
F O L Y Ó I R A T O K S Z E M L É J E 
Folyóiratok és hírlapok irodalomtörténeti vonatkozású cikkei. Munkatársak: 

Brisits Frigyes, Clauser Mihály, Kerecsényi Dezső, Kozocsa Sándor. 

A Földgömb. — 1937. 3. sz. Szilády Zoltán: Gróf Batthyány Vince 
utazása a száz évvel ezelőtti Magyarországon. A grófnak 1805 ben te t t út ját 
ismerteti 1818-ban Pesten megjelent útirajza alapján. 

Apolló. — (1934—36) I. Kardos Tibor: Hét Symposion. E műfaj 
jelentkezéso a magyar humanizmusban. — Sziklay László: A szlovák szellem 
kezdetei. A cseh és protestáns indítások után Bernolák (a magyar állameszme 
híve) önelvűbb és katolikus szerepének ismertetése. — Kardos Tibor: Mátyás 
udvara és a krakkói platonisták. Callimachus, lengyel kancellár, Mátyás udva-
rából közvetítette a platonizmust Krakkóba. — Gál István: A virtuális 
Közép-Európa. A folyóirat célkitűzése: a klasszikus és magyar antiquitás 
ápolása, a középeurópai összehasonlító szellemtudományok megindítása. — 
II. Mátrai László: Humanizmus és romantika. E két eszmeáramlat kapcso-
latának vizsgálata filozófiai alapon. — Kardos Tibor: Reneszánsz királyfiak 
neveltetése. V. László, Corvin János, II. Lajos és körük humanista nevelte-
tésére alapvető értekezés, amely Enea Silvio Piccolomini, Galeotto Marzio és 
egy ismeretlen (esetleg Erasmus Ciolek vagy Mathias Drzevicky) idevágó 
művein keresztül Hunyadi Mátyás messzeható politikai példáját kíséri figye-
lemmel. — Faragó László: A harmadik humanizmus és a Harmadik Biroda-
lom. Az új pedagógia humanista eszménye a politikai ember. — Kerecsényi 
Dezső: Oláh Miklós. Egyéniségének megragadó rajza. — III . Cs. Szabó 
László: Búcsú a vándorévektől. A modern nyugateurópai irodalom szemléje. 
— Gáldi László: A román irodalomtörténet tájrajzi problémái. „Sokkötetes 
tudományos munkától egészen a bakkalaureatusra bemagolt kis kézikönyve-
kig, szinte minden szerző kiemeli, hogy ez vagy az az író moldvai, erdélyi 
vagy havasalföldi származású." Figyelemreméltó fejtegetése egyébként a 
magyar-román irodalmi érintkezéseknek. — Sziklay László: A szlovák roman-
tika pánszláv jellege. — Kardos Tibor: Horváth János Magyar Humaniz-
musa. „Horváth János valósággá emeli, . . . hogy Sz. István óta a legnagyobb 
jelentőségű kulturális mozgalom a Mátyás-kori magyar humanizmus. . ." — 
Gál István: Humanizmus és magyar néptudomány. Ortutay Gyula etnológiai 
munkásságának ismertetése. — IV. Cs. Szabó László: Kárpát kebelében. 
Irodalmi emlékekkel elevenített útirajz. — Bartók Béla: Népzenegyűjtés. 
Részlet a szerző „Miért és hogyan gyűjtsünk népzenét" c. könyvéből. •— Bóka 
László: Beteg századokért lakolva. Ady helyes kultuszát és műveinek teljes 
kiadását követeli. — Győry János: Középkori szerelem. A szerelmi költészet 
történetlélektani vizsgálata francia példákon. — Kardos Tibor: Horatius Pan-
nóniában. Emlékezés Berzsenyire. — Révész András: Beöthy László (1826— 
1857.) pesti arszlán. A régi Pest víg arszlánjának irodalmi felelevenítése. — 
Uhlár Rudolf: Ady a szlovák irodalomban. — V. Thienemann Tivadar: 
Erasmus. Emlékezés a nagy humanista halálának négyszázados fordulóján. — 
Szvatkó Pál : Csehek és magyarok. A két nemzet irodalmi és történelmi esz-
ményeinek összehasonlítása. — Sárkány Oszkár: Magyarok Prágában. (1773— 
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1849.) A magyar és a cseh irodalom kölcsönhatásának egy érdekes korszaka. 
Berzeyiczy Pál, Sándor István, Kazinczy, Széchenyi, Toldy és mások tapasz-
talatai Prágában. — Illés Endre: Csáth Géza. Emlékezés a tragikus sorsú 
íróra. — Hevesi András: Krúdy Gyula. Emlékezés. 

A Színpad. — II. évf. 7—-8. sz. Benedek András: Az Ember Tragé-
diája tárgytörténete. Áttekinti a tárgyi, szempontból Madáchéhoz hasonló 
nagy terveket, s magyarnak Az Ember Tragédiájában a pesszimizmuson át-
törő ösztönös bizakodást t a r t j a . 

A pesti városháza. — 1937. 2. sz. Szól az ú j főpolgármesterről, 
Karafiát h Jenőről, mint költőről 1909-ben megjelent verseskötete alapján. 

Budapesti Szemle. — 1937. évf. áprilisi, .713. sz. Kornis Gyula: 
A humanizmus történeti alakjai. A humanizmus problémája örök, mindig 
felujuló kérdése az emberiségnek. Amint Európa minden népének szellemi éle-
tében, éppen úgy a mienkben is eltörölhetetlen jelentőségű. Hatása, a változott 
idők szellemi igényeinek megfelelően ma is érezhető, eleven. Az olasz, a francia 
éa az angol világuralomra törő nacionalizmus, a német. nemzeti szocializmus 
sugalló befolyása alatt áll. „Minden kor lelke az antik világnak más és más 
oldalát éli meg s emeli ki nagyobb hangsúllyal: hol az esztétikai-művészeti, hol 
az általános emberi, hol az individualisztikus, hol a szociális szempont lelki 
bevetítése az uralkodó. Az antik kultúra a maga egészében az emberiség szá-
mára történetfeletti, időtlen értéket képvisel." — Pukánszky .Béla: Az ember 
tragédiája és az osztrák irodalom. Madách drámai költeményének 1892-i bécsi 
bemutatója az osztrák irodalomban Wagner-kultuszban és barokk színpadi 
hagyományokban gyökerező misztériumszerű drámai trilógiát sugallt: Hlatky 
Eduard Der Weltenmorgen с. drámáját. Hlatkyt Az ember tragédiája azért kész-
tette drámai trilógiájának megírására, mert veszedelmesen szabad-
szelleműnek, egyenesen vallástalannak érezte a magyar költő művét. 
A bécsi paródia-irodalomban is visszhangra talál Madách munkája 
Josef Leopold Seifert: Die Tragödie Des Mannes, grosse Faschingsoper in fünf 
Bildern frei nach Madách с. paródiája. „Nem irodalmi szatíra, nincs éle 
Madách ellen, csupán a keretet s történeti képrendszert veszi á t tőle, s képei-
ben a nő diadalát mutatja be a férfin." — Voinovich Géza: Kiss József em-
léke. „Balladákat írt a zsidó életből; nem a legjobb munkái ezek szerzőjüknek, 
de a korhangulat és újdon tárgyuk népszerűkké tették. A költő nem rajzolt 
fajképet, nem problémákat, csak színeket vett ez addig mellőzött világból; 
alakjai magyar falusi képekkel, alakokkal folytak össze, beolvadtak a ma-
gyar é le tbe . . . A különleges faji vonásokon felül más értelemben is új tár-
gyakhoz fordul; ilyen volt akkor Reviczky Perditá-ja, nála a De profundis, 
még inkább a Mese a varrógépről... Versei pompás színeikkel sokszor keleti 
szőnyegekre emlékeztetnek. Verse: olvasva kép, hallgatva: zene. Maga-szabad-
jára versel; az ihlet percében szinte felelősség nélkül dolgozott, inkább meg-
alkudott egy-egy különcséggel, csak a zenének kára ne legyen. . . Egész éle-
tét egy nagy tűz melegíti és ragyogja be: a költészethez való ragaszkodás.'' 

Debreceni Szemle. — 1937. jan.—febr. sz. Juhász Géza: Kosztolányi 
Dezső. (Az Egyetemi Kör ünnepélyén mondott rövid emlékbeszéd.) 

Erdélyi Múzeum. — 1936. Í0—12. sz. Rass Károly: A mi regényiro-
dalmunk. Sorra veszi Kós Károly, Makkai Sándor, Szántó György, Nyirő 
József, Tabéry Géza történeti regényeit; szól Székely Mózes, Ligeti, Berde 

Irodai om történet. 6 
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Mária, Kacsó Sándor, Wass Albert, Grandpierre, Bánffy Miklós, Nyírő, Ta-
mási transzilván regényeiről, ismerteti Berde Mária, Kádár Imre, Pakots 
Károly, Nyirő József, Tabéry Géza és Makkai Sándor lélekeleinző regényeit, 
Markovits Rodion és Kuncz Aladár háborús regényeit, Szántó György Stradi-
variját és Karácsony Benő írásait. — Valentiny Antal: Románia magyar 
irodalmának bibliográfiája, összeállításában 69 szépirodalmi, 61 tudományos, 
ismeretterjesztő, 23 vallásos, 11 tan-, 4 hivatalos könyvkiadvány szerepel; 
az időszaki irodalom termése 40. 

Esztétikai Szemle. — 1936. 4. sz. Kozocsa Sándor: Zilahy Károly 
esztétikája. Zilahy esztétikája az érzékre van felépítve. Az írói munkát 
nagyon komoly feladatnak tar tot ta , s ezért a művészet célját nemcsak a 
gyönyörködtetésben látta, hanem a nemzetnevelésben is. Épp ezért a leg-
magasabbrendű műfajnak a tragédiát hirdette. Kritikái sok finom esztétikai 
megjegyzést tartalmaznak. 

Énekszó. — 1937. 5. sz. Szabolcsi Bence: A kurucrilág dalairól. Az 
1660—1790 közti idők magyar dallamanyagát tekinti át. A virginálkönvvek 
főúri dallamvilága a Balassi-formájú dallam továbbélését mutatja. Közös 
sajátosságuk: az aprólékos tagolás, a finom ízekből való összeillesztés, a 
melodikus rímjáték, bizonyos lazaság a koncepcióban. Felötlő a félzárlatra 
és frigzárlatra való hajlam. Alapjában tehát nem kurucvilági muzsika, hanem 
a XVII. század magyar barokk zenestílusa. De mellette jelentkezik népi jel-
legű muzsika is. így a kanásztánc-ritmus. A XVIII. század folyamán ebből 
alakul a verbunkos-et lus . 

Gondolat. — 1937. 1. sz. Kelemen János: A visszahódított Petőfi. 
Illyés Petőfi-könyvének ünneplése, mert ez a könyv úgy mutat ja be a köl-
tőt, mint a magyarság kisemmizett tömegeinek poétáját, aki magányosan, 
majd egy félszázaddal megelőzve korát, kitör a nemesi-polgári irodalom osz-
tályfegyelméből. 

Győri Szemle. — 1936. 10. sz. Jenei Ferenc: Ányos egyik költemé-
nyének hatásához. Az „Egy hív szívnek kedvese sírja felett való panaszai" 
visszhangjaként keletkezett versek sorát megtoldja egy eddig ismeretlen vers-
sel. — Gálos Rezső: Amadé Antal levele feleségéhez. (Adatközlés.) — 8—9. sz. 
Gatterer Ferenc: A Halotti Beszéd „ysa" szavának megfejtése. Szerinte e szó 
így értelmezendő : Iszen. 

Helikon. — 1937. 3. sz. Bözödi György: Kriza János. Kiemeli, hogy 
Kriza már a negyvenes évek elején népevangéliumról beszél. Mint lelkész, a 
felvilágosodás papi típusának mintaképe. Költői tollát 1849-ben tette le, de 
nem szűnt meg a nép művelésén fáradozni. — 4. sz. Kovács László: Pázmány. 
Megemlékezés halálának évfordulóján. — Vita Zsigmond: Reményik Sándor. 
Áttekinti a költő termését; „a szelíd mélázástól a fenyegető áradat harso-
gásáig a hangok gazdag, sokszínű változatait játssza el költészete". 

Kelet népe. — 1937. 1. sz. Kordás Ferenc: Népiség és irodalom. 
„A könyv, a regény, a vers, általában az írás ma már nem olvas-
mányt, nem szórakozást jelent, hanem szellemi tisztulást, öntudatosulást, 
állandó lelki ellenőrzést: a spirituális helytállás kényszerét." Féja Géza: 
Werbőczi. Vita Málnási ödön Werbőczi-tanulmányával. Szerinte a nemzeti 
királyság a legkorlátoltabb rendi öncélúságot rejtegette köpönyege alatt. Tör-
vénykönyvében csak azokat a törvényeket és rendelkezéseket gyűjtötte össze, 
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melyek a bosszúálló rendek vak népgyűlöletének az eredményei voltak. A ma-
gyar nemzeti összetartozás tudatá t sem Werbőczi törvénykönyve, hanem a 
mátyási magyar birodalom emléke tar tot ta fenn a három részre szakadt 
magyar földön. — 2. sz. Marconnay Tibor: A Nyugat 30 éve. „Babits csak 
az engedelmes lakájlelkű és silány írókat gyűjti maga köré." 

Keresztény Igazság. — 1936. 5. Ajkai Is tván: Dukai Takách Judit. 
Megemlékezés az 1836. ápr. 15-én meghalt írónőről. 

Koszorú. — 1937. 2. sz. L. В.: Tűzbe felét. A Vajthó László szer-
kesztésében megjelent Mai Magyar Költők bírálata. „Az antológia ferde tük-
rében minden eltorzul. A jellemvonások nem a mai költészetnek, hanem a szer-
kesztő-kiadók lelkiségének képét adják . . . " Az antológiából kimaradt poéták 
keserű panasza. 

Láthatár. — 1937. 1. sz. Jancsó Elemér: Magyar tudományos élet 
Erdélyben 1918-tól napjainkig. Szól az Erdélyi Irodalmi Szemle megindulá-
sáról, a Culturáról, a nagyváradi Auroráról, az Erdélyi Múzeumról. — 2. sz. 
Jancsó Elemér: Magyar tudományos élet Erdélyben. (Folyt.) Bírálja a Ko-
runk törekvéseit. A harmincas években szerinte ú j korszak kezdődött az er-
délyi tudományosság életében, s ennek jele a Múzeum-egyesület akciója, ván-
dorgyűlések tartására. — 3. sz. Szegedi Emil: Szenteleky Kornél, a vajdasági 
magyarság Kazinczyja. Megtanította a vajdasági írókat arra, hogy az igazi 
művészet nem lehet cél és program nélkül való. — Nagy József: A külföldi 
magyarság kultúrális életéről. Hetvenhez közel jár az Amerikában megjelenő 
magyarnyelvű napilapok és hetilapok száma. Csak Észak-Amerikában is ma 
több, mint hatvan magyar egyetemi és főiskoli tanár működik. így a magyar 
nyelv és irodalom s történelem tanára Columbiában Takaró Géza, Lancaster-
ben Tóth Sándor; az irodalomtörténeté Clevelandban Reményi József. 

Literature. — 1937. jan. 15. Holló Ernő: Dura Máté. Beszélgetés a 
Gödöllőn élő öreg poétával, akinek első kötető 1889-ben jelent meg. Ország-
szerte énekelték dalai közül ezeket: A faluban a legárvább én vagyok; Tejbe 
fürdik az én rózsám, ha felkel; Nem szeretsz te engemet már. — Febr. 1. 
Kemény István: Tolnai Lajos. A száz esztendeje, jan. 31-én meghalt íróra 
emlékezik. Megállapítása: Tolnai különösen o t t alkotott maradandót, ahol a 
szegény emberek életét és szokásait írta le. A gazdag ember lelkivilágába nem 
tudott beleilleszkedni. — Febr. 15. Kemény Ferenc: Címtan. Szellemes elmél-
kedés az irodalmi kötetek címdivatjáról. — Márc. 14. Vajda János: Kassák 
Lajos ötvenéves. A magyar dolgozók első, hivatott énekesüket benne kapták 
meg; a nagyvárosi proletariátus az ő könyveivel vonult be az irodalomba. 
Az anyát és az anya iránt való szeretetet az ú j magyar lírában senki úgy 
meg nem szólaltatta, mint Kassák. A magyar nyelvet csodálatosan felgazda-
gította. — Ápr. 1. Földessy Gyula: Dóczy Jenő. Érdemei közt kiemeli, hogy 
ő volt az első, aki teljes tudományos és kritikai felkészültséggel és odaadással 
mutatott rá Ady költészetének tradíciós és nemzeti gyökereire; megtalálta a 
Kazinczy- és Nyugat-korszak analógiáit; ő igazolta először tradíciós nyoma-
tékkal a költészet művészi szabadságának elvét; volt bátorsága a proskribált 
Ignotust klasszikus kritikusként beállítani a magyar irodalom történetébe; az 
emigráns Hatvany Lajos regényét érdemo szerint merte méltatni, stb. — Palágyi 
Lajos irodalmi emlékeiből. Tolnairól, Vajda és Komjáthy viszonyáról. — Ápr. 
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15. Tonelli Sándor: Juhász Gyula. Pályájának áttekintése. Értékelése: Juhász 
talán az a poétánk, kinek legtágabb volt az érzelmi skálája. Noviciuskorából 
magával hozta a középkori keresztény misztikumot, a valószínűtlen, szinte 
csak megálmodott, földöntúli szerelmeket, vidéki bolyongásaiból a száműzött 
Ovidius hangulatát, a nagy mesterek átérzéséből a Szép ezer meg ezer külön-
böző formájának szeretetét, és a kultúráltság legmagasabb fokát. 

Magyar Könyvszemle. — 1937. 1. sz. Berkovits Ilona: A pécsi 
püspöki könyvtár festett kéziratai és ősnyomtatványai. (Bemittaitiás.) — 
Turóczi-Trostler József: Nosce te ipsum. Egy XVII. századi magyar verssel 
ellátott emblemalap ismertetése. — Lavotta Rezső: Verseghy Ferencnek egy 
ismeretlen kéziratáról. Az előkerült kézirat: A Parnassus hegyén zengedező 
magyar Musának szózati. 

Magyar Kultúra. — 1937. 2 sz. Marosi Arnold: Arpádházi művészetünk 
nemzeti vonásai. Ilyen vonások csak a faragványos kövekben találhatók; min-
táik a pannóniai barbár-római emlékek. De megállapítható valamelyes bizánci 
vonás is (az egyenlőszárú kereszt), viszont távol Kelet művészetére emlékez-
tetnek az állatviadalos és griffes bronzveretek. Van némi szerepe a szimbólu-
mokban a pogányságtól átvett állatalakoknak is. — 4. sz. Vajtai István: 
Nemzeti irodalmunk szerepe a nevelésben és a pályaválasztásban. Az irodalom 
nálunk a keresztény erkölcsiség kifejezője. Tanításában a helyes mód: a lélek-
nek megrendítési lehetősége és az élet metafizikai célja felé terelése. — 7. sz. 
Csávásy Alice: Móricz Zsigmond igazi arca. Régen támadó kedvű volt, de 
ma sem nevezhető optimistának. — 8. sz. Alszeghy Zsolt: Pázmány Péter. 
Megemlékezés halálának háromszázados évfordulója alkalmából. 

Magyar Szemle. — 1937. évf. 1. sz. Schaffer Károly: Vörösmarty, a 
nagytehetségű ember lelki egyensúlya. Az alkati lélektan szempontjából meg-
határozza Vörösmarty kedélyvilágát és foglalkozik a költő halálát okozó 
betegséggel. — Bisztray Gyula: Színházi szemle. Kritikai beszámoló a Nem-
zeti Színházban játszott darabokról. — Kilián Zoltán: A vers újjászületése 
a rádióban. A magyar rádióhallgató megszavaztatása után kiderült, hogy a 
közönség szívesen hallgatja a rádióban előadott verseket. — 2. sz. Neller 
Mátyás: Életrajzok kora. A lélektani érdeklőd«, az individualista és kollekti-
vista világnézet, a hősi kultusz erősbödése magyarázza az életrajzi regé-
nyek kedveltségét. — 4. sz. Karsai Géza: Törzsi és táji irodalomszemlélet. 
Részletes ismertetése Josef Nadler irodalomszemléletének. 

Mitteilungen der Akademie zur wissenschaftlichen Erforschung des 
Deutschtums. — 1937. 4. sz. Charlotte Bauschinger: Das deutsche Buch 
in fremden Sprachen. A magyar fordítások száma 1935-ben 145; de a többség 
a legkönnyűbb szórakoztató irodalom terméke. A megválogatásban is az igazi 
németségtől távolálló szempontot vesz észre. 

Napkelet. — 1936. évf. 11. sz. Bisztray Gyula : Budavár visszavételé-
nek irodalmi emlékei. Cserei Mihály históriáját, Mészáros Ignác Kártigámját, 
Földi János költeményét, Csiky Gergely Petneházyját, Rákosi Jenő Budavár 
megvételét és Jókai Az utolsó budai basa c. elbeszélését ál l í t ja bele a történelmi 
esemény keretébe és tárgyalja azokat irodalmi szempontból. — 12. sz. Marék 
Antal: Üj találkozás a Színek és évekkel. Hangulatkép Kaffka Margit regé-
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nyének új kiadása alkalmával. — Kállay Miklós: Kosztolányi Dezső. Személyi 
vonatkozású emlékek felelevenítése. — 1937. évf. 2. sz. Sárkány Oszkár: 
Szent Maurus és a zoborhegyi remeték legendája. Szent Mór egyszerűen, min-
den alakítás, minden irodalmi átköltés nélkül beszéli el nekünk mindazt, amit 
a két szentről hallott. — Claúser Mihály: A huszonötéves Irodalomtörténet. 
Kevés tudományos' folyóiratot jellemzett annyira a személytelenség és a tár-
gyilagosság, mint éppen az Irodalomtörténetet. —• Hankies János: Leffler 
Béla. Tudós volt, világosfejű, a tudomány haladásának azon a határívén, ahol 
a mával leginkább érintkezhetett. — 4. ez. Koppány István: Pázmány, 
a háromszázéves ,,halott'' s a mindig élő. Pázmány történelmi szerepének és 
kulturális jelentőségének áttekintése. — Földessy Gyula: Dóczy Jenő. Törek-
véseit alaposság és széles látókör jellemzi, felvetett problémáit, mint kritikus, 
igyekezett minden oldalról megvilágítani. Maradandó becsű szépirodalmi alko-
tásai: Aranyról írt életképei és legnagyobb műremeke: Kazinczy öregkori sze-
relméről szóló rajza, a Dédácsi idill. 

Pannonhalma. — 1937. 1. sz. Juhász Gergely: A magyar nyelv közép-
ponti szerepe a reformkorban. A felvilágosodás és a magyar nemzetiség szin-
tézise Bessenyei egyéniségében és írásaiban talált magának először kifejezés-
formát. A magyar nemzeti gondolat megindulását nem zavarták meg kicsi-
nyeskedő felekezetiéskedések. De a magyar nyelv elsőségéért küzdő írókat és 
a rendiség szelleméhez görcsösen ragaszkodó magyar nemességet világok válasz-
tották el. A rendi Magyarország Dugonics Etelkájából tanulta meg szeretni 
magyarságát. 

Protestáns Szemle. —' 1937. 2. sz. Schulek Tibor: Ismeretlen Bornemisza-
levelek. A közölt levelekből kitűnik, hogy Bornemisza 1584 első felében halt 
meg. Érdekes adatok kerülnek elő a század könyvterjesztésére vonatkozólag is. 
— 3. sz. Payr Sándor: Az elveszett Csepregi Graduál. Nyoma van annak, 
hogy a XVII. században Dunántúl egy nyomtatott Csepregi Gr-aduál is hasz-
nálatos volt. — 4. sz.. Nagy Miklós: Endrődi Sándor, mint képviselőházi 
naplószerkesztő. Endrődi gondolata volt a nyomtatott naplókhoz kimerítő betű-
rendes mutatót készíteni. 

Ungarische Jahrbücher.— 1937. 2—3. sz. Er. Valjacev: Die Pressburger 
Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften. A Windisch által 1761-ben ala-
pított tudós csoportosulás alapszabályainak közzététele. 

Vasi Szemle. — 1937. 1—2. sz. Marék Antal: Négy dunántúli lírikus, 
ősz Iván az élet céltalanságára jutot t el, de istenszeretete szordinót tesz 
nyugtalanságára. Az erkölcsi erő és a rimek tiszta muzsikája egyszerűen pre-
desztinálja a költőt egyszerű ritmusú s gondolatú népdalszövegék írására. 
A jobbágyivadék Bárdosi Németh János lelkében ősi örökség a hit; távlata az 
örökkévalóságig terjed, s ezért szánnazásától a kozmosz végső értelméig szá: 
guld a képzelete. Kocsis László költészetét egyedülisége határozta meg. Egyre 
önmagát gyötri, s ami lelkén és az Istenen túl van, az csak olyan élménye, 
mint a kolostor ablakán kibámuló barát számára az értelmes mozgású ember. 
De van érzéke a szociális igazság iránt is. Pável Ágoston a szlovén erdők mé-
lyéből jött; súlyos szavai mögött súlyos gondolatok fekszenek. 


