
F I G Y E L Ő . 

Bírálat vagy hírverés? 

A mai irodalmi életnek sok jelensége érdemelne feljegy-
zést, részint némi eszméltetés, részint a történelem számára való 
megőrzés céljából. Töblb, mint amennyi ebben részesül. I t t is 
egy kis jellemző adalékot szolgáltatunk napjaink irodalmának 
történetéhez. 

Észrevétlenül kezdődött, de ma már nagyarányú egy ú j 
műfa j fejlődése, amelyet ta lán irodalmi önbírálatnuk nevezhe-
tünk. Ez az elnevezés kissé megtévesztő, mert az értelme kettős 
és kivált így egyes számban mondva nem lehet hirtelen tudni, 
mit is értsünk raj ta . De éppen azért találó a kifejezés, mer t a 
vele megjelölt írásmű is megtéveszt», sőt éppen a megtévesz-
tés a célja: azt akar ja elhitetni, hogy valami alapos megbírálás 
kedvező eredményét olvassuk, pedig az írónak sajá t becses 
alkotásáról í r t hírverő cikke van előttünk. Az igazi önbírálat 
írónak is, másnak is a legmagasabbrendű szellemi munkája , 
mert a legnagyobb önuralmat és igazság-szeretetet k ívánja meg: 
önmagával igyekszik az ember igazán tisztába jutni, tehát érté-
két és gyengeségét egyaránt megismerni; ezek az irodalmi ön-
bírálatok pedig azt akar ják , hogy az olvasó ne alkothasson az 
íróról tiszta képet, csak értéket lásson benne, azt is hatvá-
nyozva, ne a maga fejével ítéljen, hanem az író sugallása sze-
rint s legalább is kénytelen legyen megküzdeni ezzel a maga 
véleményének alakulása közben. A cél tehát az üzlet: nem az 
érték meghatározásáról, hanem az író tekintélyéről vagy éppen 
a munka kelendőségéről v a n itt szó. Magától bizony nem megy 
semmi, de a régi ember furcsál ja : az író maga ver je a hírt, 
azaz a hírért a dobot?! 

Ezek az önbírálatok érdekes fejlődést jelentenek. Egyrészt 
a kiadói hirdetések finomultak irodalmi műfa j já s érthető, ha 
arra bízzák ezek megírását, aki legjobban ismeri a művét. Más-
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részt pedig a „bírálatok elleni kölcsönös biztosítás" ma is ural-
kodó, de nem mindig pontosan működő rendszeréből nőtt ki az 
ön biztosítás, az „irodalmi önsegély" korszerű rendszere. S ez 
változatosan működik. Közvetett alakja áll előttünk pl. akkor, 
lia lapok és folyóiratok állandóan a felső fokon dicsérik a nagy, 
az európai hírű, a népszerű stb. írót, aki éppen szerkesztőjük 
vagy munkatársuk; — közvetlenebb, amikor példáid maga í r j a 
a szerző, de névtelenül, hogy ő az újabb irodalomnak sokat 
ígérő, kiemelkedő értéke, vidéki közlésié szánt szövegben szeré-
nyen „városunk (vármegyénk) szülötte és büszkesége"; — az 
már aztán egészen közvetlen, lia elképesztő is, mikor komoly 
könyvben olvassuk a szerzőnek önmagáról í r t megállapításait, 
hogy ezt vagy azt a kérdést ő milyen nagyszerűen tisztázta, 
holott a fogalomzavar abban tőle terjedt el, vagy másik szerző-
nek bámulatos önérzetű hivatkozását „beható részletkutatásaira" 
Olyan téren, amelyen az á l ta la közölt eredmények vagy gondo-
latok inás szerzőtől már azon módon ismeretesek. Ezek csak 
példák, nem is a legfeltűnőbbek; azt mutat ják, mire gondolunk 
az irodalmi önbírálat furcsa nevén. 

Nagyon komoly jelenség ez, ha nehéz is róla csúfolódás 
nélkül beszélni, mert emberi gyengeségek mutatkoznak benne. 
Komollyá teszi azonban sok minden, ami okozza és ami vele 
jár . Az okok közül meg kell lá tni azt a keserves versenyt, amely 
a szűkebben értett irodalom munkásai között kevesek nagy-
szerű meggazdagodását, sokaknak tisztességes kenyerét bizto-
áítja, a nagy sokaságnak azonban egy-egy fa la t megszerzését 
is nehézzé teszi. A tudományos irodalomban nem éppen ilyen, 
de nem is egészen más a helyzet; nehéz kiadási viszonyok, 
kevés szakfolyóirat, némelyik szakban a tudományos kr i t ika 
fejletlensége vagy éppen tel jes hiánya, egy-egy ponton a 
nagyon céltudatos, sőt célzatos „ismertetési politika" egészség-
telenné teszi a hangulatot és felszabadít olyan indulatokat is, 
amelyek egyébként nem jelentkeznének. Így válnak néha szép-
írók is, tudománnyal foglalkozók is, önmaguknak nagyobb 
tisztelőivé, mintha megkapnák, amihez joguk volna s a boldo-
gulás eszközei között nem vet ik el az öndicséretet sem, amit 
pedig régebben senki meg nem engedett volna magának! Aki 
t. i. csakugyan tar to t ta valamire a munkáit. Ma azonban azt 
tapasztaljuk, hogy ez az ósdi álláspont igen rosszul kamatozik, 
a szemérmes koldus üres tar isznyájáról szóló példázat igazsága 
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korlátlanul érvényesül. S nem azok legkevésbbé szemérmesek, 
akiknek leginkább volna szükség-ük segítségre, de éhen vagy 
észrevétlenül vergődnek és pusztulnak el nagyobb tehetségek, 
csak azért, mert beléjük nevelt vagy öröklött élhetetlenségük, 
igazán írói vagy tudós lelkületükből származó önérzetes sze-
rénységük nem engedi őket sem magukról hírt verni, sem hír-
verő paj tásokat szerezni, sem koldulni. Ekként aztán az „aki 
b í r j a . . . " elve az irodalom minden ágában különös módon ül 
diadalt. 

Akár erről a kis észleletről indulva is tovább lehetne 
menni a mai irodalmi viszonyok elemzésében s ez nem is meg-
vetendő feladat olyan embernek, aki ezeket alaposan ismeri, 
de maga nem érdekelt, se nem „beérkezett", sem elnyomottnak 
nem érzi magát, csak nyugodt ügyelője a zajlásnak. S az ilyen-
nek bizonyosan kialakul az a nézete is, hogy ezek az irodalmi 
önbírálatok nemcsak a mai ízlés szempontjából, hanem iro-
dalomtörténeti okból is figyelmet érdemelnek. Nehézzé teszik, 
hogy majd tiszta képet nyerhessenek a későbbi kutatók; nem 
igazi képét adják művek és i rányok hatásának; meghamisít-
ják a kortársak ítéletét, előtérbe tolnak jelentéktelen, de „jól 
adminisztrált" könyveket és írókat. Az utókor ítélete elvégre 
nem a mai kor dolga s bízhatunk az utódaink igazságra törek-
vésében. De az a mi dolgunk, hogy ez az egészségtelen, sőt 
tisztességtelen verseny nem engedi meg olyanok térhezjutását, 
akik öndícséreteket nem írhatnak, mert vagy az érzéseik 
finomabbak, vagy módjuk nincs reá. Ez, a mai állapot nemcsak 
sok apró ember felszínre jutását, hanem sok súlyosabbnak 
lemaradását idézi elő. Hiszen ez sem csak mai jelenség, jó 
sokat mutat ilyen esetet multunk is, de mégis csak f á j szem-
mel látni értékek kallódását. 

Változást jelentene, ha valami módon szokássá lehetne 
tenni napilapban is, egyebütt is, hogy élesen különböztessék 
meg a bírálatot és a reklámot. Ma már több lap külön közli a 
beküldött híreket azoktól, amiknek maga j á r t u tána ; válasz-
szák külön a. megfizetett, hírverő dicséreteket is a komoly 
mérlegeléstől. Nem régen sorra minden lapban nagy cikkek 
voltak egy alig megszáradt munkáról , amelyet mint a leg-
nagyobb irodalmi eseményt ünnepeltek, holott akkor azt senki 
még el sem olvashatta, nemhogy tanulmányozhatta és meg-
bírálhat ta volna. Milyen egészen másként hat ugyanaz a szö-
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veg, ha tudja a „megfőzendő" olvasó, hogy azt a hatalmas 
dicsőítést maga a szerző írta többféle alakban. El kell jönnie 
megint annak az időnek, amikor tudjuk, mint pár évtizeddel 
ezelőtt még tudtuk, hogy melyik lapnak vagy folyóiratnak a 
hozzászólását lehet komolyan mértékül vennünk! S ha meg-
szűnik az a tűrhetetlen helyzet, hogy hírverő cikkek tárgyi 
bírálat mezében jelenjenek meg, az igazi bírálatot lehetetlenné 
tegyék, sőt i ránta eleve bizalmatlanságot keltsenek, akkor 
egészen bizonyosan kifejlődik az írókban az igazi önbírálat, 
sa já t értékük megbecsülése, fejlesztése s az idegen bírálaton 
való öröm, mert az elismerés akkor igazán elismerés lesz má-
sok szemében is. 

A komoly bírálatnak nagy segítsége s történeti szempont-
ból is becses, ízlés és irodalmi verseny tekintetéből nem kifogá-
solható az íróknak olyan önismertetése, amely nyil tan szól pl. 
ar ról : hogyan jutott a szerző tárgyához, miként fogta fel, mit 
akar t kifejezni, miként ítéli meg eredményeit vagy hogyan 
nézi alakjait , már aszerint, hogy kuta tás eredményéről számol-e 
be, avagy regényt írt. Az ilyen, nem értékelő, csak tájékoztató, 
a lá ír t szerzői nyilatkozat az érdeklődést felkelti s a szakértő ol-
vasó ítéletét is alaposabbá, igazságosabbá teheti. Ezek meghono-
sodása kívánatos, mert megszüntetné az irodalmi önbírálatokat 
s fokozná éppen azt, aminek hiányát bizonyítják mostani meg-
figyeléseink: az írók önbírálatát. Remete Pál. 

Elhunytak. 
BECK GÉZA hírlapíró, megh. Budapesten 1930 jan. 1-én 67 éves korában. 
DÉSY ANNIE (özv. Samassa Adolfné), belügymin. tan. özvegye, megh. 

1929 okt. 25-én. Dolgozott az Alkotmányba, Nemzeti Újságba stb. 

ERÖS GYULA hírlapíró, megh. Budapesten 1929 októberében 67 éves 
korában. 

FERENCZY FERENC ny. min. o. tan., szül. Bécsben 1861-ben, megh. 
Budapesten 1930 jan. 11-én. Jogot végzett Budapesten s azután a keresk. 
minisztériumban szolgált. A Nemzeti Színházban előadott színművei: Rabiélek 
(1901). Pogány Gábor (1902). Flirt (1904). A nagy érzés (1906). Az örök 
küzdelem (1909). A szerelem útjai (1912). — Elbeszéléskötete: A tündöklő 
csúcs. Bp., 1896. 

GAJDÁCS PÁL ev. lelkész, szül. Békéscsabán 1847 dec. 23-án, megh. 
1929-ben. 1868 óta írt verseket az Üstökös, Borsszem Jankó és Urambátyám c. 
élclapokba, valamint vidéki hírlapokba. Szépirodalmi kötetei: Tisza—Körös 
mentén. Versek. Gyoma, 1907. — Simonyi József, a híres óbester. Népies el-
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beszélés 12 énekben. U. o., 1909. — Boldogfahi csendélet. Rajzok és elb. U. о , 
1911. — A moóri huszárkapitány és az elfelejtett hősök. Költői elb. Békés-
csaba, 1922. 

GRUBER JÓZSEF, a Kalocsai Néplap munkatársa, megh. Baján 1929 
novemberében, 36. évében. 

GUTHI SOMA dr. ügyvéd, szül. Tályán (Zemplén vm.) 1865-ben, megh. 
Budapesten 1930 jan. 5-én. — 1882— 84. a kassai Felvidéki Közlönybe dolgo-
zott. 1885-ben Budapestre költözött, ahol a P. Hírlap, majd a P. Napló 
munkatársa lett. Főleg humoros törvényszéki riportokat írt Gutius álnéven. 
1891-ben ügyvédi irodát nyitott. — Szépirodalmi munkái: Kacagó Themis. Bp., 
1888! (Füredivel.) — A vádlottak padján. 2. kiad. U. o., 1894. — Egy köny-
nyelmü leány története. Regény. Ü. o., 1893. — Doktor Szeleburdi. Bohózat. 
U. o., 1900. (Hegedűs Gyulával.) — A tartalékos férj. Bohózat. U. o., é. n. 
(Rákosi Viktorral.) — A Sasok. Bohózat. U. o., é. n. (Ugyanazzal.) — Háza-
sodjunk. Bohózat. U. o., 1902. — A brezováci hős. Bohózat. U. o., 1902. 
(Rákosi Viktorral.) — Smólen Tóni. Bohózat. Arad, 1905. — Fekete könyv. 
Eredeti bűnügyi és detektívtörténetek. Bp., 1907—8. (5 köt.) — Gutius humo-
ros törvényszéki karcolatai. U. o., 1908. (7 köt.) — Detektívtörténetek. U. o., 
1908. — A Pitypalaty-utcai szenzáció. U. o., 1909. — Egy detektív naplójá-
ból. U. o., 1910. — A kormánybiztos. Bohózat. U. o., 1910. (Rákosi Viktor-
ral.) — A cilinder. Bohózat. U. o., 1914. — ír t ezenkívül számos bohózatot és 
kabarétréfát, mely könyvalakban nem jelent meg. Ezek közül A szaharai konzul 
és a Rákosi Viktorral írt Napoleon öcsém németül is színre került Bécsben. 
Álneve: Gutius. 

MOLECZ KAROLY hírlapíró, szül. Szentesen 1867-ben, megh. Buda-
pesten 1929 novemberében. 1886 óta a Vasárnapi Újság segédszerkesztője volt. 

OSVAT ERNŐ hírlapíró, szül. 1877-ben, megh. öngyilkos módon Buda-
pesten 1929 okt. 28. Kritikai cikkeket írt fővárosi hírlapokba, valamint az 
általa szerkesztett Figyelőbe és a Nyugatba, melynek alapítása óta társszer-
kesztője, utóbb egyik főszerkesztője volt. 

SZIRMAI LÁSZLÓ hírlapíró, szül. Nagyváradon 1905-ben, megh. Temes-
várt 1929 nov. 13. A Nagyváradi Napló, majd 1928 óta a Temesvári Hirlap 
munkatársa volt. 

TOMORI JENŐ hírlapíró, a Petőfi Társ. tagja, szül. Hódmezővásár-
helyen 1872-ben, megh. Budapesten 1929 nov. 25. Szerkesztette Kecskeméten 
a Függetlenség c. lapot, 1920—22-ig a nemzetgyűlés tagja volt. Petőfi költe-
ményeit lefordította szerbre, viszont szerbből és oroszból magyarra fordított . 
Munkái: Lina-dalok. Bp., 1894. — Mese egy szomorú asszonyról. Elb. U. o., 
1899. — Havasi történet és egyéb elbeszélések. U. o., 1902. — Miria. Verses 
tragédia. U. o., 1902. — Krasznahorka vára. Költemények. U. o., 1902. 

I várhegyi galambok. Elbeszélések. 1905. — Egy család tragédiája. Regény. 
1908. — Adrienne. Költemények. 1911. — A fehér asszony. Regény. 1924. — 
A két Zágon. Regény. 1924. — Elmúlt a nyár. Novellák. Bp., 1926. 

TÓTH ZOLTÁN lapszerkesztő, megh. Nagykanizsán 1929 decemberében, 
52. évében. 
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TÖRÖK PÉTER nv. ref. gimnáziumi tanár, szül. Hajdúböszörményben 
1857-ben, mégh. Debrecenben 1929 decemberében. í r t egv eszperantó nyelvtant 
(Debrecen, 1909). Az irodalomtörténetet érdeklő cikke: A „magyar füvész-
könyv" botanikai érdeme. (Kor, 1907 : 22. sz.) G. P. 

Új könyvek. 

Verses kötetek. 
Auer István: Gólyafészek. Kalocsa, 1929. 240 1. 
Babits Mihály: Az istenek halnak, az ember él. Bp., 62 1. Athenaeum. 
Böngérfi János: Hun és magyar hősmondakör. Bp., 1929. 64 1. 
Finta Sándor: Szívünk miséje. Bp., 1929. 104 1. 
Karinthy Frigyes: Nem mondhatom el senkinek. Bp., 64 1. Athenaeum. 
Kirchknopf Gyula Zoltán: A világ teremtése. Balassagyarmat, 1928. 112 1. 
Kiss Aladár: Euriál és Lukrécia. Bp., 1929. 32 1. 
Koltay Jenő: Ez volt a jó vásár. Bp., 1930. 8 1. 
Móra László: így jó. Bp., 1929. 118 1. 
Petur László: Várakozás. Bp., 1929. 68 1. 
líeményik Sándor: Szemben az ôrôkméccœl. Bp., 74 1. Studium. 
Sik Sándor: A magyar fiú szavalókönyve. Bp., 1928. 372 1. Franklin. 
Szabó László: A hun király. Bp., 1929. 180 1. 
Wlassics Tibor: Könnyek tengerén. Bp., 1930. 40 1. Stephaneum. 

Elbeszélő kötetek. 
Ealásházy Péter: Felajánlás. Bp., 144 1. Szent István Társulat. 
Barthos Tivadar: Laci bácsi regénye. Bp., 144 1. 
Bibó Lajos: Meg kell a szívnek hasadni. Bp., 440 1. Athenaeum. 
Blaskó Mária: Királyi sarj. Bp., 212 1. Szent István Társulat. 
Dénes Gizella: Fehér torony. Bp., 142 1. Szent István Társulat. 
Dóczy Jenő: Arany János. Bp., 280 1. Genius. 
Erdősi Károly: Napsütéses Indiában. Bp., 366 1. Szent István Társulat. 
Fábián Béla: 6 ló — 40 ember. Bp., 332 1. Athenaeum. 
Földi Mihály: Kezdődik újra minden. Bp., 464 1. Franklin. 
Gombos Albin: Hóharmat. Székelyföldi mesék és regék. Bp., 214 1. Egyetemi 

Nyomda. 
Heltai Jenő: Álmokháza. Bp., 352 1. Athenaeum. 
Kalmár Gusztáv: Ismeretlen népek, névtelen földek. Bp., 364 1. Szent István 

Társulat. 
Kartsy Dénes: A három csizmásdiák. Bp., 1927. 120 1. Lampel. 
Kazay László: Kalucsnis alispán. Bp., 144 1. Wodianer. 
Komáromi János: Az ősdák. Bp., 342 1. Genius. 
Komáromi János: Vidróczki s még néhány ágrulszakadt. Második kiadás. Bp. 

226 1. Stádium. 
Móra László: Három borsó, három korsó. Bp., 1929. 120 1. 
Móricz Zsigmond: Forró mezők. Bp., 308 1. Athenaeum. 
Prónai Lajos: A puszták börtönében. Bp., 78 1. Szent István Társulat. 
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Rózsa Ignác: Áron öt könyve. II . A felszabadulás könyve. Bp., 270 1. 
Röck Gyula: Túlvilági mesék. Bp., 1929. 80 Г. Kókai. 
Rubin László: A tizenkét Júdás. Bp., 110 1. Genius. 
Surányi Miklós: A csodavárók. Két kötet. Bp., 800 1. Singer és Wolfner. 
Szederkényi Anna: Sorsok ha találkoznak. 336 1. — Döcög a szekér. 274 1. — 

Lángok — tüzek. 292 1. — Lázadó szív. 296 1. — Amiért egy asszony 
visszafordul. 322 1. — Amíg egy asszony eljut odáig. 314 1. — A padlás 
meg a halál. 274 1. — A nagy nő. 278 1. — Van ilyen asszony is. 178 1. 
— A végzet és egy rongybaba. 316 1. Bp., 1929. 

Szitnyai Zoltán: Élni akarok. Két kötet. Bp., 450 1. Genius. 
Szomory Dezső: A párizsi regény. Bp., 480 1. Athenaeum. 
Tarczai György: Mikó solymár. Bp., 282 1. Szent-István-Társulat. 
Temesi Győző: Vitéz Karakó pályát tör. Bp., 1929. 104 1. 
Űj Auróra. Irodalmi Almanach 1930. Szerk. : Reinel János. Pozsony, 242 1. 
Zilahy Lajos munkái. Tíz kötet. Bp., Athenaeum. 

Színművek. 

Koltay Jenő: Ereszd le a függönyt. Bp., 1930. 20 1. 
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde. Színjáték öt felvonásban. Bp., 1930. 

100 1. Egyetemi Nyomda. 

Tudományos munkák. 
A magyar történettudomány kézikönyve. Bp. Aldásy Antal: A XV. század 

nyugati elbeszélő forrásai. 1928. 32 1. I. köt. 7/C. f. — Bartoniek Emma: 
Magyar történeti forráskiadványok. 1929. 204 1. I. köt. 3/b. f. 

A Magyar Tudományos Akadémia elhúnyt tagjai fölött t a r to t t emlékbeszédek. 
— Pálfy Móric: Koch Antal r. tag emlékezete. Bp., 1928. 40 Ï. — 
Vendl Aladár: Id. Lóezy Lajos t. tag emlékezete. Bp., 1928. 44. 1. — 
Pintér Jenő: Váczy János 1. tag emlékezete. Bp., 1929. 14 1. — Illés 
József: Kolosváry Sándor 1. tag emlékezete. Bp., 1929. 16 1. — Bernát 
István: György Endre r. tag emlékezete. Bp., 1929. 36 1. — XX. köt. 
8., 9., 10., 11., 12. sz. 

A magyaros ízlés. Szemelvények a magyar háziipar, népművészet és iparművészet 
formakincséből. Összegyűjtötte: Czakó Elemér ós Györgyi Kálmán. Bp. 
220 1. Egyetemi Nyomda. 

Babits Mihály: Élet és irodalom. Bp., 208 1. Athenaeum. 
Császár Elemér: A boroszlói magyar tudományos hét. Bp., 1929. 24 1. Külön-

lenyomat. 
Császár Elemér: A középkori magyar vers ritmusa. Bp., 1929. 76 1. Irodalom-

történeti Füzetek. 35. sz. 
Császár Elemér: A XIX. század nagy magyar költői. Jegyezte és kiadta: 

Tóth Lajos. Bp., 1929. 188 1. 
Csengery János: Az új Ilias. Szeged, 1929. 8 1. Különlenyomat. 
Dénes Tibor: A költői lélektan kísérlete. Pécs, 1929. 16 1. 
Emlékkönyv Zichy Nándor gróf születésének századik évfordulójára 1829—1929. 

Bp., 226 1. Szent István Társulat. 
Eörsi Júlia: Hungarian heroes of liberty. Bp., 1929. 120 1. 
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Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. — Csűry Bálint: Érintkezé-
sen alapuló névátvitel. Bp., 1929. 58 1. — Szinnyei Ferenc: Novella- és 
regényirodalmunk az abszolutizmus korának elején. Bp., 1929. 132 1. 

Évkönyv: Kiadja az Izr. Irodalmi Társulat. Bp., 1929. 360 1. 
Grózinger József: Geschichte der jüdischen Philosophie und der jüdischen 

Philosophen von Moses Mendelssohn bis zur Gegenwart. Berlin, 1930. 
204 1. 

György Lajos: Andrád Sámuel elmés és mulatságos anekdotái. Kolozsvár, 
1929. 39 1. Különlenyomat. 

Hajnal István: Esterházy Miklós nádor lemondása. Bp., 1930. 154 1. 
Heller Bernát: Arany János viszonya a legendához és az agádához. Bp., 1929. 

62 1. Különlenyomat. 
Holló Károly: ü t világrész rajzoktatása. Bp, 1929. 82 1. 
Karch Kristóf: A mérleg magángazdasági és közgazdasági vonatkozásai. Bp., 

1929. 14 1. 
Gróf Klebelsberg Kuno: Jöjjetek harmincas évek. Bp., 220 1. Athenaeum. 
Kristóf György: Erdély Széchenyi Istvánja. Kolozsvár, 1929. 10 1. Külön-

lenyomat. 

Lugosi Döme: A piaristák szegedi drámajátékai. Szeged, 1930. 32 1. 
Merényi Oszkár: A magyar lélek története. Kaposvár, 1929. 70 1. 
Mészöly Gedeon: Mióta lovas nép a magyar? Szeged, 1929. 12 1. 
Minerva-Könyvtár. — Farkas Gyula: Bomános-romántos romantikus. Bp., 1929. 

30 1. — Máté Károly: Sajtó és tudomány. Bp., 1929. 20 1. 

Népszerű Zsidó Könyvtár. Bp. — Holler Iiornát: A héber mese. 62 1. — 
Bacher Vilmos, Bloch Mózes, Kaufmann Dávid: Zsidó Plutarchos. 76 1. 

Ó-Egyiptomi mesék. Goldziherné Freudenberg Mária hátrahagyott írásaiból. 
Bp., 1928. 98 1. 

Pálos Bernardin: Irodalmunk ismertetése XIX. század-elcji német folyóiratok-
ban. Pécs, 1929. 76 1. 

Pintér Jenő magyar irodalomtörténete. Tudományos rendszerezés. Első kötet: 
A magyar irodalom a középkorban. Bp., 1930. 770 1, A Magyar Irodalom-
történeti Társaság kiadása. 

Pitroff Pál : Bevezetés az esztétikába. Bp., 1930. 116 1. Szent István Könyvek. 
80. sz. 

Pitroff Pál : Film és filmoktatás. Bp., 1929. 12 1. Különlenyomat. 
Solymossy Sándor: A székely népballadákról. Kolozsvár. 10 1. Különlenyomat. 
Szabó T. Atti la: Az Erdélyi Múzeum Egylet XVI—XIX. századi kéziratos 

énekeskönyvei. Kolozsvár, 1929. 26 1. Erdélyi Tudományos Füzetek. 20. sz. 
Szegzárdy József: Csengery János élete és munkái. Szeged, 1926. 46 1. 
Szent István-Könyvek. Bp., 1930. — Bánhegyi Jób: A magyar irodalom tör-

ténete. II. 312 1. — Pitroff Pál : Bevezetés az esztétikába. 114 1. — 
Kühár Flóris O. S. В.: A vallásbölcselet főkérdései. 214 1. — Körösi 
Albin: A spanyol irodalom története. 452 1. — Sigmond Elek: A mező-
gazdasági növények termelési tényezői. 188 1. —• Kalmár Gusztáv: 
Európa földje és népei. 346 1. — Kiss Albin: Szent Ágoston De civitate 
Dei művének méltatása. 186 1. 
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Társasági ügyek. 
Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1929 október hó 

12-én tartott felolvasó üléséről. — Elnök: Viszota Gyula. — Felolvastak: 
Pitroff Pál: Eévai Miklós mint Faludi kiadója, — Szigetvári Iván: Arany 
János pantumja címmel. 

Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1929 október hó 
12-én tartott választmányi üléséről. 

Viszota Gyula elnök megnyitván az ülést, megindult szavakkal indít-
ványozza, hogy a választmány jegyzőkönyvi kivonatban fejezze ki részvétét 
Szász Károly alelnök úr iránt a családját ért súlyos csapás alkalmából. 

Pintér Jenő a következő javaslattal ajánlja fel munkáját kiadásra a 
Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak: 

„Azzal az előterjesztéssel fordulok a Magyar Irodalomtörténeti Tár-
saság tekintetes Választmányához: fogadja el kiadásra magyar irodalomtör-
ténetemnek most megírt középkori részét. Körülbelül hétszáz nyomtatott 
oldalra terjedő kötet lesz ez: teljes átdolgozása annak a munkának, melyet 
annak idején a Semsey-díjjal jutalmazott a Magyar Tudományos Akadémia. 

Ezt az ajánlatomat első sorban az a benső érzelmi és szellemi kötelék 
magyarázza, mely a Magyar Irodalomtörténeti Társasághoz köt annyi esz-
tendő óta. 

Legyen szabad kötelező erővel kijelentenem, hogy ebből a kiadásból 
Társaságunkat semmiféle anyagi károsodás nem érheti. A nyomdaköltségeket 
magam fizetem, az esetleges ráfizetés engem terhel. Ezzel szemben felajánlom 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak a tiszta jövedelem tíz százalékát 
olyan módon, hogy az összeg fele alapítványban őrzendő, másik fele folyó-
iratunkra fordítandó. 

A mű tulajdonjogát fenntartom magam számára, mert nem szeretném, 
ha idők múltával és az én elmúlásommal bárki is újból kiadná vagy átdol-
gozná ezt a munkát : erre jogot sem barátaimnak, sem jogutódaimnak nem 
adhatok. — Pintér Jenő." 

A választmány mindkét indítványt egyhangúan elfogadja. 
Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1929 december 

14-én tartott felolvasó üléséről. 
Négvesy László elnök az ülést megnyitván, meleg köszöntéssel emlé-

kezik meg Pintér Jenőről, abból az alkalomból, hogy munkásságának újabb 
monumentuma: nagyszabású Magya.r Irodalomtörténetének első kötete nap-
világot látott. Az egész Társaság nevében fejezi ki abbeli kívánságát, hogy 
a jelentős mű szerencsés befejezéshez jusson. 

Az ülésen Perényi József Móricz Zsigmond drámái, Gulyás József 
Hitvitázó énekek címmel tartottak felolvasást. 
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Inhalt der selbständigen Artikel. (Jahrgang 1930, Heft 1—2.) 
Ivan Szigetvári: Ein Pantum von Johann Arany. Szigetvári beschäftigt sich 
mit dem Gedichte Aranys, Bor vitéz (Held Bor) und untersucht, welcher 
Kunstgattung dieses Poem angehört. Der Verfasser weist nach, dass es eigent-
lich ein malaisches Pantum sei, eine Kunstgattung, welche zuerst bei dem 
deutschen Dichter Chamisso erscheint (1822), dann auch bei Victor Hugo 
anzutreffen ist (1829). Aranys Gedicht ist ein Meisterstück dieser exotischen 
Kunstgattung. Inhaltlich erinnert das ungarische Gedicht an Bürgers Lenore; 
die Kunstgattung des Pantums lernte Arany an Chamissos drei Mustern 
kennen. — Aladár Zlinszky weist in einem Gedichte Andreas Ady s Lenoren-
Motive nach. Das Gedicht ist besonders durch seine gelungene Symbolik wert-
voll. — Albert Kardos untersucht, woher Michael Vörösmarty den Titel seines 
grossen Epos „Zalán futása" (Zaláns Flucht) genommen hat. — Joseph Perényi 
weist darauf hin, dass der Wiener Professor Randolf Rungardier am Schlüsse 
seines Werkes „Oesterreich" (1928) acht Zeilen des Vörösmartv'schen Szózat 
als ein Gedicht Ulri.'hs von Hutten zitiert. Wie kam das Gedicht Michael 
Vörösmartys, das ins deute?he übersetzt ist, unter die Verse Hut tens? Die 
Schriftleitung einer ungarischen Zeitschrift wandte sich an Professor Rungar-
dier mit der Frage, woher er dieses Zitat genommen habe; Rungardier konnte 
aber die gewünschte Aufklärung nicht geben, da seine diesbezüglichen Notizen 
in Verlust gerieten. Das Gedicht Vörösmartys erschien in deutscher Über-
setzung im Jahre 1866 in der Vasárnapi Újság (Sonntags-Zeitung). — Oskar 
Elek beschäftigt sich auch mit dem Stoffe der obengennanten Arany'schen 
Ballade, Bor vitéz. — Zsolt Alszeghy würdigt in e:ner eingehenden Studie 
einen der Besten der lebenden ungarischen Prosa-Schriftsteller, Franz Móra. 
Das Hauptwerk Mórás ist sein „Sang von den Weizenfeldern" (Ének a búza-
mezőkről), der Roman des ungarischen Dorfes nach dem Kriege und dem 
Frieden von Trianon. — Es folgen grössere und kleinere Rezensionen von neu 
erschienenen literarischen und literaturgeschichtlichen Werken. Alle Artikel unga-
rischer Zeitschriften und Tageblätter, die sich auf Literaturgeschichte beziehen, 
werden registriert. — Der Hauptartikel dee Beobachters beschäftigt sich mit 
der reklamesüchtigen Kritik und mit philosophischem Standpunkte mit 
den selbstverfassten literarischen Anzeigen. — Biographische Daten der jüngst 
verstorbenen Schriftsteller und eine Übersicht der Neuerscheinungen bilden den 
Schluss dos Heftes. 

Felelős szerkesztő és felelős k iadó: Pintér Jenő. Budapest I, Attila«utca 1. 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Budapest, 1930. (Dr. Czakó Elemér.) 


