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

(Folyóiratok ÓM hírlapok irodalomtörténeti vonatkozású cikkei. 
Munkatársak: Alszeghy Zsolt, Baros Gyula, Brisits Frigyes, 

Gulyás Bál, Madzsar Imre, Pintér Jenő.) 

1. Folyóiratok. 

Akadémiai Értesítő. 1924. évf. 1—6. szám. — Négyesy László: 
Beöthy Zsolt emlékezete Beöthy Zsolt a szépirodalmi realizmus 
nak egyik nemes út törője volt nálunk regényeivel és novellái-
val. Irodalomtörténeti kézikönyvében a Toldy Ferenc után főleg 
Arany, Gyulai. Kemény, Salamon, Szász Károly munkássága 
nyomán kialakult felfogást ő értékesítette először és önállóan 
iskolai könyvben. Kisebb és nagyobb tanulmányaiban ítélete 
kevésbbé sommás, olykor kevésbbé plasztikus, mint Gyulaié, de 
lélektani elemzése behatóbb és szabatosabb, egyetemes irodalmi 
vonatkozásai sokkal messzebb ágazók. A nemzeti lelket tette az 
irodalomtörténet mozgató erejévé s határozot tabban érvényesí 
tette a folytonosság gondolatát . Az előadásmüvészetére nézve 
csak Kazinczy, Kölcsey, Gyulai azok, akiket elődeiül említhe-
tünk. — A Bizottsági JelentéseA-ből kitűnik, hogy a nagyju ta l -
mat Vargha Gyulának ítélték oda, a Marczibányi mellékjutal-
mat pedig Szabolcska Mihálynak; a Rákosi Jenő-jutalommal 
Papp Ferenc Br. Kemény Zsigmond című életrajzát, a „névtelen 
alapító" ju ta lmával lliedl Fr igyes Petőfi Sándor c. posthumus 
művét, Budapest székesfőváros ju ta lmával Bartóky József öszi 
esték e. elbeszéléskötetét, a Bródy-jutalonwnal Br. Wlassics Gyula 
Deák Ferenc c. munká já t tüntették ki. — Közli a füzet még 
n M. T. Akadémia ú j jutalomtételeit , továbbá Négyesy László 
búcsúbeszédét Békefl Romig temetésén és Kozma Andor gyás/. 
Iteszódét Lehr Albert ravata lánál . 

Budapesti Szemle. I92.">. évf. 1. szám. — Gopesu László: 
Jókai négy felköszöntője. Azoknak a kis beszédeknek közlése, 
melyeket Jókai 188.') íebr. 1-én uz Aranyember kolozsvári be 
mutiitn előadása után a tiszteletére rendezett lakomán mondott 
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el. — Elek Oszkár: A walesi bárdokról. A tárgyat illető külföldi 
irodalom ismertetése u tán a magyar vonatkozású adatok kerül-
nek sorra. Ilyenek: Gaál József: A bajvívók; Arany J . : A walesi 
bárdok; Tóth Endre: Az ötszáz gael dalnok; Mátra i Ernő : Bárd 
és t rn fa to r (tanulmány). 

Egyenlőség. 1924. 45. szám. Jókai és a magyar zsidóság. 
Jókai a zsidó-emancipáció egyik legelső ki küzdője volt úgy a 
I>arlamentben, mint a sa j tóban s szerető búvára a talmudnak 
es a rabbinisztikus literaturánnk. A bálás zsidóság 80%-ban 
jegyezte műveinek jubileumi díszkiadását s az ő soraiból kerül-
tek ki legelső ós legjobb fordítói és külföldi pro pagát órai. 

48—49. szám. — Jókai és a magyar zsidóság. Anekdoták 
Jókai életéből, melyek a nagy író filoszemiitizmusát bizo-
nyí t ják . 

Egyetemes Philologiai Közlöny. 1924. évf. 1—10. szám. -
Tolnai Vilmos: Arany és Madách ^arany a hindi". Arany Örök 
zsidója ötödik versszakának és Madách Az Ember Tragédiá ja 
1445. sorában is megtalálható szép, kifejező képe valószínűleg 
Byron közvetítésével került két költőnk stilisztikai készletébe. 
— Fa rkas Gyula: Magyar irodalomtörténctirás Erdélyben. Kris-
tóf György, a kolozsvári román egyetemen a magyar irodalom 
tanára , Petőfi és Wesselényi c. t anulmányában a kor áramlatai-
nak hatását ku ta t j a két teljesen különböző és mégis sokban 
azonos magyar zseni lelkére. György Lajos egyik dolgozatá-
ban a világirodalom magyar elemeit teszi vizsgálat tá rgyává , 
másik értekezésében pedig az erdélyi időszaki sajtóról szól. 
Érdekes adata, hogy Erdélyben a román megszállás előtt 
87 magyar lap volt s ez a szám m legutóbbi időkben 330-ra növe-
kede t t Borbély István az erdélyi magyarok számára megírta a 
magyar irodalom történetét 1825-ig. A mű a szerző irodalom-
történeti tájékozottságán kívül feltűnik azzal is, hogy széles 
világirodalmi háttéri ' van. Borbély szerkeszti 1924 eleje óta az 
Erdélyi Irodalmi Szemlét is. mely az irodalomtörténeti ku ta tás 
mellett a kr i t ikát is felöleli. 

Erdélyi Irodalmi Szemle. 1924. évf. 9—10. szám. — Császár 
Elemér: Egy félér magyar szépirodalma. A termés általános jel-
lemzésén kívül Ismerteti és bírálja Kozma Andor, Hangay Sán-
dor. Kosztolányi Dezső, Földi Mihály, Erdős René. Surányi 
Miklós, Csathó Kálmán és még néhány regényíró legújabb mun-
kált. Hass Károly: Érdél vi modern költök. Ligeti Ernő és 
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Hajnal László verseinek bírálata. Nem sok jót mond a dekadens 
kezdőkről. — Borbély István: Kutky IJUÍOS. Megemlékezés. — 
Jánossy Béla: Drámai előadások a kolozsvári magyar szíit-

i 

87 magyar lap volt s ez a szám a legutóbbi időkben 380-ra növe-
házban. Zilahy Lajos és Molnár Ferenc darabjairól. — Csűry 
Bálint: Régi magyar bejegyzések egy XVI. századbeli könyv-
ben. Nyelvtudósainkat érdeklő magyar mondatok a XVI. szá-
zad derekáról. —U. az: Petőfinek Egy telem Debrecenben című 
verséhez. A cigány vonatkozás magyarázata. — Bitay Árpád: 
Kemény Zsigmond egyik regényalakjáról. Márton Adolf t i tkárt 
Gyulai Pál alakja után rajzolta a legé-nyíró. 

Fáklya. 1925. évf. 1. szám. - Kelemen Viktor és Újvári Sán-
dor szépirodalmi folyóiratában Halmi Bódog a Rreviárium-láz-
ról ír. Szerinte a lángelmék munkáit nem szabad vakmerő kéz 
zel kivonatolni és tarka idézetekké csonkítani. Ez a félműveltség 
elősegítője. (Amiben a cikkírónak nincs igaza, mert a tudo-
mányos célú olvasó úgy sem fog megelégedni a kecses breviá-
riumokkal, hanem a tel jes kiadásokat veszi elő. Viszont az érdek-
lődő közönség sohasem fog kibékülni a teljes kiadásokkal s 
inkább bele se néz az írókba. Teljes Berzsenyit ma csak a taná-

.rok olvasnak, míg egy jó Berzsenyi-breviáriummal az ifjúságot 
is közel lehet hozni a halhatatlan költőhöz. Természetesen gon-
dos összeállítást kell nyúj tani , nem |>edig laposan kiválogatott, 
unalmas munkát.) 

Irodalomtörténeti Közlemények. 1924. évf. 3 - 1 szám. -
Solymossy Sándor: A Toldi-monda keletkezése (II.). A tárgyin 
vonatkozó kutatásokból kiderül: 1. hogy Toldi-mondánk min-
den részlete XII. századi francia hősénekek epizódjainak vissz-
hangja; 2. e francia hősmomlák Toldira ruházasát a nálunk 
alapított francia szerzetesrendek egyikének kell tulajdonita 
nunk; 3. fel kell tennünk, hogy a Toldi köré csoportosított 
monda-opizódokat még a XIV. század vége körül magyar éneklie 
foglalták s ennek törmelékei jutottak Ilosvai tudomására és a 
nép közé. — Császár Elemér: A negyvenes évek kritikai mun-
kássága (IV.). A Pesti Divatlap kritikai rovatának iienszel 
munn és Krdélyi egy pár bírálatán kivül legkiemelkedőbb jelen 
"égéi:'1. Valmt Imre Bánk bán birálata, amely először hirdette 
nálunk irósbau Katona művének nagy jelentőségét; 2. a Saeve " 
rln álnéven iró Dobrossy István egyik Irodalmi levele, mely 
szerint Petőfi legnagyobb költőink közül való; 8. Arany Toldi-
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jának egy névtelentől származó első beható ismertetése. - -
Badics Ferenc Bajzától kiadatlan forradalmi költeményeket. 
Oálos Rezső Kisfaludy Sándortól kiadatlan kéziratokat. Császár 
Elemér ismeretlen Tompa-verseket, Harsányi Is tván a Balassa 
irodalomhoz kapcsolódó adatokat közöl. — Timár Kálmán: 
A Dcbrcceni-kódex Aét példájáról megállapítja, hogy Discipulu* 
( = Herolt János) |>é)datárábó| valók. — Gulyás József Arany 
egyik verséhez (Vén gulyás) közöl jegyzetet s a Magyar Szép 
Magelona-korát illetőleg azt hiszi, hogy a XVI . századra 
tehető. 

Kathol ikus Szemle. 1924. évf. 3. szám. — Szinnyei Ferenc: 
Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig. A harmincas 
évek Pes t je az a keret, amelybe akkori i rodalmunkat bele kell 
képzelnünk. Kevés az író, kicsiny az olvasóközönség. Az í r á s i g 
nem jövedelmező foglalkozás, hanem hazalias kötelesség. Első 
irodalmi esemény e korban az Aurora : benne indul meg Fáy 
kísérlete után a magyar mondairodalom. A víg novella német 
hatás alat t születik meg. Jeleseink: Kisfaludy, Fáy, Kovács Pál, 
Üaray, Beöthy Zsigmond, Tóth Lőrinc, Csató Pál, Kuthy, 
Gaal. A történelmi novella az osztrák-német romantika és Kis 
faludy Sándor Hegéinek hatású alat t prózai rege-műfaj já fejlő 
dik; jobbak Kisfaludy, Mailáth és Bár t f ay novellái. Lassaii 
bontakozik ki a társadalmi komoly novella; a német almanach 
irodalom hatását muta t ja . Az első társdalmi regényben (Bél-
teky-ház) Wielaud diduxisa, Goethe regényeinek laza szerkesz-
tése és Lafoutaine érzelgős humora uralkodik, józan gyakorla 
t iassággal és éles nwgtigyeléssel párosulva. Csató már francia 
minták után indul. Gaal regénye krónikaszerű. Bulwer hatása 
P. Horváth Lázár szalonregényén és Bérczy Károly ha ti érez 
h«tő. 1K;M>-I>an lép fel Jósika. — A negyvenes évekkel irodalmunk 
is nagyot fejlődött: lüt t - ig egy regény és alig háromszáz novella. 
1836- 1848-ig több mint harminc regény é* ezerhatszáz novella 
jelent meg. Feltűnnek: Vajda Péter (a német romantika, Vol 
Uiiiv és u külföld keletieskedö irodalmának hatása alatt) , Eötvös, 
akinek „A falu jegyzője" akkori egész szat i r ikus életképirodal-
munknak tetőpontja, történeti regénye imdig a leggondosabb, 
szinte tudós tanulmánnyal megalapozott, de erős képzelettel és 
kiváló művészettel fölépített korra jz ; Kemény Zsigmond, aki 
uek „Gyulai PálM-ja e korszaknak legnagyobb és legértékesebb 
műve; Munkácsy. Fogarasl és F rankenburg n Sterne 
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hatása a la t t álló német humoros i rányt képviseli; Vörösmarty 
az Amadeus Hoffmann-félét ; Nagy Ignác a fővárosi életképet 
teremti meg, (iául fölfedezi az Alföldet, önállóbb tehetségek 
még: Berná t Gáspár, Lanka. Boros Mihály, Pákh Albert és Vas 
Gereben. A társadalmi novellában a német romantika hatott 
Kovács Pá l ra , Kölcseyre, Garayra , Császárra, Kunosra . Karacs 
Terézre, Kelmenfyre és Lakos János ra ; a francia romantika 
hatásá t lá t juk Nagy Ignác, Gaal és Kuthy írásain, Márk, Pálffy 
Albert, Degré Alajos és Jókai elbeszéléseiben. A történeti novel-
lában Kuthy , Fáy, Vörösmarty és Gyulai a kiemelkedőbbek. 
Stílus terén is nagy a forrongás, de a fejlődés mégis szembe-
tűnő. 

4. szám. - Gopcsa László: Gárdonyi Géza tanítói munkás-
sága. Gárdonyi Agárdpusztán született; tanítói pá lyá já t Kará-
don kezdte meg 1881-ben; innen 1882-ben Devecserbe, 1884-ben 
Sárvár ra , majd Dabronyba kerül t (1885 aug. 5-ig működött itt). 
Taní tói munká j á t ..Az én falum"-ból ismerhet jük meg. 

ti. szám. — Prohászka Ottokár: Az erkölcsi válság. „Van 
nálunk is egy bestiális káromkodó s a Fölségessel szemben tel-
jesen blazírt költő, Ady Endre, aki minden eszményt lehúzott 
és bemocskosított: Istent, a Szentháromságot, a Szentlelket. 
Krisztus Urunkat , Szűz Máriát , a hazát, a nemzetet, a nőt." 

7. szám. — Walter Gyula: Hogisieh Mihály emléke. 1919 aug. 
6-án hány t el. Polgári családból származott ; hang já ra már gyer-
mekkorában ráfordul t a figyelem. Szerette az éneket és ez ösztö 
nözte az egyházi ének és zene múl t jának a kuta tására . Szomo-
ron, majd Kürthön, 1868-tól l ludán lelkészkedett ós 1879-ben 
bocsájtotta közre „A keresztény egyház ősi zenéje" c. főművét. 
Ez nyitotta meg előtte a M. T. Akadémia kapujá t . Nagy a jelen 
tősége az ősi magyar egyházi ének fe lúj í tásában is (Őseink 
buzgósága). 1898-ban av. esztergomi fökáptalun tag ja lett. 

Levéltári Közlemények. 1924. évf. 1 - 4 . szám. — Mályusz 
Elemér: Az Országos Levéltár N ádatdy-levél tárának magyar 
levelei. Újabb 16 levél közlést*, mind Nádasdy Tamáshoz intézve. 

•Ma Este. 1924. évf. 41. szám. — Rákosi Viktor filmen. For-
gács Antal, a Glória filmgyár igazgatója. „Holnap kezdődik az 
élet" címmel filmre tette Rákosi Viktornak az utiechtl diákok-
ról szóló regéuyét. 

:»>. szám. - Nádas Sándor: Ily Ernert Vajda. Riport Vajda 
Krno iiMjcv sikeréről, melyet Londonban aratott Fata Morgann 
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(Délibáb) című darabjával. — Szonmházy István: Diskurálgatás 
Móricz Zsigmonddal a Vadkan próbái alkalmából. Megtudjuk 
a cikkből, bogy Móricz nem iszik, nem dohányzik, nem kártyá-
zik, hogy a színműíráshoz nagyobb kedvet érez, mint a regény-
íráshoz s már 18 éves korában írt egy drámát Sertorius cím-
mel a Nemzeti Színház valamelyik pályázatára; hogy előzetes 
szcenárium készítése nélkül fog az íráshoz s hogy az írás 
annyira kifárasztja, hogy egy-egy nagyobb műve megírása után 
szanatóriumba vonul pihenni. Ha megvan hozzá a lelki disz-
pozíciója, akkor egy nyomtatott ívet ír naponta, pedig csak 
reggel 5-től délelőtt 10-ig szokott dolgozni. A Vadkant három 
évvel ezelőtt írta, amikor iné}* naturalista volt, de ma mái-
nem az. 

4K sz. — Vajda Ernő Amerikába megy, hogy megnézze 
sikereit. Vajda Bécsbe költözik, mert Budapesten baj van a 
lakáskérdéssel, no meg azért is. mert sokat kell tárgyalnia kül-
földiekkel: igazgatókkal, akik csak Bécsig jönnek cl. 

4!). szám. — Tábori Kornél: Jókai, a gavallér. Apró adatok 
Vály Mária levelei és naplójegyzetei nyomán. 

Magyar írás. 1925. évf. 1. szám. — Négy évi munka után. 
líuitli Tivadar szerkesztő beszámol szépirodalmi folyóiratának 
négyéves küzdelméről. „Az a nagy írói csoport, amelyiket a 
Nyugat dobott ki a fórumra, egy élet. eredményes és termékeny 
munkája után hanyatlóban van. Amikor végleg kidől, kell, hogy 
kiulakult (iatal generáció legyen itt, amely a helyére áll." A szer-
kesztő köré lelkes baráti kör csoportosul. 

.Magyar Nyelv. 1924. évf. 9—10. szám. Vitéz Házi Jenő: 
A soproni magyar-latin szójegyzékvi egy liatal magyar iskola 
mester í rhat ta 1375—1.185. évek között. Szóanyagának bőség*' 
(. 217 szó) nem versenyezhet sem a Besztercei-, sem a Schlagli-
szójegyzékkel, de koránál és eredetiségénél fogva nagy jelentőségű. 

Mult és Jövő. 1924. dec. — Schlosz Lajos: Kiss József édes-
anyjának jeltelen sírja. Klein Dávidné Glatter Emília s ír ját a 
rimaszombati régi temetőben már 1910 tá ján impozáns sírkővel 
akar ták megjelölni. A mozgalom élén Lörinezy György, akkor 
gömörmegyei tanfelügyelő állott, de Kiss József letiltotta a 
gyűjtést , mivel maga akar ta viselni a sírkő költségeit, A költő 
szándéka azonban csak szándék maradt s most Rimaszombat 
zsidó társadalma fáradozik azon. hogy a költő anyjának emlé-
két megörökítse. 

IriMluloiutttri^uot. 
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192."). jaii. — Cholnoky László: Jókai. Cikkíró szerint épp 
oly kevéssé igaz az, hogy Jókai „valami különös, szinte szokat-
lanul mély vonzódással vonzódott a zsidókhoz'-, — mert „ilyen 
keresztény ember nincs", — mint ahogy nem igaz, sőt egyenesen 
képtelenség az az állítás, hogy „Jókai titokban mélységes ellen-
szenvet táplált magában a zsidósággal szemben és ezt az érzését 
csak opportunitásból takargatta". , 

Napkelet. 1924. évf. 1(1. szám. — Bartouiek Emma: A Magyar 
Nemzeti Múzeum Kossuth-kiállítám. Az emlékkiállí tás célja az 
volt, hogy a magyar mult e nagy a lak jának fölelevenítésévei 
az ő történeti szerei>e i ránt fölkeltse az érdeklődést. 

1925. évf. 1. szám. — Rédey Tivadar : Surdnyi Miklós iro-
dalmi tanulmányai. Surányi gondolatkifejtésében nem mindig 
nyilatkozik meg a módszeres i rodalomtudomány fegyelmezett 
sége, de az író szubjektív szentélyébe való bepillantás kárinitol 
a szigorúbb szakszerűségért. — Dézsi Lajos: Gróf Apponyi Sán-
dor. A magyar könyvgyűj tők nesztora most fáradozik Hunga-
rica c. nagybecsű bibliográfiái műve harmadik és negyedik köte-
tének saj tó alá rendezésén. 

2. szám. — Brisits Fr igyes : Vörösmarty hagyatékából. 
„A merengőhöz" c. vers első fogalmazványának és Egressy 
Gábor „Emlékezés Vörösmar tyra" című kéziratának ''özlése. — 
Horváth János : Ady-múzcum. Arany János halál;* „ín több 
mint négy évtized j á r t el s Arany-múzeumot senki sem indí-
tott és még nincs kielégítő életrajzunk. E g y Arany-múzeum 
megindítása ma sem volna késő. sem fölösleges. Viszont az Ady-
múzeum kérdése korai- — Baros Gyula: Színdarab Csokonairól. 
Halis István háromfelvonásos történeti vígjátékának ismertetése. 

Népélet. Az E thnograph ia 1923-tól kezdve ezzel a címmel 
jelenik meg. — 1—3. szám. — Tolnai Vilmos: A magyar mytho-
logia és írója. li>olyi Arnold báró Mednyánszky Alajos házá-
ban, mint nevelő, nyerte az első ösztönzést a néphagyomány 
tanulmányozására. l e g n a g y o b b hatással Grimm J a k a b volt reá, 
nki később bensőleg érdeklődött, is Ipolyi munkássága iránt . 
A Klsfaludy-Társaság 1846-1 eredménytelen pályatétele adta 
Ipolyinak a gondolatot nagy müve megírására , Toldy Ferenc 
nagy örömmel közölt belőle mutatványt az Űj Magyar Múzeum-- «# 
lián. (Wngcry Antal élesen megtámadta a művet. Danteiik 
János iH'dln: nem ép|N>u szerencsésen védelmezte. A nem várt 
támadás Ipolyit nagyon elkedvetlenítette, de nz csak mende 
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monda, hogy kivonta müvét a forgalomból. Mai szemmel mito-
lógiai rendszerének m á r csak történeti értéket tulajdoníthatunk, 
de elévülhetetlen érdeme, hogy akarat lanul is az összehasonlító 
folklórnak vetette meg nálunk az alapját . — Óváry Zoltán: 
Rózsa és Ibolya. Arany János verses népmeséje. Arany J ános 
a nép a jkáró l vette költeménye tá rgyá t . Eddig nálunk a mesé-
nek húsz változatát ismerjük. Ezek közül bizonyára egy nagy-
szalontai változat volt Arany János forrása. Alig van nép, 
i ;«ly e mesét ne ismerné. Legrégibb talán egy szanszkrit 
változat. 

4—6. szám. — Solymossy Sándor : Molnár Anna balladája. 
Az 1864-ben lejátszódott „Vadrózsaper" egyik t á rgya a Molnár 
Annáról szóló népballada volt, amelyről Grozescu, Marienescu 
és más oláh írók azt állították, hogy egy oláh népénekből szár-
mazott s Kriza János fordí tása vagy legjobb esetben erdélyi népi 
átvétel. Azóta e népballadának számos más változata lett isme-
retessé hazánk legkülönbözőbb vidékeiről. A nemzetközi mese 
kincs egyik darabjával van dolgunk, mely Euró|>a-szerte el van 
t< rjedve és a „kókszakáH"-típushoz tartozik. Éppen az oláh „nép-
ének'' keletkezett a magyarból, sőt valószínűleg Marienescu mű-
fordí tása illetőleg utónköltése, a magyar szöveg alapján. 
Egyidőben oláh írók seregestül költöttek és adtak ki népi ter-
mékek gyanán t ilyen balladákat. 

Nyugat . 1924. évf. 23. sz. — Ignotus-szám. Schöpflin Aladár : 
Ignotus sorsa. „Az elsők egyike volt azok között, akik ki merték 
mondani, hogy a magyar politika legsürgősebb kérdése az álta-
lános vá l a sz tó jog . . . . ö vette észre először a magyar irodalom-
nak azt a szükségszerű elhaj lását a régi romantikától, amelyet 
a magyar emberek élménytömegének megváltozása, az egész 
magyar élet átalakulása tet t szükségszerűvé." Ignotus: A kri-
tika lélektanához. A kritika: „felebaráti öncsalás, erkölcsös ön-
kielégítés, szent prófétaság, melynek szent volta abban fogan, 
hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze". — Fenyő Miksa: 
Ignotus. „A Nyugat küzdelme sokáig szabadságharc volt. 
Szabadságharc tradíciók ellen, melyeknek értéke, jelentősége 
van a politikában, morálban. de a művészetben éppen csak hogy 
jelzik az akadályokat , melyeken a tehetség átveti magát." 
Dóczy Jenő : Ignotus irodalomtörténeti szerepe és jelentősége. 
IgiHitus leginkább újságíró: vérbeli Individualista, tehát szűk 
tégképen szélső lilieralista. A múlttal nem sokat törődik, a t ra 
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diciók ápolására nem gondol. Történelmi tekintetet nélkülöző 
racionalizmusa és szabadságszomjasó individualizmusa tették az 
irodalmi forradalom vezérévé. — Földi Mhály: Ignotus, — élet 
és erpdméng. Ignotus sorsa a költő sorsa, aki eltévedt e korban, 
mely pol i t ikájában és társadalmában nem tud ja használni a 
költőt. 

Pásztortűs. 1924. évf. 17. szám. — Bitay Árpád: Terméke-
nyítő lelkek. A Báthory Is tván erdélyi tejedelem által alapított 
kolozsvári katholikus gimnázium most ülte negyedfélszázados 
fordulóját . .Jézustársusági és kegyesrendi tanárainak sorában 
sok híres férfiú működött, így: Szántó István, Sámbár 
Mátyás, Gyalogi János, Kunies Ferenc, Kapr inai Is tván, 
Hell Miksa, Taksonyi János, Molnár János, lllei János, 
Baróti Szabó Dávid, Pállya István, Bolla Márton, Koppi 
Károly, Bnezy Emil, Erdösi Imre, Vass József, Vajda Gyula, 
Erdélyi Károly, Lóky Béla, Perényi József, Biró Vencel. 

Moldován Gergely: A piaristák melegében. A cikkíró 
1867-ben érettségizett a kolozsvári katholikus gimnáziumban. 
Ekkor már román író volt. Fölveti azt az érdekes kérdést, hogy 
a magyar kultúra és iskola tizenhatesztendős hatása ellenére 
miért kezdte meg pá lyafu tásá t mint román író; mi tartotta lönn 
benne a román nemzeti érzést, hogy a magyartól elsajátí tott 
tudományt faja javára értékesítse? Felelet: a nem inagyarajkú 
tanulókat senki sem bántotta, élhettek szüleiktől örökölt érzé-
seik szerint, sőt külön önképzőkört is a lakí that tak. „Közülünk, 
kik ott j á r tunk , egyik-másik annyi hálával tartozik a piarista 
a tyáknak, ami t semmi földi jóval viszonozni nem lehet." -
György Lajos: (budiig életek. A kolozsvári katholikus gimná-
zium híres tanulói: Pázmány Péter, Bulásfi Tamás, Gyalogi J á 
nos, Apor Péter, Mikes Kelemen. Buczy Emil, Jósika Miklós, 
Balázs Sándor, Petelei István, Torma Károly, Szamosi János. 
Farkas Lajos, Erődi Béla. Jánosi Béla, Kalmár Elek, lícvai 
Károly és mások. Az iskola rendkívül hatott a románok szellemi 
fejlődésére is. FJcsodálkozik az ember, hogy milyen nagyhatású 
vezetőférilak kerültek ki innen. Fájdalom, nem a mi j avunkra 
dolgoztak, hanem a maguk nemzetéért. 

1K. szám. Bitay Árpad: Erdély nagynevű halottai. KOIOZH 

várt ny orosznak: lleltai Gáspár , Ssencsi Molnár Albert, Apá 
czal Caert János . Misztótfalnál Kis Miklós, Bftloni Farkas Sán-
dor. Aranyosrákost Székely Sándor. Jósika Miklós, Kriza J á 
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nos, Debreczeni Márton, Mikó Imre, J akab Elek, Brassai Sá-
muel, E. Kovács Gyula. Gyulafehérváron, a fejedelmi és főpapi 
halattakon kíviil. Geleji Katona István. A Maros völgyében 
Bod Péter, Barcsai Ábrahám, Dávid Ferenc Nugyenyeden Pá 
pai Pá r i z Ferenc. Marosvásárhelyt a Bolyaiak, Pogarasi Pap 
József, Szász Károly, Petelei István. Fogarason Kozsnyai I)á 
vid. A székelyföldön Apor Péter , Cserei Mihály, Benkő József. 
„A Mezőség egy árnyak d iófá ja alatt Kemény Zsigmondnak má-
sok számára világító és sa já t magát felemésztő fáklyaként el-
égett porhüvelye vegyül el az anyaföld titokzatos erőivel." 

2t>. szám. — Kiss Ernő: Csokonai Vitéz Mihály. Kegyeletes 
megemlékezés. — Az Erdélyi Irodalmi Társaság megkezdte fel-
olvasó üléseit. Dózsa Endre elnöklete alatt székfoglaló előadá-
sokat ta r to t tak : Makkal Sándor novellista, Tavaszy Sándor 
filozófus, VValter Gyula költő. — Elhány t Mailand Oszkár egy-
kori dévai főreáliskalai tanár, a csángó és román népköltészet 
termékeinek buzgó gyűj tő je . 

21. szám. Dézsi Lajos: Emlékezés Szabó Károlyra. Szüle-
tésének századik évfordulójára . — Pataki Jenő : Kolos-vári Jor-
dán Tamás. A XVI. századi orvostudományi író életéről és mun-
káiról. Kolozsvárt született, Briinnben halt meg s latin nyelven 
érdemes könyveket írt. — Walter Gyula ismerteti az erdélyi 
lírikusok legújabb köteteit s helyesen említi, hogy mennyire 
ellepte Erdélyt a líra. Nagyon sok a verselő, de kevés a költő. 
— Hass Károly is ismertet egy ú j lírikust. 

22—23. szám. — Gondosan egybeállí tott karácsonyi füzet 
Prohászka Ottokár, Szabolcska Mihály, Vargha Gyula, Har-
lóky József. Berde Mária. Krüzselyi Erzsébet, Remény ik Sán-
dor, Bodor Aladár, Komáromi János, Mécs László és mások 
cikkeivel. — Gulyás Károly: Holyai Farkas egyetlen művészi 
ureképtamilmánya. Az Idösebbik Bolyai egykorú arcképének 
rajzolójáról. Szabó János erdélyi festőművészről. — Császár 
Elemér: Realizmus és romantika. Esztétikai párbeszéd. A téma 
megvilágítása könnyed formában. J a k a b Géza: Komáromi 
János. Írói arckép a kiváló elbeszélőről. Komoly és értékes 
könyvismertetések a magyarországi és erdélyországi újdon-
ságokról. 

1925. évf. 1. szám. Kristóf György: Irodalmi életünk új 
esztendeje. Az 1925. év II kegyelet éve. A Magyar Tudományos 
Akadémia megalapításának. a Zalán Futása megjelenésének és 
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Jókai Mór születésének századik évfordulóján kíviil erre az esz-
teudőre esik Greguss Ágost, Lóvay József százéves, Gvadáuyi 
József kétszázéves, Apáczai Cseri János és Gyöngyösi István 
háromszázéves születési évfordulója. — Itass Károly: Írók és 
évszámok. Érdekes adatokkal mutat r á ar ra , hogy egyes írók 
milyen koráu, mások milyen öreg korban alkottak művészi 
remekeket. Tizenkétéves kortól húszéves korig a kezdő kor, 
innen kilencvenéves korig a kiforrott alkotások kora. — IJiró 
Vencel: A magyar irodalom eszperantó nyelven, önérzettel ál-
lapíthat juk meg, hogy az 1923. és 1924. évi eszperantó nemzet-
közi irodalmi versenyen egy-egy magyar író nyerte el a leg-
nagyobbik díjat . Azonkívül a magyar irodalom is bevonult 
fordításokban az eszperantó irodalomba. Elismert nevű fordító 
Kalocsay Kálmán budapesti orvos. Egyúttal híres eszi)crantó 
költő is, éppen úgy, mint l laghy Gyula. A világversenynek ők 
Voltak a győztesei. Az erdélyiek között Engelinann Ferenc szer-
zett érdemeket magyar írók fordításával. — Walter Gyula: 
Pálffyné Gulácsy Irén. A népszerű erdélyi írónő eddigi mun-
kásságának ismertetése. Színműíró, regényíró és novellista. 
Több pályadí jat nyert. A magyar f a j szeretetével í r j a munkáit . 
> Protestáns Szemle. 1924. évf. 10. szám. — Révész Imre: 
A magyarországi protestantizmus tudományos történetírása. 
A címben í r t tárggyal kapcsolatos hiányok ismertetése. Igen 
nagy mértékben megkönnyítené úgymond a megoldásra 
váró feladatok elvégzését, ha valamely egységes munkaszerve-
zetet (pl. Egyháztürtéivelmi Társaságot) lehetne létesíteni a 
magyarországi protestantizmus történelmének tudományos mű-
velésére. 

Színházi klet. 1924. 44. szám. — Az Ember Tragédiája cszi»e-
rautóul. Madách remekművét Kalocsay Kálmán fordította le 
eszperantóra s a fordítást az egész világ eszperautó tagjui lel-
kesedve ismertették. 

f>2. szám. — Tábori Kornél: Jókai és a színészet. Kgy sereg 
anekdota. 

Szoeialuiiius. 192.'). évf. 2. szám. Keleti Márton: Jókai 
demokráciája. Mi alkotja Jókai demokrác iá já t ! A nyelv, a lá-
tás, a kis emberek társadalmi életének szerető föltárása. A ma-
gyar közönséget ő nevelte a liberalizmusra. Ne kicsinyeljük ezt " 
e* ne feledjük, hogy annak idején mindez nagy lépés volt. 

J idők. 1924. évf. 49. szám. Tábori Kornél: Irodalmi kurio-
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zumok. ,)ókui és Gyulai ismeretlen, levélváltása. (Helyesebben 
Jóka i két levele: az egyik 1870-ből, melyben akadémiai szék-
foglalóját jelenti be s annak bizarr címét magyarázza; a másik 
1893-ból, melyben megköszöni, bogy Gyulai a Zsidó Fiú kéz-
iratát előkerestette az Akadémia levéltárából.) 

II. Hír lapok. 
A N é p . 1925. jan. 9. — liákosi Jenő tragikuma. Vezércikk arról, 

hogy R. J. milyen elszigetelten szemléli a mai magyar világot, mely a régi 
liberális Magyarország romjain keletkezett. R. J. kiválóságát senki sem 
vonja kétségbe, <lc a magyar gondolatot ma már nem az ő eszközeivel akar-
juk diadalra juttatni. 

A z Ú j s á g . 1925 jan. 4. — Markó Miklós: .4 Falurossza 50 éres jubi-
leumaii. A cikkíró fölkereste Gömörputnokon Tóth Ede nővérét, a 83 éves 
Fejes Lászlónét, egy ácsmester özvegyét. Tóth Torézia szerint Göndör Sándor 
HÍ életben ácslegény volt. A népszínmű többi alakja is ott járt-kelt annak 
idején Giimörputuokon. Ma már elhunyt valamennyi, de emlékük ma is él 
a putnoki öreg emberek között. 

Budapesti Hírlap. 1925 jan. !t. — Takáts Sándor: Ilkán seu Jókaii. 
A Jókai-család az lika vagy Jóka nevű csallóközi szigettől kapta nevét. 
Innen származott át Komáromba. A XVI. századi Jókaiakről több érdekes 
adatot közöl a cikkíró. — Jan. 10. Berzeviczy Albert: Az opera és a dal 
az ötvenen (rekbeu. Készlet egy nagyszabású történeti munkából. A magyar 
daljáték és dallamszerzés történetének feledésbe ment adatainak egybegyűjtése. 
— Jan. 28. Feleki Sándor: Lenan magyarsága. Tárca a kiváló német költő 
lírájának magyar motívumairól. — Jan. 31. Kozma Andor: A teljes nmnyur 
Faust. A kiváló költő elmondja műfordításának történetét. A kiadás érdeme 
Ranschburg Viktoré, a Pantheon vezérigazgatójáé. 

.Magyarság. — Világlexikon. Rámutat a legújabb magyarnyelvű kézi-
kxikon kiáltó irányzatosságára és felületességén;. „Minden adatán és minden 
során a Jászi-féle forradalmi radikalizmus észjárása és célzata érzik. A múlt-
ban is volt. példa rá, hogy nagy enciklopédiák készültek meghatározott és cél-
tudatos világnézeti programmal. Az azonban egészen a ritkaságok közé tar-
tozik, hogy egy egyetemességre és tárgyilagosságra törekvő fiiciklopédia ilyen 
nyers atlagokban tálalja fel a maga világnézeti kész l e té t . . . Olyan világnézet 
levegőjót áraaztja magából, amelyet a magyar társadalom óriási többsége 
idegennek tart. és kiközösített magából. Álruhában és más cím alatt ugyan 
azokat a törekvéseket szolgálja, melyeket a Huszadik Század társasága annyi 
elszántsággal és lelkiismerot.kmeéggel propagált a magyar értelmiség körében. 
Rá kellett mutatnunk, hogy inilven árut próbálnak egy új kalózlobogó alatt 
ismét forgalomba csempészni." 

N é p s z a v a . 1925 jan. vasárnapi számok. Benedek Marcell: Tájékoztató 
a rilágirodalomban. Ismeretterjesztő tárcák az ókori, középkori ee újkori 
világirodulom fejlődéséről. 

8 <>rai l ' j s ág . 1924 <k-c. 12. Uoga Okiárián. A volt román kultusz 
n.inisxter eg\ ik legutóbbi nyilatkozatának ismertetése, ( ioga 1910 Un, ami 
kor a nzegivli áUnmfogházban ült. mefiamerkadett Ady Endrével. Ady kveM 


