
FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

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

László, Pintér Jenő.) 

I. Folyóiratok. 

A M a g y a r A s s z o n y . — 1930. évf. 5. ez. Kadnóti Dezsőné: Remé-
nyik Sándor édesanyja. Meleghangú megemlékezés az erdélyi költő elhúnyt 
édesanyjáról. — Berta Ilona: A költő műhelyében. Költő ritkán tárta fel 
olyan ragyogó világításban a költő hivatását, mibenlétét, mint éppen Bemé 
nyik Sándor. (A cikk további része számos idézettel igazolja e megállapítás 
helyességét.) 

A k a d é m i a i Ér tes í tő . — 1929—30. évf., 445. füzet. Berzeviczy 
Albert: Megemlékezés id. Szinnyei Józsefről (születése százéves fordulója 
alkalmából). Id. Szinnyei József mindenkorra példaszerűen fog tündökölni nagy 
müve létrehozására fordított vasszorgalma és odaadása képével. 

B u d a p e s t i Szemle . — 1930. évf., 4. sz. Szász Károly: Emlékezés 
Piroskára. Meleghangú visszaemlékezés Arany János unokájára, Széli Piros-
kára, aki 1886-ban 21 éves korában Budapesten halt meg. — Berzeviczy 
Albert: A Hitel megjelenésének százéves fordulóján. A Hitel kezdetét jelenti 
a legnagyobb magyar nagyszabású agitátori pályájának s bizonyos tekintetben 
már magában rejti a csiráját Széchenyi élete tragikumának. — Kéky Lajos: 
A mult esztendő magyar drámairodalma. Jelentés a M. T. Akadémia 1930. 
évi Vojnits-érmének odaítélése tárgyában. Az erre illetékes bizottság a Voj-
nits-éiemmel való kitüntetésre Móricz Zsigmondnak Légy jó mindhalálig című 
darabját t a r to t t a érdemesnek. — Ifj . br. Wlaesics Gyula: Armando Luctfe.ro 
költeménye Petőfiről. Lucifero olasz költő (akire nálunk először Kastner Jenő 
hívta fel a figyelmet) 1878-ban írta Alessandro Petőfi in Siberia с. hat nyom-
ta to t t ívre terjedő „cantica"-ját, mely szerint a magyar szabadságharc 
költő-katonája nem halt meg a segesvári csatában, hanem az oroszok Szibériába 
hurcolták. A már harminc éve o t t raboskodó költő mondja el a költeményben 
társainak a maga életét, beleszőve elbeszélésébe Bem hőstetteinek dicséretét és 
magyar népének szerencsétlensége felett való keserűségét. — 5. sz. Gaál Jenő: 
.4 Hitel korszakos jelentősége. A magyar politikai irodalmat Széchenyi teremté 
meg. Az első lendületet ebben az irányban a Hitel jelentette. — Takáts Sán-
dor: Gróf Széchenyi István reuniója és az Akadémia alapítása. Az 1825. évi 
országgyűlés megnyitása után gr. Széchenyi Ist\ án és gr. Károlyi György 
Pozsonyban reuniót, azaz politikai klubbot alapítottak. Szellemi egyesülése 
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volt ez rokongondolkodású politikusainknak. A titkosrendőrség, valamint a 
bécsi miniszterek állandóan Széchenyi reuniójának nevezik. A követek közül 
főkép gr. Dessewffy József és Felsőbüki Nagy Pál látogatták. Később az ala-
pítók az országgyűlés minden t ag j á t meghívták a reunióba. A bécsi titkos-
rendőrség jelentései szerint i t t gr. Dessewffy József, angol példákra hivatkozva, 
hatalmas beszédet mondott a magyar nyelv fejlesztése s egy tudományos aka-
démia alapítása ügyében. Utána Nagy Pál s Széchenyi is felszólaltak ez ügy-
ben. Széchenyi már ekkor egyévi jövedelmét ajánlotta fel a nemes célra. A re-
unió 1827 január hó végéig működött Pozsonyban. A rendőri jelentések sze-
rint részvétlenség miatt szűnt meg. Ez azonban nem igaz. A valóság az, hogy 
Széchenyi ekkor már működése központját Pestre te t te s ott alapította a 
Nemzeti Kaszinót. — Mohácsi Jenő: „Az ember tragédiája" a bécsi rádió-szín-
padon. Madách Imre művét a bécsi rádió-színpadon Mohácsi Jenő új német, 
színpadi fordításában adták elő. A fordító a német hallgatókra való tekintet-
tel (hogy a darab eredetisége annál szembetűnőbb legyen), kihagyott néhány 
Faustra emlékeztető epizódot, pl. a föld szellemére vonatkozó részt s a máso-
dik Kepler-jelenetet. A szépen sikerült rádió-előadás előtt Lábán Antal tájé-
koztatta a hallgatókat Madáchról és remekművéről. -— 6. sz Gr. Apponyi 
Albert: I f j . gr. Andrássy Gyula emlékezete. Ifj. gr. Andrássy Gyula jelentő-
sége, hogy a magyar nemzeti politikában a történelem-bölcsészeti módszeri 
képviselte. Mint publicistának szépirodalmi vagy retorikai törekvései nem vol-
tak. Stílje éppoly világos volt, mint gondolkozása, melynek szigorú logikáját 
és fegyelmezettségét tükrözi vissza. Kevés ember tudott , magánbeszélgetésben 
is, olyan meggyőzően érvelni, mint ő. — Szász Károly: A tiszadobi Széchenyi-
emlék. Gróf Desseffy Emil és Szász Károly, a költő-püspök, levelezése az 
1865-ben felállított tiszadobi Széchenyi-emlék verses felírása ügyében. — 
Sebestyén Károly: Gondolatok a tragikumról. Vannak teoretikusok, akik opti-
mista szemmel nézik a tragédiát, mert benne egy felsőbbrendű ideál megvaló-
sulását köszöntik. Azonban mennél mélyebben merülünk el a világirodalom 
nagy tragédiáinak elemzésébe, annál sűrűbben észleljük, hogy az optimisztikus 
felfogásnak a tragédiával szemben nincs egyetemes jogosultsága. Először azért, 
mert a tragédiák nagy részében nincs meg az arány t e t t és következményei, 
bűn és bűnhődés közt. Másodszor azért, mert sok tragédiában a véletlennek oly 
sorsdöntő szerep jut, aminő az életben is csak egészen kivételes. E jelenség 
tanulsága, hogy a költőnek legyen bátorága szembe nézni a valósággal s ki-
mondani fenntartás nélkül azt, amit gondol róla. Egyébként az emberi lélek 
természetéből következik, hogy több fogékonyságot tanúsít a tragédia és a 
tragikum iránt, mikor boldogtalannak, tehát a tragikus hőssel rokonnak érzi 
magát. — Szathmáry István: Az örök Petur. Katona József emlékének szen-
telt költemény. — Berzeviczy Albert: A százéves Akadémia. Visszapillantás 
a M. T. Akadémia szervezetének fejlődésére az alapítás százéves fordulója 
alkalmából. — Herczeg Ferenc: Katona József halálának százéves fordulóján. 
Ünnepi megemlékezés a M. T. Akadémia 1930 ápr. 28-i ülésén. — 7. sz. Gr. 
Apponyi Albert: Szent István király intelmei Szent Imre herceghez. Az Intel-
mek körül újabban végzett és még korántsem befejezett kutató munka egye-
beken kívül azt is igazolja, hogy azok méltán foglalnak helyet a Corpus Juris 
élén, bár nem közjogi jelentőségűek abban az értelemben, mintha konkrét jog-
szabályokat tartalmaznának, de igenis abban, hogy méltó élőbeszédéül szol-
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gálnak egy olyan törvénygyűjteménynek, melynek látszólag gyakran kaotikus 
és heterogén elemekkel vegyített részletein keresztül mégis fel lehet ismerni a 
magyar államalkotó gondolat folytonosságát. — Császár Elemér: Ferenczi 
Zoltán emlékezete (1857—1927). A termékeny és becses munkásságú iroda-
lomtörténetíró tudós érdemeinek s emberi tulajdonságainak mélyreható jellem-
zése. [A tanulmányszerű emlékbeszéd érdekes adata szerint Ferenczi halálos 
ágyán leányának meg is vallotta, hogy ö nem tudós, nem irodalomtörténetíró 
akar lenni, hanem költő. A címben írt megemlékezés Feicnczi költői kísérleteit 
is ismerteti.] — 8. sz. üarkó Jenő: Antik eredetű hatások a magyar szép-
prózai stílus kialakulására. A Kazinczvtól bámult Báróczi-féle fordítások 
útján — francia közvetítéssel voltaképen az antik mesterek írásmüvészete 
hatot t a magyar szépprózai stílusra. — Szász Károly: Zsuzsika. Novella 
Nagy Zsuzsika és Petőfi S. dunavecsei szerelmi idilljéről. 

D e b r e c e n i Szemle . — 1930. évf., 3—4. sz. Hungarus Viator: 
títnyovszky és Talma. Gr. Benyovszkynak 1790 ben megjelent angolnyelvü 
emlékiratait két év alat t több más nyelvre lefordították, így franciára is. 
A könyv tehát egészen friss volt, amikor Kotzebue az első Benvovszky-drá-
mát Die Verschwörung im Kamtschatka címen (1791) megírta. Ezt csakhamar 
követte egy nálunk sokkal kevésbbé ismert színdarab: Alexander Duval 
Beniowski, ou les Exiles de Kamtschatka с. vígoperája. Bár a darab csak 1880 
június 8-án került színié, fogantatása a francia forradalom idejére esik. Duval 
nak a darabhoz írt előszava szerint Talma, a nagy színész azért is tudta oly 
jól játszani az összeesküvő-szerepeket, mert közelről ismerte a terrort s sok-
szor kellett féltenie életét. 

Deutsch-Ungarische Heimatsblätter. — 1930. évf., 1—2. sz. 
Eckhardt Sándor: über geisteswissenschaftliche Forschung in Ungarn seit dan 
Weltkrieg. A világháború utáni magyar szellemtudományi kutatás főbb ered-
ményeinek ismertetése, különös tekintettel a történelemre, irodalomtörténetre 
és nyelvészetre. — Pukánszky Béla: Ein deutsch-ungarischer Gegner Lessings. 
Az eperjesi származású Gertinger .János Lessinggel való vitájának ismertetése. 
— Trostler József: Ungarns Eintritt in das Literarhistorische Beicusstsein 
Deutschlands (I). Magyarország szerepe Németország irodalomtörténeti köz-
tudatában. [A magyar vonatkozású német művek gazdag könyvészeti jegyzé-
kével.] 

Egyetemes Philologiai Közlöny. — 1930. évf., 1—3. sz. Wald-
apfel Imre: Görög tragédiánk egykorú bírálója. Terhes Sámuel Ungvárnémeti 
Tóth László Nárcisz-áról írt bírálatának ismertetése. — 4—6. sz. Kristóf 
György: B. Eötvös J. levele s Finály H. tudósítása Mommsen kolozsvári 
tanulmányútjáról. Adatközlés. 

E r d é l y i He l ikon . — 1930. évf., 4. sz. Spectator: Kisebbség-irodalmi 
bírálat. Az erdélyi kritikának egyelőre csak két nagy célja lehet: 1. szeretet-
tel oltalmazni, gyámolítani, ami érték; 2. irtó háborút viselni a tehetségtele-
nek és műkedvelők tolakodása ellen. — Kovács László: Történetíró és regény-
író. A szerző vitatkoz'k Mályusz Elemérrel, akinek a Magyar Szemle márciusi 
számában megjelent („Történeti regények történelem nélkül" c.) cikke szerint 
Tabéry Géza Vértorony c. regénye a történeti igazság szempontjából kifogá-



199 FOLYÓIRATOK SZEMI-ÉJE. 

solható. Kovács szerint „A történettudós megállapításait még átlépheti az 
író, de a mű belső igazságának meg kell lennie". Már pedig „Ha a regényíró 
Mályusz Elemér rokonszenves adatainak analizálásával próbálta volna igazolni 
történelmi meséjét, kegyetlenül kinevették volna." — 5. sz. Makkai Sándor: 
Az irodalom szelleme. (Bevezetés-vázlat az erdélyi magyar irodalom fejlődéséhez.) 
Ha az irodalom szellemének eredetét és összetételét akarjuk kutatni, úgy találjuk, 
hogy azt primitívebb fokon o. néphit és a mithosz, magasabb fokon az erkölcsi 
közszellem és a tudományos világnézet, lényegében és végső értelmében a filo-
zófia adja meg. Az újkor irodalmi szelleme kettős hatásból ötvöződik: a filo-
zófia és a nemzeti szellem ölelkezésének szülötte. A magyar irodalmat virág-
zásának tetőpontján, a XIX. század elejétől Ady megjelenéséig a nemzet alap-
jellemének megfelelő racionalizmus táplálta. Ma nem lehet többé a régi érte-
lemben „világirodalom"-ról beszélni; világirodalom nincs, mert nincs egyetemes, 
a kor lelkét megszólaltató filozófia. Egy ily korszakban az irodalmat három 
törekvés jellemzi: 1. A historizmus, amely az elmúlt korszellem ábrázolásához 
menekül. 2. Az egyéni filozófia, vagy filozófiátlanság, mely az irodalomnak 
bizonyos agitátorikus, retori s néha prófétai jelleget ad. 3. Az ősgyökérre való 
visszahajlás, mely a népszellem kutatása és részletábrázolása által ú j tartal-
mat keres az ú j jövendő számára, a régi forrásból. — Császár Károly: Az 
erdélyi magyar tudományosság problémája. Természetes, hogy az erdélyi ma-
gyar tudományosság eddigi eredményeit nem adhatja fel. De talán már most 
kezd kitetszeni, hogy mely irányban kell tovább haladnia, hogy előbbre is 
mehessen. S ez a szélsőségeknek, eltérő árnyalatoknak a szellemi műalkotás 
terén való arányos kiegyenlítése. Hitem a szabadelvű megértés — az igazi 
erdélyi szellem. A kísérletezés, tapogatódzás kora le jár t ; i t t az ideje, hogy a 
Brassaiak, Böhmük, Apáthyak nyomába lépve, integráns elemeivé legyünk az 
egyetemes tudományosságnak. — Imre Sándor: Báró Wesselényi Miklós isme-
retlen nevelői. Két férfiúnak az i f j . Wesselényi fejlődésében volt szerepét vilá-
gítja meg özv. Wesselényi Miklósné Cserey Heléna és gr. Teleki László (1764— 
1821) levélváltása s egypár más levél. A két ember közül Wesselényi nevelésé-
nek egyik irányítója maga gr. Teleki L., a másik Szabó András, aki 1810 már-
ciusától .1815 őszéig volt Wesselényi nevelője. — Kőmives Lajos: Sebesi Samu 
(1860—1930). Meleghangú megemlékezés a nemrég elhúnyt erdélyi veterán író-
ról. — 6. sz. Sziklay Ferenc: Kisebbségi irodalom vagy kisebbségek irodalma? 
A kisebbségi irodalom nemcsak másodlagos jelenség, nemcsak az élet leszűrő-
dése, hanem neki kell vállalnia magának a kisebbségi életforma kialakítását is. 
Ebből viszont az következik, hogy erősebb nemzeti érzést kell tanúsítania, 
amint hogy maga a kisebbségi helyzet súlya is meg kell hogy edzze a kisebb-
ségi társadalom lelkivilágában az ideális, nem aggresszív, de életet biztosító 
komoly nacionalizmust. — Németh Andor: Ady zsenije. A „szép" fogalma 
helyett helyesebben jelöljük meg Adyhoz való vonatkozásunk természetét azzal, 
amit a „jelentős" szó sugároz ki magából, mint fogalomból. Arról, hogy Ady 
minden verse szép-e, lehet vitatkozni. De azt, hogy minden szava jelentős, 
aligha merné valaki tagadni. Jelentős pedig számomra az, ami életem legmé-
lyebb kérdését pendíti meg bennem. Ady ebben az értelemben eszméltette ma-
gára korát. — Császár Károly: Katona József. A Bánkbánt nem csupán nem-
zeti vonások determinálják. Nem volna fáradságos, a dráma egész folyamáir 
annak kimutatása, hogy Katona bámulatos művészi hozzáértéssel megrajzolt 

Irodalomtörténet. 14 
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miliő keretébe állítva a nagyúr sorsában Bánk magánemberi lényének, a férfi-
nak tragédiáját (a „bánki sértődést") állítja elénk. — Szentimrei Jenő: A régi 
Bánkbán és az új. A kolozsvári és a budapesti centenáris előadás kritikája. 

E r d é l y i M ú z e u m . — 1930. évf., 1—3. sz. Kántor Lajos: Az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület története 1924-től napjainkig. Az Erdélyi Múzeum, mint 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szak-
osztályának folyóirata a háború utolsó évében nehézzé lett anyagi körülmé-
nyek miatt 1917-ben szűnt meg. Az 1930 febr. 2-i közgyűlés a légi szakosz-
tályi és tári folyóiratok helyét pótlandó, elhatározta, hogy szócsövéül átveszi 
az Erdély magyar tudományos életében 1924 óta fontos szerepet betöltő 
Erdélyi Irodalmi Szemlét s azt folytatólag Erdélyi Múzeum címen adja ki. 
LA továbbiakban az Erdélyi Múzeum-Egyesület szervezetét s legutóbbi évei-
nek munkásságát ismerteti.] — Kristóf György: II. Apafi Mihály fejedelem 
könyörgéses könyve. II . Apafi Mihály könyörgéses könyvecskéjének valamennyi 
imádságát kiadta az eredeti helyesírással Bartók György a Református Szemle 
1909-i, II. évfolyamában. Az eredeti kézirat ma is a nagyenyedi Bethlen-kol-
légium tulajdona. E könyvecske nem nagy imairodalmunk gazdagodását jelenti, 
önként értetődik azonban, hogy sem a gondolatok, sem a kifejezések nem az 
Apafi írói tehetségének eredéti és új alkotásai. Közvetlen, de nem egyéni; gon-
dolatait, kifejezéseit a zsoltárok s az egykorú templomi kálvinista imák fra-
zeológiájából vette. — György Lajos: A francia hellenizmus hullámai az 
erdélyi magyar szellemi életben. A hosszabb tanulmány szerint Erdélyben volt 
leggazdagabb hagyomány és legtöbb érzék a francia hellenizmus eszméinek fel-
vételére és a magyar szellemi közösséghoz közvetítésére. A Zágoni Aranka 
György (Júlia levelei), a Deáki Pilep Sámuel (Anechartis) és a gyulafehérvári 
Farkas Sándor (Antenor) fordításában hozzánk került művek, — míg távo-
labb Bessenyei Agis-a — ennek a szellemnek emlékei. — Eckhardt Sándor: 
A magyar kannibalizmus meséje. Egy román iskolakönyv téves adatának 
cáfolata. — György Lajos: Az első magyarra fordított angol regény. Az 
angol regények magyar fordításainak sorát Erdély indítja meg ezelőtt 136 
évvel. I t t jelent meg Kolozsvárt 1794-ben a „Mária: vagy a nemes gondolko-
dású paraszt leány' c. regény, melyet Bölöni Sámuel angol eredetiből ü l te te t t 
á t magyarba. Az eredetit egy Georg Monck Berkeley nevű canterbury-i pap 
írta. — György Lajos : A „Korteskedés és ellenszerei" eredeti kézirata. 
Kemény Zsigmond ismert röpiratának kéziratát a kolozsvári Lyceum-könyv-
tár őrzi. Megállapítható, hogy a röpirat címéül Kemény eredetileg ezt a fel-
írást szánta: „Nézetek Nemzeti Kórállapotunkról és Gyógyszereiről". — Kán-
tor Lajos: Adatok az Erdélyi Múzeum-Egyesület magyar jellegéhez. 1. Ala-
pítólevelek. 2. Báró Saguna András és gr. Mikó Imre levélváltása. — Papp 
Ferenc: Gyulai Pál id. Bethlen János gróf körében. Gyulai 1846 szeptemberé-
től nevelője volt id. Bethlen János gr. két fiának. Mikor 1848 március 20-án a 
bécsi és pesti forrongások híre Kolozsvárra érkezett, az egész várost elfogta 
a Magyarországgal való egyesülés vágya. A mozgalom szálait id. Bethlen 
János gr. t a r to t ta kezében, ö hívta össze az értekezletet, melyen a polgárságot 
s az ifjúságot a legélénkebb részvételre szólította fel. Az izgalmas napok han-
gulata Gyulai lelkét teljes mértékben megragadta. Lázas tevékenységét maga 
vázolta Szász Károlyhoz írt levelében. Az a nemes izgalom, mely ekkor lelkét 
eltöltötte, rokon ugyan a kornak, különösen az ifjú Magyarországnak roman-
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tikus szabadságvágyával mégis az ifjú Gyulai, bár nagy költőnek ta r to t ta 
Petőfit, politikai törekvéseiben inkább volt Bethlen gr. tanítványa, mint 
Petőfi utánzója. A kiváló egyéniség hatásának köréből Gyulait a viszonyok 
rohamos bonyolódása, másrészt emelkedő írói becsvágya szakította el. Von-
zotta Pest, a magyar politikai és irodalmi élet Mekkája. — Biró Vencel: 
Gr. Apor István naplója bécsi útjáról. [Adatközlés az 1697-ből való s az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület levéltárában levő eredeti nyomán.] Apor István 
1697-ben gr. Bánffy György gubernátorral s gr. Bethlen Miklós kancellárral 
együtt ment fel Bécsbe. Kormányzási ügyek, főleg az adó és a katonai terhek 
rendezése bírta rá az udvart, hogy a gubernium e három főméltóságát Bécsbe 
hívja. Apor nem a nyilvánosságnak szánta följegyzéseit; inkább csak külső-
ségeket érint, a bécsi tanácskozásokat nem ismerteti. — György Lajos: Ada-
tok a Bánkbán tárgytörténetéhez. A szerzőtől fölfedezett két németnyelvű, 
XVIII. századi adat a Bánk bán tárgy külföldi feldolgozásainak eddig ismert 
sorát 25-re szaporítja. — Dömötör Sándor: Balogh Józsi balladája. Tizenhat 
négysoros szakból álló elbeszélő vers egy sócsempészésért 1829-ben kivégzett 
magyar katonáról. Szerzője Szántó Feronc autodidakta falusi költő 
szerzeménye. 

E t h n o g r a p h i a - N é p é l e t . — 1930. évf. 1. sz. S. S.: Munkácsy Ber-
nát: A jeles nyelvész-etnográfus tudós munkásságának méltatása születésének 
hetvenedik évfordulója alkalmából. — llonti János: A Szilágyi és Hajmási-
monda rokonai és eredetkérdése. A monda alapeszméjét: két jóbarát küzdel-
mét a démoni leányért, minden változatban fölismerhetjük és ez a motívum, 
ha visszafelé követjük a monda változásain keresztül, elvezet a Hilde-míto-
szig. — Dömötör Sándor: .4 betyárromantika. (I.) Történeti menetű, gazdag 
szemléltető anyagra fölépített, részletes tanulmány arról, hogy milyenek vol-
tak a valóságban a betyárok és hogyan rajzolta meg alakjukat az irodalom. 

Élet . — 1929. évf. 17. sz. Kovách Ferenc: Arany János új életrajza. 
Voinovich könyvének méltatása. — 20. sz. Radványi Kálmán: Mindszenthy 
Gedeon. Ünnepi emlékezés. — 23. sz. Tordai Ányos: Emlékezem Gárdonyi 
néniről. Személyes emlékek az egri Gárdonyi-kúriáról. — 24. sz. Brisits Fri-
gyes: Mihályfi Akos. Az egyházi szónok méltatása. — 1930. évf. 1. sz. Mar-
cell Mihály: Az Isten embere. Prohászka önvallomásainak méltatása. — 9. sz. 
Berényi László: Kisfaludy és Katona. Közli és megvilágítja Katona Józsefnek 
1820 december 17-én Kisfaludy Károlyhoz í r t levelét. — 10. sz. A. Zs.: Sík 
Sándor mesedrámája. Ismertetés. — 14. sz. Alszeghy Zsolt: A magyar lélek 
и magyar irodalom tükrében. Idegennyelvű tájékoztatásnak szánt vázlat. A ma-
gyar középkor szellemének rajza után a renaissance korának lelki összeütkö-
zését Pelbárton ée Janus Pannoniuson, a Mohács utáni nemzedék lelkét Balassi 
Bálint költészetén, a felszabadító háborúk korát Zrínyin és Gyöngyösin, a 
XVIII. század után jelentkező lélekforrongást Katonán, a romantikus lelket 
Vörösmartyn, a XIX. század magyar lelkét Petőfin, Aranyon, Jókain és 
Madáchon, a XX. század hajnalának belső válságát pedig Adyn mutatja be. 
(A tanulmány a német katholikusok legelterjedtebb folyóiratában, a Gral-
ban jelenik meg.) — Oláh Kató : Katona és Kecskemét. Katona József kecs-
keméti emlékeit mutatja be szóban és képben. — 16. sz. Berényi László: Kis-
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faludy Károly, a drámaíró. Drámai termesének áttekintése, egyszersmind két 
Kisfaludy-festménynek (Tengeri vész, Falu égése) közlése. 

G y ő r i Szemle . — 1930. évf. 4—6. sz. Horváth Konstantin: Szegedy 
Róza levelei Kisfaludy Sándorhoz a győri csata idejéből. (I.) Tizenkét német-
nyelvű levél szövege a zirci apátsági levéltárban őrzött eredetiek alapján. 
„Rózát emberibben hozzánk közelebb hozni, de egyúttal női lelkét . . . igazab-
ban megéreztetni semmi sem tudja úgy, mint éppen e levelek." — Tolnai Vil-
mos: Még egyszer Kis János Bánk bán-adomája. Kis János az Elmés Nyájas-
ságok-beli Bánk bán-történetet Péczeli József Mindenes Gyűjteményének II. 
negyedéből (1789. 219—221. 1.) vette. — Szabady Béla: Adatok Pázmándi 
Horvát Endre életéhez. P. Horvát E. kispapsága idejére vonatkozó adatköz-
lés a győri papnövendékek egykorú naplója alapján. — Timár Kálmán: Az első 
„Olvasó KabinétGyőrött. Müller Ferenc könyvárusé az érdem, hogy elsőnek 
létesített Győrben kölcsönkönyvtárat. — Gálos Rezső: llhisztrációk a Himfy 
szerelméhez. Kisfaludy Sándor regéihez és Himfy szerelméhez a képeket annak 
idején a regensburgi származású Kininger Vince rajzolta s a pozsonyi szüle-
tésű Blaschke Sámuel metszette. Mindketten Bécsben tartózkodó művészek vol-
tak. — Szabady Béla: Iskoladrámák a győri papnélelőintézetben 1790—1830-ig. 
Adatközlés. — Valló István: Gr. Széchenyi István levele a Győri Olvasó Tár-
sasághoz. A levél kelte: Pest, 1841. dec. 7. — Gálos Rezső: Pinnyéd dicsé-
rete. A sziléziai származású Adolph Ker. János (1657—1708) egykori győri 
jezsuita tanár latin verse a Győr határában levő Pinnyéd nevű halászfaluról. 
— U. a.: Győr és a magyar irodalom. (II.) A Győrrel valamiféle kapcsolatban 
említhető magyar írók jegyzéke. 

I r o d a l o m t ö r t é n e t i Kö-xlemények. — 1930. évf. 1. sz. Voinovich 
Géza: A Daliás Idők tervei s első kidolgozása. A Toldi-trilógia középső részé-
nek gondos előkészülettel írt hetedfél énekével Arany már 1851-ben készen 
volt. Ekkor azonban egy időre abbahagyta a folytatást. A félbeszakítás egyik 
oka az a lelki szükség is lehetett, melynél fogva a művész nagy tervei közt 
egy-egy kisebb munkához fordul, mert az könnyebben halad s a befejezés örö-
mében részelteti. — Gálos Rezső: Mikes Kelemen műveltségi forrásai. (I.) 
Az ifjú Mikes egész képzettsége egy józan székely embernek a XVII. század 
eszméivel, a jezsuiták világnézetéül, morális fölfogásával á tha to t t lelki vilá-
gára vall. Ily alappal és felkészültséggel jut a fejedelem udvarába, ahol új 
réteg került i á : az udvari emberé. A lelki kép további alakulására nézve (Zol-
naival szemben) a szerző véleménye az, hogy a francia élet Mikesre csak nagy, 
de nem döntő hatással volt. Megismerte általában a könyvet; műveltsége azon-
ban csak némi keveset kapott ; megtudta, hogy van ilyen műveltség. Ez a keret 
éppen elég volt ahhoz az önműveléshez, amelyre később viszonyai kényszerítet-
ték. — Timár Kálmán: Szántó (Arator) István irodalmi tervei. (I.) A híres 
jezsuita szerzetest, Szántó Istvánt már bécsi tanársága idején, 1574-ben fog-
lalkoztatják irodalmi tervek. Fontosabb katholikus egyházi vonatkozású műve-
ket szeretett volna magyaiTa fordítani; azt azonban nem tudjuk, hogy melye-
ket. 1587-ben Gyulafehérvárra megy. Itteni tervei közül figyelmet érdemel, 
hogy tervbe veszi az Imitatio Christi és Granadai Lajos valamelyik müvének 
lefordítását. A fordításokon kívül eredeti műveket is óhaj to t t írni Szántó 
Homiliákat készült kiadni a vasárnapi evangéliumokról, még pedig magyar 



203 FOLYÓIRATOK SZEMI-ÉJE. 

nyelven. Műveit azért tervezgeti, mert magyar nyelven — úgymond — nin-
csenek katholikus könyvek. Már pedig a protestánsok főereje — szerinte — 
ebben rejlett. Possevius Antal egykori pápai követ írásaiból megállapítható, 
hogy Szántónak már voltak sajtó alá készen egyes munkái, mikor Gyulafehér-
várt a föntebbi irodalmi tervek foglalkoztatták. — Hegedűs Zoltán: Kazinczy-
ünnepély Sátoraljaújhelyen 1859-ben és a Kazinczy-alap története 1870-ig. 
Adatok a Kazinczv-kultusz történetéhez Evva András egykori sátoraljaújhelyi 
törvényszéki bírónak a M. T. Akadémia könyvtárában található iratai s az 
idetartozó irodalom nyomán. — Adattár: Morvay Győző: Eötvös József br. 
levelei fiához Eötvös Loránd báróhoz; — Trencsény Károly: Riedl Frigyes 
Aravy-tanulmányának eszmecsirái; — Gálos Rezső: Kortörténeti érdekességü 
levelek az ötvenes évekből (Lacza József jogász, később győri ügyvéd levelei 
bátyjához, Józsefhez 1859 febr. 26-ról és dec. 18-ról); — Rexa Dezső: Két 
ismeretlen Kazinczy-lei él (1808 aug. 24-én, Cserey Farkasnak és 1819 nov. 
12-én Vay Józsefnek); — Timár Kálmán: Szántó (Arator) István nekrológja 
(az olmützi jezsuita kollégium 1566—1727. évekre vonatkozó házi történel-
méből); — Waldapfel József: Adatok Bessenyei életéhez és munkásságához 
(Birtokügyi adatok, továbbá A kedvetlen okos c. vígjátékra ós a Podrokotz 
krónikája sorsára vonatkozó tájékoztatás); — Lukcsics Pál : Adalék Balassi 
Bálint élettörténetéhez (Mágócsy Gáspár levele 1586 dec. 4-ről); — Pataki 
Henrik: A „Csordapásztorok" karácsonyi ének szerzője. A „Csordapásztorok" 
címen ismert karácsonyi ének szövege és dallama nem Szentmihályi Mihálytól 
származik, amint azt Perényi József újabban — Szent-Gály Gyulára hivat-
kozva — írja. A szöveg ugyanis már az 1672-ből való Szelepcsényi-féle énekes-
könyvben megtalálható, a dallam eredete is régebbi, mint Szontmihálvi Egy-
házi énekeskönyve (1791); — Kozocsa Sándor: Szinésztörténeti adalék (Abaúj 
megye rendoinek folyamodványa 1793-ból a nemzeti játékszín felállítása ügyé-
ben); — u. a!: Páriz-Pápai Ferenc levele (1736 márc. 17); •— u. a.: Hatvani 
István orvos levele (1758 jún. 25); — Yasáry Dalma: Barclay Argenisének első 
magyar — verses — fordítása (Hriagyel Márton kéziratos fordításrészlete 1754-
ből a Nemzeti Múzeum kézirattárában); — Gulyás József: Bessenyei Anna és 
Bessenyei Boldizsár versei. (Adatok 1815-ből és 1821-ből a sárospataki kéz-
iratgyűjtemény nyomán.); — Perényi József: Szász Károlynak Szemere Miklós-
hoz intézett levelei 1860—1877-ből (I.). — 1930. évf. 2. sz. Gálos Rezső: 
Mikes Kelemen műveltségi forrásai (II., bef. közi.). Mikesnek igazában mé-
lyebben járó francia műveltsége nem volt. Olvasmányaiból a maga fölfogásá-
nak prizmáján szűrte le leveleiben a neki érdekeset és csak francia mintákból 
tanulhatta a levélformát. Az, ami leveleiben van, nem a francia kultúra telje; 
világos bizonyítéka annak, hogy ezt nem hozta magával. De bizonyítéka an-
nak is, hogy bujdosásában látott és később olvasott egyet-mást; s i t t két 
ismeretséggel kell számolnunk: Bonnac-néval és Saussure-rel. Ehhez csak Rá-
kóczi egy-egy francia ti tkárának barátsága járulhatott. A szerző szerint Mikes 
a Törökországi Levelek írását nem kezdhette egykorúan sem levélformában, 
sem irodalmilag csak némiképen is számbavehető napló alakjában. Föltehető 
azonban, hogy röviddel partraszállásuk után, valószínűleg Drinápolyban napló-
jegyzetbe kezdett. A naplójegyzetek később, lassacskán, emlékezetből, az Er-
délyben dívó memoárok párjául s az akkor kedvelt naplók mintájára irodalmi 
naplóvá alakulnak. Rákóczi halála után különösen sokat dolgozott. Főképen 
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a fordítást tekintette írói hivatásának. Gondolata egy volt Bossenyeiékkel : 
fordításával ő is a műveltséget óhaj tot ta terjeszteni; csakhogy Bessenyeiék-
nek műveltség a felvilágosodás volt, s azon keresztül a nemzet haladása, Mikes-
nek műveltség (a XVII. század szellemében) a katholikus vallásosság volt. — 
Pukánszkyné Kádár Jolán: A magyar népszínmű bécsi gyökerei. A magyar 
népszínmű nem az irodalom, hanem a színpad terméke. Legbuzgóbb művelője 
és kialakítója Szigligeti, az első nagystílű magyar színpadi szerző. Mintája, 
a bécsi népszínmű sem az irodalom, hanem a színpad közvetítésével jutott el 
hozzánk. Az egész műfaj kialakulása, fejlődése, virágzása és hanyatlása szo-
rosan összefügg a bécsi népszínpadok történetével. A magyar köztudatban ez 
az egész erősen szétágazó, sokrétű osztrák műfajkomplexum két névre, Raj-
mundéra és Nestrojéra, zsugorodik össze. Nálunk a bécsi népszínmű mindegyik 
formájával megpróbálkoznak, amíg kialakul az a végleges forma, amelyet a 
közönség népszínműnek elfogad. -— Tímár Kálmán: Szántó (Arator) István 
irodalmi tervei (II., bef. közi.). A véletlen szeszélyéből erdélyi működése ide-
jén is P. Possevius Antal (1533—1611) a gvámolítója és ösztönzője az iro-
dalmi tervekkel foglalkozó Szántónak. Szántó negyven évnél hosszabb írói 
munkásságából mindössze néhány irat maradt .ránk. Csupa latinnyelvü munka 
— mégis van irodalmi jelentőségük. Általuk a jeles jezsuita mint memoár-író 
és mint polemikus író, hitvitázó kér helyet irodalmunk történetében. Évek 
iáradságos munkáját áldozta bibliafordításának; azonban sem teljesen be-
fejezni, sem pedig elkészült részeit kiadni nem volt módjában. — Adatközlé-
sek: Szász Károly: Toldy Ferenc levelei Szász Károlyhoz. Tizenhárom levél 
az 1859—1875 közti időből. — Perényi József: Szász Károlynak Szemere 
Miklóshoz intézett levelei. (II., bef. közi.) Verses és prózai levelek az 1862— 
1877 közti időből. — Horváth Konstantin: Verseghy Ferenc egy ismeretlen 
verses regénye. A zirci apátság kézirattára Versegliynek egy eddig ismeretlen, 
hexameteres formában írt, Égfi Ferenc c. 1249 sorra terjedő verses regény töre-
dékét és tervrajzát őrzi. [A cikk a töredék 1219 soiát közli.] — Gálos Bezső: 
Kisfaludy Sá7idor levelei Heckenasthoz. Két levél 1837-ből. — Lukesics Pál: 
XVI. századi magyar irodalomtörténeti vonatkozású újabb levelek a zsélyi levél-
tárból. Tizenkét levél: Várdai Ferenctől, Brodarichtól, Balbi Jeromostól, Bor-
nemisza Páltól, Méliusz Juhász Pétertől, Draskiutztól, a tinini püspöktől, 
Zokoly Miklóstól. — U. a.: Felsővadászi Rákóczi Zsigmond epitaphiuma 1603-
ból. — Timár Kálmán: Madách levele Haynald Lajoshoz (1846 nov. 18). — 
U. a.: Gyulai Pál levele Haynald érsekhez. Ajánlólevél (1870 X. 10) egy Har-
sányi Ferenc nevű bölcsészethallgató érdekében. — Gulyás József: Históriás 
ének a Pálffy-család hőseiről (1734). Elbeszélő vers a „pármai veszedeleméről. 
Adatközlés a sárospataki könyvtár kézirattárából. 

K a t h o l i k u s Szemle . — 1929. évf. 8. sz. Magyar Bálint: Mindszenty 
Gedeon (1829—1877). Mindszenty Gedeon a mai magyar katholikus vallásos 
költőknek őse és királya. — 1930. évf. 1. sz. Sík Sándor: Mindszenty, a költő. 
Ahol Mindszenty igazán mélyet és nagyot él á t , és amiből újat , eiedetit ós 
nagyot alkot, az legbelsőbb lényege szerint katholikus élmény: a világegyház 
élménye. Széles tartalmú kollektivitása mellett ez a költészet megragadóan 
egyéni tud maradni. Ezekben a költeményekben egészen egyéni formát teremt 
magának, a rapszodikus, viziós ódának egy nemét, amelynek rokonait Vörös-
martynál és Komjáthy Jenőnél kereshetnék, és amelynek irodalmi hatását 
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Kemenes Ferenctől egészen napjainkig, akár Mécs Lászlóig nyomozhatnék. 
Az „Igére vár a nép"-en kívül talán a Szentek unokáihoz, a Diadalének, 
a Krisztus feltámadása napján, a Visió és a Büchner arcképe előtt tartoznak 
ide. Ebben a néhány költeményben a monumentális líra hangja szól és a 
modem katholikus költészet születik meg. 

L a n t o s M a g a z i n . — 1930. évf. 6. sz. Galantai Fekete Béla: Lauka 
Guszti, a tekintetes úr. Csevegésszeríi megemlékezés Lauka Gusztávról. — 
Deák Imre: A bécsi leiéitár titkaiból. Titkosrendőri jelentések Szendrey Júliá-
ról és Petőfiről. — Kár. : Költők különcségei. Apróságok Fekete Lajosról, 
Fenyő Lászlóról, Illyés Gyuláról, Terescsényi Györgyről, Szegedi Istvánról, 
Karinthy Frigyesről, József Attiláról. — Kürthy György: Dickens cikkei 
Kossuth Lajosról és más kuriózumok, óva inti Dickens (1851) úgy az angol 
népet, mint Kossuthot az ábrándok csalóka délibábjától. A jeles angol regény-
író két, idevonatkozó cikke a tőle szerkesztett lap 1851. évfolyamában je-
lent meg. 

Levéltári Közlemények. —< 1929. évf. 1—2. sz. Iványi Béla: 
A Szent Domonkos-rend római központi levéltára. A magyar történelem, főleg 
pedig az egyház-, egyházi jog- és művelődéstörténelem szempontjából rendkívül 
értékes és gazdag a IV. számú gyűjtemény, mely a dominikánusrend generalá-
tusa központi regisztratúra könyveit foglalja magában és amely kötetekben 
1474-től kezdve a magyar dominikánus provincia külső és benső életének majd-
nem minden mozzanatát rögzítve találjuk. 

Magyar Könyvszemle. — 1929. évf. 3—4. sz. Lukcsics Pál: A Va-
tikáni Magyar Krónika kódexéről és szövegéről. Római kutatásai közben a 
szerző szerencsés véletlen folytán megtalálta a Lucius dalmát történetírótól a 
vatikáni könyvtárban elhelyezett s már elveszettnek hit t Chronicum Ungari-
cum-ot. Jelenlegi jelzete: Cod. Vat. Latina No. 6970. A vatikáni krónika szö-
vegét összehasonlítva a magyar krónikát fenntartó egyéb kódexek szövegé-
vel, megállapítható, hogy csonkaságát nem tekintve ez őrzi legteljesebben a 
Károly Bóbert alatt írt, illetve összeállított krónika szövegét, melyet a Bécsi 
Képes Krónika kiegészít, a sambucusi és acephalusi stb. megtold. Ez is felü-
letes másolat, mint a többiek. A krónika szövege a magyar történet szem-
pontjából semmi újat nem hoz felszínre. — Gárdonyi Albert: Régi pesti 
könyvkereskedők (VII., bef. közi.). Heckenast Gusztáv (1833—1873), Geibel 
Károly (1841—1849) és Emich Gusztáv könyvkiadói tevékenységének ismer-
tetése. — Baros Gyula: Petőfi a szépirodalomban. (Üjabb adatok a Petőfi-
kultusz bibliográfiájához.) A Magyar Könyvszemle 1923. évfolyamában közölt 
hasonló tárgyú egybeállítás folytatása. — Lukcsics Pál: Kossuth Országgyű-
lési Tudósításainak történetéhez. Kossuth Lajos 1833 okt. 17-én gróf Zichy 
Ferenchez intézett levelének közlése. •— Ivánvi Béla: Könyvek, könyvtárak, 
könyvnyomdák Magyarországon (II.). Adatok az 1492. és 1549. évek közti 
időből. — Drescher Pál: Ismeretlen magyar nyomtatványok. (A magyar biblio-
gráfia kérdéséhez.) A régi magyar könyvek címjegyzéke (1711-ig) emberileg 
teljes s megjelenése óta is szüntelenül gondozódik. Az 1711 után megjelent 
nyomtatványoké azonban igen hiányos. E hiányon a kiegészítés tervszerű elő-
készítésével annál inkább segíteni kellene, mert az újabb magyar könyv első 
időszakára (1712—1860) szóló bibliográfia hiányjegyzéke a szerző beeslése 
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szerint tizenöt-tizenhatezer címre tehető. — Pukánszkyné Kádár Jolán: A To-
doreszku—líoriáth-könyctár ismeretlen régi magyar nyomtatványai. (II.) 
Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I—III. kötetéhez. - -
P.: A magyar kormány könyvajándéka XI. Pins pápának. Az 1057 kötetnyi 
gvíijtemény tárgykörének s átadásának ismertetése. 

M a g y a r N y e l v . — 1930. évf. 3—4. sz. Zs'rai Miklós: Munkácsi Ber-
nát. (Meleghangú megemlékezés a kiváló nyelvtudósról születése hetvenedik-
évfordulóján.) Tisztán nyelvészeti érdekű munkái közül nem hagyható emlí-
tetlenül három kezdeményező jelentőségű értekezése, t. i. az ugor vocalizmus-
ról, a finnugor-szamojéd szókészleti egyezésekről és az altáji nyelvek szám-
képzéséről szóló. — Moravcsik Gyula: Az onogurok történetéhez. Ha az 
Agathon eddig ismeretlen tudósításához fűzött következtetések helyesek, akkor 
azt a bolgár-török népet, amely a magyarságot megkeverte és amelytől ez 
török jövevényszavai egy részét kapta, a dunai bolgárok őseiben az onogur-
bolgárokban kell látnunk. — Sági István: Szent Margit szigete. A Margit-
szigetet már a XIII. században Margit halála után alig ötven esztendővel 
Szent Margit szigeté-nek kezdik nevezni. Ez a név századokon keresztül együtt 
él a Duna szigete, Nyulak szigete, Szűz Mária vagy Boldogasszony szigete 
szavakkal. Elterjedése és a több névnek lassú elavulása Szent Margit állandó 
tiszteletének az eredménye. — Timár Kálmán: Kelemen Didék (így!) mint 
nyelvújító. Kelemen Didék (1683—1744) erdélyi származású minorita barát 
jeles szónok volt. Életírói szerint a nyelvújítás nyomai is megtalálhatók nála. 
Nyelvét — a .szerző szerint — érdemes lenne behatóan tanulmányozni. — 
5—6. sz. Eckhardt Sándor: Micolt. Attila utolsó nejét, a magyar-hún-törté-
net. első elbeszélője, Kézai Simon, az összes nyugati forrásoktól eltérően nem 
lldico-nak, hanem Micolt-nak nevezi. Valószínű, hogy Ildico nevének a hang-
zása ébresztette fel Kézai emlékezetében bibliai olvasmányainak egyik moz-
zanatát : Dávid király első feleségének Micol-nak nevét s erre gondolva Attila 
utolsó nejének származását még előkelőbbé és regényesebbé tette azzal, hogy 
Ildico nevét Micolt-ra cserélte át, megtoldva azt egy t hanggal, amely talán 
magyar kicsinyítő képzőnek fogható fel. — Tolnai Vilmos: Kiáltó szó a pusz-
tában. E szólásmód bibliai értelme nem a sikertelenséget, hiábavalóságot, ha-
nem éppen a sikeres előkészítést, az úttörést jelenti. Így él vele Kármán Jó-
zsef, Eötvös József báró. Idővel azonban e szólásmód éppen ellenkező értel-
mét kapot t ; pl. Kölcseynél, Kossuthnál, Aranynál. A címben ír t bibliai szó-
lásmód története tehát érdekes adalék a szólások értelmi módosulásához. — 
Lukcsics Pál : A zsélyi magyar szójegyzék 1572-ből. A gróf Zichy-család zsélyi 
nemzetségi levéltárából újabban egy érdekes latin-magyar szójegyzék került elő. 
Kézirata tizenhatodrét nagyságú nyolc papír-levélből áll, melynek tizenöt lapja 
van teleírva. Háromszázhét (307) latin szónak adja magyar nevét. A kis jegy-
zék fogalomkörök szerint csoportosítja az egyes szavakat. Származására, író-
jára és korára nézve semmi határozott adatunk nincs. Következtetés alapján 
sejthető, hogy 1572 táján készült Bártfán. 

Magyar Nyelvőr. — 1930. évf. 3—6. sz. [Emlékkönyv Munkácsi 
Bernát hetvenedik születésnapja alkalmából.] Fokos Dávid: Munkácsi Bernát. 
A jeles nyelvtudós életútjának és munkásságának ismertetése. — Dénes Szi-
lárd: Herman Ottó stílusa. Herman Ottó írásait a magyar stílus fejlődésének 
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szempontjából előkelő hely illeti meg. — Rubinyi Mózes: Nyelvtudományi ter-
minológiánk történetéhez. Sylvester János. (Részlet egy nagyobb munkából.) 
— Turóezi—Trostler József: Czríttinger Specimenjének német visszhangja. Első-
nek a korai német felvilágosodás legtekintélyesebb kritikai folyóirata, a Lip-
csében megjelenő latinnyelvű Acta Eruditorum (1711 április, 149—153. 1.) 
vesz tudomást a Specimenről. Az ott olvasható néhány lapnyi latinszövegű 
ismertetéssel kezdődik a magyar irodalmi szellem európai története. [A cikk 
a Specimenre vonatkozó további német utalásokat is ismerteti.] — Lenkei 
Henrik: Emlékezés Pápai Károlyról. Adatok az egykori jeles etnográfus éle-
téhez. — Czebe Gyula: A magyarok 922. évi itáliai kalandozásának elbeszé-
lése egy XIII. századi bizánci krónika töredékében. Történeti tárgyú adatköz-
lés. — Fokos Dávid: Munkácsi Bernát irodalmi munkássága. Könyvészeti 
egybeállítás. 

Magyar Paedagogia. — 1930. évf. 1—2. sz. Comenius: A lelki te-
hetségek kimütéléséről. (I.) A sárospataki főiskola egykori híres tanárának, 
a morvaországi származású Comenius Ámos Jánosnak 1650 nov. 24-én latinul 
elmondott székfoglaló értekezése. Magyarra fordította Gulyás József. A for-
dítás sok nehézséggel járt, mert Comenius gyakran önalkotta szavakat hasz-
nál, szójátékait pedig olykor szinte lehetetlen nyelvünkön visszaadni. — 
3—4. sz. Fináczy-emlékfüzet. [Arcképpel.] E füzet tartalma csaknem teljes 
egészében annak a kéziratos emlékkönyvnek anyagából telt ki, melyet a Ma-
gyar Paedagogiai Társaság 1920-ban, nagynevű elnökének, Fináczy Ernőnek 
születése hatvanadik évfordulóján — tisztelete jeléül — ajándékozott. Az em-
lékkönyv cikkei helyszűke miatt most is, az ünnepelt születése hetvenedik 
évfordulóján, csak többé-kevésbbé megrövidítve jelenhettek meg. A becses al-
kalmi kiadványban b. Wlassics Gyulának, Berzeviczy Albertnek, Lukács 
Györgynek, -Jankovich Bélának, gr. Klebelsberg Kunonak, Werner Adolfnak 
az ünnepeltre vonatkozó meleghangú megemlékezésein kívül a következő cikkek 
olvashatók: Kornis Gyula: Fináczy Ernő. Fináczy a magyar tudományos 
próza legkiválóbb művészeinek egyike. Essayai példaszerűek ; költői szépségű 
lendületes nyelvével, választékos, elegáns stílusával, tanulmányainak erős szer-
kezetével s biztos logikájával megmutatta, mikép kell világosan érthető és 
művészi formában jelentős és közérdekű tudományos témát tárgyalni. •— Gyom-
láy Gyula: Fináczy Ernőről. Ifjúkori visszaemlékezések. — Suppan Vilmos: 
Fináczy Ernő mint hivatalnok. — Kisparti János: Fináczy Ernő a katedrán. 

— Prohászka Lajos: Fináczy Ernő mint tanár. — Bozóky Ernő: Fináczy 
Ernő az Országos Közoktatási Tanácsban. — Mosdóssy Imre: Fináczy Ernő 
mint a Magyar Paedagogiai Társaság elnöke. — Huszti József: Fináczy Ernő 
mint klasszikai filológus. — Waldapfel János: Fináczy Ernő és a pedagógiai 
tudomány. — Gyulai Ágost: Fináczy Ernő mint író. Fináczy műveinek tar-
talmi és formai értékeinél fogva legjobb tudományos íróművészeink közé tar-
tozik. — Nagy J. Béla: Fináczy Ernő irodalmi munkásságának jegyzéke. 
Teljes könyvészeti egybeállítás. — 5—6. sz. Comenius: A lelki tehetségek ki-
műveléséről. Az egykori jeles pedagógus latin székfoglaló értekezésének magyar 
fordítása Gulyás Józseftől. (II. és bef. közi.) 

M a g y a r S z e m l e . — 1930. évf. 4. sz. Keresztúry Dezső: Irodalmi 
életünk feszültségei. Irodalmi életünk feszültségei négy gyújtópontban gyűlnek 
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s ezek: az Ady-pör, a kettészakadt irodalom vitája, az elszakított területek 
irodalmi élete s az ifjúság leformmozgalmai. Ha végiggondoljuk e feszültségek 
elvi tartalmát, mind világosabbá válik, hogy ez ellentétek közt fölmerülő elvi 
kérdések három középpont körül csoportosulnak. Ezek: 1. Az irodalom, mint 
társadalmi funkció; osztályjellegének társadalmi, nemzeti hivatásának kérdései. 
2. Az irodalom, mint esztétikai funkció, a stílus, forma, műfaj, hagyomány 
problémái. 3. Az irodalom etikai, humanizáló s humanitást kifejező jelentősé-
gének kérdései. — 5. sz. Eckhardt Sándor: Folklore és irodalom. A multat 
meg nem történtté tenni nem lehet s aki ezer éven akar keresztülugrani, az 
archaizál, romantikát csinál és hátranyulásában esetleg csak ködöt fog mar-
kolni. — Drescher Pá l : A magyar könyvtermelés és a főváros könyvolvasása 
a háború utáni években. Eészletes statisztikai áttekintés. — Bisztray Gyula: 
A haldokló kritika. Tudósnak, írónak, művésznek és kritikusnak egyaránt szól 
Gyulai Pál taní tása: „A tudomány és irodalom kérdéseiben s még sok másban 
is egyedüli bíró az idő, de hogy az valaha döntőleg ítélhessen, szükséges, hogy 
benne, érte, vele vizsgálódjunk, ítéljünk, küzdjünk." A mai kritikus már csak 
nagy ritkán vizsgálódik, és magában tusakodva ítél, s ha ezt megteszi, több-
nyire rosszul jár. A beteg kritika már alig él: haldoklik. — 6. sz. Keresztury 
Dezső: Irodalmi életünk és társadalmunk. Irodalmunk nem tölti be szociális 
hivatását; a művészi érték mint sajátos, önmagáért való valóság létezik s az 
írói, költői érték elsősorban számbajövő meghatározója. A „válság" megálla-
pítói nem hiányoznak, de annál inkább az alkotók, kik túl a vitákon egybe-
fogják mostani életünket, tendenciátlanul s mégis minden tendenciánál többet 
használva. — 7. sz. Pukánszky Béla: Magyar-német szellemi kapcsolatok. 
A magyar-német kulturális érintkezések leghatékonyabb, széles körben elis-
mert közvetítője Bécs volt. Bécs gazdag magyar kulturális hagyományai és 
beolvadása a német szellemi életbe a legfényesebb lehetőségeket adják meg a 
Collegium-Hungaricum működése számára. A magyar-német szellemi érintke-
zések másik, jelentős közvetítő tényezője a protestáns, közelebbről az ág. ev. 
értelmiség volt. A magyar tudomány viszonya a német egyetemekhez később 
elvesztette protestáns felekezeti színezetét s a berlini Collegium-Hungaricum 
sem a protestáns felekezeti tudományosság otthona. Az említett kapcsolatok 
harmadik s egyben legtermészetesebb közvetítője a múltban a magyarországi 
németség volt. A magyar-német szellemi kapcsolatok mai állása az állam jó-
voltából a jövőben a legszebb reményekre jogosít. — Bisztray Gyula: Űjarcú 
magyar poéták. Az Ady halálát követő első időben líránk ugyanazon generá-
lis hibákat és tévelygéseket muta t ja , mint a mult század ötvenes éveiben. Ady 
örök és mély szimbólumokat hordozó, ösztönös és raffinait nyelvművészettel 
ékes versei így lettek egy új sallangos költészet forrásává. A maguk útjára 
talált lírikusok közül Mécs László hordja az Adytól való elindulás legfeltű-
nőbb jeleit. — Hajdú István: Nyelvrontás műfordításainkban. Ki kell irtani 
fordításainkból a magyartalanságokat, mert a nyelvi hibák természete olyan, 
hogy észrevétlenül harapóznak el egyénről-egyénre, osztályról-osztályra s 
nagyon nehéz megszabadulni tőlük. — 8. sz. Szász Zsombor: Jancsó Benedek 
(1854—1930). A nemrég elhúnyt kiváló tudós érdemeinek méltatása. „Jancsó 
Benedek a carlylei háromkirály prófétái kategóriájába tartozik, akiknek jós-
lása valósággá válik." 
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Magyar-Zsidó Szemle. — 1930. évf., 3—6. sz.- Zsoldos Jenő: 
A biblia, a midrás és a zsidó Mikes Törökországi Leveleiben. (I.) A Török-
országi Levelekben jelentkező bibliai nyomoknak magyarázatát hármas körül-
mény adja. Egyrészt Mikes irodalmi élményeire vezethető vissza, hogy tuda-
tosan keresi a lehetőségeket a bibliában való jártasságának megmutatására; 
másrészt életrajzi adottságainak tudható be, hogy önkéntelenül is kapcsolód-
nak gondolatai a biblikus kor történetének ráütő mozzanataival, a hasonlóság 
s a látszólagos azonosság erejével reprodukálva szentírási olvasmányainak em-
lékeit. Nem utolsó sorban pedig Mikes hangulati diszpozíciója, lelkisége, vallá-
sossága vonja maga után, hogy művében állandóan bibliai reminiszcenciákra, 
a biblia szellemében gyökerező kijelentésekre akadni. Mikes mintegy individua-
lizálja a biblia kollektív hangját, egyéníti a szentírási történetek példáit és a 
maga alanyiságával ver hidat a jelen és a bibliai mult közé. (A hosszabb tanul-
mány további része a biblia-vonatkozásokat számos idézettel szemlélteti s a 
következő címszók szerint tárgyalja: a) Isten a mindenség teremtője; b) Isten 
neve; c) Isten akarata; d) Isten felmagasztal és megaláz.) — Geréb József: 
Kármán Mór. az ember és a pedagógus. A néhai jeles pedagógus pályafutásá-
nak áttekintése és méltatása. 

Muzs ika . — 1930. évf., 3. sz. Isoz Kálmán: Petőfi müveinek zenei 
bibliográfiája. A rendkívül gazdag anyaggyűjtésen alapuló egybeállítás tanul-
sága szerint — a névtelenektől származó 55 megzenésítést nem számítva — 
eddig 183 szerzőnek 203 különböző Petőfi-költeményre írt 502 zeneműve isme-
retes. 

Napke le t . — 1930. évf., 4. sz. Katona-emlékek. Szemelvények Katona 
József műveiből és a Katonára vonatkozó irodalomból. [Mi az oka, hogy Ma-
gyarországon a játékszíni költőmesterség lábra nem tud kapni? — Katona J. 
Ilka-bírálatából. — Előbeszéd Kecskemét történetéhez. — Déryné Katona 
Józsefről. — Bánk bán-akták: A kiadó hirdetménye 1820-ból; Első értesítés 
Bánk bán megjelenéséről 1820-ból; Egy dedikált példány 1820-ból; Katona 
levele Kisfaludy Károlyhoz 1820-ból; Bánk bán megjutalmazása; Vers Katona 
Józsefre 1821-ből; Pápay Sámuel Bánk bánról 1821-ben; Titkos jelentés Bánk 
bánról 1822-ben; Kecskeméti írók névsora 1823-ból; Bánk bánt ajánló sorok 
1825-ből; Bánk bán egy táblabíró könyvtárában 1825-ben; Gyászvers Katona 
halálára 1830-ból; Az első előadás színlapja 1833-ból; A kolozsvári előadás 
1834-ben; A budai előadás 1835-ben; Arany J. véleménye Bánk bánról 1836-
ban; A debreceni levelező véleménye Bánk bánról 1836-ban; Bárány Boldizsár 
újabb véleménye 1836-ból; Vörösmarty bírálata a Bánk bán előadásáról 1839-
ből; Széchenyi Bánk bánról 1839-ből; Erdélyi János felhívása 1840-ből: Vachott 
epigrammja 1847-ből.] — R. Hoffmann Mária: Ady két kiadatlan levele. 
[Zempléni Árpádhoz 1907 aug. 1. és 1908 dec. 3.] — 5. sz. Németh László: 
Ady összes versei. Ady, a költő elkerülte a tudományos, sőt az epikai lélek-
ábrázolás egyoldalúságait. Ady pszichológiai totalitásra törekedett, ö az 
egyetlen magyar költő, aki egyensúlyban ta r to t t túlzásaival lelkét szinte fan-
tasztikussá nagyítva hozta szemünk elé. Egy-egy sorában egy nagy gondol-
kodó régi magvai szöknek friss hajtásba; mégis igazat kell adnunk azoknak, 
akik tiltakoznak ellene, hogy Ady lírájából filozófiai rendszereket olvassanak 
ki vagy bármely kész, vagy általa készített világnézet dogma nyelvére fordít-
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sák 1«. Nincs még egy költőnk, aki olyan kétségbeesetten kiizdene a kifejezés-
ért, m'nt ö. Verselése lázadás minden vershagyomány ellen. Rímet keveset hasz-
nál, de lehetőleg telteket, sokszor rikítókat. Ady nyelvében és ritmusában két-
ségkívül a XVI. század, e legmagyarabb századunk szele zúg. Képei magyar 
virágok, szellemi talaját magyar vizek hordták s az emberi és költői sorsot 
mint magyar sorsot nyögte és átkozta, de végső fokon európai jelenség, aki 
talán elzárva a koráramok könyvcsatornáeskáitól, a koráramok mélyebb sod-
rában élt. 

N é p ü n k É s N y e l v ü n k . — 1930. évf., 3—5. sz. Bibó István: Föld-
rajzi szempontok a magyar lélek mai megítélésében. (II.) Amint a Dunántúl 
és az Alföld, úgy Erdély magyarságát sem lehet a tájviszonyok kiemelése, 
Erdélynek, mint hegyes vidéknek a többi országrésztől való megkülönböztetése 
alapján helyesen megítélni. Németh László sémái nem csupán a Dunántúl és 
az Alföld költőire és íróira nem illeszthetők reá, hanem éppoly kevéssé az 
erdélyi írókra, Keményre, Ady Endrére, Szabó Dezsőre. Németh László ma is 
„rendkívülit vár Erdélytől. Innen várja azt a nagy „áttörő szellemet", aki 
mindazt, ami a Kárpátok koszorújában történt, támadhatatlan formában ösz-
szefoglalja". Azonban nem tudja valószínűvé tenni — természeti, társadalmi, 
történeti és irodalmi analógiával sem —, hogy e lángelmét miért várhatjuk 
csupán és egyedül Erdélytől. Nem partikuláris, hanem az egész nemzetre 
együttesen jellemző ősi vonások azok, amelyek a magyarságot a mult ezer 
viszontagságában megóvták s nem nagyszerű csodák várása, hanem a saját 
belső ereje fogja a magyarságot a ma nehézségein keresztül a jövőbe is át-
menteni. — Mészöly Gedeon: Pálóczi Horváth Adám énekeskönyve. (II). 
A szerző megállapítása szerint a Magyar Árion nem külön énekgyüjteménye 
P. Horváth Ádámnak, hanem csak a „hangjegyes" ötödfélszáz énekek darab-
jainak egyik hangjegytelen, részleges példánya. Van az ötödfélszáz énekek c. 
kéziratnak a M. T. Akadémia könyvtárában egy a Magyar Árion-nal egybe-
kötöt t csonka példánya is. Erről eddig nem tudtak írodalomtörténetíróink. 
[A címbeli tanulmány a tárggyal összefüggő részletkérdésekről is bő tájéko-
zást nyújt . ] 

N y u g a t . — 1929. évf., 14. sz. Schöpflin Aladár: Móricz Zsigmond 
ötven éve. A magyar regényírás e század elejéig Jókai hatása alatt állt, Jókai 
optimizmusa még Mikszáth, Herczeg és Gárdonyi reális szemléleti módját is 
befolyásolta. A szenvedélyes igazmondást Móricz hozta meg irodalmunkban. 
Nem parasztspecial'sta, ahogy indulása alapján beállítani kezdték, ő a nem-
zet lelkiismerete. —• Marczali Henrik folytat ja emlékeinek közlését; ez a rész 
a 75—-76. évi külföldi tartózkodásról szól. — 15. sz. Fenyő Miksa: Koszto-
lányi Ady-cikke. Visszautasítása Kosztolányi ítéletének. — 17. sz. Babits 
Mihály: Személyi ügy. Arra a vádra felel, hogy Kosztolányi cikkét nem uta-
sítván vissza, osztozik annak ítéletével. — 18. sz. Nagy Endre: Expresszio-
nista kép Bródy Sándorról. Apróságokat közöl Bródy életéből: hogy ujjai 
hosszú, feketeszegélyű körmökben végződtek; a maga zsidó voltával mindig 
hivalkodva hozakodott elő stb. — 20. sz. Schöpflin Aladár: Ady és a kon-
zervatív kritika. Sik Sándor és Vajthó László tanulmányának bírálata. — 22. 
sz. Németh László: A kritika feladatai. A kritika ugyanolyan belső kénysze-
rűség szülötte, mint a költői alkotás. Ami az írónak a kifejezés, az neki a 
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véleményalkotás. Ennek betegségei: a hamis érdeklődés és a megismeréstől való 
húzódás. — 24. sz. Németh László: Babits tanulmányai. Hangsúlyozza Babits 
tanulmányainak megértetésénél a Babits költészetével való organikus össze-
függés jelentőségét. Kvalitásai: előkelő ismeretsége; filozófiai rugékonysága; 
szemszögének újsága; felkészültsége; formai művészete. — 1930. évf., 1. sz. 
Simándy Pál: A szlovenszkói irodalom tíz éve. Vázlatos áttekintés, névfel-
sorolás. — Nagy Endre: Arckép Eötvös Károlyról. Novellisztikus visszaemlé-
kezés. — 2. sz. A Nyugat ankétja erről a kérdésről: Színház és üzlet. Hozzá-
szól: Schöpfln, Kárpáti Aurél, Kosztolányi Dezső, Hevsi Sándor, Lengyel 
Menyhért, Sinay Gyula és Vámbéry Rusztem. — 3. sz. Babits Mihály: A Nyu-
gat és az akadémizmus. Arra a vádra felel, amely Ignotus részéről érte. Meg-
nyugtatásának lényege az Ígéret, hogy a Nyugatban sohasem érvényesülhet-
nek az irodalmi hivatalosságnak szempontjai. — Haraszty Sándor: A vajda-
sági irodalom tíz éve. Másfél oldalas vázlat. — 6. sz. Móricz Zsigmond: 
A költő és apja. Emlékezés Tóth Árpádra. — Gyulai Márta: Kaffka Margit-
ról. Nem objektív szemlélődő, hanem harcos ember volt. A nemek tudatosítá-
sának és a politikai rajongásoknak idejében élt, a háború előtti és alatti kort 
közvetítette. Plasztikus sokoldalúsága csak női alakjainak van. — 7. ez. 
Szentlmrei Jenő: A tízéves erdélyi irodalom. Az erdélyi irodalom voltakép 
nem tíz esztendős; a környezet, néplélek és történelmi sors kényszerűsége fej-
lesztette ki az erdélyi irodalmat, a magyar irodalom erdélyi megnyilatkozását. 
Benne az erdélyi lélek rendszerint, a maga élethez való jussát igyekszik meg-
védeni. Erdélyben a magyar irodalom önvédelem, rászabaduló külső erők vagy 
a fejüket belülről felütő megkísértések ellen. Ezért a termékek többsége ten-
denc'ás. Az újabbkeletű irodalmi megmozdulás 1910 tájára esik; akkor indí-
to t ta meg Kós Károly Kalotaszeg című lapját , Bárd Oszkár a Haladás című 
szépirodalmi lapot, majd kevéssel utóbb Egyed Zoltán és Kállay Miklós az 
Erdélyi Figyelőt. Ezek már külön erdélyi irodalmi központ kialakítását sür-
gették. Mindezek az Ady körül felviharzó harc tüzében születtek. Az Erdélyi 
Irodalmi Társaság fóruma mellett próbál az Erdélyi Szemlében megszólalni a 
Keletben tömörült radikálisabb írócsoport, míg Szentimrei Ű j Erdélyében a 
transzilván szellem nyilatkozik meg. A román impérium új megszerveződést 
tesz szükségessé: ezt és ennek egyéniségeit ismerteti a tanulmány a Helikon 
mai korszakáig. — 8. sz. Móricz Zsigmond: Katona József. A Bánk bán felor-
dítás a négyszáz éves rabság fenekéről. •— Hevesi Sándor: Bánk bán-problé-
mák. Mint Shakespeare I I I . Richárdjában, Schiller Don Carlosában, i t t is a 
zsen;alitás állandóan keveredik a kezdetlegességgel. A Nemzeti Színház mégis 
ki tar tot t Egressv első színpadi elgondolása mellett; nem tudta meggondolásra 
késztetni sem Vörösmarty, sem Arany kritikája. Pedig azt sem szabad felej-
teni, hogy Katona nem l á tha t t a darabját színpadon és így a végső dramatur-
giai simításokat nem végezhette el rajta. Ez t a rendezőnek kell megtennie, 
anélkül, hogv a szövegen változtatna. — 12. sz. Marjalaki Kiss Lajos: Üj 
úton a magyar őshaza felé. Anonymusból azt olvassa ki, hogy Magyarország 
földje a honfoglalás idején sűrűn lakott, népes föld volt. A lakosság magya-
rul beszélő, ugorfajta paraszti népség volt. Ezt a népet a honfoglalók meghó-
dították, de ez a nép nem lehetett más, mint magyar, amely a hódító türk 
törzset beolvasztotta. Anonymus e tanítását a szerző szerint a régészet is 
igazolja, a víznevek és földrajzi s személynevek. A rovásírás annak bizony-
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sága szerinte, hogy a székelyek a kereszténység előtti időben kerültek Erdélybe, 
nn'g a románok csak a bolgárok kereszténység utáni korszakában. Az ősi ma-
gyar versre vonatkozóan megállapítja, hogy a betűrím még pogánykori köl-
csönhatás a magyar-finn és germán népek között s a germán és finn-magyar 
szomszédságnak IX. század előtt való meglétét bizonyítja. — Nagy Endre: 
Gárdonyi Géza tragédiája. Emlékezés. — 15. sz. Laziczius Gyula: Üj úton az 
őshaza felé. Aggodalmait fejti ki M. Kiss Lajos feltevésével szemben. 

P a n n o n h a l m i S z e m l e . — 1930. évf., 2. sz. Magasi Ar túr : Szent 
Imre alakja a magyar költészetben. A középkor imádságos lelke gyönyörű him-
nuszokban énekelte ki hódolatát, amellyel a földtipró herceget magasztalta. 
A későbbi korból is számos költői mű glorifikálja a szentéletű királyfi alak-
ját. Űjabb ihletalkalmul szolgált a születés kilencszázados jubileuma. A Mind-
szenty Gedeon nyomán haladó költők verseit Vargha Dámján gyűjtöt te egybe. 
(V. ö. Sz. Imre-emlékkönyv. Bp, 1907, 168 1.) 

P á s z t o r t ű z . — 1930. évf., 7. sz. Kristóf György: Hogyan lett gr. 
Mikó Imre munkatársa az Arany János folyóiratának? Arany János második 
szépirodalmi folyóirata első számának 1863 január 4-én programmotadó s ma-
gyarázó, vezető cikkét a nagy költő 1826 nov. 9-én kelt levélbeli kérésére 
Erdély Széchenyije, gr. Mikó Imre írta. A címben írt cikk Arany levelét s az 
írókat munkatársakul felszólító, nyomtatásban megjelent, de kevéssé ismert 
köriratot is közli. A körirat érdekes adata, hogy a Koszorú munkatársai — 
egyezer előfizetőt véve alapul — prózáért „a lapnak egy ívétől 40 f t " tiszte-
letdíjra számíthattak. „Díj nélkül a ,Koszorú' csak a szerző világos lemon-
dása esetében, vagy oly kezdőktől ad művet, kiket csupán művök kiadása 
által is elégnek t a r t buzd í t an i . . . a fentebbi díj minden 100 előfizető után 
aránylag emeltetik." — Várady Aurél: Sebesi Samu halála. Ötvenéves írói 
tevékenységének termését három nemes és értékes vonás ékíti. Első az a demo-
kratikusnak nevezhető irány, melynél fogva előszeretettel fordult a kis embe-
rek bajai, a föld népe soraa felé. Második becses vonása t iszta magyar s élve-
zetes stílusa. Harmadik értékes vonása írói témájának a szigorúan erkölcsös 
felfogás. — 8. sz. Debreczeni László: Emlékezés Kalotaszeg nagyasszonyára. 
Gyarmathy Zsigmondné Hóry Etelka túl volt már a harmincon, amikor mint 
irónő elindult. Hét regény és kétszáznál több novella, rajz, elbeszélés, karco-
lat, kritika, polémia stb. került ki tolla alól (kiadatlan is van még). Érdeme 
volt, hogy a hetvenes évek irodalmi levegőjébe a maga népies prózájával friss 
áramlatot vitt, amikor pedig írónő kevés volt még és aki volt is, alig bátor-
kodott Beniczkyné tekintélyével megbirkózni. -— 9. sz. Janovics Jenő: Katona 
József. A kolozsvári Magyar Színház Katona-ünnepjén elmondott megemléke-
zés. — Kováts József: Apróságok a Bánk bánról. A „Bánk bán" örök emberi 
\onatkozása mellett nemzeti tragédia is. Egynéhány lírai müvet leszámítva, 
nem volt még a magyar irodalomnak olyan alkotása, mely ennyire szorosan 
kapcsolódott volna bele a magyar nemzeti élet mindenkori aktualitásaiba. — 
Kristóf György: Bethlen Gábor alakja mai szépprózaíróink műveiben. A Beth-
len Gábor és a magyar irodalom c. nagyobb tanulmány egyik fejezete. — 12. 
sz. Áprily Lajos: Magányos aktor Kecskeméten. Hosszabb költemény Katona 
Józsefről. 
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P r o t e s t á n s Szemle . — 1930. évf., 4. ez. Mitrovics Gyula: A Csaba-
trilógia folytatása. Szabó László, amerikai magyar pap tollából „Hun kirá ly" 
címen megjelent a „Buda halála" folytatása, Arany tervezett trilógiájának 
második -része. A tanulmányszerű, hosszabb ismertetés szerint Szabónak sike-
rült költői feladatát megoldania kompozícióban, jellemrajzolásban, a cselek-
mény drámai előadásában, az archaikus nyelv költői szépségeiben. Szabó 
nagy nyelvművésznek bizonyult, amit semmiféle elvi ellenvetésekkel nem 
lehet kicsinyelni. Kristóf György: Károlyi vagy Károli? Nem kétséges, hogy 
a bibliafordító nevének egyedül helyes írásmódja ma ez: Károlyi Gáspár. — 
5. sz. Németh László: A tekintélyes ifjú. A fiatal Kazinczy Ferenc a korabeli 
új nemzedék diszkrét, de szívós seregkürtöse. Ereje épp az, hogy lenézi azt, 
ami megvan s túlbecsüli azt, ami nincs, ö stílforradalmár. Nem élt magyar 
író, aki a fogalmazást- annyira azonosította volna az alkotással, mint Kazinczy. 
Kortársai közt kétféle írót ismer: remetét és organizátort. Az előbbieket rop-
pant szeretettel vonja szárnyai alá s ahol lehet, magasztalja őket. Amikor 
fogságba hurcolták, az irodalmi élet tetszhalálba merült. A magyar irodalom 
néhány évre megint magánvállalkozások összefüggéstelen kaosza lesz. •— 6. ez. 
Bavasz László: Zsinka Ferenc. Karriert, sohasem akar t csinálni, csak ügyeket 
akart szolgálni; amily erős volt sa já t meggyőződése megvallásában, éppen 
olyan tiszteletet tanúsított mások meggyőződése iránt. — Baroe Gyula: 
Katona József emléke költészetünkben. A Katonáról szóló költői művek 
becses adalékul szolgálnak a szerző, a mű és a közönség hármasságából szár-
mazó irodalmi viszony ismeretéhez; nem is szólva arról, hogy tartalmilag mily 
érdekes tükörképei egy politikailag determinált század irodalom-szemléletének. 
— Kerecsényi Dezső: Szenczi Molnár Albert lapszéli jegyzetei. A M. T. Aka-
démia könyvtárában van egy humanista írók műveit tartalmazó kötet, me-
lyet Sz. Molnár A. heidelbergi tartózkodása alatt olvasgatott. Ebben a könyv-
ben a jeles zsoltárfordítónak számos, eddig ismeretlen bejegyzése található. 
Az olvasás alatt fölmerült gondolatokat, elítélő és helyeslő megjegyzéseket, 
latin és magyar verseket tartalmazó lapszéli jegyzetek a legtisztább önvallo-
mások, s igen őszintén hatnak, mert csak pillanatnyi és nem fékezhető olvas-
mányimpulzusok. — Németh László: Egy régi magyar folyóirat. A kassai 
Magyar Múzeum ismertetése. 

Sverige Genom Främmande Ögon. [Schweden in Fremden Augen.] 
Stockholm. 1930. Leffler Béla: Schicedisch-Ungarische Rhapsodie. Rövid párr 

huzamos megemlékezés Bellmann Károly Mihály svéd bordalköltőről és Cso-
konai Vitéz Mihályról. A cikk e két költő szobrának fényképét is közli. 

S z á z a d o k . — 1929. évf. 9—10. sz. Marké Árpád: Két mozgalmas év 
a magyar nemestestőrség életéből. 1794-ben a testőrség ideiglenes parancsnok-
ságát br. Splényi Mihály altábornagy vette át . Mikor ez a házirendet igen 
szigorúan kezelte, a testőrök panaszt emeltek ellene. Az ellentét a parancs-
nok s a testőrök között mindig jobban kiélesedett és 1795 végén kisebbfajta 
zendülésben tör t ki. Ennek következményeképen az elégedetlen testőrök közül 
nyolcat, köztük Kisfaludy Sá-ndort, büntetésből eltávolítottak a gárdából. 
(A cikk közli a Kisfaludyra vonatkozó igen érdekes katonai minősítést is.) — 
Hegyaljai Kiss Géza: Wesselényi Miklós levelei Kazinczy Gáborhoz. Adatköz-
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lés (1848 okt. tájáról) a Borsod-Miskolci Múzeum levéltárában levő eredeti 
kézirat alapján. 

S z é p h a l o m . — 1930 évf. 3—4. sz. Zolnai Béla: Az irodalmi gondo-
lat. (II.) Ha a magyar irodalomtudomány csakugyan szintézisre törekszik, 
nem hagyhatja ki szemléletéből a magyarcélú, magyarországi közönségnek 
szóló, a külföldi németségtől idegen és a magyar törekvésekkel sokszorosan 
összefonódott hazai német irodalmat. Fokozottabb mértékben áll ez a hazai 
latinnyelvű kultúrára, amit maga Beöthy is beolvasztott irodalmunk kis tük-
rébe. Furcsa is volna, ha Anonymus, Janus Pannonius stb., a legtöbbet olva-
sott magyarországi munkák szerzői kizárásra vagy csak megtűrt szerepre ítél-
tetének. [„Pedig ez történt éppen a legnagyobb összefoglalás szerzője részé-
ről" írja Zolnai s utal Pintérnek 1921-ben kiadott kétkötetes kézikönyvére, 
de megfeledkezik ugyancsak Pintér legújabb nagyszabású magyar irodalom-
történetének I. kötetéről, amely már 1929. év novembere óta közkézen forog 
s amelyről a Napkelet bírálója már 1930 febr. 1-én azt mondja, hogy „a 
magyarnyelvű termékek mellett gondja van a latinnyelvűekre is, sőt függe-
lékül a középkori hazai német irodalom ismertetését sem mellőzi. Ilymódon 
e századok szerinti nagyszabású összefoglalás, az említett korra nézve szinte 
az egész magyarországi irodalom történetének tekinthető."] — Berezeli An-
zelm Károly: Hárfa és Holmi. Ha Juhász Gyula verseit olvassuk, szembeszö-
kően tárul elénk e költő ősi, pogány földimádata és katholikus miszticizmusa. 
— Birkás Géza: Ethelka. Jean Mistler d'Auiiol az Eötvös-kollégium egykori 
francia lektora, aki a komunimust követő években tartózkodott nálunk, 
Ethelka címen magyar vonatkozású regényt írt, amely szándékosan torzí tot t 
képet nyújt társadalmi viszonyainkról (különösen haragszik a budapesti egye-
tem tanáraira, kik közül az egyiket Monsieur Szamár-nak kereszteli el.) — 
Gy. Juhász László: Madách és Lamennais. Alapvető gondolatot nem vett 
Madách Lamennaistől, de a tragédia egyes részleteinek kidolgozásánál a fran-
cia író hatása kétségkívül szerepet já tszot t . — Eckhardtné Huszár Irén: Mécs 
László. (II.) Gyermekszeretete sajátosan közvetlen hangú, új romantikus za-
matú versekben szólal meg. Szeretete elsősorban az élet hajótöröttéinek szól: 
a koldusoknak, az öreg nyugdíjasoknak, a föld félrelököttjeinek s a minden-
féle proletároknak. A nyomort éppoly rikító színben lá t ja , mint a szocialis-
ták, sőt ábrázolására nem egyszer átveszi a szocialista frazeológ'át. Nem teszi 
azonban magáévá a szocialista ideológiát. Jellemző rá, hogy vallásossága 
segítségével a diszharmóniákat egyetlen mindent átfogó harmóniába tudja fel-
oldani s ez az Isten akaratában való megnyugvás. Nagy költő Mécs László, 
mert az életet és önmagát szerencsés szintézisben tudja kifejezni, de nagy 
költő azért is, mert az ige áldása neki is megadatott. — 5—6. sz. Szerb 
Antal: Bánk bán és egy olasz irodalmi vita. „Körülbelül ugyanabban az idő-
ben, amikor Katona József Bánk bán sorsával viaskodott, a tragikus magyar 
nádor alakja megihletett egy olasz írót is és az általa létrehozott mű nyo-
mán egy kis irodalmi harc indult meg Bómában és Trevisóban, mely azután 
rövid időn belül igen békés befejezést nyert ." Erről szól az értekezés. — Zol-
nai Béla: Erdély monológja. A világháború előtti magyar szellemi élet egész-
ségtelen centralizmusáról. Budapest egyetemi és tudományos élete még a 
uagvértékű kolozsvári törekvéseket is meg nem érdemelten háttérbe szorí-
to t ta . „Ki fogja megírni az igazságot, a személyi politika és hatalmi intrika 
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tekervényes útjá t, amiken a puritán-egyenes utakon haladó erdélyieket — 
tanszékeknél, irodalmi vállalatoknál, tudós társaságokban, állásokban — meg-
előzték? Hogyan maradt vidéken egy veszedelmes konkurrens és miképen ült 
helyére a szürke Megalkuvó." Mindez egyszerre megváltozott Trianon óta. 
A magyar vidék beleszól az ország szellemi irányításába, sokan Erdélyből 
várják az irodalom megújhodását, országos szavú folyóiratok jelennek meg 
vidéken, fontos tudományos polémiákat folytatnak Budapesten kívül is, vi-
déki professzorok elhárítják maguktól a budapesti meghívást, külföldiek jön-
nek tanulni a vidéki egyetemekre. — Szegedi Lőrinc: Magyar költők meg-
csúfolása franciául. Fóti József Lajos budapesti író és könyvkereskedő lefordí-
to t t a franciára Ady Endre néhány versét. „A franciául tudó magyar ember 
— mondja a Széphalom bírálója — csodálkozik ennyi tudatlanságon, az ön-
kritika ilyen abszolút hiányán, az ízlés és beleérzés ilyen szörnyű nulláján. 
Hát merné egy elsőosztályos gimnázista magyarra fordítani Horatiust, vagy 
egy ötödikes Plátót? Fóti elem'sta a francia mondattanban és prozódiában. 
gimnázista a francia helyesírás tudományában. . . Egy kabarédalt nem sza-
bad előadni vagy lefordítani a szerző engedelme nélkül, de Advba minden mű-
fordító beletörölheti tollát. És aztán szégvenli magát a franciául is tudó 
magyar: hát ilyen fércműfordítás kerül idegen ember elé, ilyen ponyvafordít -
mánv képviseli irodalmunkat Párizsban, Genfben, Bruxellesben? A Széphalom 
ünnepélyesen fölhívja Fóti József Lajost , aki, úgy tudjuk, a budapesti egye-
tem filozófia doktora, az ízlés, a francia nyelvtan és a kultúrfölény nevében, 
hagyja abba azonnal fordítói tevékenységét." 

T á r s a d a l o m t u d o m á n y . — 1930. évf. 1—3. sz. Ritoók Emma: 
A Nyugat útja. Ignotus önérzetes kijelentése, hogy a Nyugat szerkesztősége 
az, ahova, míg ő él, más nem való, a mult Nyugatra vonatkozik. Ez az ön-
érzetes hit Ignotus konzervatívizmusa. Mert logikus-e, hogy éppen ő köve-
telje, hogy a mult ne engedjen se a jelennek, se a jövőnek? A régi Nyugat 
szerepét betöltötte és irodalomtörténeti jelentőségét is meg fogja kapni az 
előző nemzedék korának történetében. Ma az a forradalmiság, ha azt kíván-
juk, hogy a Nyugat ne legyen többé a mult Nyugatja; olyan legyen, mely 
az egész magyar társadalom érdeklődését fel tudja kelteni s tehetségeit meg-
szerettetni, legyenek bár radikálisok vagy konzervotívok. Ha ezt az ú j szer-
kesztők elérik, akkor a Nyugatnak új, a magyarságra erősebben ható kor-
szaka fog elkezdődni. — Noszlopi László: Prohászka Ottokár a „társadalmi 
kérdés"-ről. Ma már mindennemű egyéni vagy társas, papi vagy világi katho-
likus akció természetesnek és múlhatatlannak ítéli, hogy tevékenységi köré-
ben teret biztosítson valamiféle szociális munkának és ez Magyarországon jó-
részt Prohászka hatása. 

T e s t n e v e l é s . — 1929. évf. Mező Ferenc: Curiosa Hungarica. Néhány 
érdekes adalékot közöl Deák Ferenccel kapcsolatban. A haza bölcse örült, 
mikor a kiegyezés után sportmozgalom indult meg Magyarországon. Az or-
szággyűlésen melegen pártolta a budapesti tornászok egyletének évi segélye-
zését. Több lövészegylet dísztagjává választotta. Az 1868. évi bécsi lövész-
versenyen azzal tisztelték meg, hogy az egyik céltáblát az ő nevére keresz-
telték. A lövőversenyen Besze János legyőzte Ausztria és Németország leg-

Irodalomtörténet. 15 
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kitűnőbb mesterlövőit. A verseny után a lövészek a magyar bajnokot vál-
lukra emelték s őt és Deák Ferencet éltetve hordozták körül az ünnep szín-
helyén. 

Ű j I d ő k . — 1930. évf. 15. sz. Hegedűs Sándorné Jékav Jolán: Jókaiik 
a Svábhegyen. Visszaemlékezés a néhai jeles regényíró életére. (Adomaszerü 
esetek.) — 16. sz. Kosztolányi Dezső: Katona József. (1830—1930.) Alkalmi 
megemlékezés a nagy drámaíróról. (Több képpel.) — 18. sz. Pékár Gyula: 
A kecskeméti főfiskális. Elbeszélés Katona Józsefről. — 23. sz. Voinovieh 
Géza: Herczeg Ferenc tanulmányai. Arcképek c. kötetének bírálata. „Gazdag 
könyv ez, a szellemesség mellett tele sok igazsággal. — 24. sz. Herczeg Fe-
renc: A küszöbön. Novella Kisfaludy Károlyról. — Lvka Károly: A mi Bródy 
Sándorunk. Megemlékezés a néhány évvel ezelőtt elhúnvt regényíróról sírem-
léke ünnepélyes fölavatása alkalmából. — 27—30. sz. Herczeg Ferenc: Szend-
rey Júlia. HAromfelvonásos színmű Petőfi S. özvegyéről. — 29. ez. Krúdy 
Gyula: Bajza Lenke avagy az üveglábú ember. Novella Beniczkyné Bajza 
Lenke híres írónő második házasságáról. 

Ungarische Jahrbücher. — 1929. évf. 4. sz. Jakob v. Sawicki: 
Zur Textkritik und Entstehungsgeschichte der Gesetze König Stefans des 
Heiligen. Értekezés Szent István törvényeinek keletkezéséről szövegkritikai szél-
jegyzetekkel. — Paul Drescher: Die ungarische Übersetzungsliteratur 1920— 
1928. A magyarra fordított külföldi irodalom különböző szempontok sze-
rinti rendszeres áttekintése [statisztikai táblázatokkal]. — 1930. évf. 1—2. 
sz. Miklós v. Asztalos: Wissenschaftliches Leben in der Wittenberger unga-
rischen Gesellschaft im 16. Jahrhundert. Érdekes adatok a wittenbergi egye-
tem tizenhatodik századbeli magyar diákjainak tudományos életéhez. [Egyben 
Szinnyei Magyar frók-ja egy-két adatának helyesbítése báró Forgács Ferenc, 
Borégető Miklós és Sárközi Bálint XVI. századi magyar írókra nézve.] 

II. Hírlapok. 

Budapest i Hírlap. — 1930. évf. III. 12. sz. Csekey István: A ma-
gyar irodalom Észtországban. Az észt nyelven megjelent magyar szépirodalmi 
művek felsorolása. — 90. sz. Voinovieh Géza: Bánk bán költője. Katona Jó-
zsef kitűnő tragédiájának néhány alakjában örök magyar vonások élnek, 
melyek a magyar természetnek éppoly örökérvényű kifejezői, mint általában 
az emberi léleknek. Ilyen alak Petur, aki nemzete fájdalmát, tüzét, keserűsé-
gét fejezi ki. A másik örök alak Tiborc, a nép megtestesítője. — Petri Mór: 
Diákom: Ady Endre. Adomaszerű esetek Ady Endre diákkorából a költő 
iskolatársainak följegyzései alapján. [Mutatvány a szerző nemsokára sajtó 
alá kerülő művéből.] — Kenedy Géza: Hogyan született meg a Beszterce 
ostroma? Adomaszerű följegyzések Mikszáth Kálmán életéből. A Beszterce 
ostroma c. regényét Mikszáth állítólag egy gr. Pongrácz Károly nyug. tábor-
noktól hallott érdekes eset nyomán írta meg. — 107. sz. Surányi Miklós: 
Százezrek szomorúsága. Elmélkedés közművelődési viszonyainkról, abból az 
alkalomból, hogy az olasz-magyar labdarúgó mérkőzésen negyvenezer néző 
jelent meg, a magyar könyvhét könyvvásárán azonban negyedannyi vásárló 
sem akadt. — VI. 1. Losonczy Zoltán: Felhő Klári költője. Megemlékezés a 
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kilencvenes évek jeles színműírójáról, a Dunaföldváron lakó Rátkay László-
ról. — 108. sz. Csajthay Ferenc: A B. H. ötven éve. Visszapillantás a Buda-
pesti Hírlap múltjára (arcképekkel s érdekes életiajzi adatokkal). — S. M. : 
Ötvenéves a Budapesti Hírlap. A mult század nyolcvanas éveinek elején szük-
ség volt olyan újságra, amely szembeszáll a nemzeti szellemi dekadenciával és 
azzal a balkáni ambícióval, hogy mindenben a Nyugatot majmoljuk. Ez a 
szükségérzet hozta létre a Budapesti Hírlapot. — Saád Henrik: Két, Szent 
Istvánról szóló ének. Adatok az a „Hol vagy magyarok tündöklő csillaga"' 
és az „Óh, dicsőséges szent jobb kéz" kezdetű ének történetéhez. — 144. sz 
Jancsó Benedek (1854—1930). Hosszabb napihírszerű tudósítás az 1930 június 
27-én elhúnyt jeles publicistáról. (V. ö. a többi napilapokat is.) -— Krúdy 
Gyula látogatásai. Hosszabb, visszaemlékezésszerű cikksorozat, vonatkozással 
a mult század társadalmi és irodalmi viszonyaira. — 147. sz. Simándi Béla: 
„Zoltánka". Novella Petőfi Zoltánról. — Csekey István: A magyar tudo-
mány és a külföld. Szükség volna egy olyan szervre, amely a külföldet is 
tájékoztassa a magyar tudomány teljesítményeiről. Ilyirányú szervezetlensé-
günk az oka, hogy pl. a Nobel-díjnyertesek almanachjában három magyar is 
szerepel (Lénárd Fülöp, Zsigmondy Richárd és Bárány Róbert), anélkül, hogy 
Magyarország a díszes névsorban előfordulna. [A cikk még egyéb megszívle-
lendő gondolatokat is figyelmébe ajánl az erre illetékes tényezőknek.] 

K ő b á n y a i H é t . — 1930. évf. 16. sz. (dn): Sajó Sándor költészeté-
ről. Sajó lantján a hazafias érzés mellett állandóan megszólal a vallásos 
érzés húrja is. Kedvelt ihletmotívuma még az erdő kultusza. Nemcsak gon-
dolatai és érzései költőiek, hanem képei és kifejezései is. Mint nyelvművész 
szeret stílutánzatokba mélyedni. Verselési technikája igen gondos. 

M a g y a r s á g . •— 1930. évf. 33. sz. Milotay István: Attila és a fekete 
ing. Széljegyzetek a Kisfaludy-Társaság 1930. évi tagválasztásához. — 73. sz. 
Nagy Dániel: Hogyan született meg a „száz szál gyertya"? Az ismert dal 
keletkezésének adomaszerű története Fráter Lóránt elbeszélése nyomán. — 85. 
sz. Dóczy Jenő: Katona József. Földi életsorsa társtalanul, elismerés nélkül 
nagyon szomorú lehetett, de semmiesetre sem tragikus. Mert egy élet, mely 
szétfeszíti a koporsó fedelét s száz éven á t százezrekben élteti a. lángot, nem 
lehetett tragédia. — Bartucz Lajos: Van-e nemzeti tudomány? A szó szoros 
értelmében nemzeti tudományról nem beszélhetünk, vannak azonban feladatok, 
melyeket a tudomány nemzeti feladatainak nevezhetünk. A magyar tudomány 
legfőbb s legnemesebb feladata a magyar ember, a magyar társadalom, a 
magyar történet, a magyar föld, a magyar kultusz, a magyarhoni természet 
mindenirányú felkutatása, megismerése s eredményeinek az egyetemes emberi 
tudományba való bevitele. — 90. sz. Bartucz Lajos: Mit láttam Katona Jó-
zsef felbontott sírjában? Érdekes, hogy Katona J. tetemeinek 1930 március 

28-án megtartott exhumálásakor a költő koponyájában még bent volt a 
galambtojásnagyságra összezsugorodott agyvelő. A hosszabb cikk további 
része szerint igaz Déryné följegyzése, mely szerint Katonának „gesztenyeszín 
volt a haja, de az mindig úgy állt, mint a szeg". Az antropológiai vizsgálat-
ból még az is megállapítható, hogy a forgalomba került arcképek a költő 
arcát a valóságnak meg nem felelően idealizálják. „Katona Józsefnek nem 
voltak nagy szemei s rövid, homorúhátú orra, alacsony, előreálló orralatti 
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fogmedrei, kiálló metszőfogai, megtört álla, nem emelték a férfiszépségek so-
iába." — (bj) : Horvát költő Ady Endréről. Kriezsa Miroszláv, a háború 
utáni horvát költészet legnagyobb reprezentánsa a Hrvatska Revijá-ban szép 
tanulmányt írt Adyról. Sikerült párhuzamot von a magyar költő és a hor-
vát Matos Antal Gusztáv (1873—1914) között. Matos sztarajevicsianizmusa 
és Ady kossuthi ideológiája sokban rokonok. Kriezsa szerint a gyakorlati 
politikában Ady nem több vidéki verekedő és kiabáló kurtanemesnél, tele ázs'ai 
megalomániával, de megrázó nihilista jóslataival történetfilozófiai magaslatokra 
emelkedik. A fejtegetést a szerző tizennégy Ady-versfordítása illusztrálja. 
A fordítás sok szabadsággal készült, de a magya: költő hangulatait bámula-
tos utánérzéssel adja vissza. — 95. sz. Milotay István: A kecskeméti kriptá-
nál. A mai közviszonyokra célzó vezető cikk Katona József kecskeméti sír-
emlékének leleplezése alkalmából. — Szász Károly: Magyar úr és magyar 
paraszt. A Bánk bán nagyszerűen megformált alakjai közt talán a legsike-
rültebbek: Petur és Tiborc. A magyar fajiságnak ez a két jellegzetes repre-
zentánsa élénken igazolja, hogy úr és paraszt közt voltaképen nincs az a 
nagy különbség, amit a fogalmak között általában fennforogni látnak. Katona 
Józsefnek ne csak százesztendős sírját borítsuk az ünneplés hervadó világai-
val, hanem emlékezete és géniusza legyen a mindennapi munka egyik erőfor-
rása mindnyájunk számára, akik akár urak, akár parasztok, de igazi magya-
rok vagyunk. — 96. sz. Dóczy Jenő: Leiéi Móricz Zsigmondnak. Kérelem a 
közízlés védelme érdekében: vonatkozással a Nyugat c. folyóirat egyik-másik 
közleményére (1. még u. o. 1930. V. 3. és V. 20.). — U. о. V. 18, Pataki Jó-
zsef: Katona- és Bánk bán-relikviák. A budapesti Nemzeti Múzeum Katona-
ereklyéinek ismertetése. — 134. sz. Hírek. A marosvécsi Helikon júniusi össze-
jövetelén Kemény János báró bejelentette, hogy százezer leit ad egy olyan 
irodalomtörténet jutalmazására, mely minden tekintetben megfelel a kisebb-
ségi magyarság követelményeinek. — Virág Benedek tabáni sírjának meg-
koszorúzása alkalmával az egybegyűltek megbeszélték, hogy a költő halála 
helyét jelző Apród-utcai emléktáblát a nagy halott emlékéhez méltóan rendbe-
hozzák. — Elek Béla: Pusztulás fenyegeti Gyóni Géza sírját. A Hadviseltek 
Országos Pártjában s a frontharcosok szervezetében országos mozgalom meg-
indítását tervezik az orosz fogságban 1917 június 25-én meghalt Gyóni Géza 
hamvainak hazahozatala érdekében. —- 145. sz. Dóczy Jenő: Arany János 
szerelmi élete. Igaza lehet Boda Istvánnak abban, hogy Arany a negyvenes 
évek végén balladáiban azért nyúl szerelmi témákhoz, mert a szerelemnek vál-
ságokat előidéző problémáival ekkor már leszámolt, túl volt rajta. — 163. sz. 
Miklós Jenő: Arany János hagyatékának leltára. (Adatközlés.) Jászai Hor-
váth Elemér költőnek atyja a nyolcvanas évek elején irodavezetője volt Stein-
bach István budapesti közjegyzőnek. Ö vette föl Arany János halála után 
(1882 nov. 29-én) a Leltár jegyzőkönyvét, amelynek fogalmazványa a fiára 
maradt relikviák közül most előkerült. Arany János hagyatéka — a Leltár 
szerint — száztizenkétezerhétszázkilencven forint és 31 krajcár értékű volt. 
A jegyzőkönyv tételszerűen felsorolja a készpénzt, értékpapírt, a bútorok, 
a könyvtár s az ingatlanok értékét. — Ujvárossy Pedor: Jókai legboldogabb 
napja. 1899 június 14-én elevenítette föl Makó Lajos színtársulata a budai 
színkörben Jókai egy fiatalkori ötfelvonásos szomorújátékát, a Dalmá-t, ame-
lyet a költő a Varchoniták c. nagyobb elbeszéléséből dolgozott át a színpadra. 
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A budai ifjúság ez alkalomból lelkesen tüntetet t a költő mellett, aki az 
ünneplést megköszönő beszédében többek közt azt is mondta, hogy e nap 
volt élete legboldogabb napja. — Katona Jenő: Látogatás Concha Győzőnél. 
A magyar politikai tudomány nesztorával folytatott beszélgetés leírása. 
(A cikkből kitűnik, hogy Concha és Szekffi Gyula felfogása a liberalizmusról 
lényegesen eltér egymástól.) — 175. sz. Katona Jenő: Egy óra Kozma Andor-
nál. A jeles költő nyilatkozata régibb és újabb emlékeiről. — Moravetz Lucia: 
Emlékezés Szemere Attilára. (I.) Hosszabb cikk Szemere Bertalan egykori 
miniszterelnök fiának emberi jellemvonásairól. — 181. sz. Katona Jenő: Egy 
óra Ravasz Lászlónál. Ravasz véleménye szerint „A magyar fa sorsá"-nak 
interpretációja mítoszképzés, egy ideálteremtéei kísérlet, ahol Széchenyi van 
rávésve Adyra. — Moravetz Lucia: Emlékezés Szemere Attilára. (II.) A 175. 
számban közölt cikk folytatása. — Dóczy Jenő: Herczeg Ferenc mint arc-
képfestő. Herczeg körülbelül úgy látja alakjait , mint a köztudat, csak éle-
sebb szemmel nézi és a magyar közönségnek a klasszikusokon nevelődök ízlé-
séhez közelálló, a szertelenséget kerülő művészi formában ábrázolja őket. 
Különösen sikerültek Tisza István és Károlyi Mihály arcképei. — 183. sz. 
К. В.: Szemere-szoba a Borsod-Miskolci Múzeumban. Szemere Bertalan erek-
lyéit a miskolci múzeumban külön szobában gyűjtötték egybe. — 186. sz. 
Krúdy Gyula: Beniczkyné Bajza Lenke, a legszebb kék harisnya. (I.) Az egy-
kor népszerű regényírónő Beniczky Ferenccel való házasságkötésének novellisz-
tikus leírása (folyt, a köv. számban). — Dóczy Jenő: Móricz Zsigmond. (Az 
íió és az ember.) Hogy Móricz lázadó pesszimizmusa az utóbbi években meg-
enyhült, ennek Móricz lélekalkatában is megvan a magyarázata. Móricz t. i. 
vérmérsékleténél ós jellemalkatánál fogva egyformán hajlik a depresszióra és 
az eufóriára, a lehangoltságra és a fölhangoltságra. 

Miskolci Reggeli Hírlap. — 1929. évf. 140. sz. Szigethv Ferenc: 
Léiay József legszebb leveléről. Lévay József 1912 márc. 27-i levele, melyben 
Sajószentpéter községnek megköszöni a díszpolgári oklevelet. — Hegyaljai 
Kies Géza: Tompa Mihály barátsága Gyulai Pállal. Tompa levelei Gyulai-
hoz: 1866 II. 14.; 1866 I I I . 2.; 1866 V. 20.; Lévay József levelei Gyulaihoz: 
1882 XII. 14.; 1884 II. 25. — 191. sz. Budai József: Emlékezés Benedek 
Elekre. Adatközlés. — 268. sz. Szigethy Ferenc: Csengey Gusztávnénál. Ada-
tok a Fogoly lengyel c. népköltemény szerzőjéről: egy, a költő özvegyénél 
te t t látogatás leírása kapcsán. — 280. sz.: Szigethy Ferenc: Jókainé utolsó 
miskolci szereplése. Jókainé 1883 dec. 19-én lépett fel utoljára a miskolci szín-
padon. — 1930. évf. 60. sz. Kovács József: Palágyi Lajos. Palágyi nem tar-
tóz к egyik költői iskolához sem, önálló utakon jár. Befelé néző lélek, ön-
magába mélyedő, filozofáló egyéniség. Hangulatvilága állandó hullámzást mu-
ta t a fájdalom, a harag, a csüggedés között. 

N e m z e t i Ú j s á g . — 1930. évf., 62. sz. Mauks Ernő: Vahot Imre láto-
gatása Széchenyinél. A Vasárnapi Űjság 1859 jan. 30-i száma egy К. I. jegyű 
becsülevélben durván támadta meg Vahot Imrét, mert az egy emlékezetből raj-
zolt képet közölt Széchenyiről az akkori Napkelet-ben. Vahot se marad adósa a 
támadónak s a tőle szerkesztett Napkelet febr. 6-i számában keményen vissza-
vágott. — Kállay Miklós: Vers és próza. (Prózai megállapítások a vers útjá-
ról.) Tagadhatatlan, hogy a próza jó ideje tapasztalható túlsúlya után most 



2 2 0 FOLYÓIRATOK SZEMI-ÉJE. 

ismét kezd szóhoz jutni a vers. Hogy mi lesz az új versforma? Nem lehet más, 
mint a beszéd zeneisége, az ütem, a rím, a hangzatok, az összecsendülések paral-
lelizmusa. Nagy azonban a valószínűség, hogy ez az ütem és rím egészen más 
lesz, aminő eddig volt. 

P e s t i H ír lap . — 1930. évf., 68. sz. Hegedűs Lóránt : Mint fa kérge 
alatt a fakadó rügy. Észrevételek Voinovieh Géza Arany János életrajzáról. — 
90. sz. Szatmári Mór: Régi magyar iskoladrámák. A nagyközönségnek szánt 
népszerű ismertetés a címben írt tárgyról. — Hegyaljai Kiss Géza: Tompa 
Mihály költői fellépése. Makav Dániel egykori ungvári lelkész (mh. 1890) föl-
jegyzése szerint ő, t . i. Makay volt az, aki Tompát az első elhatározó lépések-
nél benső együttérzéssel támogatta. (A cikk szerint Makay följegyzéséle Harsányi 
István már 1913-ban felhívta az irodalmi körök figyelmét.) — 147. sz. Megala-
kult a Gyóni-Társaság. Hír arról, hogy Nagykőrösön irodalmi társaság alakult, 
melynek az a célja, hogy Gyóni Géza emlékét ápolja s hamvait a szibériai teme-
tőből hazaszállítsa. A Társaság ügyvezető elnöke Balogh István lett. — 155. 
ez. Arany János versei a vizvárosi temető egyik pusztuló sírkövén. A Knócz 
József és Knócz László emlékére írt d sztichonok közlése. (A közlő szerint e 
versek nem lelhetők meg az Aranv-kiadásokban. Ez tévedés, mert ki vannak 
adva Arany J. összes kisebb költeményeinek Voinovieh Gézától sajtó alá rende-
zett gyűjteményében, a 186. lapon.) 

P e s t i N a p l ó . — 1930. évf., 90. sz. Berzeviczy Albert: A nyolcvanéves 
Pesti Napló. A P. N. a mult század hatvanas éveiben szinte egyedüli kifeje-
zője volt a valódi nemzeti közvéleménynek. — Ambrus Zoltán: Az író felelős-
sége. Az írónak az a szabadsága, hogy alakjainak onnan szerezhet nevet, ahon-
nem akar, nem lehet korlátlan és széles körben ismert élő alakok nevére nem 
terjedhet ki. Mert az ismertté lett és tisztelt név, már igenis „tulajdon". — 
Kárpáti Aurél: Katona József kettős tragédiája. Katona 1. remekművet alko-
tot t s nem méltányolta senki; 2. reménytelenül szerette Dérynét. E kettős csa-
lódás hatása alatt ment haza „temetkezni" a kecskeméti homokba. — Bab 
Gusztáv: Az Aranyembernél. (Képekkel.) Adatok Domonkos János egykori 
komáromi gazdag gabonakereskedőről, akinek sorsa szolgáltatta Jókai Arany-
ember c. regényének indítékát. 


