
európai szimbolizmus, valamint a realizmus 
kérdése, amelynek további kutatását fontos 
feladatként jelöli meg a szerző. 

Ki kell emelnünk még a témák komplex 
tárgyalását: a népiességét a zenetörténeti 
fejlődéssel, a romantikus—realista Sienkie
wicz—Jirásek—Gárdonyi párhuzamot a ve
lük azonos törekvéseket képviselő Matejko— 
Ales—Székely Bertalan festőművészeti analó
giáival kapcsolja össze igen meggyőzően és 
érdekesen a szerző. 

Témakijelölések, egyes problémák felve
tése, alapvető kérdések gazdag filológiai 
anyaggal és meggyőző érveléssel való tisztázá
sa jellemzik Sziklay tanulmánykötetét. A 
szerző a bevezetőben az olvasóban hiány
érzetet is akar kelteni, ez olyan értelemben 
igaz, hogy megállapításai a meggyőző erő 
mellett gondolatébresztők és további kutatás
ra, elemzésekre indítók. 

Éppen ezért ez a gazdag tényanyag további 
érdeklődést kelt, és az olvasó szeretné ismerni 

Szepsi Csombor Márton útinaplója és 
Laskai János Lipsius-fordításai után új mű
fajt képvisel a Régi Magyar Prózai Emlékek 
sorozat harmadik kötete. Kecskeméti Alexis 
János prédikációs könyvének kritikai kiadá
sával a Kossuth Tudományegyetem Magyar 
Irodalomtörténeti Intézete az egykori deb
receni professzor, Zoványi Jenő tervét vál
totta valóra. 

Kecskeméti Alexis János dánieli jóslato
kat magyarázó könyvének újrakiadása fel
fedezés is egyben: utólagos „íróavatás". 
Mert nem csupán a textus közzététele az ér
dem, hanem legfőképpen az, hogy régi magyar 
irodalmunk galériája olyan alkotói arcképével 
gyarapodott, aki egyetlen tétellel sem szere
pel az 1772 előtti irodalmunk bibliográfiájá
ban, akinek megítélésére fél mondat jutott, 
irodalmunk marxista szintézisében. S akinek 
neve az irodalmi lexikonba is helytelenül 
íratott be. 

A szerző névalakja a Szenei Molnár Albert 
naplójában szereplő Kecskeméti Elekes Já
nos, és a latinosított változat, Johannes Alexis 
(Alexius) Kecskeméti(nus) keverékéből szü
lethetett. Életének csak néhány állomása is
meretes: a kecskeméti születésű ifjú 1595-
ben bukkant fel Wittenbergben, majd a sza
badabb szellemű heidelbergi egyetemre irat
kozott be. Aholis ezekben az években tanult 
Szenei Molnár Albertünk, kinek naplója ettől 
fogva többször említi Kecskeméti nevét. 
Kapcsolatuk bizonyára meghatározó volt 

azt a bőséges szakirodalmat, amelynek birto
kában Sziklaynak ezek a tanulmányai készül
tek. Itt valóban nagyon erős a hiányérzetünk: 
nincsenek sem jegyzetek, sem bibliográfa. 
Még azt sem tudjuk meg a könyvből, hogy a 
benne közreadott tanulmányok mikor és hol 
jelentek meg előzőleg. Ismerve Sziklay László 
filológiai alaposságát, ezzel a kritikánkkal a 
Kiadót vagyunk kénytelenek elmarasztalni. 
Az irodalomtörténeti dolgozatoknak bizonyító 
anyagra van szükségük, és érdemük, ha 
újabb könyvek, tanulmányok elolvasására 
serkentenek. Egyszerre szólnak az irodalom 
iránt érdeklődő közönségnek és a szakmai 
köröknek. Főként szükségük van bizonyító 
anyagra az olyan írásoknak, amelyek előítéle
teket is eloszlatnak. Sziklay László kitűnő 
könyve pedig ilyen. 

Horváth Károly 

Kecskeméti Alexis János későbbi munkás
ságát illetően is. Életének további folyásáról 
ugyancsak Szenei Molnár feljegyzései tudó
sítanak. Onnan tudjuk meg, hogy 1599 ja
nuárjában indult haza, s hogy Sátoraljaúj
helyen kezdte működését: a kilenc évi távol
lét után hazalátogató Molnár Albert Üjhely-
ben üdvözölte „Váci Györgyöt és Tihaméri 
Mátyás, Kecskeméti János papokat". Kecs
keméti számára a sárospataki iskola követke
zett, ahol 1608-ban már rektori hivatalt töl
tött be. Innen csak egy lépés a sárospataki 
elsőlelkész tiszte, amit oly hivatástudattal 
láthatott el, hogy három év múlva őt válasz
tották meg paptársai a zempléni egyház
megye esperesi posztjára is. Valószínűleg 
1614-ben távozott Nagybányára, régi tanuló
társa, könyvének későbbi világ elé segítője, 
Margitai L. Péter helyébe. Ahol aztán halá
láig — talán 1618-ig lelkészkedett. 

Kecskeméti Alexis János egykönyves 
szerző — legalábbis a jelen pillanatig: egyet
len fennmaradt munkáját forgathatja a kései 
olvasó. De az irodalomtörténet veszteségei 
között kell számontartanunk egy másik, el
veszett művet, mely ugyancsak a Szenei 
Molnár Alberthoz fűződő szoros kapcsolatá
ról tanúskodik: a zsoltárköltő Imádságos 
könyvecskéiének (Heidelberg, 1621) ajánló 
soraiban azon tervéről vall, hogy „a bódo-
gult Kecskeméti Elekes János Prédikátornak 
a Sz. János Jelenésére írott prédikációit is 
kibocsáthatandom". De nem „bocsáthatand-

KECSKEMÉTI ALEXIS JÁNOS PRÉDIKÁCIÓS KÖNYVE 
(Dániel próféta könyvének magyarázata). Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: Szuromi 
Lajos. A bevezető tanulmány Gombáné Lábos Olga munkája. Bp. 1974. Akadémiai K. 855 1. 
(Régi Magyar Prózai Emlékek 3.) 
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t a " ki. Tilly zsoldosai meggátolták szándéka 
valóra váltásában, s valószínűleg ekkor pusz
tult el a kézirat. Mindenesetre jól tükrözi ez 
az adat is Kecskeméti Alexis János célkitű
zését, feladatvállalását: a két bibliai apoka
lipszis alapján a keresztény egyház sorsát, 
küzdelmeit bemutatva példát állítani hall
gatósága elé. 

A Dániel próféta könyvének magyarázata 
1621-ben hagyta el a sajtót Debrecenben, az 
özvegy jóvoltából, Margitai Péter ajánlásával. 
A kritikai kiadás készítői a Sárospatakon el
töltött évek közül az 1609—1613-as időszak
ra teszik a prédikációk keletkezését; érvelé
sük e datálás mellett helytálló. 

De vajon mi lehetett Kecskeméti célja a 
89 prédikáció létrehozásával? A választ szinte 
minden egyes írás sugallja: Dániel bibliai 
históriájának pontos követése alapján a világ
történelem folyamatát felvázolni, s a négy 
egymásra következő birodalom pusztulásának 
ábrázolásával vigaszt nyújtani: a világi biro
dalmak nem állandóak, de az — üldözött — 
igaz egyház változatlanul fennmarad. Igazo
dik e célkitűzés a magyar reformáció törté
nelemszemléletéhez, helyet kap benne a világ 
közeli végének tudata. Kecskeméti azonban 
botorságnak tartja ezt pontos dátumhoz 
kötni, aminthogy felfogása eltér abban is a 
wittenbergi értelmezéstől, hogy nem fogadja 
el az asszír, perzsa, görög, római birodalmak 
egymásra következését. Szerinte a negyedik 
birodalom értelmezése a „legbájosabb dolog", 
s ezen birodalmat ő nem a rómaival, hanem a 
szeleukidákéval azonosítja. De értelmezését 
nem kényszeríti híveire, szabad választást 
engedve abban. Vélekedése szerint elérkeztek 
a történelem utolsó, negyedik fázisába, kora 
„vas" idő. A zsidó történelem legkegyetle
nebb szakaszával, IV. Antiochus Epiphanés 
idejével rokonítja a felerősödő ellenreformá
ciót megtapasztaló éveket. Epiphanés az 
Antikrisztus — a lelki Antiochus: a pápa. 
így aztán sokszor nyílik alkalma aktualizá
lásra, s hogy vallási, politikai, társadalmi 
pedagógiai, morális nézeteit kifejtse, állítá
sait, párhuzamait konkrét hazai példákkal 
támassza alá, s ezáltal számukra jelentősen 
megnövelje prédikációinak kortörténeti-esz
metörténeti értékét. 

A prédikációk szerkezetét tekintve Kecs
keméti a deduktív analízis, a részletekre bon
tó következtetés, a kérdve kifejtés hive. Elő
ször közli a prédikáció summáját, majd kö
vetkezik a részek feltárása, ezt követi a 
didaktikus célzatú kérdések megválaszolása, 
majd ellenvetések, s végül — „Mit tanullyunk 
innét?" — a tanulság levonása. A hármas 
egység jegyében, a hely, idő, a szereplők és 
cselekedeteik felvázolásával megrajzolja a 
hátteret, szómagyarázatokkal is megvilágít
va, ahol az elengedhetetlen. Általában hár
mas cél vezeti tollát: a fejedelmek — feudális 
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uralkodóréteg — oktatása a helyes magatar
tásra, a „pápista atyafiak"-kal való vitatko
zás és a saját vallásán levők vigasztalása: 
az igaz keresztényeket a sok nyomorgatás 
közben sem hagyja el az Isten. 

A korabeli közállapotokról valló aktuali
zálásai mellett egy rendkívül összetett gon
dolatrendszert is elénk állít a szerző. A három 
részre szakadt országban dúló feudális anar
chiát ijesztő színekkel festi a kortárs és a kései 
olvasó elé egyaránt. A feudális bűnöket — 
irigység, csalárdság, széthúzás — ostorozó 
sztereotípiái mellett beszámol az udvari ta
nácsosok álnokságairól, az urak tanulatlan-
ságáról. Az ideális uralkodó tükörének fel
mutatásával az udvari rend fontosságára 
hívja fel a figyelmet; valóságos skólaprogra-
moí hirdet, nem feledkezve meg a világiak 
neveltetéséről sem, ámbár az nem nyeri el 
tetszését, hogy jobbágyivadékokra, „táskás 
Mendicans inasokra szorult az szép Deaki 
tudomány". Tagadja a „cuius regio, eius 
religio" elvét, demokratizmusára jellemző, 
hogy nem hirdet feltétlen engedelmességet, 
meghagyja a lelkiismereti szabadság vágyá
ból származó ellenállás lehetőségét: „Igaz 
az; Hogy az Fejedelem parancsolattyanak 
kell engedni úgy tudni illik, ha az Istennek 
parancsolattyaval nem ellenközik". Szinte 
Tiborc panaszának szárnyalásával írja le a 
jobbágyság helyzetét: „Naponkent az földes 
Uraknak, az szegény jobbagy szánt, kapai, 
rabotalkodik. Ha az földes Uraknak gyer
mekek születtetik; az szegény emberéből 
tesznek pompás keresztsegnek lakodalmat; 
Ha megh házasulnak, azok viszik haza felese-
göket, azok veres verítéke után csinálnak 
Isten boszusagara való tékozló menyekezöt: 
Ha megh halnak is, tort azokéból készíte
nek" — és így tovább még hosszú sorokon 
keresztül. Másutt azonban belenyugvásra 
intő tanítása elveszi e szavak erejét: „Tanul
lyuk megh mondom, hogy ne dullyunk ful-
lyunk azon; hogy ha az Ur Isten az ü aján
dékit nem mindegy arant osztogattya: 
kinek uraságot, kinek gazdagságot, kinek 
bölcseseget, kinek ekessen való szollast, 
szép termetöt adót: De elegödgyünk megh 
sorsunkal, az mellyel Isten megh látogatót." 
Prédikációiban kifejti aktuálpolitikai néze
teit is. A némettel szemben egyértelműen el
utasító az álláspontja, a török megítélésében 
már wittenbergi eredetű világszemlélete (a 
török Isten büntetésének eszköze) és az 
ellenség által betöltött hitvédő szerep egy
aránt befolyásolja. Meg kell azonban jegyez
ni, hogy ellenség-koncepciója meglehetősen 
passzív volt: a keresztény ember ellenségét 
is szereti, „Azért az büntetésnek idején, ne 
az ellenségről gondolkodgyunk, hanem az 
Istennek esedezzünk". Ugyanakkor persze 
Szervet megégetését nagy egyetértéssel nyug
tázza, Dávid Ferenc halálának legendáját 



kétszer is megérdemelt, elrettentő példaként 
említi. De általában át tud lépni a szűk 
egyházi érdekek felett, s az egész nemzet 
szempontjából is értékeli az ellenség-kérdést. 
A bevezető tanulmány joggal állapíthatja 
meg: „Kecskeméti felfogása a kor legjelesebb 
politikusainak, Bocskainak, majd Bethlen
nek török-koncepciójával mutat rokonságot." 
S mindez Bethlen fejedelemsége előtt! 

Rendkívül értékes kultúrtörténeti emlé
kek nyomait lelhetjük fel Kecskeméti Alexis 
prédikációiban, amikor a farsangi szokások
ról, a „lator Poétak"-ról tesz említést, vagy 
azt írja le — vitathatatlan, Magyarországról 
is beszél —, hogyan lettek a perzsa papok 
mágusok, a bölcs emberek ördöggel szövet
kezők. Bornemisza sorai mellé illenek a saját 
korát vallató szavak: „azért most az Mágia 
semmi nem egyéb, hanem az oldó kötő ör
döngös férfiaknak, babonás bábáknak az ö 
ördöghi csalárd mestersége". — 

Dániel próféta könyve alapvetően meg
határozza az interpretálását vállaló prédiká
ciók tartalmi összetevőit, de jellemző, meny
nyi új szint, momentumot épít bele a szerző. 
A forma tekintetében is azt kell megítélnünk, 
mi az a sajátos, egyéni többlet, amit Kecs
keméti Alexis János a készen kapott anyag
hoz adni képes volt. Megállapíthatjuk, hogy 
stilisztikai szempontból is van jónéhány — 
a kötetet bevezető tanulmányban nem emlí
tett — egyéni lelemény. Alapvetően helytál
lónak tarthatjuk a tanulmány megállapítá
sát: „Kecskeméti a humanista-retorikus stí
lushoz nagyon közel álló egyházi-teológiai 
próza kitaposott útján jár", s miként Bán 
Imre észrevételezte, a manierizmusnak „Kecs
keméti Alexis Jánosnak a század első évtize
dében keletkezett beszédeiben nyoma sincs". 
A stílusélénkítő eszközök közül a magyar 
köznyelv szóláskincséből kölcsönzött formu
lákra épülő s a természetből és a gyakorlati 
élet példatárából merített hasonlat a leggyak
rabban használatos. A prédikációkon végig
vonuló enyhe tematikai egyhangúság részint 
az álomlátás és -fejtés összecsengéseiből, a 
bűn, büntetés és a levonható tanulság ismét
lődő egymásrakövetkezéséből fakad, másrészt 
viszont a párhuzamosan ismétlődő intések, 
ugyanazon példák újbóli és többszörös elő-
sorolása a besulykolás didaktikai feltételeinek 
tesznek eleget. Kecskeméti Alexis János köz
nyelvi fordulatokkal megtűzdelt, „mostani" 
állapotokra utaló megjegyzései a legeleve
nebbek, legélményszerűbbek, mégis, prózájá
nak csúcsára ama lírai betétekben ér el — 
nem lehetne talán épp ez manierista be
ütés? —, ahol a szereplőt beszélteti, „mint
ha mondaná" kezdetű, elképzelt „helyzet
monológot" adva szájába. A lelkiismeret-
fúrdalásos Dárius nála így szól az oroszlán
verembe vettetett Dánielhez: „Szerelmes 
Dánielem sokat tusakottam az en tanácso

simmal, utannam való fö rendekkel te eröt-
ted mi módon szabaditanalak megh tegödet̂  
egész nap estig: De haszontalanul, mert 
semmit nem hasznalhatam teneked: Mert 
azok az Királyi vegezesöknek meg változha
tatlan voltat forgattyak; es hogy ha az ki 
adót parancsolatot végben nem viszem, pár
tolást forgatnak el ellenem. Nem vagyok 
immár magam szabadsagában, es nincsen 
hatalmamban hogy megh szabadíthassalak 
tegödet az ö kezekből. Annakokajert kevanom 
teneked, hogy az az te Istenöd, akit te szün
telen tiztölsz, kinek tisztösseget fellyeb való
nak iteled s-tartod, az te eletödnel, ö legyen 
az te oltalmad, szabadicson meg tégedet; ö 
kezeben ajánlom az te eletödet." 

Szót kell végül ejteni a kötet készítőinek 
érdemeiről, a szöveg gondozásának problé
máiról. A sajtó alá rendező Szuromi Lajos az 
alapszöveg ortográfiáján a mai gyakorlatnak 
megfelelő hasznos változtatásokat, egyszerű
sítéseket végzett; a rövidítéseket feloldotta, 
a nyilvánvaló sajtóhibákat — sok volt, nem 
lévén a könyvnek „illendő Correctora" — 
kevés kivétellel (pl. 140. 1. „nem" helyesen 
„nez", 628i 1. „erölcs") kijavította. A jegy
zetek összeállításánál rendkívül körültekin
tően járt el, ami ekkora terjedelemnél bizony 
áldozatos munka. Néha azonban van átfedés, 
időnként feleslegesen magyaráz (pl. ,mondg-, 
ja" = mondgya, mondja), másutt — bár 
nem lényegbevágó, de — eltérő megoldást ad 
(„keziyok" = kézijük; „kesziyok" = kézi
vök), s időnként nem értelmez magyarázatra 
szoruló kifejezéseket: pl. „Baba beszéd" 
(705. 1.), vagy „Az tudatlan ember ugyan lo-
moz az szent irasban, de az okos elméjű, mint 
az barany csak alig lepik benne" (711. 1.). 

Sok kifogás merülhet fel viszont a Szó- és 
tárgymutató összeállítását illetően (Sz. Együd 
Éva munkája). A hiányos tárgymutató ugyan 
is sokkal megtévesztőbb, mint ha egyáltalán 
nem lenne tárgymutató. Mert aki e mutató 
alapján próbálja a szövegből kiszedegetni — 
tegyük fel — az India előfordulásait, az négy 
említéstől esik el (454., 457., 589., 695. 1.), 
s az Amerika is csak egyszer szerepel, mert 
az azonos „jegyzésű" Uy világ (695. 1.) már 
hiányzik a mutatóból. Miképpen az sem 
érthető, hogyan maradhattak ki a ritkaságuk 
miatt rendkívül nagybecsű, helységnevekre 
történő utalások. Nem szerepel Pécs, Eger 
(noha van „ele bocsatta"), Sárospatak, Er
dély (ez utóbbi többször említtetik, de a mu
tatóba csak az „erdélyi székelyek" kerültek 
be). Valamint, ha a tárgymutató alapján ke
resi az olvasó, soha nem tudhatja meg, mit 
műveltek a „rósz es büdös tudományú Pápis
ták ez előtt nem sok üdövel" Kassán (376.1.) 
ámbár a Kassával közös említésű Patzin és 
Lelesz, Liszka már megtalálható a jegyzék
ben is. 

A kritikai kiadás bevezető tanulmányát 
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Gombáné Lábos Olga készítette. A Kecske
méti Alexis-kutatásban úttörő érdemeket 
szerzett, munkatársaival közösen. Kecske
méti Alexis János nehezen végigkövethető 
életútjának eddigi legalaposabb feltérképe
zése, tanulmányainak s az őt ért hatásoknak 
összegezése ez a tanulmány. Alap, amely 
Kecskeméti világ- és történelemszemlélete, 
politikai felfogása, társadalmi törekvései 
mellett bemutatja az író-prédikátort is, 

Lakatos Éva: Irodalmi folyóiratok. F—H. Bp. 
Petőfi Irodalmi Múzeum, 261—419.1. (A Pe
tőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, 
A. sorozat 4—5.) 

A magyar folyóiratokat bemutató értékes 
sorozat* legújabb (kettős) füzete a lapcímek 
betűrendjében 258 folyóirat illetve hetilap 
bibliográfiai elemzését tartalmazza. 

A betűrend véletlene folytán ebben a fü
zetben is több jelentős, valamint számos tel
jesen elfeledett, ismeretlennek mondható, de 
a bibliográfiai bemutatás alapján további 
elemzésre érdemesnek ígérkező irodalmi la
punk feldolgozására került sor. A legfonto
sabb címszó vitathatatlanul A Hét, Kiss 
József 1890-ben indult és 1924-ben megszűnt 
hetilapja, amelyről minden kézikönyvünk és 
tankönyvünk megállapítja, hogy már a 
Nyugat nagy fordulatát készítette elő, de 
mindeddig egyetlen monografikus tanulmány 
sem készült róla. A bibliográfia szerkesztője 
17 lapnyi terjedelemben ad analízist a lapról, 
évfolyamok szerint rendezve a munkatársak 
névsorát. Ha végre egyszer majd megindul 
a Nyugat történetének tudományos feldol
gozása s több évtizedes és máig ható rend
kívüli szerepének irodalomtörténeti elem
zése, nem végezhető el ez a munka A Hét 
feltárása nélkül. Az első lépés a most meg
jelent bibliográfiai feldolgozás, amelynek kü
lön érdekessége, hogy az 1893-as évfolyam
mal kapcsolatban jelzi azoknak az íróknak és 
tudósoknak a névsorát, akik legkedvesebb 
olvasmányaikról nyilatkoztak a lapnak (Áb
rányi Emil, Acsády Ignác, Ágai Adolf, Bár
sony István, Bodnár Zsigmond, Jókai Mór, 
Justh Zsigmond, Kozma Andor, Rákosi Vik
tor, Pulszky Ferenc, Veigelsberg Leó stb.). 

A jelentőségéhez méltó terjedelemben, 
9 lapon mutatja be a bibliográfia a Fővárosi 
Lapokat is, amely 1864-ben Tóth Kálmán 
szerkesztésében indult, négy évtizeden át 
jelent meg és máig az egyetlen irodalmi napi
lapunk volt. Már ezért is alaposabb irodalom
történeti elemzést kívánna a most megjelent 
bibliográfia alapján. 

* A sorozat korábbi füzeteinek ismertetéseit 1. ItK 

műveltségével, munkáinak forrásaival együtt. 
Kár, hogy a stíluselemzés túlságosan szerény 
keretek között ment végbe, és szélesebb körű 
vizsgálat szükségeltetik még Kecskeméti 
Alexis János prédikációinak helyét — előz
ményeit, követőit — kijelölni a magyar egy
házi szónoklat-irodalomban. 

Jankovics Józse 

* 
Hasonlóképpen a konkrétabb feldolgozás 

igényére hívja fel a figyelmet a bibliográfia 
néhány XX. századi címszava is. Senki sem 
írta meg például az 1921-ben indult és 1923-
ban betiltott Független Szemle történetét, 
amely Czakó Ambró szerkesztésében jelent 
meg. Az ellenforradalmi korszak korai és 
legagresszívabb szakaszában a humanista 
eszmék megőrzésére és átmentésére vállalko
zott és a magyar progresszió legkülönbözőbb 
irányzatainak, csoportjainak képviselőit gyűj
tötte maga köré: írókat, költőket, tudósokat, 
publicistákat, nyelvészeket, filológusokat (Ba
lassa József, Benedek Marcell, Déry Tibor, 
Franyó Zoltán, Fülep Lajos, Hatvány Lajos, 
Jászi Oszkár, Király György, Móricz Zsig
mond, Supka Géza, Tóth Árpád, Turóczi-
Trostler József, Vámbéry Rusztem, Zoványi 
Jenő, Zsolt Béla stb.). 

De nem a Független Szemle az egyetlen, 
további feltárásra-elemzésre csábító „fel
fedezése" Lakatos Éva bibliográfiájának! 
Inkább csak az egyik a sok közül. Ki ismeri 
például akár a sajtótörténészek közül is az 
1919 szeptemberében, tehát az ellenforradal
mi rendszer kialakulása idején indult Gondolat 
című antidemokratikus folyóiratot, amelybe 
többek közt Bodor Aladár, Eerdélyi József, 
Hegedűs Gyula, Herczeg Ferenc, Lendvai 
István, Márkus László, Mihelics Vid, Milotay 
István, Szabó Dezső írásai jelentek meg, 
majd 1921-től nyíltan jobboldali, antiszemita 
lappá vált? Munkatársai támadták a Nyu
gatot, Ignotust, Lukács Györgyöt, Babitsot. 
Az 1917—18-ban magyar—német nyelvű 
szöveggel Front címen megjelent „tábori 
hetilap" bibliográfiai „keresztmetszete" is 
többet ígér a kutató számára, mint sajtó
történeti kuriózumot: 54 száma jelent 
meg és (ha feltehetően másodközlésben is) 
jó irodalmat közvetített a frontkatonák szá
mára. Ady, Ambrus Zoltán, Babits, Kaffka 
Margit, Kosztolányi, Krúdy, Molnár Ferenc, 
Szép Ernő, Szini Gyula, Tömörkény és má
sok írásait közölték a lapban, egyik szerkesz
tője pedig Franyó Zoltán volt. Egyetlen ta
nulmány sem elemezte mind ez ideig a Havi 

1973. 626—628, ItK 1975. 245-246. 
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