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Százéves a Magyar Tudományos Akadémia. 

A legnagyobb magyar szavára egy eszme indult száz évvel 
ezelőtt diadalmas út jára , hogy i rányt jelölő tűzoszlopa legyei: 
a fejlődni akaró nemzet szellemi életének. Az eszme és meg-
vallósítása: a Magyar Tudós Társaság. 

Tagjai sorában mindig helyet foglaltak legkiválóbb tudó-
saink, nemzetünk elhivatottjai, művelődésünk halhatatlanjai . 
Voltak ugyan egyesek, akik kimaradtak a sorból. De ezek 
vagy korán elhánytak, vagy pedig olyanok voltak, akiket 
civódó hajlamuk, szabályokat nem tűrő egyéniségük nem mu-
tatott alkalmasnak az önmegtagadást kívánó társasági életre. 
A tudományos élet fölvirágzásával nem is volt annyi megüre-
sedő helye az Akadémiának, hogy minden érdemes tudósunk 
helyet foglalhasson a magyar Pantheonban. 

Nekünk különösebb okunk is van arra, hogy megemlékez-
zünk az akadémiai ünnepségekről. Társaságunk elnöke, 
Négyessy László volt az, aki a főünnepen nagyszerű képben 
rajzolta meg a magyar irodalom és költészet százéves fejlődé-
sét. Hivatottabb kiválóság nem mondhatta volna el ítéletét iro-
dalmunk alakulásáról. „Akadémiánk sohasem volt dogmatikus. 
Ma is csak egy dogmája van: az igazság. Csak az maradhat 
meg, aminek benső igazsága van, ami egészéges. És nem bán-
juk, ha fiaink máskép írnak, mint mi, csak jobban ír janak . . . 
Ezt kívánjuk mindenekfölött. És várjuk, epedve várjuk, az ú j 
nagy költőt, aki szebben beszél mindenkinél és akinek mind-
nyá junk számára van édes ti tka, üdítő, éltető szava!" 

Hal l ják meg és fontolják meg Négyessy László szózatát 
széles e hazában mindazok, akik elkeseredett ellenségeskedéssel 
t ámadják tudományos életünk fejét , az Akadémiát, éppen azért, 
amiér t becsiilniök kellene. 
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Levél Erdélyből. 
Igen tisztelt Szerkesztő Űr! 
Igen nagy élvezettel olvastam végig az Irodalomtörténet, 

kitűnően összeállított legutóbbi számát. Különösen megkapott 
a Hírek rovata, amely mintha csak a mi számunkra készült 
volna, hogy minden nevezetes irodalmi mozzanatról tudósítson. 
Azonban éppen ebben a kiváló értékű rovatban van egy nagy 
tévedés. A 247. lapon Kriza Jánosról ez olvasható: „Sajnos, 
Kriza János s í r ja gondozatlan, még csak vadrózsa sincs r a j t a . 
Maholnap talán egy egyszerű sírkő sem muta t ja az érdemes 
püspök nyugvóhelyét". 

Ezzel szemben az igazság az, hogy Kriza János síi-ját ma 
is hangulatosan diszíti a vadrózsa s a vasráccsal bekerített sír-
kertben a sírhant fejénél igen tisztességes s még jó hosszú idő 
viszontagságait kiálló gránitoszlop áll. A sírkert és a sírhant is 
nagyon kegyeletesen van gondozva, hiszen Kriza Jánosnak szá-
mos unokája es dédunokája él még itt Kolozsvárt, köztük 
Kovács Kálmán uni tár ius püspöki t i tkár és referens, ki nagy-
apjának az emlékét és a családi sírkertet szeretettél ápolja és 
rendben ta r t j a . De ha valamikor Kriza János leszármazottjai 
nak gyökere szakadna, még akkor is gondozottan állna Kriza 
János sír ja, mert az uni tár ius egyház nagyjainak (Bölöni Fai-
kas Sándor, Brassai Sámuel, Berde Mózes stb.) s ír jai ma is a 
leggondozattabbak a kolozsvári temetőben. Mi i t t Erdélyben 
különösen meg tudjuk beesülni a multat és nagyjainkat . S mind-
addig, amíg magyarok élnek itt, az érdemes emberek emlékét 
haló porukon túl is kegyelettel fogja ápolni Erdély hálája . 

György Lajos. 

Hivatalos nyelvreform. 
»Több mint háromnegyed évszázad mult el azóta, hogy az 1844 : II. t-.r. 

a magyar nyelvet kötelező állami nyelvvé tette, de ez alatt a hosszú idő alat t 
sem sikerült megteremteni az egységes helyes magyar hivatalos nyelvet, azaz 
a hivatalos írásoknak olyan általános nyelvhasználatát, amely a hatósági 
ügyintézésben megkövetelt méltóságot, komolyságot és szabatosságot össze-
egyezteti a magyar észjárásnak megfelelő könnyű megérthetéssel. Ennek a 
hiánynak a pótlását a közérdek követeli, de különösen sürgős természetűvé 
teszi az a sajnálotos helyzet, amely hazánk megcsonkítása következtében 
állt be.« — Ez indította a belügyminisztériumot arra, hogy végre rendet 
teremtsen a hivatalos nyelv terén. 

Hasznosabb elgondolás a megnyomorított és értelmetlenné te t t magyar hiva-
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talos nyelv érthetőségének érdekében még nem fogant meg. Mennyire szükséges 
volt már ez! Hiszen ha kezünkbe került egy miniszteri rendelet, bírósági végzés 
vagy egyéb hivataltól származó véghatározat, vagy esetleg megálltunk az 
utcán egy hatósági hirdetmény olőtt, elfogott bennünket a keserűség. Próbál 
tuk a szöveget elölről olvasni, próbáltuk visszafelé, magunkban és hangosan, 
s bizony ritka eset volt, hogy azt meg is értettük. A szavak arra valók 
voltak ezekben a nagyközönségnek szánt hivatalos iratokban, hogy elrejtsék 
a gondolatot. 

Talán most mégis csak megtanulják a hivatalos tollak, hogy egyszerűen 
és világosan írni nem bűn. —sz. 

Szociálista álláspont a futuristákkal szemben. 
Ez az álláspont: a teljes visszautasítás. A szocialisták tiltakoznak 

annak a föltételezése ellen, hogy a Kassák-féle értelmetlenségeket proletár-
művészet címen az б nyakukba varrják. »Ez az új iskola semmi egyéb, mint, 
a zavarcsinálás módszerének az irodalomba és a művészetekbe való belopása. 
Ezek a szózsong'örök és irodalmi sejtmunkások. A tömeg az értelmetlenséget, 
nem tűri.« Ha Várnai Zseni azt mondja: »Ne lőjj fiam, mert én is ot t 
leszek«, ez minden if jú és minden anya megérti, mert ez már nem is magyarul, 
hanem emberien van megírva. De ha Kassák Lajos azt írja, hogy „röpülni, 
röpülni, bianka bu lia báli, ó bum a házak tovább úsznak velem és a pékek 
fölmutatják a pirosra sült kenyereket", akkor ez a bődület sem magyarul, sem 
művésziesen, sem emberien, hanem egyszerűen Kassákiasan íródott. »A szo 
cialistáknak sa já t ezemszögükből nézve a dolgot kétségtelenül igazuk van. 
Várnai Zseni versét annak idején tízezer számra hordták szét s ez a vers 
mindenesetre hatalmas lökést adott az akkori mozgalomnak. Akik elolvasták, 
valószínűleg á t is pártoltak a szocialistákhoz. De bizony Kassák versét olvas 
hatják elölről, olvashatják hátulról, a szocialistáknak egyetlen hívet sem fog 
szerezni, de nem szerez az irodalomnak sem, mert ennek a homályos szó-
zagyvaléknak, ennek az értelmetlen és tartalom nélküli szókotyvaléknak az 
irodalomhoz sincs semmi köze. Ezeket az írókat hagyjuk békében. Hiszen úgyis 
közömbösen és mosolyogva haladnak el mellettük az emberek, akik nem akar-
ják megérteni, hogy miért kell Kassák Lajosnak a szó-proletárt, osztályharcba 
vinni a mondat-burzsuj kizsákmányolása ellen. —à. 

Elhúnytak. 
B1RINYI LAJOS (.1898—1925) banktisztviselő, a Sugólyuk c. (1925) 

színházi lap főszerkesztője. 
DÉKANY MIHÁLY áll. tanítóképző-intézeti tanár, szül. Szegeden, 1869 

aug. 23 án, magh. Budapesten, 1925 szept. 26 án. Nagy becskereken, Csák 
tornyán és Budapesten működött. Csáktornyán (1894—1907) felelős szerkesz 
tője volt a Muraköz c. lapnak; utóbb szerkesztője a M. Tanítóképzőnek. Mér-
tani és természetrajzi tankönyveket is írt . 

ÉRDŰ.THELYl MENYHÉRT r. kath. plébános, szül. Zentán, 1864 jan. 
4-én, magh. Allentownban (Pa) 1925 októberében. Kiskőrösön, Zentán s végül 
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az Északamerikai Egyesült Államokban volt plébános. Történeti dolgozatai 
közül irodalomtört. érdekű: Péter és Bánk bán összeesküvése, 1893. 

FARKAS ANTAL ny. máv. főellenőr (1852—1925). Fiatalabb korában 
az Ellenőrbe, Fővárosi Lapokba és Vasárnapi Újságba dolgozott. 

FELBERMANN HENEIK német publicista, szül. Mányokon, 1850-ben (?), 
inegh. a Majna menti Frankfurtban, 1925 szeptemberében. 

HEGEDŰS GYÖRGY nemzetgyűlési képviselő, ügyvéd (1880—1925), 
hosszabb ideig fel. szerkesztője volt a Zalai Közlönynek. 

KERÉKGYÁRTÓ ELEK dr. ny. szfőv. polg. isk. igazgató, szül. Mező-
csáton, 1847 júl. 17., megh. Budapesten, 1912 nov. 12-én. 1869 óta több 
irodalomtörténeti cikket ír t az Egyetértésbe, a Borsodmegyei Lapokba, a Rozs-
nyói Híradóba, a Fővárosi Lapokba stb. Munkája tankönyvein kívül: Tompa 
Mihály költészete. Bp., 1879. 

KOCSIS ERNŐ, hírlapíró (1899—1925), a Makói Friss Újság felelős 
szerkesztője. 

KOMORÓCZY MIKLÓS EDE (császárii és bicskei) nyug. gimn. tanár, 
szü'. Borsodtapolcsányban, 1869 szept. 27-én, megh. Budapesten, 1925 szep-
temberében. Előbb vidéki színész, majd megyei tisztviselő volt Nyitrán s egy-
úttal a Nyitrai Közlöny s. szerkesztője. Azután Miskolcon hivatalnokoskodott, 
majd a fővárosba került hírlapírónak. Ekkor a Nemzeti Hirlap és Székes-
fővárosi Lapok kötelékében állott. 1894 ben Rozsnyóra került tanárnak. Ott 
évtizedekon át szerkesztője volt a Bozsnyói Hiradó és a Sajóvidék c. lapok-
nak. Vidéki színpadokon több alkalmi színművét és prologusát adták elő. 
Ifjúsági művei a Gyermekvilágban, Az Én Újságomban 6 a Szent-István-Tár-
•ailat Ifjúsági olvasmányok c. gyűjteményében jelentek meg. 

MEGYERCSY BÉLA а К er. Diákszövetség elnöke, megh. Zürichben, 
1925 szept. 30 án 45 éves korában. Egyik megalapítója volt a magyarországi 
cserkészmozgalomnak. Szerkesztette az Ébresztőt, a Ker. If j . Egyesület lapját, 
1918-ban pedig Magyarság c. szépirodalmi lapot, mely a forradalmi kor-
szakban hallgatott el. 

SZEMÁK ISTVÁN dr. kormányfőtanácsos, c. igazgató, szül. Szászfalu-
ban, 1842 dec. 25 én, megh. Budapesten, 1925 novemberében. 1891-ben az Orsz. 
Középiskolai Tanáregyesület megbízásából összeállította a magyarnyelvű ifj. 
irodalom címjegyzékét s 1911 ben újabb s hivatalosan kötelezővé te t t Ifjúsági 
Könyvjegyzék elkészítésére nyert megbízást. Főműve: A magyar ifjúsági iro-
dalom története, Bp., 1924. 

SZENTKLÁRA Y .TENÖ dr. csanádi nagyprépost, a M. Tud. Akad. 1., 
a Szt. István Akad. r. tagja, szül. Törökbecsén, 1843 jan. 21 én, megh. Temes-
várott, 1925 okt. 12-én. Fiatal korában Nagykikindán és Temesvárt tanítós-
kodott, majd csanádi kanonok; 1918-ban nagyprépost lett. Főleg történelem-
mel foglalkozott, de publicisztikai működése is van. 1874 —80 ig a Torontál 
c. hetilapot, 1907-től Szabolcska Mihállyal a Szépirod, és Szépműtani Közle-
ményeket szerkesztette. 1903 okt. 15 én Szabolcskával megalapította a temes-
vári Arany János Irodalmi Tár-aságot, melynek húsz éven á t elnöke volt. 

SZEPESSY JENŐ (négyesi) dr., megh. 1925 szeptemberében. Az Érdekes 
Újság rovatveztője volt. 

RÉTHEI PRIKKEL MARIÁN bencés tanár, szül. Csémen, 1871 aug. 
19-én, megh. Balatonfüreden, 1925 nov. 19-én. Főleg a népnyelvvel és etno-
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gráfiával foglalkozott. Cikkei 1894 óta a Nyelvtud. Közleményekben. M. Nyelv-
őrben, M. Nyelvben és az Ethnografiában, valamint dunántúli hírlapokban. 
Munkái: A Pray-kódex. Bp., 1903. — A magyar táncnyelv. U. o., 1906. — 
Csuzy Zsigmond szavai. U. o., 1909. — Sándor István nyelvtudománya. U. o., 
1909. — A magyarság táncai. U. o., 1924 (főmunkája). 

TELLER KÁLMÁN hírlapíró, megh. Budapesten, 1925 okt. 28 án 50 éves 
korában. Az Aradi Közlöny szerkesztője, majd a P. Napló, végül Az Igazság 
s.-szerkesztője volt. 

WOLFF VILMOS ügyvéd, szül. Törökkanizsán, 1853-ban, megh. Buda-
pesten, 1925 szeptemberében. Már mint diák dolgozott a Szegedi Híradóba, 
utóbb jogász korában a Pesti Hirlap és a Budapesti Hirlap belső munkatársa 
volt. E lapokba Don Diego álnéven törvényszéki humoros karcolatokat írt. 

ZÁDOR JENŐ hírlapíró (1892—1925), előbb Aradon, majd Budapesten 
a Világnál, utóbb Az Est-lapoknál dolgozott. Több novellát s egy regényt is írt. 

ZICHY ÁGOST (vásonkői) gróf, főudvarnagy, a M. Tud. Akad. 1. tagja, 
szül. Pozsonyban, 1852 jún. 14-én, megh. Bécsben. 1925 októberében. Nagy 
utazásokat tett Ázsiában és Észak-Amerikában. Útirajzaiért 1880-ban akadé-
mikus lett. 

ZSILINSZKY MIHÁLY v. b. t. tanácsos, nyűg. államtitkár, szül. Békés-
csabán, 1838 máj. 1-én, megh. Budapesten, 1925 okt. 5-én. 1861—75-ben fő-
gimn. tanár volt Szarvason, 1875 -ben képviselő, 1889-ben főispán, 1895—1906 
ban vallás- és közoktatásügyi államtitkár volt. Főleg a törtenetirodalmat 
művelte. Irodalomtörténeti és esztétikai munkái: A magyar költészet és szónok-
lat kézikönyve. Bp., 1868. — A széptan előcsarnoka. Bp., 1872. (2. kiad. 
1897.) — Széptani levelek. (Horovitz után.) U. o., 1873. — Virág Benedek 
mint történetíró. U. o., 1880. Szerkesztette a Bészvét c. albumot (1881). 

Hirek. 
Ki volt Anonymus? — Jakubovich Einil akadémiai székfoglalójában 

paleografiai és nyelvtörténeti adatokkal igazolta, hogy Anonymus neve P 
betűvel kezdődött. P mester valószínűleg II. Béla király idejében élt a 
1131—1135 között a király jegyzője volt. Személyét valószínűleg Péter mes-
ter, óbudai prépostban kell keresnünk. 

Gvadányi József szobra. — Rudabánya közönsége szobrot állított a 
vármegye szülöttének, Gvadányi Józsefnek. A másfélszeres életnagyságban 
készült ércszobor korhű viseletben ábrázolja Gvadányit. A szobor talapzatán 
dombormű örökíti meg a lóháton Budára tar tó peleskei nótárius alakját. 

Az utolsó Bolyai. — Bolyai .János, a világhírű Bolyai János unokája 
és Bolyai Farkas dédunokája, a Bolyaiak egyedül életben lévő leszármazottja 
Nyiregyházán tartózkodik állás és kereset nélkül. Az oláh hadseregbe való 
belépés helyett inkább a hontalanságot választotta. 

A Sárgacsikó Kanadában. — Saskatechawan kamadai község magyar-
jai az idei farsangon a Sárgacsikót adták elő. Boldogok és büszkék voltak, 
hogy magyar népszínművet játszhatnak. Az óhazából jöt t öregek tanították 
meg az újhazában született „betyárokat" duhajkodni magyar módra. Az öre 
gek járták a mintacsárdást is, mert az o t t született magyar még azt soha-
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sem látta. Előadás után az amerikai táncok helyett csárdást roptak a kana-
dai síkság magyarjai. 

Jókai-emlékmű Balatonfüreden. — Jókai Mór sokszor nyaralt Balaton-
füreden. Ennek emlékére emlékművet állítottak az ottani .Jókai-téren. Virá-
gos-kertbe foglalva áll az emlékmű, Sinkó Lajos szobrász műve. Három 
oldalát három nagy dombormű ékesíti. 

Jókai-emléktáblák. — Jókai Mór születésének századik évfordulójára 
a Petőíi-ház Bajza-utcai oldalán Jókai-emléktáblát helyezett el a székes-
főváros kegyelete. Az emléktáblát Szentgyörgyi István szobrászművész készí-
tette. A tábla felső részén koszorúban Jókai Mór relief-arcképe, a lat ta egy 
regét mondó magyar lantos szavát figyeli a magyar nép. — A Református 
Lelkész-Egyesület a kecskeméti ó-kollégiumban állított emléktáblát Jókai 
Mórnak. Jókai a kollégium falai között töltötte két legszebb deákesztendejét, 
1842—44-ig. 

Jókai és Debrecen. — Zsigmond Ferenc ezen a címen ta r to t t a meg 
akadémiai székfoglalóját. Jókait Komárom, Debrecen és Erdély vonzották 
leginkább Pesten kívül. Fantáziájá t e helyek közül mégis Debrecen ragadta 
meg leginkább. 1849 január elejétől április végéig tartózkodott i t t , amikor 
a magyar kormány is Debrecenben székelt. 

Jókai-centenárium Velencében. — A velencei tudományos, irodalmi és 
művészeti akadémiának egyik ülésén Radó Antal felolvasással áldozott Jókai 
emlékének. Jókaival különösen mint politikussal foglalkozott és kiemelte azon 
regényeit, amelyekben olasz vonatkozásokat dolgozott föl. 

Az Ember Tragédiája jidisül. — A new-yorki Jüdisches Kumsttheater 
elfogadta előadásra Older Józsefnek Madách-í'ordítását. A darab a legköze-
lebbi szezonban kerül bemutatásra az amerikai jidis színház legjobb színé-
szeinek közreműködésével. Az előadás iránt már is igen nagy érdeklődés 
mutatkozik. 

Mikszáth- és Madách-ünnep Balassagyarmaton. — Nógrád és Hont 
vármegye közönsége Balassagyarmaton Madách Imrének ée Mikszáth Kál-
mánnak emléktáblát állított. A vármegye két nagy szülöttének irodalmi jelen-
tőségét és munkásságát a mai viszonyok között méltán hirdeti ez az emlékmű. 

Gárdonyi-emléktábla. — Sály borsodmegyei község római katholikue 
iskolaszéke díszes emléktáblát helyezett el azon az iskolaépületen, ahol Gár-
donyi Géza tanítómesterétől három éven keresztül a betűvetést tanulta. Hir-
desse időtlen-időkig ez az emléktábla annak a halhatatlan költőnek emlé-
kezetét, aki gyöngybetűivel annyi ezer embernek szerzett gyönyörűséget. 

Gárdonyi Géza mauzóleuma. — Egerben Gárdonyi Géza emlékének 
méltó mauzoleumot szándékoznak állítani. Ma csak egyszerű tölgyfakereszt 
jejöli az egri remete nyugvóhelyét. Az egriek lelkesedéssel fordultak az 
ország, a megszállt területek és Amerika magyarságához is, hogy a mauzó-
leum céljaira gyűjtés útján teremtsék elő a szükséges összeget. Három év 
alatt azonban csak 4,200.000 korona gyűlt össze. 

A Bujdosó Könyv franciául. Tormay Cécile kitűnő műve Marcelle 
Tinayre és Paul Eugène Rognier fordításában megjelent Párizsban. A tör-
ténelmi események megörökítése mellett nemzetünk legfájóbb szenvedését meg-
szólaltató könyv nemcsak elsőrendű történelmi forrásmű, hanem a szemtanú 
megfigyeléseit is ritka irodalmi szépségekkel köti öseze. 
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A Bolond és a rendőrség. — Rákosi Jenőnek Bolond című operettjét 
az óbudai Kisfaludy-Színház nemrégiben színrehozta. A darab cselekménye 
zárdában játszik. Az előadáson jelenlevő ügyeletes rendőrfogalmazó ebben 
a valláserkölcs megsértését lá t ta és kérte a darab betiltását és az inkrimi-
nált részek kihagyását. A darab újabb előadásán megjelent rendőrfőtanácsos 
sem vallásellenes, sein erkölcsöt sértő részletet nem talált a darabban. 

Ady-emléktábla a Hűvösvölgyben. — A hűvösvölgyi szanatórium igaz-
gatósága márványtáblával jelölte meg annak a szobának a külső falát, amely-
ben Ady Endre tizenkét esztendővel ezelőtt lakott. 

Kiss József-monográfia. — Rubinyi Mózes avatot t tollából elkészült 
Kiss József élete és költészete, című mű. Kimerítően tárgyalja Kiss József 
életét és egész munkásságát. Körülbelül tizenöt ív terjedelmű. Megjelenésének 
ideje bizonytalan. 

A Testőr londoni bukása. — Az előkelőbb londoni lapok kicsinylő kri-
tikát mondanak Molnár Ferenc Testőrjéről. A Daily Telegraph szerint: 
„A Testőr egyenetlen és éppenséggel nem kielégítő minőségű alkotás. A szerző 
túlságosan sokat tételez föl a hallgatóság hiszékenységéről. Egyazon húr-
nak állandó pengetése végül a testet és lelket egyaránt elfárasztja. A darab 
gyakran a bohózat, sőt burleszk nívójára süllyed." A Manchester Guardian 
a következőket í r ja : „A Testőr olyan darab, amelyben a szerző képtelen, 
valószínűtlen helyzetet teremt, hogy megüsse a bohózati hangot és aztán 
fáradságosan fenntartsa annak hatását. A darab una'masnak bizonyult. A kar-
zaton néhány nyugtalan lélek a szokásos módon fejezte ki nemtetszését". 

A Liliom Hamburgban. — Molnár Ferenc színműve a hamburgi Thalia 
Színházban díszes külső keretek között került először színre. A premier 
közönsége zajosan ünnepelte a magyar darabot, melynek színpadi kiállítása 
a megtévesztésig ábrázolta a budapesti színhelyet. 

Heinrich Gusztáv irodalmi hagyatéka. — Heinrich Gusztáv írói hagya-
tékát a Nemzeti Múzeumnak adományozta. A Múzeum kézirattárában most 
dolgozzák fel ezt a több szempontból igen értékes anyagot. A hagyaték egy 
részét a német irodalomtörténetre vonatkozó pótlások és jegyzetek alkotják. 
Eg.\ másik csoportban egyetemi előadásainak és tanulmányainak kéziratai 
vannak. A szerkesztői munkásságára vonatkozó jegyzetek külön csoportot 
alkotnak. 

Magyar életrajzi lexikon. — Gulyás Pál megteremtette Szinnyei József 
hatalmas írói lexikonának folytatását . A vállalat első két füzete elhagyta 
a sajtót . Az A-betűben eddig legterjedelmesebb az Ady-bibliografia, mely két 
ívnél többet tesz ki. Ady után Arany Jánosé a legterjedelmesebb címszó. 

Új egyetemi tanárok. — Zolnai Béla, a szegedi egyetem francia nyelv 
és irodalomtörténeti tanszékén, Vargha Dámján és Tolnai Vilmos pedig a 
pécsi egyetem irodalomtörténeti tanszékén nyilvános rendes tanárok lettek. 
Mindhárman kitűnő művelői tudományszakunknak. 

A kath. Sajtóvállalat. — A Központi Sajtó vállalat lapjai melegen 
ünnepelték Baranvay Jusztint, a vállalat megalapítóját, a keresztény saj-
tónak Bangha Béía mellett egyik leglelkesebb megszervezőjét, abból az alka-
lomból, hogy a budapesti Pázmány Péter-egyetem hittudományi karán az 
egyházjog tanára lett. A keresztény sajtó megalapozása rendkívüli jelen-
tőségű kezdeményezés volt nálunk: a hontalan kereszténység hazájában. 
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Élő magyar írók kéziratai a Széchenyi-Könyvtárban. — A Nemzeti 
Múzeum Széchenyi Könyvtárának igazgatósága az élő magyar írók és hírlap 
írók kéziratait kívánja összegyűjteni s ezért arra kéri íróinkat, hogy kézira 
taikból és levelezésükből néhány darabot engedjenek á t a könyvtár részére. 

A debreceni nagyiásárról. — Még mindig akadnak vándorköltők. Tor-
nyai János magyar vándorköltő verseit árulgatva egyik érdekessége a deb-
receni vásárnak. A sujtásos magyar ruházatú és árvalányhajas kalapú dalnok 
2500 koronáért árulgatja füzeteit, melyekben nemcsak a megrabolt ország 
keserű élete van rigmusokba szedve, hanem minden más helyi és országos 
érdekű esemény is. Az egyszerű nép örömmel veszi ezeket a füzeteket s 
Tornyai János vándorköltő a debreceni vásáron annyi pénzt keres, amennyit 
a pesti poéták talán félév alatt sem tudnak összeszedni. 

A kolozsvári Magyar Színház. — A kolozsvári Magyar Színház élet-
halálharcot vív létéért; mindazonáltal az idei évadban 479 előadást t a r t o t t . 
Dráma, vígjáték és népszínmű 205, opera 31, hangverseny 8, gyermekdarab 4, 
sportünnep 1 és operett 208 estén szerepelt. Külön eseményt jelent a színház 
bukaresti vendégszereplése. I t t négy dráma került színre. 

A Magyar Bibliofil Társaság kiállításai. — Az Iparművészeti Múzeum 
üllői úti palotájában könyvkiá'lítás volt. A kiállítás anyaga a régi magyar 
szerzők első kiadásaitól kezdve felölelte a könyvnyomtatás és könyvkiadás 
minden nevesebb termékét egészen napjainkig. 

Magyar könyv szokatlan sikere. — Pálffyné Gulácsy Irén Hamueső 
című regénye, mely a megszállás a la t t i erdélyi magyar falu életét muta t ja 
be, néhány nap alat t 1400 példányban fogyott el Kolozsvárt, ahol a mű meg-
jelent. Szokatlan siker ez Erdélyben. 

Pozsony sajtótermékei. — Pozsonyban ma háromszor annyi lap jelenik 
meg, mint az utolsó békeesztendőben. Míg békében három német napilapja 
volt s egyetlenegy magyar újságja, most ezek mind megszaporodtak. Jelen-
legi I I napilapja közül 3 magyar és 2 német. A közönség nagy része termé 
szetesen prágai lapokat olvas s így a helyi újságok nem nagy példányszám-
ban fogynak el, de mégis nagy dolog, hogy meg tudnak <4ni. 

Magyar színészek Prágában. — A pozsonyi magyar színtársulat igaz-
gatója júniusban színtársulatával Prágában vendégszerepelt. A cseh fő-
városban ez volt az első magyar színtársulat. Megjelenése nemcsak a szín-
házi köröket, de a cseh sajtót is hosszú időn át foglalkoztatta. 

A nemzetgyűlésből. — A nemzetgyűlés Széchenyi István emlékét és 
a Magyar Tudományos Akadémia érdemeit törvénybe ik ta t ta . 

Magyar színdarabok Norvégiában. — Osló legelőkelőbb színházának 
műsorán két magyar darab szerepel: Herczeg Ferenc Gyurkovics lányok című 
vígjátéka és Lengyel-Biró Cárnője. A színház igazgatója mindinkább nagyobb 
helyet ad a modern magyar drámáknak. így a színház egyik legnagyobb sikere 
éppen Herczeg Ferenc Kék rókája volt. A darab negyvenszer ment egymás-
után telt ház előtt, ami Norvégiában a legnagyobb sikert jelentette. 

Magyar újság Olaszországban. — Milanói Magyar Újság címmel egy 
magyar újság indult meg Milanóban. Egyelőre hetenkint egyszer jelenik meg. 

Színházi statisztika. — A székesfővárosi statisztikai évkönyv szerint 
a Nemzeti Színházba 1483, az Operába 1251, a Vígszínházba 1575, a Magyar 
Színházba 1133, a Király-Színházba 1286, a Városi Színházba 2405, a Fő-
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városi Operettszínházba 1255, a Belvárosi Színházba 456 és a Renaissance-
Színházba 932 ember fér el. Esténkint, ha a színházak minden jegyet eladnak, 
13.000 színházi néző van Budapesten. Legnagyobb személyzete az Opera-
háznak van: 298 férfi és 170 nő. Ebben a számban a művészszemélyzeten 
kívül a műszaki gazdasági és egyéb személyzet is benne van. A Városi Szín-
ház 159 férfi és 90 nőt foglalkoztat. A Nemzeti Színházban ós a Kamara-
Színházban összesen 69 férfi és 29 nő van. Az összes színházak 1311 férfi-
nak és 584 nőnek, vagyis közel 2000 embernek biztosítanak állandó foglal-
kozást, nem számítva a szerzőket és egyéb embereket. 

Űj könyvek. 
Verses kötetek. 

Ady-versek. Magyaiázatos kiadás az ifjúság számára. Közrebocsátotta: Pár-
kányi Norbert. Bp. 1925. 128 1. Athenaeum. 

Babits Mihály: Sziget és tenger. Bp. 1925. 100 1. Athenaeum. 
Erdélyi Gyula: Esküszünk! Bp. 1924. 20 1. 
Finta Sándor: Robinson szigetén. Szombathely. 1925. 96 1. 
Hangay Sándor Csaba útján csillag porzik. 5. kiad. Bp. 1925. 210 1. 
Hangay Sándor: A világháború nótáskönyve. 6. kiad. Bp. 1925. 210 1. 
Kisteleki Ede: Könyörgések könyve. Bp. 1925. 90 1. 
Kozma Andor: Honfoglalás. Bp. 1925. 286 1. Pantheon. 
Móra László: Almok szekerén. Szeghalom. 1925. 140 1. 
Oláh Gábor: Patkánybűvölő. Bp. 1925. 128 1. Athenaeum. 
Regőczi Exner Győző: Az ismétlő óra. Székesfehérvár. 1925. 30 1. 
Szamolánvi Gyula: Magyar mezőkön. Szekszárd. 1925. 48 1. 
Szathmárv Is tván: Az álmok palotája. Bp. 1925. 108 1. 
Takáts József: Aranyos hidon. Bp. 1925. 78 1. 

Elbeszélő kötetek. 

Ady Endre: így is történhetik. Bp. 1925. 164 1. Athenaeum. 
Ady Endre: Sápadt emberek és történetek. Bp. 1925. 194 1. Athenaeum. 
Benda Jenő: Hajtóvadászat egy férfire. Bp. 1925. 160 1. Légrády. 
Bókav János: Mario. Regény. Bp. 1925. 156. 1. Athenaeum. 
Bónyi Adorján: Jómadár. Bp. 1925. 132 1. Légrády. 
Egri Viktor: Pierre találkozása. Berlin. 1925. 104 1. Voggenreiter. 
Földi Mihály: Valakit szeretni kell. Bp. 1925. 208 1. Athenaeum. 
Havas István: Opálgyűrű. Debrecen. 1924. 88 1. 
Kodolányi János: Börtön. Bp. Ê. n. 128 1. Athenaeum. 
Ifj. Könyves-Tóth Kálmán: Furulyaszó. Bp. 1925. 36 1. 
Lázár István: Istenek harca. Bp. 1925. 207 1. 
P. Pál ödoiK Tündérfa. Bp. 1926. 116 1. Szent István. 
Péchy-Horváth Rezső: Havasi csend. Nagykanizsa. 1925. 126 1. 
Torna István : Kálváriázók. Berlin. 1925. 100 1. Voggenreiter. 
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Színdarabok. 

Bárd Oszkár: A taposómalom. Boriin. 1925. 142 1. Voggenreiter. 
Bibó Lajos: A juss. Bp. 1925. 88 1. Pallas. 
Kiss József: A kereszt apródjai. Berlin. 1925. 32 1. Voggenreiter. 
Sik-aki István: Ifjúsági színdarabok. Debrecen. 1925. 74 1. 

Tudományos munkák. 
Ady-Múzeum. I. és II. kötet. Szerkesztették: Dóczv Jenő és Földessy -Gyula. 

Bp. Év nélkül. 404 1. Athenaeum. 
Alszeghy Zsolt: Vázlatok. Bp. 1925. 146 1. Pallas. 
Babura László: Szent Jeromos élete. Bp. 1926. 144 1. Szent István. 
Balogh József: Szent Ágoston a levélíró. Bp. 1926. 154 1. 
Bán Aladár: A finn nemzeti irodalom története. Bp. 1926. 160 1. Szent István. 
Bárány Gerő: Az ethikai világrend útjelzői. Bp. 1925. 132 1. 
Borbély István: A magyar irodalom története. II. kötet. Kolozsvár. 1925. 

420 1. 
Budai Gergely: A gyakorlati teológia alapelve az Üjtestamentomban. Debre-

cen. 1925. 40 1. 
Dávid Antal : Bábel és Assur. Bp. 1926. 180 1. Szent István. 
Dengl János: A hazai felsőfokú kereskedelmi oktatás múltja és jelen állapota. 

Bp. 1925. 24 1. 
Dékány István: A történettudomány módszertana. Bp. 1925. 76 1. 
Emléköknyv dr. gróf Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai műkö-

désének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján. Bp. 1925. 642 1. 
Gál .János: Jókai élete és írói jelleme. Berlin. 1925. 304 1. Voggenreiter. 
Imre Sándor: A családi nevelés főkérdései. Bp. 1925. 154 1. 
Karácsonyi János: Gróf Mailáth Gusztáv erdélyi püspök származása. Koloz-

vár. 1925. 16 1. 
Karácsonyi János: Szent László király élete. Bp. 1926. 130 1. Szent István. 
Koppányi Tivadar: A biológia modern problémái. Bp. 1925. 128 1. Athe-

naeum. 
Kühár Flóris: Bevezetés a vallás lélektanába. Bp. 1926. 206 1. Szent István. 
Mihályfi Akos: Giesswein Sándor emlékezete. Bp. 1925. 38 1. 
Miskolczy István: A középkori kereskedelem története. Bp. 1926. 224 1. 

Szent István. 
Radvánvi Sándor: A párbaj. Pécs. 1925. 32 1. 
Rákosi Jenő: A tragikum. Bp. 1925. 170 1. Franklin. 
Révay Mór .János: Jókai és a magyar ügy külföldön. Bp. 1925. 20 1. 
Révész Imre: A magyarországi protestantizmus történelme. Bp. 1925. 80 1 
Scipiades Elemér: Emlékezés Velits Dezsőről. Pécs. 1925. 40 1. 
Szémán István: Az újabb orosz irodalom. Bp. 1926. 212 1. Szent István. 
Takáts Sándor: Magyar nagyasszonyok. Bp. 1925. 540 1. Genius. 
Trikál József: A gondolkodás művészete. Bp. 1926. 220 1. Szent István. 
Trócsányi Zoltán: A régi magyar irodalom breviáriuma Gyöngyösiig. Ber-

lin. 1925. 104 1. 
Ifj. Zulawszky Andor: Petőfi—Ady. Bp. 1925. 108 1. 
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Fordítások. 

Bonseis Waldemar: Indiában. Ford. Sajó Aladár. Bp. 1925. 232 1. Franklin. 
James Oliver Curwood: Kazán, a farkaskutya. Ford. Szinnai Tivadar. Bp. 

19. 5. ICO 1. Genius. 
Joseph Conrad: Az árnyékvonal. Ford. Kiss Dezső. Bp. 1925. 160 1. Genius. 
Kristóf György: Mauriciu Jókai. Magyarból románra fordítot ta Bitay Árpád.. 

Cluj. 1925. 144 1. 
Lagerlöf Selma: Két Krisztus-legenda. Ford. Leffler Béla. Berlin. 1925. 98 1 

Voggenreiter. 
Merezskovszkij : Az antikrisztus Péter és Alexej. Két kötet. Ford. Kiss 

Dezső. Bp. 1925. 628 1. Frankin. 
В omain Rolland: A szerelem és a halál játéka. Ford. Kállay Miklós. Bp. 

1925. 128 1. Genius. 
Szent Ágoston Vallomásai. Ford. Vass József. Bp. 1925. Két kötet. 334 és 

360 1. Élet. 
We'ls: A szív titkos kamrái. Ford. Kiss Dezső. Bp. 1925. 192 1. Genius. 
Windelband Vilmos: Proludiumok. Ford. Szemere Samu. Bp. 1925. 214 1. 

Franklin. 

Egyéb könyvek. 

Lengyel Miklós: Tamás érdeklődik. Bp. 1925. 174 1. Pantheon. 
Minay Lajos: Jókai élete. Mezőtúr. 1925. 44 1. 
Radnai Béla: Az egyszerű gyorsírás tankönyve. Bp. 1925. 40 1. 
Révész Béla: Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről. Második kiad. Bp. 

1925. 202 1. Athenaeum. 
Szendrey Zsigmond: Zemplénmegyei néphagyományok. Sátoraljaújhely. 1925. 

20 1. 
Sik Sándor: Magyar cserkészvezetők könyve. Bp. 1925. 364 1. 
Temesi Győző: Cserkészkönyv. Bp. 19 5. 224 1. 
ТопеП Sándor: Emberi miniatűrök. Szeged. 1925. 250 1. 
Tower Vilmos: Levelek egy szülőhöz. Szombathely. 1925. 40 1. 

Karácsonyi kiadványok. 

Addig is, amíg az újonnan megje^nt kiadványok közül a szépirodalmi 
és irodalomtörténeti vonatkozású köteteket bővebben ismertethetjük, egybe-
állítjuk a most megjelent fontosabb újdonságok jegyzékét. 

A z A t h e n a e u m u M o n s á s r i . — Az Athenaeum kiadásában meg-
je'ent Ady Endre novelláinak gyűjteménye két kötetben. (Így is történhetik; 
Sápadt emberek és történetek.) A novellákat Földessy Gyula rendezte sajtó 
alá o'yan módon, hogy a két kötetben egyesítette Ady Endre eddig meg-
jelent elbeszélő köteteinek egész anyagát. (Sápadt emberek és történetek, 
1907; Űj csapáson, 1909; A tízmilliós Kleopátra és egyéb történetek, 1910; 
Így is történhetik, 1911; Muskétás tanár úr, 1913.) — Ugyancsak az Athe-
naeum adta ki Révész Béla ismert munkájának kiegészített második kiadását. 
(Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről.) •— Megje'ent az Ady-Múzeum két 
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kötete Dóczy Jenő és Földessy üvula szerkesztésében. Ez egyike a leg-
nagyobb szeretettel és körü'tekintő gondossággal készült forrásgyűjtemény-
nek. Egybeállítja mindazokat a szétszórt adatokat, amelyek Ady életére és 
költészetére vonatkoznak. — Párkányi Norbert jegyzeteivel megje'ent az 
ifjúság számára az Ady-versek magvarázatos kiadása. Végre egy gyűjtemény, 
melyet nem kell dugdosni az ifjúság elől. 

A G e n i u s ú j d o n s á g a i . — Ennek a vállalatnak áldozatkészségéhez 
fűződik Balassa Bá'int és Csokonai Vitéz Mihály összes munkáinak kritikai 
kiadása. Most közreadta Takáis Sándor nagyértékű történeti jellemképeinek 
gyüjtéményét Magyar nagyasszonyok címmel. A régi magyar vi'ág minden 
tiszteletet megérdemlő nőinek a'akjai megkapó erővel bontakoznak ki ebből 
a munkából. — Steier Lajos Ilaynau és Paskievics magyarországi szerep-
lését vi 'ágította meg történeti anyaggyüjteményében az eddig nem ismert 
levéltári adatok egész halmazával. — A fordítások közül Wells világtörté-
nete, Andersen meséinek teljes kiadása, Az ezeregyéjszaka könyvének VI. 
kötete s Romain Rollandtól a Szerelem és halál játéka jelent meg a válla'at 
kiadásában. 

A Szent-István-Társulat újdonságai. — A Szent-István Társu-
lat nagyhatású vál'alata, a Szent István könyvek, újabb értéke-s kötetekkel 
gazdagították a magyar tudományos irodalmat. Dávid Antal megírta Bábel 
és Assur történetét, Fejér Adorján a Római régiségeket, Balogh József 
Szent Ágostont mint le élírót ismerteti, Babura László Szent Jeromos életé-
ről, Karácsonyi János Szent László király életéről, Miskolczy István A közép-
kori kereskedelem történetéről, Szémán István Az újabb orosz irodalomról. 
Bán Aladár A finn irodalom történetérő], Trikál József A gondolkodás művé-
szetéről írt egy-egy értékes könyvet; ezekhez csatlakozik Kühár Flóris könyve: 
Bevezetés a vallás lélektanába. 

A P a n t h e o n ú j d o n s á g a i . — Ezek élén Kozma Andor történelmi 
regéje, a Honfoglalás áll. A magyar honalapítás eposza ez: méltó minden 
művelt magyar olvasó érdeklődésére. —• Goethe Reinecke Fuchs című elbeszélő 
költeményét Benedek E'ek dolgozta át az ifjúság számára Сsili-Csali-físala-
vári csalafintaságaiban. — Lengyel Miklós kedves ismeretterjesztő munkája: 
Tamás érdeklődik. — Dános Árpád és Kovács Gábor tudományos könyvo: 
A szociális eszmék fejlődés a modern szocializmusig. — A kölföldi tudósok 
munkái közül való Raoul Francé kötete: A föld élete. 

A F r a n k l i n - T á r s u l t ú j d o n s á g a i . — Bartóky Józsefnek két el-
beszélés kötete: a Jelenések és a Piros rózsák. — Színháztörténeti szempont-
ból jelentékeny mű Verő György könyve: A Népszínház Budapest színi életé-
ben. —1 Bákosi Jenő esztétikai tanulmánya, A Tragikum is megjelent ú j 
kiadásban. — Windelband Praeludiumait Szemere Samu fordítot ta magyarra 
megfelelő magyarázatokkal. 
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Társasági ügyek. 
Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1925. évi április hó 

4-én tartott felolvasó üléséről. — Elnök: Négvesy László. 

Az elnök Greguss Ágost, emlékének szentelt kegyeletes szavakkal nyitja 
meg az ülést. Szigetvári Iván Greguss Ágostról tart felolvasást. 

Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1925. évi május hó 
9-én tartot t felolvasó üléséről. — Elnök: Szász Károly. 

Galamb Sándor a drámai alfajok kialakulásáról olvas fel. Harsányi 
István újabb irodalomtörténeti kutatásairól számol be. 

Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 19.5. évi november hó 
7-én tartott felolvasó üléséről. — Elnök: Néeyesy László. 

Az elnök az ülés megnyitása után kegyeletes szavakkal emlékezik meg 
a Magyar Tudományos Akadémia fennállásának jubileumáról - az ezzel kap-
csolatos Széchenyi István em'ékünnepről. Indítványára a Társaság e'hatá-
rozza, hogy feliratban üdvözli a Magyar Tudományos Akadémiát, Széchenyi 
István emlékét pedig jegyzőkönyvben örökíti meg. Az ülésen felolvastak 
Szigetvári Iván: Lévay József költészetéről és Gulyás József: Jókai és a 
kálvinista énekek kapcsolatáról. 

Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1925. évi november hó 
7-én tar to t t választmányi üléséről. — Elnök: Négyesy László. 

1. Alszeghv Zsolt titkár bejelenti, hogy a Társaság a Gvadányi ünnepre 
táviratban küldte el ünnepi üdvözletét. Bejelenti továbbá, hogy Rédey Tiva-
dar bejelentette a választmányi tagságról való lemondását. A választmány 
a lemondást egyhangúlag tudomásul vette. 

2. Oberle József pénztáros részletes jelentést tesz a Társaság megnyug-
tató pénzügyi helyzetéről. 

Felelős szerkesztő és felelős k iadó: Pintér Jenő . Budapest, I., Attila-u. 1. 
Kir. M. Egyetemi Nyomda , Budapest .— Főigazgató: Dr. Czakó Elemér. 


