
FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

Akadémiai Értesítő. 1912. évf. 1. füz. január. — Viszota Gyula : 
Jókai Mór és a Teleki-pályázat. Az 1858. évi Teleki-jutalmat Tóth Kálmán 
nyerte meg Egy Királynő című színművével. Jókai Mórnak, mint a bíráló 
bizottság jegyzőjének, ez ügyben írt jelentését közli a szóban forgó cikk. 
Jókai szerint méltányos volna, ha az akadémiai pályaművek bírálatai nem 
kerülnének sajtó út ján a közönség elé. 

A z Ú j s á g . 1912. évf. 35. szám. február 10. — Tisza István gróf : 
Utazás Arany János körül. Arany lírai költészetének népszerű ismertetése. 

Szabad előadás a Műbarátok Körében. 

Budapesti Szemle . 1912. évf. 2. szám. február. — Munkácsi Ber-
nát: Hunfalvy Pál emlékezete. Első része a szerző akadémiai rendes tag-
sági székfoglalójának. Életrajzi foglalatban adja H. P. műveinek ismerte-
tését 1855-ig. A szepességi származású tudós 17 éves korában még nem 
tudott magyarú l s első irodalmi megnyilatkozásában (1839) már a nem-
zetiesedés programmját hirdeti . Nyelvtudományi érdeklődése a Bhapsodi-
ákban jelentkezik először (1840), de csak az Új Magyar Múzeum megin-
dultával (1851) kezdődik e téren nagyobb arányú munkássága. О ír ta Igaz 
Aranybulla címen e folyóirat beköszöntő cikkét, mely lét jogunkat a nem-
zeti munkálkodásban lát ja, s különösen a speciális magyar tudománysza-
kok művelését s elsősorban a magyar nyelvészetét tűzi ki feladatunkul, 
mert a m i tisztünk, hogy a népcsaládot, melybe tartozunk, világ elé ve-
zessük : csak így tehe t jük magunkat szükségessé az európai tudományos-
ságnak. 1851—54 közt ír t dolgozataiban sürgeti a rokon nyelvek, köztük 
a török nyelv, tanúlását , kifejti a nyelvhasonlítás alapvető elveit, ismer-
teti a finn és török nyelvet, magyar-finn szóegyezéseket s hangmegfelelé-
seket állapít meg ; még nem tudja eldönteni : a finnhez áll-e nyelvünk 
közelebb vagy a törökhöz. — Papp Ferenc : Kemény «Élet és ábránd» c. 
regénye. K. Zs. már 1836-ban olvashatott magyar Camoens-életrajzot a 
Nemz. Társalkodóban ; m á r Bécsben megismerhet te Tieck Tod Des Dich-
ters-ét , s Ha lm drámai költeményét Camoensről. Mindezek hatása jóformán 
csak a tárgyválasztásra szorítkozik. K. Zs. nem ragaszkodik aggodalmasan 
a tör ténet adataihoz ; költői célja szerint térben s időben külön eső moz-
zanatokat eg3'be ejt : a király halálát 4, a költőét 6 évvel előbbre teszi ; 
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fiatalabbnak tünteti fel Catharinát , hogy Camoens halálos ágyánál még 
szépsége teljében szenvedjen önvádat s érezze egész veszteségét. Camoens 
és Pedro Giron jellem-kontrasztját világtörténeti távlatba illesztve, az em-
beriség t ragikus képévé szélesiti ki, melyben az eszményiség elbukik, 
bár csak ideiglenesen, a cinikus számítás előtt. A valóság és költészet ellen-
tétén alapuló világnézet kialakulására Goethe Tassója lehetett mélyebb 
hatással. De minden föltehető irodalmi hatáson kívül benne van e műben 
az író első szerelme emléke : innen mélyen járó szubjektivizmusa. A kör-
nyezet, test és lélek összetett hatásait már i t t mesterileg boncolja K. 
(A cikkíró figyelmébe a jánlunk itt egy Camoens c. novellát, mely az Athe-
naeum 1841. évfolyamában jelent meg [1:8—14. és 24—30. L] ; szerzője 
az 1842-ben igen fiatalon elhalt Eördegh István. A novella tu la j donképen 
regényes életrajz, melyben túlnyomóvá duzzad a költött, vagy kiszínezett 
elem [a tengeri vihar Camoens menekülésével ; báli jelenet a költő és 
Catharina közt ; a költő atyja meggyilkolja Catharinát ; az éposz tervének 
megfogamzása]. Lelkes romantikájával , korához képest, igen vonzó olvas-
mány s szinte szuggerálja a regényben való feldolgozás gondolatát. K. Zs. 
1842-ben fogott az Elet és Abránd-hoz : vajon e kis «eredeti novellá»-nak 
nincs-e valami része legalább a tárgyválasztásban ?) •— Az Élet és Ábránd 
múlt havi első részletét 6 lapnyi újabb közlemény folytatja. — r. r. is-
merteti Farkas Zoltán Bajza-életrajzát és Gyöngyösy László Mikszáthját . 

Egyetemes Pl i i lo logiai Közlöny. 1912. évf. 2. füz. február. — 
Thienemann Tivadar: Német és magyar nyelvújító törekvések. A feltű-
nően sok idézettel megtűzdelt, terjedelmes értekezés részletesen ismertet i 
a megújhodás korabeli németországi nyelvészeti tanításokat. Bőven szól 
Klopstock, Lessing, Herder, Wieland, Garve, Jenisch, Voss, Campe, Wolke 
nyelvművelő tövekvéseiről s különösen Adelung János Kristófnak a ma-
gyarországi nyelvtudósokra te t t hatásáról. Adelung jó ideig eszményképe 
volt a magyar nyelvészeknek. Különösen Verseghyre hatot t ; ezért vádolta 
őt Bévai azzal, hogy a magyar nyelvet német min tá ra szabta. Maga Bévai 
szintén sokat merí tet t Adelungból, úgyszintén Pápay Sámuel is, meg Sipos 
Pál. Általában Kazinczy és kortársai élénk figyelemmel kísérték a német 
nyelvtudományi mozgalmakat. Kiemelendő azonban, hogy a magyar nyelv-
újítás még Campe német nyelvújí tó fellépése előtt megkezdődött. Campe 
hatása alatt legfeljebb a Mondolat keletkezhetett, jóllehet a Mondolatot jel-
lemző szatirikus elem kétségtelenül magyar hagyományon alapul. — Tró-
csányi Zoltán ismerteti Csűrös Ferenc debreczeni nyomdatörténetét, Király 
György Gyöngyösy László Mikszáth-kötetét, Gálos Rezső Bathó Is tván 
Kéry-életrajzát, Birkás Géza Kovács János Sue-tanulmányát. Az utóbbi 
tanulmány tavaly jelent meg Kolozsvárt s érdekes Sue-átvételeket mu ta t 
ki Nagy Ignác, Kuthy Lajos, Jósika Miklós, Jókai Mór, Degré Alajos és 
Petőfi Sándor elbeszélő munkáiban. — Bayer József felhívja a figyelmet 
a Bánk Bán Bostája megírójának, Bárány Boldizsár ügyvédnek alakjára. 
E különc verselőről körülbelül csak annyit tudtunk, hogy 1836 tá ján a so-
mogymegyei Gombán élt. Afféle falusi vadpoéta volt, egy magába vonul t 
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Pa tó Pál, aki jeles költőnek tar tot ta magát . Frankenburg érdekes dolgokat 
jegyzet t fel róla emlékirataiban (1868). — V. J. Jós ika egyik ismeret-
len levelét közli. Tulajdonképen önbírálat, melyben Jósika sorra jellemzi 
regényei hőseit. Érdekes, hogy Abafit leggyöngébb művei egyikének t a r t j a . 
(1843). — Birkás Géza ismerteti Clément Marót f rancia költőnek Mária 
magyar királynéhoz, I I . Lajos özvegyéhez irt költői levelét, melyben a 
h í res költő Mária franciaországi látogatását énekelte meg (1539). — Gulyás 
József kimutatja, hogy Árgírus történetének legrégibb említése 1620-ból 
való. (Csombor M á r t o n : Europica Varietas. 1620). — Alszeghy Zsolt 
Balassa Bálint Campianus-fordításának a gyöngyösi ferencesek könyvtárá-
ban található részleteit ismerteti (1581). — Kemény Lajos Paniti János 
XVI. századi versíró életéhez közöl egy latin oklevelet (1555). 

É l e t . 1912. évf. 1—2. szám. január . — Erdős Renée : Hazátlan iro-
dalom c. elmélkedésében nagy lelkesedéssel szól Kazinczy koráról, a bol-
dog időkről, amikor lázas irodalmi együttérzés hevítet t mindenkit s az 
irodalom országos közügy volt, míg ma az írók dolgoznak ugyan s a kö-
zönség jelentékeny része figyel is, de «hol vannak a Festeticsek, a Wes-
selényiek, a Csereiek, a Dessewffyek ?» Az ország előkelői nem törődnek 
az irodalommal. — Erre válasz Sik Sándor : Honfoglaló irodalom c. 
cikke, mely hasonlóképen panaszkodik, hogy a főrangúak irodalompártoló 
faja kiveszett Magyarországból. A magyar szellemi élet mai nagy forron-
gása, megújhodó formái , érzésbeli és világnézetbeli átalakulása azok nél-
kü l mennek végbe, akik születés, vagyon és tekintély dolgában az első 
sorban állnak. Az előkelők, a polit ikát kivéve, a szellemi élet egész vonalá-
ról hiányoznak. Nagy kár, mert az irodalom az evolúció ideghálózata ; 
az a vezeték, melyen keresztül a fejlődés világformáló gondolatai, te remtő 
érzései végigfutnak. Aki elzárkózik előle, kikapcsolta magát a nemzet ér-
zósvilágából és a művelt osztályok szellemi közösségéből. «A mai Magyar-
ország társadalmának legfelső rétege idegenül és értet lenül nézi az eljövendő 
Magyarországot kialakító, a ma még zavaros és kúszált szellemi forron-
gás t és minden jel arra mutat , hogy a jövő Magyarországa nélkülük fog 
megszületni.» (Ugyanígy : Dudek János egyetemi tanár a Beligio című 
katholikus tudományos folyóirat 1912. évf. 3. füzetében.) 

Kultura. 1912. évf. 1. szám. január. — Pintét• Jenő: Dukai Takács 
Judit. Kis írói arckép a keszthelyi helikoni ünnepségek Malvinájáról. Ta-
kács Juditra eleinte a népköltészet hatott , később Berzsenyi Dániel. Ba-
r á t a i nagy költőt akartak belőle nevelni, elhalmozták könyvekkel, de 
tanácsaik inkább zavarba ejtették a «barnafürtű istennét». így is a kora-
beli jobb tehetségű lírikusok közé számít. 

Magyar Nyelv. 1912. évf. 1. fűz. január. — Gombocz Zoltán : Thom-
sen Vilmos. A nagy dán nyelvésznek, a M. Nyelvtudományi Társaság tisz-
teleti tagjának, ki a finn-ugor nyelvészet terén nagy sikereket ért el, éle-
té t s munkásságát ismerteti, hetvenedik születésnapja alkalmából. — Hor-
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válh János : Ignotus felolvasása a Nyugat magyartalanságairól. Felelet a 
Nyugat karácsonyi számában közölt Ignotus-féle felolvasásra. — Velle-
ilíts Lajos : Adalékok Pápay Sámuel nyelvészetéhez. Az Észrevételek . . . 
c. tiszti szótár (1807) előszavát s A Magyar Li teratúra Esmérete (1808) 
nyelvészeti részét taglalja. Adelung hatása erős, de Pápay Sámuelben van 
bizonyos józan önállóság is. Álláspontja a Verseghyével rokon, de méltá-
nyolja Révait is. A nyelvújí tásról szóló felfogása feltűnően higgadt. — 
Dobóczky Pál : János pap országa. E tárgynak s fogalomnak irodalombeli 
-és szótári előfordulása helyeit sorolja fel. Az irodalomban : Valkai Croni-
•cája (1583), Arany : János Pap Országa (Életképek. 1848 szeptember 10) és 
Abonyi L a j o s : Pap János országa. (Fonó Krónikája. 1872. 11:3—77.) 

Magyar Társadalomtudományi Szemle. 1912. évf. 1. szám. 
január. — Prohászka Ottokár: Széchenyi István gróf vallásossága. Pro-
hászka arról értekezik, hogy Széchenyi vallásossága nem volt puszta for-
malizmus és családi tradíció. Széchenyi gazdasági érzéke vallásos lelkü-
lettel párosul t . Dogmákra való tekintet nélkül megvolt benne az Istenben 
való bizodalom. «Egyik vallás a másik u tán tünedezik el ugyan a föld-
színéről — írja Széchenyi — de a vallásos érzület, mely azokat alkotta, 
soha sem lesz kioltható az emberek szívéből.» Prohászka kiemeli, hogy 
Széchenyi gyakorlatilag hívő ember volt, az egyház parancsai t megtar-
tot ta s különösen a húsvéti gyónást sohasem hagyta el. 

N y u g a t . 1912. évf. 2. szám. január. — Szabó Dezső: Berzsenyi Dá-
niel. Berzsenyi költészetében az erő, a roppant arányok víziója a fővonás. 
Nyelvművészete is egy azt szolgáló nagyszerű erőszak a nyelven. (Baróti 
Szabónak azonban nagyobb szerepe van e nyelv előkészítésében, mint a 
•cikk írója h inni látszik.) 

Protes táns Szemle . 1912. évf. 1. fűz. január. — Kristóf György: 
Kazinczy vallási nézetei. Hogyan gondolkodott Kazinczy a vallásról ? Sipos 
Pálhoz intézett leveleiből az derül ki, hogy öntudatos kálvinista volt ugyan, 
•de a hit tételek betűire n e m sokat adott. A más vallásúakat és a felekezet-
nélkülioket egyaránt megbecsülte. A fanatizmust , türelmetlenséget és kép-
mutatást a maga protestáns atyafiságában is gyűlölte és üldözte. — Thury 
Etele : Pázmány Péter levelei. Ismerteti Pázmány összegyűjtött leveleinek 
IL kötetét, mely a mul t évben került ki a sajtó alól. (Petri Cardinalis 
Pázmány . . . Epistolffi Collecta;. Collectionem et recensionem accurante 
Francisco Hanuy. Tomus I I . 1629—1637. Budapest, 1911. 4. r . 806 1.) Az 
599 levél közül 461 most látott először napvilágot. Thury protestáns szem-
pontból vizsgálja Pázmány levelezését s több érdekes részletre hívja fel a 
figyelmet. Pázmány nyí l tan kijelentette, hogyha rajta állna, csak katolikust 
tűrne meg egyházmegyéjében. Legbuzgóbb törekvése az volt, hogy a pro-
testáns prédikátorokat megtörje, a nem katol ikus hívőket visszatérítse, a 
felvidéket és Erdélyt katolizálja. A nagyszombati egyetemet is a katolikus 
vallás védelmezésére alapította. «Tanuljunk tőle nagy célokért való lelke-
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sedést, ki tar tást igaznak vallott ügyünk harcaiban, önfeláldozást anya-
szentegyházunkért . . . De egyben, a lelkiismereti szabadság ellen kifejtett 
erőszakoskodásaiban nem követhetjük.» 

Századok. 1912. évf. 1. füz. január. — Hajnóczi Iván: Martinovics 
Ignác állítólagos arcképe. Martinovics arcképe a Vasárnapi Újság 1881. 
évf.-ban jelent meg legelőször s innen került át egyes igen elterjedt ma-
gyar történeti kiadványokba, igy pl. a Szilágyi-féle Milléniumi Történet 
VIII . kötetébe. A kép fölfedezője Stróbl Alajos volt, fölismerője Fraknói 
Vilmos. Most Hajnóczi Iván kimutat ja , hogy a szóban forgó Martinovics-
arckép Antonio Van Dyk egyik festményének, Guido Bentivoglio bíbornok 
arcképének másolata. Eszerint Martinovicsról, mint a felvilágosodás korá-
nak számos más magyar Írójáról, nincsen hiteles arcképünk. — A Törté-
neti Irodalom rovatban Hellebrant Árpád, részletesen ismertet i Csűrös Fe-
renc nyomdatörténetét (A debreczeni városi nyomda története. Debreczén, 
1911.) ; lványi Béla pedig Hain Gáspár krónikájának azt a kiadását, me-
lyet a Szepesmegyei Történelmi társaság megbízásából Bal Jeromos, 
Förster Jenő és Kauffmann Aurél rendeztek sajtó alá. (Hain Gáspár lőcsei 
krónikája. I. rész. Lőcse, 1910.) 

Uj Idők. 1912. évf. 4. szám. január. — Lakatos László: A bécsi tán-
cosnő. A közleményből megtudjuk, hogyan vallott szerelmet Döbrentei 
Gábor Elssler Fannynak, a híres bécsi táncosnőnek. (Annyi bizonyos, hogy 
Elssler Fanny j á r t Magyarországon s Döbrentei 1834 tá ján csakugyan 
egyik igazgatója volt a fővárosi színügynek. Társulata azonban nem a 
pesti Bondellában játszott , mint Lakatos írja, hanem Budán. Mellesleg 
megemlíthető, hogy Elssler Fanny neve nem fordul elő sem Bayer József, 
sem Váli Béla szinészettörténeti munkáiban. A ballerinák szerepléséről Bayer 
azt mondja, hogy ezeket érdekkeltés céljából hozatták Bécsből Budapestre.) 

U r á n i a . 1912. évf. 2. szám. február. — Elek Oszkár: Arany János 
és ballada-költészete. Van-e szorosabb kapcsolat Arany János egyénisége 
és ballada-költészete között ? E kérdés megoldása céljából fejtegeti szerző 
Arany egyéniségét, esztétikai vizsgálódása körét és ballada-költészete szép-
ségeit. Népszerű összefoglalásáriak végén áttekinti az eddigi irodalmat. 
Arany balladaköltószetével behatóbban foglalkoztak : Greguss Ágost, Jancsó 
Benedek, Gyulai Pál, Beöthy Zsolt, Riedl Frigyes, Zlinszky Aladár, Tolnai 
Vilmos ; továbbá Szinnyei Ferenc, Dénes Lajos, Nógrádi László, Gálos. 
Bezső. 


