
F O L Y Ó I R A T O K S Z E M L É J E 

(Folyóiratok és hírlapok irodalomtörténeti vonatkozású cikkei. Munkatársak: 
Alszeghy Zsolt, Brisits Frigyes, Kalmár Anatólia.) 

I. Folyóiratok. 

A Cél. — 1936. dec. sz. F. Papp Zoltán: Prohászka Ottokár hunga-
rizmusa. Prohászka nem helyezkedik a „hithű" keresztények és álkeresztényík 
farizeus álláspontjára, hanem hirdeti, hogy ,.a mi problémánk: vagy keresz-
ténység, vagy bolsevizmus; a bolsevizmus a kultúra halála, a nyugat halál-
maszkja már készül: tagadás, Antikrisztus, hitetlenség s mindenek letörése, 
ami felülépítmény, ami mind a zsidó szellem, vér alkotása". 

Akadémiai Értesítő. — 1936. 462. f. József kir. herceg: Horatius és 
Berzsenyi. A magyar ós római jellem közt van valami rokoni erőteljes vonás, 
de Berzsenyi azért sohasem puszta másolója Horatiusnak. Lelke komorabb, 
hajlóbb a bánatos hangulatokra. Egyéniségének főbélvege a magyar érzés. 
Az életbe is mélyebben néz. Lenhossék Mihály: Megemelékezés a M. T. Aka-
démia tlsö két elnökéről. Gróf Teleki Józsefről és gróf Dessewffy Emilről. — 
Jelentés a Weiss Fülöp-jutalomról. Kosztolányi Dezső írói pályájának mélta-
tása. — Melich János ig. és r.-t. osztályelnök üdvözlő beszédei Szidarovszky 
János (1936. jan. 7) és Bartók Béla (1936. febr. 3) székfoglalója, alkalmával. 

A Földgömb. — 1936. 10. sz. Halász Gyula: Reguly Antal. A Csorna 
kezéből kihullt fáklyát Reguly ragadta meg, hogy ami a forróövi Délről jövet 
Csornának nem sikerülhetett, valahol a fagyos Északon felkutassa a magyarok 
testvérnépeit. A tanulmány áttekinti Reguly életét. 

A pesti városháza. — 1936. 11. sz. Erődi Jenő: Hetvenöt esztendeje vyílt 
meg a budai Népszínház. Rövid tudósítás a színház életéről. 

Debreceni Szemle. — 1936. 8—9. sz. Verzár Frigyes: Johannes II Ungarns, 
középkori hires magyar építész. Basel karthauzi kolostorát a XV. század ele-
jén magyar építész építette, Johannes Ungarus, akkor laicus testvér, később 
karthauzi barát, sőt prior a berni Por t a Montis-kolostorban. — Kardos Albert : 
Mikor csapták ki Csokonait? A cikk megállapítása szerint 1795 június 15 én 
mondta el búcsúbeszédét, már 16-án kimondta rá a büntetést az iskolai tör-
vényszék, 18-án ír ta az „Emlékezetnek okáért" keserű panaszát, a sedes pedig 
20-án foglalja jegyzőkönyvbe a meghozott ítéletet. 

Egyetemes Philologiai Közlöny. — 1936. 7—12. Eckhardt Sándor: 
.4 hatvanéves Közlöny. Visszatekintés a megindulásra, a Közlöny harcaira, 
gazdag tárgykörére, szerkesztőire és munkatársaira. Kardos Tibor: Magyar 
tárgyú fejezetek Giovanni da Ravenna emlékirataiban. Hét magyar tárgyú 
anekdotát talál a szerző a humanista Giovanni da Ravennánál, aki Budán 
született, 1343-ban. — Terbe Lajos: Egy európai szállóige életrajza. „Magyar-
ország a kereszténység bástyája" — ez a szállóige, amelyet 1440-től kísér 
nyomon. — Bory Is tván: Bürger-nyomok Adyuál, Néhány megjegyzés Zlinszky 
Aladár folyóiratunkban megjelent cikkéhez. (1930. 7. sk. 1.) 
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Hadtörténelmi közlemények. — 1936. I I I — I V . sz. Kerekesházy József: 
Gróf tíenyovszky Emánuel. A világszerte ismert B. Móricnak testvéröccsére 
vonatkozó életrajzi adatok. 

Helikon. — 1936. 9. sz. Vita Zsigmond: Tompa László. A „Ne félj" című 
kötet megjelenése kapcsán megrajzolja a jeles erdélyi lírikus arcképét. Az alap-
olképzelés: a kisváros fojtogató ködéből magányosan kiemelkedő költő. Ez ma-
gyarázza meg belső küzdelmét sorsával, környezetével. A felszabadulás arány-
lag későn következik be. De kemény hangja már hamar kiüt a kölcsönzött 
hangok közül. — 10. sz. Kovács László: Kosztolányi Dezső. A meghalt költő 
termésének áttekintése. — Révész Iinre: Juhász Gyula. Egyéniségének megjele-
nítése költeményei alapján. — 1937. 1. sz. Vita Zsigmond: Bod Péter. Pályá-
jának rövid, színes rajza. Minden könyvének előszava az írás építő erejében 
való hit bizonysága. De ehhez járul magyar büszkesége is. 

Katolikus Szemle. — 1936. 9. sz. Sándor Is tván: Nemzet és nemzetközi-
ség a magyar középkor irodalmában. A középkori ember világszemléletét Szent 
Ágoston De ci vi ta to Dei című munkája határozta meg. Magyar földön két 
Szent István nevéhez kapcsolt írás, az Intelmek és a Törvénykönyv a világ-
nézet, társadalom-etika, műveltség terén a keresztény európaiság első hirdetői. 
De Szent István a Nyugat világába való illeszkedést faji egyéniségünk meg-
őrzésével gondolta el. Programmjának sorsát a XI. századi alapokon nyugvó 
magyar hagiogratikus irodalom mutatja. A felettünk feszülő történelmi erő-
ellentéteket egyéni életünkben a magyar szentek hozzák a legbékésebb egy-
ségbe. A kereszténység Kelet-szemlélete akkor jelentkezik nálunk, amikor a 
besenyő és kun támadásokról emlékezik meg legenda- és himnuszköltészetünk. 
Ez a szemlélet még a pogány magyarság megítélésében is érvényesül. Ezzel a 
megítéléssel szemben elevenítik fel a hún-magyar rokonság emlékét. (Anony-
mus.) A Névtelen jegyzőnél a honfoglaló magyarságnak Isten adott győzel-
met az i t t élő gyenge, fáradt, régi birtokosokkal szemben. De a nacionalizmus 
történetében más szerepo is van: ő az első, akinek van szeme a magyar t á j 
szépségeinek értékelésére. A magyarság szélesebb rétegeiben a nemzeti öntudatot 
a ta tár járás szítja fel. Ekkor, a XIII. század közepén bontakozik ki a magyar-
ság történelmi hivatása: őr lenni Nyugat kapujában. A tatárpusztítást sirató 
Planctusban a flagellum Dei tana hangzik ki. — 10. sz. Vargha Dámján: 
Szent Mór egyénisége és apostoli munkája. A munkában eszköze: a magyar 
lelkületű és magyar szellemű beszéd. — Sándor István: Nemzet és nemzet-
köziség a magyar középkor irodalmában (2). Kézai írásában jelenik meg a leg-
ridegebb, élettani értelemben vett faji gondolat. Ezért vált nála eggyé a hím 
és magyar nép, amelynek Anonymus még csak két fejedelmét, Attilát és Árpá-
dot fűzte rokoni kapcsolatba. — 11. sz. Juhász Márton: Tárkányi Béla. az 
ember. Egyéniségének rövid bemutatása. 

Libanon. — 1936. 5. sz. Komlós Aladár: Ki volt az első magyar-zsidá 
szépíró? Hönigh Ignác, akit 1829-ben kiadott Örömdala alapján az elsőnek 
tartott az irodalomtörténet, katolikus ember volt; a zsidók jelentkezését a 
magyar szépirodalomban tehát a negyvenes évekre kell tenni. — Zsoldos Jenő: 
Bod Péter Szent Hilariusa és a talmud. A könyvbe forrása, Heifeld Sphinx 
Theologico philosophicája közvetítésével a bib'ia-utáni zsidó irodalom motí-
vumai is belekerültek. 
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Literatura. — 1936. november 15-i sz. —s. g. : Gertrudis mentében és 
mamuszban. Színes rajz Laborfalvi Rózáról. — December 10-i sz. John Brophy: 
Angol író a magyar irodalomról. A magyar irodalmat százötvenéveenek lá t ja . 
Időtlen remekműnek mondja az Ember Tragédiáját; Molnár Ferencről mint 
korunk egyik legkiválóbb írójáról emlékezik meg; az irodalmi társaságok itteni 
életéről pedig csak a Vajda János-Társaság egyik előadóestje kapcsán alkotott 
magának véleményt. 

Magyar Női Szemle. — 1936. 1—2. sz. Bobula Ida: Veres Pálné Beniczky 
Hermin. A nők egyenjogúsítása ügyében kifejtett munkásságának áttekintése. 
— 4—5. sz. Rózler Ilona: Wohl Janka és Stefánia. A két nagyműveltségű nő 
életpályájának rövid áttekintése. — 6. sz. Rézler Ilona: Wohl Janka és Ste-
fánia (2). Janka irodalmi munkálkodásának vázlata. — 7. sz. — : Dnkai Takács 
Judit. Rövid megemlékezés a száz évvel ezelőtt meghalt írónőről. 

Mitteilungen der Akademie zur wissenschaftlichen Erforschung und zur 
Pflege des Deutschtums. — 1936. 3. sz. Farkas Gyula: Franz гон Kazinczy 
und die ungarische Spracherneuernng. Kazinczy nyelvújító törekvéseinek rövid 
vázlata. 

Múzeum. — 1936. 4—9. sz. Révész Imre : Méliusz és Kálvin. A beveze-
tésben röviden összefoglalja a Kálvin és a kálvinizmus című emlékkönyvben 
megjelent tanulmánya megállapításait : Méliusznak még úrvacsoratana sem 
tisztán kálvini; mintegy középarányos а II. Helvét Hitvallás és a Heidelbergi 
Káté tana között. Azután sorra veszi a Stancaro elleni harcot, a szenthároni-
ságtani küzdelmet, végül néhány további tanításban vizsgálja Kálvinhoz való 
viszonyát. Végső megállapítása, hogy Méliuszban erősebb a konzervativizmus, 
a magyar theológus tehát a szó történeti és theológiai értelmében még nem 
kálvinista theológus. — György Lajos: A százesztendős Abafi előzményei. 
A századforduló románjai még címlapjuk érdeklődésfelkeltő szövegezésével kiiz 
(lenek a közönség részvétlensége ellen. A szerző a maga állása tekintélyével 
is ajánlgatta művét. Ajánló volt a címkép rajza is. A nyomtatás annál rit-
kábban volt érdekkeltő. A közvetítő kereskedelem nehézkes. Annál nagyobb 
jelentősége van nnnak, hogy ezek a románok mégis elterjedtek. Rajtuk keresz-
tül a közönség és irodalom viszonya is fokozatosan javul. Pedig a román sze-
relmes tartalma sokakban az erkölcs féltését keltette fel. Az írók vették védel-
mükbe я. műfajt, míg az 1806. évi kormányrendelet szigorú tilalmat léptet 
életbe a románok olvasása ós nyomatása ellen. De az igazán tehetséges írók 
hódítását ez nem tudta megakasztani. 

Nyelvtudományi Közlemények. — 1936. 1—3. Szinnyey József: Budenz 
József. Budenz munkásságának rövid méltatása. — Mészöly Gedeon: Van-e az 
ómagyar Mária-siralomnak más latin forrása, mint a Löwent Kódex planctus-
szövege? A felelet: nincsen. — Techert József: Az idegen szavak Csokonai 
nyelvében. Rámutat Kazinczy hatásának jelentőségére s arra a törekvésre, 
amellyel Csokonai a komikus hatást akarja idegen 6zavak beszövésével emelni. 
A nyelvi megfigyeléseken túlemelkedő megállapítása, hogy Csokonait nem sza-
bad egyetlen költői csoport követőjének tekinteni. 

Pannonhalmi Szemle. — 1936. 4. sz. Kühár Flóris : Szent Mór, a pannon-
halmi puer scholasticus. Érdekes ra jzát adja a szellemtörténeti környezetnek, 
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mslyben Szent Mór nevelődött; majd a pannonhalmi iskolának XI. századi 
könyvtára alapján megállapítja, hogy mit és miből tanulhatott. Ezen az ala-
pon jellemzi Mór reánkmaradt müvét, melyben nem az ókori klasszikusok, 
hanem a szentírás és a szentatyák olvasása érezhető. 

Pannónia. — 1936. 4—10. sz. Birkás Géza: A magyarság francia barátai. 
Szól Henricus Stephanusról (XVI. század), Jakobus Bongarsiusról (a Rerum 
Hungaricarum scriptores, 1600., kiadójáról), Saussureről, a XVIII. század 
folyamán Zorn d© Bulachról és Voltaireről, a XIX. század írói közül Fr. S. 
Beudantról, Jules Micheletről, A. de Gerandóról, a Petőfi-fordító Chassinről, 
s általában a franciák Petőfi-rajongásáról, Théophile Gautierről, Gustave de 
la Tour-ról, Mme Edmond Ádámról, Sayousról, Reclueről, Montalembertről, 
De la Salle de Rochemaure hercegről, s az újabbak közül Emile Doumergue-
ről, A. Claparederől, s a franciáknak újabban megnyilatkozó rokonszenvéről. 
— Timár Kálmán: Dunántúli magyar kódexek sorsa. Az Érdv-kódex hányatott 
sorsát kíséri nyomon. 

Pásztortűz. — 1936. 21. sz. Szentimrei Jenő : Kosztolányi. Emlékezés. 
„Minden ízében magyar volt és minden ízében európai." Megemlékezik a hábo-
rút közvetlenül követő időkben meglepő szélsőjobboldali hangjáról és Ady 
poétái egyeduralma ellen való kifakadásáról. — Bárd Oszkár: Teleki László. 
Dráma-folytatás. — 22. sz. Bárd Oszkár: Teleki László. Folytatás. — 23— 
24. sz. Janovics Jenő: A magyar dráma első forradalmára. A drámaíró Cso-
konai rövid jellemzése. — Bárd Oszkár: Teleki László. Befejező közlemény. 

Protestáns Szemle. — 1936. 11. sz. Dóczy Jenő: Arany János vándor-
szlriész-korából. A már kötetbe-gvüjtöttekhez hasonló novellisztikus elbeszélés 
Arany vándorszínész-életéről. Nagyon erősen kihangsúlyozza a Bolond Istók 
Klárcsi-epizódját. — Vajthó László: Reviczky és a fiatal Ady. Stílkapcsolatot 
lát Reviczky és a két első Ady-kötet között, в azt hiszi, hogy Ady a nő 
védelmére első ihletét Reviczky Perdita-ciklusából nyerte. — 12. sz. Vajthó 
László: Kosztolányi Dezső. Munkáiban jogot lá t impasszibilitásának, az élet-
tel szemben érzett felsőbbrendű nihilizmusának megállapítására. Sok konzer-
vatív vonást érez benne. — Horkay László: A háromszázéves öreg Graduál. 
összeveti a Batthyány-kódex szövegével, méltatja a zsoltár-átdolgozást. Ez a 
kötet az utolsó kísérlet a latinból fordított himnuszok s az éneklés válto-
zatosságában is megnyilatkozó gazdagabb liturgiának megtartására. De 
nem sikerült. — Schulek Tibor: Üjabb adatok Balassa Bálint életéhez. Szüle-
tési évéül elfogadja a Zákonyi kimutatta 1554. évet; 1565-ben Balassa Nürn-
bergben jár t ; 1569-ben ő is fogságba került (nb. ez nem teljesen meggyőző! 
Szerk.); Bálint anyja 1573-ban halt meg. 

Revue de la littérature comparée. — 1936. Num. cons, à l'Espagne. 
S. Baumgarten: Balthasar Grácián en Hongrie. Grácián Oráculo Manual-ját 
nem találja a szerző a budapesti közkönyvtárakban, csak fordításokban. 
1752-ben két kiadásban is napvilágot lát a latinnyelvű Aulicus, Kassán és 
Kolozsvárt. De már 1750-ben megjelenik Faludi magyar fordítása. A maximák 
olső százát 1770-ben követi csak a második, 1771-ben a harmadik „század". 
1772-ben ezt a gyűjteményt ú j ra kiadják Pozsonyban, 179.0-ben pedig „alagyás 
versekben" új í t ja fel Nagy János. E verskötet címét az értekező azzal magva-
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rázza, hogy Nagy eredetileg Udvari Káténak akarta címezni, s ebből ferdült 
az Udvari Kátó. 

Századok. — 1936. 9—10. sz. Kardos Tibor: Coluccio Salulati levelezése 
a magyar Anjoukkal. A firenzei kancellár levelei alapján megállapítja, hogy 
a mag>;ar humanizmus átvételének egyrészt nápolyi, másrészt Velence— 
Padova—Ferrara-i ú t ja mellett volt firenzei útja is, amely Mátyás király 
udvarának neoplatonizmusáig fejlődik. A levelezés egyetlen tudatosan irodalmi 
vonása, hogy többször hivatkozik a történetírásra. 

Theologiai Szemle. — 1936. 1—6. sz. Nagy Géza: Kálvin hatása Erdélyre. 
Kálvin úrvacsora-tana szabja meg a XVI. és XVII. század Erdélyének refor-
mátus gondolkozását. Maga a református egyház i t t elsősorban idegen segít-
ségnek köszönheti létrejöttét és megszilárdulását. A végleges megalakulása 
épp ezért csak 1577-ben történt; a nyolcvanas években már túl is szárnyalja 
egykori vetélytársát, az unitáriánizmust. „A református egyház erőszakoí 
elnyomásával veszendőbe megy Erdély szabadsága is." A kálvinizmus klasz-
szikus kora a XVIL század első fele. 

Uj Szivárvány. —- 1936. 9—10. sz. Dunay Ákos: Hock János halálára. 
A történelem ma még nem képes elfogulatlanul megjelölni a helyét. De alakja 
Martinovics Ignáchoz volt hasonló. (Nb. Ez dicséret? — Szerk.) 

Vasárnap. — 1936. 23—24. sz. Rase Károly: Ady és a mi szempont-
jaink. Vallási szempontból lehet kifogásolni, amit Ady mond, de az kétség-
telen, hogy költő. Erkölcsi felfogása merőben szembenáll minden keresztény 
erkölcstannal. S éppen ez a modern hedonizmus az, ami örök ütköző marad 
Ady és a keresztény olvasó között. Ugyanez az eredmény úgynevezett haza-
fias költeményeinek vizsgálatánál. De negyven-ötven év múlva elénkformálódik 
igazi mivolta: a dekadens líra legnagyobb alakja, a tomboló életkultusz köl-
tője, útjelző, aki új formákat, új művészi ábrázolásokat hozott a magyar iro-
dalomba. — 1937. 1. sz. György Lajos: Anekdóta. A műfaj története és 
jellemvonásai. 

II. Hírlapok. 

Magyar Hírlap. — 1936. évf. jún. 7. Nagymihály Sándor: Egy nagy 
szerelem utolsó titkai. Adatok Ady és Léda levelezésének történetéhez. 

Magyarság. — 1936. évf. 98. sz. Láposy Heller Jenő: Berzsenyi Füre-
den. Tárcanovella Berzsenyi Dánielről. — 102. sz. Kemény István: Eötvös 
József br. levele az első szerelemről. (1839. ápr. 13.) Adatközlés. — 135. sz. 
Papp Zoltán: A politikus Ady. Bíráló észrevételek Ady Endre „Jóslások 
Magyarországról c. post humus műve megjelenése alkalmából. — 159. sz. Meg-
halt Gaál Mózes, a nagy magyar mesemondó. Nekrológszerű tudósítás arról, 
hogy Gaál Mózes 1936 júl. 12-én, 73 éves korában elhunyt. 

Nemzeti Újság. — 1936. évf. 69. sz. Mihály László: Eddig ismeret-
len Pázmány-könyvet fediztek fel Pannonhalmán. Stripsky Hiador, a pannon-
halmi főapátság könyvtárában megtalálta Pázmánynak egy eddig ismeretlen 
kis hitvitázó munkáját. Címe: Okok, nem okok. (Pozsony, 1631.) Ezt a kis 
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könyvet Sallai István álnéven írta Pázmány Pécsváradi Péter nagyváradi kál-
vinista prédikátor ellen. A kisalakú könyv mindössze 29 lapnyi. 

Pesti Napló. — 1936. évf. ápr. 12. sz. Serly Lajos: A Rákóczi-induló 
és a Rákóczi-nóta története. Adatközlés. — Pásztor Árpád : Amilyeneknek én 
láttam... Apró följegyzések a szerző ifjúkorabeli írótársakról. 

Űj Magyarság. — 1936. évf. Április 12. Dóezy Jenő: Ady nemzeties 
költészete. „A magyar nemzeti gondolatnak és érzésnek egyetemessége olyan 
fokban, mint Ady Endrében, talán csak Petőfi Sándorban van meg költőink 
között. Sőt Adynál a nemzeti érzés még a Petőfiénél is szélesebb körre-
sugárzik." 

Debreczen. — 1936. nov. 15. K. A.: Csokonai-rajongás a XIX. század-
ban. Közli Szűcs Istvánnak, Debrecen történetírójának lelkes megemlékezését 
Csokonairól. — Dec. 20. Kardos Albert: Mikor csapták ki Csokonait? A Debr. 
Szemlében megjelent közlemény lenyomata. , 

Debreceni Független Újság. Csokonai válságos napjai. Kardos A. meg-
állapításainak ismétlése. — 1937. jan. 1. Kardos Albert: Petőfi születésnapi 
költeményei. Petőfi szilveszter-napi verseinek áttekintése. 

Délmagyarország. — 1936. dec. 25. Szalay József: Móra Ferenc és 
Szeged. Móra életének, Szegeden tö l tö t t éveinek vázlata. — Móra Panka: 
Apám. Meleghangú emlékezés édesapjáról, Móra Ferencről. 

Magyarország. — 1936. nov. 11. Révész Béla: Nekünk szeretnünk kell 
egymást. Közli Ady négy, eddig ismeretlen levelét Lédához; belőlük Léda 
lelkiségét kísérli megállapítani s rámutat a Lédában megfogamzó féltékenység, 
természetességére. 

Magyarság. — 1936. nov. 22. Barbier Péter: Arany János padja Karls-
badban. Az ismert pad története s a r a j t a lévő emléksorok német fordítása. 
(A kis cikk németül a Pester Lloyd 1936. okt. 28-i számában is megjelent.) — 
1937. jan. 3. Panka Károly: Visszaemlékezés Mátyási József költőre, a Gálán' 
tai Fekete János gróf titkárára és barátjára. Rövid életkép és műveinek 
lajstroma. 

Pesti Napló. — 1936. nov. 22. Madách Imre hetvenkét év után eljutott 
örök pihenőjére. Híradás arról, hogy Madách tetemét az ú j alsósztregovai 
mauzóleumban elhelyezték. — Rónay Mária: Badics Ferenc. „Az Akadémia 
bölcsei 80 éven túl" című sorozatban közli Badics Ferenccel való beszélgetését. 
Az agg tudós megmutatta neki „Gyöngyösi István élete és költészete" című 
tanulmány-kéziratát; 183 fólió oldal, de — szomorú jelenség — „nincs pénz 
a kiadásra!". 

Szepesi Híradó. — 1937. jan. 9. Földessy Gyula: Egy nagy szepesi költő. 
Lám Frigyes költői erejének méltatása. — Kalmár Elek: A lőcsei Tudomá-
nyos és Irodalmi. Összejövetelek. A Pékár Károly kezdeményezésére megindult 
kulturális mozgalom bemutatása. 

Újság. — 1936. dec. 13. Rubinyi Mózes: Toldy Ferenc. Színes rajz a 
nagy irodalomtörténet író életéről. 


