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Corvina. —- 1943. 12. sz. Bóka, Ladislao: Una festa letteraria: 11 giiibileo 
dello „Holnap''. A Holnap antológia és a hol napos mozgalom irodalomtörténeti 
jelentősége. 

Délvidéki Szemle. — 1943. 10. sz. Bognár Cecil: llerczeg Ferenc. 
„A bánáti sváb fiú Szegeden tanul meg igazán magyarul." — Madácsy László: 
llerczeg Ferenc magyarsága. „Herczeg Ferenc tüneményes írói pályája szimbó-
lum a magyarság életében. Szimbólum, mert mi magyarok sohasem néztük azt. 
hogy ki milyen nemzetiségből jött közénk és let t magyarrá." —- 11. sz. Nyírő 
Uvula: Ady több arca a psychiatria tükrében. Ady schizophreniájának müveibe 
való kissé túlzott belemagyarázása. — Madácsy László: Juhász Gyula két 
elfelejtett ifjúkori verse. A két vers a Szeged ós Vidéke 1902. évi karácsonyi 
számában jelent meg. 

Egyetemes Philologiai Közlöny. — 1943. 3. sz. Turóczi-Trostler József : 
A tótágast álló világ. Két régi versünk képzettörténeti és irodalomtörténeti 
vonatkozásai s ezek összefüggése. — Szabolcsi S. Miklós: Az irodalmi stílus-
vizsgálat XX. századi módszerei. A francia és a német irodalomtörténet utóbbi 
évtizedének stíluselemző módszorei. —- Sashegyi Oszkár: A Werther útja 
Magyarországon. Hazánkban nem volt Werther-láz, eleinte csak néhány író 
ismerte Goethe müvét, később pedig már nem volt olyan hatása olvasóközön-
ségünkre, mint Németországban feltűnése idején. 

Ethnographia. (Népélet.) — 1943. 3—4. sz. Faragó József: Ismeretlen 
Kriza-életrajzok. Péterfi Sándor, Árkosi Dénes és Kriza Gyula (K. János fia) 
kéziratban maradt életrajzai — Kömives Kelemenné c. ballada egy szövegvál-
tozata. (Vajdakamaráson jegyezte le 1942-ben Faragó József.) — Adat и 
katekizmust ének magyarországi történetéhez. Tarnóczi István Holtig való 
barátságának egy adata. 

Kalangya. — 1943. 10. sz. Herceg János: Herczeg Ferenc. „Fellépésének 
meglepetése: a sima, tiszta, elegáns elbeszélői hang. A, megmunkált stílus és a 
nagyszerű foi-maérzék mindig kerek és kitűnően élvezhető műveket adott." — 
11. sz. К rammer Jenő: Tömörkény István növekvő időszerűsége. „Igen jelentős-
nek tartom Tömörkény írói fejlődésére, hogy közkatona volt, végigszolgálta a 
három esztendőt, távol került hazájától és messze idegenben mélységesen össze-
forrt a szegedvidéki szegény emberekkel." — Vajtai István: Móra Ferenc. 
Élmények Móra Ferencről. —• Herceg János: Juhász Gyula. „Haláláig vidéki 
költő m a r a d t . . . kivetettnek érezte magát Pesten." — Papharkai Dénes: Sík 
Sándor. „Nála a versírás sohasem volt öncél, hanem csak eszköz." 

Magyar Középiskola. — 1943. 10. Megyer József: Népi írók az iskolá-
ban. „A ma irodalmát a népi írók nélkül tárgyalni és feldolgozni nem lehet. 
Ifjúság ás felnőttek egyformán olvassák könyveiket, sokan egyoldalúan hatá-
suk alá is kerülnek. A közvélemény tájékozatlan szokott lenni és a divattal 
tart. Tehát ebben az esetben nem is az írók fölfedezése a mi feladatunk első-
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sorban, hanem az eligazítás ós a bírálat, az értékelés. — Nem könnyű feladat. 
Mert olyan emberekről van szó, akik az íráson túl messzemenőleg a magyar-
ságot akarják szolgálni, és könyveiket mégsem adhatjuk diákjaink kezébe úgy, 
mint megszoktuk azt nagyjaink esetében. A népi íróknak külön véleményük 
van a magyar népről, az emberi értékekről, még az erkölcsi rendjük is más. 
Az egyszerű nép szeretetére, a fajtánk megbecsülésére bizonyára nevelnek, da-
az igazságot annyira vegyesen mérik a selejtes holmival és a tudatos elfogult-
sággal, hogy gyakran a felnőttek ítéletét is megtévesztik. Kik a népiek közül 
azok, akikre elsősorban ki kell térnünk irodalmi nevelésünk folyamán? A sort 
Móricz Zsigmonddal és Szabó Dezsővel .szokták kezdeni. Ök az ősök. Móricz 
Zsigmond valószínűleg a túlértékelt írók közé tartozik. A paraszt ösztönéle-
tébe lehatolt, de a magyar lélek mélységei rejtve maradtak előtte, és a magyar 
élet teljességét sohasem ismerte meg. Kívánatos volna elbeszéléseiből egy jó-
antológia, amit ifjúságunk kezébe adhatnánk . . . Móricz Zsigmond csak ábrá-
zolta a parasztot, Szabó Dezső pedig népszerűvé tette. Az elsodort faluban 
a magyarság útját jelölte meg a paraszti sorban. De ezzel be is fejezte írói 
pályáját és felcsapott prófétának. Hivatásos nemzetnevelőnek érezte magát. 
Amennyire tisztelhetjük benne az írót és különc stílusában a magyar nyelv-
géniusz egy érdekes jelentkezését, annyira tartózkodóak vagyunk a másik Szabó 
Dezsővel szemben. . . Az első igazi népi író l'jrdélyi József. Kevésbbé szeren-
csésen mutatkozik be egyénisége életrajzában . . . Tamási Áronról csak annyit, 
hogy ízes nyelvén nemcsak a Székelyföld lelkét fejezi ki, hanem humorral 
vegyest az erotikát is tudja adagolni. A katolikus lelkület szókincse pedig 
sokszor igen különös alkalmazásokban buggyán ki székelyeiből-.. . Kodolányi 
.lános középkori tárgyú regényeinek hitéletéből sokat levon az a vallomása, 
hogy a magyar lélek természetének a kálvinizmus felel meg a legjobban.. . 
Verts Péter, korunk Táncsics Mihálya, a következő módon jellemezte a népi-
nek nevezett új írói csoportosulást: „marakodó, ezéthúzó, szertelenkedő és 
fegyelmezetlen, sőt szociológiai szemmel nézve, zava ros . . . " Illyés Gyula 
verseiben csak mint távoli emlék csillan fel az a világ, amiről a Puszták népe 
beszél. . . Németh László a népi írók közt a legműveltebb, de a legkevésbbé 
vonzó írói egyéniség. Erőszakolt elméletei ellentmondást keltenek, müvednek 
olvasása nem élvezet. Mondatai túlzsúfoltak,- a gondolatmenet töredékes, írásai 
a művészi fegyelmet hírből sem ismerik. Az iskola világához talán a Széchenyi-
ről írt könyve áll legközelebb. Nemcsak „ledönti a szobrot", hanem meg is 
hamisítja Széchényi lelkét. A „legnagyobb magyar" helyett egy nagy kalandor 
áll előttünk . . . Féja Géza három kötetben írta meg irodalomtörténetét, mely-
ben Gyulai a magyar irodalom legnagyobb gonosztevője, Habit.- jelentéktelen 
költő, Gárdonyi legjelentősebb műve a L á m p á s . . . Szomorú volna, ha ennek 
a könyvnek hatása lenne irodalmi nevelesünkre... Juhász Géza füzete (Népi 
írók) népszerűsítő röpirat" . . . Végül fölveti a kérdést, hogy mi legyen a tanár 
állásfoglalása a népi írókkal szemben, akik „kitágították a magyar öntudatot 
és a parasztság szeretetére nevelnek, de ugyanakkor tizedelik is sorainkat, mert 
válogatnak magyar és magyar között. A parasztot pedig elkényeztetik: nein 
találnak benne hibát, de annál többet másokban. Segíteni szeretnének, de vala-
mennyien kikezdett lelkű emberek... Profán írások a népi írók művei, 
mégis olyan világot tárnak elénk, amit ismernünk kell . . . Ezért nélkiilözhetet-
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lenek ők, de várjuk azokat, akik majd klasszikusai lesznek ennek az irányzat-
nak: az igazság és tárgyilagosság alázatosabb szolgái." 

Magyar Tjélek. — 1943. 10. sz. Szendrey László: A hadifogság szenve-
dései Gyóni Géza költészetében. A fogságban írt versek a JRabságban című 
kötet alapján. 

Magyar Szemle. — 1943. 45. köt. 6. sz. Fábián István: A nyolcvanéves 
Herczeg Ferenc. A Komis Gyula által szerkesztett Herczeg-emlékkönyv ünneplő 
méltatása. — Alszeghy Zsolt: Az ismeretlen Balassi Bálint. Eckhardt Sándor 
könyvének elvi jelentőségű bírálata. 

Pannonhalmi Szemle. — 1943. 5. sz. Bánhegyi Jób: Sértő Kálmán, a 
költő. „Költői műve, lírai hagyatéka nem mérhető a nagv magyar poéták mér-
tékével." 

Pásztortűz. — 1943. 11. HZ. Ficzay Uénes: Egy elfelejtett erdélyi író: 
Török Gyula. „Az elmerült nemesi Magyarország egyik felidézője, Krúdyhoz 
és Justh Zsigmondhoz hasonló megszólaltatója." — 1'2. sz. Járosi Andor: 
Egy ismeretlen Reményik-kézirut. „És így ie őrzője a várnak" c. vers egy isme-
retlen konceptusa. — Faragó József: Nyolcvanéves a Vadrózsák. Kriza gyűjte-
ményének jelentőségéről. 

Vigília. — 1943. 10. sz. Fodor József: Lovass Gyula „nem tudta el-
végezni, amire tehetsége képesítette". — Dénes Tibor: Levél Török Gyulához. 
„Novellái közül nem egy a magyar írói kisplasztika felejthetetlen remeke." — 
Tlhurzó Gábor: A nyolcvanéves Herczeg Ferenc. „íze van annak, amit leír, 
hangulata, amely pontosan alkalmazkodik a mondanivalóhoz." — 11. sz. 
Makay Gusztáv: Kelet és Nyugat irodalmi pöre. A nepi és nomnépi irodiilom 
kettősségére célozva, megállapítja, hogy „a kérlelhetetlen idő majd elvégzi az 
értékelést, ате1уте a kor és a kritika képtelennek bizonyult." — 12. sz. Lovass 
Gyula: Zilahy Lajos. Az író hagyatékából közölt tanulmány. „A politikus 
Zilahy mindig megőrizte a gondolkodás nyugati méltóságát, a szellemi ember 
szenvedély telenségét." 

Ungarische Jahrbücher.— 1943. 1—3. sz. 5—186. 1. Farkas, Julius von: 
Der ungarische Vormärz. Petőfis Zeitalter. Szerző A „Fiatal Magyarország 
kora" című könyvének németnyelvű kiadása. (Ismertetését v. ö. Irodalomtörténet. 
1933. 154—155. 1.) — Hofmann, Ladislaus: Sigmund Móricz. (1879—1942.) 
Móricz Zsigmond egyénisége és műve szétválasztha.tatlanul egy. — Barta, 
Stefan: Julius Szekfû 60 Jahre alt. A historikus és nemzetnevelő pályaképe. — 
Hofmann, Ladislaus: „Csongor és Tünde'' auf der deutschen Bühne. A frank-
furti és berlini előadásokról. í 


