
FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

Folyóiratok. 

A Szent István Akadémia Értesítője. 1918. évf. 3. sz . — S c h e r m a n n E g y e d : 

Adalékok az állami könyvcenzura történetéhez Magyarországban Mária 
Terézia haláláig. Számos új adat. — Perényi József : Csepreghy Ferenc. 
A híres népszínműíró munkásságának méltatása. Népszínművein kívül írt 
még Cs. F. más színdarabokat is. Mint színműíró határozott tehetség, bár 
számos olyan fogyatkozása van, amelyek azt mutatják, hogy önkritikája 
és ízlése nem forrott ki eléggé. 

4. sz. — Vucskics Gyula : Nogáll János emlékezete. A kiváló Kempis-
fordító életének és munkásságának vázlatos áttekintése. 

Akadémiai Értesítő. 1918. évf. 9—10. sz. — Ilosvay Lajos : Az Akadé-
mia újabb feladatai. Az Akadémia osztályai közül egyik sem alkalmasabb 
arra, hogy az ország anyagi föllendítésére irányuló munkát előmozdítsa, 
mint a matematikai-természettudományi osztály. — IJeinrich Gusztáv : 
Főtitkári jelentés. Beszámoló az Akadémia 1917. évi munkájáról. Bőveb-
ben foglalkozik Tompa Mihálynak az Akadémiához való viszonyával. — 
Tompa Mihály letétjének fölbontása. Takács Menyhért megnyitó és Ber-
zeviczy Albert záróbeszéde Jászóvárott. — Pintér Jenő : A Karácsonyi-
jutalom 1858—1918. A Karácsonyi-pályázat történetéből kitűnik, hogy az 
eddigi eredmények általában nem feleltek meg a jutalomhoz fűzött vára-
kozásnak. — Angyal Dávid : Jelentés Bezerédj István életrajzáról. Bodnár 
István és Gárdonyi Albert megbízást nyertek Bezerédj István életrajzának 
megírására. — Nekrologok. Ilosvay Lajos beszéde Lévay József ravatalá-
nál Miskolcon, Sebestyén Gyula beszéde Váczy János ravatalánál Kecske-
méten. 

11 — 12. sz. — A Nemzeti Játékszín ügyében Széchenyi István levele 
Berzeviczy Vincéhez. Adatközlés 1833-ból. — Batta István : Adalék Bolyai 
János életéhez. A jeles tudós szerepéről a szabadságharcban. — .4 M. T. 
Akadémia beltagjainak irodalmi munkássága 1918-ban. A magyar iro-
dalomtörténetírók közül Császár Elemér, Heinrich Gusztáv, Pintér Jenő, 
Sebestyén Gyula ós Tolnai Vilmos munkásságának adatait olvassuk. 

1919. évf. 1. sz. — Lévay József: Feljegyzések életemről. Önéletrajzi 
adatok, melyeket a költő nyolcvanöt éves korában irt össze. Jellemző 
részlete : «Böghöz, a szülőföld rögéhez tapadó természet maradtam egész 
életemben s ennek a szűkkörű világnak hatása rezeg által egész költésze-
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temen.» — A Magyar Tudományos Akadémia szózata a művelt világ összes 
akadémiáihoz. Szövegközlés. — Веха Dezső: Kazinczy ismeretlen levele 
Toldy Ferenchez. Adatközlés. 

Budapesti Szemle. 1918. évf. 11. sz. —György Endre: Gróf Széchenyi 
István közlekedési politikája. A magyar politikusok közül nincs még egy, 
aki olyan biztos látással jelölte volna ki a jövő feladatait, mint Sz. L 
Közúti, vasúti és hajózási eszméi teljes diadalt arattak. — Badó Antal : 
Arany rime. A. J . rímelésének különböző fajairól : alliterációja, asszonánca, 
tiszta rímelése, prozódiai elmélete. A. J. nagy érdeme, hogy az asszonánc 
az ő példája nyomán lett teljesen egyenértékű a tiszta rímmel, míg az-
előtt az asszonáncban alacsonyabb rendű rímelést láttak. Ez a magyaros 
rimelés verselósünk legfőbb ékessége. Most már nem lehet beszélni a 
magyar nyelv rímbeli szegénységéről, amit némelyek még ma is hangoz-
tatnak. A magyar nyelv a rímek bőségében versenyre kelhet bármelyik 
európai nyelvvel. 

Egyetemes Philologiai Közlöny. 1918. évf. 8 — 1 0 . sz. — B i r k á s G é z a : 

Eustache Deschamps magyarországi utazása és magyar vonatkozású költe-
ményei. E. D., aki 1340 körül született Champagneban, korának termékeny 
költője volt. Hazánkban a XIV. század utolsó harmadában járt. Négy 
költeményt irt Máriáról, Nagy Lajos király leányáról, egy versében ma-
gyarországi utazásáról emlékezik meg, kettőben pedig a nikápolyi balsikert 
siratja. E hét költeményen kívül még van néhány verse, amelyekben cél-
zást tett magyarországi útjára s a magyarországi eseményekre. — cs : Váczy 
János. Nekrolog. — Fest Sándor : Arany János balladáihoz. Tárgy törté-
neti adatok a Walesi Bárdok és a Tetemrehívás c. balladákkal kap-
csolatban. 

Irodalomtörténeti Közlemények. 1918. évf. 4. sz. — Komlós Aladár: 
Dömötör János. II. Hőse életének és munkásságának további ismertetése 
kapcsán a szerző több új adattal teszi teljesebbé Dömötör pályája rajzát. 
Műfordításairól megállapítja, hogy egyes kifejezések, rímek, egész so-
rok találhatók bennük mások fordításából ; egyébként verselési készség 
ós magyarosság jellemzi őket. Hűség dolgában nem kifogástalanok. Kri-
tikái igen megbizható tájékoztatók, de nem is többek ennél. Nem tárnak 
fel világnézetet. Dömötör inkább ismeretekben gazdag, mint eszmékben. 
Költészetét illetőleg : érzése és képzeletvilága nem gazdag. Mindössze 
négy-öt témája van. Feltűnő a természeti leírásoknak, a hazafias lírá-
nak és az epikának hiánya. Eredmény : Dömötörre nézve nem érezzük 
szükségét az átértékelésnek. Világosfejű kritikus és sötétkedélyű lírikus 
volt, akit ezentúl sem fogunk a nagy költők közé sorolni. — Ember Nán-
dor : A magyar oktató mese története 1186-tól Í807-ig. II. Hatvani István, 
Csokonai Vitéz Mihály, Verseghy Ferenc, Kis János és Fáy András me-
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séinek ismertetése tartalmilag, forrásaikat illetőleg és a szóba jöhető egyéb 
szempontokból. — Dékáni Kálmán : Kuruckori énekek. A marosvásárhelyi 
ref. kollégium könyvtárában van egy kis kézirat, valamikor Szakmári 
Ötves János jegyzőkönyve. Az utolsó feljegyzés benne 1759-ből való. 
A szerző e könyvből közli a Keserves Tudomány ós az Egy Embernek 
Keserves Panasza című verseket Harsányi István jegyzeteivel. — Simái 
Ödön : Adalékok a nyelvmivelő társaságok történetéhez. A pozsonyi s bécsi 
Magyar Hírmondó, a Kurír, Merkurius első évtizedei, az 1780-tól 1800-ig 
megjelenő kötetei a leghitelesebb tükrei ezen kor magyar műveltségtörté-
netének. A szerző ezek figyelembevételével újabb adatokat szolgáltat 
Aranka György erdélyi társasága, továbbá az 1792-iki pesti magyar társa-
ság és a soproni Magyar Társaság történetéhez. — Szabó J. Dániel : 
Két minorita iskolai dráma. II. Folytatólagos szövegközlés. — Eózsa 
Dezső: A *God Save The King » magyar fordítása. ilOI-hől. Adatközlés.— 
Molnár Gábor: Kazinczy Ferenc ismeretlen levelét közli. (1810.) — Császár 
Elemér : Kovács Ferenc irodalmi hagyatéka. III. Folytatólagos adatköz-
lés. — Perényi József Döbrentei Gábornak Horváth Cyrillhez (1833), 
Tóth Edének Osváth Dánielhez (1867), E. Kovács Gyulának Tóth Edéhez 
(1876), Dobsa Lajosnak Bománcsik Mihályhoz (1883) írt levelét teszi 
közzé. 

Katholikus Szemle. 1919. évf. 1. sz. — Birkás Géza: Egy középkori fran-
cia Mária-legendáról. A Szűz Mária komédiásáról szóló verses legenda 
elemzése és modern feldolgozásainak ismertetése. E tárgy első magyar 
feldolgozása Malonyai Dezső elbeszélése : a Bolond. Ennek alapján készült 
Eákosi Jenő három-felvonásos Meséje. Ugyanezt a témát értékesíti Tóth 
Béla a Boldogasszony Dervise című elbeszélésében és Eadó Antal a Bol-
dogasszony Táncosa c. verses legendájában. A külföldi szerzők közül 
Anatole France legendáját Gyulai Ágost fordította magyarra. 

Magyar Könyvszemle. 1918. óvf. 3—4. sz. — Gulyás Pál : Schneller 
István könyvtári szakrendszeréről értekezve megállapítja, hogy az fogyat-
kozásai ellenére is értékes s újabb könyvtártani törekvéseinkben elszigetel-
ten álló jelenség. — Baross Gyula : Arany, Petőfi és a ponyvairodalom. 
A szerző utalva a ponyvairodalom és műköltészetünk tárgytörténetileg 
érintkező pontjaira, több ponyvatermékről kimutatja, hogy azok nem 
egyebek, mint Arany vagy Petőfi — néha mindkét költő -— műveiből 
vett részletek felhasználásával készült tákolmányok. 

Magyar Nyelv. 1918. évf. 7—8. sz. — Szily Kálmán : Egy régi magyar 
nyelvész. Tsepregi Turkovits Mihály neve a régi magyar nyelvészek sorá-
ból törlendő s a Toldy Ferenc-féle Corpus Grammaticorumban levő, 
eddigelé neki tulajdonított levél Mikolai Hegedűs János nevére írandó át .— 
Horváth János : írott nyolcas, népi nyolcas. Megjegyzések Sztrippai Hiador 
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és Gábor Ignác észrevételeire. — Szentjóbi Sándor : A legrégibb magyar 
csizió. Aki az Akadémiai Kódexbe a csiziót beírta, az egy régibb szöveget 
másolt vagy betanult szöveget írt le hibásan ; tehát ez a csizió a XV. 
század végéről vagy legfeljebb a XVI. elejéről való bejegyzésnél korábban 
keletkezett. A csizió eredeti szövegében a versesforma jobb volt, mint 
amilyennek kódexbeli szövege mutatja. — Simái Ödön: Toldy Ferenc 
tavaszi virágai. II. Schedel Ferenc Sohiller-fordítását nyelvújító túlzásai 
miatt több bírálója igen hevesen támadta. Ezért veszi föl Schedel 1827-ben, 
mikor az Aesthetikai Leveleket kiadja, a Toldy Fereno írói álnevet, hogy 
«összemarcanglott» neve el ne rettentse az olvasókat. Vörösmarty Zalánjárói 
irt munkájában aztán nem is akad «botránkoztató». Német anyanyelvűsége 
is csak ritkán ütközik ki szövegéből. — Kari Lajos: A szászvárosi oláh 
bibliafordítás. Tordasi Mihály püspök több protestáns papot bízott meg a 
biblia oláh nyelvre való fordításával és a Genezis meg az Exodus könyveit 
1581/2-ben kinyomatta Szászvárosban. Mario Roques (Mélanges Picot 
Páris, II. 1913. 515.) nyelvi kritériumokkal bizonyítja, hogy Heltai Gás-
pár magyar bibliafordítása volt a fordítók egyik főforrása. — Mészöly 
Gedeon : Helyreigazítást közöl a Szabács Viadalának Zolnai Gyulától való 
kiadásához. — 9—10. sz. Mészöly Gedeon : A Halotti Beszéd hazoa szaváról 
és a -vá, -vé rag hangtörténetéről. I. A «hazoa» helyes olvasása: «hazoá»-a 
végső á, a -vá rag eredetibb alakja, a «hazo» a teljesebb tő. — Simái 
Ödön : Arany János újításai első müvében. Az Elveszett Alkotmány tele 
van új szavakkal. Mintegy hatodfélszázra megy ennek a komikus eposz-
nak új szókészlete. A használt új szóknak nagyobb fele összetétel. 

1919. évf. 1—2. sz. — Melich János: A Madách családnév. A Madách 
családnév nem szláv eredetű, hanem magyar. Rövidülés és továbbképzés 
útján keletkezett alak a régi magyar Madaras személynévből. — Mészöly 
Gedeon : A Halotti Beszéd ihazoa» szaváról és a -vá, -vé rag hangtörté-
netéről. II. A népnyelvnek és a régi nyelvnek adatai bizonyossá teszik, 
hogy a HB-beli «házoá» és a mai «hazoa» közé kell helyeznünk a fejlődés 
rendén a «házvá» alakot. — Szinnyei József: Hazoa. Felelet Mészöly 
Gedeon cikkére. — Gombocz Endre : Melius és Beythe András. Beythe 
Füves Könyvének 275 növénycikke közül 185 úgyszólván betűszerinti 
másolat Melius Péter Herbáriumából. 

Mathematikai És Physikai Lapok. 1918. évf. 6—7. sz. — Báró Eötvös 
Loránd élete és tudományos működése. A vaskos füzet elejétől végig 
E. L. érdemeit méltatja. «A Mathematikai És Physikai Társulat jelen 
ünnepi számával hódolatát akarja kifejezni nagynevű elnöke és alapítója 
iránt, aki az isteni gondviselés jóvoltából az idei nyár folyamán munka-
kedvének teljességében ós sikereinek magaslatán lépte át a patriarka-kor 
küszöbét» — írja Rados Gusztáv a füzet bevezető soraiban. E. L. föl-
fedezéseinek méltatói és magyarázói : Tangl Károly, Pékár Dezső, Fekete 
Jenő és Rybár István. Továbbá Mikola Sándor, akinek Eötvös-életrajzá-
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bail olvassuk a következő szép és igaz sorokat : «Az igazi tudósok mindig 
poétalelkek, kikben van látóképesség. Látóképessége olyan dolgoknak, 
melyeket közönséges szem észre nem vesz. Ebből a szempontból az igazi 

tudós munkájában több költészetet találunk, mint akárhány költőében, 
viszont az igazi költő sokszor több és mélyebb igazságot hirdet, mint 
akárhány tudós.» 

Nlult És Jövő. 1919. évf. 1. sz. — Kaczér Illés: Kiss József, a zsidó 
költö. A cikkíró szerint Kiss József ízig-vérig zsidó poéta. Magyarul ír 
ugyan, de zsidóul érez. Nem szabad antiszemitizmussal vádolni azokat, 
akik idegenkednek ettől a költészettől, melyet a sok zsidó elem valóság-
gal forróvá fűt. Ennek a költőnek a fotográfiája ott kellene, hogy legyen 
minden kis orosz zsidó háza falán. A magyar Pantheon már várja őt, 

de ő nem oda fog bevonulni. О ott marad a moábi földeken, őreá ott 
vár a zsidó Pantheon. 

Nyugat. 1918. évf. 21—22. sz-. — Dóczy Jenő: Irodalmunk és a nemzeti 
szempontú kritika. A cikkíró behatóan elemzi Ady Endre politikai lírá-
ját. Az újabb Ady-kötetekben a régebbi kötetek nemzeti érzésének friss 
közvetlenségét és a kifejezés költőiségét a radikális politikus elkeseredett 
kritikája és programmos buzdítása váltja föl. A politika a művészet rová-
sára érvényesül. De ezek a politikai versek éppen úgy hozzátartoznak 

Adyhoz, mint Petőfihez republikánus versei. Petőfit kivéve, nincs is az 
újabb korban költőnk, akit annyit foglalkoztatott volna a nemzet jöven-
dője és aki annyi művészi ihletést köszönhetne a fajához való tartozás 
érzésének, mint Ady. De a nemzeti szempontból értékelő kritikának 
egyetlen elismerő szava sem volt erre a költészetre. A költőt a nemzet 

ellensége gyanánt korholták. A konzervatív kritika gőgős nemzetköziséget 
vetett a költő szemére s Ady ezzel a megbélyegzéssel helyeződött el a 
magyar közönség tudatában. 

24. sz. — Fenyő Miksa : Kaffka Margit. Megemlékezés az elhúnyt írónő-
ről. — Schöpflin Aladár : A halottak élén. Ady Endre háborús költészetéről. 

4—5. szám. — Változatos tartalmú Ady-emlékszám. 
6. sz. — Elek Artúr : Péterfy és Goethe. Hogyan magyarázta P. J. 

Goethét a középiskolában ? 
7. sz. — Szabó Dezső : Az egész emberért. Mit csináljon az író a 

kommunista világban ? Hízelegjen az új hatalomnak ? Az utcalány szere-
pét vállalja a tömeggel szemben ? Semmiesetre. Az igazi író nem lehet 
egy pártnak sem az embere. Irodalom csak szabadirodalom, művészet 
csak szabadművészet lehet. Az irodalomban és művészetben nem lehet 
hivatalos irány. Ha életbelép a tervezett kommunista-cenzura : a leg-
nagyobb veszély előtt állunk, mely valaha az emberi gondolatot fenye-
gette. A szabadság legkisebb megszorítása is a legsúlyosabb veszteségek 
veszedelmét jelenti a kulturára. 
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Uránia. 1918. évf. 11—12. sz. — Szelényi Ödön: Egy vidéki irodalmi 
társaság a XIX. század elejéről. A Kishonti Ev. Esperességi Tudományos 
Társaságról, melynek külön könyvtára is volt egy gömörmegyei kastély-
ban. A Társaság összejövetelei a mai lelkészi értekezleteket, latin évköny-
vei pedig a theológiai folyóiratot pótolták. 

Hetilapok. 

Élet. 1918. évf. 50. sz. — Gyöngyösy László : A mai nyelvújítás. A 
budapesti mekegő magyarság elborít bennünket. Ügy látszik, hogy a 
hányt-vetett, magyartalan írásmód ma a lángész jele, mert a pesti írók 
ugyancsak támogatják a fővárosi zsargont. A szépirodalomban hemzseg 
a sok : nem létez, direkt, prompt, momentán ; hogy a sok kifejezésbeli 
és nyelvtani dudváról ne is szóljunk. A magyar nyelv elmélyedő szere-
tető hiányzik ezekből a fővárosi zsargonírókból. 

1919. évf. 1. sz. — Harsányi Kálmán: Kérdések a magyar kultura 
szóvivőihez. A cikkíró kérdései közül bennünket közelebbről érdekelnek a 
következők : 1. Miért hever Bartók Béla páratlan nópdalgyüjteménye még 
mindig kiadatlanul ? és 2. Hogyan lehetséges, hogy Madách Imrének 
máig sincsen teljes kritikai kiadása ? Minden nagy költőnek két dolgot 
kellene megérnie legal^jb két évtizeden belül halála után : munkáinak 
a lehető legkurtábbra fogott, csupán a legragyogóbb gyöngyszemekre szo-
rított válogatott kiadását, mely nagyságát az ellenmondás lehetősége nél-
kül bizonyltja ; és egy teljes kritikai kiadást, mely a mélyebben gondol-
kodókkal megérteti, milyen utakon, mennyi tétovázás, tévedés, kudarc és 
bukás árán került odáig, hogy örökéletű műveit megalkothassa. Az egyik 
kiadás a közönség behódoltatására való, a második pedig a kutatók szá-
mára kell. Egyedül e kétféle kiadásnak van értelme. 

11. sz. — Brisits Frigyes: Az Ady-problétha. ADX-Bndrével szemben 
a kritika valósággal impresszionista líra lett. Ebből a kritikából hiányoz-
nak az objektív szempontok. A költőben tulajdonképen kétféle típus ke-
veredik : a féktelen individualizmus és a túlhajtott erotika. Ez az erotika 
útját állja a tiszta költői hatásnak. Mindazonáltal A. E. formai jelességei 
mindenkor irodalomtörténeti értékűek maradnak. A költő a modern ma-
gyar irodalomnak kétségkívül legnagyobb lírai tehetsége. 

. ... . í Ül . С , .. . . „ . 1 . . 
Ország-Világ. 1918. évf. 52. sz. — Markó Miklós: Hetvenhárom kész 

Kossuth-szobor. Ennyi van jelenleg az országban. Az első Kossuth-szob-
rot a veszpïémmegyei Siómaros község állította föl 1894 nyarán. A ma-
gyar népnek Kossuth Lajos irányában megnyilvánuló szeretetét mi sem 
mutatja jobban, mint az a tény, hogy a halhatatlan kormányzónak több 
szobra van, mint Bismarcknak és Garibaldinak együttvéve. A cikkíró 
pontos jegyzéket ad a szobrokról, fölemlítve a leleplezés idejét és a szo-
bor készítőjének nevét. A közel jövőben ismét több szobor kerül fölállí-
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tásra, mert egyes városokban tekintélyes összegeket adtak össze a nemes 
célra. 

Színházi Élet. 1918. évf. 51. sz. — A füzet nagy része Bródy Sándor 
dicsőségére készült. Aki valamikor megírja Bródy Sándor életrajzát, me-
ríthet belőle néhány érdekes adatot. A Bródyt jellemző írók : Molnár 
Ferenc, Szomory Dezső, Hatvany Lajos, Szomaházy István, Karinthy 
Frigyes, Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula és mások. A jellemzések több-
nyire ájuldozó magasztalások. Legkevésbé nagyzoló maga az ünnepelt. 
«Hidd meg nekem — írja a lap szerkesztőjéhez — nem éreztem soha és 
nem érzem ma sem, hogy író vagyok. Csak mellesleg, mert mindenkinek 
kell valami mesterség, irkáltam össze sok mindent, elbeszélést, színdara-
bot, iparos módjára. Igazi diosvágyam, hogy komolyan vegyem a mester-
séget vagy magamat, nem volt soha. Legjobb esetben azt hittem mindig, 
hogy studiumokat csinálok egykor komolyan, igazán megírandó munká-
imhoz. Ma is ott tartok, hogy nem egyszer így szólok magamhoz : való-
ban, már most el kellene kezdeni, elmúlik az idő. Lehet, hogy még el is 
kezdem.» 

Uj Nemzedék. 1919. évf. 5. sz. — Lendvai István: Ady Endre tragé-
diája. A. E. forradalmi magyar költő volt, de nem volt az októberi forra-
dalom költője. «A magyar helyzetről tett bensőséges baráti vallomásaiból 
jogosan következtethettük, hogy az Ignotusékhoz, a Jászi Oszkárékhoz 
átszorultá, tkónyszerített költő lelki meghasonlásba jutott már a forra-
dalomelőtti események szemléleténél.» 


