
FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

(Folyóiratok és hír lapok irodalomtörténeti vonatkozású cikkei. 
Munkatársak: Alszeghy Zsolt, Baros Gyula, Gulyás Pál, Halász 

László, Pintér Jenő.) 

1. Folyóiratok. 
Akadémiai Értesítő. — 1929. évf. 6—9. sz. Berzeviczy Albert: 

Megemlékezés id. Szász Károlyról születése századik évfordulója alkalmából. 
Lelkének gazdagsága mellett is megőrzött összhangja s egyensúlya magya-
rázója roppant munkásságának. Páratlan világirodalmi műveltsége s ezáltal 
kifinomult ízlése talán legfontosabb tényezője irodalmi szerepének, mert el-
mondható, hogy ő gazdagította legtöbb értékes idegen irodalmi elemmel saját 
irodalmunk eszme- és formavilágát. — Horváth János: Szász Károly emlé-
kezete. Szász Károly nem spontán, teremtő költői tehetség volt, hanem a leg-
fogékonyabb irodalom-impresszionisták egyike. Benne u. i. az irodalom, a köl-
tészet benyomásai csaknem mélyebbre hatoltak s hatékonyabban ihlették 
alkotásra, mint az életé. Ihlete mintegy folytonos készenlétben van s be-
nyomást, alkalmat, eszmét, témát üstökön ragadva, érlelés nélkül rögtönöz. 
Ami a kifejezést illeti, annak ő mindenkor jeles művésze volt. Stílus-érzéke 
szinte alkotóerőszámba megy. Az ő költészete nem pusztán lélektani kényte-
lenség; ész, műérzék, ízlés, alkotás-becsvágy a: erősen résztvesznek sugalma-
zásában. Vannak azonban tartós, nagy érzései s köztük első helyen a családi 
szereteté. Hiányzik belőle minden elfogultság. Túlzást legfeljebb boldogsága 
rajzaiban ha találunk. Még a hazaszeretete, ez egyik leghevülékenyebb sugalma-
zója sem ragadja szónoki fellengésekre s elsietett ítéletekre. Valóságos emlék-
beszédek, költői esszék az ő ünnepi ódái, érzés és tanulmány többnyire sze-
rencsés szövetkezésének termékei. Nem jól fogjuk fel Szász Károly költői jel-
lemét, ha ilynemű költeményeinek aránylag nagy zömét az alkalom parancs-
szavából magyaráznék. Nem az alkalmat, hanem a tárgyat ragadta ő m:>g 
mohón, ihletre szomjasan. Összes irodalmi munkásságából drámáit morzsolta 
szét leghamarább az idő. Az epikában szerencsésebb volt. I t t a részletek szép-
sége, a nyelv varázsa jobban, feledtetik a koncepció gyöngéit. Műfordításai 
szerves része a magyar klasszikus irodalomnak. Leginkább oly egyéniségek és 
stílnemek megszólaltatása sikerült neki, aminőkhöz hasonlók, rokonok saját 
klasszikus költészetünkben is díszlettek. Általában a legnagyobbakkal hiú 
versenyre kelni nem iparkodott, de igenis, követte vezérfényüket s ott járt 
nyomukban, mint példájuktól áhítatra gerjedt munkatársuk, alázat tal s lan-
kadatlanul vetve, aratva ővelük. — Berzeviczy Albert: Beszéd a Jókai-slr-
eviUk felavatásán 1929 jún. 2-án. A Jókai-síremlék gyűrűalakja példázni 
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látszik az örökkévalóságot: a Jókai halhatatlanságát, míg köveinek az idővel 
dacolni hivatott szilárdsága az ő alkotásainak maradandóságát hirdeti. — 
Berzeviczy Albert: Megemlékezés gróf Andrássy Gyuláról. Gróf Andrássy 
Gyula főműve: „A magyar állam fönnmaradásának és alkotmányos szabad-
ságának okai" alapvető jelentőséggel bír, mint a magyar történelemnek poli-
tikai, jogtörténeti és történetbölcse!eti mélyreható és a legmagasabb szem-
ponthoz emelkedő elemzése. — Balogh Jenő: Adatok az Akadémia történeté-
hez és jövő munkaterveink. Az 1929 május 12-i ünnepi közülésen bemutatott 
főtitkári jelentés. — Császár Elemér: Ünnepi beszéd Lehr Albert síremlékének 
Ukplezése alkalmából (1929 jûn. 11-én). Hogy a Toldi-ban rejlő nagy erkölcsi 
és esztétikai erő szétáradt az egész magyar földön, abban jelentős része van 
Lehr Albertnek is. 

B u d a p e s t i S z e m l e . — 1929. évf 10. sz. Gálos Rezső: Egy ismeret-
len Bánk Bán-dráma. Kőmíves Kolos szombathelyi tanár gimnáziumának régi 
kéziratait rendezgetve bukkant rá egy — sajnos — címlap nélkül szűkölködő, 
háromfel vonásos szomorújátékra, egy eddig ismeretlen Bánk-tragédiára. A darab 
nem vetekszik Katonáéval, sok naivság van benne, de helyenkint oroszlán-
körmöket is árul el; kezdő munkája valakinek, de mind tárgyával, mind 
Íratásának idejével irodalomtörténeti jelentősége van. Szerzőjét nem ismerjük. 
Kőmíves megállapítása szerint Hajós József, későbbi veszprémi kanonok írta 
le pesti növendék-pap korában, 1815—1819 közt. Szerzője talán Horváth 
József lehet, aki Szombathelyt, 1825-ben megjelent költeményeit gróf Erdődy 
Kajetánnak ajánlotta. A drámának hibája, hogy szerzője nagyon ragaszko-
dik forrásaihoz (Bonfinihez és Pesslerhez) és igazi formáló ereje nincs. A darab-
nak irodalomtörténeti jelentőséget ad az a körülmény, hogy ugyanabból az 
időből s egymástól függetlenül immár harmadik Bánk bánunk került elő. Más-
más felfogással készült mindegyik, de az idegenek gyűlölete valamennyinek 
megadja erős nemzeti bélyegét, a korszerűségét, azt a vonását, hogy a mult 
század elejének hangulata költőinknél éppen Bánk tragédiáján á t szólal meg. 
— Kékv Lajos: Benedek Elek (1859—1929). Talán egyetlen írónk sincs, ki 
annyira csitíthatatlan vágyódással sóvárogna vissza szülőföldjére s annyira 
idegenül érezné magát a fővárosban, mint Benedek Elek. A szülőföldjétől s 
ifjúságától elválasztó térbeli és időbeli távolság eszményítő hatása megszépíti 
azt a kis székely világot, mely regényeinek és elbeszéléseinek vágyait és alak-
jait szolgáltatja. Írói értékére vonatkozólag maga teszi azt a vallomást, hogy 
az arany középszeren felül soha nem emelkedett. Emlékét a legfogékonyabb 
szívekbe ír ta be: a gyermekekébe. — 11. sz. Olay Ferenc: A magyar szín-
játszás története az utódállamok területén (1918—1928). A hiteles adatokra 
támaszkodó hosszabb tanulmány, azokat a tervszerű erőszakoskodásokat 
ismerteti, melyekkel az utódállamokban a magyar színészetet tönkretették. — 
Hankiss János: A tudomány a szépirodalomban. (II.) Jules Verne müveinek 
részletes elemzése a címben ír t szempont szerint. — Berzeviczy Abert: Fraknói 
Vilmos síremléke előtt. (Ünnepi megemlékezés a jeles történetíró síremlékének 
a budapesti kereptsi-úti temetőben (1929 okt. 10-én) történt bleplezése alkal-
mából.) A történelmi érdeklődés és ismeretvágy még sok évtizeden át fog 
bőven meríteni az okulás ama gazdag forrásaiból, amelyeket Fraknói 63 évre 
terjedő munkássága számunkra feltárt. — 12. sz. Papp Ferenc: Gyulai Pál 
Gernyeszegen. Gyulai Pál 1851 május 23-tól 1852 november közepéig tar-
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fózkodott Erdélyben, Gernyeszegen, mint gróf Teleki Domokos titkára. Ez az 
időszak írói és költői egyéniségének fejlődésében az erőgyűjtést jelentette. 
Tó szolgálatot tet t neki a kb. 6000 kötetre terjedő könyvtár is, melynek 

Ttndezésére maga vállalkozott. (A gernyeszegi élményeknek és tanulmányoknak 
Gyulai költészetében mutatkozó nyomaira a szerző adatszerűleg is utal.) — 
Hankiss János: A tudomány a szépirodalomban: Jules Verne. (III . és bef. 
közi.) Verne nagy ötlete: a tudomány értékesítése a szépirodalom javára. 
Balzac és a naturalisták módszert kértek kölcsön a természettudományoktól 
s mert koruk emberei akartak lenni, a regényt a természettudomány szolga-
Hágába hajtották. Verne a tudomány anyagát használja fel, de megőrzi az 
irodalom módszerét s a maga világnézetét. 

D e b r e c e n i Szemle . — 1929. évf. 7. sz. Gulyás József: Zempléni 
Árpád hátrahagyott versei. Zempléni Árpád a Nemzeti Múzeumben s a sáros-
pataki főiskola levéltárában található kiadatlan kéziratainak bizonysága sze-
rint élete vége felé szívesen foglalkozott műfordítással. — S. Szabó József: 
Ki volt az 1556. évi váradi énekeskönyv emendatora? Adatok Literátus 
Ferencről (alias János deák-ról) az 1566-ik évi váradi énekeskönyv állítólagos 
omendátoráról a Debrecen város jegyzőkönyvében olvasható (1573. és 1574. évi) 
ífljegyzések alapján. 

Deutsche—Ungarische Heiinatsblätter. — 1929. évf. 1. sz. Béla 
v. Pukánszky: Die Anfänge der deutschen Kalenderliterat иг in Ungarn. 
A magyarországi németnyelvű naptárirodalom első nevezetesebb művelői a 
bártfai származású Heinisch Gyögy (1549—1618) és a késmárki „császári 
mathematikus Frölich Dávid (1600—1648). — 2. sz. Béla v. Pukánszky : 
Lessing und Franz v. Kazinczy. Lessing munkásságából főkép a tanít > 
mesék és a színdarabok érdekelték Kazinczyt. — 3. sz. Jolantha v. Pukánszky— 
Kádár: Die Anfänge der ungar. Schauspielkunst und das deutsche Thealer in 
Ungarn. Értekezés a magyar színművészet kezdetéről s a német színházhoz 
való viszonyáról. — Johann Koszó: Über Wielands Beliebtheit in Ungarn. 
Wieland magyarországi kedveltségének irodalmi nyomai szinte a világháborúig 
kimutathatók. — Stephan Kozákv: Holbeins Einfluss im ungarischen Todes-
gidicht an Georgius Pesti. Holbein hatása Pesti György haláltáncénekére. 
(P észlet a szerzőnek a Haláltánc története c. németnyelvű háromkötetes, 
sajtó alat t levő művéből.) — 4. sz. Johann Koszó : Der deutsche Methodenstreit 
und die ungarische Literaturgeschichtsschreibung. A magyar irodalomtörténet-
írás sokat köszönhet a németnek s fejlődése folyamán — ami a módszert 
illeti — hasonló válságokon ment át, mint emez; remélhető, hogy e válságok-
ból éppen úgy megerősödve is fog előbbre haladni. — Jolantha v. Pukánszky— 
Kádár: Wiener Bühnenüberlieferungen im ungarischen Volksstück. (I. Das 
Volksstück als Literaturgattung.) A magyar népszínmű, amely kezdetben a 
bécsi népdrámák befolyását mutatja, későbbi fejlődése során — az irodalom 
népies irányának hatására — mind nagyobb eltérést mutat előző minta-
képeitől. 

Egyetemes Philologiai Közlöny. — 1929. évf. 4—7. ez. Eckhardt 
Sándor: Középkori természetszemlélet a magyar költészetben. Az ókori ter-
mészettudomány számos becses megállapítás mellett sok misztikus és naiv 
hiedelmet sorozott a természeti tények tárába. Talán a Kr. u. II. században 
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Alexandriában készült az az ismeretlen szerzőtől való könyv, amelyet Pkysio-
logus címen emlegetnek s amely valószínűleg iskolai célokra szánt kivonatos 
egybeállítása az antik monstrum-hiedelmeknek. A középkor átvette és nagy 
latin enciklopédikus művein keresztül fönntartot ta az eredetileg görcg nyel-
ven írt Physiologus-t, sőt újabb állatjellemzéseket csatolt a régi gyűjtemény-
hez, mely így közkinccsé vált az egész európai kereszténységben szimbolikus 
értelmezésével együtt. E mű csakhamar a költők és írók kedvelt forrása less 
s már a középkori költészet él oly hasonlatokkal, melyekhez a Physiologus-
ban szereplő állatok csodás tulajdonságainak is közük van. A magyar iroda-
lomban e munka fordítása még nem ismeretes, de a benne foglalt különös 
állathiedolmek a magyar költészetből som hiányoznak. Régibb költészetünk 
ily csodás hagyománnyal terhelt állatai: a pelikán, baziliskus, párduc, áspis, 
unicornis, krokodilus, főnix, szalamandra, páva, hattyú, gorlice. Az idetartozó 
gazdag idézetanyag bizonysága szerint az említett könyv csodás vonatkozá-
sainak képzeletizgató hatása a műköltészet közvetítésével a néphez is el-
jutot t s nyomai a költészet területén kívül szinte a. legújabb időkig kimutat-
hatók. — Boda István: Arany János „különös természete" és az Arany-balla-
dák megrendült lelkű hősei. (IV.) Az Arany-balladák elemzése ugyanazt a 
képet adja költőnk egyéniségéről és fejlődéséről, mint az életrajzi adatok. 
A költő magábavonulása, magára kényszerített közönye megbirkózott a bete-
ges hajlamosságokkal és lehetővé tette az öregedő nagy művésznek, hogy köz-
vetlenebb őszinteséggel jelenítse meg érdeklődési körét balladáiban is. — Wald-
apfel József: Ovidius Amores-ének magyar fordítása 1819-ből. Peretsényi Nagy 
László Ovidius Názónak Enyelgései c. művének ismertetése. 

Irodalomtörténeti Közlemények. — 1929. évf. 4. sz. Czeizel 
János: Kazinczy tudományos tollharcai. (II. és bef. közi.) Kazinczy Ferenc-
nek Beregszászi és Sipos műveiről írt bírálata a Tud. Gyűjt. 1817. évfolya-
mában jelent meg. E kritika a nyelvújítási harc egyik legfontosabb irata, mert 
túlságosan merész állításai döntő fellépésre kényszerítették Kisfaludy Sándort 
és társait. A széphalmi mester oly merész elveket hirdetett, hogy leghívebb 
tanítványait is gondolkodóba ejtette. — Waldapfel József: Jeruzsálem pusztu-
lása. (II. és bef. közi.) Katona József ismert színdarabjának folytatólagos 
elemzése. A szerző végső megállapítása szerint: „igaza van Bayernak és Ráko-
sinak: ,a Bánk bán megjelenése idejéig senki ennél különb eredeti drámát nem 
írt ' , s a Jeruzsálem pusztulása méltó törekvése s magában is jelentős emléke 
száz év előtt ismeretlenül elhúnyt s méltóképen még mindig nem ismert leg-
nagyobb drámaírónk alkotótehetségének." — Speneder Andor: Werner Gyula 
(1862—1926). Janus-aica van Werner Gyula művészetének; korrajza Jósika-, 
Jókai-féle hagyományokból sarjad ki, pszichológiája a reálizmus felé hajlik el. 
Mesemondása, bonyolítása, szerkesztése tipikusan romantikus, eszmevilága 
korszerű : a kilencvenes évek politikai mozgalmainak visszhangja. Ez a kettősség 
jelöli meg Werner helyét a magyar irodalomban is. Művei átmenetül szolgál-
nak két irány: a magyar történeti regénynek romantikus és modern korszaka 
közt. — Morvay Győző: Eötvös József báró levelei fiához, Eötvös Loránd 
báróhoz. (I.) Adatközlés. — Zlinszky Aladár: Allegória-e A ledőlt diófa. 
Az Irodalomtört. Közi. 1929. évf. 3. füzetében Waldapfel József azt ál l í tot ta , 
hogy Baróti Szabó Dávidnak Egy ledőlt diófához c. költeményét eddig rosz-
szul magyarázták, mert az „közvetlen lírai szemlélés" s ezt az allegóriai bele-
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magyarázás ellaposítja. A szerző kimutatja, hogy ez a felfogás tévedés, s 
éppen W. J. esett abba a hibába, hogy e költeményt nem a költő korának, ha-
nem a mi korunknak szemével nézte. •— Lukcsics Pál: Méliusz Juhász Péter 
a nagyváradi hitvitáról és Debrecen feldúlásáról. Méliusz Péter 1569. szept. 
29. és 1570 nov. 26-án kelt magyar nyelvű levelének közlése a gr. Zichy-család 
zsélyi levéltárában található eredeti kéziratok alapján. — Adatközlések: 
Waldapfel József: A bor és viz pásztolódásai és rokonai. — U. a.: Baráti 
Szabó Dávid levele Vályi Andráshoz. (1794.) — Kozocsa Sándor: Amadé 
László ismeretlen levelei. (1731. IV. 18., — 1736. I. 7., — 1732. V. 8.) — 
U. a. : Orczy Lőrinc levele. (1742. V. 31.) — U. a.: Rebellis-ének a Péró-
lázadásról. (1735. IX. 30.) — U. a.: Szász Károly ismeretlen sír-versei. — 
Timár Kálmán: Vásárheli András vértanúhalála. — U. a. : Czompó Gábor 
Ossián-töredékei. — Gulyás József: Petőfi-vers? (Az Irodalomtört. Közi. 1929. 
évf. 207. lapján közölt bordal változata megvan a sárospataki kézirattár 
1772. sz. kötetében.) 

L a n t o s M a g a z i n . — 1930. évf. 1. sz. Miklós Jenő: Ady Endre rózsája, 
A „Fehér leány virág-kezei" c. Ady-vers története. — Két ismeretlen Ady-
levél. Adynak 1915 márc. 9-én és 1916 nov. 19-én írt levelei (egy-egy nyíregy-
házi gimnázistához). — Dénes Sándor: Egy ismeretlen Ady-vers. Ady „Tánc-
iskolában" c. 24 soros (barátja kedvéért írt) versének története és köz'.ése. 

L i t e r a t u r a , — 1929. évf. 10. sz. R. M.: A történelmi nevezetességű 
Ady-vita. (Vadnai Béla dr. két nagy magyar íróról.) Lévay József egykori, 
Rákosi-Gyóni-kultuszával szemben Ady mellett állást foglaló nyilatkozatának 
története. — Brachfeld Oszkár: Magyar irodalomtörténet — kínai nyelven. 
Hír arról, hogy Wu Kang, a kantoni egyetem Párieban tartózkodó, meg-
bízott előadótanára meg akarja írni a magyar irodalom történetét kínai nyel-
ven. E mű állítólag a csodaszarvas regével fog kezdődni és „előreláthatólag 
Adyval fog végződni". — Szabó Dezső húgának naplója. A szabadkai Bács-
megyei Napló munkatársa megszerezte az ismertnevű író nővérének napló-
jegyzeteit, amelyekről kitűnt, hogy nincs irodalmi érdekességük. A cikk néhány 
mondatot szószerint is idéz belőle, de hozzáteszi, hogy elhibázott dolog lenne 
a benne foglalt egyoldalú beállítás után véleményt alkotnunk az ot t szóban-
forgó kérdésről. — A magyar könyv mesterei c. rovatban „egy névtelen 
szerző" — a magyar esztétikai literatúrának egyik régi, jónevű műve-
lője — Voinovich Géza írói arcképét próbálja megrajzolni (fényképmel-
léklettel). Voinovich Géza liberális és konzervatív, mind a kettő vagy egyik 
sem. Magyar, ember és az irodalom szerelmese. Túl az összes izmusokon, a 
magyar irodalom, a magyar könyv szerelme haj t ja s amellett van, aki — e 
mellett. — Rónay Mária: A magyar operett megszületése. Heltai Jenő, Fedák 
Sári és Szabó Sándor, nyilatkozatai Kacsóh Pongrác János vitéz c. operett-
jének sikeréről. — 11. sz. Somogyi Mária: Palinódia. Emlékezés Tóth Árpádra„ 
(T. A. arcképével.) A szerző Debrecenben meglátogatta az ifjan elhúnyt költő 
édesanyját s elbeszélgetett vele fiáról. — Szenes Erzsi : Kitől tanult meg 
magyarul a Jókai-regények cseh fordítója. Prágában két Jókai-fordító is él. 
Az egyik, Mayerhoffer Gusztáv, katonakorában egy társától, Bródv Sándor-
tól, a későbbi neves írótól tanult meg magyarul. Jan Strelbának, a másik 
fordítónak felesége, Juhász Olga, szolnoki származású magyar nő s buzgó-
munkatársa férjének. Együtt fordítják a magyar regényeket. 
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Magyar Könyvviteli folyóirat. — 1929. évf. 5. sz. Vineze Frigyes: 
Makó Pálnak „Institutiones arithmeticae" címen 1777—78-ban megjelent tan-
könyve. A százötven évvel ezelőtt megjelent szakirodalmi mű könvwiteltani 
részének ismertetése. 

Magyar Könyvszemle.— 1929. évf. 1—2. sz. Gulyás Pál: Melius 
Péter Herbáriumának címképéről. A Heltai Gáspárné kiadásában 1578-ban meg 
jelent Melius-féle Herbarium címlapját egy fametszet ékesíti, mely négy szimultán 
jelenetben ábrázolja a növényok termesztését, árusítását, páro!ását és gyógy-
szerül alkalmazását. E kép éppoly kevéssé eredeti, mint a munka, amelynek 
díszéül szánták. A négy jelenet közül háromnak mintája megtalálható a Loni-
cerus-féle Kräuterbuch 1577-i kiadásában. — Huszti József: Angelus Callimachus 
Siculus költeménye Báthori Miklóshoz. F. A. Termini, olasz tudósnak Pietro 
Kansanoról 1915-ben Palermóban megjelent műve egy palermói kézirat nyomán 
közli Ransanonak Báthori Miklósra vonatkozó részletét s abban Angelus Calli-
machusnak a nevezett magyar főúrról szóló latin versét. Eansano bevezető meg-
jegyzéseiből látni, hogy A. Callimachus Siculus já r t Magyarországon s Báthori-
nak Galeottótól is leírt váci püspöki udvarában szíves fogadtatásra talált. — 
Gárdonyi Albert: Régi pesti könyvkereskedők. (VI.) Müller József (1813—1856), 
Ivanics Zsigmond (1815—1844), működésének ismertetése. — Iványi Béla: 
Könyvek, könyvtárak, könyvnyomdák Magyarországon. Rendkívül érdekes ada-
tok a címben ír t kérdésről az 1331—1491 közti időből. A szerző megállapítása 
szerint nálunk eddig még csak távoli kísérlet sem történt arra nézve, hogy valaki 
összeszedje, megszerkessze és közzétegye egy Monumenta ad históriám librorum, 
bibliothecarum et typographiarum Regni Hungáriáé spectantia hatalmas anya-
gát. — Hevesi András : A magyar vonatkozású francia színdarabok bibliográfiája. 
ötvenöt színdarabra vonatkozó könyvészeti leírás tartalmi ismertetéssel s egyéb 
tájékoztatóval. — Zoványi Jenő: Régi könyvek romjai és nyomai. Bibliográfiai 
adatok. — Kristóf György: Könyvvásárló magyar diák Heidelbergben 1617-ből. 
Adatközlés a szászvárosi ref. Kun-kollégium (most már megszűnt) főgimnáziuma 
egyik kötetében talált följegyzések nyomán. — Pukánszkyné Kádár Jolán: 
A Todoreszku—Horváth-könyvtár ismeretlen régi magyar nyomtatványai. (I.) 
Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I—III. kötetéhez. — 
Huszti József: Andreas Pannoniusnak egy ismeretlen kéziratos munkájáról. 
A Monteleone di Calabriában őrzött Capialbi-könyvtár kéziratai közt \an egy 
kódex, mely Andreas Pannonius nevű, XV. századi nevezetes latin írónknak egy 
eddig teljesen ismeretlen munkáját tartalmazza. Valószínű, hogy e műben — bár 
szerzője az Énekek énekéről elmélkedik benne — lehetnek érdekes, talán ma-
gyar vonatkozású, történeti jellegű kísérletek is. A kódex lemásolására vonat-
kozó engedély megszerzése eddig — ismételt kísérletek dacára — sem sikerült. 

M a g y a r N y e l v . — 1929. évf. 7—8. sz. Csüry Bálint: Gyarmathy 
Sámuel levele Göttingából (1797 jan. 19). Adatközlés. Az Aranka Györgyhöz 
írt, eddig ismeretlen levél eleven képét adja az egykori jeles tudós göttingai 
életének. — Techert József: A Bécsi Kódex tővégi rövid magánhangzói. Rész-
letes nyelvészeti fejtegetés a címben írt tárgyról. — 9—10. sz. Moór Elemér: 
Néhány megjegyzés helyneveink kérdéséhez. Válasz Melich Jánosnak. — A szerző 
szerint a hely névkutatásnak politikai jelentősége nincs; tiltakozik ama fel-
fogás ellen, hogy ő fejtegetéseivel ár tot t a magyarságnak. — Melich János— 
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Pais Dezső: Egy-két helyreigazítás Moór Elemér „Válaszá"-hoz. Felelet az 
•előbbi cikkre. 

Magyar Szemle. — 1929. évf. VII. köt. 3. sz. Trócsányi Zoltán: 
.1 régi könyv sorsa Magyarországon. Ma a régi könyvek piaca bibliofil szem-
pontból üres. Csak az maradt itthon, aminek nincs internacionális értéke. A hit-
bizományi könyvtárak esetleges értékesítésénél az állami könyvtáraknak elő-
vásárlási jogot kellene biztosítani. De már ezt megelőzőleg keresni kellene a 
lehetőséget arra, hogy a hitbizományi könyvtárak anyaga ismertté váljon és 
tiidósok, kutatók könyvtárak útján kikölcsönözhessenek oly forrásmunkákat., 
amelyek közkönyvtárakban nincsenek meg. 

M i n e r v a . — 1929. évf. 4—7. sz. Farkas Gyula: Romános — romántos 
— romantikus. (Részlet ogv Vörösmarty koráról szóló nagyobb tanulmány 
bevezető fejezetéből.) A „romantikus" szó a XIX. sz. elején az ú j természet-
érés kifejezésére jelenik meg és a német lovagregények magyarosításával válik 
általánossá. A húszas években főleg Toldy által németelvű irodalmi értelmezést 
nyer, együtt haladva az irodalmi gyakorlattal. Vörösmarty nem osztályozható 
költői egyénisége adja meg az első lökést magyarelvű értelmezésének megkísér-
lésére, de a közben elterjedő francia romanticizmus hatása megakasztja ezt a 
folyamatot, s amint a költői gyakorlatét is ú j irányba tereli, a szónak is fran-
ciaelvű értelmezést ad . . . Kemény Zsigmond még elmélkedett a fogalom jelen-
tőségén a francia irodalom alapján, Gyulai Pál és az újabb irodalomtörténetírók 
elvi megalapozás nélkül alkalmazzák a romantikus szót, mely így belekerült a 
magyar irodalmi elmélet szókészletébe, megőrizvén eredeti homályosságát. — 
Huszti József: Janus Pannonius és Anjou René. (Előtanulmány egy készülő 
Junus Pannonius-monografiához.) Janus Pannonius a Renéhez ír t költeményével 
az akkor aktuális olaszföldi problémák egyik legkényesebbjét tapogatja e az 
Alfonzótól szervezett nagy dicsőítő kórussal ellentétben, jóformán az egyetlen 
humanista, aki Alfonzót becsmérelni meri. Talán ez is oka annak, hogy a köl-
temény csak egyetlen kéziratban maradt ránk, abban is csonkán. Janus Panno-
nius Alfonzót titokban éppoly nagyra becsülte, mint a többi humanista és 
III . Frigyest, akihez első nagyobb dicsőítő költeményét í r ta René céljai szol-
gálatában, később többször becsmérelte. Egy szóval költőnk megfizetett, vagy 
enyhébben kifejezve, megfizetett szócső volt, mint hasonló helyzetben annyi más 
humanista. — Máté Károly: Sajtó és tudomány. A kialakulóban levő saj tó-
tudomány külföldi helyzetképének ismertetése. Kívánatos volna, „hogy a magyar 
tudományos közvélemény is elismerje a sajtóismeretek szükségességét és belássa 
a magyar sajtótudomány kialakulásának létjogosultságát." A berlini egyetemen 
szkeptikus hangok ellenére is megszavazták a sajtóismeretek tanszékét. Ma csak 
Hollandiában és Magyarországon nincs sajtótudomány. — 8—10. sz. Kastner 
Jenő: Együgyű lelkek tüköré. (Egy középkori legenda életrajza.) A M. T. Aka-
démia 1867 július 22-i ülésén Toldy Ferenc azzal a hírrel lepte meg a hallga-
tóságát, hogy a bécsi udvari könyvtárban fölfedezett egy olasz nyelvű kéz-
iratot, mely Árpád-házi Boldog Margit egy erkölcsi munkáját tartalmazza. 
A szerző a kérdés alapos áttanulmányozása után rájöt t arra, hogy a szóban-
forgó Specchio delle anime simplici c. művet egy, a firenzei Santa Crozetól 
menekült exponált spirituális ferencrcndi testvér munkájának kell tartanunk, 
aki — felismervén B. Margit történetében a szentferenci életeszményt, szájába 
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adja Sz. Bonaventura filozófiájának eretnek árnyalatú változatát. A szent hím-
ben álló Árpád-házi királyleány neve tanainak cégérül, de egyszersmind pajzsul 
is szolgált a nápolyi társadalom előtt, mely érdeklődött fejedelmi házának 
rokona iránt ós tisztelte őt. — Thienemann Tivadar: Irodalomtörténeti alap-
fogalmak. (B. Szerző-személyiség.) A könyvvilág kezdetén új jelentőséget nyer 
a szerző személye is. A magyar könyv története külföldön nyomtatot t magyar 
könyvekkel kezdődik, de magyar irodalom csak akkor keletkezhetett, mikor 
magyar könyvnyomtatómesterek vették kezükbe a magyar könyv sorsát. A könyv 
.»zövegkonzerváló képessége még a publicitás megnövekedésénél is inkább fel tudta 
serkenteni az író önérzetét. Régi irodalmunkban Zrinyi Miklóst tekinthetjük e 
megvilágosult írói önérzet legnemesebb kifejezőjének. Ha nem maga a szerző 
mondja el az önérzet varázsigéit, elmondják helyette mások. A dicsérő versek 
épp annyira hozzátartoznak a XVI. és XVII. századi könyvek morfológiájához, 
mint a cím, vagy a szerző neve, vagy az előszó. Az írói halhatatlanságnak a 
szokásos dicsérő verseknél hathatósabb kifejezése a szerző panegirikus életrajza. 
Viszont az életrajznál is magasabb polcra emeli a szerző személyét az „összes 
művek" gyűjteményes kiadása. Ha az író műveinek monumentális kiadására 
zárókövet akar tenni, megírja önéletrajzát. Hogy miként fejlődik a szerző 
személytudatos személyiséggé, az nemcsak az író növekedő önérzetének kifejező-
désein figyelhető meg, hanem azon a módon is, amely szerint a müvek értéke-
lése az eredetiség szempontjából kialakul. A szöveg-eredetiség már elismerésre 
talált, mikor a költött tárgy még súlyos vádakkal állott szemben. A költő a 
fejlődés kezdetén az eredetiség gyanúját óvatosan elhárítja magától. Hosszú 
ideig az imitáció és nem az invenció teszi értékessé az író munkáját. A klasszi-
kus minták helyét idővel újabb ideálok foglalják el, de az az elv, hogy a mű-
vészi alkotás lényege az utánzásban és az örök klasszikus normák követésében 
van, érvényben maradt csaknem a XVIII. század végéig. Még tovább haladt a 
költő az önigazolás és az eredetiség útján, mikor a természetnek utánzásában 
látja a művészet lényegét, A költői ingenium felfedeztetése lassan érlelődik. 
Az irodalmi mű szerzőjének fejlődése: folytonos előrehaladás a differenciátlan 
közösségből a lélek magánossága felé. Az író befelé fordult lelkiismerete azon-
ban nemcsak magát látja, hanem számon t a r t j a azt a tükörképet is, amely 
másokban alakul ki róla. A szellemi vczérség az a legáltalánosabb forma, amely 
a fejlődés magasságán az írói tudat minden más nyilvánulását magában fog-
lalja. E szellemi vezérscg kérdései szolgálnak átmenetül az irodalmi közösség 
leírására. — Máté Károly: Pintér Jenő Magyar Irodalomtörténete. Beható 
bírálat. 

N a g y m a g y a r o r s z á g . — 1929. évf. 11. sz. Tomcsányi János: Magyarok 
a háború utáni lengyel irodalomban. Rövid összefoglaló áttekintés a címben 
írt tárgyról. 

N a p k e l e t . — 1929. évf. 20. sz. Brisits Frigyes: Mindszenty Gedeon. 
A katolikus líra benne kapta meg a maga egyéniségét, azokat az alapformákat, 
melyek aztán később napjainkig tartó sokirányú elágazáshoz vezettek. A világ-
nézeti küzdelmek hitvallásának ú j hangja ez, melynek szenvedélyessége s nyelvi 
tisztasága emlékeztet Petőfire, retorikus hangmodora pedig Vörösmarty hang-
pompáját j u t t a t j a eszünkbe. — 21. sz. Fábián István: A kritika válsága. 
A dogmatikus kritika túlmerev, a szubjektív kritika túlszabad. Az idealizáló 
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közönség ítéletét kifejező kritika egyesíti a kettő előnyeit, do megszabadul a 
hátrányoktól. Állandóságot ad neki a nagy műalkotások emléke. Ez teszi lehe-
tővé, hogy a művészeket mindig e magas színvonalra emlékeztesse. E színvona-
lon a kritikát és a művészetet csak egy törvény köti: kifejezése annak, amit 
emberileg jelentősnek, koriéleknek, nemzeti szellemnek vagy kollektív tudatnak 
neveznek. — 1930. évf. 1. sz. Bédey Tivadar: Péterfy Jenő és a törtévetírás. 
Valahányszor Péterfyről írtak, Taine-nel való kapcsolatát kelleténél körülmé-
nyi sebben feszegették. Annyi bizonyos, hogy gondolatvilágát megtermékenyí-
tette, de a maga párt jára meg nem nyerte. Ellenben Rankehoz benső rokon-
érzés csatolta; s már az sem véletlen, hogy a nagy történetírók közül elsőül vek 
kötöt t ismeretséget: művében a történettudomány földjének Hegel gondolat-
világától előidézett megtermékenyillését csodálta. A szemlélődés nyugodtabb 
atmoszférájából a polémia légkörébe ragad Péterfy Történet és természettudo-
mány c. dolgozata, melyben szinte összegezi mindazt, amit a történeti felfogásról 
gondolt. Szerinte (Du Bois—Reymonddal szemben) a történet mozgató hatal-
mát és fejlődésének törvényét nem a természettudományi ismeretek s nem a 
bármily eszményi fokon álló technika határozzák meg, hanem a népek jelleme, 
az államalakulások behatásai, az emberi akaratnak s tehetségnek a népek mil-
lióin csodálatosan átszűrődő nyilatkozásai. A magyar szabadságharc lélektani 
mozzanatokban bővelkedő korszaka Péterfyt erősen vonzotta; legfőképen 
azonban Széchenyi alakja és sorsa. Utóbbiról Kemény óta Péterfynél szebben 
és jobban nem írt senki. Felfogására jellemző, hogy az élő történettudományt 
megfelelő elvi háttér nélkül a lélektelen merevedés veszedelmétől féltette. Általá-
ban, ami szót ő a történetírás legmagasabb kérdései felől ejtett , úgy volt 
mondva a XIX. századnak, hogy a huszadik század is értsen belőle. — Веха 
Dezső: Az első királylátogatás magyar színielőadáson. A Székesfejérvári Nem-
zeti Színjátszó Társaság 1820 szept. 28-án Pesten, az akkori Theatrum-piacán 
.(a mai Vörösmarty-téren) levő városi színházban (Königl, Städtisches Theater) 
előadta Kisfaludy Károly A tatárok c. négyfelvonásos eredeti vitézi játékát. 
Az előadást végighallgatta Ferenc József király is kíséretével. (A cikk az egy-
korú színlapot is közli.) 

N é p t a n í t ó k Lapja . — 1929. évf. 41—42. sz. Körösi Henrik: Benedek 
Ehk emlékezete. A nemrég elhúnyt jeles író érdemeinek méltatása a népiskolá-
hoz való viszonyában. 

N y u g a t . — 1929. évf. 24. sz. Földi Mihály: Magyar író napjai. A szerző 
az „övék az élet" c. különösebb célzat nélküli regényéről megjelent jobb- és 
baloldali kritikákból megtudja, hogy két emberről és azok környezetéről szóló 
regényében a polgárság és munkásság társadalmi válságát akar ta megoldani 
s míg a polgárság felé forradalmi szenzációt adott, a munkásság felé elkésett 
tételt fejtegetett. Folytatólag megállapítja, hogy világnézeti szempontoktól 
hangos a magyar kritika egy része, de hol találjuk irodalmunkban a világ-
nézetet? Utal NyigrL Imrének a „Pártszervezet" c. folyóiratban Az irodalom 
elveszett pozíciója címen ír t szocialista hangszerelésű panaszára, mely katolikus 
és protestáns színezéssel is hallható. Sok baj magyarázata, hogy a magyar iro-
dalom nem érzi eléggé háta mögött a közönséget. Meg kellene egyszer írni vala-
kinek a magyar közönség történetét. „De talán ennél is érdekesebb és haszno-
sabb volna: megírni az igazságtalan ítéletektől hemzsegő magyar irodalom-
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történet revizióját." (Kár, hogy a szerző panasza adós marad a nevekkel. 
Vájjon kikre gondolt, mikór merész jelzőjét leírta?) — Németh László: Babits 
Mihály tanulmányai. A szerző szerint Babits „legnagyobb érdeme, hogy a nagy 
művészet közelségében érett ízlése a forma oly magaslatára kényszerítette 
a magyar tanulmányt, melyet felülmúlni mindig izgató s alig megvalósítható 
feladat lesz". — Marczali Henrik: Emlékeim (XIV.) Egyebek között Jókaira, 
Gyulaira, Tóth Bélára, Mikszáthra vonatkozó kisebb jelentőségű adatok. — 
Farkas Zoltán: .4 Prohászka-legenda. Kritikai megjegyzések, vonatkozással 
Földi Mihálynak egy Prohászkáról szóló cikkére. A szerző szerint Prohászka 
„művészileg is ellenállhatatlan formát nem tudott adni írásának vagy beszédei-
nek. Gondolatai gyakori bizonytalanságának a kifejezés bizonytalansága felelt 
meg". 

P á s z t o r t ű z . — 1929. évf. 20. sz. (w. gy.): Károli Gáspár Irodalmi 
Társaság. Hír arról, hogy az erdélyi és bánsági szellemi élet több vezető tagja 
Károli Gáspár protestáns bibliafordító emlékének ápolására külön irodalmi 
társaságot alapított. Ha tekintetbe vesszük, hogy Erdélyben már van egy 
Unitárius Irodalmi Társaság s van egy Erdélyi Katholikus Akadémia is, akkor 
megállapítható, hogy most már a nagyobb erdélyi felekezetek mindegyikének 
megvan a külön irodalmi szervezete. — 21. sz. Kristóf György: Beth'en Gábor 
és irodalmunk. (Vázlat.) Költői müveket nem írt Bethlen, leveleinek tartalmi 
értékéről, politikai stílusáról azonban elismeréssel szól életrajzírója. Amily 
szívesen támogatta a nagy fejedelem irodalmunkat, éppoly hálával emlegeti 
a lakját költészetünk. (A cikk az idetartozó adatokra is hivatkozik.) •— 22. ez. 
Kovács László: A múlt dicsérete. Ha az volna ma a költő feladata, hogy a 
piacra kiálljon: valljon és vállaljon, azt diktálni igazán nem lehet. Az irodalmi 
programmnak önmagában nincs reális értéke. — 25—26. sz. Kovács László : 
Kós Károly (arcképpel). Kós építőművész és gratikus. Keze alól nem kerül ki 
sűrűn az írás és a könyv. De mindig komoly eseményt jelent, amikor Erdély 
mai irodalmi életében megjelenik. Kétségtelenül ő az, aki ma leginkább „erdélyi" 
író. (A cikk Kosnak eddig megjelent műveire — Varju-nemzetség, Erdély, 
A Gálok stb. — is utal, sőt rövid ismertetésüket sem mellőzi.) — Kristóf 
György : Emlékezés Thaly Kálmánról. Meleghangú cikk a néhai jeles történet-
íróról. (A szerző Thalynak hozzáintézett két levelét is közli.) 

P r o t e s t á n s S z e n i l ö . — 1929. évf. 9. sz. Hegyaljai Kiss Géza: Tompa 
Mihály barátsága Gyulai Pállal. (Adatközlés. Tompa négy és Lévay J. hét 
levele Gyulaihoz.) — Kerecsényi Dezső: Fejedelmek órája. A XVI. századi 
politikai irodalom nálunk oly munkával indul ol, mely félig még a kor szép-
irodalom-fogalmát hordja magán s csak másodsorban a politikai célzatot. Ez 
a „Horologium Principum azaz a Fejedelmek órája" (1610), a spanyol Antonio 
de Guevara könyve egy részének fordítása. Nő számára készült. Az özvegyen 
maradt Istvánffy Éva asszony kapott benne tanácsokat gyermekei vezetésére 
s alkalmas volt még az akkori úriasszony irodalmi igényeinek kielégítésért-. 
Az uralkodás módjainak már teljesen elvi tisztázása nálunk szintén oly könyv-
vel kezdődik, melynek pillanatnyi helyzetből fakadó nevelői céljai vannak. 
I. Jakab angol király í r t a fiának s a magyar fordítás címe: „Királyi ajándék'' 
(1612). Bár ez a könyv az uralkodás minden apró tényére kiterjed, a kor eszme-
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világa számára két dolgot hangsúlyozott. Először is meghatározta a monarchia 
fogalmát. Azután megállapította, hogy ez a monarchia isteni eredetű. Ezek 
a gondolatok rakták le a magyar szellemi életbe az újabbkori isteni eredetű 
abszolutizmus alapköveit. Valamivel később Osztrosith János báró két disputá-
jában („Do maiestatis absoluta potestate . . . ." és „De maiestate . . . " Wittenberg, 
1616) kimondja, hogy az uralkodói méltóság a törvényektől független legfőbb 
hatalomban áll. Az e korbeli évtizedek abszolutisztikus lendülete kétségtelen. 
Nyíltan és burkoltan Machiavelli árnya kísért. A harmincéves háborúban kínlódó 
nemzetek számára az államkormányzás e formája a belső nyugalom reménységé-
vel kecsegtetett. A „Királyoknak tüköré" (1626) írója azonban a túlhangsúlyo-
zott földi hatalommal szemben már figyelmezteti Bethlen Gábort a v i r tus 
principumra. Ne féljen az ily virtusos fejedelem a machiavellisták rettentéseitől, 
í r ja az érsekújvári Frisnitz Boldizsár (De virtute prineipum. . . (1625). Ezeket 
a fejedelmi virtust megtestesítő uralkodókat keresi most a politikai elmélkedés: 
Bethlen Gábor korában vagyunk. — 10. sz. Kerecsénvi Dezső: Magyarországi 
latinság. Amint a magyar irodalomtörténetírás a maga egészében, úgy ennek 
egyik újabb és állandó fejlődésben levő iránya, a szellemtörténet sem képzelhető 
el a magyarországi latinság ismerete nélkül. Azokra az eszmékre, melyek Euró-
pát foglalkoztatták, egy időben a magyar szellem latinul reagált. — Pukánszky 
Béla: Lessing magyar theológiai ellenfele. Gertinger János eperjesi theológue 
Brüderliches Sendschreiben (1780) című füzetének s Lessinghez való viszonyai 
nyomainak ismertetése. 

S z é p h a l o i n . — 1929. évf. 9—10. sz. Rákosi Jenő levele Juhász Gyulához. 
(1911 április 18). Adatközlés. — Földessy Gyula: Ady, Babits, Kosztolányi. 
(Az Ady-vita mai állása.) Az Ady-ankét az Ady-probléma még megoldandó 
részleteihez semmivel sem járult hozzá. Ady figuráján egy fikarcnyit sem változ-
tatot t , de ki lehetett érezni még a Kosztolányi cikkéből s a Kosztolányi-féle 
hozzászólásokból is, mennyire hatalom Ady a lelkekben. — 11—12. sz. Solilo-
quia. Irodalomtörténeti érdekű idézetek Prohászka Ottokár nemrég megjelent 
naplóiból. 

T h e o l o g i a i Szemle . — 1925. évf. 1. szám. Keresztesi József napló-
jegyzetei akadémiai útjáról. Adatközlés. (Keresztesi József 1748—1812-ig élt, 
biharmegyei, szalacsi ref. lelkész nagyértékű naplóját kiadta S. Hoffer Endre 
(Pest, 1868), de hiányosan. A kiadás alapjául szolgáló kézirat most előkerült 
s így lehetővé vált a szövegből elhagyott részek közlése is.) — Révész Imre: 
A magyarországi protestantizmus történetirodalma az összeomlás óta. Szemle-
szerű, megbízható áttekintés a címben írt tárgyról (az 1918—1925. évkörre 
vonatkozólag). — 2. sz. Keresztesi József naplójegyzetei akadémiai útjáról. (II.) 
Az olőbbi számban megkezdett adatközlés folytatása. — Harsányi Is tván: 
Adalékok Bornemisza Péter életéről. 1. Bornemisza bécsi tanárának, Tannerus-
nak följegyzése a XVI. századi híres protestáns prédikátorról. 2. Bornemisza 
eddig ismeretlen följegyzése. (Becses adatok a sárospataki könyvtárban végzett 
kutatások nyomán.) — Rácz Lajos: Comenius és Apáczai. Helyreigazító észre-
vételek Neményi Imre Apáczai Csere János c. könyvének Comenius és Apáczai 
viszonyát tárgyaló részére. — 3. sz. Keresztesi József naplójegyzetei akadémiai 
útjáról. (III.) Folytatólagos adatközlés. — Zoványi Jenő: Sámbár Mátyás és 
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Kis Imre hitvitái s uz ezekkel egyidejű hitvitázó müvek. A címben írt tárgyra 
vonatkozó körülbelül száz darab (XVII. századi) vitairat könyvészeti ismer-
tetése. — 4—5—6. sz. Keresztesi József naplójegyzetei akadémiai útjáról. (IV.) 
Folytatólagos adatközlés. — 6. sz. Ilarsányi Is tván: Eddig ismeretlen följegyzés 
Bod P. Szent Heortokrates-éről. Adatközlés. — 1926. évf. 1—2. sz. Harsányi 
István: Miskolczi Csulyak István élete és munkái. Az 1575—1645-ig élt neve-
zetes ref. lelkész és író pályarajza. (Külön is megjelent.) — 3—6. sz. Keresztesi 
József naplójegyzetei akadémiai útjáról. (VII.) Folytatólagos adatközlés. — 
Historicus: D. simái Erdős József élete és működése. A debreceni egyetem tudós 
tanárának pályarajza és irodalmi műveinek felsorolása. — Zoványi Jenő: Meg-
jegyzések a „Miskolczi Csulyak István élete és munkái" című cikkre. Helyre-
igazító észrevételek Harsányi István dolgozatára. — Harsányi István: Válasz 
Zoványi megjegyzéseire. Felelet az előbbi közleményre. — 1927. évf. 1—4. ez. 
Payr Sándor: Luther és az egyházi ének. (III. Luther énekei a magyar irodalom-
ban.) Luther köréből, Wittenbergből jöttek haza azok az első magyar ének-
szerzők, akik i t t először adtak ki hangjegyekkel és zenei utasításokkal ellátót; 
énekeket és énekeskönyveket. Így tehát Luther hatása úgy a magyar protestáns 
énekköltészetben, valamint az egyházi téren is könnyen kimutatható. (A szerző 
a továbbiakban idézetekkel szemlélteti 1. Luther és az első magyar protestáns 
énekszerzők viszonyát; 2. Luther énekeinek gyarapodását magyar énekes-
könyveinkben; 3. az „Erős vár" és Luther énekeinek újabb fordításai kérdését. 
— Keresztesi József naplójegyzetei akadémiai útjáról. (VIII.) Folytatólagos 
adatközlés. — Miklós ödön: A külsősomogyi traktus kánonoskönyve. Üjkéri 
Gergely felsőiregi ref. lelkésztől 1645 körül összeírt kánonok s egyéb jegyzetek 
ismertetése. — 5. sz. Ifj. Szabó Aladár: Szikszai György élete és munkássága. 
(Arcképpel.) Az 1738—1801-ig élt jeles debreceni lelkész pályájának és írói 
munkásságának részletes ismertetése. — Keresztesi József naplójegyzetei 
akadémiai útjáról. (IX.) Folytatólagos adatközlés. — Gulyás József: 
Keresztesi József. Részletes irodalmi arckép és Petrik Géza meg Szinnyei 
József könyvészeti adatainak kiegészítése. — 1928. évf. 1—2—3—4. sz. 
Keresztesi József naplójegyzetei akadémiai útjáról. (X.) Folytatólagos 
adatközlés. — 3—4. sz. Envedi Andor: Magyar református kátéiroda-
lom. Gazdag anyaggyűjtésen alapuló hosszabb ismertetés. — Révész Imre: 
Krisztus és az Antikrisztus. Tanulmány Ozorai Imre XVI. századi, híres refor-
mátor életéről és működéséről. — Gulyás József: Lengyel József. Az 1770— 
1821-ig élt neves szalacsi (biharmegyei) ref. lelkész és énekszerző munkásságá-
nak ismertetése. — 5—6. sz. Miklós ödön: Magyar diákok a leideni Staten Col-
legeben. Tüzetes adatközlés. — Keresztesi József naplójegyzetei akadémiai út-
járól. (XII.) Folytatás. — 1929. évf. 1—3. sz. Miklós Ödön: A hercegszöllősi 
kánonok (1576) eredete. — Keresztesi József naplójegyzetei akadémiai útjáról. 
(XIII.) Folytatás. 

TJj Idők . — 1929. évf. 43. sz. Németh Károly: öszi beszélgetés... 
Arany János lapjának egyik munkatársával. Riportszerű cikk Torkos Lászlóról, 
aki kilencvenéves kora terheit testi és szellemi frissességgel hordja. Még verseket 
is ír, legutóbbi ilynemű művének címe: Vénasszonyok nyara. — 48. sz. Katona 
József emlékérme. Szántó Gergely műveinek fényképmásolata. 
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II. Hírlapok. 

B u d a p e s t i Hir lap . — 1929. évf. okt. 22. Endrődi Sándor síremlékének 
felavatása. Napihírszerű tudósítás. — Nov. 10. (W. G.): Toldy Ferenc hetvenöt-
esztendős leánya. A nagyérdemű irodalomtörténetíró leánya angol leckeórák 
adásából él. — Dec. 25. Major Ervin: Rákóczi-nóta és Rákóczi-induló. 
A Rákóczi-nótának több variánsát ismerjük, ezzel szemben a Rákóczi-indulónak 
az a kiadása, mely a legrégibbnek tekinthető: Scholl Miklós Beliebter Marsch-ja, 
semmiben sem különbözik a ma ismert indulótól. Scholl Miklós szerepe sincs 
még teljesen tisztázva, azonban az újabban előkerülő adatok alapján nem 
lehetetlen, hogy valóban ő volt az induló szerzője. — Vargha Gyula poszthu-
musz versei. „A z'rci erdőben" című 8 soros vers közlése. 

M a g y a r H i r l a p . — 1929. évf. dec. 25. Krúdy Gyula: Ady Endre és 
barátja. Szépirodalmi jellegű elmefuttatás Adyról, vonatkozással Révész Bélá-
nak a költőről írt könyvére. — Hegyaljai Kiss Géza: Tompa Mihály ismeretlen 
levelei Egressy Gáborhoz. Adatok az első magyar színházi lap alapításának és 
megszűnésének történetéhez. 

M a g y a r s á g . — 1929. évf. 227. sz. Dóczy Jenő: Arany János Debre-
cenben. Adatok Arany János környezet rajzához abból az időből, mikor a nagy 
költő a debreceni kollégium diákja volt. Irodalomtörténetírásunk e termékeny 
szempontot eddig elhanyagolta. A helyi hagyományok és emlékek alapján arra 
lehet következtetni, hogy a kutatók fáradozása még sok érdekes vonással gazda-
gíthatná Arany ifjúkorának részletrajzát. — 262. sz. Oravecz Ödön: Dácil 
Ferenc. Hosszabb megemlékezés Dávid Ferencről, az erdélyi unitárizmus XVI. 
századi vezető egyéniségéről, halála 350 éves fordulója alkalmából 

NeniZiCt^ Ú j s á g . —1929. okt. 9. Mindszenty centenáriumán Egerben. Mind-
szenty Gedeon születésének százéves fordulója alkalmából Egerben rendezett 
emlékünnep részletes leírása. — Nov. 10. Alszeghy Zsolt: Katholikus irodalom. 
A kath. irodalom Programm ja nem lehet egyszerű érzéketlen életmásolás; állást 
foglal minden emberi életnyilvánulásai szemben, megbecsüli életértékét, leméri 
a szeretet mérlegén. — Dec. 25. Amikor elvették Vörösmarty páholyát. Vörös-
marty Mihály 1843 szeptemberében Csépről, a Nemzeti Színház igazgatójához 
intézett levele egy színházi bonyodalom ügyében. 

P e s t i H i r l a p . —1929. évf. 268. sz. T. E. : Üj sírba temették Reviczky 
Gyulát. Hosszabb napihírszerű tudósítás arról, hogy Reviczky Gyulának a 
budapesti kerepesi-úti temetőben nyugvó hamvait 1929 novemberében ú j sírban 
helyezték el. A hamvak átköltöztetésénél a Pesti Hírlap egyik munkatársán 
kívül csupán Petri Mór volt jelen a Petőfi-Társaság képviseletében. 

P e s t i H i r l a p V a s á r n a p j a . —1929. évf. okt. 6. Hegyaljai Kiss Géza: 
Szemere Miklós eredetisége. Szemere Miklós költeményei között azok a leg-
szebbek, melyekben a természet forró szeretetét zengi. Költészetet ot t , ahol 
politikai puritánsága nem ragadja féktelenségre, mindenütt élvezetessé, kedvessé 
avatja humora. — Okt. 27. Hegyaljai Kiss Géza: Ismeretlen Tompa-versek. 
Adatközlés tájékoztató sorokkal. (Emléklap Szathmári Király Idának. Jánosi, 
1859 ápr. 26. — Emléklap Roffi Borbély Paulina kisasszonynak. Jánosi, 1859 
ápr. 26. — „A szép Kati": Böszörményi Katalinnak ír t vers.) — Károssi Pál: 

Irodalomtörténet. 4 
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Kisfaludy Károly második temetése. Adatközlés. — Nov. 10. Lonkei Henrik: 
A két Bólyai. (Levelek az 1847—1856. évekből.) A két Bolyai nevében írt 
keltezés nélküli, képzelt levelek. — Nov. 24. Hegyaljai Kiss Géza: Wesselényi 
Miklós levelei Kazinczy Gáborhoz. Négy levél az 1848 okt. 1. és nov. 3. közti 
időből. — Dec. 8. G. В. Sólyom Fekete Mária: Arany János, a jó gazda. Arany 
egyik, 1868 márc. 25-én, Pestről Nagyszalontára, Ercsey Sándorhoz intézett, 
gazdasági vonatkozású levelének közlése. — F. P. : Felállították Bécsben Bes-
senyei György szobrát. Hír arról, hogy Róna József szobrász, Klebeisberg Kuno 
gr. megbízásából elkészítette Bessenyei György életnagyságú, ülő szobrát s azt 
Bécsben a magyar testőrség egykori palotájának lépcsőházában már fel is állí-
tották. — Szigethy Ferenc: Tóth Ede születési helyén. Apróságok a néhai jeles 
színműíróról. 

P e s t i N a p l ó . — 1929. évf. nov. 17. Szász Károly centenáriuma. Tudó-
sítás arról, hogy a néhai jeles költő és műfordító munkáiból egy ötkötetes 
emlékkiadás jelent meg. 

Ú j s á g . — 1929. évf. dec. 25. Aranyi Lipót: A „hanvai remete" és 
Tompa Mihály. Adatok Tompa M. és Hanvai Zoltán ismeretségének történeté-
hez. (Tompa M. sírjának fényképmásolata.) 


