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irodalom.

Beöthy Zsolt írói arcképei Az irodalmi essay egyik legkitűnőbb
művelője, Beöthy Zsolt, két irodalmi arcképe jelent meg Radó
Antal kitűnő vállalata, a Magyar Könyvtár egyik legújabb füzetében.
Az egyik az a beszéd, melyet Beöthy 1910 szeptember 25-én, a nagykőrösi Arany-szobor leleplezésekor nagy költőnkről mondott. Arany
szelleme egy művészi kép erejével elevenedik meg szemünk előtt ebeszédből, a költő, az ember, a nagykőrösi tanár mindenkinek szivéhez közelálló alakja az élet színét kapja olvasása közben. Beöthy színekben gazdag, művészi stílusa és szónoki heve ritka művében érvényesül oly teljes hatással, mint ebben. A másik arckép régi kiváló
eszthetikusnuk, filozófusunk és költőnk Erdélyi János emlékezetét
idézi fel a szemléletes, a kegyeletet jgazságszerettel párosító rajzát
adja pályájának, törekvéseinek, eredményeinek. A két emlékbeszéd,
egy füzetben a Magyar Könyvtár kiadójánál, a Lampel B. (Wodianer F és Fiai) czégnél jelent m e g ; ára 30 fillér.
x
A világbéke. A békemozgalom ma már egyetemes jelentőséget
nyert, holott a m i közönségünk., eddig nagyon kevéssé volt tájékozva
tulajdonképeni jelentőségéről, mai stádiumáról, a rendelkezésére álló
eszközökről. Ezért kapóra jön minden fontosabb társadalmi kérdések,
iránt közelebbről érdeklődőnek Kemény Ferenc most megjelent füzete,,
melynek c í m e : A világbéke. A tárgyról való teljes tájékozottsággal*
minden szempontra kiterjedő gondossággal szól a békemozgalom
mibenlétéről, röviden elmondja eddigi fejlődését, különös tekintettel,
a magyar békemozgalomra, fejtegeti eszközeit és szerveit, a nő és az
ifjúság szerepét a békemozgalomban s a végén béke-aforizmákat közöl különböző mnlt és jelen nagyságokról. A jeles kis műnek nemcsak az érdeklődő nagyközönség veszi kitűnő hasznát, hanem az iskolák is, amelyekaz évenkint tartott békenapokra itt összegyűjtve találják
az iskolai ünnepélyek számára való teljes anyagot. A könyv a RadóAntal szerkesztéséhen megjelenő Magyar Könyvtár legújabb sorozatának egyik száma s a Lampel B. (Wodianer F. és Fiai) cég adta ki *
ára 30 fillér.
x
A magyar nép művészete. Málonyay Dezső négy kötetre tervezett nagyszabású munkájának most jelent meg harmadik kötete. Ez
a kötet a balatonvidéki pásztorok művészetét mutatja be. Voltaképen
faragó művészet ez, botok, tükrösök, egyéb szerszámok és készségek
kicifrázása faragásokkal, naiv vonalvezetéssel, hagyományszerű formakinccsel, de néha a népköltészet szépségeire emlékeztető egyszerű,
finomságokkal. Ennek a népies művészetnek a példáit rendkívül nagy

