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ÖÙNG HOØE NGUYEÃN VAÊN TOÁ 
VÔÙI NHÖÕNG COÂNG TRÌNH KHAÛO CÖÙU SÖÛ HOÏC, VAÊN HOÏC COÅ 
VIEÄT NAM TIEÂU BIEÅU TREÂN TAÏP CHÍ TRI TAÂN (1941-1946)

Nguyễn Trọng Lượng*

Tạp chí Tri Tân (1941-1946) xuất bản vào thứ 3 hàng tuần, số thứ nhất (số 1) in 
ngày 3/6/1941, số cuối cùng (số 214) in ngày 16/7/1946. Tổng cộng gồm 214 số, trong 
đó có 212 số xuất bản trước và 2 số xuất bản sau Cách mạng tháng Tám 1945. Hiện nay, 
tại kho cơ sở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đang lưu giữ 178 số tạp chí Tri Tân, mang ký 
hiệu từ số 29388/gy.17854/BTLSQG đến số 30552/gy.17735/BTLSQG (thiếu 36 số).  
Đây là sưu tập báo chí hoạt động công khai, hợp pháp có xu hướng dân tộc tiến bộ do 
tầng lớp trí thức yêu nước Việt Nam sáng lập năm 1941.

Bên cạnh các giá trị tiêu biểu như việc truyền bá khoa học kỹ nghệ, văn hóa, nghệ 
thuật, y học, giáo dục, canh tân đổi mới đất nước, nâng cao dân trí, bảo tồn vốn cổ văn 
hóa dân tộc, Tri Tân còn là tạp chí có chiều sâu về chuyên môn học thuật và có đóng góp 
quan trọng về mặt khảo cứu sử học, văn học cổ Việt Nam giai đoạn trước Cách mạng 
tháng Tám năm 1945. 

Ra đời năm 1941, Tri Tân đã nhanh chóng tập hợp được những cây bút có năng 
lực chuyên sâu về chuyên môn học thuật, các nhà văn, nhà thơ, học giả, nhà nghiên cứu 
có uy tín hàng đầu như: Hoa Bằng, Trúc Khê, Hoàng Minh Giám, Trịnh Như Tấu, Trần 
Huy Bá, Đào Duy Anh, Đặng Thai Mai, Nguyễn Đình Thi.., trong đó đặc biệt là Ứng 
Hòe Nguyễn Văn Tố với những công trình khảo cứu sử học, văn học cổ Việt Nam. 

 Nguyễn Văn Tố (1889-1947), hiệu là Ứng Hòe, sinh tại Hà Nội, trong một gia 
đình có truyền thống Nho học. Thuở nhỏ học chữ Hán, rồi học trường Thông ngôn. Làm 
việc tại trường Viễn Đông Bác Cổ, chuyên về văn học cổ Việt Nam. Nguyễn Văn Tố là 
người nổi tiếng uyên thâm bắt đầu từ thế kỷ 20. Có thành ngữ xếp ông vào 4 người xuất 
sắc tinh thông Hán học và Tây học “Quỳnh, Vĩnh, Tố, Tốn” (Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn 
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Vĩnh, Nguyễn Văn Tố, Phạm Duy Tốn). Ông viết cho nhiều báo Pháp văn, Quốc ngữ, 
chủ trì hội Trí Tri và là một trong những người sáng lập hội Truyền bá Quốc ngữ.

Cách mạng tháng Tám thành công, ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời làm Bộ 
trưởng Bộ Cứu tế xã hội trong Chính phủ Cách mạng Lâm thời. Sau Tổng tuyển cử 
Quốc hội đầu tiên, ông trúng cử Đại biểu Quốc hội với tư cách là Đại biểu tỉnh Nam 
Định. Ngày 2/3/1946, trong kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I, toàn thể Đại biểu nhất 
trí bầu ông làm Trưởng ban Thường trực Quốc hội (tức Chủ tịch Quốc hội) cho đến 
8/11/1946. Ngày 3/11/1946, ông giữ chức vụ Bộ trưởng Không Bộ trong Chính phủ 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Toàn quốc kháng chiến bùng nổ, ông cùng Chính 
phủ Kháng chiến lên chiến khu Việt Bắc. Trong chiến dịch Việt Bắc năm 1947, ông bị 
địch bắt và hy sinh tại Bắc Kạn. 

Theo số liệu thống kê của cuốn Mục lục phân tích tạp chí Tri Tân 1941-1945 Hồng 
Nhuệ Nguyễn Khắc Xuyên biên soạn, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam xuất bản năm 
1998, Tri Tân có gần 300 tác giả, với trên 1.478 bài viết đầy đủ các thể loại; trong đó 
Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố viết 114 bài (đứng vị trí thứ 3 sau Hoa Bằng với 173 bài và 
Nhật Nhan Trịnh Như Tấu với 127 bài). Trong số 114 bài đăng trên tạp chí Tri Tân, 
chúng tôi chỉ tập trung chọn lọc, giới thiệu các công trình khảo cứu sử học, văn học 
cổ Việt Nam tiêu biểu của ông, để thấy rõ được sự đóng góp quan trọng của những tác 
phẩm đó về mặt khảo cứu, học thuật trên lĩnh vực sử học và văn học cổ Việt Nam giai 
đoạn trước Cách mạng Tháng Tám 1945. 

1. Những công trình khảo cứu sử học
1.1. Tác phẩm “Đại Nam dật sử” (68 số, từ số 104, ngày 22/7/1943 đến số 209, 

ngày 25/10/1945)
Tác phẩm Đại Nam dật sử là công trình Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố chưa viết xong. 

“Dật sử” có nghĩa là bộ sử bị thất tán ghi chép lại những sự việc không đầy đủ, không 
mấy người biết rõ. Theo tác giả thì Đại Nam dật sử là “lấy sách chữ Nho, dịch ra đây, 
phần nhiều chưa ai chép ra Quốc ngữ, không so sánh sử ta với sử Tàu, không tra xét 
tên người tên đất, chỉ chép cho thành truyện, để hiến độc giả một ít tài liệu mà xưa nay 
chưa ai chép đủ”(số 104). Ta biết rằng, thời điểm trước Cách mạng, các bộ sử như Đại 
Việt sử ký toàn thư, Việt sử thông giám cương mục… chưa có bản dịch tiếng Việt. Mục 
đích của tác giả là muốn dùng những nguồn tư liệu đó, viết thành một bộ sử đầy đủ, liên 
tục, dễ đọc, dễ hiểu. Tuy nhiên, khi nghiên cứu tác phẩm Đại Nam dật sử, ta thấy, Ứng 
Hòe Nguyễn Văn Tố soạn thảo rất công phu, nghiên cứu, đối chiếu nhiều nguồn thư tịch 
cổ, tranh luận kịch liệt với các nhà sử học Pháp để làm sáng tỏ chân lý một cách khoa 
học. Chẳng hạn như đoạn viết về Lý Bí và nhà Tiền Lý, tác giả đã tranh luận kịch liệt 
với Henri Maspéro khi học giả này phủ nhận sự tồn tại của nhà Tiền Lý. Ông đã dẫn rất 
nhiều bộ sử Trung Quốc như Trần Thư, Nam Sử, Tùng Thư, Nguyên Hòe quận huyện 
chí, Thái Bình hoàn vũ ký, An Nam chí, Độc sử phương dư ký… để bác bỏ từng luận 
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điểm một của Henri Maspéro. Tác giả còn phân tích, chỉ rõ sự khác nhau giữa những 
nguồn sử liệu khi tham khảo trong cuốn Việt Sử lược thời Trần, đặc biệt lúc viết về 
Champa, tác giả đã tham khảo 
những sách như: Vương quốc 
Chăm của M.Maspéro, Nghệ 
thuật Champa của J.Louba… 
Vì vậy, qua tác phẩm Đại Nam 
dật sử, thực chất Ứng Hòe 
Nguyễn Văn Tố muốn viết một 
bộ sử tổng hợp. Đáng tiếc là 
tác phẩm Đại Nam dật sử chưa 
hoàn thành, tác giả mới viết 
được đến năm 1207, đời vua 
Cao Tông triều Lý, sau đó ít lâu 
thì ông hy sinh.

Tác phẩm Đại Nam dật 
sử đăng liền 68 số trên tạp chí 
Tri Tân. Tác giả lần lượt nói về 
những nhân vật lịch sử như: Cù 
Hậu, Lữ Gia, tới Sĩ Nhiếp và 
các vua đời Lý, đời Trần cho tới 
Ngô Quyền Thập Nhị Sứ Quân. 
Ông đưa ra ý kiến “nên có ngày 
kỷ niệm vua Tiền Lý” (số 121, 
122); ông coi “Sĩ Nhiếp là ông 
tổ văn hiến nước ta” (số 109, 
110), ông nêu lên vấn đề “có 
Triệu Quang Phục không?” (số 
124, 125).

Có thể nói, với công trình Đại Nam dật sử, Nguyễn Văn Tố không chỉ khơi dậy 
lòng yêu nước bằng tấm gương lịch sử cho các độc giả đương thời, mà còn là người đặt 
nền móng cho việc tự ý thức về khoa nghiên cứu sử học, góp phần chuẩn bị về mặt tư 
liệu cho việc ra đời bộ quốc sử Việt Nam. 

1.2. Tác phẩm “Những ông nghè triều Lê” (112 số, từ số 25, ngày 28/11/1941 
đến số 204, ngày 13/9/1945)

Theo Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố, đây là một công trình “đem bia Văn Miếu ra khảo 
cứu để bổ khuyết một đoạn lịch sử nước nhà nhằm mục đích tránh sự mai một của thời 
gian”(số 25). Vì vậy, ông lần lượt xét hết cả 82 văn bia dựng ở sân miếu đề tên 1.111 

Tác phẩm “Đại Nam dật sử” 
(Tri Tân số 105,  ra ngày 29/7/1943)
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ông nghè từ năm Thái 
Bảo Nhâm Tuất (1442) 
đến năm Cảnh Hưng Kỷ 
Hợi (1779). Ông bắt đầu 
khảo cứu bằng văn bia 
năm 1442 để rồi lần lượt 
ghi danh và sự nghiệp 
những ông nghè chiếm 
bảng vàng kể từ năm 
1426 cho đến năm 1529. 
Ông nêu danh tính từng 
người, mỗi khoa trường 
có 3 ông nghè Tiến 
sĩ cập đệ, một số ông 
nghè đệ nhị giáp tiến sĩ 
xuất thân và một số ông 
nghè đệ tam giáp đồng 
Tiến sĩ xuất thân. Đây 
là công trình khảo cứu 
công phu từ trước nay 
chưa ai từng làm, theo 
như ông nói “Bia khoa 
Nhâm Tuất (1442) cũng 
như bia khoa Mậu Thìn 
(1448) không hề chép 
đến nguyên quán và 
sự nghiệp của các ông 
nghè, chỉ đề tên với phủ 
huyện mà thôi. Vì vậy, 
để làm điều đó, tác giả phải tra sách nho như: quyển Đăng khoa lục, Lê triều lịch khoa 
Tiến sĩ đề danh bi ký, Lịch triều hiến chương loại chí, Đại Nam nhất thống chí (đời Tự 
Đức)”(số 27).

Công trình “Những ông nghè triều Lê” thể hiện sự khảo cứu công phu, uyên thâm 
Hán học. Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố đã tái hiện lại truyền thống hiếu học, trọng nhân 
tài của nhà nước phong kiến Việt Nam thời Hậu Lê, đồng thời, thông qua khảo cứu hệ 
thống bia Văn Miếu, ông đã góp phần vào việc sưu tập, dịch thuật và xác lập hệ thống 
tư liệu thư tịch, văn bản Hán Nôm.

Tác phẩm “Những ông nghè triều Lê” 
(Tri Tân số 36, ra ngày 25/2/1942)
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2. Những công trình khảo cứu văn học cổ Việt Nam
2.1. Khảo cứu, phiên âm, chú thích, giải nghĩa các tác phẩm văn chương cổ  

Việt Nam
Trên cơ sở những bản 

Nôm cổ của trường Viễn 
Đông Bác Cổ, Ứng Hòe 
Nguyễn Văn Tố đã dịch ra 
bằng chữ Quốc ngữ, tiến 
hành giải nghĩa từng đoạn 
và chú thích những chữ 
nghĩa khó hoặc chép nhầm 
đăng tải trên tạp chí Tri Tân 
để giới thiệu vốn cổ văn hóa 
dân tộc. Từ việc đăng tải bài 
“Hạnh thục ca” (11 số, từ số 
192 đến số 211) - thuật lại 
câu chuyện vua Hàm Nghi 
và hoàng tộc chạy ra Quảng 
Trị phất Chiếu cần vương 
của tác giả Nguyễn Thị 
Bích, do Ứng Hòe Nguyễn 
Văn Tố dịch từ bản Nôm của 
Trường Bác Cổ số AB 193; 
đến bài “Chính khí ca” (số 
190) ca ngợi sự hy sinh anh 
dũng của Tổng đốc Hoàng 
Diệu (1829-1882) của tác 
giả Ba Giai (Nguyễn Văn 
Giai) do Ứng Hòe Nguyễn 
Văn Tố dịch từ bản sao chữ 
Nôm của Trường Bác Cổ số AB3, từ tờ 1a đến tờ 7a. Bài có 97 câu chia làm 15 đoạn. 
Phía dưới các bài đều có phần phiên âm, chú thích, giải nghĩa nội dung và các điển tích.

Thông qua phần phiên âm, chú thích, giải nghĩa bằng chữ Quốc ngữ phía dưới các 
bài văn cổ, giúp người đọc không chỉ hiểu nội dung của bài văn cổ, mà còn hiểu biết các 
điển tích văn học cổ, góp phần bổ sung nguồn tư liệu văn học về Hán Nôm, bồi bổ và 
góp phần làm phong phú kho tàng văn học cổ Việt Nam.

Tác phẩm “Tài liệu để đính chính những bài văn cổ” 
(Tri Tân số 36, ra ngày 25/2/1942)
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2.2. Đính chính những tài liệu Hán Nôm bị chép sai hoặc hiểu sai
Bên cạnh việc phiên âm, chú thích, giải nghĩa các bài văn cổ, Ứng Hòe Nguyễn 

Văn Tố còn tiến hành đính chính những tài liệu Hán Nôm bị chép sai hoặc hiểu sai 
nhằm mục đích phục hồi nguyên bản các bài văn cổ trên. Công trình khảo cứu “Tài liệu 
để đính chính những bài văn cổ” (86 số, từ số 19, ngày 17/10/1941 đến số 208, ngày 
18/10/1945) của Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố là minh chứng sinh động, cụ thể cho vấn đề 
trên. Toàn bộ tác phẩm từ số đầu đến tận số cuối, tác giả rất cần mẫn trong việc thu thập 
những bài văn cổ, dẫn xuất xứ, so sánh những đại đồng tiểu dị nhằm “trả cổ văn về cho 
cổ văn”. Mục đích ra đời tác phẩm này theo tác giả cho biết “Hiện nay chưa có quyển 
quốc văn hợp tuyển nào biên rõ những bài văn cổ trích ở đâu ra: sách in, sách viết hay 
sách Quốc ngữ. Để có tư liệu cho sách khảo cứu, cần phải biết những bài văn cổ xuất 
xứ bản Nôm nào; trên cơ sở đó đem so sánh bản Nôm khác để tìm đâu bản nguyên văn 
đâu là dị bản” (số 19). 

Trên cơ sở đăng tải những bài văn cổ dựa theo sách bản Nôm của Trường Viễn 
Đông Bác Cổ, Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố nhờ các độc giả trên tạp chí Tri Tân có những 
bản Nôm khác có thể tiến hành dịch lại và cải chính nội dung cho sát với nghĩa nguyên 
văn bản gốc; đồng thời tác giả phân tích, chỉ rõ những bản Nôm nào của Trường Viễn 
Đông Bác Cổ bị chép sai và thiếu, trên cơ sở đó sưu tầm, bổ sung bằng những bản Nôm 
khác chính xác hơn, như bài “Chung tình trích văn” (trích ở quyển Quốc âm thi ca tạp 
lục, sách viết bằng chữ Nôm của Trường Bác Cổ số AB 296) (số 34). Ứng Hòe Nguyễn 
Văn Tố cũng chỉ rõ những bản Nôm nào in ra chữ Quốc ngữ mà có nội dung khác với 
bản Nôm của Trường Viễn Đông Bác Cổ, như bài “Lắm mối tối nằm không phú” (theo 
quyển Quốc văn tùng ký của Hải Châu tứ biên tập, sách viết bằng chữ Nôm của Trường 
Bác Cổ, số AB 383 quyển hạ, tờ 22a-23b). Tại đây, Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố chỉ rõ 
bản Nôm của cụ Nguyễn Đông Châu khác hẳn bản Nôm của Trường Viễn Đông Bác Cổ 
như câu “muốn lấp ông tơ”, cụ Đông Châu dịch là “muốn rấp ông tơ” nghĩa cũng thế, 
nhưng không đối với câu “muốn chọn bà nguyệt”(chôn lấp chứ không phải chôn rấp) 
(số 33). Tương tự, tác giả chỉ rõ sự khác nhau của các bài phú “Gào chồng phú” (số 36) 
(theo Quốc văn tùng ký, sách viết bằng chữ Nôm của Trường Bác Cổ số AB 388, quyển 
hạ, tờ 23b-24b), bài phú “Thi hỏng tự cười mình”(theo quyển Quốc văn tùng ký của Hải 
Châu tứ biên tập, sách viết bằng chữ Nôm của Trường Bác Cổ, số AB 383, quyển hạ, tờ 
15b.18a) (số 37).

Trên cơ sở các bản Nôm thu thập được, sau khi tiến hành nghiên cứu, so sánh, đối 
chiếu các bản Nôm đó, tác giả cho đăng mục hiệu đính các bài văn cổ có chữ viết sai, 
đồng thời truy tìm ra gốc gác chữ viết đúng của các từ đó, như bài “Tương tư khúc” đăng 
trong tạp chí Tri Tân số 32 thiếu mất câu đầu “Tự cố quốc Tràng An hai ngã”, dưới câu 
“Sinh đồng xin lại tâm đồng mới cam”. Bài “Văn tế Quận Huy” (số 35), đăng trang 6 
cũng thiếu một câu cần in lại cho đúng “Mặt nam phương cầm quyền chế ngự, một trận 
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tan loài thảo khấu, quân bội ngôn thét chốn Động Đình”. Trong bài “Chung Tình” (trích 
ở quyển Quốc âm thi ca tạp lục, sách viết bằng chữ Nôm của Trường Bác Cổ, số AB 
296), tác giả đưa ra cải chính “Câu phá đề ở bài Chung tình” (số 39).

Kể từ số 63 đến hết số 208, Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố đính chính truyện Kiều. Tác 
giả lấy quyển Kiều chép theo quyển Đoạn Trường Tân Thanh in bằng chữ Nôm của cụ 
Phó bảng Kiều Oánh Mậu, xuất bản năm 1902 làm cơ sở, đồng thời có tham khảo thêm 
các bản Kiều Nôm và Quốc ngữ như: Bản Nôm của Quan Vân Đường và bản Quốc ngữ 
của ông Nguyễn Văn Vĩnh, cùng 2 bản quốc ngữ phường bản và Vương Kim dẫn tự đã 
sưu tầm được để đính chính Truyện Kiều.

Việc đính chính truyện Kiều nhằm cung cấp tới bạn đọc các “dị tự” của các bản 
Nôm cổ đã khắc mà đó chính là nguyên nhân tạo ra nhiều câu Kiều có nội dung khác 
nhau hiện nay. Phần chú giải tác giả so sánh các bản Kiều Nôm khác và so sánh bản 
Kiều bằng chữ Hán, tập trung chú giải các điển tích văn học mới phát hiện được qua 
việc hướng tới phục nguyên văn bản và giải thích ngữ nghĩa các từ cổ theo đúng mặt 
chữ Nôm.

Bên cạnh đó, tác giả còn dịch cuốn tiểu thuyết Trung Hoa Kim Vân Kiều truyện 
của Thanh Tâm Tài Nhân. Đây chính là cuốn tiểu thuyết đã được Đại thi hào Nguyễn 
Du dựa vào cốt truyện để sáng tác truyện thơ lục bát Đoạn Trường Tân Thanh 
(tức Kim Vân Kiều truyện) mục đích đăng trên tạp chí Tri Tân làm tài liệu sau này  
khảo cứu.

Có thể nói, bên cạnh sự nghiệp chính trị khi tham gia hoạt động cùng Chính phủ 
Cách mạng Lâm thời, Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố còn được biết đến là một học giả, nhà 
trí thức yêu nước có nhiều đóng góp cho nền văn hóa dân tộc, đặc biệt trên lĩnh vực 
sử học và văn học cổ Việt Nam giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Với 
vốn kiến thức uyên thâm, thông qua các công trình khảo cứu sử học, văn học cổ Việt 
Nam tiêu biểu đăng trên tạp chí Tri Tân, ông không chỉ có đóng góp quan trọng về các 
phương diện học thuật, khảo cứu, văn bản học, mà trên hết còn góp phần tích cực vào 
việc thu thập, sưu tầm, dịch thuật, hiệu đính, gìn giữ vốn tư liệu Hán Nôm cổ dân tộc - 
những nguồn sử liệu vô cùng giá trị, giúp ích rất lớn cho các nhà khoa học, giới nghiên 
cứu Việt Nam, làm công tác khảo cứu sau này. Đặc biệt, trong bối cảnh xã hội Việt Nam 
vào những năm 1940 của thế kỷ 20, trước xu thế phần đông tầng lớp trí thức đương thời 
chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của lối sống đô thị hiện đại phương Tây hướng về văn hóa 
Pháp, xu hướng “tìm nguồn - về nguồn văn hóa cổ dân tộc” phần nào bị xem nhẹ, bị chê 
là cổ hủ, phong kiến, lạc hậu thì những đóng góp của ông trên lĩnh vực khảo cứu sử học, 
văn học cổ Việt Nam lại càng có giá trị biết bao.

Cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp cho đất nước, cho nền văn hóa dân tộc của 
học giả, nhà trí thức yêu nước Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố luôn được thế hệ sau ghi nhớ 
và tôn vinh.



Thông báo Khoa học 2016 *

99

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Quang Ân, Phạm Đình Nhân, Phạm Hồng Toàn (sưu tầm và tuyển chọn) 

2000. Tạp chí Tri Tân 1941-1945: các bài viết về lịch sử và văn hóa Việt Nam, Hà Nội, 
Trung tâm Thông tin tư liệu lịch sử và văn hóa Việt Nam xuất bản.

2. Nguyễn Văn Chiến, Trịnh Tất Đạt 2010. Từ điển Bách khoa đất nước con người 
Việt Nam (tập II), Nxb. Từ điển Bách Khoa: 1282.

3. Hồng Chương 1987: Tìm hiểu lịch sử báo chí Việt Nam. Nxb. Sách giáo khoa 
Mác - Lê nin, Hà Nội.

4. Hồ sơ tạp chí Tri Tân từ số ký hiệu 29388/gy.17354/BTLSQG đến số ký hiệu 
30552/gy.17735/BTLSQG. Tư liệu Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

5. Đỗ Quang Hưng (chủ biên) 2000. Lịch sử báo chí Việt Nam 1865-1945. Nxb. 
Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố 1997. Đại Nam Dật Sử. Sử ta so với sử tàu, Hà Văn 
Tấn giới thiệu, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam xuất bản, Hà Nội.

7. Hồng Nhuệ Nguyễn Khắc Xuyên 1998. Mục lục phân tích tạp chí Tri Tân 1941-
1945, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam xuất bản, Hà Nội.

ỨNG HÒE NGUYỄN VĂN TỐ WITH THE STUDIES 
OF VIETNAMESE HISTORY AND ANCIENT LITERATURE PUBLISHED 

IN THE TRI TÂN MAGAZINE (1941 - 1946)

Nguyễn Trọng Lượng

In this article, the author is concerned with Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố’s studies 
of history and ancient literature that were published in the magazine Tri Tân from 
1941 to 1946. Through the collection of Tri Tân magazine in the Vietnam National 
Museum of History, the studies of history such as Đại Nam dật sử, Những ông nghè 
triều Lê (The Lê Dynasty Doctors)have been reviewed. Besides, according to the 
author, Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố also contributed to the development of the study 
of ancient literary through several articles in the magazine.


