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Blaha Lujza. 

A magya r népszínmű Blaha Lujza visszavonulása és ha-
lála óta s i r a t j a letűnt dicsőségét, fényét , magyarságát, mert 
vele és á l ta la teljesítette be küldetését, azt a küldetést, hogy 
az ú j Magyarországot, de főleg az ú j Budapestet megmagyaro-
sítsa. Blaháné feltűnésével leszorult a budapesti színpadról a 
német operett s elnémult a német színház. Ö némította el az 
idegen szót bűvös-bájos magya r szavával, sírva-vigadó magya r 
nótájával. Ennek a nótának szíve volt. Lelkes érzések heve 
égett szétáradásában. Ez a nóta magya r r á tette a fővárost és 
r i tka kivirágzáshoz segítette a magyar nép drámáját : a dalos 
népszínművet. Ezért kegyelettel hajol meg emléke előtt iro-
dalmi célokat szolgáló folyóiratunk is. 

Badics Ferenc Horváth Jánosról. 

Badics Ferenc a Szent Is tván Akadémia 1926 február 12-iki 
ülésén — abból az alkalomból, hogy tiszteleti taggá választot-
ták — hata lmas képet ra jzol t Horváth Jánosról. Bizonyára 
sokan vannak, akik Horvá th János veszprémi kanonoknak 
még a nevét is alig hallották. Pedig Horváth János emlékét 
érdemes fönntartani, mer t negyven évi működésével derék 
része volt a Kazinczy-korabeli irodalmi mozgalmakban. 

Badics Ferenc az Országos Levéltár, a székesfehérvári 
püspöki és káptalani, a veszprémi és zirci apátsági levéltárak-
ban nagyon sok érdekes életrajzi, kor ra jz i és irodalomtörténeti 
ismeretlen anyagot talált , melyek a l ap j án kijelölte Horváth 
János helyét irodalomtörténetünkben. Az előadót Négyesy 
László osztályelnök a következő remek fogalmazású beszéddel 
üdvözölte: 
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Mélyen tisztelt Társunk! A tiszteleti tagokat az Akadémiák alapsza-
bályai nem kötelezik arra, hogy széküket értekezéssel foglalják el. Legke-
vésbbé kívánhattunk volna értekozést Öntől, aki műveinek hosszú sorozatá-
val elgondolásunk szerint már előre elfoglalta izékét, s azzal, hogy válasz-
tásunkat elfogadta, viszonozta is tiszteletadásunkat és Akadémiánk teljes 
jogú t ag ja lett. 

Ön azonban többet tesz betűszerinti kötelességénél, i t t is, mint min-
denütt. .lobbanmondva nem kötelességnek érzi a munkát , hanem jognak. Élni 
akart és él azzal a jogával, hogy nálunk is dolgozzék. És noha mai iroda-
lomtörténetíróink társaságában az atyamester tekintélyének örvend, mégis 
elkészíti nekünk is a bemutatkozó munkát, a „remeket", mint az új tudósok, 
akiket először iktatunk be zártkörű tudós társaságba. Engedje meg, hogy ezt 
a tanulmányt, mely nemcsak abban az értelemben „remek", hogy mintegy fel-
avató munkának készült, hanem abban az értelemben is, hogy a maga nemé-
iben a tudós alaposságnak, a lelkiismeretes kutató és az adatokból egységes 
képet szerkesztő történetírói munkának egyik mintaszerű terméke, — ezt a 
becses tanulmányt, illetőleg egész könyvet, mi külön ajándéknak tekintsük, 
melyhez az ön önkéntes jóvoltából ju tot tunk hozzá. Nagy elégtételünkre 
szolgál, hogy tiszteletadásunkat ö n ilyen éltékkel méri és viszonozza. 

De bocsássa meg gyöngeségünket, ha a reményen fölül vett jó mind-
járt reményeket is ébreszt bennünk. Ön nem akarja nálunk beérni a dekorativ 
szereppel, munkakedvet hozot t és munkaerőt! Legyen hála a Gondviselésnek, 
a kedv is, az erő is fogyatéktalanul megmaradt Önben, s az a remény ébred ben-
nünk, hogy feladatainkban tettel, tanáccsal támogatni fog bennünket. A mi 
Akadémiánknak, s külön ennek az osztálynak is megvannak a különleges 
teendői: feltárni a katholicizmus részét a magyar szellem múltjában. Senki 
e feladat iránt nagyobb fogékonysággal nem bír, mint Ön, aki a mai szék 
foglalója tá rgyát ebből a körből vá lasz to t ta s a magyar katholikus ogybázi 
szónoklatnak egy egykor nagyhírű, de újabban már-már feledésbe merült 
jeles a lak já t felelevenítette és őt ú j ra irodalomtörténetünkbe iktat ta . Do 
mennyi tennivaló lenne még! Szinte becsületbeli kötelességünk pl. a katholikus 
énekköltészet kincseit összegyűjteni és kritikai kiadásban hozzáférhetővé 
tenni. Ha anyagi eszközeink meglennének vagy meglesznek hozzá, az Ön 
búvárkodó gyakorlatának, szövegkritikai lelkiismeretességének, korrajzoló 
képességének, amire nézve úgyszólván páratlanul áll közöttünk, és föltétle-
nül biztos feldolgozó módszerének mennyi eszmét és i rányí tást köszönhet-
nénk vagy köszönhetünk majd ilyen természetű munkánkban! 

Ilyen szép tervek, kívánságok és ábrándok támadnak lelkünkben az Ön 
érkezésekor: érezzük, mennyivel gyarapodtunk, Önben. És mindez nem is 
ábránd többé, ha ön is köztünk van, hanem komoly terv lehet. Az anyagi 
eszközökre van még szükség, a fontosabb: a szellemerő készen van. Ta lán 
lesznek azok is, akik az anyagi áldozatot meghozzák. 

Meleg köszönettel mostani székfoglalójáért, minden tisztelettel eredmé-
nyekben oly gazdag tudományos múlt ja iránt, és kérve, remélve munkássá-
gunk további bölc-ä támogatását , üdvözlöm Méltóságodat Akadémiánk t isz-
teleti tagjai sorában. 
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Műköltészet a Balaton partján. 
Az ezer tündéri színijén pompázó Balaton hosszú időn keresztül esz-

ményi tárgya volt legkiválóbb költőinknek. Szóval volt, igazán volt balatoni 
költészetünk. Mi az hogv volt? Balatoni költészetünk van ma is. Halljuk 
csak: 

Siófokon lenn a strandon van ribillió, 
I t t lenn j a j de jó 
Csöpp kicsikém. 
Siófokon csupa jampec van vagy millió, 
Hogy már egészen 
PiU vagyok én. 
I t t mindenki harcra kész 
Mikor jön a hettvegés 
És mikor szol a dzsessz 
Már mindenki fatig lesz. 
Vén bácsi a táncosom, 
Szemem r a j t a átoson, 
Szivem úgy tipeg-topog 
Míg peregnek dzsessz-dobok. 
Siófok, csudaszép, csudajó, csudamód mulató kincsem. 
Csak férfi tehetős, mulatós, kicsikét mutatós nincsen. 
Jön a szombat, jön a férfi-sereg 
Ès a Schvartzné, máma nem kesereg 
Van-e pénzed Samukám . . . 

Mert a fő a dohány, apukám . . . 

Ezt a versszerű hadarékot szabadon (tehát nem kényszerzubbonyban) 
i r t a Pribék és egy nagy revűben énekelték a pörlök. Tehát kultúrköltő kul-
túr-énekeseken á t kultúr-füleknek készítette műzöngeményét. Mi persze, kul-
túra nélküliek, de akik azért tudunk magyarul, némi borzadállyal szemléljük 
ozt a balatonparti kultúr-műköltészetet. Nagy revü, görl, strand, ribillió 
még hagyján. De mi a jampec, a hettvegés, a fa t ig? A meg nem hibbant 
józan ész nevében tiltakozunk a Balaton költészetének megfertőzése ellen 
Ahonnan Tihanynak riadó leánya száll ki szent hegye közül, ot t nem lehet-
nek nyelvgyalázó pribékek és kabaré-görlök. Feljegyeztük ezt az adatot 
XX. századi magyar költészet dicsőségére. 

Kihunytak. 
ALVINCZY (1887-ig Baris) SÁNDOR ny. középisk. tanár, szül. Nagy-

kikindán 1852 ápr. 16., megh. Budapesten 1925 dec. 16. — Fiatal korában 
több évet tö l tö t t Párisban mint francia hírlapíró, majd két világkörüli 
utazás után 1886-ban visszatért hazájába s nyelvtanár lett az ország leg-
különbözőbb helyein. Legutoljára Nagyváradon működött, de ideje javarészét 
szabadságon töl töt te , mígnem 1907-ben nyugdíjazták. Ezentúl felváltva Kers-
keméten, Párisban és Lipcsében élt. Számos útirajza és tárcája jelent meg 
a Fővárosi Lapokban. 1894-ben párisi levelezője volt a Hazánknak s szá-
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mos más budapesti és vidéki lapba is írogatott. Ir t egy nyelvtanítási mód-
szertant (Méthode Alvinczy. Lipcse, 1910, 2. köt.) és több tárcakötetet 
párisi élményeiről. Útirajza : A Szaharában. Bp., 1890. 

BLAHA LUJZA (Reindl Lujza, özv. br. Splényi Ödönné) a Nemzeti 
Színház örökös tagja, szül. Rimaszombatban 1850 szept. 8., megh. Buda-
pesten 1926 jan. 18. d. e. 11 óra 10 porckor. — Apja Várai néven vándor-
színész volt. A kis Lujza 1858-ban lépett föl először Győrött Kölesi Lujza 
néven. 1864-ben a budai népszínházban, 1865-ben Szabadkán játszott . I t t férjhez 
ment Blaha János színházi karmesterhez. 1866-ban Blaháné néven Debrecenbe 
szerződik, 1871-ben pedig már mint özvegy Budapestre kerül a Nemzeti Szín 
házhoz, ahol népszínműben, operetteben és operában egyforma sikerrel lép 
föl. 1874—79. Zsoldos Sándor földbirtokos, 1881—1910. br. Splénvi ödön 
felesége volt. 1875-ben az akkor megnyílt Népszínház tagja lesz s nagy 
szerepe van a főváros megmagyarosítása terén. Érdemei elismeréséül 1901-ben 
kinevezték a Nemzeti Színház örökös tagjává, de azután is állandóan vendég-
szerepelt a Népszínházban. Utolsó nagy színpadi sikere 1908-ban volt Csiky 
Gergely operetté átdolgozott Nagymamájának címszerepében. — Életem nap-
lója c. memoárjai megjelentek a M. Hírlapban (1905 jan. 1-től) és a Polgár-
ban (1909: 254—1910: 57. sz.). 

CSERZY MIHÁLY borbélymester, szül. Szegeden 1865-ben, megh. u. o. 
1925 dec. 16. (?). — Tömörkény István hatása alatt kezdett irogatni a sze-
gedi népéletből vett rajzokat a helyi lapokba. Utóbb főleg Az Újság, a P. Hír-
lap és a P. Napló kedvelt tárcaírója lett. Munkái: Kint a pusztán. Szeged, 
1899. — Fiildmívesek. U. o., 1903. — Kialvó lángok. Regény. U. o., é. n. — 
Játszik a délibáb. Regény. U. o., 1912. — Régi világból. Elbeszélések. U. o., 
1918. — Az öreg Szeged. U. o., 1922. — Ugarimádás. U. o., 1922. (Szalay 
Józseffel.) — Legendás időkből. Regény. U. o., 1925. — Álneve: Homok. 

HEGEDŰS ISTVÁN nyug.. egyet. ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia 
és a Kisfaludy-Társ. r. tagja, szül. Kolozsvárt 1848 szpt. 7., megh. Oros-
házán 192G jan. 1. — 1887—1891. a kolozsvári, azontúl a budapesti tud.-
egyetemen tanította a klasszika filológiát. Főleg a hazai humanizmus tör-
ténetével foglalkozott s mint műfordító is kitűnt. A magvai- irodalomtörté-
netet érdeklő munkái: Költemények. Bp., 1881. — Hermann és Dorothea. 
Goethe után. U. o., 1881. — A költő leánya. Drámai költemény. Kolozsvár, 
1881. — Wallenstein halála. Schiller után. Bp., 1883. — Medea. Grillparzer 
után. U. o., 1888. — Gróf Széchenyi István mint a magyar társadalom refor-
mátora. Kolozsvár, 189,0. — Guariuus és Jaiius Pannonius. Bp., 1896. — 
Dicsének Jacobus Ant. Marcellusra. Pannonius után. U. o., 1897. — Apácai 
Cseri János pedagógiai munkái. Összegyűjt, és részbfti ford. U. o., 1899. — 
Bacchylides költeményei. Ford. U. o., 1903. — Raguzai emlékbeszéd Mátyás 
király felett. U. o., 1906. — Analecta recentiora ad históriám renascentium 
in Hungaria litterarum. U. o., 1906. 

HELLEBRANDT ÁRPAD kir. tan., ny. akadémiai könyvtárőr, a Sí t . 
István Akadémia r. tagja, szül. Pesten 1855 nov. 18., megh. Budapesten 1925 
dec. 5. — 1876-ban lépett a M. Tud. Akadémia szolgálatába. Megírta a magyar 
könyvnyomtatás történeti vázlatát a Beöthy-féle képes irodalomtörténetbe 
(1896), számos bibliográfiai adalékot közölt a M. Könyszemlében (1877-től) « 
egyéb folyóirat-okban. De főérdeme azokban a bibliogr. repertóriumokban rej-
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lik, melyek az Egyet. Phil. Közlönyben (1885—1919), az Irodalomtört. Közle-
ményekben (1893—1924), az Ethnographiában, a Századokban (1913—), a 
M. Paedagogiában (1906—) és a M. Nyelvben közölt s amelyekben a legapróbb 
részletekig {eldolgozta az illető folyóirat tárgykörébe eső irodalmat. — Mun-
kái: A M. T. Akadémia könyvtárában lévő ősnyomtatványok jegyzéke. Bp., 
1886. — Kiss János snperintevdens emlékezései. 2. kiad. (Olcsó Könyvtár, 
283. sz.) U. o., 1890. — Régi magyar könyvtár. III. Magyar szerzőktől kül-
földön, 1480—1711. megjelent nem magyar nyelvű myomtatványok. U. o., 
1896 —98. (Szabó Károllyal, 2. köt.) — Egyleveles nyomtatványok a XVIII. 
századból a M. T. Akad. könyvtárában. U. o., 1908. 

KEMENES (Géfln) LAJOS hírlapíró mcgh. Budapesten, 1925 nov. 27-én, 
35 éves korában. Eredetileg színész volt, s a Vígszínház tagja. Utóbb hírlap-
íráera adta magát s az U j Nemzedék c. napilap b. munkatársa volt. 1919/20-ban 
szerkesztette a Gondolat c. riportlapot. 

KOZMA FLÓRA (Perczel Ferencné), megh. Baracskán, 1925 dec. 31-én. 
Szociológiai és vallásfilozófiái cikkeket és tárcákat írt 1906 óta fővárosi és 
vidéki lapokba. Több ilynemű kötete is van. 1909-ben Ipolyságon szerkesz 
tet te a M. Közművelődés c. folyóiratot. 

OPZOOMER ADÉL (Antal Gézáné) ref. püspök neje, szül. Utrechtben 
1858-ban, mcgh. Rotterdamban 1925 dec. 27-én. — A. S. C. Wallis néven 
lefordította holland nyelvre Madách: Az Ember tragédiáját s több ismer-
tetést és fordítást közölt a m. irodalomból a De Gids s más holland folyó-
iratokban. Anthológiája magyar költőkből (Haarlem, 1924). Magyarul meg-
jelent tanulmánya: Az Ember tragédiája. Ford. Erdélyi Károly. Bp., (1913). 

PODHRADSZKY EMIL műfordító, megh. Szolnokon 1925 novem-
berében, 71 éves korában. — Petőfi-fordítá«okat tartalmazó tótnyelvű mun-
ká ja : Vibor z bánni Alexandra Petőfilio. Besztercebánya, 1894. 

PORCSALMY GYULA (porcsalmai) ny. ref. igazgató-tanító, szül. 
É rezent király on (Szatmár vm.) 1865 márc. 14., megh. Hajdúböszörményben 
1925 dec. 3. (temetés napja). 1886 óta több száz tárcája és számos regénye 
jelent meg a Szabolcsi Szabadsajtóban, a Debreceni Ellenőrben, az Uram-
bátyámban, a Verhovay-féle Függetlenségben, a szerkesztésében megjelent 
Hajdúböszörmény és Vidékében, valamint más nyíregyházai, debreceni és bpesti 
napilapokban. — Munkái: Az elpusztult család. Regény. Hajdúböszörmény,. 
1892. — Tarka képek. U. o., 1892. — Boda Katalin. Regény. U. o., 1893. 
— A mesterlegény regénye. Debrecen, 1907. — Magyar tört. elbeszélések és 
népmondák. Bp., 1912. (2 köt.) — A magyar történelem hősnői. U. o., 1912. 
(2 köt.) 

SZÉKELY ISTYXN dr., с. fôgimn. igazgató, sz. Olaezkán 1863 mái. 
24., megh. Budapesten 1925 dec. 18. — Mint a Juventus с. latin ifj. lap szer-
kesztője, több magyar költő versét átül tet te latinra. — Műfordításai latin 
ból: Suetonius: Császárok életrajzai. Bp., 1897. — Corn. Nepos: Hires fér-
fiakról. U. о., 1901. — I. Petronius Arbiter: Trimalch'o lakomája. Győr, é. n, 

SZÉKELY SAMUEL hírlapíró, szül. Somogyszilben 1857 júl. 3., megh. 
Budapesten 1926 febr. 14. — 1886—92. Párizsban tartózkodott mint francia 
hírlapíró és a P. Napló, a Főv. Lapok, majd a B. Hírlap levelezője. A Panama-
botránnyal kapcsolatban a B. Hírlapba írt egyik cikke következtében kiuta-
sí tották Franciaországból és Székely, mint a B. Hirlap munkatársa Londonba 
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ment, ahonnan 1894-ben visszatért Budapestre s megalapította a Politikai Heti 
Szemlét. 1903-ban Newyorkban volt több európai napilap levelezője. — Mun-
ká ja : Egy újságíró emlékei. Bp., 1926. 

SZÉKI ANDOK hírlapíró, megh. Budapesten 1926 jan. 26-án, 47 éves 
korában. Legutóbb a Magyarság b. munkatársa volt. 

TORDAY ADORJÁN hírlapíró, megh. Budapesten 1925 dec. 18-án, 
53 éves korában. 34 évig volt a B. Hírlap belmunkatársa, utóbb s. szerkesztője. 

VÄROSY GYULA ny. r. k. plébános, szül. Szegeden 1858 febr. 9., 
megh. u. o., 1926 jan. Az 1880-as években került a kisteleki plébánia élére. 
1896—1901. a csikkarcfalvai kerületet képviselte a parlamentben Ugron-párti 
programmal. Regényei és humoros elbeszélései: Apák bűne. Szeged, 1887. 
(2 köt.) — Tlk-tak. U. o., 1889. — Vörös Dániel. Lúgos, 1889. (2 köt., 
2. kiad. 1891., 3. kiad. 1899.). — Gyémánt a homokban. Bp., 1891. (2 köt.) 
— Mosolygó levelek. Lúgos, 1892. — Derült ég. ü . o„ 1892. (2. kiad. 1893.) 
— Válogatott vlg elbeszélések. U. o., 1895. — Derűs képek. Bp., 1897. — 
Mosolygó lapok. U. <>., 1898. — Jóízű történetek. U. o., 1898. — Kedélyes 
történetek. U. o., 1899, — Vidám históriák. U. o., 1900. — Lélekvidámító. 
ТТ. о., 1901. — Gondűző. U. o., 1902. — Káplán, plébános, kanonok. U. o., 
1905. Arcképpel. 

ZIVUSKA JENŐ dr., debreceni egyet. m. tanár, szül. Debrecenben 
1876 aug. 10., megh. u. o., 1926 jan. 12. — Előbb erdészeti pályán műkö-
dött . 1904-ben tanári oklevelet szerzett s Besztercebányán, majd Debrecen-
ben tanított . Tudományos téren a görög filozófiával foglalkozott. Szépirodalmi 
tárcái a Selmeci Híradóban, a Felvidékben, a Besztercebánya és Vidékében, 
a Besztercebányai Hírlapban, az Ungban, a B. Hírlapban, a P. Naplóban stb. 
— Szépirodalmi munkái: Az itélet. Szomorújáték. Selmecbánya, 1898. (Be-
mutatták Debrecenben. 1898.) — A becsületbíró. Színmű. Bp., 1901. (Előbbi 
mű átdolgozása, mely 1899-ben megnyerte az Akadémia Teleki-díját. Bemutatta 
a bp.-i Nemzeti Színház 1901. IX. 6.) — Irodalomtört. munkája: Pyrker László 
élete és művei. Besztercebánya, 1904. G. P. 

Hírek. 
Petőfi Sándor verseinek német fordításai. — 17 német író fordftotta 

eddig Petőfi Sándor költeményeit. Dux Adolf már 1846-ban kiadott egy kötet 
németre fordított Potőfi-verset. Utána többen kísérleteztek. Néhányan nem 
tudtak jól magyarul, szótár segítségével dolgoztak, s ezért nem egyszer olyan 
hiba csúszott fordításukba, mely nemcsak a költemény értelmét rontotta, ha-
nem komikusan is hatot t . Azonban a németek így is élvezték Petőfi költemé-
nyeit, elismerték világirodalmi nagyságát. Legutóbb Landgraf Lőrinc foglal-
kozott Petőfi versei német fordításaival. 

Jókai az észt irodalomban. — Az észtek lelkesen ünnepelték Jókai cen-
tenáriumát. A tar tui egyetem aulájában volt az irodalmi ünnep az egyetem 
képviselőinek, az észt irodalmi egyesületek vezetőinek, a középiskolai tanári 
karok kiküldöttjeinek jelenlétében. Az ünnepi beszédet Virányi Elemér, az 
ögyetem magyar lektora mondotta. 
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Komjáthy Jenő emléktáblája. — Balassagyarmat emléktáblát állított 
Komjáthy Jenő emlékére az ottani polgári leányiskola falába. Az emlékmű 
Keviczky Hugó szobrászművész alkotása. * 

Herczeg Ferenc negyvenéves írói jubileuma. — Herczeg Ferenc most 
tölti be írói működésének negyvenedik évét. E jubileum előkészítésére a tár-
sadalom színe-java jött össze a Magyar Tudományos Akadémiába. Megalakí-
tották az országos bizottságot, megválasztották a végrehajtó-bizottságot 
Nemcsak Budapesten, de vidéken is jubiláns ciklust rendeznek Herczeg Ferenc 
színdarabjaiból. Munkáiból gyűjteményes díszkiadást adnak ki, legjelesebb 
műveit német, francia, angol, esetleg más külföldi nyelvekre fordítják. 

A Petőfi-Társaságból. — A Jókai-centenárium alkalmával a Petőfi-Tái1-
saeág emlékbélyegeket és ragjegyeket adott ki. A bélyegek előállítása és for-
galombahozatala körül viszályok támadtak, úgyhogy a belügyminisztérium 
a főváros vezetősége útján szükségesnek lá t ta a Társaság vagyonkezelésének 
felülvizsgálatát. Ezeknek a dolgoknak a napilapokban történt tárgyalása á 
megszokott kárörvendő reklámhajhászás jegyében folyt le. 

Császár Elemér. kitüntetése. — A Kisfaludy-íTársaság Greguss-díját 
Császár Elemér A magyar regény története c. műve nyerte el. Kiváló munka 
kiváló íróját érte ez a megtiszteltetés. A döntés általános megelégedést 
keltett. 

Csathó Kálmán és Surányi Miklós kitüntetése. — A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia a legjobb történeti regények jutalmazására, szánt Péczely-
díjat Csat-hó Kálmán „Földiekkel játszó égi tünemény" és Surányi Miklós 
„Nápolyi asszony" c. műveinek ítélte oda. 

Jubileumok. — Bársony Istvánt hetvenedik születésnapja alkalmából a 
Pátria Klubban ünnepelte az irodalmi és művészeti világ számos kiválósága. 
— Palágyi Lajos hatvanadik születésnapját s negyvenéves írói jubileumát a 
Lipótvárosi Kaszinóban ünnepelték. — Szatmári Mór és Sziklay János ötven-
esztendei újságírói működését a Magyarországi Újságírók Egyesülete a 
Royal-szállóban ünnepelte. — Haraszthy Lajos t huszonöt-éves írói jubileuma 
alkalmából a magyar írói társadalom a Pát r ia Klubban ünnepelte. 

A német könyvről. —' Németországban évente több könyv jelenik meg, 
mint Angliában, az Unióban és Franciaországban együttvéve. 1921-ben pl. 
29.285 kötet hagyta el a sa j tó t . (Nálunk ugyanekkor 2318 kötet.) A német 
könyvek túlnyomó nagy része tudományos munka. 

A pornográfia védőivek figyelmébe. — Párizsban legutóbb revizió alá 
vették azt az 1857-ben hozott törvényszéki ítéletet, mely Baudelaire „Fleurs 
du Mal" kötetét hat verse miat t betiltotta a közerkölcsök ellen vétő tartal-
máért. Az igazságügyminisztérium döntése: az ítéletet nincs módja megvál-
toztatni. Az annakidején el t i l tot t hat vers kinyomatása továbbra is tilos. 

Magyar tárgyú hollandus regény. — L. Penning, Hollandiában ma élő 
kiváló író egy regényt írt a magyarországi kommunizmusról. Az író 1923-ban 
másfél hetet tö l tö t t Magyarországon, hogy ada ta i t kellőképen gyüjthesse. Az 
egész regényen izzó magyarszeretet vonul végig. 
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Uj könyvek. 
Verses kötetek. 

Balogh István : Hó — Fa. Bp. 1926. 112 1. 
Bányai Kornél: örök arc. Trilógia. Bp. 1925. 88 1. 
Havas István: Virágénekek. Bp. 1925. 96 1. Lampel. 
Lévay József utolsó versei. Bp. 1925. 188 1. Kisfaludy-Társaság. 
Liszt Nándor: Csillagos ég. Bp. 72 1. S'tephaneum. 
Sebestyén Gyula: Gesta Hungarorum. Bp. 1925. 892 1. 
Sziklay János: Szent László király. Bp. 1926. 140 1. Pázmány-Egyesület. 
Válvi Nagy Géza: F á j ma élni! Bp. Év n. 96 1. Arany János Műintézet. 

Elbeszélő kötetek. 
Bartóky József: Piros rózsák. Bp. Év n. 280 1. Franklin. 
Benda Jenő: Hajtóvadászat egy férfira. Bp. 1925. 160 1. Légrády. 
Ürasche-Lázár Alfréd: Azaldár. Bp. 70 1. Singer és Wolfner. 
Falu Tamás: Kicsinyesek. Berlin. 1926. 130 1. Voggenreiter. 
Gabányi János: A magyar várak legendái. Bp. 1925. 392 1. Szent-István. 
Kallós Ede: Regélnek a múzsák. Bp. 1925. 96 1. Fővárosi Könyvkiadó. 
Karinthy Frigyes: Capillária. Harmadik kiadás. Bp. 1925. 198 1. Kultura. 
Komáromi János: Pataki diákok. Bp. 1926. 240 1. Stádium. 
Koncz János: Mesék. Bp. 1925. 94 1. Községi jegyzők. 
Lőrinczy György: Az álmodó biikk. Bp. 1925. 120 1. Singer és Wolfner. 
Móra Ferenc: Georgikon. Bp. Év п. 106 1. Kir. Mag}-. Egyetemi Nyomdii. 
Móricz Pál : Magyar sirató. Tahitótfalu. Év n. 272 1. Szerző kiadása. 
Móricz Zsigmond: Kivilágos kivirradtig. Bp. 1926. 216 1. Athenaeum. 
Teveli Mihály: Az én kis hőseim. Bp. 96 1. Szent-István. 
Váth János: Imitatio Christi. Arad. 1925. 176 1. 

Színdarabok. 
Heltai Jenő: Arcok és álarcok. Bp. 1925. 172 1. Athenaeum. 
Herczeg Ferenc: A híd. Bp. 1925. 112 1. Singer és Wolfner. 
Lengyel Menyhért: Mária. Bp. 1926. 80 1. Athenaeum. 
Zilahy Lajos: Zenebohócok. Bp. 1926. 96 1. Athenaeum. 

Tudományos munkák. 
A Szent István Akadémiának a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 

százéves évfordulóját ünneplő ülése. Bp. 1925. 48 1. 
Az erdélyi magyar irodalom bibliographiája, (1919—1924.) összeállította: 

György Lajos. Kolozsvár. 1926. 72 1. Minerva, 
liajza József: A magyar-horvát unió felbomlása. Bp. 1925. 76 1. Franklin. 
Baros Gyula: Jókai a szépirodalomban. Bp. 1925. 16 1. Stephaneum. 
Császár Elemér: A magyar-hún mondák kérdésének mai állása. Bp. 1925. 32 1. 

Pallas. 
Csernoch János: Székhelyi Mailáth György emlékezete. Bp. 1926. 16 1. Szent-

István. 
Dános Árpád—Kovács Gábor: A szociális eszmék fejlődése a modern szocia-

lizmusig. Bp. 1925. 400 1. Pantheon. 
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Forstel- Gyula: Adalékok a káptalanok történetéhez. Bp. 1925. 38 1. Ste-
phaneum. 

Báró Förster Gyula: Gróf Berchényi Lásaló, Franciaország marsallja. Bp. 
1925. 220 1. Kir. Magy. Egyetemi Nyomda. 

Geeztelyi Nagy László: Az Alföld. Bp. 1925. 32 1. 
Hegyaljai Kiss Géza: Lorántfy Zsuzsanna I. Rákóczi Györgyné fejedelem-

asszony. Tahitótfalu. 1924. 180 1. Sylvester-kiadás. 
Hegyaljai Kiss Géza: Nagyasszonyok a Magyar reformációban. 2 köt. Bp. 
1924., 1925. 152 1. Bethlen Gábor Rt, kiadása. 
Hegyaljai Kiss Géza: Nagyasszonyok a magyar reformációban. Bp. 1925. 

82 1. Bethlen Könyvtár. 
Hegler Antal: Michelangelo. Bp. 336 1. Franklin. 
Heveny Iván: A filmjáték esztétikája és dramaturgiája. Bp. 1925. 220 1. 

Athenaeum. 
Horváth János: Herczeg Ferenc. Bp. 1925. 28 1. Pallas. 
Horváth Sándor: Ismereteink egyneműsége és a hittételek. Bp. 1925. 88 1. 

Stephaneuni. 
Karácsonyi .János: Szent László király élete. Bp. 1926. 152 1. Szent-István. 
Keszthelyi Helikon. Szerkesztette: Lakatos Vince. Keszthely. 1925. 434 1. 

Kis faludy-Tá rsaság. 
Lázár Béla: Munkácsy. Bp. 1925. 192 1. Kultura. 
Mitrovics Gyula: Arany János esztétikája. Debrecen. 1925. 28 1. Csátfiy. 
Nagy pedagógusok. Szerkesztette: Weszely Ödön. Bp. 1925. 320 1. Lampel. 
Pintér Jenő magyar irodalomtörténete. A művelt közönség számára. Máso-

dik kiadás. Bp. 1926. 364 1. Franklin. 
Stimakovits László: Bevezetés a művészettörténelembe. Bp. 1925. 144 1. 

A szerző kiadása. 
Szinnyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig. I. köt. Bp. 

1925. 292 1. Magyar Tudományos Akadémia. 
Szinnyei József: A Magyar Tudományos Akadémia és a magyar nyelvtudo-

mány. Bp. 1925. 24 1. Magyar Tudományos Akadémia. 
Vidéki írók. Szerkeszti: Váth János. Veszprém. 1925. 64 1. 
Zsigmond Ferenc: Jókai és Debrecen. Debrecen. 1925. 88 1. 

Fordítások. 
Goethe: Csili Csali Csalavári csalafintaságai. Átdolgozta: Benedek Elek. Bp. 

1925. 102 1. Pantheon. 
Grimm Testvérek: Hófehérke és a hét törpe és más mesék. Átdolgozta: Gaal 

Mózes. Bp. 1925. 384 1. Légrády. 
H. G. Wells: A világtörténet alapvonalai. Második kiadá?. Ford.: Kiss Dezső 

Bp. 1925. 792 1. Genius. 
H. G. Wells: Világok harca. Ford.: Mikes Lajos. Bp. 200 1. Lampel. 
Nils Fredrik Cronstadt: Gripp, egy kutya kalandjai Afrikában. Átdolgozta: 

Gaal Mózes. Bp. 1924. 140 1. Légrády. 
Raoul Francé: A föld élete. Ford.: Vadász Elemér. Bp. 1925. 304 1. Pantheon. 
Rousseau: Egy magános sétáló álmodozásai. Ford.: Rácz Lajos. Bp. 180 1. 

Franklin. 
Shakespeare: III. Richárd. Ford.: Radó Antal. Bp. 1925. 150 1. Franklin. 
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Egyéb könyvek. 
Horváth Jenő: A nemzetközi egyetemközi kapcsolatok. Pécs. 1925. 30 1. 
Madai Gyula: Magyar feltámadás. Bp. 1925. 160 1. 
Müller Lajos S. J . : Az isteni erények. I—II. köt. Bp. 1926. 192 1. 
Nyisztor Zoltán: Szekták Magyarországon. Bp. 1926. 90 1. Szent-István. 
Radnai Béla: A beszédírás tankönyve. Bp. 1925. 32 1. Szerző kiadása. 
Szász Károly: Emlékek. Bp. Év n. 264 1. 
Szent Terézia nővér szelleme. Bp. 1926. 308 1. Szent-István. 
Walter János: Gaudeamus. I—II . köt. Bp. 300 1. Szent-István. 

Társasági ügyek. 
Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1926 január 9-én tar-

t o t t választmányi üléséről. — Elnök: Négyesy László. 

Alszeghy Zsolt titkár bejelenti a márciusban tartandó közgyűlés ügy-
rendjét. A választmány nevében Szász Károlyt kéri fel a Gyulai Pál emlé-
kének szentelendő elnöki megnyitó megtartására, — Oberle József pénztáros 
jelentést tesz a Társaság anyagi helyzetéről. — Négyesy László elnök jelenti, 
hogy Balogh Jenő, a Magy. Tud. Akadémia főti tkára meleghangú levélben 
köszönte meg a Társaságnak az akadámiai jubileum alkalmából kifejezett 
üdvözletét. 

Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1926 január 9-én tar-
to t t felolvasó üléséről. — Elnök: Négyesy László. 

György Lajos Az erdélyi könyv címmel t a r t o t t felolvasást. Négyesy 
László elnök György Lajost a felolvasás befejezése utám a következő beszéddel 
üdvözölte: 

„Nem szokás társaságunkban, valamint más tudományos és irodalmi 
társaságokban sem szokás, az előadóknak az elnöki székből közönetet mon-
dani, vagy egyes előadásokra kiemelőleg visszatérni. Egyes előadások bármily 
kiemelése^ az elnöki pártatlanság elvének áttörése lenne s az elnök hivatott 
sem lehet minden előadás értékelő összemérésére. Azt hiszem azonban, a Tár-
saság helyeslésével találkozom, ha t. Társunk előadására visszatérek s hozzá 
néhány reflexiót fűzök. Természetes, ezek a reflexiók nem lesznek politikai 
természetűek, hiszen Társaságunkból minden politika alapszabályszerűleg ki 
van zárva, de szándékunk sem lehet t. Társunk otthoni helyzetét nehezíteni. 
Amit mondani akarok, tisztán a szellemi élet és irodalmi élet körére vonat-
kozik. 

Az ország nagyobb részeinek elszakításával az addig egységes magyar 
irodalmi élet is több részre szakadt. Attól lehetett tartani, hogy az addig 
túlságosan egy központihoz szoktatott magyarnyelvű irodalom folyama csak 
a törzsmederben, az anyaországban, tudja megtartani eleven erejét, az elrekesz-
tett ágakban homokba vesz, vagy állóvíznek marad. Most azonban azt lát juk 
s t . Társunk alapos előadásából adatszerűen meggyőződtünk arról, hogy a 
keleti elszakított magyarság élénk irodalmi életet folytat. Ebben az esetben 
igazolódott a régi mondás, hogy minden rosszban van valami jó. Szétszakí-

# 
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tásunknak, régi szellemi egységünk megosztásának, az idegen államokba 
kebelezett részek elszigetelésének is megvan az a viszonylagosan jó következ-
ménye is, a sok hátrány mellett, hogy az elszakított területeken az eddigi-
nél önállóbb jellegű, a helyi viszonyoknak nyilván megfelelőbb és a helyi szük-
ségleteket inkább kielégítő irodalom fejledezik a tehetségek közelebbi alkal-
mat találnak érvényesülésükre. A magyarnyelvű irodalomnak a kényszerű 
decentralizálás annyiban javára válik, hogy mintegy változatai támadnak. 
Az elszakított részek irodalma még nem kapta meg határozott jellegét és 
nem találta meg biztos irányát, nem alakult ki teljesen, de él, alakul, és — 
mint hallottuk is — minden biztató jel megvan arra, hogy ki fog alakulni, 
irányát meg fogja találni. Most csak az lesz szükséges — kulturális értelem-
ben szólva —, hogy a több mederben folyó magyar irodalom ágai közt bizo-
nyos közlekedés álljon fenn, amely biztosítsa a színvonal bizonyos kiegyen-
lítődését, a nyelvi, stílusbeli és tartalmi elemek körforgását és egyöntetűsé-
gét, az egymásra hatást, az ösztönző és fejlesztő erők kölcsönös átáramlá-
sát. Mint a kívánatos közlekedés örvendetes esetét fogadhattuk a mai fel-
olvasást, mely az új erdélyi magyar irodalomról olyan becses és tanulságos 
közléseket hozott számunkra. Üdvözlöm a felolvasó t . Tagtársat, aki az 
ottani irodalmi életnek egyik legkészültebb és legtevékenyebb munkása és 
kérem, ápolja tovább is az összeköttetést, szerencséltesse Társaságunkat elő-
adásaival." 

Végezetül Gál János az esztétikai formaproblémákról értekezett. 

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


