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Folyóiratok éa hírlapok irodalomtörténeti vonatkozású cikkei. Munkatársak: 
Brisits Frigyes, Clauser Mihály, Kerecsényi Dezső, Kozocsa Sándor. 

Akademie zur wissenschaftlichen Erforschung und zur Pflege des Deutsch-
tums. — 1937. 2. H. Fr. Thierfelder: Stefan Ludwig Roth, der Volksheld Sieben-
bürgens. Az 1849 május l lén magyar törvényszék által halálra ítélt szász pap 
ünneplése. „Opfer fü r Deutschland." 

Budapesti Szoiiile. — 1937. évf., 714. sz. Kéky Lajos : Négyesy László 
emlékezete. Nag)' elmélyedéssel megrajzolt pályaképe Négyesy Lászlónak, a 
tanárnak, a tudósnak, az irodalmi harcosnak és az embernek. „Négyesy nem 
a korokat, a nemzedékeket, az embereket nézte az irodalomban, hanem a maga 
életét élő nemzet-egészet. Az irodalmat az élő nemzet életrajzába beállítva 
szerette látni s jelenségeiben az élet jelenségeit kereste. Evolúciós nagy egy-
ségnek fogja fel az egész irodalmi életet, fejlődésrajzot, az ezt irányító ténye-
zők feltárását, a nagy kapcsolatok és áramlások nyomon kísérését és a tör-
téneti folytonosság éreztetését kívánja az irodalomtörténetírótól." Mint ember: 
„az életnek minden vonatkozásában férfias és korrekt volt, kötelességtudó, elvei-
hez tántoríthatatlanul ragaszkodó, lelkiismeretes és az igazsághoz fanatikusan 
hü". — 715 «z. Siklóssy László: Magyarország nem volt, hanem lesz. Szé-
chenyi már 1825-ben, az Akadémia megalapításakor használta ezt a legszebb 
magyar jelszót. — Voinovich Géza: Bárd Miklós, „önálló költői egyéniség, 
eredeti tárgyban és hangban. Mindkettőt magából vette, nem mintákból, nem 
iskolából. Üj életre keltette a ritka szavú családi lírát; költői mozzanatokat 
talál t a mindennapi katona-élotben; finom táj- és állatfestő." — Melich János: 
Szinnyei József. A kiváló nyelvtudós munkásságának méltató és értékelő ismer-
tetése születése 80. napján. — 717. sz. Kéky Lajos: A Nemzeti Színház első 
művész-nemzedéke. A Nemzeti Színház első gárdájának sorozatos jellemrajza. 
—• Rédey Tivadar: A Nemzeti Színház első jubileuma. A színház huszonötéves 
fennállásának 1862-ben tar to t t jubileumi ünnepének ismertetése. — Pukánszkyné 
Kádár Jolán: Nemzeti Színházunk és a közvélemény a XIX. században. „A Nem-
zeti Színház még legsivárabb éveiben sem vesztette el soha magas hivatásának 
tudatá t , melyet saj tó és törvényhozás sohasem szűnt meg a köztudatban 
ébrentartani. S ha a Nemzeti Színházzal foglalkozó kritika olykor a vezetők 
elleni személyes hajszává fajul is, mindennek ellenére azt kell megállapítanunk, 
hogy a Nemzeti Színház mint intézmény mégis megmaradt a nemzet szív-
kegyeltü műintézetének." — 718. sz. Papp Ferenc: Gyulai Pál politikai és 
társadalmi köre a kiegyezés korában. Gyulai Pál a pártpolitika fölé emelkedve, 
a történelem magaslatából ítélte meg a nemzet életét. A politika különben sem 
vonta el irodalmi hivatásától, a kritikától. E mellett volt ideje a társasági 
élet számára is. Barát i köréhez tar toztak: Arany, Kemény, Csengery és Szász 
Károly. Élénk részt vet t az irodalmi társaságoknak, különösen a Kisfaludy-
Társaság és az Akadémia életében. — Fest Sándor: A Hunyadiak hollós címere. 
A címer kettős motívuma, a holló és a címer Szent Oswald hollós király mon-
dájából való. Nem maga a Hunyadi-ház választotta címeréül, mert azt Erdély-
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ben nem igen ismerhették, hanem Zsigmond királytól kaphatta, akinek stájer 
rokonsága, környezete bizonyára jól ismerte Szent Oswald mondáját. — 
Zlinszky Aladár: Művészi hangfestés és hangutánzás. Nyelvesztétikai tanul-
mány a hangnak az érzelmi világ kifejezésére szolgáló és elkülönülő szerepéről. 
— Ceengery János: Az előadás és felolvasás művészete. A jó előadás és fel-
olvasás kellékei a helyes megértés, a jó hangsúly s a hallgatókkal való meg-
értetés. — 719. sz. Zlinszky Aladár: Művészi hangfestés és hangutánzás. 
Az előző számban megkezdett tanulmány folytatása. — Keményfy János: 
A Nyugat irodalomtörténete. Schöpflin Aladár A magyar irodalom történet.: 
a XX. században című könyvének rendkívül alapos, mélyreható, mintaszerű 
bírálata. 

Debreceni Szemle.— 1937. május—június. Kovács Mihály: Egy elfeledett 
politikai bölcselőről. Megemlékezés az 1817-ben született Benczúr Jánosról. — 
Debreczy Sándor: A Székely Nemzeti Múzeum kézirattára magyar nyelvi és 
irodalomtörténeti szempontból. Legfontosabb értékei: az Apor-kódex, a Csereyné-
kódex, a Pankotai Ferenc fordította Sz. Hilárius (1650), egy eddig teljesen is-
meretlen zsoltárfordítás a XVII. századból : Makai István verses zsoltár-
magyarázatai; egy énekeskönyv 1694-ből, „melyet versekben szedett edgy az 
bujdosók közzül"; Haller János naplója; Szatmári András 1666-ban készült 
naplója; gúnyvers az 1764. évi országgyűlés uraira; néhány marosvásárhelyi 
iskoladráma és Szigeti Gy. Mihály gazdag hagyatéka a XVIII. század végéről, 
benne nem egy irodalmi megjegyzés, pl. Dugonics Etelkájáról. 

Egyetemes Philológiai Közlöny. —1937. 4—9. sz. Sándor István: A Szép 
Ilonka tárgytörténetéhez. Gondos beállítása a költemény idilli hagyományainak 
a századeleji német poézis divatjába. — Angyal Endre: Az osztrák barokk-
poézis magyarországi hatásához. Pálóczi Horváth Adám Rudolfiasát az osztrák 
barokkromantikához kapcsolja a Habsburgok dicsőítése, amiben a piarista L. 
Bertrand Neumann volt a mintája, és a rózsakeresztes célzat. — 

Erdélyi Szemle. 1937. 2. sz. Jancsó Elemér: Erdély szellemi élete a felvi-
lágosodás századában. A hetvenes évektől induló nekilendülés vázlatos át-
tekintése. 

Erdélyi Helikon. — 1937. 6. sz. Reményik Sándor: Tormay Cecilé. Sze-
mérmes, fegyelmezett, maga-összeszedett, nagyélményű, sokáig hallgatni tudó, 
súlyos beszédű, kínos önkritikájú, terméketlen író volt, de amit alkotott, az a 
maga nemében tökéletes. — 7. sz. Bözödi György: Kriza levelei. A kolozsvári 
unitárius к oil. levéltárában őrzött levelei közül közzéteszi a Péterfi Sándorhoz 
írottak egy részét. Az tűnik ki belőlük, hogy a néphagyomány gyűjtőit arra 
serkenti, hogy ragaszkodjanak minél hívebben a nép kiejtéséhez, szavaihoz. 

Gondolat. — 1937. 2. sz. M. Pogány Béla Az Ady-probléma. „Tartani 
lehet attól, hogy Ady életrekeltésének az a módja, hogy a művészi újítót vagy 
a szerelem nagy énekesét, és nem a forradalmár Adyt hangsúlyozzák ki belőle, 
nem a legalkalmasabb, hogy a mai és mindenkori dolgozó tömegek másfelé törő 
érdeklődését ráirányítsák Ady művére." — 6. sz. M. Pogány Béla : Féja Géza 
könyve, A régi magyarság. „Féja újszerűen tudja megvilágítani, hogy a 
Beöthyék által konok elfogultsággal félremagyarázott magyar költészetet, azaz 
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a magyarság önfenntartásáért zengő harci riadókat, nem a külső ellenség, ha-
nem a belső elnyomók ellen fújták . . . Megdöbben az ember, mily agyafúrtan 
forgatták ki tudósaink igazi jelentőségéből azt az egész irodalmat, ami a magyar 
irodalomtörténet anyagát teszi. Féja Géza rendkívül nagy horderejű revíziót 
végzett." (Ezen hangon ünnepli Féja könyvét, amelyhez talán az irodalomtör-
ténetírásnak is szabad lesz hozzászólnia.) 

Kalangya. — 1937 aug.—szept. sz. Münk Artúr: A beteg Kosztolányi. 
Érdekes adatok az utolsó időkről. 

Katolikus Szemle. — 1937. 7. sz. Sik Sándor: Vajda János titka. Ellen-
mondásokkal teli életének és költészetének titkát abban lát ja , hogy benne a 
vitális élet sokkal erősebben volt kifejlődve, mint a civilizáció megengedi. Sorsát 
ösztönössége és irrealitása pecsételte meg. Képzelete befelé fordult, szélességben 
szükkörű, de intenzitásban a legnagyobbakkal versenyez. Fantáziája apokalip-
tikus. — 9. sz. Várdai Béla: Pály I'Jde költészete. Aranyhoz járt iskolába, de 
Vörösmarty hatása is érződik rajta. Jelentősége, hogy „egy hitközömbös, sőt 
hitellenes korban egy tiszta, hivatásában boldog pagi lelkületnek oly bátor ki-
fejezését adja, mint senki más akkoriban". Áttekinti nyomtatásban megjelent 
verskötetét, majd végigveszi kéziratban maradt gyűjteményét. 

Kelet Népe. —1937. 8. Veres Péter: Nemzeti irodalom. „Az arisztokrata 
megtalálja Tormay Cecilt és Kisbán Miklóst, a dzsentri Móricz Pált és Szalay 
Lászlót, a munkás Kassák Lajost és a nagy külföldieket, Gorkijt, Zolát, Traven 
stb., a magyar paraszt nem talál meg senkit, mert sem pénze, sem érdeklődése, 
sem szabadsága, egyelőre még írói sincsenek." 

Koszorú. — 1937. 1. ez. Lázár Béla: Részletek Pékár Gyula irodalmi arc-
képéből. Elemzi a családi hagyományokat, megállapítja Pékár alkattípusát és 
és képzeletének természetéhez közöl megfigyeléseket. — g. j . : Egy állítólagos 
Petőfi-arckép. A Kengyel Géza szombathelyi mérnök tulajdonában lévő arckép 
nem Petőfi arcképe. 

Láthatár. — 1937. 8—9. sz. László Dezső: Balázs Ferenc. Az elhunyt 
erdélyi írónak Rög Alat t c. kötete alapján megrajzolja világ- és emberszemléletét. 

Libanon. — 1937. 2. sz. Zsoldos Jenő: A zsidó a XVIII. századvég ma-
gyar drámájában. Bennük a Holberg zsidószemlélete uralkodik, csak a Cultura, 
Csokonai darabja emelkedik ki a konvencionális sorból. -— 3. sz. Zsoldos Jenő: 
Jeruzsálem pusztulása a magyar irodalomban. Áttekintés Madai Mihály versén 
(1551) kezdve Kóbor Noémi könyvdrámájáig. 

Literatura. — 1937. júl. 1. Tamás Ernő: A magyar színészet úttörőinek 
nyomában. Végig veszi, hol játszott a magyar színészet a régi Pest-Budán. 
A Várszínházban (1790., tehát az 1784-es magyar Valtront nem ismeri!), 
a Rondellában (a Mária Valéria-u., Régi posta-u. meg a Petőfi-tér szögében), 
a Várkert kioszk helyén, a Károly király-út 7. sz. házban, a Vörösmarty-tér 
1. sz. épületben. — júl. 15. sz. Molnár Béla: Karlsbad legrégibb irodalmi emlé-
kének öt magyar fordítása. A fordítók: Kazinczy, Szemere Pál, Kis János, 
Arany és egy ismeretlen, vsz. Vörösmarty. -— szept. 1. sz. Galambos Gruber 
Ferenc: Majthényi Flóra. Emlékezés. - — Csekey István: Karlsbad legrégibb 
irodalmi emlékének öt magyar fordítása. Helyreigazítás. — 
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Magyar Szemle. — 1937. évi., 5. sz. Kerecsényi Dezső : Magyar versek 
könyve. Horváth János vers-antológiájának méltatása. — Bisztray Gyula: 
Tormay Cécile. Megemlékezés az elhányt írónőről. — Sándor István: Regé-
nyek a szerelemről. Végigtekintés a legutóbbi évek szerelmi tárgyú regényein. 
— 8. sz. Balogh Jenő: Tisza István családi levelei. Tizenhárom levél közlése. 
— 9. sz. Keresztúry Dezső: Útikönyvek. Végigtekintés a legújabb magyar és 
idegenből fordított útirajzokon. — Alakszá Ambrus: Újpest és Rákospalota 
irodalmi élete. A két pestkörnyéki város irodalmi élete erősen különbözik egy-
mástól. Rákospalotáé igénytelenebb, Újpesté már a magasabb irodalomhoz 
próbál igazodni. 

Mult És Jövő. — 1937 szept. sz. Galosi Soma: Az óbudai zsidók árva-
kasszája a Nemzeti Színház építésénél. Négy ezer pengő forint utaltatott á t 
kölcsönképen. 

Napkelet. — 1937. évf., 5. sz. Az egész füzet Tormay Cécile emlékének 
van szentelve. A folyóirat munkatársai mind emléksorokkal, tanulmányokkal 
hódolnak a kiváló író munkássága értékeinek. Kiemelendők: Kállay Miklós: 
Ki volt nekünk Tormay Cécile? „Egy szóval nem is tudunk rá felelni, ki volt 
Ö s mit jelentett nemzetének és kultúrájának. Lehetetlen elválasztani benne 
a közélet teremtő és másokat is alkotásokra ajzó vezéregyéniségét, a mindig 
tiszta, szűz csúcsokat kereső művésztől, a nagy magyar írót a nagy magyar 
asszonytól." — Horváth János: Tormay Cécile írói pályája. Remek tanulmány 
Tormay Cécile műveiről, egyéniségéről, művészetéről. „Akár közéleti tevékeny-
ségbe ment át, akár művészibb teljességbe futot t e pálya, valami nemes, forró 
eszményiség volt és maradt a sugalmazója. Család, nemzet és emberiség, mint 
egymással összefüggő közösségi fejlemények, az ő értékelésében elválaszthatat-
lanok egymástól. Fajok és történelmileg kialakult műveltségek békés egymásra-
utaltsága és kölcsönhatása volt az ő legbensőbb vágya és óhaja. Szeretet, 
részvét, szánalom vallásos erényei alakultak át költői intuícióvá művészetében: 
oly képességgé, mely korok, miliők, műveltségek és társadalmi rétegek különb-
ségein át is megérzi az örök emberit, érzéklések szimbólumain át a titkos 
jelentéseket, a végesben a végtelent. Nő volt, de a nőírók sablonjába be nem 
illeszthető eredeti egyéniség. Nőisége talán csak fogékonyabbá tette a benyo-
mások, rajongóbbá a nagy gondolatok és eszmények iránt s egész lényét, köl-
tészetét nemes, meleg, előkelő líraisággal telítette meg. De művészi erőfeszí-
tésben, elmélyedő gondolkodásban, meggyőződésekért való helytállásban, a jel-
lem következetességében, a nagy felelősség vállalásában, cselekvésben és harc-
ban, bátorságban és önfeláldozásban : férfibb volt a férfinél." . . . „A törté-
netet élménnyé átváltani tudó képesség volt Tormay Cécile legkiválóbb költői 
adománya. Ezért különbözik oly nagyon az ő regénye a történeti regényeknek 
szokványos formáitól. Nem közöl, nem magyaráz, nem ad történeti tájékoz-
tatást , nem tanít ki bennünket. Társul vesz maga mellé, elindul, néz, figyel, 
és lát tat . Szinte érzékeinkkel vesszük észre, hogy más korba, más világba 
kerültünk s fokról-fokra haladva végül is élményünkké válik a történelem a 
maga egész gazdag, szövevényes, rejtélyes életével." — 6. sz. Folytatólagos 
emlékezések Tormay Cecilről. Reményik Sándor: Tormay Cécile. „Asszonynál 
több volt, mert ember volt, Embernél több volt, mert művész volt. S asz-
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szonyban, emberben, művészben egyaránt, fájdalmasan és diadalmasan magyar." 
— Hankiss János: A színház megújhodása. A világháború óta bekövetkezett 
a felismerése annak, hogy a színháznak meg kell újhodnia. A XIX. százai 
józan realizmusával s a kasszadarabok lélektelenségével szemben a mai dráma-
írás magasabb feladatok felé kezd kibontakozni. — Vajthó László: Bacsó Pál 
költője — Bárd Miklós. Bárd Miklós a régi s az új magyarság közt foglal 
helyet. Életben, természetben az az eszménye, ami ritka, sőt egyetlen, sehova 
be nem sorozható. — Thurzó Gábor: Juhász Gyula. „Benne elevenen élt a 
decentralizált magyar irodalom vágyképe és ezt az illúziót élete utolsó évei-
ben, Móra Ferenc halála után, már egymaga jelentette. A magyar vidék sorsa 
ée talaja lett, a magyar élet, a magyar föld egészen különös varázsú megisme-
réséhez vezette." — 7. sz. Hankiss János: Nemzeti irodalom és az egyetemes 
irodalom. „Annyi bizonyos, hogy az, ami egyetemes irodalomnak látszik s ami 
vonzerőt gyakorol ránk, nem egyenlő a nemzeti irodalmak összegével. A nem-
zeti irodalmak ismerete alapfeltétel (tegyük hozzá: eszményi alapfeltétel) 
ugyan, do a kutatást egyetemes irodalmi kutatássá csak az teszi, ha hiszünk 
az irodalmak összefüggésében s ha van valami módszeres eszközünk ennek 
az összefüggésnek megértésére." — Rozsnyay Kálmán: Emlékek Juhász Gyulá-
ról. Meleghangú emlékezés Juhász Gyula pályájára. — 8. sz. Juhász Géza: 
A lángész útjai. „A lángész nem tisztelt semmiféle tekintélyt, semmiféle hagyo-
mányt. Ö az igazi tekintély, ö a valódi hagyomány. Űj oldalát veszi észre 
a dolgoknak, új összefüggéseket fedez fel. Nem áll, hogy a lángész bomlás-
termék, hanyatló fajták tünete. Hiszen többnyire a mélyből jön, elhaszná-
latlan rétegekből." — Fábián István: Kapitalizmus és írói egyéniség. Az iro-
dalom ma kettészakadt. Egyfelől áll a kapitalizmus, mely tömegárura rendez-
kedik be, másfelől az író nem törődik a közönség tetszésével s visszahúzódik 
a maga külön világába. A háború óta azonban a magasabb színvonalú iro-
dalom vezetői belátták, hogy nekik is meg kell találniok az u ta t a közön-
séghez. Ez magyarázza meg, hogy napjaink irodalmában oly erősen kiemel-
kedik a világnézeti kérdések tisztázása s egy új műfaj alakult ki: a tanul-
mány. — 9. sz. Gáspár Jenő: Pékár Gyula. „Mint író, kitűnően egyesítette 
magában a nagy kultúrát, a szárnyaló fantáziát és az eredeti tehetséget." 
Mint a Petőfi-Társaság elnökének, csak egy programmja volt: a nemzeti iro-
dalom. Kultúrpolitikai munkásságával örök hálára kötelezte a nemzetet. •— 
Kozocsa Sándor: Tolnai Vilmos halálára. Működésének jelentősége az irodai orn-
és a nyelvtudomány területén oszlik meg. „Tanulmányainak, cikkeinek, forrás-
publikációinak és bírálatainak egész légiója van, melyek mindegyike a magyar 
szellem múltjának épületéhez nyújtott értékes és maradandó téglákat." 

Neue Heimatblätter — 1937. 1—2. sz. Fritz Valjavec: Joh. Chr. v. 
Engels Briefe an den Grafen Franz Széchenyi. Hat levelet tesz közzé a gróf-
hoz írottak közül s egyet a gróf bizalmasához, Tibolt Mihályhoz. — Ant. 
Tafferner: Die deutschen Anspielungen der landwirtschaftlichen Abhandlung 
D. Berzsenyis. Berzsenyi e prózai művében a német paraszt derekabb voltát 
emeli ki a magyar paraszttal szemben. A német parasztot születéshelyén, Sop-
ronban és Sümegen ismerhette meg. 
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Pásztortűz. — 1937. 15—16. sz. Szabó István: A permanentizmus bírála-
tához. Ismerteti és bírálja azt a kiáltványt, amelyet Horváth Béla és Képes 
Géza az új kôltéezet programmjaként adtak ki. 

Pannonhalmi Szemle. -— 1937. 3. sz. Bánhegyi Jób: P. Gulácsy Irén re 
gényei. Népszerűségének okát abban lát ja, hogy történelmi víziók ihlető erejé-
vel szuggerálja a nemzeti öncélúság, a gondviselésszerű küldetés tudatát és 
bátorító erejét. írásait katolikussá teszi a mód, ahogy az emberi életsorsot 
lá t ta t ja . 

Pannónia. —1937. 1—6 sz. Gálos Rezső: Kisfaludy Sándor és a nádori 
udvar Az insurrectio idején Kisf. két jóbarátja utján jutot t a nádori udvarba: 
Verseghy és Görög Demeter révén .A tanulmány azt a barátságot kíséri nyo-
mon, amelyet a költő i t t két magasrangú katonatiszttel, Beckers ezredessel és 
Petrich tábornokkal kötöt t . 

Protestáns Szemle. — 1937. év!., 5. sz. Gárdonyi Albert: Dobó Katica 
és az egri nők. Dobó Katica neve és személye a költői képzelet alkotása. 
A fegyverrel a kezükben vitézkedő egri nők alakja is a romantikus költészet 
színező kedvének a terméke. — 7—9. sz. S. Szabó József: Lorántfy Zsuzsanna 
ősei. A Lorántfy-család országos szerepe már IV. Béla alat t megkezdődött. 
A családnak számos kimagasló tagja volt. — 10. sz. Vajthó László: A száz-
éves Nemzeti Színház. A százéves mult tanulsága az, hogy az ország első 
színháza mindig akkor virágzott igazán, mikor a nemzetiség és az emberiség 
ügyét egyszcrro szolgálta, s mindannyiszor hanyatlott, ha egyik vagy másik 
feladatából engedett. — Járay Márton: Árva Bethlen Kata egyik ismeretlen 
levele. A közölt levél (1737. május 10.) az egyik udvari pap ügyében íródott. 
— Gulyás Pál: Egy százhúszéves ,,dilettáns'1 irodalmi tanulmány. A „dilet-
táns" tanulmány Domby Márton ismert Csokonay-életrajza. A szerző az élet-
rajz szövegének elmélyedő magyarázata mellett fontos elvi kérdésekre (egyén 
és közösség, az egyéni minőség joga, tehetség és fejlődése stb.) is rávilágít. 

Studies in english philology. —1937. vol. II. Fest Sándor: Adalékok az 
első magyar bibliafordítás kérdéséhez. Annak a sejtésnek ad hangot, hogy kap-
csolat van az első magyar bibliafordítás és Peter Payne angol viklifista moldvai 
szereplése között. —• Endrődi Frigyres: Basire Izsák Erdélyben. Megrajzolja 
Rákóczi udvarában vitt szerepét. 

Századok. — 1937. 1—3. sz. Szilágyi Lóránd: Az Anonymus-kérdés re-
viziója. Vizsgálja az Anonymusban megrajzolt társadalmi szervezetet, a márka 
pénzként való említését, a nyelvi formakészletét. — 4—6. Szilágyi L. : Az 
Anonymus-kérdés. összeveti a magyar nyelv emlékeivel és arra jut, hogy a 
gesta szerzője III . Béla kancelláriájában keresendő. Végül Péter esztergomi 
kanonok személyénél köt ki, Adorján tanítványánál. Igazolásul hivatkozik a 
vérszerződés 4. pontjára, amely — szerinte — kétségtelenül azokra az ellen-
tétekre utal, amelyek III. Béla halála után két fia közt kitörtek. A reánk 
maradt kéziratmásolat a XIII. század második feléből. Másolója külföldi 
ember volt. 
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Szép Szó. — 1937. júniusi sz. Fejtő Ferenc: A magyar irodalom és a 
magyarság. A cikk írójának az az elvi álláspontja, hogy az irodalom és vele 
minden művészet akkor virágzik, ha közönsége, a társadalom, annak minden 
vagy némelyik osztálya kimozdul nyugalmi helyzetéből, nyugtalanság és zavar 
fogja el, hagyományai meginognak, valami ú j készül benne. Ezek a feltételek 
a ma magyar irodalmából hiányzanak: irodalmi életünk ezegényes és vér-
szegény. — Némelh Andor:- A magyar irodalom és Európa. Felelet arra a 
kérdésre, hogy a XIX. századtól kezdve milyen volt a magyar írók Európa-
szemlélete. — Július—augusztusi sz. Ignotus Pál : Eliszaposodott irodalom. 
Tanulmányszerű bírálat Schöpflin Aladárnak „A magyar irodalom története 
a XX. században" című könyvéről. A bíráló a jelen magyar irodalmának e 
könyvben megrajzolt képét hamisnak tart ja, mert a könyv szerzője annak 
a Nyugat-nak a szellemét képviseli, mely a maga „baloldali" múl t já t egészen 
megtagadta. — Bóka László: Egy Kölcsey-versről. Kölcsey egyik talány-
versének („Tükör vagyok. . . " ) finom elemzése. — József Att i la: Ütem és 
fogalom: Az „Egy tulipánthoz" című Csokonai-költemény versalakjának meg-
határozása. — Szeptemberi sz. József Atti la: Van-e szociológiai indokoltsága 
az új népies iránynak? A cikk szerzőjének az a véleménye, hogy irodalmunk 
új népies iránya, a Válasz című folyóirat köré csoportosult úgynevezett „Üj 
szellemi front", nem nevezhető igazán népiesnek, mert egy már meghaladott 
szociológiai szemlélet, a Petőfi-korabeli, az alapja. 

Theologia. — 1937. 3. sz. Ivánka Endre: László mester esztergomi pré-
post könyvtára 1277-ben. Közli és azonosítja a hagyatékban említett könyv-
címeket. 

Városi Szemle. — 1937. 4. sz. Molnár Gyula: Budapest hivatalos lapjának 
50 esztendeje. 1885. június 9-én jelent meg a Főváros első száma. Ebből lett 
1890-ben a Fővárosi Közlöny. 

Vasárnap. — 1937 június 13. sz. Floznik György: Mikszáth és a kato-
likus Egyház. Szereti Mikszáth írásait, de fá j neki, hogy a katolicizmusról 
olyan ellenszenvvel ír. Szemelvényeket ad Mikszáth katolikus ellenes kifaka-
dásaiból. 

Vasi Szemle. — 1937. 3—7. Marék Antal: Dunántúli lírikusok. Weörös 
Sándor szinte egyedülien modern az otthonmaradt dunántúli poéták közül. Mo-
dern abban, hogy merész, kezét nem markolja meg a hagyomány, félelem, min-
dent mer, amiről érzi, hogy őszinte visszhangot keltett benne. Témája sokszínű 
és sokrétű, kacérkodik a formával. Takáts Gyula a polgár költője. Tisztes kon-
zervatívizmus árad írásaiból, bár fiatalosan csengenek sorai. Finta Sándor a 
szép szavak érzelmes játéka után elmélyült és elnehezült a hangja. Pálma 
László egy kissé a futurista költőkre emlékeztet. Bódás János lírája komoran 
zengő; formában változatos, mindenkor a téma határozza meg készülő versé-
nek formáját. Székey László legnagyobb élménye a hit. Kutas Kálmán, evan-
gélikus lelkész minden költeménye érett, komoly szózat. Árva László közel 
hozza lelkűnkhöz a hitet és az Istent; nagy szociális jóság növekedett benne. 
— Horváth Tibor Antal: Johannes Sylvester Pannonius. Sylvester életrajzához 
egy új adalékot hoz: a gógánfalvai portára vonatkozó káptalani iratokat. 


