
FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

(Fo lyó i r a tok és h í r l a p o k i r o d a l o m t ö r t é n e t i vona tkozású c ikkei . 
M u n k a t á r s a k : Alszeghy Zsolt, Baros Gyula, Gulyás Pál, Halúsz. 

László, Pintér Jenő.) 

I. F o l y ó i r a t o k . 

A Tol l . — 1929. évf. 19. sz. Zsolt Béla: Az Ady-ankit vége. A Toll 
Ady-ankétje Vészi József cikkével indult és József Attilának hozzászólásával 
ért véget. E gazdag zűrzavarból nem higgadhatnak le oly egyszerű; definíciók, 
amilyenekkel Császár Elemér vagy Horváth János szokták megszövegezni a 
költők irodalomtörténeti sírfeliratait. Az Ady-ügy ezzel nem záródott le, de 
nem is érdek, hogy lezáródjék. A magyar irodalomnak az az érdeke, hogy ami 
izgalmi anyag még van benne, mind felszínre kerüljön s termékeny vitákat 
provokáljon. A Toll Ady-ankétje kritikai formában való tisztelgés volt Ady E. 
előtt. — Spectator: Az Erdélyi Helikon védelmében. Téved, aki a Helikont 
merev irodalmi szervezetnek fogja föl: a Kisfaludy-Társaság erdélyi utánzatá-
nak. A Helikon egy csomó szépírónak szabad társulása gazdasági alapom-
Célja: tagjai munkáinak kiadása, dogmamentes folyóirat szerkesztése; fel-
olvasó-utakra is megy, kapcsolatokat keres a szász írókkal, igyekszik érint-
kezést találni a román szellemiséggel. Alapszabálya és tisztikara nincs. Az" 
igazgatói teendőket Kós Károly, a szerkesztést Kunz Aladár intézi. A köz-
tudat Kisbán Miklóst nevezi vezérnek; a valóság szerint az ő szolgálati be-
osztása: érdeket ébreszteni a saját körében. Kemény János lelkesedésének 
folyománya, hogy a marosvécsi lovagvárban minden nyáron három napig 
vendégül látja társait s évenként harmincezer leüt ad — egyéb díjakon kívül — 
egy helikonista jutalmazására. A szabad társulás érdekéből folyik, hogy azt 
veszik fel a tagok sorába, aki e szempontból kívánatosnak látszik s azt is egy-
szerű levelezés útján. Nincs más feltétel: csak a szépírótehetség és az írói fiatal-
ság. Társadalmi elhelyezkedés, világszemlélet, vallás, múlt nem kérdés tárgya. 
Természetesen vannak foltok is, de mindezzel szemben áll az a tény, hogy 
az erdélyi magyarság anyagi leromlása idején az erdélyi irodalom meglett 
és felnövekedett. — 1929. évf. 20. sz. Németh Andor: Így írnak ök: I. Herczeg 
Ferenc. Különös „meglátású" írói arcképféle az ,Északi fény' c. regény meg-
jelenése alkalmából. A szerző szerint: Herczeg Ferenc írói fogyatékosságai 
annyira ismeretesek, hogy kár szót vesztegetni rá juk . . . Fantáziája meg-
közelítőleg sem oly csillogó, mint Jókaié, emberábrázolása sematikus, pszicho-
lógiája közhelyes, stílusa lapos, prózai, magyartalan. Herczeg F. objektivitá-
sának jellemzésére kevés a „hűvös" jelző. Kegyetlen, szinte embertelen objek-
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tívitás ez már. Nem az író köteles. tárgy ilagossága ez. A semmibevevés jég-
hideg fölénye. — Gergely István: Ilerczeg Ferenc újságszerkesztői programmja. 
Megállapítható, hogy Herczeg Ferenc fölfelé ívelő pályafutása úgyszólván a 
sajtó ellenére történt. Sohasem volt ú. n. „jó sajtója". Műve saját fajsúlyá-
nál fogva érvényesült, hazai dicsőségből világhírnévre emelvén a költőt. 
(A szerző ezután régebbi jegyzeteire támaszkodva, a maga szellemeskedő el-
képzelése szerint előre közli Berezegnek, mint a Budapesti Hírlap új főszer-
kesztőjének beköszöntő beszédét.) 

B u d a p e s t i Szemle. — 1929. évf. 9. sz. Hlatky Endre: Széchenyi 
sajtópolitikai eszméi a Világ-ban. Széchenyi szerint nem az az igazi szabad-
ság, amely magának mindent megenged és másra nem tekint. Ne feledje a 
bíráló, hogy a meg nem értés, a túlzás könnyen visszariasztja a kezdőt, aki-
ből helyes kritikával esetleg értékes tényezőt lehet nevelni. A sajtó nagy 
kulturális jelentőségéről Széchenyi nyíltan vallja a Világ-ban, hogy azt sokra 
értékeli. A magyar író sok gyönyörfiségtől fosztja meg magát, ha a Világ-nak 
azt a húsz lapját nem olvassa el, melyet Széchenyi a Vallomások fejezetében 
„A magyar nyelv" címmel illesztett művébe. — Bajza József: Szerb költők 
magyarul. 1690 óta a szerbek tömegesen laknak Dől-Magvarországon. Majd-
nem mindenütt magyarokkal keverten. A két nemzet között mégis viszonylag 
csekély és kései az irodalmi érintkezés. A hazai szerbséget szellemi vezetői, 
a papok, féltették a nyugati jellegű magyar kultúra hatásától. Nagyon jel-
lemző, hogy a szerb irodalomról először német közvetítéssel vettünk tudomást. 
A szerb költői művek magyarra fordítói felerészben szerbek voltak. Hatszáz 
éve volt már szerb irodalom, anélkül, hogy Nyugat-Európa tudomást vett 
volna róla. A magyar irodalomba a szerb népköltészetet Kazinczy F. vezette 
Ъе, Goethéből lefordítván a Hasanaginicát. Kazinczy nyomába Kölcsey, Toldy 
és Bajza léptek, akik ugyancsak német fordításokból dolgoztak. Vitkovics 
Mihály volt az első irodalmunkban, aki szerb eredetiből fordított. Az első 
magyar költő, aki már egész kötet fordítással lépett fel: Székács József. 
О ismerte fel nálunk először a szerb verselés lényegét. Egyéb fordítók közül 
-említést érdemelnek: Badics György, Erődi Béla, Dömötör Pál, Margalits Ede. 
A magyar-szerb irodalmi közeledés úttörője a szabadságharc után Zmaj-Jova-
novic Jovan volt. Az ő műveiből magyarra fordított Pavlovits Jenő. Az első 
igazi antológiát Szászy István adta (1910). Egy évvel későbbi kiadású 
Rohonyi Gyula kis szemelvény-gyűjteménye. Újabban jelent meg a Bazsali-
kom c. kötet, mely 32 költő 77 versét hozta. Fordítói a Bácsmegyei Napló 
munkatársai : Debreczeni József és Szenteleki Kornél. Lapokban szétszórt 
jelentéktelen fordítások után csak а XX. században jelont meg néhány-
szerb novellagyűjtemény magyar fordításban. Időrendben első közöttük Dorits 
István kötete (1902), mely négy szerb elbeszélés fordítását nyújtja. A szerb 
drámát irodalmunkban négy fordítás képviseli, de ezek közül is kettő könyv-
•arámát ültet át. A cselvígjáték legügyesebb szerb képviselője Trifkovic Kosta 
(1843—1875). Tőle két komédia jelent meg magyarul. A „Boldog újévet" 
Veselinovic Milorad (1895), „A szerelmes levél" címűt Kalcsok Leó (1908) 
fordította. Ez utóbbit előadták a Nemzeti Színházban is. A két könyvdráma 
-montenegrói tárgyú és a montenegrói uralkodóház két tagjától származik. 
Miklós montenegrói király „A Balkán császárnéja" (1880) c. 3 felvonásos 
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tragédiáját Grujits Lyubomir és felesége fordították magyarra (1909). 
A másik könyvdráma Petrovic-Njegos II. Péter, Montenegró utolsó püspök-
fejedelmének műve, a „Hegyek koronája"; fordította Gviszálovics Veszelin 
(1902). — Kéky Lajos: Csathó Kálmán. A gentrynek sok, nagyon jól lá tot t 
gyarlósága mellett is ebben a körben találja meg legszeretetreméltóbb alakjait 
Csathó. Ennek a világnak nemcsak embereihez, hanem tárgyaihoz és emlékei-
hez is meleg szeretet fűzi. A kúriák mellett a vidéki magyar kisváros alakjaira 
is sok derűt áraszt. Még fővárosi emberei is nagyrészt a vidékről kerültek 
fel; a „bennszülött" pestiek nem igen érdeklik. A jelen társadalmi életből 
merített tárgyú regényeiben legjellemzetesebb alakja a leány, ki a férfiért 
vívott harcában nem ismer kíméletet. Ez a típus legvégletesebb vonásokkal 
talán Ibolykában, a kis pesti démon-csemetében van rajzolva. Legszebb s leg-
vonzóbb vonásokkal rajzolt női alakja az örmény trafikoskisasszony, Karingécz 
Vilma (Most kél a nap). Míg leányalakjai rajzában nehezebb volna más író 
hatására utalnunk, addig hőseinek képén gyakran pillantunk meg egy-egy 
Jókaira vagy Herczegre valló vonást. Legrokonszenvesebb ifjú hőse Bontha 
András (Most kél a nap) egészen Jókaira emlékeztetőn indul. A férfiak általán 
nemcsak kevésbbó eredetien vannak jellemezve nála, hanem mintha rokon-
szenvétől is távolabb állnának. Csathó bölcs fölénnyel nézi embereit s kissé 
ironikusan szemléli a világot is. De mégis mintha borúsabb volna világ-
szemlélete, mint ahogy első tekintetre látszik. Az élet küzdelmeiben a siker 
nem a jóknak jut, hanem az ádázul intrikáló, hidegen számító nőknek s az 
erőszakos, léha férfiaknak. Írói készsége inkább a részletekben erős, mint az 
egészben. Kitűnő megfigyelő s ehhez az adományához hű emlékezőtehetség 
járul. Inkább az apró kompozíció mestere s elbeszélései szerkezet s hangula-
tosság tekintetében sikerültebbek regényeinél. Nem is az a főerőssége, amit 
elmond, hanem az, ahogyan elmondja. Munkáinak érdekességét növeli azzal is, 
hogy egyes szálakkal mintha ismert írók és művészek alakjához fűzné őket, 
de ízlése visszatartja attól, hogy kulcsregényeket írjon. Legtöbb munkájában 
a történet egyszerű és sovány, de egy sereg eredeti alakot hoz össze benne, 
s azzal érdekessé tudja tenni. Kedvelt tárgykörétől messzebb megy vissza a 
múltba „Földiekkel játszó égi tünemény" c. regényében, melynek hőse Csoko-
nai. E regénynek legnagyobb értéke korrajza. Terjedelemben s művészi becs-
vágyának komolyságában elüt Csathó többi munkáitól regénytrilógiája, a 
„Lányok, anyák, nagyanyák". I t t — két család történetében — történel-
münknek legújabb korát, az ötvenes évektől a kommiinig akarta festeni. 
Cselekvénye két nőnek gyűlölettől hevített versengése, melyben egyéni érdekük-
nek áldozatul dobnak mindent s utoljára az országot is vérbe és "lángba 
borítja gyűlölködésük. A trilógiát összefogó gondolat — az, hogy az engesz-
telhetetlen gyűlölet mindent feléget lángjában — erővel teljes; de a kivitel-
ben vannak fogyatkozások. A regényben erős allúzió van a kornak egy vég-
zetes családi viszályára, de a szerzőtől távol áll, hogy történeti családokat 
és személyeket pellengérezzen ki. Legújabb regénye, a „Felhők lovagja" vissza-
térést mutat Csathó régi világához és kedves alakjaihoz. E regény alapjában 
az ábrándos, hiszékeny leány s a lelkiismeretlen férfi örök története. A regény 
két részre szakad. Az első, a pusztai idill, tele van kedvességgel és élettel, 
a második nem látszik sem új, sem szerencsés leleménynek. 

Irodalomtörténet. 19 
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Erdé ly i He l ikon . — 1929. évf. 7. ez. Tamási Aron: Benedek Elek 
halálára. Kegyeletes megemlékezés a nemrég elhúnvt jeles szépprózaíróról. 
„Hős volt, bátor és igaz: ennek a földnek egyetlen szemünkelőtti vértanuja; 
testvére a régieknek, akiket úgy szeretett: Apáczainak, Mikes Kelemennek, 
Körösi Csornának, a keveseknek, az örökké élőknek." — Móricz Zsigmond: 
Hajnali hangok. A szerző visszaemlékezései Tiszacsécsén töltöt t gyermek-
korára. •— Kuncz Aladár: Erdély az én hazám. (Csendes beszélgetés Aprily 
Lajossal.) Aprily első bemutatkozása Budapesten az lesz, hogy a Kisfaludy-
Társaságban egy hatalmas lendületű drámai költeményt fog felolvasni PáriS-
haláláról. Görög a tárgya az „Idahegyi pásztorok"-nak, időmértékes vers-
formában van írva s mégis az erdélyi gondolat terméke. Akik Pesten hallani 
fogják, megértik majd belőle az erdélyi magyar irodalom üzenetét. — 
Beményi József: Magyar írók angol nyelven. Az angol nyelven hozzáférhető 
magyar művek felsorolása után a szerző megállapítja, hogy igazi nagy, 
valódi számottevő magyar irodalmi siker még nem volt Amerikában. Egyelőre 
ínég csak ot t tartunk, hogy már kezdenek tudomást venni a magyar irodalom-
ról. (Érdekes adata a cikknek, hogy a szerző tudomása szerint valaki most 
írja Molnár Ferenc életrajzát regényes formában s a „Pál-utcai fiúk" néhány 
newyorki iskolában kötelező olvasmány lett.) — Három önéletrajz. (Dsida 
Jenő, Markovics Bodion, Szántó György önéletrajzai, Bánffv Miklós gróf 
ceruzarajzaival. — Kádár Imre: A negyedik maroscécsi találkozás. Beszámoló 
az Erdélyi Helikon néven ismert írói csoport terveiről. Érdekes ezek közül 
az a pont, mely szerint az idén elkészül a magyarnyelvű szász, és a német-
nyelvű magyar antológia, továbbá, hogy a román irodalommal felvett t iszta 
és baráti összeköttetést még jobban el fogja mélyíteni a tél folyamán rende-
zendő bukaresti Helikon-est. A magyar kultúra egységének, az új erdélyi 
irodalom bemutatkozásának ügyét kívánja szolgálni az az irodalmi estélyr 

amelyet a nagysikerű budapesti est mintájára Szegeden rendez az idén a 
Helikon. — (K.): Felesleges .Jobboldaliság". A cikk szerzője szerint György 
Lajos a Revue des Etudes Hongroises-beli tanulmányában nem eléggé érdeke-
sen válogatta meg a legújabb erdélyi magyar szellemi élet ismertetésére szánt 
adatait. — Ks.: Irodalmi „baloldaliság''. A cikkíró szerint a kolozsvári 
Munkás Újságnak Benedek Elekről szóló nekrológjában nem lett volna szabad 
ezt írni: „Benedek Elek polgári mesélő volt, s így meglehetősen messze állott 
at tól a gondolatkörtől, mely a proletariátust egy új világ megteremtésének 
harcában vezeti", — mert ezt a megállapítást nem vallhatja magáénak sok 
és öntudatos munkás. 

Irodalomtörténet i K ö z l e m é n y e k . — 1929. évf. 3. sz. Czeizel 
János: Kazinczy tudományos tollharcai (I.). Kazinczy folyton hangoztatta 
a tollcsaták hasznát, de ilyenkor az eszmék nemes harcára gondolt, mely 
nem ismer mellékes célokat. A XIX. század tizes éveinek közepén kezdődött 
a nagy csata: felvonul az orthologusok élén Beregszászi Nagy Pál, Siposs 
József és Zsombori József. Midőn Beregszászi Nagy Pál Dissertatio philo-
logica-ja 1815-ben megjelent, Kazinczy elhatározta ugyan, hogy felelni fog 
rá a nyilvánosság előtt, de kedvetlenül fogott a munkához. Nemsokára meg-
változott eredeti terve, mert két újabb számottevő munka jelent meg a nyelv-
újítás ellen; egyik Zsombori Józsefnek Egv-két. észrevétel a magyar nyelv 
mostani állapotáról c. értekezése, a másik Sipos Józsefnek ó és Űjj Magyar c. 
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munkája. Minthogy Kazinczy úgy érezte, hogy e müveknek éle ellene irányul, 
arra a gondolatra jutot t , hogy nem külön-külön felel mindegyikre, hanem össze-
foglalva az ellenfelek állításait, egyszerre adja meg a választ. Űgv látszik, a 
legnagyobb hatást Zsombori értekezése tette rá; több ízben készült a felelet 
megírására, idővel azonban mégis lemondott szándékáról és csupán A Klop-
stock Messiása eránt kiadott jelentés ben bírálta röviden s tárgyilagosan 
Kijelenti, hogy a szépíró „szabad hatalmú Ura 's Törvényszabója a' Nyelv-
nek", de ne féljünk attól, hogy hatalmával visszaél, mert mindig tudni fogja, 
mit enged meg a nyelv természete, mire mutat példát a régi s új nemzetek 
irodalma és mit kíván az esztétikai érzés. — Császár Elemér: A középkori 
magyar vers ritmusa ( III . és bef. közi.). A címben írt tétel folytatólagos 
tárgyalása az idetartozó emlékek részletes elemzése alapján, gyakori utalással 
Horváth Jánosnak a tárgyról szóló eltérő megállapításaira. — Waldapfel 
József: Jeruzsálem pusztulása (I.). Hosszabb értekezés Katona József ismert, 
de (Kidig kevés figyelemre méltatott színdarabjairól. A darab főforrása tudva-
levőleg Josephus Flavius Bellum Judaicumja volt. A szerző tüzetesen tanul-
mányozza, mily művészi tudatossággal alakította Katona a cselekmény 
anyagául kínálkozó rémes eseményeket. (1. A drámai cselekmény és forrása; 
2. A dráma személyei.) — Adattár: Lugosi Döme: A piaristák szegedi szín-
játékai (II. és bef. közi.). Az 1752—1800 közt előadott darabokra vonat-
kozó, rövid latin följegyzések. — Timár Kálmán: Adatok Jáncz Menyhért 
életéhez. A szerző a nagy gonddal felkutatott adatok nyomán — cikke 
végén •— időrendben is megjelöli az 1743-tól 1800-ig élt jeles pálos szerzetes 
pályarajzának főbb állomásait. — Gálos Rezső: Adatok Szemere Pál forrá-
saihoz. Szemere néhány verse német forrásának kimutatása. — Iíencke P á l : 
Kazinczy ismeretlen értekezése. Rácz Lajosnak az írod. tört . Közi. 1929. évi 
I. füzetében megjelent közleménye tévedésen alapul; a Bevezetés a Törvények 
Lelke nevű könyvhöz c. értekezés ugyanis Kazinczynak nem önálló dolgozata, 
hanem az olasz Beccaria Dei delitti e del'.e репе c. müvének szószerinti fordí-
tása. Kazinczy e töredék lefordításával megelőzte a magyar jogászvilágot. 
— Waldapfel József: Egy ledőlt diófához. Az ily című versben Baróti Szabó 
nem a nemzet pusztulását siratja, csak pillanatnyilag ébred lelkében bizal-
matlanság a virágzással szemben s a természetben lá to t t váratlan hanyatlás 
lá t tára ébredt hangulatában elébe tűnt rémképet hárí t ja el magától a nyo-
masztó szemlélet alól való felszabadulásképen kitörő fohásszal. — Császár 
Elemér: Riedele báró ismeretlen levele Kazinczyhoz. Egy 1807 szept. 7-éről 
keltezett levél közlése Ferenczi Zoltán másolata alapján. — Trencsény 
Károly: Egy régi kéziratos anthológia. Losonczy László (mult századbeli 
költő és nagykőrösi tanár) 1830—40 táján egybeírt szemelvénygyűjtemé-
nyének ismertetése. — Hegyaljai Kiss Géza: Tompa Mihály levelei miskolci 
kiadójához. Négy üzleti vonatkozású kézirat közlése. — Székely Károly: 
Dugonics Közmondás-gyűjteményének előszava. A kötet elé írt, de annak 
idején meg nem jelent bevezetés közlése. — Lukcsice Pál : Irodalomtörténeti 
vonatkozású levelek a XVI. századból. Istvánffy Miklós (1567 jan. 1-én Bécs-
ben kelt) levele Várdai Miklós kapitányhoz; Dudith András volt pécsi püspök 
(Krakkóban, 1571 okt. 3-án kelt) tudósítása u. a.-hoz; Melius Juhász Péter 
(Debrecenben, 1571 szept. 27-én kelt) levele Várdai Istvánhoz; Istvánffy 
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Miklós (Göncön, 1586 dec. 29-én kelt) levele Melith Istvánhoz. — Könyv-
ismertetések. Kozocsa Sándor: Irodalomtörténeti repertórium. 

K o t o b a - N o - H i k a r i . (Kiotói, latinbetűs japán folyóirat.) — 1929. évf. 
aug. 1. sz. Hangariya no Sizin, Kiss Menyhért Udi no Si: Dyooya да arukul 
Papp Ferenc Yakusuru. Kiss Menyhért Babaindulás c. versének harminckét 
sorra terjedő japán nyelvű fordítása Papp Ferenc bpesti ág. ev. hittanár 
tollából. — Szept. 1. sz. Hangariya no Sizin Arany János. Udi no Si: Ui ni. 
Arany János Itthon c. versének huszonnégy sorra terjedő japán nyelvű fordí-
tása ugyancsak Papp Ferenctől. 

Litera tura . — 1929. évf. 9. sz. Komor András: Benedek Elek. Bene-
dek Elek irodalomtörténeti jelentősége a magyar népmese-gyűjtők munkájánál 
nagyobb. Azok az irodalomtudomány számára megmentették a veszendőnek 
indult magyar mesevilágot, Benedek élővé tette a meséket. A népi mult 
mesehőseit behozta a gyermek mindennapos életébe,... valami csodás költői 
Kincset adott a gyermeknek, amelyből lírai zsongásnak, álmodozásnak felnőtt 
Icorára is futja. — Ballagiádák. Adomák Ballagi Mórról. — Somogyi Mária: 
A magyar rokokó-Ura Watteauja: Csokonai. A rokokó legnagyobb magyar 
mestere: Csokonai. Ennek a kornak nagy külföldi mestereit fordítja, részb?n 
mánozza, részben egyéni színnel keveri. Az allegorikus mitolegizálás divatjá-
nak hódol idelljeiben, ez a hangulat kap meg sokszor a Lilla dalokban is. 
Megvan költeményeiben a íinom erotika, a rokokó kacérsága, sőt a kor 
ízlése szerint való frivolság, sikamlósság, obszcén tréfa is. Az is rokokó-
sajátság, hogy nála a szenvedély nem vet nagyobb hullámokat. S míg a 
rokokó-kor előkelő világa távoltartotta magát a plebsztől, addig a gráciák 
magyar poétája Parasztdalá-ban kitűnő, realisztikus genre-képet fest, sőt 
•eltalálja a népdalok igazi hangját. — (n. a.): Molnár Ákossal... A Mikszáth 
Kálmán-díj ezidei nyertese a harminchárom éves Molnár Akos. Néhány évvel 
«zelőtt megjelent novellagyüjteménye „Gyereknek lenni", díjnyertes regényének 
címe „Végre egy jó házasság". (A cikk további része e regény tartalmát s az 
iró további terveit ismerteti.) 

M a g y a r Szemle . — 1929. évf. VII. köt. 1. sz. (Szept.) Farkas 
Gyula: Irodalmunk kétféle nemzeti érzése. A nemzeti érzés, faji érzés kate-
góriáit Beöthy Zsolt alkalmazta irodalmi ívndszerező elvekül, a nélkül, hogy 
jelentésüket szükségesnek tar to t ta volna közelebbről meghatározni. Beöthy 
könyvének megjelenéso óta azonban a nemzeti katasztrófa nemcsak a nemzet 
állapotában, hanem állam- és fajfelfogásában is sorsdöntő változásokat idéz-
nek elő. S mégis egyik újabb tanulmányban (Császár Elemér: Irodalmunk 
nemzeti jelleme) a Beöthy-féle irodalmi feljegyzés századeleji változata tükrö-
ződik, mely egy eredetileg alkalomszerű rendszerető elvből elméletet alkot és 
azt spanyolcsizmaként húzza rá minden irodalmi jelenségre. Beöthy óvatos 
fogalmazásán túlmenve a hazafias, kétségtelenül jóindulatú buzgalom itt a 
szintézis elvét az esztétikum kritériumává teszi meg. Fejtegetéseiből kitetszik, 
hogy nemzeti érzésen elsősorban hazafiasságot ért, vagyis a hazáért való 
rajongást, szóval egy egyszerű és problémamentes, kritikától húzódó optimista 
érzést. A magyar nemzeti érzés azonban, amint a legkiválóbb és legmagyarabb 
szellemek műveiben megnyilvánul, távolról sem ily egyszerű, hanem összetett, 
ellentétes, a nagy magyar szellemeknek egyik legégetőbb és legfájóbb problé-
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mája. A hazafiság ez egyszínű elképzelése a legfőbb oka annak, hogy az ú. n. 
konzervatív kritika értetlenül és ellenszenvesen fogadja az elszakított terüle-
teken kifejlődő magyar irodalmat. Azok, akik a magyart csak díszmagyar 
hazafiasságban szeretik elképzelni, Ady megítélésében is elszakadnak az ifjabb 
nemzedéktől, amely viszont a nemzeti kérdést sötét, keserű problematika tár-
gyának tar t ja . Pedig kétségtelen, hogy az a nemzeti érzés, az a hazafiasság, 
mely optimista öncsodálat helyett kritikával nézi önmagát, nemcsak hogy 
nem új és Adynál nem egyetlen, hanem az ősi magyar nemzeti érzés egyik meg-
nyilvánulási formája. Századeleji kritikánk elég kárt okozott azáltal, hogy ezt 
a tényt fel nem ismerte. Irodalmunk sokat hangoztatott és ma már általánosan fáj-
lalt kettészakadása talán nem következett volna be, ha ez az egyoldalú kritika 
nem befolyásolja közönségünket. A szerző ezután a legkiválóbb magyar 
elmékre való utalással s az idézetek gazdag soiával bizonyítja, hogy a sokat, 
vitatott faji tudat irodalmunkban soha nem volt kizárólag oly kiegyenlített, 
formálisan harmonikus érzés, aminőnek az egyoldalú elmélet hirdette. Pesszi-
mizmus és tragikus öntudat két jegye a magyar nemzeti érzésnek, de termé-
szetesen nem maga a nemzeti érzés. E jegyek százados eredetére való rá-
mutatás is csak annak igazolását célozza, hogy a magyar nemzeti érzés sokkal 
összetettebb, mintsem, hogy az a hazafiság szólamával elintézhető volna. 
A Beöthy-féle, egykor alkalomszerű irodalmi rendszerező elv nem lehet ma min-
dent irányító kritikai elv, mikor már száz evvel ezelőtt sem volt az. De külö-
nösen nem lehet az az elszakított területek magyar irodalmának megítélésében, 
ahol a nemzeti érzésnek egy új irodalmi változata jelentkezik. „Nem kell pró-
fétának lennünk, hogy felismerjük: a jövendő, éppen úgy, mint a mai magyar 
közönség az Aprily Lajosokban, Mécs Lászlókban, Eeményik Sándorokban 
fogja az igazi magyarság költői reprezentánsait feilsmerni, tekintet nélkül 
ama kritikákra, melyek önmagukat zárják ki a magyar érdekek méltánylásából 
és élvezetéből. — Eckhardt Sándor: A küllőid és a magyar tudományos élet-
Még a legnagyobb rosszakarat mellett sem szenvedtünk volna annyi kárt, ha 
a háború előtt a magyar történelemről, néprajzról és gazdasági életről még 
oly vázlatos, de pontosabb fogalmak mentek volna á t a tudományos köz-
tudatba, mint amelyekkel a béketárgyalások idején találkoztunk. Ha jól körül-
nézünk, látjuk, hogy ma már elég szép számmal akadnak a külföldi tudósok 
között is, akik a magyar nyelvvel és a magyar tudományos világgal közvet-
len kapcsolatot keresve, megtanulják nyelvünket, még pedig azért, hogy tudo-
mányos irodalmunknak hasznát vehessék. Az idetartozó adatgyűjtés bizony-
sága szerint csakis az ú. n. nemzeti tudományok, tehát a nyelvészet, történe-
lem, régészet és néprajz az, ami a tudósvilágot a magyar nyelvű tudományos 
termelésből érdekli. (A szerző ezután névszerint is felsorolja azokat a finn, 
észt, francia, német, svéd, norvég, orosz, olasz, angol, cseh, oláh, lengyel,, 
horvát és török kutatókat, akik a föntebbi megállapítás értelmében szóba jöhet-
nek.) A magyar kultúrának tehát nem annyira a propaganda, mint a becsületes 
munka szerzi meg a nemzetközi elismerést. A magyar kultúrpolitika illetékes 
tényezői kezdik is ezt már észrevenni és ezért nehezedik rá újabban a magyar 
tudósokra bizonyos fokig a kultúrdiplomatai misszió, melyre pedig a magá-
nyos kutatáshoz, csendhez, munkához szokott tudósok közül nem mindenki 
alkalmas. 
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M a g y a r - Z s i d ó Szemle . — 1929. évi. 7—12. sz. Vidor Pál: Adalékok 
Jókai Mór zsidó vonatkozásaihoz. Jókainak -Levente c. színdarabjában a stílus 
és a cselekvény egyaránt gazdag bibliai, esetleg hagyományos anyagot tar-
talmaz; e mii közvetett módon a zsidó vallás érdekes jellemzését nyújtja és 
Ráhel asszony szerepében megmutatja, mint, tükröződnek a zsidó vonások egész 
országra szóló események világánál. 

M a t e m a t i k a i és F iz ika i Lapok. 1929. évf. jan.—jún. füzet. Sár-
közy Pál: Kerekgedei Makó Pál élete és matematikai működése. Az 1724—1739-ig 

élt jeles mennyiségtantudós életének és munkásságának összefoglaló ismertetése. 
Makó Pál egyik nagy érdeme, hogy mennyiségtani müveivel mind Ausztriában, 
mind Magyarországon fölkeltette az érdeklődést a felsőbb matematika iránt 
és ezt az érdeklődést gondosan ápolta. 

N a p k e l e t . — 1929. évf. 17. sz. Halász Gábor: Az újabb regényről. Az 
újabb regényre jellemző: az elbeszélésnek elméleti fejtegetésekkel súlyosbítása, 
a mesterséges társadalom teremtés, a kavargó tudatállapotokat, a pillanaton-
ként változó belső életet ábrázolás, játékos fölény az alakokkal szemben, a 
stíluscserélgetés, a regény menetébe a regényforma problémáinak belejátszási, 
a fikciót leleplezés, az olvasót zavarba ejtő fogások. Mindezek intellektuális 
irói eszközök. A regényírásban is, mint más alkotó munkában, a háború után 
egyre nyilvánvalóbb az intellektus új önérzete. A gondolat lassanként vissza-
nyeri elvesztett tekintélyét, művészetet, irodalmat, életet irányító hatalmát. 

N y u g a t . — 1929. 2. sz. Tóth Aladár: Londesz Elek. Negyven eszten-
dős újságírói jubileuma alkalmával jelent meg „A mennyei koldúsasszony" 
című kötete; e versekből e szépség szomjazója emelkedik elénk, Rosettire emlé-
keztető stíl- és formaszépséggel, a szépséget az életbe átültetni törekvő aka-
rattal. Nagy tanultság jellemzi, anélkül, hogy a természet üde lehellete ki-
szorulna világából. — 4. sz. Rákosi Jenő halála alkalmából hoz cikkeket 
Schöpflin Aladár, Kosztolányi Dezső és Feleky Géza tollából. Az első sorra 
veszi harcait: az érvényesülésért, s e harc kapcsán felfrissült a magyar dráma; 
Tisza Kálmán politikája ellen a nemzetben élő érzelmi posztulátumok párt ján; 
a nemzetiségi kérdés sodrában; Tisza István oldalán a radikalizmus ellen a 
konzervatívizmus védelmében a Nyugat ellen; végül az ellenforradalom kilen-
gései ellen és a revízió szolgálatában. Kosztolányi a haldoklónál te t t utolsó 
látogatását meséli el. Feleky személyes reminiszcenciákat elevenít fel. — Nagy 
Endre: Hajnali beszélgetések Jókairól. Lirizálás Jókai írói értékelése körül. — 
6. sz. Oláh Gábor: Tóth Árpád költészete. T. A. a modern élet hétköznapi 
dolgait is költészetté tudta tenni, mert mindent ösztönösen a halál szem-
pontjából nézett. A szelid bánat költője, verseiben a szép szomorúság dalosa; 
de fantáziája festői, pontos és színes. — 9. sz. Marczali Henrik megkezdi 
emlékeinek közlését. 

Élet . — 1929. 1. sz. Vas Tamás: Nagy Miklós. A jezsuiták nevelése, 
de benne van magyar őseinek virtusos életkedve. Verseiben a magyar fájdal-
mak költője, a magyar tájak szerelmese, a családi tűzhely emlékeinek kegye-
letes fűzögetője. — 3. sz. Herényi László: Babits huszonötéves határkövénél. 
Áttekinti Babits költői pályájának egész folyamát: ezerszínű líráját, regé-
nyeinek líraiságát, Dante fordításának értékét, levetkőzhetetlen katolicizmu-
sát. — 5. sz. Alszeghy Zsolt: A modern magyar irodalom. Kimerítő kritikai 
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ismertetés Várkonvi Nándor könyvéről. — 7. sz. Berénvi László: Harsányi 
Kálmán. Harsányi pályájának áttekintése. — 11. sz. Alszeghy Zsolt: Harsányi 
Kálmán. Megindult hangon búcsúzik Harsányi Kálmántól, a magyar érzés 
tüzes emberétől, a választott poétától, az emberszeretettel tele szívtől. 

Pász tor tűz . — 1929. évf. 14. sz. Szász Endre: Búcsú a Farkas-utcai 
színháztól. A kolozsvári „Magyar Nemzeti Szinház" múltjának áttekintése 
abból az alkalomból, hogy „az ú j városfoglalók a régi Kolozsvárnak ezt a 
szerves részét a maguk Kolozsvárjába mentik á t" . — 15. sz. R. BerdeMária: 
Aprily elmegy. Búcsúztató sorok abból az alkalomból, hogy az eddig Erdély-
ben élt jeles költő Magyarországba költözik. — Kováts József: Török Gyula és 
Kolozsvár.á Adatok a fiatalon (1919-ben) elhúnyt, tehetséges regényíró Török 
Gyula pályarajzához. — Hadik Mihály gróf: Az Ady-kérdés revíziójához. 
Ady revíziója elkésett. Tömegek hordják szívükben, vérükben és idegeikben . . . 
Ady a magyar szívekbe temetkezett, tömegek hordozzák maguk előtt lobog-
tatva, mint egy zászlót. Túlnőtt a művészeten. Hitté lett. — 16. sz. Negyedszer 
szállták meg Erdély írói a marosvécsi várat. (Képekkel.) Tudósítás az erdélyi 
magyar írók marosvécsi összejöveteléről. — 17. sz. Vásárhelyi János: Károli 
Gáspár (1529—1592). Megemelékezés a jeles bibiliafordítóról születése négy-
százéves fordulója alkalmából. — 19. sz. R. Berde Mária: Nagyapóéknál. 
Hangulatos megemlékezés a Benedek Elek otthonában tet t látogatásról. 

P r o t e s t á n s Szemle . — 1929. évf. 7. sz. Gulyás Pál: Mantskovit 
Bálint a vizsolyi biblia könyvnyomtatója. A hazai könyvnyomtatás XVI. 
századi mestereinek egyik legértékesebbike Mantskovit Bálint volt, aki első-
sorban mint a vizsolyi biblia könynyomtatója írta be irodalmunk történetébe 
a nevét. Mint Bornemisza Péter semptei, majd detrekői nyomdájának műveze-
tője került 1573 elején Lengyelországból hazánkba s i t t élt 1597-ben bekö-
vetkezett haláláig. A szerző nagy alaposságra valló utánjárással kíséri végig 
pályáját, miközben sok téves adatot helyesbít. — Kerecsényi Dezső: Aesopus 
magyar nyelven. A XVI. század folyamán két változatban jelentkezik a magyar 
Aesopus. Az egyik Pesti Gáboré, a másik Heltai Gáspár százfabulás mese-
gyűjteménye. Pesti magyar Aesopusa nemcsak a gyakorlati életbölcseség tár-
háza, hanem szépirodalmi hangsúlya is van. Szépirodalmi volta formatisztele-
tében rejlik, s ez korlátozza, hogy átlépje a latin szöveg kereteit. Heltainál 
már nem a mese művészi alkatának közvetítése az új motívum, hanem az 
hogy ezeknek a meséknek „értelmük" van. Az értelem, a tanítás föléje nő 
az irodalmi anyagnak. Amennyit veszít az aesopusi fabula formaművészetben, 
annyit nyer életszerűségben. Íme a magyar testbe jutott idegen anyagok két-
féle reagálása. Pestié az akkor már talaját vesztő, mert csak emberre építő 
tiszta humanizmus rokonszenves felgyúlása, Heltaié a korigényeket meglátó, 
tömegmozgató szociális hatni akarás. Az elkövetkezett irodalmi fejlődés két 
alapképlete rejlett bennük. — 8. sz. Kerecsényi Dezső: Régi magyar nyelv-
tanok. A rendszerbefoglalás nagy feladatai mellett minden régi magyar nyelv-
tan egyúttal fölfedező út a magyar idioma rejtett, önmaga-teremtette sajá-
tosságai felé. Az európai főnyelvekkel való itt-ott egyezések erőtlenségét igen 
hamar belátják, hogy azután végérvényesen kikössenek a héber rokonítás gon-
dolatánál. A héber rokonsághoz való ragaszkodás, miután euópai nyelvhez 
nem tudunk hozzásimulni, biztosítja a társtalan magyar nyelvnek az előkelő 
lingua sancta minden tudományos tekintélyét. Az ortografia nyilt kérdései a 
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icgi nyelvtanok praktikuma. Ez gondot ad Sylvestertől Tótfalusi Kis Mik-
lósig mindenkinek s nem egyszer indíték a nyelvtanításra. — Hegyaljai Kiss-
Géza: Tompa barátsága Szemere Miklóssal. Szemere tanult Tompától komoly-
ságot, Tompa is elsajátított valamit Szemere könnyed, derűs, tréfálkozó kedé-
lyéből. Költői barátságuk szép emléke marad az életen végigkísérő hűségnek 
és két nemes egyéniség egymásraható, értékes erejének. 

S z é p h a l o m . — 1929. évfolyam. — 7—8. szám. Szerb Anta: Az 
ihletett költő. Beizsenyi Dánile, mint igazi preromantikus, nemcsak ihle-
tett költő volt, hanem elméletben is az ihletet tartotta a költői tevékeny-
ség legfontosabb mozzanatának. — Eckhardtné Huszár Irén: Sík Sándor. 
Akár mint tudóst, akár mint költőt tekintjük, egy bizonyos: kevesen vannak 
megáldva nálunk a koneentrálatlan retorika mai formátlan korszakában, oly 
művészi formaérzékkel, mint Sik Sándor. A pünkösdi misztikus nyelváldás 
árad lelkében. — Farkas Gyula: A csehbarát Mécs László (válasz Császár 
Elemérnek, aki a Bucjapesti Szemlében kifogásoQta Farkas Gy.-nak Mécs 
Lászlóról írt füzete egyik-másik kitételét.) A szerzőtől távol áll, hogy Császár 
Elemér nemes gyökerű és kétségtelenül szükséges konzervatívizmusát kifogá-
solja, de szerinte rossz helyen keresi az ellenséget. Ezért azt ajánlja, hogy 
kritizálja minél szigorúbban az ifjabb nemzedék tudományos munkáit, s ne-
akarjon erőszakkal világnézeti szakadékokat támasztani egycélú, habár külön-
böző útú nemzedékek között. — Zolnai Béla: Neokonzervatívizmus, avagy 
mire megiéiiülünk. Idézetekkel tarkított cikk arról, hogy a kilencvenes évek 
tehetséges és modern esztétikusai: Papp Ferenc, Császár Elemér, stb. a kilenc-
venes évek uralkodó eszméiért harcoltak — a mai fiatalok — Makkai Sán-
dor, Sik Sándor, stb. Ady elismertetését propagálják. Teljes elismerés, hódolat 
illesse mindkét generáció meggyőződését, nemes törekvéseit. Mind a két nem-
zedék a magyarság fönnmaradását és haladását szolgálta korszerű eszközeivel. 

Szoc ia l i zmus . — 1929. évf. 9. sz. Szélpál Árpád: Ady-revízió. Adv 
Endre bátor hangja széttörte a régi, kopott formákat, amelyek az elavult 
gondolatokat összetartották és új hangja utat nyitott az új gondolatok for-
mába állásának. A magyar munkásság és a haladó szellem ezért vallja magáé-
nak Ady Endrét és mindazokat, akik új hangjukkal új gondolatok szállás-
csinálói. 

U n g a r i s c h e Jahrbücher . — 1929. évf. 1. sz. .Julius von Farkas: 
Ein deutsches episches Gedicht von Vörösmarty. Tanulmány a Szózat költő-
jének Csák és Zajonna szerelméről szóló német nyelvű elbeszélő költeményéről. 
Vörösmarty e kis műve esztétikailag nem nagy jelentőségű, de a magyar-német 
irodalmi vonatkozások szempontjából figyelemre méltó adat. — Dezső von 
Keresztury: Michael Babits, der Lyriker. Babits Mihály lírai költészetének 
méltatása a Versek (1902—1927) c. kötet megjelenése alkalmából. Babits tudós 
költő. Főjelentősége, hogy a modern magyar költészet világképét az európai 
kultúra értékeivel gazdagította. 

II . Hír lapok . 

N e m z e t i Ú j s á g . — 1929. évf. szept. 10. Tele vagyunk nagy írókkal 
is törpe könyvekkel. Suránvi Miklós beszéde a leányfalusi Gyulai-ünnepen. 
Soha a magyar életben olyan szükség nem volt Gyulai Pálokra, mint most... 
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Minden nagytiszteletű egyesület és kör és társaság a maga álláspontjáról 
ugyanazokba a hibákba esik, mint a kávéházi asztaltársaságok. A kritikus nem 
az írást, hanem az írót nézi. Innen származik a pajtáskodásoknak, a dicséretnek 
és gáncsoknak az a körbe-körbe hordozása, amit a kritikus nem mond ingyen . . . 
azonnal visszaköveteli uzsorakamatot szedve dicséretben, hódolatban és üzleti 
érdekeinek szolgálatában. 

P e s t i Hírlap. — 1929. évf. május 5. Hegedűs Lóránt: Szeretnék a 
szerelemről beszélni. Egyik egyetemi tanárunk tanulmányt fe t t közzé „irodal-
munk nemzeti jelleméről". E dolgozat szerint a magyar irodalomnak két külön 
jellemvonása van: a faji érzés és úri felfogás. A szerző éles hangon kifogásolja 
e megállapítás helyességét. — Jún. 16. Hegedűs Lóránt: Beszéljünk csak a 
szerelemről. A szerző az Ady-kérdésben évek óta hirdetett megértő álláspontja 
helyességének igazolására Klebelsberg gr. egyik cikkéből idéz, s egyben igen éles 
hangon kifogásolja némely magyar irodalomtörténetíró „szííkkörü" felfogását. 
Támadása elsősorban Császár Elemér ellen irányul. — Aug. 4. Hegedűs 
Lóránt: Az elsodort irodalom. A fel nem ismert tehetségek kora lejárt, bele-
jutottunk .abba a korba, amikor olyanokat is tehetségeknek ismernek el, akik 
ezzel a tulajdonsággal nem rendelkeznek. — Szept. 1. Eexa Dezső: Pikká her-
ceg és Jutka Perzssi első előadása. Az első magkyar operát, a Pikkó herceg-et, 
amelynek szerzője Chudi .József volt, 1793 május 6-án adtak elő a hajóhíd budai 
bejárata közelében levő színházban. (A kis cikk a darabbal kapcsolatos egvéb 
adatokat is közöl.) 

P e s t i Napló . — 1929. évf. júl. 2. Az egész ország ünnepelte az 50 
éves Móricz Zsigmondot. Hosszabb napihírszerű tudósítás arról, hogy Tisza-
csécse község díszpolgárrá választotta Móricz Zsigmondot. A cikk közli a 
közoktatásügyi miniszternek és Baltazár Dezső ref. püspöknek az ünnepelt-
hez intézett üdvözlő sorait. 

S z e g e d i Napló. — 1929. évf. jún. 29. sz. Szalay József: A kiskun-
félegyházi polgár. Móra Ferenc írói munkásságának hosszabb, ünnepi hangú, 
tartalmas méltatása abból az alkalomból, hogy a jeles költőt és széppróza-
írót szülővárosa megválasztotta díszpolgárának. Móra verseit, novelláit regé-
nyeit a magyar föld ihlette, azért nincs benne egyetlen hamis hang, egyetlen 
mímelt érzés, s ezért muzsikál a nyelve annyira magyar melódiákkal. írása 
úgy hat, mint Hegedűs Gyula alakítása. Mindkettő annyira emberi, hogy 
elfelejtetik velünk a művészt. Humoruk könnyfátyolon á t csillogó, bölcs;, 
hangjuk szinto lopakodó. Azt az egyet lehet Mórának szemére vetni, hogy 
kócsagtisztaságú tollát belemártotta a politika zavarosába. Ki is kapott érte-
eleget. 


