
tának keletkezési körülményeit világítja meg 
(A debreceni református kollégium tulajdoná
ban levő Weszprémi „Succincta"... kézirat 
eredetiségének kérdéséről, 18, 162—167.). 

Több közlemény vonatkozik a régi magyar 
orvosi kéziratokra. Bár ezek közvetlenül nem 
irodalomtörténeti érdekűek, mióta Varjas 
Béla publikálta a Lencsés által írt XVI. szá
zadi orvosi könyvet, nyilvánvalóvá vált, 
mennyire hozzátartoznak ezek a XVI—XVII. 
század művelt magyarjainak könyvtáraihoz 
és olvasmányaihoz. Újból meggyőz erről ben
nünket mindenekelőtt Schultheisz Emil cikke 
(Testi orvosságok könyve, 12, 186—198.), 
mely többek között Madách Gáspár elveszett 
orvosi kéziratát is említi egy eddig csak felü
letesen ismert XVII. század eleji kéziratos 
receptkönyv bemutatása kapcsán. Jó szolgá
latot tesz az OSZK orvostörténeti vonatkozású 
magyar nyelvű kéziratai jegyzékének a köz
lése is (10—11, 257—278.), bár meg kell je-

Adamová, Zuzana: Acta Literaria Scientia-
' rum Hungaricae. [Ism.] Slavia 520—21. 

p. [Az I. és II. köt. ismertetése.] 

ig gyeznünk, hogy a jegyzék korántsem teljes, 
á- orvosi feljegyzéseket, recepteket a felsorolta-
at kon kívül még számos régi énekeskönyvben, 

omniáriumban is bőven találhatunk. Egyes 
ar régi orvosi receptek közlésével a kiadvány-
in sorozat számos kötetében találkozhatunk 
as még, ezek felsorolásától eltekintünk, mivel 
á- inkább csak nyelvészeti szempontból tanul-
t, ságosak. 
I. Végül rá kell mutatnunk arra, hogy még 
)z elsőrendűen irodalomtörténeti adatközlés is 
n- akad a Közlemények hasábjain. Varga Lajos 
ce Balassa János és Arany János kitüntetése 7867. 
,), június 9-én címmel (17,187—191.) közli azt a 
tt királyi határozatot, mely Aranynak és a nagy 
ii- orvosnak a kitüntetését elrendelte, s ehhez 
as csatlakozva közzéadja Aranynak a kitüntetést 
á- visszautasító levelét, s a belügyminiszter erre 
!Ú adott válaszlevelét is. 
z-
e- Klaniczay Tibor 

Adamová, Zuzana: Magyar hazafias ének 
Csehországban. [Cikk.] Irodalmi Szemle 
454—56. p. [Vörösmarty Szózatának múlt 

MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET KÜLFÖLDÖN 1961 
(Külföldi folyóiratok magyar irodalomtörténeti repertóriuma) 

Összeállításunk — a feldolgozott címek jegyzékében a megjelenési helyeket az illető 
folyóirat impresszuma alapján közöljük — az alábbi külföldi folyóiratok és lapok magyar 
irodalomtörténeti tárgyú és vonatkozású anyagának bibliográfiai felvételeit tartalmazza: 

Ceská Literatura (Praha) 
Esprit (Paris) 
Europa Letteraria (Roma) 
Europe (Paris) 
A Hét (Bratislava) 
Híd (Noviszád) 
Igaz Szó (Bukarest) 
Inosztrannaja Literatura (Moszkva) 
Irodalmi Szemle (Bratislava) 
Izraz (Zagreb) 
Izvesztija (Moszkva) 
Jeniszej (Krasznojarszk) 
Knjizevnik (Zagreb) 
Knjizevnost i jezik (Beograd) 
Korunk (Kolozsvár) 
Kulturn^ 2ivot (Bratislava) 
Letterature Moderne (Firenze) 
Les Lettres Frangaises (Paris) 

Les Lettres Nouvelles (Paris) 
Literární Noviny (Praha) 
Nas Szovremennik (Moszkva) 
De Nieuwe Taalgids (Growingen) 
Novüj Mir (Moszkva) 
Odrodzenie i reformacja w Polsce (War-

szawa) 
Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i 

folklór (Beograd) 
Przegla.d Humanistyczny (Warszawa) 
Slavia (Praha) 
Sonntag (Berlin) NDK 
Slovenská Literatura (Bratislava) 
Slovenské Divadlo (Bratislava) 
Societá (Roma) 
Svétová Literatura (Praha) 
Űj Élet (Marosvásárhely) 
Utunk (Kolozsvár) 

Bibliográfiai összeállításunk anyaggyűjtésének határideje: 1962. máj. 15. Eddig az 
időpontig nem sikerült megszereznünk a Kolozsvárt megjelenő Nyelv és Irodalomtudományi 
Közlemények 1961. évfolyamát, a gyűjtőkörbe tartozó bibliográfiai adatait a következő 
összeállításhoz mellékeljük. A közölt bibliográfiai felvételek száma: 106. 
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századi cseh és magyar műfordítóiról (Jan 
INfcruda, Sárosy Gyula) és a fordítások l 

létrejöttének körülményeirő'.] 
Ágh Tibor: Kó'müves Kelemen balladájának 

változata Zobor vidékéről. [Cikk.] Iro
dalmi Szemle 72—73. p. [Szövegközlés', a 
balladaváltozatok rövid ismertetésével, 
az új változat feljegyzése körülményeinek 
leírásával és a dallam bemutatásával.] 

[Angyal Endre] Andjal, Andrija: Madjarski i 
slavenski bárok. (A magyar és a szláv 
barokk.) [Tan.] Prilozi za knjizevnost, 
jezik, istoriju i folklór 163—72. p. 

Baróti Pál: Üj vonások a Kazinczy [Ferenc]-
portrén. [Tan.] Ütünk 24. sz. 8. p. [A két 
Kazinczy válogatott kiadással kapcsolat
ban (Szauder József, Szépirodalmi Kiadó 
1960. és Jancsó Elemér, Állami ír. és Műv. 
Kiadó, Bukarest 1960. szerk.) a Kazinczy-
értékelés új jegyeiről.] 

Bartha Tibor: Csanda Sándor: A törökellenes 
és a kuruc harcok költészetének magyar-
szlovák kapcsolatai. [Ism.] Irodalmi Szem
le 247—249 p. [IF sorozatban, Akadémiai 
Kiadó Bp. 1961.] 

Beniuc, Mihai: A testvériség gyümölcse.. 
[Cikk.] Korunk 393—94. p. [A román-
magyar irodalmi kapcsolatokról, .a romá
niai magyar irodalom összekötő szerppé-
ről, Asztalos Istvánnal való kapcsolatá
ról.] 

Berberski, Slobodan: Szociális költészet. 
[Cikk.] Híd 697—704. p. [701—2. p.: A 
jugoszláviai szocialista—kommunista írók 
és a Vajdaságba költözött magyar emig
ráns írók kapcsolatairól a „Híd" marxista 
folyóirat és a szabadkai Napló hasábjain, a 
húszas években.] 

Bihari László: Paul Éluard versei. [Ism.] 
Igaz Szó I. félév, 910—12. p. [A Magyar 
Helikon kiadásában (Bp. 1960), Illyés 
Gyula, Rónay György és Somlyó György 
fordításában megjelent kötetről.] 

Binder Pál: Adalékok Mocsáry Lajos romá
niai kapcsolatairól. [Adalék, szövegköz
léssel.] Korunk 1342—44. p. [A brassói 
Tartományi Könyvtárban újabban felfe
dezett, Aurél Muresianu román író, a „Tri-
buna" szerkesztőjéhez intézett, eddig 
ismeretlen 1905. évi Mocsáry-levelekről. a 
levelek szövegével és kommentárral. — 
Haladó hagyományok rovatban.] 

Bori Imre: Ady és Móricz jegyében. Pillantás 
a XX. század magyar irodalmával foglal
kozó művekre. [Cikk.] Híd 711—21. p. 
[Vázlatos ismertetés az 1953—1960. évek
ben megjelent XX. századi tárgyú, ma
gyar irodalomtörténeti munkákról.] 

Bori Imre: Irodalomtörténeti jelenségek. A 
régi magyar irodalom. [Cikk.] Híd 72— 
84. p. [Polemizáló, vázlatos ismertetés az 
1954—59. években, a régi magyar iroda
lom kérdéseivel foglalkozó, magyaror

szági irodalomtörténeti munkákról. — 
Szemle rovatban.] 

Bori Imre: Irodalomtörténeti jelenségek. A 
XIX. századi magyar irodalom. [Cikk.] 
Híd 365—376. p. [A XIX. századi tárgyú, 
1951—59. években mégjelent magyar 
irodalomtörténeti munkákat felsoroló, váz
latosan ismertető közlemény.] 

Botka Ferenc: A szovjet proletár irodalom 
visszahangja a csehszlovákiai magyar 
munkássajtóban. [Tan.] Irodalmi Szemle 
560—67. p. [Szovjet—magyar irodalmi 
kapcsolatok az 1929-ben és 1932-ben 
Barta Lajos szerkesztésében megjelent 
Űj Szó (Bratislava) hírlap hasábjain.] 

Bruno, A.: György Lukács: La distruzione 
delle ragione. Torino 1959. [Ism.] Lette-
rature Moderne 521—23. p. 

Bruzeau, Maurice: Zsigmond Móricz: La 
famille (Pierre Horay). [Ism.] Europe 
382—383. sz. 277. p. 

Cesnaková-Michalcová, Milena: Monográfia 
o sTachtickom divadle. (Monográfia a fő
úri színházról.) [Ism.] Slovenské Divadlo 
256—260. p. [Horányi Mátyás: Az eszter
házai vigasságok c. (Bp. 1959.) munkájá
ról.] 

Chiarini, P.: Brecht e Lukács. A proposito del 
concetto di realismo. [Tan.] Societá 1. sz. 
38—55. p. 

Choloupka, O^okar: Pfispévek k poznani 
slovenské a mad'arské poezie z dob kuruc-
k^ch a tureckyxh válek. (Adalék a kuruc 
és a török háborúk korából fennmaradt 
szlovák és magyar költészet ismeretéhez.) 
[Ism.] Ceská Literatura 373—75. p. [Csan
da Sándor: A törökellenes és a kuruc har
cok költészetének magyar—szlovák kap
csolatai című IF sorozatban (Bp. 1961.) 
megjelent munkájáról.] 

Colakovié, E.: Ady. [Tan.] Knjizevnik 23. sz. 
570—88. p. 

Csanda Sándor: Az Űt küzdelme a csehszlo
vákiai szocialista magyar irodalomért. 
[Tan.] Irodalmi Szemle 61—69, 209—215, 
325—31. p. [Sajtótörténeti tanulmány a 
Fábry Zoltán szerkesztette folyóirat fejlő
dési útjáról, magyar irodalmi kapcsolatai
ról (65. p.í Kassákról, 66^p^: Kodolányi-
ról, 67. p.fGerebryés'LaszToról, 211—13. 
p.: Balogh Edgárról)] 

Csehi Gyula: Az irodalomtudomány műhelyé
ben. A munkásirodalom kutatásáról. [Tan] 
Utunk 12. sz. 8. p. [A szocialista országok
ban folyó proletárirodalmi kutatásokról. A 
magyar munkásirodalmi kiadványok kö
zül József Farkas „Mindenki újakra ké
szül" című antológiáját említi.] 

D. T.: Az Üri muri a kolozsvári állami magyar 
színházban. [Beszámoló.] Üj Élet 22. sz. 
12. p. [Móricz Zsigmond színművének 
sikeres kolozsvári bemutatójáról, fel
vételekkel. ] 
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Dánielisz Endre: Arany János ismeretlen le
vele egy ifjú tollforgatóhoz. [Adalék.] 
Igaz Szó II. félév, 459—61. p. [Arany 
1881. júl.' 17-i levele Augusztin József 
kolozsvári származású induló poétához. — 
Szövegközlés kommentárral.] 

Dánielisz Endre: Tudott-e románul Arany 
János? [Cikk.] Korunk 472—73. p. 
[Arany román nyelvi ismereteiről.] 

Deák Tamás: Egy műfordító rejtélyeiről. 
[Cikk.] Új Élet 11. sz. 16. p. [Franyó Zol
tán műfordítói életművéről. A cikk három 
illusztrációja: Ady és Tudor Arghezi 
dedikációi, Liviü Rebreanu Franyóhoz 
intézett magyar nyelvű levelének facsi
miléje.] 

Egri Viktor: Gondolatok a budapesti szín
házi életről. [Cikk.] Irodalmi Szemle 468— 
72. p. [Az elmúlt fővárosi színházi évad 
bemutatóiról: Németh László (A két 
Bolyai), Sándor Iván (Két nemzedék) és 
Kállay István (Az igazság házhoz jön) 
drámáiról.] 

Engel Károly: Liszt Ferenc romániai vendég
szereplésének verses emlékéhez. [Adalék.] 
Korunk 1239—40. p. [Liszt román feje
delemségekben, 1846—47. évi hangver-
senykörútja román irodalmi emlékeiről, 
az újabban felfedezett, Lisztnek ajánlott 
Mihalache Zamphirescu szonettel kapcso
latban.] 

Die Erde kommt in Bewegung. Zum 70. 
Geburtstag des ungarischen revolutionä
ren Dichters Aladár Komját. [Megemlé
kezés.] Sonntag 8. sz. 12. p. 

Faragó József: A csudahalott-ballada a mára-
marosi román népköltészetben. [Cikk.] 
Igaz Szó I. félév, 138—44. p. [Az erd. 
magyar népköltészet fenti népballadájá
ról és annak újabban fellelt román válto
zatáról. (A csudalegény). A ballada-szöve
gek párhuzamos, a román változat két
nyelvű bemutatásával.] 

Faragó József: Hogyan válogattuk ki a leg
szebb román népballadákat? [Cikk.] 
Korunk 6. sz. 767—70. p. [A „Legszebb 
román népballadák" (Szerk. és bev. Fara
gó József. Ifj. Könyvk. Bukarest i960.] 
magyar műfordításgyűjtemény (fordítói: 
Illyés Gyula, Jékely Zoltán, Szemlér Fe
renc stb") válogatásáról és a munka meg
szervezéséről. — „Szemle és bírálat" 
rovatban.] 

Fejtő [Ferenc], Francois: Georges Lukács 
entre le dogmatisme et le révisionisme. 
[Cikk.] Esprit 2. sz. 249—60. p. 

Finzi, G.: Poezia ungherese del '900. [Ism.] 
Europa Letteraria 7. sz. 169—171. p. [M. 
de Micheli—Eva Rossi: Poesia ungherese 
del '900. Milano, i960.] 

Fuchs Simon: Salamon Ernő naplójegyzetei 
(1942. VI. 20.—1942. VIIII. 26.) [Cikk és 
szövegközlés.] Utunk 25. sz. 2—3. p. 

[Megtalálták az író ukrajnai munkaszol
gálatos naplóját.] 

Gagyi László: A szunnyadó legény. [Cikk.] 
Igaz Szó II. félév, 455—57. p. [A „Leg
szebb román népballadák Ifj. Könyvk. 
Bukarest, 1960.) c. gyűjteményről és a mű
fordítók (Illyés Gyula, Jékely Zoltán, 
Szemlér Ferenc stb.) munkájáról.] 

Gál László: Ének a disznótöpörtyűró'l. [Cikk.] 
Híd 885—86. p. [Irodalmi emlékezés ä 
pesti Club kávéház egykori törzsasztalá
ról, a „Prometheus irodalmi és művészeti 
kör"-ről. — A cikkíró elemzi Berda József 
több versét, aki akkor a „Prometheus
kör" legfiatalabb tagja volt.] 

Hervay Gizella: Látogatás Eugen Jebeleanu-
nál. [Cikk.] Üj Élet 11. sz. 15. p. [Irodal
mi riport Jebeleanuról, Petőfi, Ady, Jó
zsef Attila román műfordítójáról, ottho
nának magyar irodalmi relikviáiról.] 

Horváth Károly: A magyar irodalom törté
nete 1849-ig. (Die Geschichte der unga
rischen Literatur bis 1849). [Ism.] 
Deutsche Literaturzeitung 672—675. ha
sáb. [Szerk. Bóka László és Pándi Pál Bp. 
1957, Bibliotheca.] 

Huszár Sándor: Rossz vagy elrontották? 
[Vitacikk.] Utunk 45; sz. 8. p. [Polemizál 
Látó Annának az „Úri muri" kolozsvári 
bemutatójáról írt cikkével (Utunk 1961. 
42. sz.) a móriczi hőst (Rozika) megfor
máló színészi alakításról és rendezői fel
fogásról.) 

Illés László: Kún Béla irodalmi hagyományai
ról. [Ism.] Irodalmi Szemle 356—59. p. 

(Ivo): Mad'arská literatura v obrazoch. (A 
magyar irodalom képekben. [Ism.] Slo-
venská Literatufa 1961. 380—81. p. [Ke-
resztury Dezső: A magyar irodalom képes
könyve (Bp. 1956.) című kötetének ismer
tetése.] 

(Ivo): Po Petőfiho stopách. (Petőfi nyomá
ban.) [Ism.] Slovenská Literatura 382— 
83. p. [A Békés István szerkesztésében 
(Bp. 1959.) megjelent kötetről.] 

Izsák József: Költészet és tudomány. [Tan.] 
Korunk 492—97. p. [A költészet és a tudo
mány összefüggéseiről a magyar és a világ
irodalomban általában, közelebbről és 
részletesen az utóbbi évek erdélyi magyar 
költészetében.] 

J. L.: Szocialista költészetünk forrásainál. 
[Cikk, szemelvényekkel.] Korunk 1212—• 
14. p. [Rövid összefoglalás a magyar szo
cialista és munkáslíra erdélyi kezdeteiről: 
Józsa Béla, Veres Pál, Fodor Balázs, Kor
vin Sándor, Brassai Viktor, Salamon Ernő 
működéséről, szemelvényekkel.] 

Jánosházy György: A belső forma közvetí
tése. Műfordítók gondjai III. [Cikk.] 
Utunk 4. sz, 6—7. p. [Babits, Szász Ká
roly, Arany János és mások versfordítói 
nézeteiről a sorról-sorra fordítás és a mű-
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vészi hűség kötelező előfeltételéről. — A 
fenti c. cikksorozat harmadik része.] 

Jánosházy György: Hűség és hűtlenség. Mű
fordítók gondjai IV. [Cikk.] Utunk 5. sz. 
8—9. p. [Kardos László és Vass István 
megállapításaiból kiindulva a betű sze
rinti hűséggel szemben az értelem szerinti 
műfordítói szöveghűség álláspontját vall
ja.] 

Jánosházy György: uri muri. — A kolozsvári 
Állami Magyar Színház bemutatója. [Bírá-

. lat.] Utunk 42. sz. 8. p. [Részletes bírálat 
Móricz színművének nagysikerű kolozsvári 
bemutatójáról, felvételekkel.] 

József Attila. Gedichte. Berlin 1960. [Ism.] 
Sonntag 1961. 19. sz. 11. p. [Schiller, D. 
szerkesztésében megjelent kötetről.] 

József Attila verskötet.. .[Hír.] Utunk 21. 
sz. 10. p. [Üj József Attila verskötet je
lent meg a berlini „Volk und Welt" és 
a budapesti Corvina közös kiadásában. — 
Krónika rovatban.] 

Kacsir Mária: A Ludas Matyi Sepsiszent
györgyön. [Beszámoló.] Utunk 16. sz. 
8. p. [Móricz Ludas Matyija a sepsiszent
györgyi Állami Magyar Színház előadásá
ban.] 

Kacsó István: Kortársi jegyzetek Asztalos, 
Istvánról. I—II. [Tan.] Korunk 1156—57, 
1306—18. p. [Az író életművéről, szocia
lista irodalomszervező munkájáról; 1175. 
p.: A „Korunk" és a haladó román írók 
(M. Sadoveanu, T. Arghezi stb.) között 
szövődő kapcsolatokról Asztalos István 
irodalmi jelentkezése időszakában.] 

Kakassy Endre: Eminescu [Mihail]" teljes 
magyar fordítása elé. [Cikk.] Utunk 
7. sz. 6. p. [A bukaresti Ifjúsági Kiadónál 
megjelenő teljes magyar Eminescu fordí-
.táskötet alkalmából elemzi az eddigi ma
gyar műfordításokat.] 

Kakassy Endre: Újabb vita Petőfi sírja körül. 
[Cikk.] Korunk 908—11. p. [Dienes And
rás ez irányú kutatásairól, Nagyrévi György 
vitacikkéről (Élet és Irodalom 1960. okt. 
30. sz.) és a kérdésben kialakult vitáról.] 

Kántor Lajos: Élő Ady-emlékek nyomában. 
[Cikk.] Új Élet 11. sz. 17. p. [A marosvá
sárhelyi képes hetilap irodalmi riportja a 
szilágysági Ady-emlékek kutatásáról. Lá
togatás a belsőszilágyi Lom pert községben, 
Ady egykori tanítónője nyilatkozatával.] 

Kardos Tibor: Cestí humanisté a budínská 
skupina ucené spolecnosti dunajské. (Cseh 
humanisták és a Dunai Tudós Társaság 
budai csoportja.) [Tan.] Ceská Literatura 
306—13. p. 

Kazer, Zs: Holodnüje universzitetü. (Hideg 
egyetemek.) [Cikk.] Jeniszej (Kraszno-
jarszk) 3. sz. 91—6. p. [Zalka Máté 1919-
es szibériai tartózkodásáról.] 

Kiss Jenő: Román népballadák. [Cikk.] Igaz 
Szó I. félév. 339—44. p. [A román és a 

magyar népballada összehasonlító elem" 
zésével, román népballadaford. — szemel
vénnyel (A beteg Dojcsin). — Fordítók 
műhelye rovatban.] 

Klaniczay Tibor: L'humanisme néerlandais 
et la poésie de la renaissance hongroise. 
(A németalföldi humanizmus és a magyar 
reneszánsz költészet.) [Tan.] De Nieuwe 
Taalgids 302—11. p. 

Klaniczay Tibor: Problem renesansu w litera-
turze i kulturze we.gierskiej, (A reneszánsz 
probléma a magyar irodalomban és mű
veltségben.) [Francia ny. rezümével.] 
[Tan.] Odrodzenie i reformacja w Polsce 
175—200. p. 

Kocziány László: Kazinczy Ferenc Válogatott 
Munkái. [Ism.] Igaz Szó I. félév, 469—17. 
p. [A bukaresti Állami Irodalmi és Művé
szeti Kiadó 1960. évi (Jancsó Elemér 
szerk.) válogatásáról.] 

Kovách Géza: Márki Sándor aradi kéziratai. 
[Cikk.] Korunk 709—11. p. [Az aradi vá
rosi könyvtár kéziratgyűjteményében ta
lált Márki-hagyaték magyar—román kap
csolattörténeti jellegű kéziratairól; Márki 
ez irányú történeti és irodalmi munkássága 
rövid ismertetésével.] 

V. Kovács Sándor: K otázke stredovekej 
slovenskej svetskej literatúry. (A közép
kori szlovák világi irodalom kérdéséhez.) 
[Cikk.] Slovenská Literatura 347—48. p. 
[A bp-i Egy. Kvt. kódexanyaga alapján.] 

Kuprijanovszkij, R.: Mate Zalka o Furmano-
ve. (Zalka Máté Furmanovról.) [Emlék
beszéd.] Novüj Mir 2. sz. 278—280. p. 
[A MAPP Furmanov-emlékünnepélyén, 
1931. III. 15-én elhangzott beszéd szövegé
nek közlése.] 

Látó Anna: A jó ember és a rossz leány. [Cikk] 
Utunk 42. sz. 8. p. [A Kolozsvárt bemuta
tott Móricz-színmű, az ,,Űri muri" előadá
sával kapcsolatban a móriczi hősök (Ro
zika, Szakhmáry) jelleméről és az író jel
lemábrázolásáról általában.] 

Lescure, P. de: Nouvelles hongroises. An
thologie des XIXe et XXe siécles. [Ism.] 
Les Lettres Fran^aises 902. sz. 

Levik, V.: Poezija Jánosa Aranya. (Arany 
János költészete.) Inosztrannaja Litera
tura 12. sz. 232—34. p. [Válogatott költe
mények orosz nyelvű kiadásáról. (Izbran-
noe. Vál. és szerk. Hidas Antal. Moszkva 
i960., Goszlitizdat. 319 p.] 

Levin, K.: Bülüje godü. (Elmúlt évek.) 
[Cikk.] Nas Szovremennik 6. sz. 234— 
240. p. [Visszaemlékezések M. Kolcovra, 
T. Zozuljra, Novikov-Pribojra és Zalka 
Mátéra.] 

Literafurnaja kritika — dejsztvennoje oru-
zsije ideologicseszkoj bor'bü. (Az irodalmi 
kritika — az ideológiai harc hatékony 
fegyvere.) Inosztrannaja Literatura 6. sz. 
210—18. p. [Az MSzMP KB elméleti 
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munkaközösségének tézisei (1961); rövi
dített fordítás.] 

(MAH): Studia Slavica. [Ism.] Slovenska 
Literatura 508—09. p. [Az 1960. évi kötet 
ismertetése.] 

Mazurkiewicz, A.: Polska i Polacy wutworach 
M. Jókaia. [Tan.] (Lengyelország és a len
gyelek Jókai Mór műveiben.) Przeglad 
húmanistyczny i960. 6. sz. 145—153. p. 

Mikó Imre: Emlékezés Kriza Jánosra (1811— 
1875). [Cikk.] Korunk 1358. p. [Kriza 
születése 150. évfordulója alkalmából. — 
Krónika rovatban.] 

Molodaja poroszl' (Az ifjú nemzedék.) [Ism.] 
Inosztrannaja Literatura 1. sz. 218—220. 
p. [Szaboicsi Miklós: A harmadik nemze
dék c , az Élet és Irodalom-ban megj. 
cikkéről.] 

Móricz Zsigmond Rokonok című regénye. . . 
[Hír.] Utunk 11. sz. 10. p. [A regény 
francia (Horay kiadó, Paris) kiadásáról és 
Maurice Bruzeau-nak a kiadás alkalmá
ból az Europe-ban (1961. febr.— márc. sz.) 
írt méltatásáról. Krónika rovatban.] 

Murádin László: írói szótárak. [Szemle
cikk.] Korunk 770—72. p. [A nemzetközi 
és a magyar irodalomtudomány írói szó
tárairól. — Említi az MTA Nyelvtud. Bi
zottság megbízásából készülő Petőfi-, 
az Irodalomtörténeti Intézet megbízásá
ból készülő József Attila-szótár és a 
szegedi Juhász Gyula-szótár munkála
tait.] 

Neumannova, Zdenka: Mozaika zivota v lite-
ratufe. (Az élet mozaikja az irodalomban.) 
[Ism.] Literární Noviny 43. sz. [Kosztolá
nyi novelláiról, Szabó Magda: Freskó és 
Mondják meg Zsófikának c. regényéről, 
cseh fordításuk kapcsán.] 

Oláh Tibor: A tanítónő — századszor. [Cikk.] 
Utunk 14. sz. 8. p. [Beszámoló Bródy Sán
dor színműve századik, ünnepi előadásá
ról a marosvásárhelyi színházban.] 

Páll Árpád: „így készültünk.. ." Az Üri 
muri próbáin a kolozsvári állami Magyar 
Színházban. [Cikk.] Új Élet 19. sz. 15. p. 
[Móricz-színmű kolozsvári bemutatójá
nak (1961. okt.) előkészületeiről.] 

Pasiaková, J.: Megjegyzés Az ember tragé
diája új cseh fordításához. [Cikk.] Iro
dalmi Szemle 360—61. p. [Az 1893. évi 
Brábek-féle és az 1958. évi K- Bednáf és 
L. Hradsky műfordítás összehasonlító 
elemzésével.] 

Passuth László: Lettera di Budapest: due 
lontani incontri con Paul Valéry i Zsig
mond Móricz. [Cikk.] Europa Letteraria 
12. sz. 136—39. p. [Visszaemlékezés.] 

Pataki Bálint: Egy József Attila-esszéről. 
[Szemlecikk.] Korunk 759—60. p. [Méli-
usz Józsefnek az új romániai József 
Attila-kötethez írt előszaváról (József A.: 
Versek. Állami Irodalmi és Művészeti 

Kiadó. Bukarest 1960.) —Szemle és bírá
lat rovatban.] 

Pirnát Antal: Mihály Bucsay, Geschichte des 
Protestantismus in Ungarn, Stuttgart, 
Evangelische Verlagswerk 1959. Deutsche 
Literaturzeitung 119—122. hasáb. 

Polevoj, Borisz: Pevec druzsbü. (A barátság 
énekese) [Ism.] Izvesztija nov. 15. sz. 
[Hidas Antal: Izbrannüje proizvedenija. 
M,, I—IL] 

Polgár István: Tanulók könyvtára. [Ism.] Igaz 
Szó II. félév., 154—55. p. [Rövid tájékoz
tató a bukaresti Ifjúsági Könyvkiadó mí-
gyar könyvsorozatában megjelent mun
kákról, többek között az új Móricz (Légy 
jó mindhalálig), Mikszáth (A két koldus
diák) és Radnóti (Válogatott Versek) kia
dásokról.] 

Popovic, A.: Neobjavljeno Zmajevo pismo 
Janosu Aranju. (Zmaj [Jovanovic, Jovan] 
ismeretlen levele Arany Jánoshoz.) [Ism. 
és szövegközlés.] Knjizevnost i Jezik 364— 
66. p. [Póth István a VilFigy VI/4. számá
ban megjelent cikkének ismertetése és a 
levél újraközlése.] 

Prazák, Richard: É. Kovács—J. Novotn^: 
Mad'afy a my. Z déjin madarsko—ceskos-
lovensk^ch vztahú. (A magyarok és mi. A 
magvar—csehszlovák kapcsolatok törté
netéből.) [Ism.] Slavia 655—68. p. 

Prohic, Kasim: Kategorija posebnog u este-
tici. (A különös kategóriája az esztétiká
ban.) [Ism.] Izraz IX. köt. 567—73. p. 
[Lukács György művének zágrábi kiadá
sáról (Píolegomena za marksistiőku 
estetiku, Zagreb, i960.)] 

Rákos, Peter :Soubor tri mad'arskych povídek. 
(Három magyar elbeszélés.) [Cikk.] Své-
tová Literatura IV. sz. 140. p. [Bevezetés 
Füst Milán, Mesterházy Lajos és Thurzó 
Gábor egy-egy, fordításban közölt elbeszé
léséhez.] 

Révész Bertalan: Czine Mihály: Móricz Zsig
mond útja a forradalmakig. (Magvető K. 
Bp. 1960.) [Ism.] Irodalmi Szemle 589— 
91. p. 

Rosszijanov, Oleg: Geroicseszkoe nacsalo 
(Hősi kezdet). [Ism.] Inosztrannaja Lite
ratura 10. sz. 265—66. p. [A József Far
kas szerk. „Mindenki újakra készül.. . " c * 
szöveggyűjteményről. Bp. Akadémiai Ki
adó. i960.] 

Rosszijanov, Oleg: Pocsti polveka. (Majd
nem fél évszázad.) [Ism.] Inosztrannaja 
Literatura. 7. sz. 257—59. p. [Hidas An
tal: Izbrannüje proizvedenija. I—II. köt. 
Moszkva 1960. Goszlitizdat. c. munkájá
ról.] 

Sinkó Ervin: Az Árkádia-pÖr. (Részlet.) 
[Cikk.] Hid 739—44. p.„[Csokonai és Ka
zinczy kapcsolatáról. Kazinczynak a Ma
gyar Kurírban megjelent Csokonai-nekro
lógjáról.] 
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Sinkó Ervin: Batsányi János. [Tan.] Hid 
1010—1028. p. [Batsányi helyéről és sze
repéről a magyar felvilágosodás irodalmi 
harcai történetében.] 

SŐni Pál: A békeharcos Radnóti Miklós. 
[Tan.] Utunk 6. sz. 8—9. p. [A Tanulók 
Könyvtára romániai magyar könyvsoro
zatban kiadott „Radnóti Miklós Válo
gatott Versei" kötet megjelenése a'kal-
mából.] 

Stítnicky, Ctíbor: Sloboda má menő socializ-
mus. (A szabadságot szocializmusnak hív
ják.) [Cikk.] Kulturn^ Zivot 16—17. sz. 
[Beszámoló magyarországi utazásáról, Il
lés Béla, Mesterházy Lajos, Illyés Gyula 
és Hidas Antal munkásságának ismerte
tése.] 

Sz. I.: Zentai kiadványok bibliográfiája. 
[Cikk.] Híd 387—88. p. [A zentai könyv
tár bibliográfiai kiadványát ismertető be
számoló említi az intézmény kiadásában 
megjelent „Zentai Füzetek" című kiad
ványt, melyben közlik Jovan Djordjevic 
Vahot Imrével és Szigligetivel váltott le
veleit. — Krónika rovatban.] 

Szabó György: Un europeo tra tanti bianchi. 
Carte inedite di Th[omas] Mann, Dezső 
Kosztolányi, Attila József. [Tan. és szö-
vegközlés."] Europa Letteraria (Roma) 7. 
sz. 8—14. p. [Réz Pálnak a VilFigy 1959. 
3—4. számában megjelent tanulmánya fel
használásával.] 

Szeberényi Lehel: List z Budapesti. (Levél 
Budapestről.) Kulturny Zivot 20. sz. 
[Sarkadi Imre haláláról.] 

Szigeti József: A magyar klasszikusok új soro
zatához. [Beszámoló.] Igaz Szó I. félév, 
274—90. p. [A bukaresti Állami Irodalmi 
és Művészeti Kiadó magyar klasszikusok 
sorozatában megjelent Katona (Bánk bán) 
Vörösmarty (Csongor és Tünde), Arany 
(Toldi) és Madách (Az ember tragédiája) 
kiadásokról.] 

Szabó Zoltán: Stílusvizsgálat és eszmeiség. 
[Tan.] Korunk 1013—1020. p. [A magyar 
irodalmi stílusvizsgálat minősítő és elemző 
módszeréről és a szóképek vizsgálatáról; 
József Attila és Babits szemelvényekkel.] 

Szász János: Az álarc mögött. [Glossza.] Ko
runk 1251—52. p. [A szabadvers irodalmi 
értékelését elemezve vitatja Horváth Já
nos idevágó verstani meghatározását 
(1251. p.) — A cikkíró szerint a szabad
vers nem „versálarcban", hanem legtöbb
ször „a próza álarcában" jár, de az álarc 
mögött fellelhető a poézis.] 

Szigeti József: Mikes Kelemen emlékezete. 
[Cikk.] Utunk 39. sz. 3. p. [Mikes arcké
pével illusztrált emlékezés, halála kétszá-
zadik évfordulóján.] 

Teyssédre, B.: Réalisme critique et avant
gárdé. [Ism.] Les Lettres Nouvelles 16. 
sz. 144—54. p. [Lukács György: Significa-
tion présente du réalisme critique. Paris, 
1960. c. kötetéről.] 

Turczel Lajos: Egy népszerű magyarországi 
írónő. [Cikk.] Irodalmi Szemle 472—75. p. 
[Szabó Magda regényeiről.] 

Umnjanova, E.: Na puti k szocialiszticsesz-
koj idejnosti. (A szocialista eszmeiség felé 
vezető úton.) [Ism.] Voproszi Literaturi 
2. sz. 151—54. p. [József Farkas: Gondo
latok a Tanácsköztársaság irodalmáról. 
ItK 1961. 3. sz.] c. cikkéről.] 

Vita Zsigmond: Elfelejtett fordítások. [Cikk.] 
Igaz Szó I. félév, 318—19. p. [Az Orsz. 
Széchényi Könyvtár „Schiller Magyar
országon" bibliográfiájával kapcsolat
ban Bolyai Farkas elfelejtett Schiller
fordításairól.] 

Vita Zsigmond: A Tanulók Könyvtárának új 
sorozata. [Cikk.] Utunk 34. sz. 2. p. [A 
romániai magyar „Tanulók Könyvtára" 
új sorozatáról, többek között a sorozat
ban megjelent Móricz (Légy jó mindha
lálig), Mikszáth (A két koldusdiák), Rad
nóti (Válogatott versek) és József Attila 
(Versek) kötetekről.] 

Wurmser, A.: Gens de la famille. [Ism.] Les 
Lettres Frangaises 885. sz. [Móricz Zs. 
Rokonok c. regényéről.] 

Közli: 
Bor Kálmán és Kemény G. Gábor 
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