
F O L Y Ó I R A T O K S Z E M L É J E 

Embernevelés. — 1945. 1—2. sz. Keresztury Dezső: Szabó JDezső. „Adyn 
kívül nincs a magyar irodalomnak még egy alakja, aki olyan heves vi ták, 
mozgalmak ée harcok középpontjában ál lot t volna, mint Szabó Dezső. Hely-
zetükben s művükben első lá tszatra egyébként is sok a hasonlóság. . . Rokon-
ságuk legfeljebb a légköre, a történelmi s társadalmi helyzeté s a különb-
ségek, melyek elválasztják őket egymástól, nagyobbak, mintsem első lá tásra 
h i n n ő k . . . Mint író, az aktivista stílusnak legjellegzetesebb képviselője 
nálunk . . . Olyan író volt, akinek nem müve, hanem annak hatása a fontos ." 

Magyarok. — 1945. 1. sz. Juhász Géza: Ady nevével, A debreceni Ady-
Társaság folyóiratának programmeikke. Visszapillantás a Társaság 18 éves 
múlt jára. — Révai József: Ady, a demokratikus forradalmár. A forradalmár 
Ady fejlődésrajza. — 2. sz. Rónay György: Szabó Dezső. „Paradox és t ra-
gikus jelenség. Akkor szólhatott legkevésbbé, amikor legjobban volt divatban. 
Begényeinek mámoros, sűrű légkörében lassankint föloldódtak igazi vonásai." 
— Keszi Imre: Szomory Dezső. „Sokféle téren és sokféle műfajban tevékeny-
kedett Szomory, de mindenütt ugyanazokkal a stílus-igényekkel és írói köve-
telményekkel." — Gyergyai Albert : Elek Artúr. „Ambrus Zoltán, Riedl Fri-
gyes, Osvát Ernő, Péterfy s a kevéssé ismert Pat thy Károly (jeles Ibsen-fordító! 
Szerk.): ezek az ő szeUemcsalá.djának magyaT tagjai ." — Сэ. Szabó László: 
Szerb Antal. „ í ró és olvasó volt, csodálatosan szerencsés párosodásban." — 
Sőtér Istlván: Halász Gábor. „Németh Lászlón kívül egy kortársa sem é r t fel 
az esszé ily magas la t a i r a . . . Amily gyűlölettel gondolunk hóhéraira, oly 
meghatottan állunk öröksége előtt, mely nagyobb és gazdagabb, mint sokan 
gondolták volna." — Lengyel Balázs: Sárközi György. „Illyés ú j híd volt a 
régi nemzedék felé, Németh László Szekfű és Babits fantomjaival viaskodott , 
Kodolányi elmerült a tizenegyedik századi magyar múltba, Tamási az erdélyi-
ségbe; Cs. Szabó européer, Veres Péter paraszt, Szabó Lőrinc költő, Erdélyi 
József útban van ahhoz, hogy költő-agitátor legyen. Ebben a végletekig elfajuló 
környezetben kellett szerkeszteni. Okosság, diplomácia és önmegtagadás." Ez t 
vállalta és oldot ta meg Sárközi a Válaszban. — Kardos László: Irodalmunk 
időszerű kérdései. Pár tok és irodalom. Kritika és demokrácia. Írók igazolása. — 
Staud Géza: A budapesti színházak föltámadása. Az ostrom utáni helyzet 
áttekintése. — 3. sz. Devecseri Gábor: Szerelem és halál. Jegyzet Kosztolányi 
művéhez. (Ismertetését 1. folyóiratunk más helyén!) —- Füst Milán: Nagy 
Zoltán halálára. Gyászbeszéd a meggyilkolt költő ravatalánál. — Kéry László: 
Irodalmunk időszerű kérdései. Stí lus és forma aktuális kérdései. — Staud 
Géza: Színházi beszámoló. 

Sorsunk. — 1945. 1—2. sz. Kardos Tibor: Szociális fejlődés és irodalom. 
„Az irodalom általában visszatükrözi az életet, de vissza is hat rá; öntuda-
tosít, arányaiban felfokoz minden élményt." — Vincze László: A magány о» 
József Attila. Költészete: a valóság és az álom között i harc. 




