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Csengey Gusztáv. 
A név, melyet e sorok fölé í r tunk, jóformán csak két művé-

ben él: egy költeményben, amely a lengyel forradalom idején 
a Vasárnapi Újságban jelent meg (Fogoly lengyel), és egy i f jú-
sági műben, amelyet az eperjesi Széchenyi-kör tet t a mai i f jú -
ság kezébe 1912-ben, a költő írói működésének ötvenedik év-
fordulóján. Pedig gazdag költői pálya van e név mögött. Szép 
ós becses munka volt tehát az, amelyre S Z Í V Ó S Béla válalkozott, 
amikor a miskolci ág. hitv. ev. jogakadémia szemináriumának 
értekezései között megrajzolta életének és irodalmi működésé-
nek képét. 

1842-ben született Révkomáromban. Első olvusmányai 
mesék voltak, szerette Cervuntes regényét, — első verse i»edig 
Mueius Scaevoláról szólott. Deák kora hozta meg az első szerel-
met és az első szerelmes verseket (Hófehérke-ciklus). Iskolai 
évei közül legerősebb hatással a nagykőrösiek voltak reá: ha 
nem is volt Arany Jánosnak taní tványa, de azok közül kerül-
tek a bará ta i : Dömötör János, Bará th Ferenc, Nagy Gusztáv. 
A Fogoly lengyel ihlete is e környezetre vezethető vissza. A pesti 
teológián már humoros naptár t , ma jd gyermeklapot szerkeszt 
(Gyermekbarát), s ekkor í r j a legszebb ciklusát Ballagi Mór leá-
nyához, Jozelinhez. 1866-ban külföldi egyetemre megy (Jénában 
fordí t ja le a híres Bursch-nótát : Ballag már a vén diák), majd 
Aszódon tanárkodik. Szerelmi l í r á j a gazdagou árad (Eszter: 
Templomos vitéz dalai; Edit) . 1871-IKMI jelenik meg Hullámok 
közt c ímű regénye, majd a Mocsarak királya; i t t í r j a Gavallé-
rok, A másvilágon. Címer rabjai regényeit, Ida emléke című 
dalciklusát, és i t t kezd nagy költői elbeszélésének, a Don Quijote-
nak tervével foglalkozni. „A mesében Máncsal Béla, a szegény 
nótár ius 11a, egy főrangú hölgyhöz akur felemelkedni. Hogy «• 
hozzá emelkedhessek, szerelme a politikára viszi s a szerelem 
ex politika útvesztőjén tévelyegvén, nagy csalódások után ki-
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ábrándul, szakít a múlttal, népnevelővé lesz. A korrupció bor-
bélya üti ki kezéből a fegyver t s attól kezdve mint névtelen 
munkás küzd eszméjéért, a független Magyarországért ." Ez a 
l írai elbeszélés Csengey Gusztáv életének a költői visszaverő-
dése. 1886 óta Eperjesen a jogakadémián tanított , 1919-ben a jog-
akadémiával együt t menekült Miskolcra. Verseinek gyűj temé-
nyes kiadása 1874-ben jelent meg, 1877-ben a Petőfi-Társaság 
t ag jává választotta, vallásos költeményeit a Luther-Társaság, 
amelynek tiszteleti tagja , tette közzé. Szerelmi l í rá jában erő-
sebb az ejjedő szerelem hangja , hazafias l í rá ján a keserűség 
uralma az állandó, míg vallásos darabjaiból a megnyugvás 
melege árad. A három érzést eggyé olvasztja becsületes magyar 
szívében, amely a régi magyar erények rajongója, a tisztességé, 
honszereteté, Isten-hité. A kiegyezés korszakával ennek a 
magyar eiénykultusznak a halódását s i ra t ja , ezért érzi a maga 
é lekharcá t donquijoteizmusnak. Nemes magyar lélek, meleg, 
hangulatos dalok: ez az. ami Csengey Gusztáv helyét a magyar 
irodalomban kijelöli. 

Vörösmarty Mihály könyvtára. 
A rátóti kastélynak — a többi Vörösmarty-emlék mellett — egyik leg-

nagyobb értéke Vörösmarty Mihály könyvtára. A könyvek ma is abban a 
ezekrénybon foglalnak helyet, amelyben valamikor Vörösmarty Mihály maga 
rendezte volt ol őket. A könyvtár nemcsak kegyeletértékíi kincs, hanem Vörös-
marty lelki műveltségének, ihlet-életének tmkxzor tudományos forrásjelzöje, 
avagy tájékoztató eligazítója a mint ilyen, meg UvsUl hetetlen irodalmi értéket 
jelent,. Az alábbiakban felsoroljuk a magyarnyelvű könyveket. 

Szent Biblia. Károli Gáspár. Kőszieg, 1850. — Bajza összegyűjtött Mun-
kái. I—II. kötet.. Pest, 1851. — Berzsenyi Dániel összes Müvei. Döbientei 
Gábor kiadása Budán. 1842. — Bethlen Imre: Második Kákótzi György ideje. 
Nagy Enyodon, 1829. — Emléke Gróf Ik'thlcn llosalia Ur Asszonynak. Nagy 
Enyeden, 1832. — Ellenőr. Politikai Zsebkönyv. Szerkeosté Bajza. Német-
országban, 1847. — Czuczor Gergely: Hunyadi János Viselt Dolgai. Engel és 
Fewlertöl. Budán, 1K52. — Dioaxeghy Sámuel-Fazekas Mihály: Magyar 
Küvíwz Könyv. Első Kész. Debrecenben, 1807. — Eötvös József: Budapesti 
Árvi/konyv. ötödik kötet. Pesten, 1841. — Eötvö* József: Koforin. Lipcse. 
Isid. — Bölöni Karkas Sándor: Utazá* fcszak Amorikában. Kolozsvár, 1834 
— Páltián Gábor: Napoleon önéletírása, saját keze és dictálása után. Pesten, 
1829. — Káv András: Sxépirodalmi összes munkái. Harmadik kötet. A Bél 
teky Ház. T u m f f a y . I. Pesten, 1844. — Gorovo István: Nemzetiség. Pesten. 
1842. — Gróf Gvadányi Jóisef: A Világnak Közönséges Históriája. IV. kötet. 
PoMiubaa. 1797. — Oróf Gvadányi József: Unalma* örákban Vagy-in A Téli 
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Hosszú Estvéken Való Időtöltés. Posonban, 1795. — lli'ltai Gáspár: Krónika a 
magyaroknak dolgairól. 1. darab. IV. rész. — Kazinczy Eredeti Munkái. Máso-
dik osztály. Levelek. I—II. kötet, összeszedték: Bajza József és Schedel Fe-
rencz. Budán, 1842. — Kisfaludy Sándor: llunyady János. Históriai dráma. 
Budán, 181(>. — Magyar nyelvtan. A középtamodák második osztálya szá-
móra. Budán, 1848. — Margitai János: Énekes könyv. Debreczen, 1736. — 
Páll Dienes: Vadásztudomány. Első kötet. Budán, 1829. — Ifj. Palugyay 
Imre: Megye-Kendszer Hajdan és Most. III. kötet. Pesten, 1847. — Horváth 
Cyrill: Tirus. Budán, 1834. — Horváth Mihály: A Magyarok Története. Har-
madik szakasz. Pápán, 1844. — Horvát István: Magyarország Gyökeres 
Uégi Nemzetségeiről. Pesten, 1820. — Petőfi összes Külteményoi. Pest, 1847. 
— Révai Miklós: Elegyes versei. — Gróf Széchenyi István: Stádium. Lipcsé-
ben, 1833. — A Kelet Népe. Pesten, 1841. — Szontagh Gusztáv: Propylaeu-
mok A Magyar I'hilosophiához. Budáin, 1839. — Társalkodó. 1832. I. évi 
folyamat. Második fele. — Toldy Ferenc: A Magyar Nemzeti Irodalom Tör-
ténete. I—II. Pesten, 1851. — Virág Benedek: Poetai Munkák. Pesten, 1822. 

Zrínyinek Minden Munkaji. Kiadta Kazincz) Ferencz. Pesten, 1817. 
Hrisit* Frigy**. 

Jókai-emlékkönyvek. 
Arról a kiapadhatatlan bőségről, amellyel képzelete a mesemotivumokat 

önti regényeiben, Jókai önéletírásában ezt írja: „Hogy tárgyaimból nem tudok 
kifogyni, abban segítségemre van maga a közönség. Ami csak jellemző adat. 
ötlet fölmerül a napok történetében, azt nekem mindenünnen beküldi egy -egy 
ismeretlen jóbarát." (Jókai Mór önmagáról. Franklin, 194)4. 33. 1.) A jöbarátok 
segítségét kiegészítette Jókai énkiklődése, amely maga is bővt<n gyűjtötte a 
kuriözus adatokat. Ezt az adatgyűjteményt a Nemzeti Múzeum Jókai-ereklyéi 
közt az a huszonhat jegyzökönyvecske őrzi, amelyre most hívta fel a figyelmet 
.1; F.nt IIAriiiaxkiiiij/rr. Ennek közléséből Jókai fantáziájának kohóját oh 
érdekes világításban látjuk, hogy néhány ötletcsomóját érdemesnek tartjuk 
ide iktatni. A Vll-es számú noteszből ilyen témák kerülnek elő: „Életbiztosítás 
öngyilkossági spekulációval. — Hölgyek, akik leisszák magukat s a férfiakkal 
versenyeznek. — Pajtás rászedi barátját költött levelikkel, mintha az imádott 
hány kérne tőle pénzt. — Hészeg emhsr. aki egy pálinkával töltött marhabelet 
csavart a teste köré. — Apáraköntüslien amolyan leányok. — Staroess farmer 
öt, leányát elragadja öt Hardy-tiú. Hevans: Starness apó elragadja Hardv-fiúk 
önvegy anyját. — Férj 300 frt.-ot talál feleségénél; ez azt mondja: találta, 
xiínházhan. Férjet szomszédjai elárulják talált, pénz titkolásáért. Kerít öné 
lievallja pénz en<detét; férj kéri felesége szeretőjét, bizonyítson mellette. — 
Két zxebinetszö kölcsönösen kilopja egymás zsebéből a tárcát. — A csodaorvos, 
igazi diplomája van. az mm jövedelmez; kiadja magát kuruzslónak, fényesen 
megél belőle. — Angol lord új házas korában elveszti szcmevililgát egy 
vadászat alatt lövi'vtöl. Húsz év múlva egy orvos visszaadja szemevilágát. 
Lord válő|M>rt indít hüségiveu ápoló felesége ellen, mert nem találja oly szépnek,.* 
mint régen. — Párbujvivók. Golyóváltás után két fürj elesik. Ezért elítéltetnek 
vadászati kihágás miatt. — Meglátogatja nagyapját, aki imíaeuniMi csontváz. 

Kntreprimt hivutiilmika mlszutazást tesz ingven Flnrenzbu, olasz főúr 
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koporsójával. Pisában beszentelik. De profumlis ének." — A XI l-ee számúból: 
„Sándor gróf fogad, hogy Bécsben lecsukatja magát. Vendéglőbe mint drótostót 
letelepszik. Pompás ebédet rendel, végül ezressel tizet; rendőr bovisz i . . . — 
ínség idején elindul a szegény ember Istent keresni." — A XVIII-as számúból 
érdekes: „László Fülöp müncheni kis festő. Kitüntetik, skót lord leányival 
megismerkedik, húsz esztendős, megszeretik egymást, lord megtiltja közeledést. 
Szerelemből igyekszik nagy festővé hinni; angol királynét lefesti, nagy arany-
érmeket elnyeri mindenütt, végre híres ltvz, kedvesét hozzáadják, nyolc esztendei 
hűségük után." — Ez a néhány kiragadott jegyzet is sejteti, milyen értelemben 
kell vennünk Jókai vallomását: „Hogy rendkívüli alakokat, szokatlan hely-
zeteicet rajzolok: az nem teszi sem a tárgyat, sem az egyént lehetetlenné, 
fin azokkal együtt éltem, s ami exorbitans fantáziának látszik, az vissza-
emlékező tapasztalat többnyire." Megértjük azt is, miért dolgozott oly nagy 
kedvvel a Jövő század regényén, hiszen ebln>n az egész világ talajátvesztett 
fantáziáját szárnyalhatta túl. Az Est Hármaskönycének jegyzetközlései több 
noteszből hoznak erre a regényre vonatkozó ötletcsomót, fme az V-ös számú-
ból: „Csilliigbefolyások az egészségre — sötétben látnak, színeket olvasnak — 
fejjel északnak feküdni — vízmegérzök, rezmegérzők — villanyos birkózók, 
leányok — halál utáni akarat — kik meg tudnak halni mikor akarnak — 
alva dolgozók — testen keresztüllátók, jövőlátók, múltba látók — 
repülő asztal — szellemfotográtiák" stb. A X-es és XlI-es számúból is 
bőven idéz a szemelvénye* áttekinti* idetartozót. Érdekes adatok lehetnek e 
jegyzotkönyvokben a közönség levélben írt. kritikáiból; erre enged következtetni 
a közlésben ez a mondat: „Cynthia megőrtlléee ellen tiltakoznak az olvasók." 
Jellemző Jókai szemlél t módjára úti jegy aeteinek sora. Nápolyban — teszem — 
ezt írja l»e: „Vezúv tüze, kép naplementekor.. . Halottaskocsi mint omnibusz. 

Kertek, pálmák, görln- utcák, bűz, szappan, cserző, rongy, piszok, szekérsor, 
kétkerekűk, gyümölcsök, cukros almák, felakasztott díszek, rossz utak, láva 

ni v a s t a g . . . " Vájjon ezeknél az emlékeztotőszavaknál lehet-e jobban meg-
világítani Jókai érdeklődésének a körét? Ámde a naplójegyzoteknek is oly 
bősége kerül elénk, hogy Jókai teljes életrajzát el sent képzelhetjük e noteszek 
áttanulmányozása nélkül. Dicséret illeti Az Est idei Hármaskönyvének r-zer 
kcwztöjét, hogy a napi érdekű, vagy teljosen érdektelen nyilatkozatok, a Jókai-
Iwil bőségiven ismert, szövegrészek mellett ilyen irodalomtörténeti érdekű feje-
zeteket is közbe tett. (Jókai leveleiből, kiadatlan színmüveiről). 

A Pesti ilirlap 1925. évi nagy naptára is egész sor Jókai-cikket közöl. 
— Herczeg Ferenc: Mese-Komárom. Az arany ember helyi hátteréről. — Vér-
tes József: Jókai Már. Népszerű életrajzi vázlat. — Tábori Kornél: Jókai-
intimitások. Oj életrajzi adatok a kéziratos Jókai-hagyatékból több hason-
mással és kiadatlan verssel. — Kun Andor: Jókai a Svábhegye«. Életrajzi 
adalék. — t'osto: Szavalt nábohja. Jókai nyelvkincséröl. — Vértessv Gyula: 
Jókai étrágya. Életrajzi epizód. — Gárdonyi (iézn: Ceruzajegyzetek Jókairól. 
Gárdonyi hagyatékából. — Kexa Dezső: Laborfalvi Rozália kérelme. Adalék-
Jókai nejének életrajzához. 

A Körösi Henrik gondos szerkesztésében megjelent Jókai-emlékkönyv 
(Budapest, 1925, L«grády-kiadás) cikkei: Rákosi Jenő: Elószó. — Herezeg 
Ferenc: Mese-Komárom. — Sziklay János: Jókai Mór élete. Sikubonyi 
A n t a l : .4 gytrmek Jókai. — Móni I s t x á n : Jókai a szabadságharcban. G á r 
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donvi Albert: Jókai én a főráros. — Gyulai Ágost: Jókai mesemondó műré-
»zete. — Z s i g m o n d F e r e n c : Jókai humora. — P i n t é r J e n ő : Jókai, a drámaíró. 

— Gaál Mózes: Jókai, a nemzetnerelő. — Róvay Mór János: Jókai hatásánik 
titka. — T á b o r i K o r n é l : Jókai útja a külföldön. — H a v a s I s t v á n : Prológi s 

századik .ízületéit napjára. — Ezenkívül számos Jókaival kapcsolatos Rzép 
irodalmi közleménv és képmelléklet. 

A Felvidék magyar írói az 1925. évi Üj-Aurórát Jókai emlékének szen-
te l ik . Ide t a r t o z ó c i k k e i : P e s t h y P á l : Jókai költészete mint nemzetfenntartó 

tényező. — Szijj Ferenc: Jókai családja. — Madame Sans Géne: Leveles-
ládák. — A l a p y G v u l a : Jókai költői egyénisége. — B o g n á r Cec i l : Jókai és 

regényhősei. 

Eger é s az Egri Csillagok költője. 
Gárdonyi Géza emlékének ápolására, az irodalomnak uz ő útján való 

művelésére Egerben 1923-ban megalakult a Gárdonyi-Társaság. Alapszabályuk 
célul Heves vármegye íróinak egységes szervezetbe való tömörítését tűzi ki, 
és az első közgyűlés 36 rendw t^iggal alakult társasággá. Ma, Worner Adolf 
elnöklete alatt, 10 tiszteleti és 42 rendes tagot számlál. Munkájuk és irányuk 
tájékoztatására most. adták ki első Evkönyvüket, amelynek tanulmányai közül 
néhány megérdemli, hogy a nagyközönség és az irodalomtörténet is tudomást 
s z e r e z z e n róla . Molnár K á l m á n dr. Magyar élet és magyar irodalom Przemysl-

hen 1914—15-ben címen ismertetését adja annak a tábori újságnak, amely a 
cikkíró szerkesztésében jelent, meg. Fölelevenül előttünk Gvóni Géza alakja; 
a cikkíró kiemeli még Kacskovics Tibor Béla verseit, ezeket a borongós, pesszi-
mista alaphangulatú, nehéz részvéttel írott darabokat és Lovas károlynak 
kötetbe is gyűjtött költeményeit. A szépirodalmon kívül napilapjellegű tájékoz-
tatást is adott a 141 számnyi életet érő kis újság. — Yucskits Jenő Az ember 
tragédiája magyarságát vizsgálja; hangulatát a IVw rí;;dHj/éval véli rokonnak; 
megoldását épp ezért, magyarnak érzi, mert „Madách Istenhez megtért zelózus 
Ádámot mint magyar művész sem rajzolhatott". — Pap Irén a Gárdonyi 
müveiben levő női alakokat tekinti át, Kürti Menyhért pedig (lárdonyi ]tedu-

gógiáját jellemzi, két levélből indulva ki, amelyeket Gárdonyi fiának tanára 
ként kapott nz apától; ezeknek alapján jellemzi a néptanítót. Gárdonyi falusi 
iskolájának a szellemét. — A vidéki irodalmi társaságnak ez n kiadványa a 
tudatos munkának szép záloga, de talán még hasznosabb lenne, ha Gárdonyi 
értékeléséhez szolgáltatna adatokat, közzétévén például azokat a jegyzeteket, 
amelyeket, műveinek keletkezéséről maga vetett papírra és azokat u levelekot. 
!tnv>ly<4cben magános emberek — jólmrátnk és tanácsot kérők — számára 
mondotta el esztétikai felfogását. 

Világlexikon. 
Egy betűrendes ismerettárnak, még ha csupán kézikönv vszerü haszná <• 

latra van is szánva, tehát ha nem óhujt is részletes tájékozást nyuitani, 
íren fontos kelléke, hogy adatai a felölelt tárgykört tekintve tárgyilagosak, 
utalásai megbízhatók, felvilágosításai szabatosak legyenek. Kérdés, hogy j 



címben írt könyvnek a magyar irodalomtudományt illető rövid tájékoztatói 
megállják-e a helyüket? 

Kezdjük mindjárt a munka címén. A laikus érdeklődő, aki fogalmait 
tisztázni akarja, hiába keresi a „világlexikon" értelmozósét. A „loxikon" 
címsiónál az enciklopédiához utasítják, de ott csak a lexikális enciklopédiáról 
kap magyarázatot, kíváncsisága tehát kielégítetlen marad. Ha aztán az 
olvasó továbbmegy s az irodalom, irodalomtörténet, tudomány, komédia vagy 
szatíra címszók alapján óhajtja ismereteit bővíteni, semmiféle fölvilágosítást 
nem talál. Ez annál meglepőbb, mert a Világlexikon munkatársainak szép-
számú soregében egy pár olyan név is akad. melynek tulajdonosáról föl-
tehető, hogy e fogalmakkal ismerős. Ugyanilyen hiányosság vehető észre a 
magyar irodalmi és tudományos élettel szorosan egybeforrt szereplők s köz-
lönyök említése körül. Alszeghy Zsolt (a Szent István-Akadémia tagja s az 
Élet szerkesztője), Bartóky József (a Kisfaludy-Társ. tagja), Bartoniek Géza 
(a báró Eötvös-kollégium igazgatója), Szentpéterv Imre (budapesti egye-
temi tanár), Varjú Elemér (a gyulafehérvári glosszák fölfedezője, a M. N. 
Múzeum régiségtárának igazgatója), Viszota Gyula (a M. T. Akadémia tagja) 
nevét éppoly hiába keresi az ember, mint a Budapesti Szemle, Élet, Magyar 
ság, Nemzeti Újság, Űj Nemzedék megemlítését, holott ugyanakkor rokon-
tárgyú, de kisebb fajsúlyú rímszókról kelleténél többet is mond a mű. 

Afféle apró tévedésein, hogy Pap Károlyról, aki több mint tíz éve 
rendes tanára a debreceni egyetemnek, mint egyet. m. tanárról, Usety Ferenc-
ről, aki már jóideje elköltözött az élők sorából, mint a Ferenc JózBef-intézet 
kormányzójáról beszél — ezek után nem szabad megütközni. De azon joggal 
tennakadhat az olvasó, hogy a nevek és könyvszámok feltüntetésében pon-
tatlanság mutatkozik. Például: A keszthelyi helikoni ünnep fölújítóját, a 
még élő Festetics herceget Tasziló helyett Lászlónak nevezi, Sajó Sándor 
két szép költeményének (Magyarnak lenni; Magyar ének 1919-ben) címét, 
mint kötetei felírását említi. 

Tudományos megbízhatóságára jellemző a palinodiáról szóló kis tájé-
koztató. Eszerint: „Palinódia a. m. „visszaéneklés", azaz egy előbbi költemény 
tendenciájának visszavonása. A magy. irod.-lxvn 1. Gyöngyösi István P.-ját." 
A szó értelmezője itt túlságosan ragaszkodik az elavult hagyományokhoz, 
mert ha nem így lenne, nkármelyik nagyobb irodalomtörténetből megtudhatná, 
hogy az Aranv-féle „föltevésnek" éppen az ellenkezője igaz. A Palinódiával 
kérésének és bizalmának megismétlését akarta jelezni a költő ( t i. Gyön-
gyösi), mert ha közben kuruc érzelmű volt is, Thököly Imre bukása után 
újra a király pártjához csatlakozott. 

De nem csupán a tudományos követelményekre, hanem a gyakorlati 
szükségletre sincs mindig tekintettel u Világlexikon. A napjainkban annyira 
divatos breviáriumokról például igen furcsa fogalma lesz annak, aki előbb 
a lexikonból tájékozódva csak annyit tud meg, hogy „Breviárium órára osz-
tott imádságos könyv a r. kath. papság számára"; ami mellesleg mondva sti-
láris szempontból sem valami jól hangzik. E tekintetben különben egyebütt 
is akad egy-két szeplő. így mikor Vajda Péterről azt olvassuk, hogy „tanár, 
panteisit író, a természetről s szabadságról írt rapszódiáival, verseivel"; vagy 
n Várzy Jánosról sióló sorokban, hogy „a* Akad.-nál kiadta Kazinczy leve 
li'ténét tok kötetben". Ignotus nevénél sem egészen érthető, hogy mit jelent: 
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, . . . . része volt . . . mint publicistának a demokrata felszabadulás előkészí-
tésében". Mi az a „demokrata felszabadulás"? 

Az olyanféle botlásokat, hogy Walkó Lajos „1921-ben miniszteri titkár 
a pénzügyminisztériumban, 1919. ugyanott államtitkár" nem tesszük túl-
ságosan szóvá, elvégre ezek lehetnek sajtóhibák, nem mellőzhető azonban 
említés nélkül a Török Bálint nevével kapcsolatos évszámok hibás feltünte-
tés*'. Tinódi derék pártfogója eszerint 1527—1618-ig, tehát 91 évig élt. 
Koraérett gyerek lehetett — gondolja magában a könyv laikus forgatója, mert 
„1541-ben Buda védelmében kitüntette magát, majd a török fogságába került, 
ahol meghalt". Borzasztó, szörnyülködik majd tovább az említett olvasó, 
mikor ez adatot a halálozás évszámával egybeveti: 77 évi fogság! Ha azon-
ban kissé óvatos és a Pallas-lexikonban is ellenőrzi az adatok helyességét* 
hamarosan rájön, hogy Török Bálint nem 1527-ben született, hanem ekkor 
csak adományt kapott 1. Ferdinándtól a borogi és soproncai várra, 1618-ban 
IM'dig nem ő, hanem már lia, a pápai várkapitány halt meg. 

Az egyes cikkek terjedelme s bizonyos adatok elhallgatása a tárgyi-
lagosság szempontjából okozhat félreértést. Indokolhatatlan eljárás pl., hogy 
a magyar irodalom összefoglaló ismertetése (melyhez sok sző fér) Mikszáth 
és Gárdonyi mellett Herczeg Ferencről egészen megfeledkezik. Az is érthe-
tetlen, hogy a Vörösmarty-Akadémiáról miért nem emlékezik meg a Világ-
lexikon, holott a Galilei-körről bőven szól. És Babits, Lengyel, Surányi (s a 
külföldiek közül Csehov és Gogoly) mit vétettek, hogy kevesebb sort kaptak, 
mint Zsolt Béla, akiről nagyon sokan csak most tudják majd meg, hogy 
„Mint, lirikust. raftinált formamiivészet, rendkívüli dekoratív színesség és 
pesszimista életérzés jellemzik". 

Az olyan kicsiségeket, hogy élőket halottaknak, halottakat élőknek 
mond a lexikon, föl se vesszük. A születési és halálozási évek olhibázása gar-
madával özönlik efrnk. (Apáczai Cseri János, Jósika Miklós, Hlücher, Crom-
well, Comto, Moore, Swift, Tennvson stb.). Hogy Csehország egyik uralkodó-
háza a Sapkók (!), hogy az osztrákok 1848-bun a svéd király seregem győ-
zelmet arattak — kicsiségek. Egyik erdélyi magyar író, Bita.v Árpád, a ko-
lozsvári Pásztortüzbcn osiész gyűjteményt állított össze ezekből az alapossá 
gokból az erdélyi magyarság épülésén'. 

Nem akarunk igazságtalanok lenni a könyv hírlapíró-munkatársaival 
és tapasztalatlan kiadójával szemben s elismerjük, hogy a lexikonszerű mun-
kával velejárnak a kisebb-nagyobb botlások, kívánatos azonban, hogy a követ-
kező kiadásokban kevesebb politikai irányzntossággal és több gondossággal 
járjanak el. Andor Pál. 

Világirodalom Magyarországon. 
biegeu könyvek minden kirakatban. Pesten és vidéken, állomásokon, 

tratikokban, újságelárúsító bódékban. Viwzcdelinesen ole-ó, idegen könyvek. 
Eredeti nyelven s magyar fordításban. Mi ez? Min- vuló ez? Szükség követ 
kezményo-n, aviwy csuk az üzleti haszoné? Sxomorú tény, hogy mind a kettőé.* 
8 egyelőre, úgy látszik, nem lehet rajta segíteni. Az ár döntött és terméke 
nyitott, aztán cnak nőtt t'w posványt idézett el A. Kóros Megségeket hozott, 
melyek 6j Megségekrt termeltek. 
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A nyelvtanulás lanyhasága miatt nem panaszkodhatunk. Angolul és 
franciául tanul minden ötödik diák. Két-három nyelvet beszélni ma már nem 
nagy érdt in. Ezt is a világháború s még inkább a háború elvtvztése hozta 
magával. Foglyaink a legszomorúbb tanulmányutakat végezték. Az itthon 
maradtakban pedig egyszerre égni kezdett a kozmopolita láz s a csonka tala-
jon, melyen idegen hódítók csizmái dobogtak végig, egyszerre a megszállottság 
jövő félelme lopódzott a lelkekbe: az a félelem, hogy Magyarország — hiszen 
az ulső eset megtörtént már — talán országút lesz, átjáróhely mindazon 
nációk sziimára, melyeket a győztes államok mindenféle retorziók következté-
ben nálunk felvonultatnak. Emlékszem, hogy amikor egy angol herceg magyar 
királykodása kísértett az emberek fantáziájában, a Berlitz-iskolákat egyszerre 
angolul tanuló egyének kezdték ostromolui, olyanok, akik érvényesülni akartak 
a politikában, kereskedelemben. Egyszerre csak urak lettek itt az idegen nyel 
vek! No gondoljuk, hogy csak a viszonyok szélkakasai, az élet tiszavirágai 
dőltek bo ennek a lehetőségnek! Megalakult a Lafontaine-társaság, La Fontaine 
tiszteletére, s azóta ez a kis csoport csinos matinékat rendez még ma is. 
Miért lett ez a Társaság? Kiengesztelni a haragos gall szellemet ? ö. drágáim, 
a foldiihödött gloárt semmiféle irodnlmi bokrétával nem békíthetjük ki s azt 
hiszem, éppen Franciaországon tudják legkevésbbé, hogy Budapesten már vau-
nak Lafontaine-ék, holott Franciaországban n intsenek. nincs is rájuk semmi 
szükség. 

Igen, egyszerre beütött az idegen nyelvek láza. De hát mért akkor az 
a rengeteg idegen könyv magyar fordításban? Ennek jórészt kiadóink üzleti 
léhasága az oka. Az idegen nyolvű könyvek jelentékenyen olcsóbbak, tehát 
ok'són szolgálják ki a vovőközönséget s elébe lapátolják a világirodalmat 
eredeti nyolven. Ez az egyik. Azoknak pedig, akik idegoi nyelveket nem tud 
nak, vagy nem tudnak elég jól, halomszámra adják ugyanezeket a könyveket 
magyar fordításban. Még mindig nem rossz üzlet, mert itt tulajdonképen csak 
a fordítót kell megfizetni s mivel fordító annyi van, mint a gomba, keveset 
fizetnek nekik A fordítás joga régi íróknál semmi költséggel nom jár, mai 
írók müveit pedig már két évvel ezelőtt lefoglalták kiadóink, mikor az új 
fordítási kötelezettségek még nem voltak meg. Mikor ez a fordulópont annak 
idején fenyegetett, mindm magyar kiadó negyven-ötven könyvet fordíttatott 
le egy-két hónap alatt, kutyafuttában, hogy a közeledő terminus előtt még 
a régi olcsó árak mellett dolgoztassanak. Ez a másik üzlet. A most szétáradó 
nagy idi^en könyvhalmaz jórészt ennek a két év előtti nagy befektetésnek 
eredménye. Most már szó lehetne a harmadik és leggyengébb üzletről: a magyar 
könyvekről, melyek fehér hollóként, búslakodnak nemes kiadóink kirakataiban. 
De ez nagyon rossz UzWt. Mert a magyar könyv drága, jobb szerzők sokat 
kérnek, többet, mint amennyiért a legnagyol>b idegen költők fordítási jogát 
s a fordító munkáját megvehetnék. Most induló írókkal szembea pétiig nem 
sok a bizalom. 

BekoronAna mindezt helyhezköUittségünk nyavalyája. Egy nyugati 
utazás ma csak milliárdotoknak viruló lehetőség, az itt honrekedtek elnyűtt 
idegzetein*! p»*tig m<«iiidult a romantikus ábrándozás a sohasem látott nyugati 
tájak felé s ez az ábránd az idegen irodalom mohó élvezetében tombolja ki 
magát. S még ha elismert nagyságok volnának a bálványokI l)o az idegen 
nevek jóréait újok. Felületem értékelt, végletekre hajló idegen szellem nyűg 

Irodalomtörténet. 1" 
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talanít itten, csekély irodalmi múltú, zajos sikert ért s megint az ismeretlen-
ségbe vosző írók csoportjai, melyek rohamos egymásutánban adják át egymás-
nak a helyet. Európa lázbeteg s a levert államok kétszeresen azok. Beteg a/, 
irodalom s a levert államokban még betegebb. Mert egy angol, egy francia 
legalább a maga hóbortjait éli át ezekben az irodalmi újságokban, de mi csak 
a mások műsorát kapjuk s a közönség mindon különösebb helyzetismeret 
nélkül vesz át mindent, jót, rosszat, csupán azért, mert benne az idegen láz. 
mert a nagyhangú reklámok félrovozetik s m e r t . . . fő a különösség, az idegen-
ség, a távlatok, meglátások, perverzitások, miket ezek a könyvek az önállótlan, 
modern lelkekben nyitnak. Magyarország elvesztette területének kétharmadát, 
ez szomorú. De most nemzeti egyéniségének kétharmadát hullatja el és ez 
éppoly szomorú. Mi lesz ebből, meg nem foghatjuk, el nem képzelhetjük. 
Valami belülről jövő nagy ellenhatásnak kell lieállania, hogy a magyar szil 
hmi értékek a könyvpiacon is visszanyerjek idegenektől bitorolt helyüket. 

—A. -6. 

Magyarországi hírlapok a megszállott területeken. 
Az Erdélyt, Felvidéket és Délvidéket megszálló hatalmak kirekesztették 

országrészeikből a magyar könyveket, folyóiratokat és hírlapokat. Csak a 
magyargyalázó bécsi sajtó termékeit engedték át határaikon. Így akarták 
megakadályozni a magyar gondolkodás és érzésvilág egységes fejlődését. 

A nemzeti szellemű könyveket és lapokat olyan brutálisan Üldözték, hogy 
csak a legritkább esetekben jutott át egy-egy könyv vagy újság az elszakí-
tott magyarsághoz. Ott azután ereklye gyanánt jártak ezek a könyvek és 
újságok kézről-kézre. 

Most azonban a felvidéki cseh-tót minisztérium megengedte, hogy a 
lludapesten megjelenő Világ és Népszava minden akadály nélkül bejusson 
a Felvidékre, sőt hozzájárult, ahhoz is, hogy ezeket a lapokat az utcán 
árusíthassák. 

Az irodalmi jelenségek észlelői már régóta megligyelhették, mennyire 
belenyomult íróink lelkébe a világnézeti harcok lángolása. Az eset kapcsán 
a Szózat, és a Népszava eszmét cseréltek egymással. Minden megjegyzés nél-
kül közöljük ennek az eszmecserének legjellemzőbb pontjait a boldogabb utó-
kor számára. 

A Népszava <V a Világ — úgymond a Szózat — meg fogja mér-
gezni a felvidéki magyarságot és nüggedést hint el mindenhol, ahová csak 
eljut. „A megszálló felvidéki cseh impérium, a Világ és a Népszava most 
kölcsönösen örvendenek egymásnak . . . A rwh hatalomnak nem kell félnie, 
hogy egyetlenegy magyar hang, egyetlenegy magyar síin, egyetlenegy magyar 
vonás találtatik exekhen nz orgánumokban. E két sajtótermék nem egyéb, 
mint a nemzetközi zsidóság egyik szellemi fegyvereszkiize, amellyel saját cél 
iukat szolgálják mindenütt. Fájdalmas dolog, hogy a felvidéki elszakított 
magyarság ezeknek a sajtótermékeknek a szemlélésén keresztül konstruál 
hatja rsak meg a* itthon \aló dolgok k é p é t . . . Ezeknek a sajtóorgánumok , , 
uak nem fontos semmi, rsak az üzlet. Nincs a világnak egyetlen nnnzotii 
WBI, amely ilyen pökhendi, kihívó, »ajtópnrMÍ(iimu«t eltűrne, cmk a magyar 
Vem tinijük m e n t e n i *>m a kormánv. sem a nemzetgyűlés ffvengvnégét. hogv 
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a cseh megszálló hatalomnak nyilvánvalóan tett és a jövőben is toendö per-
manens szolgálat után még eltűri, hogy ezek a sajtótermékek tovább is meg-
jelenhessenek. Ha a magyarságot szolgálnák, akkor egész biztosan nem enged-
nék be őket, így azonban a megszálló hatalom saját erősítésére beengedi 
— vagy hívja — a két újságot. Azt jelenti a cseh megszálló területre 
való bevonulása ennek a két sajtóterméknek, hogy nincs lelki, világfelfogásbeli 
egyenetlenség a két lap ós a cseh hatalom között, ;unely a magyar nyelvet 
kiüldözi az iskolából, amely a magyar lelkiismeretbe belefojtja a szót és 
amely a börtönöket teletölti szegény szerencsétlen magyar testvéreinkkel." 
(1925 január 81.) 

„A fajvédő szemét — válaszolt a Népszava — az elszakított torülotek 
magyarságát félti lapunktól és a saját betűit szeretné ehelyett odajuttatni. 
A gyilkosok lapjának vagy túlságosan jó vagy túlságosan rossz véleménye 
van az elszakított területek magyarságáról. Vagy azt hiszi róla, hogy immú-
nis azzal a rothasztó és fertőző ragállyal szemben, amit a fajvédő szellem 
jelent az élet- ős vagyonbiztonsággal szemben, vagy azt olyan mélyre süllyedt -
nek hiszi, hogy elmeorvoson és kriminológuson kívül akad közben más is, 
aki a fajvédő gyilkosok gondolatait elolvasásra valóknak tartja. A Fölvidék 
magyar olvasói, akiknek kezébe ez a lap kerül, legfeljebb megtudják belőle, 
hogy itt nem mindenki megfertőzött és megfélemlített áldozata a fajvédők 
nek. Megtudják belőle, hogy itt van vélemény ós van szó, aranlv a magyar 
nép többségének, a dolgozóknak nevében tiltakozik az. élősködők és hitvány, 
honhazatfyas rablógyilkosok politikája és üzelmei ellen . , . Erős a meggyőző-
désünk, hogy a magyarsággal szemben ellenséges indulatú hatalmakat csupán 
a jóízlés tartja vissza attól, hogy a fajvédő lapok plakatírozásával gy alázzák 
meg Magyarország erkölcsi integritását." (1925 február 1.) 

Milyen gyöngéd enyelgés ehhez képest az 1790-es évek felvilágosult 
irodalmának minden megnyilatkozása. 

A magyar nyelv é s irodalom 
az új Középiskolai Tantervben. 

Ne vegye zokon az olvasó, hogy egyszerű iskolás kérdésekről ejtünk 
néhánv siót ezen a helyen, ahol rendesen az irodalmi élőt fontos esemé-
nyeiről olvasunk értékes leszámol ókat. Mondandóim számára azért kértem 
itt helyet, n*>rt egyéb szakfolyóirataink meg is jelennek, nem is, és főkép 
axért, mert ami ebben a közlönyben megjelenik, art el is olvassák, mégpedig 
azok olvassák el. akiknek cikkemet szántam: a magyar nyelvet és irodalmat 
tanító tanárok. 

A* új Tantervnek u magyar nyelv éw irodalom stúdiumát tárgyaló 
részéről kívánok szólni, hogy akik nem láttak <-ddig, lássanak, okik némák 
maradtuk eddig, szóljanak. 

A* új Taft terv: 1. Elvett a II., III . , IV. osztályból ogy-cgy órát . 
2. Híven megőrizte u régi Tanterv szervi hibáit és hiányait. 3. Részleteiben 
súlyosan megtámadható anyugkiválogatássol készült. 

Ad I. Hogy miért éppen a magyar nyelvi órák számát rsökkentették. 
1 0 * 
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nem keressük itt. Fájdalmas lemondással tudomásul vessiflk. Mivel azonban 
a végzendő anyag nem csökkent, sót szaporodott, bizonyára kapunk majd 
módszeres utasítást, hogyan lehet a III. osztályban a rendszeres magyar 
nyelvtant heti egy órában elvégezni, mert hiszen a másik óra olvasmány, 
a harmadik gyakorlat; a IV-ben pedig heti két órában (mert a harmadik 
ott is gyakorlat) a Toldit is, a stilisztikát is, meg a többi olvasmányt is. 

Ad 2. Helyes elgondolással minden módon meg kellett volna szüntetni 
a régi Tanterv fonákságait. A rossz gerincet össze kellett volna törni, nem 
pedig toldozva-foltozva támogatni. Főképpen két kívánság hangzik már év-
tizedek óta. Az első: a grammatikai tanítás rövidebb legyen és szerkesztés-
tannal egészüljön ki (fogalmazás, polgári ügyiratok, műfaji alapfogalmak); 
a IV. osztály pedig bizonyos elemi fokú irodalomtörténeti képsorozatot adjon! 
A tanulóknak legalább 25%-a abbahagyja a IV. után a középiskolát s a 
diák kikerül az iskolából anélkül, hogy irodalmunk múltjáról halavány fo-
iralma is lenne! A másik kívánság: csapjuk összo a stilisztikai ée retorikai 
tanulmányok anyagát egy év anyagául! Valóságos bűn egv évet szánni az 
úgynevezett retorikai tanulmányokra. Most legalább három hónapon át a 
történetírás elméletével töltjük az időt. Ha legalább a szépprózai müvek 
elméletét is a retorikai tanulmányok körébe utalnák I 

Ad 3. Magyar történelmet eddig három osztályban tanítottunk, a III., 
IV. s VIII.-ban. Most a III. és IV. osztály anyaga egy osztályba, a III.-ba 
borult, a IV-ben már világtörténelmet fogunk tanítani. Mi következik ebből? 
('Bökkenni fog a magyar történelmi tudat és érzék. A régi Tanterv a két-
éves alsó osztályi történelem-tanítást még azzal Í6 támogatta, hogy a magyar 
olvasókönyvben történelmi olvasmányokat írt elő, még pedig rendszeres fel-
osztással végigkísértette az egész történelem anyagát. A magyar olvasmányi 
anyag az I-ben az Árpádok korából, a II-ban a vegyesházi királyok a a 
111-ban a Habsburgok korából merített. Az egy alsó osztályra szorított 
történelmi tanítást hogyan támogatja most már az új Tanterv? Az I. osz-
tályba rendel olvasmányokat csak a vezérek korából, a II-ba a szent kirá-
ly ok korából, a Ill-ra nézve általános kereteket enged, de külön kiemeli — 
Szalav Lászlótól a tatárjárást! 

Még a régi retilixkolai tanterv is megkívánta, hogy a III. osztály az 
egész Odvsseát elolvassa prózai kivonatban: ezentúl nemcsak a reáliskola, 
hanem a reálgimnázium anyagából is kimarad Homéros gyönyörű világa, 
mert sov&n} pótlék a Vl-bnn Hector és Andromnché epizódjának olvontatású. 
Az I-ben még csak olvastathatunk a „klasszikus mythos" köréből, de már 
.» másodikban Solon ég Lykurgos száraz törvényeit írja elő, a III-ban meg 
•« görög-perzsa háborúkat, mintha nem volna elég ezek számára a megbővQlt 
\ ilúgt örténelem. 

Ugyan iniért emlegeti még mindig a Tanterv nz 1. osztály anyagául 
a Párjarrtstrtt (irrliett. Pzt a semmitmondó jajongást? Miért óhajtja az 1. 
<r< II-ban olvastatni Tompa: Ettlt kIÍW királyról, meg az flMdflk c. verseit, 
mikor még a VIII ban is munkát adnu megemésztésük. Vájjon jól gondolja e. 
bogy a Hurkám az I. osztályba való. Szász Károly Salamonja meg a l l b n ? „ 
VegkixMik-e a költészetet a ll-osok, ha olvassák Tompától a TaraotziJt 
meg A rilágláhU. amelyek eddig oly merénven meghúzódtak Tompa isme 
rétlen vertei között. Aztán mintodn pompás ötletnek látszik: olvastatunk 
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az I-ben Gárdonyi .-1 láthatatlan emberéből, a 11-ban Herczeg Pogányok -
jából, a III-ban Gárdonyi Itten rabjaiból! Igen ám, de hát ugyan melyik 
e hosszú regényeknek az a részlete, amelyik mint kerek egész különálló és 
önálló ós megérthető! Vagy hát miért kellett a tanító mesét a II. osztály 
anyagából a III-éba fölvinni, mikor eddig oly szépen előkészítettük vele a 
III-os Phaedrus olvasását! Vagy hát — minden tisztelet Baksaynak — de 
mégis annyira klasszikus író-e ő, hogy művei a kötelező olvasmányok közt 
szerepeljenek, és ha igen, akkor is a Ti/agomen, Tipiomen! Vagy hát miért 
kell olvastatni az V-ben Deák: Felirati beszédét — 1925-ben!? Vagy hogyan 
kerül a VI. osztályba Eötvös: Irodalmunk nemzeti irányáról és Gyulai: Vürös-
marty életrajza minden előzetes rendszeres irodalomtörténett ismerőt nélkül? 
Vagy a VI. osztály szörnyen bő poétikai anyagát miért kell megterhelni egész 
rakás esztétikai olvasmánnyal? Vagy miért kell ezentúl a Vl-ban olvastatni 
Eötvös: A falu jegyzőjét. Kemény: Zord időjét, mikor e nehéz olvasmányokat 
még az érettebb nyolcadikos sem votte be szívesen! Vagy a VII. csztály 
számára miért nem sízoríthatnók egyszer már dióhéjba az egész régi 
irodalmat, hogy haladhatnánk obben az osztályban egészen Petőfiig! Akkor 
nem kellene elsietni az irodalmi tanítást, sőt még világirodalmi ismeretek 

közlésére is maradna idő! Vagy hát stb. Félek, már unalmas leszek, pedig 
még bőven akadna böngészni való. 

Aki nem látott, lásson, aki néma volt, szóljon. Az új Tanterv „Magyar 
nyelv és irodalom" c. fejezetét sürgősen ós a gyakorlat embereinek, a közép-
iskolákban tanító tanároknak, meghallgatásával revideálni kell! rd. 

Karácsonyi hírlapi számok. 
bár az ismertobb nevű magyar szépíróknak (költők, elbeszélők, dráma-

írók) csak egy része jelont meg az újságok karácsonyi hasábjain, neveik egybe-
állítása nem ogészon érdektelen. 

A Sép: Anka János, Kádár Lehel, Kiss Menyhért, Kocsis László, Krüger 
Aladár. Palasovszky Béla, Zsirkay János. 

As Ktt: Heltai Jenő, Karinthy Frigyes. Kemény Simon, Szabó Lőrinc, 
Szomory Dezső, Tóth Árpád. 

Az Cjság: Erdős René, Káinoki Izidor, Kóbor Tumás, I»nkei Honrik. 
Iiestyán Sándor, Pünkösti Andor, Szép Ernő, Szőllősi Zsigmond, Vándor Iván. 

Budapesti Hírlap: Bartókv József, Forbát Sándor, Koroda Pál, Kozma 
Andor, Pékár Gyula, Sajó Sándor, SzatJimáry István, Vargha Gyula. 

Magyarorszig: Babits Mihály, Kárpáti Aurél, Krúdy Gyula, Lakatos 
László, Leagyel Menyhért, Molnár Ferenc, Móricz Zsigmond, Nadányi Zoltán. 
Szilágyi Géza, Tóth Árpád. 

Magyarság Bodor Aladár, Förster Aurél, Harsányi Kálmán, HoiUy Pál. 
Juhász Gyula, Komáromi János, Lampérth Géza, Mécs László, Miklós Jenő 
Milutny István. Pnpp Jenő, I'álffyné Gulácsy Irén, l ' e thő Sándor. 

Nemzeti Ojtég: Csathó Kálmán, Endrődi Béla, Gáspár Jenő, lforsányi 
Isijos, Pokár Gyula. Kezek Komán, Surányi Miklós, Szini Gyula, Voinovtch 
Géza, Zilahy Lajos. 

L . 
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Népszara: Farkas Antal, Révész Béla, Szakasits Árpád, Tuba Károly, 
Vanczák János, Várnai Zseni. 

Pesti Hirlap: Bokor Malvin, Csermely Gyula, Dobosi Pécsi Mária, Falu 
Tamás, Horczeg Ferenc, Kosztolányi Dezső, Lampérth Géza, Lázár István, 
Péezoly József, Porzsolt Kábnán, Sas Ede, Szekula Jenő, Szenes Béla, Szini 
Gyula, Vérteesy Gyula. 

Pesti Napló: Babits Mihály, Erdélyi József, Haraányi Zsolt, Juhász 
Gyula, Kodolányi János, Laczkó Géza, Lakatos László, Molnár Ferenc. 

Szózat: Bársony István, Bosin Endre, Fáy Ilona, Förster Aurél, Gyula 
diák, Igmándy Géza, Kádár Lehel, Mariay Ödön, Papp Viktor. 

Oj Nemzedék: Gáspár Jenő, Lendvai István. Pékár Gyula, Vórtessy 
Gyula. 

Világ: Biró Lajos, Ignotus, Krúdy Gyula, Móra Ferenc, Zsolt Béla. 

Levél a szerkesztőhöz. 
igen Tisztelt Szerkesztő Ürl 

A Napkelet egyik számában Ródey Tivadar cikket írt az Ady-paszktil-
lusokról.. Két tanulmányról van ebben a cikkben szó: Zuláwski Andoréról 
(írás Adyról) és K ő s z e g i L á s z l ó é r ó l (Esztétikai megtisztulásunk). S z á n d é k o s a n 

írtam Zulawskit előbbre, mert bár Rédey Zulawskit Kőszegi tanítványának 
nevezto ki, jó lesz nem felednünk, hogy Zuláwski könyve egy hónappal meg-
előzte Kőszegiét. A tanítványi viszony itt csak költői elképzelés. 

Van ebben a cikkben több költői elképzelés is. Álljunk csak meg a 
paszkvillus-elnevezésnél. 

A paszkvilhis gyalázó irat, mely valakinek a nyilvánosság előtt való 
meghurcolására van szánva; a pamflet, személyeket támadó gúnyos röpirat. 
Kérdezem: lehet-e pasik vili us és pamflet az, amit a legtisztább indítékú 
erkölcsi érzés s a legrajongóbb hazaszeretet vetett papirosra. Ijehet-e paszkvil-
lus és pamflet az olyan könyv, mely nem személyt akar gyalázni, hanem 
egy költő nyomtatásban megjelent munkáit vizsgálja a hazaliság és morál 
szempontjából. 

Nem tudom minek gondoljam Rédeyt, iiodalmi aranyközéputasnak e 
vagy fölényes zsumalisztának, bizonyos azonban, hogy meg kellett volna 
gondolnia, mit ír. Vagy ő is azok közé tartozik, akik doronggal mennek 
a más véleménytlekre? Csak magasztalni szabad Adyt, megróni nem? íme 
elérkeztünk az Ady-értékolés második nagy állomásához. A forradalmakig 
néma csend volt a komoly irodalomtörténeti kritika berkeiben, nyilatkozni 
wnki sem mert, lapult mindenki mint nyúl a bokorban, egyedül Rákosi Jenő 
harcolt egymagára hagyva; most viszont, ha megszólal valaki, annak csak 
a dicséret hangjait szabad hallatnia, mert különbon nem mtVWti férliú s 
netn elág llnom impresszionista megértő és megérző. 

l><het, hogy Zuláwski és Kőszegi munkája pamflet, de csak abbun a? 
értelemben, ahogyan Shakespeare ben olvasható, ftrtelme: panaszlevél. Panasz 
levél a magyar dsfcttaták én dekadensek ollen. Kiváló tisztelettel; 

• - S í - d . 
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Magyar írók élete és munkái. 
Most, hogy Szinnyei József ily című írói lexikonának több kötetre 

tervezett kiegészítő sorozatát megindítottam, azzaj a kéréssel fordulok az 
Irodalomtörténet olvasóihoz, hogy életrajzukat és munkáiknak jegyzékét velem 
sürgősen közölni szíveskedjenek. Az életrajz főbb kellékei: Név; születés helye, 
éve, hónapja, napja; hol, mikor s minő tanulmányokat végzett; polgári pályá-
jának mozzanati. Az irodalmi működésre vonatkozólag: mely hírlapokba és 
folyóiratokba dolgozott, a nagyobb cikkek felsorolásával; az önállóan meg-
jelent értekezések és könyvek címei a hely ós év feltüntetésével. 

A vidéki középiskolák tanárait arra kérem, hogy a mű lehető teljessége 
érdekében szíveskedjenek a városukban élő és az ottani helyi lapokban működő 
írók életrajzait beszerezni ós beküldeni. Az így nyert életrajzok közlése kap-
csán minden t«etben felemlítem azon társam nevét, aki az adalékokat beküldte. 

Mind az önéletrajzok, mind az életrajzi adalékok nevemre a M. Nemzeti 
Múzeum könyvtárába küldendők. Gulyáti Pál. 

Elhunytak. 
KÖYES1 ALBERT volt színigazgató, szül. kótujon (.Szabolcs vrn.) 

18tt0-ban, megh. Budapesten 1924 december 21-én. Egyideig az óbudai Kis 
fuludy-Színház igazgatója volt, ahol a Sulamith c. zsidó operával, melynek 
szövegét ö dolgozta át, nagy sikere volt. Eredeti színművei: Florinda kis-
asszony. Operett 3 felv. (1890); A diurnista. Operett 3 felv. (1892); A prima-
donna. finekes bohózat 3 felv. (1893); Goldstein Számi, Éneket bohózat 
(1894); A vigécek. Énekes bohózat (1896); A diplomás kisasszonyok. Éne-
ken életkép 3 felv. (1897); A talmi hercegnő. Operett 3 felv. (Makai Emillel 
1898); Háromláb kapitány. Énekes bohózat 3 felv. (Faragó Jenővel 1898); 
A Siuger gyár. Énekes főv. életkép 3 felv. (1899); A kút és a vadmacska. 
Paródia. (Miklós Imrével, 1900); Minna Yanna. Bohózat. (1903); A kaméliás 
férfi. Bohózat (1904); Keserű mézeshetek. Vígj. (1908); Nincsenek már gye-
rekek. Bohózat. (1913); Lipi. Énekes bohózat 3 felv. (1916); A gólem. Dal-
játék 3 felv. (1907); Tengerre magyar. Hevfi 6 képben. (Szenes Bélával, 1917); 
Jogot a nőknek! Bohózat. (1918). 

PURJESZ LAJOS hírlapíró, szül. Nagykáli-pusztán (Bihar in.) 1881 
szeptember 4-én, megh. Budapesten 1925 január 7-én. Előbb az Egyetértés, 
azután a Független M a g y a r o m i g belmunkatársn, majd 23 éves korában az 
Egyetértés felelős szerkesztője volt. Azután a szabadkőművesek nupilnp-

jához, a Világhoz került, melynek előbb felelős, utóbb (1921 óta) főszerkesz-
tője volt. Szerkesztette az Oj Világ c. ifjúsági lapot is és 1907—17. főtitkára 
volt a Budapesti Újságírók Egyesületinek. 

SZENTIRMAY GIZELLA dr. phil., székesfőv. leánygimn. tanár (Fri-
iltvik.v József külügyi snjtóelöndé felesége), megh. Budapesten, 1924 dec. 3-án. 
Novcllákut írt az £ let be (1913—) és mint műfordító is működött. — Mim 
kája: Unau é» a tratiikum. Budapest, 1916. 

SZTURA SZILÁRD dr. ftgyvéd, megh. Temesvárt 1925 januárjában 
i»7 éves korában. Kgv ideig Budapesten, innjd Temesvárt folytatott ügyvédi 
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gyakorlatot, ahol megalapította az Arany János-Társaságot, melynek halá-
láig ügyvezető alelnöke volt. ö indította mog a Temesvári Hírlapot; több 
esztétikai cikket írt a Délmagyarországi Köözlönybe és az Arany János-Tár-
saság évkönyveibe. — Főműve: Elmélkedések és tanulmányok. Temesvár, 1907. 

Elhúnytak még: HAJDÚ ISTVÁN dr. jur. ügyvéd, a Székelyföld 
szerkesztője, megh. Marosvásárhelyt 1924 december 29-én 38 éves korában. — 
KILÉNYI HUGŐ min. tan., szül. Pesten 1840 dec. 25., megh. Budapesten 
1924 dec. Jeles műgyűjtő. 17 éves korában verse is jelent meg a M. Néplap-
ban (Viola, néprege). — PESTHY JENŐ nyug. kir. tanfelügyelő, megh. Buda-
pesten 1924 novemberében 47 éves korában. Felelős szerkesztője volt a Zala-
megyei Újságnak. G. p. 

Hírek. 
Az Ehrenfeld-kódex. — A legrégibb magyar írott könyv, a bécsi Ehren-

fcld-család birtokában levő Ehrenfold-kódex, végre hazakerül külföldről. A 
nemzetgyűlés vette meg ezer angol fontért. A középkori magyar kultúrának 
ezt az emlékét már régen mog kellett volna szerezni attól az Ehrenfeld Adolf-
tól, aki annak idején mint kis diák az egyik felvidéki magyar gimnáziumból 
vitte el a kódexet. Az értékes nyelvemlék remélhetőleg mogfelelőbb nevet kap. 

Gradányi. Léray. Tóth Ede. — Borsod megye ebben az évben három 
borsodi író emlékét fogja megünnepelni, ötvon esztendeje annak, hogy színre 
került a Falu Rossza; száz osztendejo annak, hogy megszületett Lévay József 
kétszáz esztendejo annak, hogy megszületett a Falusi Nótárius szerzője. 
Putinok, Sajószentpéter és Rudabánya a három kiváló író születési helye. 
Szülőházaikat emléktáblával jelölik meg, a hála jeléül irodalmi üléseket torta 
nak, Gvadánvi Józsofnek podig szobrot emelnek. 

Kisfaludy Sándor. — Kisfaludy Sándor levélhagyatókának gazdag gyűj-
teményét találta meg Fára József a zalamegyni levéltárban. A gyűjtőmén; 
legértékiwbb darabjai a balatonfüredi színház felépítésének gondolatához 
fűződnek. 

Katona József emléke. - Kecskemét város tanácsa elhatározta, hogy 
a város legnagyobb szülöttének. Katona Józsefnek, ereklyéit összegyűjti a 
Városi Múzeumban. Vajha minden magyar város követné eit a példát a maga 
jek-s szülötteinek emlékére! 

.4 llánk lián forrásai. — A M. T. Akadémia I. osztályának januári 
ülésén Badics Feren- Bánk Bán történeti forrásairól szóló értekezését olvasta 
fel. A régi krónikák és oklevelek adataival bizonyította, hogy Katona József 
milyen tudatosan és erős történeti érzékkel választotta ki uz ellenmondó oda 
tok kőiül a lflgjobbnknt. hogy hőseit minél jobban jellemezze és a korrajzot 
minél hűbbé tegye. 

.4 holland l'etófi. — Wnllis A. C. holland írónő fordításában minap 
jelent meg az <<W> holland Petőfi-kiadás. A könyvhöz Antal Géza református 
püspök, az írónő férje, írta a i előszót. A kötetet a holland magy ar társasáé' 
támogatásával Harlemben adták ki. 

lrowjf-Horfrf*. _ Arany János összes munkái évek óta eltűntek a könyv 
Írási forgalomból. A kiadói jnR,,t Ráth Mórtól 1910 óta n Franklin Társulat 
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vette át s a régi készletet áríwftotta. Csak most jutott sor önálló Arany-
kiadásra. Az új Arany öt albumszerű nagyságú kötetben jelent meg. Voinovich 
Géza. a kötetek sajtó alá rendezője, mindenütt kijavította a meg 
romlott szövegeket és helyesebb időrendbe foglalta az eddigi anyagot. 
Ettől a kiadástól függetlenül készül Voinovich Gézának kritikai teljes Arany-
kiadása, mely a nagy költő minden sor írását tartalmasai fogja. Voinovich 
Géza írja Arany nagy életrajzát is. Ennek egy fejezetét szókfoglalója gyanánt 
már bemutatta a Szent István Akadémia egyik ülésén. 

Madách Erdélyben. — A bukaresti belügyminisztérium két évvel ezelőtt 
megtiltotta az Ember Tragédiájának előadását. A drámát a francia forradalmi 
jelenet miatt tiltották el a magyar színpadokról. Ijogutóbb azonban Jorga 
Miklós egyetemi tanár megfordult Kolozsvárott s megütközve hallotta, hogy 
az erdélyi színészeknek még most sem szabad játszaniuk Madách Imre romekét. 
Hazautazása után felhívta az esetre az illetékes tényezők figyelmét « a bel-
ügyminisztérium visszavonta régebbi rendelkezést. Az esetből egy dolog 
mindenesetre kiviláglik: az, hogy Komániában az egyetemi tanároknak és 
tudósoknak megvan a kellő tekintélyük. A kormányzat meghallgatja szavukat. 

Madách Mózexe. — A Nemzeti Színház január havában előadta Madách 
Imre drámai költeményét, a Mózest. A közönség és a sajtó kegyelettel fogadta 
az előadást, bár mindenki érezte, hogy a dráma nem való színpadra. Nem ez 
volt az első próbálkozás a Mózes előadására. E. Kovács Gyula 1880-ban mái 
színpadra vitte Madách Imrének ezt a munkáját, de siker nélkül. A kolozsvári 
kritika annak idején momcsak színszerfitlennek találta a darabot, hanem meg 
is támndta az igazgatót vállalkozásáért. 

Jókai emléke. — A Jókai-centennárium ünneplései egyre nagyobb ará-
nyokat öltenek. Nemcsak Budapesten, hanem a vidéken és a megszállott terü-
leteken is megújítják a nagy regényíró emlékét. Pest vármegye dimközgyűléet 
tartott Jókai Mór emlékezetére. A magyar posta emlékbélyogeket bocsátott 
forgalomba Jókai arcképével. Mozgalom indult meg abban az irányban is, 
hogy a főváros egyik nagyobb utcáját Jókairól nevezzék el. Egy kiküldött 
bizottság választása a Dob-utcára esett, ami ellen Herczeg Ferenc, Pokái 
Gvula ós Szász Károly fölemelték tiltakozó szavukat a napi sajtóban. Az 
ünneplők álarcosbált is terveznek, melynek jelmezeit Jókai regényeinek alak 
jajtól kérnék kölcsön. Ellenben Jókai müveit ma is oly drágán árulják, hogv 
IX ifjúság a halhatatlan írót meg som ismerheti eléggé. 

Ady emléke. — Debrecenben az ottani fiatal írók az Angol Királynő-
szálló kistermében leleplezték az Ady Entlre emlékére állított emléktáblát. 
Egyúttal mtgulokult az Ady Endre-asztaltársaság. A leleplezési ünnepséggel 
kapcsolatos matinén Ady Lajoa, Földessy Gyula ÓH Oláh Gábor tartottak fel 
olvasAaokat. 

Kritika. — Abból a* alkalomból hogy Molnár Ferenc diák regényét. 
A Pál-utcai Fiúkat, újból filmre alkalmazták, az egyik újság így emlékezik 
meg Molnár Ferenc könyvéről: „Az egyetlen magyar ifjúsági könyv, amely 
u magyar diákéletet megörökíti." Ugyanez a» újság mámorosan inagasztidja 
a* Altonu címtt színdarabot, amelynek szinbolyo egy bordélyház. Egy másik 
újság ellenben így ír u magyar tudomány ós közélet jeleseit maga köré gyűjtő 
Magvar Tánmdalomtudományi Társaságról: ..Megalakult egy új Társadalom 
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tudományi Társaság, az igazi szociológusoknak, az igazi történetíróknak, az 
igazi nemzetgazdászoknak gondos és csaknem teljes kizárásával." 

Széljegyzet. — Lengyel Menyhért új darabjáról, a Waterlói Csatáról 
sok mindent mondott a napi kritika. Irodalomtörténeti szempontból Kállav 
Miklósnak a Nemzeti Ojságban tett megjegyzése érdekes, hogy: „egy ismert 
berlini oporettgyáros-cég már évekkel ezelőtt feldolgozta azzal a kis különb-
séggel, hogy ott nem a waterlói, hanem a lipcsei csatáról készítenek film-
felvételt". 

Appouyi Sándor könyvtára. — Dézsi Lajos szegedi egyetemi tanár 
Apponyi Sándor gróf lengyeli könyvtárában dolgozik. A magyar vonatkozású 
régi könyvekben gazdag gyűjtemény 111. és IV. katalógus-kötetét rendezi 
sajtó alá. Újabb 1000 mű regisztrálódik e kötetben, köztük sok unikum is. 
A két kötet nemsokára elhagyja a sajtót, 

Semsey Andor emléke. — A M. T. Akadémia felújította Semsey Andor 
emlékét. A nagy mecénás adományainak összege két és fél millió aranykoronára 
tehető. A Nemzoti Múzeum ásványgyüjtoménye, a Földtani Intézet épülete és 

, berendezése, az Egyetem ásványtani gyűjteménye és földrajzi intézete, a M. 
T Akadémia és a Termószettudomámyi Társulat több tudományos alapja 
különösen sokat köszön az elhunyt áldozatkészségének. Semsey Andor, amint 
llosvay Lajos emlékbeszédéből kiviláglott, intézményeket és egyéneket egy-
forma bőkezűséggel támogatott. Ha a magyar urak között akadnának hozzá 
hasonló gondolkodásúak, nem kellene tudománymentő mozgalmak szervezésén 
törni fejünket, hogy koldus-voltunk mutogatásával fölkeltsük barátaink rész-
vétét és ellenségeink kárörvendezését. 

Szily Kálmán emléke. — A Magyar Nyelvtudományi Társaság czidei 
közgyűlésén megújították a Társaság halhatatlan érdemű alapítójának és volt 
elnökének, Szily Kálmánnak emlékét. Gombocz Zoltán szép emlékbeszédben 
mutatott rá Szily Kálmán nyelvtudományi érdemeire. A legjobb értekezésnek 
szánt Szily-jut.ilmat a bíráló bizottság Tolnai Vilmosnak ítélte oda Halha 
tutlan Magyar Nyolv című tanulmányáért. 

Cj tudományos társaság. — A Magyar Társadalomtudományi Társaság 
l!'2f> január 25-én tnrtotta alakuló ükísét a legkitűnőbb magyar tudósok 

egy ikének, Hornyánszky Gyulának elnöklete alatt. A fontos küldetést vállaló 
új alakulatba beleolvad az 1918 óta nem működő Magyar Társadalomtudo-
mányi Társaság és a Néprajzi Társaság Társadalomtudományi Szakosztálya. 

Cj folyóiratok. — Pécsett két új folyóirat indult meg. Az egyik, a 
Nymposion, a filozófiai kultúra elmélyítésére, a tudományok „szellemtörténeti" 
értelmezésén' és a tiszta költészet művelésén' törekszik. Szerkesztője Nagy 
fnluay Jenő, főmunkatársai Várkonyi llihlobrund és Yárkonyi Nándor. A meg 
jek'iit első kötet Kölcsey Ferenc szellemének ódai felidézésével indul meg és 
az idealizmus Hlozófiai rendszerének harcos vértjéből áll ki a porondra; iro-
dalom művészeti felfogását Stephan Georje- tolmácsolása jelzi. — A másik, 
az Cj Írások, a legfiatalabb pécsi írók próbálkozásait nyújtja a közönségnek. 

I'érs a tudományban. A pérai egyetem tanári testülete elhatárolta, 
bogv megalakítja az Erzsébet egyetemi Tudományos Szövetséget négy szuJf 
osztállyal. A« egyetemi tanárok Pécset az egész Dunántúl szellemi központ 
jává óhajtják tűnni 

Stella. Metcji-ltnt ,i/ első magyar csillagászati évkönyv: a Stella 
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Csillagászati Egyesület Almanachja 1925-re. A gróf Klebelíberg Kunó minisz-
ter elnöklete alatt működő ogyeeület nagy eredménnyel dolgozott, örömmel 
jegyezhetjük fel, hogy a budapesti svábhegyi állami csillagvizsgálóintézet fel-
épült B további kiépítésére a főváros tanácsa százezer aranykoronát szavazott 
meg. Mivel a világ csillagászai 1928-ban Budapesten tartják kongresszusukat, 
szégyenkezés nélkül mutathatjuk mog n-,-kik az új intézményt. A gazdag tar-
talmú évkönyvbe a két szerkesztőn, Tass Antalon és Wodetzky Józsefen kívül, 
Klebelsberg Kunó, Rados Gusztáv, Kövesligethy Hadó, Mahler Ede, Oltay 
Károly, Harkányi Béla, Steiner Lajos. Hajts Lajos és Pékár Dezső írtak 
értékes cikkekot. 

Rákosi Jenő h a Budapesti lllrlap. Eseménye volt a magyar újság-
írásnak, hogy Rákosi Jenő lemondott a Budapesti Hírlap szerkesztéséről. 
Negyvenhárom évig irányította ezt az újságot, még a legutóbbi hónapokban 
is úgyszólván napról-napra írta vezércikkeit és mégis otthagyta szerkesztői 
állását, mert. ellenkezés támadt közte és a kiadó bizottság között. A közön-
ségnak még az a része is szomorúan vette tudomásul ezt az elhatározást, 
mely nem a legjobb érzésekkel tekintett Rákosi Jenőre legújabb liberális poli-
tikája miatt. Végre is Rákosi Jenő neve fogalom Magyarországon s a Buda-
pesti Hírlap érdemei a nemzeti öntudat kialakításában és a nemes újságírási 
hang megőrzésében elévülhetetlenek. 

Rákosi-album. — A Soproni Frankenburg Irodalmi Kör, a Sopronmegyei 
Kör ée a Soproni Bencés Diákszövetség kiadásában díszes kiállítású album 
jelent meg Rákosi Jenő tiszteletére. Föleleveníti a legnagyobb magyar újságíró 
pályájának érdemes mozzanatait és megörökíti az ötvenéves jubileuma alkal-
mából rendezett ünnepségeket. 

Az Akadémia új főköuyrtémoka. — A M. T. Akadémia a Szily Kálmán 
halálával megüresedett, főkönyvtáraoki állásra Ferenezi Zoltánt, az Egyetemi 
Könyvtár igazgatóját, választotta meg. Az új főkönyvtárnok nemcsak a 
magyar könyvtárügy terén fejtett ki érdemes működést, hanem beleírta nevét 
a magyar irodalomtörténotírás történetébe is. 

Az írókért. — Körmendi fikes Lajos felvidéki képviselő kassai villáját 
az ottani Kazinczy Irodalmi Társaságnak ajándékozta. A villát a ,,szlo-
venszkói és ruszinszkói", azaz a felvidéki magyar írók üdülő helyévé alakít-
ják át. 

Magyar színészek Erdélyben. — A kolozsvári magyar színház palotáját 
a románok minden felszerelésével együtt lefoglalták s a magyar pénzen fel-
épített színházban megalapították az első romániai operaházat. A Janovics 
Jenő vezetése alatt álló magyar színészek egy másik kis színházi épületben 
ütötték föl tanyájukat. Sok gyötrelmet állt ki az erdélyi magyar színészet, 
uiíg végro néhány hónap előtt a bukaresti szépművészeti minisztérium meg 
engedte, hogy nyolc magyar színtársulat működhetik Erdély földjén. Ezeknek 
a társulatoknak sok bántolomban van részük. Orsova elöljárósága pl. nem 
engedte a magyar előadánok megtartását azon a címen, hogy az orsovai 
magyarság úgvia tud románul, tehát semmi szükség nincs a magyar színházra. 
Az aradi városi tanács tizenhat százalékos adót szed a szegény magyar színé-
szektől n* oláh színé*zet fenntartására. Kolozsvárott viszonylag még elég 
tflrhctően megy a színészek dolgn. A legutóbbi évben 183 drámát. 42 operát 

900 operettet adtak elő. Volt Shakespeare ciklus •'<• munkás ciklus is. Ot 
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román színmüvet is játszottak magyar fordításban. Az erdélyi drámaírók 
számára pályázatot tűzött ki n színház s erre a pályázatra több órtóke6 
munka érkezett be. 

Magyur színészek Hukarfstbtn. — A kolozsvári magyar színtársulat 
fényes sikerű előadást tartott Bukarestben. Az első estén Móricz Zsigmond 
egyik kis vígjátékát és .Jorga Miklós egyik drámáját adták elő a magyar 
színészek. A román drámát Bitay Árpád fordította magyarra. A bukaresti 
előkelőségek tüntető előzékenységgel ünnepelték Janovics Jenőt és színtársula-
tát. Egy bukaresti vállalkozó még arra is vállalkozott, hogy a román főváros-
ban nyári színkört épít a kolozsvári társulatnak. 

Magyar balladák Berlinben. — Gragger Róbert, a berlini egvotem magyar 
tanára, az ugyik berlini német klubban magyar ballada-estélyt rendezett. 
A hallgatóság előtt megvilágították a magyar ballada történetét s az előadás 
után egy szavaló hölgy a magyar balladák német fordításaiból egész sorozatot 
adott elő. 

Napjaink könyrtermése. — Bár az elmúlt év nehéz esztendőt jelentett 
a hazai könyvkiadóknak, mégis 1924-ben 1045 magyar könyv jelent meg 
Csonka-Magyarországon. A visszaesés a múlt. esztendőhöz viszonyítva húsz 
százalékos. A tudományos munkák száma természetesen csekély a szépirodalmi 
munkákéhoz. Az 1045 könyv közül 348 a fordítások száma. Néhány könyvnek 
nagy eladási sikere volt.. A Világloxikon 10.000 példányban kelt el. Az eredeti 
munkák közül Arany János, Ady Endre, Molnár Ferenc, Móricz Zsigmond, 
Szomory Dozső és Karinthy Frigyes könyveit, a fordítások közül Wels, 
Mereskovsxkij, Hauptmann, Wilde. Shaw. Anatole Francé munkáit vásárolta 
szívesen a közönség. Egy-egy könyvet átlag 1500 példányban nyomtak a ki-
adók. Nem érdektelen, hogy az Egyesült-Államokban 60j000 példányban kel 
cl egy népszerű új kiadvány, míg Angliában és Franciaországban az 500.000-nyi 
példányszám sein ritkaság. 

Magyar köuyrek a könyvárusi forgalomban. — A m o s t megje lent A l t a -

lános Magyar Könyvjegyzék egybeállította az élő magyar irodalom címgyűj-
teményét, azaz azokat a magyarnyelvű könyveket, amelyek ma is forgalomban 
vannak ós a könyvkiadóknál kaphatók. A jegyzék 16.216 magyar könyvcímet 
sorol föl. Ebből 9280 esik a tudományos munkákra, 6936 a szépirodalmi 
könyvekre. A tudományos munkák közül történettudományi könyv 560, jogi 
könyv 409, mezőgazdasági könyv .'180, tilozótiai munka 165 van a magyar 
könyvpiacon. Az Arany Jánossal foglalkozó müvek száma 17. vissont Ady 
Endréről, halála után hat osztendóvcl, már is 20 mű szól. 

Kézirattár. 
(A nehéz viszonyok miatt nyomtatásban egyelőre ki nem adható irodalom-

történeti késiratok jegyzéke.) 

BRISITS FRIGYES. - Vörösmarty Mihály életrajzát írja minden ris*-
létre kitörjedő tudományos monogrtftiáboti. 

C8 ASZ Alt ERNŐ. — Sajtó alá kéMÍtotte Vas Geraben válogatott mun 
káit a regényíró életrajzával és méltatásával. 
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FERENCZ1 ZOLTÁN. — Bevezetések kel és magyarázatokkal ellátva 
sajtó alá rendezi Széchenyi István és Kossuth Lajos irodalmi harcának 
emlékeit. 

GRAGGER. RÓBERT. — Kész munkái: A magyar elbeszélő irodalom 
a XVI. századig. Német fordításban bevezetésekkel és jegyzetekkel. — A sza 
badkőművesek és illuminátusok irodalmi működése Magyarországon a XVIII. 
században. — A felvilágosodás íróinak kapcsolata Berlinnel Mária Terézia 
korában. — A pietizmus Magyarországon. — A Magyarországra vonatkozó 
idegennvelvft irodalom bibliográfiája. — A Berlini Magyar Tudományos Inté-
zet Kézirattárának jegyzéke. — Legközelebbi terve egy Reallexikon der Unga-
rischen Kultur, mely az egész magyar kultúrának egy tudományos lexikonba 
való feldolgozását fogja német nyelven 120 íven hozni. — A Berlini Magyar 
Tudományos Intézet körében számos újabb könyvkiadás és anyaggyűjtés a 
német levéltárakból. 

GULYÁS PAL. — Nagy írói lexikonának, a Magyar Írók Élete és 
Munkáinak, füzeteit készíti sajtó alá. 

HELLER FARKAS. — A Magyar Irodalomtudomány Kézikönyve szú 
mára írt tanulmánya: A magyar közgazdasági, pénzügy tani ós statisztikai 
irodalom története. 

HORVÁTH JÁNOS: A magyar irodalmi ízlés fejlődéséről szóló nagyobb 
terjedelmű munkáján dolgozik. 

HUSZT1 JÓZSEF. — A magyarországi latin irodalom történetéhez 
gyűjti az anyagot. — Kiadás előtt: Platonista törekvések Mátyás király 
udvarában. Az asztrológia története Mátyás király és a Jagellók udvarában. 
— Előkészületben: Janus Pannonius élete és munkái. 

KÉKY LAJOS. — Tanulmányai közül akadémiai székfoglaló gyanánt 
bemutatja Helyi színek a magyar költészetben című tanulmányát. 

LóSY-SCHMIDT EDE. — A Magyar Irodalomtudomány Kézikönyve 
számára írt tanulmánya: A magyar műszaki irodalom története. 

MITROVICS GYULA. — A Magyar Irodalomtudomány Kézikönyve 
i-zámára írt tanulmánya: Az irodalom és irodalomtörténet érintkező pontjai 
az esztétikával, filozófiával és pedagógiával. 

N6GYESY LÁSZLÓ. — Kéziratai: A magyar irodalom története. 
Egyetemes Irodalomtörténet. V. kötet. Kiszedve belőle az 1711. évig terjedő 
rész. — Zrínyi Miklós prózai munkáinak kritikai kiadása. A Kisfaludy-Tár-
saság Nemzeti Könyvtára számára. — Jókai. Tanulmány a M. T. Akadémia 
1925; évi köiüléséra — Az Akadémia és a szépirodalom. Tanulmány a M. T. 
Akadémiának 100 éves fennállása alkalmából 1925. évi novemlxT havában 
tartandó ünnepi Uléeére. — Gróf Festetics György és a magyar irodalom. 
Pályanyertes tanulmány. — A Keszthelyi Helikon története. A Kisfaludy 
Társaság megbízásából. — Vargha Gyula költészete. Kritikai méltatás. — Az 
esztétika Pauler Akos filozófiai rendszerében. Megbeszélés. — Magyar ircv 
dalomtörténetj cikkek a Révai Is-xikon utolsó kötetében. — Készülőben: A 
mugyor verselte története. A magyar nyelvtudomány kézikönyvébe. — Thesau 
RUK rh\ tmorum IKMWKUK Hungarlcae ab antiquissimU raonumentU usqur ad 
nnnuin l'MM). A* unyng legnagyobb része összegyűjtve és rendezve. — Tudo 
mánwM magyar verstan, Tudományos Poétika, Tudoináiiwm Stilisztika, Iro 
dntoaelicéVt, Esztétika. 
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PAPP FERENC. — Gyulai Pál életrajzát írja minden részletre kiter-
jedő tudományos monográfiában. 

TORDAI ÁNYOS. — Tanulmányok az Ember Tragédiájáról, Petőfi érzés-
világáról, Gárdonyi emberi és írói egyéniségéről s a külföldnek dolgozó modern 
magyar drámaírókról. Tervbe vett munkái: A XVIII. század irodalma, Tár-
kányi Béla élete és költészete, Az irodalomtörténet kézikönyve középiskolák 
számára, A cseh, oláh és szerb irodalom összevetése s mi irodalmunkkal. 

VARGHA DAMJAN. — A Magyar Irodalomtudomány Kézikönyve 
számára írt tanulmánya: A középkori latin irodalom hatása a magyar irodalomra. 

VOINOVICH GÉZA, — Arany János összes munkái kritikai kiadásának 
előkészítésén kívül Arany János nagyszabású életrajzát írja. 

ZLINSZKY ALADAR. — A Magyar Irodalom Kézikönyve számára 
irt tanulmányai: Külföldi eszmeáramlatok és hatásuk a magyar irodalomra és 
A magyar ballada fejlődése. Azonkívül egy tudományos stilisztikán is dolgozik. 

ZOLTVANY IRÉN. — A Magyar Irodalomtudomány Kézikönyve számára 
írt tanulmánya: Vallásos és nemzeti eszmék a magyar irodalomban. 

ZSIGMOND FERENC. — Dugonics András naturalizmusáról szóló 
tanulmányában rámutat arra, hogy Dugonics András úgy tekinthető, mint a 
magyar regényirodalmi naturalizmus öntudatlan előfutárja. 

Új k ö n y v e k . 
Verses kötetek. 

Adj Endre: Vér ós arany. 9. kiad. Bp. 1925. 180 1. Athenaeum. 
Bárd Oszkár: Mi lesz velünk? Kolozsvár. 1924. 98 1. 
Erdélyi költők. Srerk. Farkas Gyula. Berlin. 1924. 124 I. 
Gyökössy Endre: A termő élet rímei. Bp. 1924. 94 1. 
Kiss József: Utolsó versek. Bp. 1924. 109 1, Athenaeum. 
Palágyi Lajos: Parittya. Bp. 1925. 128 1. 
Szigethv Lajos: öszi virágok. Békéscseba. É. n. 122 I. 
Vietórisz József: Senki Pál. Bp. 1924. 84 1. Franklin. 

Kibeszélő kötetek. 
Bartók} József: Szivárvány. Bp. É. n. 228 1. Franklin. 

TOiokor Malvin: Yelencésík. Bp. É. u. 164 1. Szent Istváu. 
Budavár}' I<ászló: Az osilányi tündér. Bp. 1924. 218 I. 
Dobosi Pécsi Mária: Magyarok szimfóniája. Ilp. 1924. ltttt I. U-grádr. 
Fáy Ilona: Elbeszélések. Bp. 1924. 124 L Stádium. 
Knrster Aurái: Anekdoták. I. Bp. 1925. 228 1. Stádium. 
Komáromi János: Hé. koiákuk! Up. 1925. 182 I. Stádium. 
Lampérth Gétn: A gárda virágú. Bp. 1925. 166 I. Pathw. 
Lelkes Nándor József: Tárogató mellett. Bp. 1924. 98 I. 
Miulame S»ns Gene: Nélkületek? Rozsnyó. É. n. 244 I. 
Itadványi Kálmán: Hazafelé. Up. 1921. 112 I. Magyar Jövő. 
Yárv Rezső: A Rittmeister család. Up. 1925. 244 I. Studium. 
Teveli Mihály: Lidércfény. Bp. 1925. 114 I. Pallos. 
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Színdarabok. 
<iajdács Pál: Gyöngyi Piroska. Tótkomlós. 1924. 126 1. 
Gárdonyi Géza: Szentjánosbogárkák. Bp. 1924. 205 1. Légrády. 

Tudományos munkák. 
A Gárdonyi-Társaság első évkönyve. Eger. 1924. 190 1. 
Bárd Oszkár: Mi ksz velünk? Kolozsvár. 1924. 98 1. 
Haraszti Emil: Két tanulmány. Bp. 1924. 102 1. Budapesti Hírlap kiadása. 
Horváth Jenő: A modorn világ története. Bp. 1925. 116. 1. Centrum. 
Horváth Jenő: Világtörténelem. I. ókor. Bp. 1925. 240 1. 
Kéky Lajos: Beöthy Zsolt. Bp. fi. n. 256 1. Franklin. 
Kristóf György: Az erdélyi magyar irodalom. Kolozsvár. 1924. 294 1. 
U'ffler Béla: Ungern i kultur och história. Stockholm. 1924. 156 1. 
Sikabonyi Antal: Jókai és Komárom. Bp. 1925. 32 1. 
Steier Lajos: Görgey és Kossuth. Bp. 1924. 312 1. Genius. 
Vayer Lajos: Latin stilisztika. Bp. 1925. 128 1. Kókai. 
Várady Árpád: Lonovics József római küldetése. Bp. 1924. 278 1. Szent István. 

Fordítások. 
Bergson: Idő és szabadság. Ford. Dienes Valéria. Bp. fi. u. 200 1. Franklin. 
Bordeuux: A fehér köntös. Ford. Petrich Béla. Bp. 1925. 214 1. Szent István. 
Bourget: Allomásról-állomáara. Ford. Mátrai Rudolf. Bp .1925. 310 1. U. o. 
Bourgct: Merengő szív. Ford. Kendeffy Katinka. Bp. 1925. 180 1. Szent István. 
Carco: Kokain. Ford. Komor Zoltán. Bp. fi. n. 162 1. Genius. 
Carco: A hurok. Ford. Ilarsányi Zsolt. Bp. fi. n. 136 1. Genius. 
Coloma: Boy. Ford. Geroly Jolán. Bp. 1925. 232 1. Szent István. 
Dickens: Nicklebey Miklós. Ford. Hevesi Sándor. Bp. 1925. 232 1. U. o. 
Dosztojevszkij: Fehér éjszakák. Ford. Trócsánvi Zoltán. Bp. 146 1. Genius. 
Goethe: Faust: Első rész. Ford. Kozma Andor. Bp. 1924. 158 I. Pantheon. 
Goethe: Faust. Második rész. Ford. Kozma Andor. Bp. 1924. 232 1. Pantheon. 
Mann: A varázshegy. Ford. Túróczi József. Bp. fi. n. 592 1. Genius. 
Orczy Emma: Adjátok meg. Ford. Pogány Kázmér. Bp. 1925. 288 I. U. o. 
Vautel: Őnagysága. Ford. Sztrokay Kálmán. Bp. fi. n. 204 1. Genius. 
Véber: Pompadour kalandja. Ford. Beöthy Lydia. Bp. fi. n. 216 1. Genius. 
Wilde: IV profundis. Ford. Telekre Béla. Bp. 1924. 122 1. Genius. 
Williamson: Az arany csönd. Ford. Früchtl Ede. Bp. 1924. 296 1. Szent István. 
Wisemann: Fabiola vagy a katakombák egyháza. Bp. 1924. 348 1. Szent István. 

Kgyéb könyvek. 

Ad> Endre: Morituri. Kiadta: Keiter Usz ló . Bp. 1924. 15 1. Amicus. 
Adx Endre párisi noteszkflnyve. Bp. 1924. 61 1. Amicus. 
Adv-könyv. Gyűj tö t te Reiter Usz ló . Bp. 1924. 128 I. Amicus. 
Ady Endre: Levél az apámhoz. Bp. 1924. 15 I. Amicus. 
Fenity Arpádné: A tegnap. Bp. 1924. 160 L l^grádv. 
Ilermann Győző: A kopenhágai jamboree. Bp. 1924. 120 I. 
Jókai-emlékkönyv. Szerk. Körösi Henrik, líp. 1925. % I. U*rádv . 
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Kis magyarok versas könyve. Bp. 1925. 46 1. Magyar Nemzeti Szövetség. 
Kövesi Lajos: A magyar dolgozatírás titka. Bp. 1924. 56 1. Magyar Jövő. 
Kövosi Lajos: Hogyan kell szavalni? Bp. 1924. 68 1. Magyar Jövő. 
Pásztortűz-Almanach 1925. Szerk. György Lajos. Kolozsvár. 1925. 270 1. 
Sréter István: összeomlás az albán arcvonalon. Bp. 1924. 88 I. Stádium. 
Síklaki István: Szülők Naptára 1925. Bp. 1925. 156 1. 
Gróf Teleki Pál <* Kari János: Magyar földrajzi évkönyv. Bp. 1925. 184 1. 
Tóth Tihamér: A jellemes ifjú. Bp. É. n. 240 1. 

Társasági ügyek. 
Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1925. évi január 

hó 10-én tartott választmányi üléséről. — Elnök: Négyesy László. 
1. Alszcghy Zsolt titkár indítványozza, hogy a választmány a köz-

gyűlés elé azzal az ajánlattal lépjen, hogy Biidics Ferencet kiváló érdemei 
elismeréséül tiszteleti taggá válassza. Az indítvány egyhangú elfogadásra talált. 

2. Pintér Jenő tiszteleti tagokul ajánlja: Négyesy Lászlót. Baros 
Gyulát és Horváth Jánost. Négyesy László most tölti bo tanári működésének 
negyvenedik évét. Pályája a kiváló tudósé és nemes férliúé. Mindenkor ideális 
gondolkodás és gazdag eredményű munkakedv vezették működésében. Baros 
Gyula ás Horváth János a társaság iránt kezdettől fogva tanúsított odaadó 
munkásságukkal méltók a Társaság elismerésére. Az indítványt örömmel tette 
magáévá a választmány. 

3. A szerkesatő jelenti, hogy mindent megtett a folyóirat terjesztése érde-
kében. 1924 december elején Társaságunk alapító tagjainak, rendes tagjainak 
és a folyóirat előfizetőinek összes száma 302 volt. Ehhez járult 100 ingyones 
forgalmi példány a folyóiratból (tiszteletpéldány, ajándékpéldány, cserepél-
dánv, továbbá az állami támogatás fejében elküldött példányok). Megjegy-
zendő, hogy tagjaink és előfizetőink közé csak azokat számítjuk, akik való-
ban tizettek s nem soroljuk a tagok és előfizetők sorába az úgynevezett hátra 
lékosiikat. Ezeknek mi nem küldjük a folyóiratot. Ugyanezt az eljárást 
követjük az újonnan belépő tagoknál és előfizetőknél: ők is csak akkor tag-
jaink vagy előtizetőink, ha beküldik a folyóirat megrendelési ös«zegét. Űj tag 
és előfizető december eleje óta a mai napig jelentkezett: 314. Azaz jelenleg 
616 tényleg fizető alapító és rendes tagunk és előlizetőnk van.* Természetesen 
a folyóiratot sokkal többen olvassák, mert egy-egy iskolában vagy nyilvános 
Könyvtárban számos ember kezén megfordulnak füzeteink. A 616 példányhoz 
hozzá kell számítanunk a nagyobb működési körre való tekintettel 200 for-
galmi «'* 100 könyvárusi példányt. Mivel pedig az 1925-ös évfolyam elsó 
füzetét 1200 példányban nyomtuk jelenleg ebből a füzet-bői még elegendő 
példány áll rendelkezésünkre. Ez szükséges i«, mivel a taggyüjtés munkáját 
tovább folytatjuk. Az 1925-ös évfolyam első számáért vidékről is töhlien ki 
fejezték örömüket. Igaz, hogy e i a füzet nagy összegbe kerülj: az írói tisz-

* Aiótu még 104 új tag és elöntető küldte be a Sajtóvállalathoz n 
folyóirat megremlelési összegét. Végső szám: ?20. Azonkívül u forgalmi és 
könyvárusi Km píht tuy . 
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teletdíjakkal együtt több műit 20 millió koronába. Mindazonáltal ezt az 
évet a meginduláshoz hasonló ütemben kell folytatnunk 6 ha következő füze-
teink természetszerűleg kisebbek lesznek is, tartalmuk teljességének és frisse-
ségének nem szabad hanyatlást mutatni. — A szerkesztő még kiemeli, hogy 
az új tagok és előfizetők elsősorban a hazai középiskolák magyar nyelv és 
irodalom tanáraiból kerülnek ki. Tiszteletreméltó dolog ós méltán munkára 
buzdító kulturális esemény, hogy az a középiskolai tanárság, amely megala-
pította és felvirágoztatta a Társaságot, a pusztulás évei után ismét teljes 
erővel odasorakozott a folyóirat mellé. Mo, araikor könyveket nem vásárol-
hatunk g nélkülöznünk kell a legszükségesebb tudományos szemléket is, nem 
közömbös, hogy az ifjúság nevelői és a magyar társadalom kiválóan értékes 
emberei egy központi folyóiratban megkapják mindazt, ami színvonalon tartja 
őket, sőt továbbfejleezti tudásukat. — Folyóiratunk közleményeit illetőleg: 
a régibb magyar irodalommal foglalkozó cikkeket és a terjedelmesebb filo-
lógiai nyomozásokat az Irodalomtörténeti Közleményekhez és az Egyetemes 
Philologiai Közlönyhöz igazítjuk, hogy ilyen módon némi elhatárolást vigyünk 
irodalomtörténeti folyóirataink munkakörébe. Kéziratunk így is van bőven. 
Ezúttal csak olyan Figvelő-cikkekot látnánk szívesen, amelyek nemcsak a 
mai irodalmi és tudományos élet jellemző sajátságainak megfigyelései, hanem 
az utókor szempontjából is tanulságosak. — Sok költségbe kerül Folyóirat-
szemlénk számára a hírlapok és a cserepéldányt nem adó hetilapok járatása 
is, de áldozatra kész magánemberek segítségével most már ezt a munkát is 
minden érdomes mozzanatra való figyelemmel végezzük. 

4. Az elnök elismeréssel szól Pintér Jonö értékes szerkesztői műkö-
déséről. Megnyugvással látja, hogy a folyóirat felöleli a megszállott területek 
irodalmi életének megnyilvánulását is. Ezáltal valóban az irodalmi obszer-
vatórium hivatását töltjük be. 

5. A pénztáros jelenti, hogy a Társaság jelenlogi pénzkészlete: 5,572.722 
korona. 

A választmányi ülést felolvasó ülés előzte meg. Tárgya volt . Gulyás 
József felolvasása: A török felszabadító háborúnak latinnyelvű ismeretlen 
verses krónikája. 

Közgyűlésünk. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság február 14 én tartotta 1925. évi 
közgyűlését. Erről bővebb tájékozást fog nyújtani folyóiratunk legközelebbi 
fűzote. A közgyűlés főbb tárgyai voltak: Viszota Gyula elnöki megnyitója, 
Perénvi József Jókui-tunulmánya, Alszeghy Zsolt titkári jelentése, Badics 
Ferencnek (* Négyesy Lászlónak tiszteleti taggá nyilvánítása és Oberle 
Józsefnek a Társaság pénztárosává való megválasztása. 

I rnrfn lom t örtiin et. 
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Societatis Históriáé Hungaricae Litterariae. 
Sociates Historiao Hungaricae Litterariae anno 1911. ad excolendam 

históriám rei litterarie Hungaricae coaluit. Praesee societatis: Ladislaus 
Négyesy. Vicepraesides Ludovicus Dézsi, Juliua Viszota, Carolus Szász, Ire-
naeus Zoltvány. Ab epistulis: Zoltanus Alszeghy. Moderátor ephemeridia 
societatis: Eugenius Pintér. Actunrius: Fridericus Brisits. Arcarius: Josepbus 
Oherle. 

• 

Ungarische Gesellschaft íür Literaturgeschichte. 
Die Ungarische Gesellschaft ftlr Literaturgeschichte wurde im Jahre 

1911 zur Pflege der ungarischcn Literaturgeschichte gegründet. Vorsitzen-
der: Ladislaus Négyesy, Stellvertretende Vorsitzende: Ludwig Dézsi, Julius 
Viszota, Kari Szász, Irenaeus Zoltvány. Sekretfir: Zoltán Alszeghy. Heraue-
gcber der Zeitschrift der Gesellschaft: Eugen Pintér. Schriftführer: Friedrich 
Brisits. Kassenverwalter: Josef Oberk'. 

História Litterarum. 
Gonunentarii Societatis Históriáé Hungaricae Litterariae. 

Moderátor: Eugenius Pintér, sodalis Academiae Scientiarum Hungaricae. 
Fasciculus XIV. 1925. 

Argumentum: 

Paulus Pitroff: Dissertatio de Ladislao Rátkay, auctore Hungarico. — 
Brevis conspcctus librorum anno 1924. editorum. — Consceptus ephemeridum. 
— Breves notiae. — Archívum manuscriptorum. — Scriptores emortui. — 
Miscellanoa. — Libri novi. — Acta Societatis Históriáé Hungaricae Litterariae. 

Literaturgeschichte. 
Zeitschrift der Ungarischen Gesellschaft ftir Literaturgeschichte. 

Herausgogeben von Eugen Pintér, Mitglied der Ung. Akademie der Wisam-
schnften. XIV. Jahrgang. 1925. 

Inhalt. 

Paul Pitroff: Ladislaus Rátkay. Abhandlung Uber deu bukannten Yolks 
stückdichter der 1880-er Jahre. — Zusammenfassende Übersicht der im Johro 
1924 erechienenen Btlcher. — Zeitschriftenrundschau. — Kurze Notiaen. — 
Die Manuscripto unseror Mitglieder. — Verstorbeoe Schriftsteller. — Ver-
mischtes. — Neue Bücher. — Nachrichten der Ungarischen Gesellschaft ftlr 
Litteraturgwhirhte. 

Felelős sierkeuxtfi és felelős kiadó: Pintér Jenő. Budapest, I., Attila-utca 1. 
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