszicizmus és romanticizmus 
Zlinszky Aladárnak ily című könyve egyik legszebben megírt 
terméke ezidel irodalmunknak. 
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Nyugat, 1924. évf., 1. szám. — Király György irodalmi 
hagyatékából: Kádár Kata balladája. Az Autti Aarne ismer 
tette földrajzi módszer alapján keresi az erdélyi „Kádár Kata" 
es „Telamon királyfi" motivum rokonságát. Fontosabb párhu-
zamot ad Boccaccio Salvestra-története, ennek Straparolánál 
lévő változata (IX. 2.) és egy Krauss S. Frigyes gyűjteményében 
közölt boszniai népének. Az alapmotivum a szülői tilalom; ebből 
fejlődött az adriai tenger környékén a Boccaccionál szereplő 
típus. Az olasz változatban a leányt máshoz kényszerítik, mi-
alatt a fiút elküldik. A délszláv változatban a fiúhoz kénysze-
rítenek egy másik asszonyt; a magyar változatban a leányt 
vízbe fojtják. Az elbeszélés-szerkezet a XIV. század óta élt az 
Adria partjain és él ma is a népköltészetben. A magyar-oláh 
változat új motívuma: a vízbefúló és ott egyesülő szeretők tör-
ténete a Bernauer Ágnes-mondával függ össze, amelyet vagy 
szász népénekből vagy példából ismert és használt fel a „Tela-
mon királyfi" magyar szerzője. 

2. sz. — Gyulai Pál: gr. Nádasdy Lipóthoz és nejéhez, 
gr. Forray Júliához. (Kiadatlan levelek.) Beszámol az 1856. évi 
párizsi útról (14 nap) és Nádasdy Tamás gróf berlini életéről. 
„Engem — írja 1856. évi május 12-én — különösen a Louvre 
műkincsei, a történeti emlékek, színházak és népélet bájoltak 
el." Írni is szeretett volna e benyomásairól, de adott szava 
eltiltotta ettől. Mikor, három évvel ezelőtt, Pesten szándékozott 
állandó szállást venni, egyik barátjának lapjában működött, 
de a szerkesztőtárs betegsége miatt annyi munka szakadt reá, 
hogy kedvét vesztette. (Ezt a lapot az eddigi Gyulai-kutatók 
nem nevezik meg. A Szépirodalmi Lapokról van szó: 1852— 
1853.) Visszavonult tehát a laptól. Utóbb az új magyar enciklo-
pédia füzeteinek szerkesztését vette át, ami időt engedett neki 
egy kis regény megírására a „Pesti Napló' -ban. A szerkesztő, 
Török János, azonban olyan változtatásokat követelt a regé-
nyen, amelyeket Gyulai megtagadott és a regényt visszavette. 
Egyéb dolgozatait (bírálatait) is csonkítva vagy toldva adta ki, 
úgyhogy nyilvános tiltakozásra kényszerült. Az volt a terve, 
hogy a zsurnalisztikától teljesen visszavonul, de a Pest i Napló-
tői való megválása után egy quasi írói estélyen egy kritikai 
Irányú irodalmi lap kiadását határozták el. Török a tervet a 
helytartótanácsnál megakasztotta, de Gyulait felháborodása 
Szilágyihoz, a „Budajwsti Ilirlap" szerkesztőjéhez űzte; Szilá 
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gyitól egy évre kérte a tárcát , hogy támadhassa a Pest i Naplót 
es szigorú szemlét tarthasson az ú jabb szépirodalom felett. 
A cikkek fél esztendeig folytak, nagy felháborodást keltvén a / 
ellenkező táborban. Amikor azonban azt a rága lmat kezdték 
terjeszteni róla, hogy a kormány béreitje, elkedvetlenedett. 
Közben a Pest i Naplót Kemény vette át , de adott szava a Buda-
pesti Hírlaphoz kötötte Gyulait. A Ristori-cikk nyomán támadt 
lárma hatása alatt elhatározta, hogy fölhagy minden kri t iká 
val; mikor Szilágyi a kötelezettség alól való felmentését meg-
tagadta, Gyulai kijelentette, hogy egy sort sem ír többé. A leve 
lek 1856 október végétől december 8-áig Münchenben íródtak, 
majd hét a későbbi időből (1859—62.) Kolozsvárról és Pestről. 
1859-ben erős vágy szólít ja vissza Pestre, úri-utcai magányos 
szobájába, hol írói küzdelmei között annyi éjet virrasztot t á t s 
hol az írói dicsvágy még hitetni bírta. J ú n i u s 3-án azonban 
már székfoglaló előadásra készül, két kötet novellával a tás 
ká jában. Ugyanez év október 9-én régi pesti szállásáról ír 
részvétlevelet Tamás gróf halálára, 1861 október 5-én pedig 
Kolozsvárt gondolkodik azon, vá j jon nem lenne-e jobb felköl-
töznie Pestre. 

3. sz. — Babits Mihály: Könyviül-könyvre. „Az irodalmi 
apagyilkosságnak egy ú j f a j t á j a kezd divatba jönni, melynek 
motívuma nem belső és szellemi, hanem külső, ka r r i é rbe l i . . . " 
— Milkó Izidor: Vadnay Károly és a Fővárosi Lapok. Vadnay 
életének legjelentősebb alkotása a Fővárosi Lapok. A tisztult 
ízlés s a nemes eszmék hirdetője volt. 1864—93-ig töltötte be ezt 
a szép szerepet. A közönség és a lap között meleg, bizalmas 
\ o l t a viszony, a lap jellege pedig őszintén irodalmi. Vadnay 
lélekkel szerkesztette. Munkatársainak valóságos munkatársa 
vo l t Legkedvesebbjei voltak Endrődi Sándor, Mezei Ernő, 
Balogh Pál, Nogáll Janka , Keszler J a n k a és az akkor kezdő 
Ambrus Zoltán. Választot t ja i közti tartozott Milkó Izidor is. 
B a j nem a kézirathiányban, hanem az érvényesülni óhaj tó 
tárcaírók bőségében volt. Honorár iumként soronkint három 
k i a j c á r t fizetett. — Székely Ar tú r : Ady-cmlékek. Néhány 
adalék. 

4. sz. — Az egész szám Móricz Zsigmond ünneplése. — Elek 
Artúr az Az Újságnál vállalt szereidről szól (1903). „Vágyúdá * 
sanak célja akkoriban a Vasárnapi Újság, a Budapesti Szomlo. 
a Kisfaludy Társaság, az Akadémia volt. Odatartozónak érezte 
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magát és azok igényével mérte meg új környezetét." 1908 voll 
a döntő esztendő, sorsa fordulásának nagy ideje. — Földi 
Mihály így jellemzi Móricz Zsigmond regénystíljét: „Roman-
tika. Amely a naturalizmus eszközeit használja fel arra, hogy 
elhitesse magát.'" — Az egyes művek áradó ismertetéseiből íme 
Harsányi Zsolté a Légy Jó Mindhalálig c. regényről: „A leg-
kcresztényebb magyar könyv, amelyet valaha olvastam." — 
Laczkó Géza: „Móricz a népies nemzeti irány fölött vissza-
nyúlt Kisfaludyhoz, a vasárnapitól a hétköznapi paraszthoz s 
Kisfaludy humora niaupassant-os realizmussal kapcsolódva 
lépett elénk Móricz paraszt-történeteiben". 

5. sz. — Kadosa Marcell: Szabó Endre. Meghalt 75 éves 
korában. Húsz év óta Rákosligeten élt; csak az utolsó években 
költözött be régi írótársai, az Üstökös egykori munkatársai 
közé. Volt benne valami az orosz regények hőséből: a becsüle 
tes, naiv, élhetetlen, gyámoltalan, keresztül-kasul jó és igaz 
ember. 

7. sz. — Babits-szám. — Király György: Babits Mihály, az 
örök nyugtalanság költője.. „Babits az első költő — talán az egész 
világirodalomban — aki, ha nem is foglalkozik mozidarabok 
írásával, a mozgófényképet lírai témává avatta." — Babits 
Mihály: örökkék ég a felhők mögött. „Én katholikus vagyok, 
azaz hiszek a nemzeteken felülálló, egész világnak szóló katho-
likus igazságban! Más szóval: hiszek igazságban, mely túl van 
politikán, életünk helyi és pillanatnyi szükségletein: az én 
egyházam nem nemzeti egyházi Nem vagyok puritán: az én 
üdvösségemnek nem elégséges az, ami szükséges: ami itt és 
most szükséges. . . Hiszek a művészetben, mely kinyitja elénk 
a világot, mely kiröpít a pontból és a pillanatból, mely katho-
likussá és a kozmosz polgárává avat . . ." — Tóth Árpád: A „for-
mák virtuóza". Babitsnak már jelentkezésekor ott sajgott vermei-
ben az a döntő érzékenység. . . , de formai készsége önkéntelen 
eltakarta, aranyjáuosi szemérmessége tudatosan elfojtotta. — 
Fenyő Miksa: Strófák Babitsról. Leglényege az emberszeretet, 
de gyanakvó embertársai előtt ez az emberszeretet a formák 
égő oslpkebokra mögé búvik. Ritka mestere a nyelvnek. -
Laczkó Géza: Természet, halál, vallás és szerelem. Nála a ter-
mészetet mintegy ablakon át szemléljük. Azért katholikus, mert 
ez a logkültőlbb vallás. — Juhász Gyula: BabUs Szegeden. 
1906—08-ban tartózkodott Szegeden; Hegedűs Pált helyettesi 
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tette a reáliskolában. A Szeged és Vidékében dolgozott; itt irta 
a Levelek Iris Koszorújából számos versét, itt érlelődött meg 
benne a Dante-forditás, itt keletkezett néhány tanulmánya. — 
Nagy Zoltán: Babits költészetének első korszaka. Az új szem, 
a friss látás és az új látomást maradék nélkül, eredeti hőfokán 
közvetítő kifejező erő tűnik szembe az első korszakban. Jellege 
itt objektív líra. — Földi Mihály: A költő a regényíróban. 
A saját lelkében elraktározott világból vetíti ki szépprózájának 
világát. Írásainak realitása pszichikus realitás. Az ősi ösztön-
nek és a mainál magasabb tudatnak nagy harmóniája tárul 
belőle felónk. — Turóczi-Trostler József: Babits és a magyar 
tssay. A XIX. század első essayi nagyobbára leplezetlen érteke-
zések, a későbbiek álcázott szónoklatok. Formálódására jótéko-
nyan hatott a külföldi befolyás. Gyulai így határozza meg: a 
könyv és hírlapi cikk, az értekezés és bírálat között foglal he-
lyet, a tudománytól kölcsönzi eszméit, az irodalomtól formáit 
s éppen úgy szem előtt tartja a szakértőt, mint a művelt nagy-
közönséget. Ezt a formát frissíti föl a lírizmus: így jelenik 
meg Póterfynél, Riedlnél és Lukácsnál. Babits essayje a lírá-
val egy disztanciájú, csakhogy egy másik, intellektuális fokon 
jelentkező, ezért érzékiségeiben, szimbólumaiban megfogható, 
önálló forma. — Révay József: Musarum saeerdos. összeállítja 
a klasszikus vonatkozásokat. — Benedek Marcell: Babits lírája. 
Kiválóságának elemei: lelkének minden benyomásra reagáló 
érzékenysége, előkelősége mondanivalójának megválasztásában 
és formájában, a világot átlelkesítő idealizmusa, emberiséget 
és élettelen dolgokat közös szeretetben összefoglaló érzése, uni-
verzális kultúrája, csodálatos nyelv- és versművészete. 

11. sz. — Schöpflin Aladár: A magyar irodalom a huszadik 
században. Alaptényezők: uralaltáji faj erős keveredéssel; el-
szigetelt nyelv, amely az európai ellenőrzést kizárja; elkésett 
tempójú társadalmi fejlődés; XIX. századi romantikus talaj. A 
XIX. század végén a középosztály szabja meg irodalmunk jel-
legét: témáját és formai művészetét. Ekkor a mesterei: Mik-
száth — a nagy gondolat hiányzott belőle —, Rákosi Viktor, az 
élces ötletből táplálkozó humorista, Herczeg Ferenc, az előkelő, 
korrekt klubbeli ember rajzolója, Gárdonyi Géza, a demokrati-
kusabb hajlamú, de minden közéleti háttér nélkül való író. Gár-
donyi a népköltészet modern továbbfejlesztője. Bródy Sándor 
lénye szerint romantikus, aki a naturalizmus módszereivel pró-
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bál ja magát kifejezni. Művei zseniális koncepciók, de elnagyolt 
alkotások. Ambrus Zoltán a f rancia iskola nevelt je: a f rancia 
realizmus taní tványa. A pozitivista életfilozófiától a pesszimiz-
mus felé haladt, némi szkepticizmus ú t ján . A művészember 
modern t ípusát nálunk ő rajzolta meg először. Tóth Béla no-
velláit finom formaérzék és originális gondolkozás jellemzi. 
Kóbor Tamásban a filozófia moralista tendenciát kap. A l í ra a 
század végén az elődök stíljét próbálta továbbfűzni. Vargha 
Gyula költészete minden ízében polgári költészet Kozma An-
dor l í rá jába a közélet embere is beleszól. Szabolcska Mihály 
egyszerű, idilli lélek, tiszta, ösztönös, l í rai vénával. A külföldi 
hatások formáló ereje látszik Ábrányi Emilen, Endrődi Sán-
doron és Zempléni Árpádon. Üj vonást hoz Kiss József: a ma-
gyarsághoz hozzásimulni igyekvő zsidó lelkületet. Az ú j század 
mélyreható fordulatot hoz a magyar viszonyokba; lelkületét a 
fokozódó feszültség jellemzi, ez á l l í t ja szembe a jelen irodal-
má t is a konzervativizmussal (Hét, Nyugat) . Heltai Jenő l í rájá-
ban az ironikus életbölcsesség az ú j ság ; Ignotus a dekadens 
lelkiállapot megszólaltatója a magyar l í rában. Az ú jak legna-
gyobb tehetsége Ady Endre. Falusi kurtanemes-vér; heves tem 
jperanemtum, mohó életvágy, kicsinyes életformák kellemetlen 
volta, erős költői ösztön ad j a költészetéhez a diszpozíciót. Benne 
az ellenzéki magyar őstípusa éled fel. L í rá jaban széles-ívű, nagy 
világképet alkotott, nem goudolatokból, hanem belső élmények 
bői. A politikai motívum mellett a szerelem uralkodik költé-
szetében. Élet-típusa két végletet lakik meg: a szenvedély s ivár 
tobzódását es az akarat-vesztet t ernyedtséget . Ez elr iaszt ja tőle 
az átlagolvasót; de van szépsége: a hatalmas életérzés és az 
ezzel együttszülető forma. Vele egyidőben lépett fel Babits Mi-
hály: jellemző l írai kedélyállapota a nagy szellemi kapacitás 
ós az energiahiány közötti állandó színvonal-különbség, örökös 
belső nyugtalanság, kielégületlenség. Előbb asak a nyugodt for-
mák között nyilvánul, de belső izgalma a szabad vers i rányába 
lendítette. Tóth Árpád melancholikus természetű, mély benső 
zengéssel megáldott poéta. Gellért Oszkár az egyetemes emberi 
költője, bővebb ós színesebb világú; a házas férfiember l í rá ja 
„szinte fölfedezésképen hat". Kemény Simon a nagyvárosban 
élő fiatalember f á jda lma i t énekli meg. Kosztolányi Dezső köl-
tészete a dekadens lelkiállapot legtisztább kifejezése a magyar 
irodalomban. Nagy Zoltánban a kifejezés hiunytalan művészete 
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és az érzés gazdag polifóniája r agad ja meg az olvasót- Szép 
Ernő verseiben a gyermek at t i tude-je jellegzetes. Juhász Gyula 
jellemző témaköre az alantas ku l tú rá jú környezetben élő, mű-
velt és érzékeny ember kisóvárgása. Füst Milán a szabad vers 
első próbálói közé tartozik. A regényírók között Móricz Zsig-
mond a legkiemelkedőbb. Rusztikus magyar . Az életnek két 
alapösztönét l á t j a : a nemi vágyat és az anyagi érdeket, ezt az 
életet azonban nem natural is ta hidegséggel, hanem szenvedélyes 
izgalommal nézi. A magyar női lélek Kaffka Margitnál szólal 
meg őszinte művészettel. Főtémája a nő helyzete és sorsa a ma-
gyar világban. Kar in thy Fr igyes szemlélete hasonló a görbe 
tükörhöz; nem olyan egységes, mint Swif t , de változatosabb. 
Krúdy Gyula a tökéletes impresszionista; a laphangulata a me-
rengő, lankadt melaneholia. Tersánszky J . J enő realizmusának 
sajátossága a kisváros a maga nyerseségével. Cholnoky Vik-
tor a kísértetlátó fantaszt ikumot hozta a magyar irodalomba. 
Révész Béla a szocialista világszemlélet első határozottabb meg-
szólaltatója i rodalmunkban. Nevesebbek még: Színi Gyula, 
Laczkó Géza, Tőrök Gyula, Szabó Dezső. A drámában az ú j 
siker Molnár Ferenchez fűződik: egyike Európa legbrillián-
sabb színpadi íróinak. Szomory Dezső a dolgok beállításában, 
kiszínezésében, főképen pedig dikciójában új . Siker fűződik 
Lengyel Menyhért, Bíró Lajos, Bar t a La jos pályájához, míg a 
speciálisan magyar levegőjű dráma terén l lerczeg Ferenc, Gár-
donyi Géza és Móricz Zsigmond neve emelkedik ki. A háborús 
magyar irodalomból hiányzott a háborús gyűlölség; a fiatal 
nemzedék pacifista volt. A háború után bizonyos leapadás érez-
hető, ma a sajátos viszonyok r iaszt ják vissza az írókat attól, hogy 
az aktuál is életbe belenyúljanak. 

13—14. sz. — Harsány i Zsolt: Hcliai Jenő versei. Az ár ta t -
lan cinizmus mögé re j te t t őszinte és meleg l í ra ez. Jelentősége 
a modernség mohó és erős irodalmi á ramla tának megteremté-
sében van. Az ú j magyarsag lelkét szólaltatta meg. „Heltainál 
kevésbbé zsidót keveset ismertem, ü t ipikusan török em-
ber". (!?) 

15—16. sz. — Ignotus : liródy Sándor. A fele-nótát úgy el 
tudta játszani, hogy az ember elbűvölve ragasztotta homlokára 
a fele ezres bankót, a másik felét nem tudta elmuzsikálni. En-
nek nz oka: a közönség viszoutszeretetének hiánya. — Gyergyai 
Albert: Schöpflin Aladár. Valóságos és egyetlen víziója a tár-
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sadalom. — Trócsányi Zoltán: Szily Kálmán. Heinrich Gusztáv 
és Szily Kálmán összeütközése az Akadémián a két öreg jelle-
méből folyt; a halál egyik u tán a másiknak sem engedet t sok 
időt. Szily pá lyá ja a természettudomány müveléséből indult, a 
Természettudományi Közlönytől a Magyar Nyelvig. Gondos, 
szíves vezetője volt az Akadémia könyvtárának. 

17. sz. — Tardos Krenner Viktor : Emlékezésem Palágyi 
Menyhértre. A tudóst a t ragédiáról adott meghatározása, az 
írót az a terve jellemzi, hogy a sa j á t sorsát a Bólyai-sors árny-
képeként költői műben a k a r t a feldolgozni. Világszemléletének 
gyökérpontja a világpulzus. 

19. sz. — Nagy Lajos: Karinthy Frigyes. A Fidibusz-ban 
indult írói pá lyá ja : persziflázsokkal. Egyéb írásai t a nagy 
problémák jellemzik, amelyeknek megformálásában a valóság-
ból kilép. A vi lágháború a szíve véréből fakaszt cikkeket. I r t 
d rámát is: Holnap Reggel, — melynek témája a félelemtől való 
megszabadulás. Regényének, a „Capilláriá"-nak, hibái t a pén-
zért dolgozás kényszere magyarázza. A Kötél tánc is csupán 
részleteiben nagyszerű. Evek óta hord ja magában egy képzelet-
beli a lak jának regényét, amely egész világszemléletét össze-
foglalná. Ma 36 esztendős. 

Mult és Jövő. 1924. évf., 1. sz. — Herzog Manó: Jób. Faust, 
Madách. Az ember t ragédiá jának és Goethe Faus t j ának első 
jelenete egyformán Jób könyvének expozíciójáia megy vissza. 

7. sz. — P a t a i József: Az Ember tragédiája héberül. Asigdor 
Haméiri-Feuerstein Jeruzsálemben élő beregi származású héber 
költő a Dvár Hajóm c. napilap szépirodalmi rovatának szerkesz-
tője, lapjában egymásután kiadta Petőfi, Arany, Ady, Koszto-
lányi, Kiss József, Pa t a i József, Makai Emil, Molnár Ferenc, 
Móricz Zsigmond, Kar in thy Frigyes, Ignotus, Bíró Lajos, stb. 
verseit és elbeszéléseit. Ugyanő lefordí tot ta és egy 316 lapnyi 
ívrétes kötetben kiadta Chazon tradam címen Madách drámai 
költeményét, amely Pa ta i véleménye szerint „ezzel a fordítással 
ju t bele igazán a világirodalomba. Most kikerült a szűk nyelvi 
határokból és olvusni fogják Jeruzsálemtől Odesszáig, Berlintől 
Londonig, New-Yoiktól Dél-Afrikáig". Stibel kiadó a fordí tásér t 
210 font, vagyis körülbelül 80 millió magyar korona tisztelet-
d í j a t fizetett 

10. sz. — Sas Irén: Néhány vonal Hródy Sándor portréjá-
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hoz. Egy 1920-i in ter jú leírása, melyből kiderül, hogy Bródy, 
aki a zsidó vallással szemben közönyösnek látszott, szívvel-lélek-
kel átérezte zsidó fa j i ságá t . Így elmondta, hogy egyik unoka-
húgát , az egyetlent, aki kikeresztelkedett családjából, egy jó 
szó nélkül kikergette a szobájából, bár úgy szerette, hogy „a 
szíve majd meghasadt". Egyik nyilatkozata: „Világéletemben 
mindig közelebb állt hozzám az egri paraszt, mint a galíciai 
zsidó. De ha a galíciai vagy orosz zsidót, valahol Kisenevben, 
vagy Odesszában ölték, akkor egyszerre csak mindig megérez-
tem, hogy az én f a j t á m a t ölik". 

Pásztortűz. A kéthetenkint megjelenő szépirodalmi és kri-
t ikai folyóirat ezidei évfolyamában fontos változás történt. 
A szerkesztést György Lajos vette át. A nemes szellemben 
vezetett és elevenen szerkesztett folyóirat jelentékeny tényezője 
a kolozsvári irodalmi életnek és Erdély nemzeti szellemű műve-
lődésének. 

8. szám. — Borbély I s tván : Szabolcsba Mihály. Hódolat a 
temesvári papköltő érdemei előtt. „Nem véletlenül történik, 
hogy a Pásztortűznek jelenlegi ú j fo rmá ja szépirodalmi közle-
ményeit Szabolcska Mihály nevével s munkásságának méltatá-
sával kezdi. Szabolcska Mihály az egyedüli, ki mint versíró poéta 
a régi Magyarországból halhata t lan magyar nevet hozott át 
Romániába. Gyönyörű költeményei, melyekben a történeti ma-
gyar lélek nagyszerű művészettel tükröződik vissza, soha el nem 
múló emlékei egy boldog kornak, mely immár a történelemé." 

9. szám. — Kristóf György: Jakab Ödön. Az életének het-
venedik évébe lépő költő művészetének méltatása. „Homlokát 
egész koszorú díszíti: ennek leveleit az irodalom közönségének 
szeretete, a kri t ika elismerése és kitüntetése hintet te eléje s az 
ő ötvenéves költői tevékenységének tiszta művészete t a r t j a ösz 
sze szép s egyhamar szerte nem hulló egységbe . . . Tiszta művé-
szeti E kifejezés jellemzi legtalálóbban J a k a b Ödön valamennyi 
alkotását, egész köl tészeté t . . . Bár tőlünk rég elszakadt, mégis 
mindig a maga erdélyiségéből alkotott egyetemes magyar és 
művészi é r tékeke t A Magyar Tudományos Akadémiától nyert 
elismeréséhez fogadja a mi szerény köszöntésünket Ls a z é r t bogy 
műveiben ijjaz hűséggel s finom művészettel fejezte ki az erdélyi 
lelket. Bizonyosan tudjuk , hogy szavaink egyúttal sok ezer 
olvasó helyett éa nevében is Rióinak." — Gyalui Fa rkas : Erdélyi 
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Magyar Hírvivő. Erdélynek ez az első magyar h í r lapja 1790-ben 
indult meg Nagyszebenben. Hogy meddig élt, bizonytalan. Az 
év végén már Kolozsvárt jelent meg. Csak néhány száma ju to t t 
korunkra. A hetenkint kétszer megjelenő lapot az erdélyi fő-
kormányszék néhány lelkes tisztviselője gondozta. A hírek köz-
lésén kívül közművelődési terveket is vetett föl s helyet adott 
néhány versnek is. 

10. szám. — Papp Ferenc: Erdély és a magyar költészet. 
Az erdélyi magya r szellem megnyilatkozásáról Jósika Miklós, 
Gyulai Pá l és Kemény Zsigmond írói munkásságában. „Bár-
mily eredeti alkotás is azonban az erdélyi magyar költészet, 
mégis az egyetemes magyar költői alkotóerő nyilatkozásának 
szerves része. Ezért Szilágyi Sándor joggal tiltakozott 1860 
körül az erdélyi szépirodalomnak az önállóság a lapján való 
elkülönülése ellen." 

11. 8Züin. — Kristóf György: Ady Endre, A cikk a szilágy-
• 

sági Ady-iinnepek alkalmából készült. Rámuta t az „ellenmon-
dás kínjától terhes kérdésekre", amelyek a költő munkásságá-
val kapcsolatosan felvetődnek. Ady Endre vulkán-ember volt: 
for rada lmár a költészetben és társadalomban egyaránt . A forra-
dalomnak csak első részét, a rombolást, gondolta á t ; második 
részének, az építésnek, csak kezdetéig ér t el. A mult akként 
omlott össze, amint ő kívánta, de az építés mások p rogrammja 
szerint alakult ki. „Ijedten jelentette ki, hogy ez nem az ő forra-
dalma. Ha a legszebb lá tványt nyúj tó vulkán gondolkozni 
tudna*, akkor, azt hiszem, a kirobbanás nyomán járó pusztulás 
lát tának első percében valami hasonlót érezne ós mondana: Ezt 
nem akar tam. Bizony Ady sem tűzött ki célt a robbanás u tánra , 
mint ahogy vaktában rombol a vulkán is." 

12. szám. — J a k a b Ödön: Indali Gyula emléke. A cikkíró 
Indall Gyula benső ba rá t j a volt s megindult lélekkel ú j í t j a meg 
a szerencsétlen sorsú l ír ikus emlékét. 

15. szám. — Márki Sándor: Emlékezés Petelei Istvánra. 
Kedvesén jellemző életrajzi adatok. 

Protestáns Szemle. 1924. évf. 1. sz. — Vargha Gyula: Pro-
testáns irodalom és nemzeti művelődés. Elnöki megnyitó. A dog-
mák különlWizŐHégénelt kiélezése a keresztény felekezetek között 
a legszerencsétlenebb dolog. Az irodalomban merev mozdulat-
lanságot a nemzeti hagyományok legbuzgóbb hívei sem kíván-

Irotlnlomtttrlénet. 5 
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nak. De a jelennek mindig a mul t termő talajából kell kisar-
jadnia. — Ravasz László: Madách „pesszimizmusa". Pesszi-
mista-e Madáchi Az, mint Pál , Sz. Ágoston, Kempis, Luther, 
Kálvin, mindenki, aki az Isten nélkül való életet abszolút rossz-
nak lá t ta s az Istennel való életet az egyedül jónak. De opti-
mis ta is Madách, mint mindenki, akinek az élet rosszasága csak 
ugródeszka volt, hogy arról az örök szeretet és örök jóság kebe-
lébe vesse magát . — Bartók György: Petőfi művészete. Petőfi 
művészetének hordozója a lelkében a lelkével együt t kialakuló 
őeeredeti esztétikumcsíra; forrása az energikus élmények buja 
teltsége; eszköze a korlátlan képzelőerő, amely az esztétikum-
csírából kifejlő élményeket érzéki alakba öltözteti. 

2. sz. — Révész Imre : Régi magyar imádkozók és imád-
ságaik. (I.) Régi, jeles ref. imádkozóink sokan voltak, de iro-
dalmi nyomot nem mindegyikük hagyott . Az ismertebbek a 
XVI . század közepétől a X V I I I . század közepéig főkép az 
arisztokrácia köréből kerültek ki. — Schöpflin Aladár: Üj idők 
irodalma. A háború utáni magyar irodalmi élet feltűnőbb jel-
lemvonásai: 1. hogy a közönség megkomolyodott; 2. az irodal-
mat készületlenül találta ez a fordulat ; 3. Ady posthumus sikere 
nagyon érdekes jelenség; 4. a m a g y a r irodalom deoentralizáló-
dik. — Zsigmond Ferenc: Három év (1921—1923.) irodalomtör-
téneti termése madártávlatból. A jelzett időpontban önálló 
kötetként megjelent művek rövid kri t ikai áttekintése olyanformán, 
ahogyan utol jára 1923-ban folyóiratunkban is szokásos vo!t. 

3—4. sz. — Révész Imre: Régi magyar imádkozók és imád-
ságaik. (II—III.) özv. gr. Teleki Józsefné, „árva" Bethlen Kata 
(1700—1759.) és II. Apafi Mihályné, Bethlen Kata fejedelem-
asszony (mh. 1725-l»en) munkáin kívül becses termékei a ref. 
imádságirodalom nak Ráday Pál (1677—1733.) Lelki hódolása és 
Ecsedi Báthori Is tván (1555-1605) Zsoltáros elmélkedései. 

5. sz. — Pukánszky Béla: Kant első magyar követői és 
ellenfelei. Kant eszméinek első hirdetője nálunk két bajor szár-
mazású t anár : Delling Jáno* és Kreil Antal. Amaz a pécsi 
akadémián taní to t ta a bölcsészetet Kant szellemében, emez a 
Pesti egyetem filozófia-tanára (1875). Mindkettőt sok kellemet-
lenség ért« ál láspontjuk miatt . Kant többi hívei közül említést „ 
érdemelnek Nánási Mihály és Sz. Szilágyi János márnmaros-
szigeti. Márton István pápai, Sípos Pál és Nyir i István sáros-
pataki. Ohuohlch Simon zágrábi tanárok, továbbá Kazinczy 
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Ferenc; az antikantiánusok főbbjei: Rozgonyi József sáros-
iwitaki, Horváth János budai akadémiai, Ruszék veszprémi 
papnöveldei tanárok, Budai Ferenc szováti ref. lelkész, Putz 
Antal r. kath. plébános, Folnesics János pedagógus és báró 
Kerekes. Erdélyben a Döbrentei Gábortól szerkesztett Erdélyi 
Múzeum út ján szinte ellenzés nélkül terjed Kant bölcselete. 
Leglelkesebb híve itt Köteles Sámuel. Kantianus irodalmunk 
alaphibája: az egyoldalú erkölcsi szempont. Az egész mozgalom 
egyik fontossága, hogy az ú. n. egyezményes filozófia ú t j á t a 
magy a r Kant-vi ta és Márton István Krug-fordítása egyengette. 
— Harsányi István Timár Kálmánnak Premontrei kódexek c. 
munká já t ismertetve nem talál ja eléggé meggyőzőknek a szer-
zőnek a legelső magyar bibliafordításra vonatkozó érveit. Sze-
rinte a Bécsi, Müncheni és Apor-codex „nem premontrei kéz-

* irat, hanem a Huszita-biblia egy-egy részének másolata". 
9. sz. — Révész Imre: A magyarországi protestantizmus 

tudományos történetírása. (I). A magyar protestáns egyház-
történetírás tudományos önvizsgálata szempontjából különösen 
két követelés fontos: az egyik a függetlenség, a másik a tárgy-
szerűség. Független az egyháztörténetírás akkor, ha célja a 
tudományos igazságnak minden melléktekintettől ment földerí-
tése; a tárgyszerűség pedig azt jelenti, hogy az egyháztörté-
nésznek tá rgyát nemcsak bensőleg, intuitíve értenie kell, hanem 
annak lényegével fogalmilag is tisztában kell lennie. A tárgy-
szerű egyháztörténetírás igazában vallástörténetírás, tehát nem 
intézményi, hanem szellemi történetnek a földerítése. — Csikesz 
Sándor: Űj bibliafordítás. Czeglédy Sándornak nemrég meg-
jelent újszövetség fordítása érthetőség és világosság dolgában 
minden eddigi magyar fordítást felülmúl; előnye a műnek a 
belletriatikai máz kerülése s ehelyett a tiszta vallásos lendü-
letre való öntudatos törekvés. 

Századok. 1919. évf., 3—10. sz. — Lukinich Imre: Gróf Zrínyi 
Miklósnak, a költőnek születési éve. Egy Pozsonyban őrzött meg-
hívóból kiderül, hogy Zrínyi Györgynek ós Széchy Magdolnának 
lakodalma 1619 május 19 én Muraszombat várában folyt le, Zrí-
nyi Miklós tehát legfeljebb 1620 tavaszán születhetett. 

19H0. évf., 1—3. sz. — Feienczi Zoltán: Észrevétel Lukinich 
Imre Gróf Zrínyi Miklósnak, a költőnek születési éve c. cikkére. 
Elfogadja Lukinich Imre fenti megállapítását s néhány helyes-

5* 
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bítő észrevételt fűz a régi magyar „kézfogás" jogi természeté-
hez. — Károlyi Árpád: Széchenyi István elkobzott iratai. A bécsi 
rendőrség néhány héttel Széchenyi halála előtt, ma jd az 1860 
ápril is 7. és 8. közti éjjelen történt gyászeset u tán lefoglalta 
Döblingben Széchenyi iratait . Az osztrák köztársasági kormány 
hozzáférhetővé tette a bécsi udvar i és állami levéltárban őrzött 
i r a t o k a t Károlyi Árpád tájékoztató jelentést közöl az anyagról, 
melyben levelek, naplók és több kézirati mű foglaltatnak. Utób-
biak között legnevezetesebb a Széchenyi Bélához 1857-ben német 
nyelven í r t gyönyörű Parainesis , egy közel 700 ívrét-oldalas, 
metsző gúny hang ján í r t politikai munka, mely a Blick elő-
fu tá rának tekinthető, míg egy másik „Disharmonie und Blind-
heit" című, 1860 elején készült mű tulajdonképen a Blick foly-
tatása. 

1922. évf., 1—5. sz. — Lábán Antal : Kortörténeti titkos jelen-
tések Bécsből a száz év előtti magyarságról. I . Ferenc korából 
a bécsi belügyi levéltárban lévő Polizei-Archiv ezrével őriz tit-
kos jelentéseket, melyeket az udvar bizalmi emberei (coniiden-
sek) küldtek Bécsbe a magyarországi állapotokról, gyakran meg-
emlékezve a színházi és irodalmi dolgokról is. Így Kisfa ludy 
Károly Tatárok Magyarországon című színdarabjának előadá-
sáról (1819), Katona József Bánk bánjának 1821-i kiadásáról 
(„Nemcsak a dráma tar ta lma, hanem egyes részletei is alkalma-
sak a r ra , hogy a magyarok gyűlöletét a német fejedelmek s 
ál talában a németek ellen lángra lobbantsa, fejlessze, táplálja") 
és az Aurora zsebkönyvről (1822). 

6—8. sz. — Angyal Dávid: Gróf Széchenyi István döblingi 
évei. A szerző Széchenyi Is tván irodalmi hagyatékának kiadá-
sával kai>csolatbaji Széchenyi betegségének keletkezésével, 
döblingi éveivel, ottani irodalmi és politikai tevékenységével, 
végül halála körülményeivel foglalkozik. 

1923. évf. 1—6. sz. — Márki Sándor : Petőfi a történelemről. 
A centennárium alkalmából a szerző arról ír, hogy Petőfi ügyel-
mét mi ragadta meg a múltból, különösen hazánk múltjából. 
Áttekinti időrendben mindazokat a világtörténelmi és magyar 
történeti vonatkozású részleteket melyekkel Petőfi költészeté-
ben találkozunk. Szemléje végén megál lapí t ja , hogy az emberi- „ 
ség története Petőfi felfogása szerint szakadatlan vórfolyam, 
melyből egy végső és döntő harc, a jók és gonoszok összecsaixísa 
fog kifejlődni, a jó győzelmével. 
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7—10. sz. — Hekler Antal : Ipolyi Arnold emlékezete. „Méltó 
örököse volt azoknak a nagy magyar főpapoknak, akik áldozat-
kész cselekvéssel és munkával szolgálták nemzetük kul túrá já t . 
Élete nem volt szegény sikerekben, de külső emelkedése lelki 
emelkedettségének szintjét sohasem haladta meg." „Amilyen 
elfogult volt é letrajzírójának, Pór Antalnak fenntar tás nélküli, 
erősen szubjektív magasztalása, éppoly igaztalan a zsugorító 
kr i t ika éleselméjű mesterének, Gyulai Pálnak nyilván célzatos 
aláértókelése, mellyel Ipolyi történetírói h ivatot tságát taga-
dásba vette." 

Színházi Élet. 1924. évf. 2. sz. — Babi ts Mihály: Shakes-
peare-fordítások. „Szász Károly és tá rsa i lelkiismeretes mun-
kát végeztek" Shakespeare-fordításokkal, de „nyelvük nem volt 
kész rá s ők pedig nem születtek a vasat gyúrni , mint ama 
három óriás ( t i. Arany, Petőfi és Vörösmarty)". Eredmény: 
„a vers lompos lett, a nyelv erőszakolt". Az ekként megszü-
letett „magyar Shakespeare"-nyelv egyideig óriási hatással 
volt az akadémiai pá lyadrámák íróira, sőt a színpadon is ezen 
a hibás alapon alakul t ki a „stíl, beszéd- és hanghordás" hagyo-
mánya. í rók és színészek „azt hitték, hogy shakespeare-i, ami 
csak a Shakespeare ügyetlen majma volt". Ű j költőknek kell 
jönniök, akik megtörik a varázst. — Herczeg Ferenc: írók, 
emberek. Az író a lapjában véve magában já ró ember. Ez úgy 
értendő, hogy másféle emberekkel szívesen társul, más íróval 
azonban csak paj táskodik, de benső bará tság csak a legritkább 
esetekben szövődik közöttük. „Nálunk az írók nem igen váltak 
be mint politikusok". „Miért ír az író? A dicsőségért persze. De 
bizonyos, amit dicsőségnek szokás nevezni, nem egyéb, mint 
utalvány, melyet beváltanak az Élet pénztáránál." — 7. sz. 
Hevesi Sándor: Az Ember Tragédiája és a külföld. Hogy Az 
ember t ragédiá já t a külföld kellőképen nem méltányolja, annak 
főleg az az oka, hogy a német krit ika „Az ember t ragédiá jában 
rögtön meglát ta a Fausthoz méltó koncepciót — és ezért zárkó-
zott el Az ember tragédiájá tól". Reméli, hogy a mű a színpa-
don keresztül el fogja érni külföldi ka r r i é r j é t „abból az egy-
szerű okból, hogy a színpadi t e rmelés . . . nem bír ju fedezni a 
színpadok szükségleteit". — 8. »z. A Hattyú amerikai karriérje. 
Molnár Ferenc: Hattyú. Amerikában nagy sikert a ra to t t víg-
játék. Az amerikai váltakozó 5000 dolárért vette meg az elő-
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adás jogát Amerika számára egyszersmindenkorra, tehát oly 
módon, hogy az előadások jövedelme után Molnár Ferencnek 
semmiféle jutalók nem jár. Eddig az amerikai vállalkozó 150.000 
dollárt keresett a vígjátékkal. Míg ennek a darabnak nagy 
anyagi sikere volt, az Égi és földi szerelem tíz előadást sem ért 
meg s az amerikai színházi vállalkozónak még azt az 1000 dol-
lárt sem hozta be, amelyet előlegül adott Molnár Ferencnek. — 
10. sz. Erdős Renée színdarabját nem adják elő a budapesti 
színházak. A Santer ra bíboros c. regényből ír t színdarabját nem 
fogadta el a Vígszínház, ellenben János taní tvány c. darabja 
Fiúméban színre került olaszul D'Annunzio kormányzósága 
idején s németül a Burg-színházban is kitűzték előadásra, bár 
itt a forradalom kitörése ós Bahr távozása a színház éléről 
meghiúsította az előadást. — 14. sz. Hevesi Sándor: Az Ember 
Tragédiája amerikai előadásáról. Martin Beck new-yorki szín-
házigazgató vette meg az amerikai színpadok részére és ú j for-
dítást is készíttetett. Az athéni jelenethez híres táncos-
nőt fognak fölkérni, a forradalmi képben pedig tízezer ember 
lesz egyszerre a színpadon. Szóval amolyan látványosság lesz 
belőle, persze amerikai méretekben. — 25. sz. Marton Sándor 
18 magyar darabot helyezett el Amerikában. Az említett buda-
I*esti színpadi kiadó 2 operettet és 16 színművet adott el az 
amerikai színpadi vállalkozónak. A magyar szerzők nevei: Len-
gyel Menyhért, Vajda E m ő , Földes Imre, Lakatos László, Ber-
ezeg Ferenc, Orbók Attila, Vitéz Miklós, Molnár Ferenc, Bíró 
Lajos, Drégely Gábor, Fodor László. — 26. sz. Arany János is-
meretlen levele. Az 1877-ben í r t levelet a cikk hasonmásban 
közli. A migy költő egy emlékalbum szerkesztőjének megírja, 
hogy sem kedve, sem ereje költemények írására. A levéllel 
kapcsolatban Kéky Lajos, Ferenezi Zoltán és Voinovich Géza 
nyilatkoztak a Színházi Élet számára. 

Uj Idők. 1924. évf. — 1—2. sz. — Porkoláb István: Kisfaludy 
festette, Petőfi énekelte... Auekdotázó cikk Andrássy Teréznek 
Kisfaludy Károly festette arcképéről a csöngei papiakban és 
Petőfi Sándor 18.19-1 tartózkodásáról Ostffyasszonyfán és 
Csöngón. 

4. sz. — Herczeg Ferenc: Csajthay Ferenc. Mint szerkesz-
tőt méltatja 40 éves újságírói jubileuma alkalmából. 

10. sz. — Surányi Miklós: A regényírás lélektana. A regény-
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író objektivitása önániítás, mint minden műalkotásban, i t t is 
az író a maga egyéniségét veti ki. Ezt a tételt szerző több kül-
földi írón il lusztrálja. 

21. sz. — Krúdy Gyula: A férfiruhás írónő. Vay Sarolta 
grófnőről anekdotázó modorban. 

25. sz. — Herczegh Ferenc: Ész és szív. Br. Podmaniczky Fri-
gyes jellemzése. 

27. sz. — Móricz Pá l : Tömörkény mint legényember. Novel-
lisztikus visszaemlékezések. 


