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(A hely szűke miatt csak a szorosan magyar irodalomtörténeti tartalmú mun-
kákat ismertetjük.) 

Gulyás József: Dalkultusz a pataki iskolában. Sárospatak, 1932. 
14 lap. 

A füzetben két figyelmet érdemlő értekezés foglal helyet. Az egyikben 
visszapillant a szerző a sárospataki diákok nótázó kedvére, énekszerző tehet-
ségére, kedvelt dalaira; a másikban a sárospataki református kollégium ének-
szeretetéről állítja egybe adatait. A sárospataki ifjúság nagy szolgálatokat 
te t t a magyar dal kultuszának, a legátusok régente sok ú j szöveget és dalla-
mot vittek a nép közé. 

Horváth Richárd: Laskai Ozsvát. Budapest, 1932. 86 lap. 
A magyarországi középkori latin irodalom egyik nagyhatású művelőjé-

nek életét és munkáit körültekintően, gondosan, lelkiismeretesen tárgyalja, a 
szerző. Több alkalommal említettük már folyóiratunkban, hogy az ilyen tudo-
mányos témát núndig a kérdés történetével kell megkezdeni. A megelőző 
irodalom időrendi ismertetése nélkül hiányos minden tudományos dolgozat. 
Az értekezés elején világosan meg kell mondani: kik írtak eddig a tárgyalásra 
kerülő problémáról, mi volt a régebbi vizsgálódások eredménye, mit hoz tehát 
a szerző új dolog gyanánt? 

Kincs Elek: Kölcsey a közéletben. Szombathely, 1931. 62 lap. 
Részben ismeretterjesztő, részben adattári jellegű kiadvány. Ismerteti 

Kölcsey Ferenc országgyűlési működését, közli a vármegyéjétől megállapított 
követi utasításokat, Kossuth Lajos Országgyűlési Tudósításainak Kölcseyt 
búcsúztató számát, végül Kölcsey Antónia naplójából a költő halálára vonat-
kozó részleteket. 

König Kelemen: Hatszázéves ferences-élet Szécsényben 
1332—1932. A szécsényi ferencesek története a megye-, az ország- és az egy-
háztörténelem tükrében. Vác, 1931. 400 lap. 

A nagy forrásanyagon alapuló monografia nemcsak a szécsényi ferenc-
rendi kolostor múltjára és jelenére tartalmazza az Összegyűjthető történeti 
adatokat, hanem irodalomtörténeti vonatkozásokat is nyúj t . A Szécsénnyel 
kapcsolatos ferencrendi írók közül megemlít több neves egyházi szónokot s 
utal Csáti Demeter utolsó éveire. A Pannóniai Ének költője Szécsényben élte 
le utolsó éveit. 
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M a g y a r I r o d a l m i R i t k a s á g o k . Szerkesztette Vajthó László. Buda-
pest, 1932. Egyetemi Nyomda. 

Az értékes vállalatból a következő újabb számok jelentek meg: 11. szám. 
Szent Erzsébet legendája, Szent Elek legendája, Halál himnusza. (A bajai 
cisztercirendi III. Béla reálgimnázium ifjúságának kiadása. Tordai Ányos reál-
gimnáziumi igazgató irányításával.) — 12. Siralmas panasz. (A budapesti 
VIII. ker. állami Zrinyi Miklós reálgimnázium ifjúságának kiadása. Lengyel 
Miklós reálgimnáziumi igazgató és Ollé István reálgimnáziumi tanár irányí-
tásával. 

Szabolcsi Bence: A XVI. század magyar históriás zenéje. 
Budapest. 1931. 48 lap. 

Az értekezés különlenyomat az Irodalomtörténeti Közlemények 1931. 
évfolyamából, i t t csak azért említjük meg, mert újabb kiegészítések vannak 
benne s így a szakembereknek külön is számon kell tartaniok megjelenését. 
A szöveghez mint különlenyomat járul a Hofgreff-énekeskönyv dallamainak 
kritikai kiadása tizenhat lapon. (Kótamelléklet.) A nagy körültekintéssel és 
erős kritikával dolgozó szerző fejtegetéseinek végső eredménye az, hogy a 
históriás énekek zenéje a magyar zene történetének egyik leghatalmasabb 
fejezete. 

S z e n t f ö l d . Szerkesztette Zadravecz István. Két kötet, Budapest, 1931. 
322 és 334 1. 

A számos szépirodalmi ismeretterjesztő és tudományos közlemények sorá-
ban a magyar irodalomtörténetet közelebbről is érdekli Radványi Kálmán 
tanulmánya: A Szentföld az irodalomban. Nagy utánjárással és esztétikai 
elmélyedéssel veszi sorra a hazai és külföldi drámairodalom és regényirodalom 
szentföldi vonatkozású termékeit. Az elbeszélő munkák és színmüvek a hagyo-
mányos keresztény érzelemvilág tükrében dolgozzák fel tárnáikat. (Bethlehemes 
játékok, iskolai drámák, Madách Imre, Csepreghy Ferenc, Gárdonyi Géza, 
Erdős Bené, Voinovich Géza, Lázár István, Környei Paula, Balassa Imre.) 

Szigetvári Iván; Kisebb munkái. Irodalmi tanulmányok. Második 
kiadás. Budapest, 1932. 360 1. A szerző kiadása. 

A szerző 1927-ben külön kötetben adta közre irodalomtörténeti tanul-
mányainak válogatott gyűjteményét. A kötet most újabb kiadásban l á to t t 
napvilágot. Mindazok, akik tudományos szemponból figyelik a magyar iro-
dalom fejlődését, nem nélkülözhetik a szerző tanulmányainak értékes soro-
zatát. Számos olyan irodalomtörténeti mozzanat kerül i t t első megvilágításba, 
amelyeket azelőtt figyelmen kívül hagytak. A tanulmányok sorából a következő 
magyar irodalomtörténeti vonatkozású közleményeket emeljük ki: Madách és 
a szocializmus, Orczy és Thomas, Bod Péter mint versíró, Petőfi ismeretlen 
verse, A magyar regény gyermekkoráról, Eötvös a Nővérek című regényének 
forrásaihoz, Gyulai Éjjeli látogatása, Gvadányi Helikoni köre (ez különösen 
útjelző értekezés), Nemzetünk költői tehetsége, Fáy András Bélteky háza, 
Greguss Ágost mint költő (a legjobb tanulmány G rogues szépirodalmi munkás-
ságáról), Álarcos versek, Karschin és Molnár Borbála, Arany János pantumja. 

Ű j A u r ó r a . Irodalmi Almanach. 10. és 11. évfolyam. Szerkesztette 
Beinel János. Pozsony, 1931 és 1932. 214 és 196 1. 
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A két kötet a mai felvidéki magyar írók szépirodalmi termésének leg-
javát mutatja be, de helyet ad több neves erdélyi és délvidéki írónak is. 
Versek, novellák váltakoznak az Almanach lapjain. Ismertebb nevű felvidéki 
munkatársai: Egri Viktor, Jaczkó Olga, Jankovich Marcell, Mécs László, Rácz 
Pál, Reményi József, Sebő Ernő, Sziklay Ferenc, Tamás Lajos, Tichy Kálmán; 
erdélyi munkatársai: Bárd Oszkár, Bartalis János, Berde Mária, Kuncz Aladár, 
Reményik Sándor, Szombati Szabó István, Tamási Áron; délvidéki munka-
társai: Csuka Zoltán, Fekete Lajos, Szenteleky Kornél, Tompa László. 

Veszprémy Dezső: Thaly Kálmán védelme a tíz kuruc bal-
lada hitelessége kérdésében. Eger, 1931. 40 lap. 

A szerző szerint Thaly Kálmánt nem lehet történethamisítással vádolni, 
a tíz kuruc ballada nem az ő munkája. „Tiltakozik az ellen a magyar nemzeti 
Géniusz teremtőereje, tiltakozik az ellen a kurucvilág vérzivataros kora, amely 
ezeket a riadó verseket létrehozta, tiltakoznak ez ellen a hazájukért elszántan 
küzdő, mindenüket feláldozó elhúnyt kuruc hősök, akiket az a költészet tüzelt 
hevített és le lkes í te t t . . . De tiltakozik legkivált Thaly szelleme, aki egy 
hosszú emberöltőn á t egy egész hosszú életet áldozott fel a kurucvilág teljes 
felderítésére!" — A kis könyv a Thaly-védelem előhangjának tekinthető s 
várakozást kelt az irodalomtudomány művelőiben, vájjon sikerül-e majd be-
bizonyítani a szerzőnek, hogy a kérdéses balladák csakugyan a kurucvilág 
korából valók-e? 

V i l á g i r o d a l m i L e x i k o n . Szerkesztette Dézsi Lajos. II. köt. Buda-
pest, 1932. 569—1120 1. Studium-kiadás. 

A nagyszabású enciklopédia második kötete az Edda-Lili címszókat 
foglalja magában. A vállalat jelentőségéről már megemlékeztünk (Irodalom-
történet, 1931. évf.), kiadója minden elismerést megérdemel, szerkesztője oda-
adó munkaerővel végzi nehéz feladatát. Mivel a lexikon sokkal többet aid, 
mint amit ígért s félő, hogy közrebocsátása szinte leküzdhetetlen anyagi ter-
heket jelent a szerkesztőnek és a könyvkiadóvállalatnak: az iskolák, könyv-
tárak és magánosok kötelessége, hogy erejüket megfeszítve siessenek a nagy-
értékű sorozat segítségére. 

Zulawski Andor: A diadalmas világnézet. Tanulmányok Prohászka 
Ottokárról. Budapest, 1932. 114 ]. Stádium-kiadás. 

„Ez a könyv Prohászka Ottokár halálának ötéves fordulóján az emlé-
kezés mécse akar lenni. Nem világítja meg nemes alakjának és egyéniségének 
egészét, csak a keretet és életfilozófiájának jellemző színeit hangsúlyozza." 
A szerző költői tollal vezeti be olvasóit Prohászka Ottokár gondolatvilágába 
s lelkes magyarsággal bizonyítja a nagy püspök szavainak igazágát: „Szeret-
ném, ha Pannonhalma és Debrecen közt a szeretet szivárványhídja húzódnék, 
amelyen a megértés angyalai járnának s ez a híd egy új délkör lenne, egy ú j 
magyar meridián!" 


