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Debreceni Szemle. — 1940. febr. Kovács Máté: A rokokó költő képze-
lete. Részlet a szerző Fazekas Mihályról írt értekezéséből. — Osztrák ballada 
a gyermek Hunyadi Jánosról. Pichler Karolina balladájának ismertetése. (Nb. 
A ballada eddig sem volt ismeretlen; Boronkay Antal is szól róla Az osztrák 
és a magyar történeti ballada című tanulmányában. 1936. 50. 1.) 

Diárium. — 1940. 2. sz. Gőbel József: A detekthregény. Gondosan vize-
gálja hatástkeltő és művészi vonásait. Meghatározza sajátos motívumkincsét 
és előadását. — Kardos Tibor: F íja Géza Móriczról. Nagy elismeréssel meg 
írt ismertetés. Álláspontját jelzi ez a mondata: Féja Géza valamennyiünk 
lelkiismeretéből szólt. 

Erdélyi Helikon. — 1940. febr. Rótay Pá l : Rácz Sámuel. A magyar 
orvosi oktatás előző korának vázolása után érdekes rajzát adja a XVIII. szá-
zad lelkes orvosának, küzdelmes életének, érdekes gyógyító elveinek. — Kovács 
László: Elmélkedés egy színdarab körül. Kodolányi János Földindulásáról ír 
elfogulatlan tárgyilagossággal. Éppen a falu igaz rajza érdekében száll szembe 
a pesti kritikusok hódolatával. — Márc.: Molter Károly: A latin gróf. Üdén 
megírt rajz a marosvásárhelyi Teleki-tékából. — Apr.: Molter Károly: 
A magyar nép az új magyar regényben. Annak okát bogozza, hogy ma a 
szépirodalomban olyan erős kultusza van a népek. Vizsgálja az írók társa-
dalmi hovátartozását és ennek hatását népi rajzaikra; megállapítja az iroda-
lomból elénklépő népnek vonásait és az írók heves népmentő törekvését. 

Erdélyi Múzeum. — 1940. 1. Nagy Géza : Geleji Katona István személyi-
sége levelei alapján. Lelkét az Erdély iránt való érdeklődés tölti be. De leg-
fontosabb neki a maga egyháza. Levelei elsősorban az erdélyi ref. egyházak 
és iskolák dolgát érintik. Meggyőződése ortodox, de nem szívtelenül elfogult (?). 
Etikus jellem; de túlzottan lelkiismeretes, gyanakvó és érzékeny. Közli is 
Gyulafehérvárt 1638. febr.-jában ír t levelét. —• Vita Zsigmond: Magyar színé-
szet Nagyenyeden 1828-ban. A színészek a bomladozó kolozsvári társulatból 
kerültek. A színdarabokról egy kézirat ad számot a Bethlen-kollégium könyv-
tárában. A kis tanulmány e darabokról számol be. 

Ethnographia. —• 1939. 3—4. sz. Emlékkönyv Solymossy Sándor tiszteleti 
tag 75. születésnapjára. Dömötör Sándor: Solymossy Sándor és a magyar 
néprajz. Tervszerűen vizsgálta egész életében az emberi szellem, a képzelet 
termékeinek eredetét, helyét a közösségben. — Ortutay Gyula: Solymossy 
Sándor a szegedi egyetemen. Meleghangú kép a professzorról. -—• Karsai Géza: 
Főrév és a színháztörténet. Jelzi Solymossy e tárgyú tanulmányának jelentő-
ségét, majd pontos képet ad a karácsonyi játékokról, a paradicsomjátékról, a 
Schuster- und Schneiderspiel-ről. — Ortutay Gyula: A magyar népköltési 
gyűjtemények története. Hű képet ad a mozgalom magyar megindulásáról; 
jelzi a gyűjtési programmokat és azoknak a korszellemből kifejthető magya-
rázatát ; méltatja az újabb irány tanulságait. — Major Ervin: Liszt Ferenc 
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és a magyar zenetörténet. Gondosan egybeállítja a Liszt feldolgozásában 
szereplő magyar dallamokat. 

Hadtörténelmi Közlemények. — 1940. 1—2. Marké Árpád: A magyar 
véderő eszméje gróf Zrínyi Miklós munkáiban. Beszámol az állandó hadsereg 
felállításának Zrínyit megelőző terveiről, majd részletesen ismerteti Zrínyi 
tervét, annak sorsát. 

Irodalomtörténeti Közlemények. — 1940. 1. Horváth Cyrill: Szilády 
Áron. A M. Tud. Akadémián felolvasott emlékbeszéd első része. Bemutatja 
Kelet iránt való érdeklődését; fejlődésében Lugossynak hatását ; nyelvészeti 
dolgozatait; a magyar nyelvemlékek gyűjtése és kiadása terén folyt munkássá-
gát; Temesvári Pelbárt megvilágítását; a Bégi Magyar Költők Tára elkészül-
tét. — Kristóf György : Petőfi Erdélyben. 1847-ben jut el Erdélybe. Mit tud-
hatott Erdélyről? Miért hiusult meg 1843-i terve? Hogy várta és fogadta 
Erdély? Az út és annak hatása Petőfi költészetében. — Gálos Rezső: 
.4 német érzelmes dalköltészet magyar emlékei. Az ízlés általános képének 
bemutatása után sorraveszi, mely dalok milyen fordításban kerültek át hoz-
zánk. — Cser László: Vörösmarty és Horatius. (1.) A témakeresés vitte Hora-
tiushoz Ifjúkori verseiben innen a Horatiusból vett gondolatok. — Adattár: 
Garay János levelezése atyjával és öccsével. — Hol vannak Ltcaynak 
Kazinczy Gáborhoz írott levelei? (Talán Deregnyőn.) P. Szathmáry Ká-
roly néhány verse. (3, kis értékű vers közlése.) — Ismeretlen vers Napoleoiiról. 
(Cseresnyés Sándor 1816-ban kiadott versére felel egy ismeretlen.) — Tompa 
Mihály Poharam c. költeményéhez. (Az ismert \áltozatokat egy versszakkal 
megszerzi.) —• Felemás vers a XVIII. századból. (Paintner hagyatékából egy 
latin-magyar szövegű vers.) — Hebbel-motívum Bárd Miklós Vezeklés c. 
verses regényében. (A kép motívum.) 

Kalangya. — 1940. 2—3. Szirmai Károly: Csuka Zoltán költészete. 
Üj könyvének megjelenése alkalmából rámutat arra a nagy különbségre, ami 
Csuka mostani és régebbi költészetét elválasztja. Régebben az aktivizmus 
volt a művészi elve, ma ettől megtisztult. 

Koszorú. — 1940. 3. sz. Móra Ferenc: Petőfi oltárára. Szépirodalmi han-
gon megírt bemutatás. 

Láthatár. — 1940. 4. sz. Szentkirályi József: A neiryorki Magyar Könyv-
tár. Törzsgyüjteménye az ú. n. Feleki-könyvtár; ebben kb. 6000 angol nyom-
tatvány, mind magyar vonatkozású. Másik része nem angol nyelvű; ebben sok 
jelentős kézikönyv, gazdag dokumentációs anyaggal. 

Libanon. — 1940. 1. Zsoldos Jenő: A Pesther Tageblatt és az Athenaeum. 
Azt az ellentétet igyekszik megfejteni, amely a zsidó Tageblatt és Bajzáék 
folyóirata között megállapítható. Főoknak Schodelné ügyét tekinti. 

Magyar Könyvszemle. — 1939. 4. Szimonidesz Lajos: II. Rákóczi 
Ferenc hadiújságja. A kérdés történetének bemutatása után leírja a ma ismert 
számokat, az eddig ismerteket megtoldva a Podmaniczky—Dégenfeld-könyvtár 
most feltárt példányaival, amelyeket közöl is. — Kniewald Károly: A Pray-
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kódex tartalma, kora, jelentősége. Az alaprész (a két Sacramentarium, a 
Micrologus, a naptár és nagy krónika) a Miskolc melletti boldvai bencés apát-
ság számára készült. Keletkezésének kora az 1192—3. és az 1195—6. évekre 
esik. — 1940. 1. Gróf Teleki Sámuel emlékünnep. (Teleki Domokos rádióbeszéde; 
Nagvernyei Kelemen Márton leírása Clauser Mihály közlésében; az emlék-
kiállítás.) —• Dezsényi Béla: .4г első magyar képes újság. Az Ábrázolt Folyó-
irat 1848. jan. 1-én indult; a 14. számmal Képcsújságra változtatta a címét. 
Utolsó száma a dec. 9-i. 

Magyar Lélek. — 1940. 3. Bognár Gyula: Kézműves a magyar irodalom-
ban. Számba veszi az iparosszármazású írókat (Petőfi, Tompa, Katona, Csep-
reghy, Gárdonyi, Móra, Móricz) és azután az egyes iparágak szerint az iro-
dalmunkban szereplő iparosokat. Első a Gellért-legenda kézimalmot haj tó 
leánya; pék: .Tokainál a Mire megvénülünk-ben, Mikszáth: Noszty fiú esetében, 
Gárdonyi: Kiki a párjával; csizmadiák: Mikszáth: Mindenki lépik egyet, Jókai: 
Az elátkozott család, Zilahy: Üri csizmadiák; kovács: Mikszáth: Különös 
házasság, Prakovszky, Petőfi: Üti levelek; asztalosok, Jókai: Egv magyar 
nábob, Zilahy: A fehér szarvas; egy-egy példát hoz a kocsmáros, a szélmalom, 
a kertészet bemutatására. Végül Gárdonyi Egri csillagok, Jókai Mégis mozog 
a föld és Tormay Cecile В égi ház c. regényéből azt a munkát világítja meg, 
amit az iparos a haza jövőjének építésében végzett. — 4. sz. Németh Sándor: 
Költői müvek Mátyás királyról. (Anthologie.) 

Magyar Tanítóképző. — 1940. 5. Kiss József: Eötvös és a magyar sors. 
(1.) A családi hagyományok áttekintése után vizsgálja Eötvös magvarságát, 
hivatástudatát és ennek megvalósítását. írásaiban. Gondosan összegyűjti a 
nevelői munkára vonatkozó megjegyzéseit. 

Napkelet. — 1940. 3. sz. Gárdonyi Klára : Ismeretlen Kazinezy-levelek 
A Kazinczy Zsófia és Vav Ábrahám házasságára vonatkozó levelek ismerte-
tése. A levelek az Ernst-gyüjteményből kerültek elő. 

Nevelésügyi Szemle. —• 1940. 1. Kemény Gábor: Böhm Károly. A nagy 
magyar bölcselő emberi és tudós fejlődésének meleg áttekintése. — 3. Kemény 
Gábor: Berzsenyi Dániel. Lelkes arckép. — 9. Kemény Gábor: Bessenyei. Gon-
dos bemutatás. (Benne Vajthó László irodalmi ritkaság-kiadásáról ezt mondja: 
a magyar irodalmi nevelésnek az utolsó két évtizedében ez egyik legértékesebb 
alkotása.) 

Pannónia. — 1940. 2. Tóth László: Magyarok Rómában а XIX. század-
ban. Szól Széchenyi István, Pulszky Ferenc és Wesselényi Polyxéna utazásá-
ról. A kis tanulmány végén Prohászka római élményeit emeli ki. 

Pásztortűz. — 1940. 1. Nagy Ottó : Alvó értékek. A zilahi ref. kollégium 
könyvtárának ismertetése. — Jancsó Elemér: Kétszázéves külföldi utazás. 
Aranka György útleírását közli 1728—31-ből. — 2. sz. Tavaszy Sándor: Az 
irodalmi műveltség a keresztény ember életében. Azt vizsgálja, mennyiben for-
málhatja az irodalom a keresztény életet. — 3 Vita Zsigmond: Két könyv 
Móricz Zsigmondról. Az egyik magáé, Móriczé (Életem regénye), a másik 
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Féja Gézáé, „melynek szegényes szempontjai csak ugyanazokat a dolgokat 
ismétlik és az író műhelyébe nem vezetnek be". 

Protestáns Szemle. — 1940. 2. Schulek Tibor: A magyar egyházi énekes-
könyvről. A XVIII. században három énekeskönyv-családot vesz fel; a század 
végén a felvilágosodás szörnyű pusztításáról emlékezik meg. 3. sz. Harsányi 
AndTás: Az ismeretlen Károlyi Gáspár. A Két Könyv érdekes elemzése, benne 
a kor jellegzetes gondolatvilágának bemutatása. — 4. sz. Pogány ö. Gábor: 
Móricz Zsigmond példája. Féja könyvének ihletén ünnepli Móriezot, aki „pél-
dát mutatott arra, hogy magyar földön is szembenézhetünk az európai szel-
lem és irodalom kérdéseivel, mert úgyis a magunk törvényeihez jutunk". 

Századok. — 1930. 9—10. Kardos Tibor: Deákműveltség és magyar 
renaissance. (2.) A goliardikus költészet magyar jelentkezéseit vizsgálja; 
ennek nyomát lát ja a regősjátékokban; ennek a hajtásaként szól a Balassi 
árultatásáról ; ezzel kapcsolja össze a magyar verselés feljődését; sőt a virá-
gének virágkultuszát is innen magyarázza. Szerinte a virágének nem népi 
költészet, hanem a néphez lejutott úri költészet. (Sok érdekes megfigyelés van 
a tanulmányban, de sok egyoldalúság is. Érdemes lenne a szerző éleslátásának 
eredményeit elfogulatlan kritika alá vetni!) 

Társadalomtudomány. — 1939. 4—5. Bisztray Gyula : Az író helye tár-
sadalmunkban. „Író a szó modern értelmében az, akit tehetsége s szellemének 
teremtő tevékenysége íróvá avat, akinek írásaiban ember és világ kölcsönös 
viszonya művészi formában nyer kifejezést." Társadalmi helye két tényező 
erőviszonyából alakul: az egyik az író sajátos magatartása, mellyel hivatását 
teljesíti; a másik a társadalom uralkodó felfogása, melyet szellemi emberről 
táplál. Az író szerepe elsősorban az éber megfigyelőé. Bangsorát a hivatáo 
törvényeihez való hűség, a magatartás állandósága, határozza meg. A magyar 
író típusa a jó polgár fogalmához áll legközelebb. 


