
FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE 

A Szent István Akadémia Értesítője. 1920. évf. 2. sz . — S z é k e l y I s t v á n : 

A magyar Bibliafordítás. A Szent István Társulat a cikkírót egy ú j for-
dítás előkészítésével bízta meg. Ezzel kapcsolatban vázolja a fordítás folya-
mán követendő elveket. 1. A fordításnak a Vulgata a lapján kell tör ténnie . 
Kétes esetekben vissza kell menni az eredeti szöveghez. 2. A fordítás legyen 
hű, ez még a magyarosságnál is fontosabb. 3. Nyelve közel legyen a ma i 
nyelvszokáshoz, de anélkül, hogy teljesen modernné váljék. 4. A szenvedő 
alakok kevésbítésére, de nem teljes kiirtására kell törekedni. 5. A latinos 
idővonzat mindenképen kiirtandó. G. A mult igeidők közül az elbeszélő és 
folyamátoK mult időalakokat is fel kell használni, m e r t a beszednék bizo-
nyos régies színezetet adnak. 7. A Bibliából nyelvünkbe átkerült hebraiz-
musok fenntartandók. 8. A kellemes hangzásra igen kell ügyelni. «A Biblia 
fordítása a legnehezebb műfordítás, melyhez alapos bibliai tudományra , 
igen jó magyar nyelvérzékre és stílusra, lelkiismeretes pontosságra és íz-
lésre, azonkívül hosszú, ki tartó és fáradságos munká ra van szükség.» — 
Gulyás Pál : Kommunista könyvtárpolitika. Tüzetes ismertetése a «Tanács-
köztársaság» könyvtárügyi polit ikájának. Csupa levegőben lógó terv és még 
több kudarc. — Hóman Bá l in t : Tudományos történetírásunk megalapítása 
a XVIII. században. A történetírás ú j korszaka nálunk csak a XVIII . szá-
zad második évtizedében köszöntött be. Az egyháztörténeti adatgyűjtés meg-
indítása és a kutató munka megszervezése Hevenosy Gábor érdeme, T imon 
Sámuel pedig a forráskutatáson alapuló nemzeti tör ténet í rás megalapítója. 
A protestáns adatgyűjtő iskola legkimagaslóbb fejezete Bod Péter mun-
kássága. Bél Mátyás a németországi racionalista polihisztor tudósoktól 
megteremtet t államismereti iskola úttörőjeként lép fel ; ő már hazája egye-
temes ismeretét akarta megírni . Schwartner Márton megalapítójává let t 
nálunk »a statisztika tudományának. Cornides Dániel pedig a Pray fellépte 
után kialakult kri t ikai tör ténet í rás büszkesége. Az államismereti iskola 
utolsó nagy képviselője Benkő József. Az udvar ha ta lmi törekvéseinek 
szolgálatában álló publicistikai történetírás főalakjai : Kollár Ferenc Ádám 
ós Benczúr József. Előbbi a magyar jogtörténet tudományának alapja i t 
veti meg. A XVII I . századi magyar történetírás legjelesebb művelője : P r a v 
György. — Várdai Béla : Katholicizmus és irodalom. A kath. szellemű 
szépirodalom nem jelenti a vallásos költészet mindenekfelet t való műve-
lését ; azt sem jelenti, hogy az író csak kifogástalan erkölcsű alakkal já t -
szassa meg történetét. A katholicitás az író felfogásában, témáinak meg-
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oldásában tükröződik. A kathol ikus irodalom n e m lehet el bírálat nélkül . 
Szükséges azonban, hogy ez a bírálat egy i rányban sem legyen elfogult. — 
Szinnyei Ferenc : Báró Kemény Zsigmond munkássága a szabadsághar-
cig. Főleg Gyulai Pállal foglalkozik. Kimuta t ja raj ta a hazai és idegen 
hatásokat. Kiemeli a regény kor-, lélek- és je l lemrajzi kiválóságait s alak-
jainak «gyötrően éles képzeletét», bonyolult lelki világát. E regényben éri 
el a XIX. sz. első felének elbeszélő irodalma a világirodalmi magaslatot. 
Várdai Béla : Pázmány Péter negyedfélszázad távlatából. — Lelkesen mél-
tányló megemlékezés Pázmányról , születése 350. évfordulóján «Pázmány 
értekező és szónoki prózája nyelvünk gazdagságos szó- és szólamkincsének 
első nagyszabású bevonulása az irodalomba.» Műveit jobban megközelíthe-
tővé kellene tenni a közönség számára. I rodalmunk még mindig adós egy 
esztétikai Pázmány-életrajzzal. 

Akadémiai Értesítő. 19:20. évf. 6—12.'ez. — Berzeviczy Albert : Zrínyi Mik-
lós emlékezete. A ránk zúdult katasztrófa keservei között is t isztán áll 
előttünk Zr íny i költői, ál lamférfiúi és katonai jelessége: alakja e há rmas nagy-
ság fényében többé homályba merülni nem fog. — Herczeg Ferenc : Zrínyi 
Miklós és a Délvidék. Zrínyi kor társa i közül némelyek valamely keresztény 
koalíciótól, m é g többen a császárságtól várták a szabadulást. Zrínyi tudta, 
hogy a magya r ság csak egy szövetségesre számí tha t : önmagára. Nemzeti 
hőseink emlékét nem akkor ünnepel jük meg méltóan, ha magasztal juk őket, 
hanem akkor, h a magunkévá tesszük életük igazságát. A nagy államférfiú és 
költő életének van még egy igazsága : a magyar-horvát testvériség. О meg volt 
győződve, hogy a két nemzet össze van forrva a nyugat i kul túra jegyében 
és csak egymással karöltve védekezhetik a keleti barbárság támadásai 
ellen. — V a r g h a Gyula: Zrínyi. Költemény. — Ferenczi Zol tán : Zrínyi-
ereklyék. Az első tudósítást Zr ínyi Miklós könyvtáráról és csáktornyai gyűj-
teményeiről Tollius Jakab hol land filologus hagy ta ránk egyik ú t i levelében. 
Könyvtáráról Kende S. bécsi kereskedőnek 1893-ban kiadott Bibliotheca 
Zrinyiana c. jegyzéke tájékoztat . Ez 420 müvet sorol fel, melyekből csak 
249 maradt meg, de Kende leírásai ezekről sem pontosak. A cikk ezután 
az ereklyékből Zrínyi egyéniségére vonható következtetéseket részletezi. — 
Yoinovich G é z a : Jelentés az Ormódy Amelie-jutalom 19H-—49. évkoréról. 
A jelzett évkörben nem jelent meg oly mü, mely az alapítvány különleges 
kikötésének megfelelne. — P i n t é r Jenő : Jelentés az 1919. évi Nádasdy-
jutalomról. Beérkezett egy pályamű. A ju ta lmat nem adták ki. — Soly-
mossy Sándor : Jelentés az 4920. évi Kóczán-pályázatról. A 18 színdarab 
között díjra érdemes nem akadt . — A M. T. Akadémia jegyzőkönyvei. A 
Muraközi Szövetség és a Délvidéki Liga Zrínyi Miklós születése 300-ik 
évfordulója alkalmából kiadott egy füzetet : Z r íny i Miklós emléke ^ ma-
gyar költészetben címmel. 

Budapesti Hirlap. 1921. évf. 53. sz. — Névtelen vezércikkíró: Költök, 
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költészet és magyarság. Abból az alkalomból, hogy Szabó Dezső egy napi -
lapban Ady Endre magyar művészi nagyságát hangoztat ta Pósa La jos 
külsőségesnek mondott magyar költészetével szemben, a vezércikk védel-
mébe veszi Pósa Lajost. «Ady Endre , mint tehetséges fiatal poéta vetődött 
ki Párisba s egész költői munkássága nem egyéb, mint kissé duha jos 
magyarsággal fölcifrázott idegen forrásból merí te t t ital. Páris ha tása ki-
vetette s kifordította őt magyar lelkéből. Pósa Lajosnál voltak ugyan 
nekünk nagyobb költőink, de az ő érdemei egyenlőek a legnagyobbakéival, 
mer t Pósa Lajos a maga igaz, nagyszerű, természetes és magyar lelkével 
be tudot t hatolni a gyermekszivek világába és a legnemesebb lelki kincse-
ket szórta közéjük egy életen át. Emléke és versei élnek a szívekben i t t 
a fővárosban, élnek a hálás Szeged városában kitörülhetetleniil. Magyarság 
szóban, nyelvben, gondolatban, r i tmusban és érzésben : tisztaság és szűzi 
szemérem gondolat- és érzésvilágában, művészi törekvés és rajongó idealiz-
mus egész élete munkájában : ez a holtig jó, kedves, öreg gyermek Pósa 
Lajos, akiről lehet hetykén, fitymálóan, lenézően beszélni, lehet, de sem 
nem illik, sem nem igazság». 

06. sz. — Szász Károly": Egy százéves új könyv. Meleg hangon mél-
tató megemlékezés Katona Józsefről abból az alkalomból, hogy a Bánk 
bán első kiadásának hü mása, most , a megjelenés századik évfordulóján 
kerül könyvpiacra, Rózsavölgyi és Társa kiadásában, Mészöly Gedeon 
irodalmi gondozása mellett. 

Budapesti Szemle. 1920. évf. 10—12. sz. — Angyal Dávid: Gróf Tisza 
István emlékezete. Tiszát nem értet te meg nemzete, midőn itt jár t közöt-
tünk. Mart i rkoronájának sugárkévéjében világosan lá tha t ja mindenki Tisza 
életének tartalmából ez intő szavakat : Fegyelem, jogtisztelet, építő nem-
zeti munka és hi t a jövőben. — Beöthy Zsolt : Ilákosi Jenő drámairodal-
munkban: Rákosi jelentősége, hogy a költészet erejével hódította meg a 
színpadot és a költő jogán uralkodik raj ta s hogy drámájának színszerű-
ségével a t iszta költészetet ju t t a t t a jogához a lelkeken. Az ő költészete 
nemcsak szívünk gyönyörűsége, de nemzeti szellemünknek tiszta erőforrása 
marad. 

— 1921. évf. 1—2. sz. — Papp Ferenc : Gyulai Pál és Jókai Mór. A 
két író az 1850-ik év első felében ismerkedett meg egymással. Gyulai ekkor 
Jókai felléptére, mint elbeszélő i rodalmunk jelentős határkövére mu ta to t t 
rá. Az ötvenes évek elejére esik Gyulai irodalmi ízlésének irányváltozása, 
írói egyéniségének elváltozásai annál erősebben t ű n n e k elő, minél bensőbb 
kapcsolatba kerül a szabadságharc utáni magyar irodalom vezérével, Ke-
mény Zsigmonddal és körével. Az a történelmi és lélektani real izmus, 
mely Gyulait bírálatában vezette, ellentétes volt Jóka i költői eszményével. 
Gyulai nézetei határozott i rányt adtak kritikai irodalmunknak, úgy hogy 
Jókai írói gyarlóságai a kiegyezés idején egyszerre napvilágra kerültek. A 
következetesség, mely Gyulainak s dolgozótársainak határozott elveiből 
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származik, tekinté lyt szei-zett kr i t ikai állásfoglalásuknak, de nem tudta 
megzavarni azt a hódolatot, mely Jókai költői egyéniségének káprázta tó 
kitöréseit fogadta. Ma már az irodalomtörténet elfogulatlanabbul ítélkez-
hetik az ellentétes hatóerők küzdelméről. A küzdelem, melyet Gyulai in-
dított Jókai költői iránya ellen, elvi alapon folyt . Benne oly értékek ke-
rültek felszínre, melyek a magyar irodalom á l landó büszkeségei lesznek. 
I lv állandó ér ték első sorban J ó k a i költészete, a romantika elemeinek oly 
eredeti foglalata, minőt sehol sem mutat fel a világirodalom. Az évtize-
dekig húzódó i rodalmi küzdelem másik nagy ér téke Gyulai mübírálói egyé-
niségének teljesebb kibontakozása. Gyulai kr i t ikai i ránya a realizmus, me-
lyet azonban művészi számítás s egészséges eszményítés szabályoz. — 
Dénes Szilárd : Arany János kisújszállási tanítósága. Az egykorú feljegy-
zések alapján készült cikk kiegészít i és helyreigazí t ja az eddigi adatokat , 
rámutatva a r r a is, hogy milyen nyomokat hagyot t a kisújszállási esztendő 
Arany életében és költészetében. 

Egyházi Lapok. 1920. évf. 1—2. sz. — Eöry J á n o s : A Szentírás Páz-
mány beszédei hen. Pázmány Pé te r beszédei felépítésére, anyagának meg-
jelölésére és összehordására, prédikációi vázának jelzésére s ál talában szó-
noki díszítésre is állandóan a Szentírást használ ja . Ebben a tekintetben 
a világirodalom legelsői közt foglal helyet. 

Katolikus Élet. 1920. évf. 3—4. sz. — Bris i ts Frigyes : A magyar 
katholikus szépirodalom problémája. A, katholicizmus és a magyar iroda-
lom viszonyának történeti ismertetése után a szerző keresi a kathol ikus 
szépirodalom viszonylagos lehanyat lásának okait. Azután rámuta t a mó-
dozatokra, amelyek a katholikus szépirodalmat előrébb vihetik s egyút ta l 
kifejti, miben nyilvánul meg a katholikus világnézet az irodalomban. 

10. sz. Pázmány Péter születése 350. évfordulóján Sziklay János : Páz-
mány Péter magyar lelke, Tomcsányi Lajos : Pázmány Péter a hittérítő, 
Brisits Frigyes : Pázmány Péter és a magyar irodalom 1920-ban c. cik-
kekkel mél ta t ják jelentőségét. 

12. sz. — Tarczai György: Katholikus magyar szépirodalom. Katho-
likus íróink mind ig voltak, f ranc ia és angol katholikus világfolyóiratok 
szívesen közölték munkáikat s hogy idehaza nyom nélkül tűnnek el, annak 
oka a magyar katholikusok végtelen közönbösségében rejlik, amellyel ta len-
tumaik iránt viseltetnek. E téren a protestánsok és a nem-keresztények 
mindig is előnyben voltak és vannak a katholikusok fölött. 

Katholikus Nevelés. 1921. évf. 3. sz. — Brisits Fr igyes : A gyermektől 
a gyermekig. Az if júsági i rodalom tárgykörének ós az irodalmi ok ta tás 
anyagának vizsgálata. A szerző kijelöli azon szempontokat, amelyek alap-
ján egymás mellet t haladhatnak az irodalmi tan í tás és a nevelői okta tás 
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Katholikus Szemle. 1921. évf. 1—2. sz. — Brisits F r i g y e s : Irodalom-
történet és világnézet. A világnézetnek, a személyiségnek a valláshoz, mű-
vészethez és a filozófiához való viszonyára újabban többen mutattak rá. 
Köziilök főkép Dilthey Vilmos elmélete (1907) figyelemreméltó. A világ-
nézetnek, mint az életideál végső kialakulása formájának, az emberi élet 
három nagy kulturszisztemájában van igazi jelentősége s eszerint a világ-
nézet maga is háromféle lehet, u. m . vallási, költői és filozófiai világ-
nézet. A filozófiai világnézet fogalmi feldolgozása az élettapasztalatokban 
adódó tényeknek. A költői világnézet is a tapasztalatokból indúl ki s 
egyenlő valamely esemény, tény utánéiésének vagy átélésének lelki funk-
ciójával. Elbeszélésekben vagy a történés motiválásában avagy párbeszé-
dekben ju tha t az író világnézete kifejezésre. A drámában a szereplő sze-
mélyek reflexióiban, beszélgetésekben, monológokban, a kórusban s ter-
mészetesen itt is a megoldásban nyi lvánulhatnak az élet jelentőségére 
vonatkozó reflexiók. A vallási világnézet a misztériumokban, a remete-
életben s a prófétákban megnyilatkozó vallásos géniuszban nyilvánúl meg. 
Nem egyes jelenségek hatását , okát ku ta t ja , hanem a léleknek benső, egy-
séges összefüggésével áll a vallási tapasztalásnak az istenséghez kapcsolódó 
viszonyában s így n y ú j t alapot a vallási világnézet kialakulására. A val-
lási világnézet értékét Dilthey nem sokra tar t ja , bár történetileg kétségtelen, 
hogy a vallási világnézetnek a filozofiára igen nagy átalakí tó hatása volt. 
Dilthey módszerének jelentősége: 1. hogy az egyéniség, kialakulásának 
történeti elemeit a lélektani elemzéssel elmélyítette, összehasonlító ala-
pokra fektette ; 2. hogy a világnézet kategóriájával k i tűnő szintétikus 
fogalmat adott, melyet talán az irodalomtörténet értékesíthet legtermé-
kenyebben. A szintézist az egyének képviselte életnézetek, problémák esz-
mei összefüggése fogja megadni. É r d e m e továbbá, hogy magas szellemi 
horizontot adott az esztétikai értékelésekhez. Minthogy az egész emberből 
indúl ki, élesebb megvilágítást nyerhetnek azok a momentumok is, melye-
ket a deskriptiv esztétika eddig kevésbbé hangsúlyozott. í g y lesz világossá 
például, hogy Balassiban a költői én funkciói alatt egy a reneszánsz gondo-
lati és érzelmi világától jelentékeny befolyásokkal érintett ember él, akiben 
azonban elhelyezkedést keres s az előbbi irányzattal egyensúlyozódni kíván 
a katolicismus világának nagyszerű erkölcsi rendszere is. Arany emberábrá-
zolásai alapján megállapítható, hogy bár nagy epikusunk világnézete opti-
mista, azért költői világából hiányzik az édes derű, a lélek állandó melege. 
Megjegyzendő, hogy a világnézet szükségképen a l 'ar t pour l 'art elvének 
feladását jelenti, de nem jelenti elvileg egyúttal az irodalomban a ten-
dencia uralmát. Dil they elméletének egy másik termékenyítő vonása, 
hogy az irodalom fejlődésében érezteti az élet az aktuál i tás és aktivitás 
eleven áramát és ü temét . E felfogás alapján lesz az irodalomtörténet az 
egyéni és nemzeti élet filozófiája. H i á n y a az elméletnek, hogy nem fog-
lalja magában az esztétikai értékelés szempontját, továbbá, hogy szinte 
kizárólagosan német irodalmi viszonyokban gyökerezik, ahol a költészet 
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föllépése összeesik a tudományos reflexiók fejlettségének magas állásával. 
A szerző ezután jellemzi és megállapít ja a magyar irodalom világnézeti 
típusait, hangsúlyozza azt a tényt, hogy t iszta típusokról csak ritka eset-
ben lehet szó. «Enuek oka talán főleg abban rejlik, hogy íróink rendsze-
rint hagyomány vagy tapasztalat s nem spekulativ úton kialakúlt filo-
zófia ú t ján jutnak el valamely világnézeti álláspontra. Az új elmélet 
figyelembevételével a magyar irodalomtörténet egységes szempontú beosz-
tása ez lehetne. 1. A vallási idealizmus korszaka : a középkortól Zrinyi halá-
láig. 2. a nemzeti művelődési idealizmus k o r a : Faluditól Kölcsey haláláig. 
3. A nemzeti vagy politikai idealizmus kora : Kisfaludy Károlytól Arany 
haláláig. 4. Az egyéni és társadalmi problémák natural izmusának kora: 
Csikytől, Madáchtól Adyig. 

Kálvinista Szemle. 1921. évf. 6. szám. — Révész I m r e : Zsidó szellem 
a régi magyar irodalomban ? Rámutat ar ra , hogy a Czakó Ambró szer-
kesztésében megindult Függet len Szemle c. hav i folyóirat milyen öntuda-
tosan és leplezetlenül helyezkedik szembe a keresztény nemzet i i rányzat-
tal. Mivel az egyik cikkben Király György védi a pesti modern irodalmat 
az elzsidósodás vádja ellen s azt állítja, hogy a zsidó szellem befolyá-
sától nincs mi t félteni a magyarságot , hiszen ez a szellem m á r áthatotta 
a régi protestáns magyar i rodalmat is : a cikknek ezzel a részével szem-
ben megál lapí t ja R. J., hogy i t t a hang roppan t fölényessége ellenére is 
dilettáns magyarázgatásról és filoszemita beállításról van szó. Ami a szom-
batosságot illeti, az már nem volt többé protestáns fejlődés. 

Magyar Helikon. 1921. évf. 5. sz. — Alszeghy Zsolt: Komjáthy Jenő. 
Komjáthy nem a közhasználat értelmében vet t költő, hanem vates, próféta, 
aki új világot akar alkotni. Ebben a tekintetben nincs előzője sem Vörös-
martyban, sem Petőfiben, sem Vajdában, sem Reviczkyben. Komjáthyt az 
teszi vateszszé, hogy életet akar , p rogrammja egy fenséges «Erlösung der 
Welt». E célra ú j ember-t ipust , az emberfölötti embert akar ja megterem-
teni. E terve azonban az egyetemes egoizmus miat t elvérzik, az emberek 
nem tudják vele átélni a mindenség közösségének tudatát és érzését. 
E gazdag lelki világ nem tudot t magának egyéni stílust teremteni . For-
mai megnyilatkozása pongyola, világfelfogásának szuggesztív ra jzát pedig 
elhanyagolta hivatot tságának hangsúlyozásával, hivatásával szemben. 

Magyar Nyelv. 1920. évf. 7—10. sz. — Zolnai Béla: Esztétikai szem-
pontok a nyelvtudományban A nyelvesztétika cé l ja : a nyelvnek, mint kife-
jezésnek a vizsgálata és kuta tása azoknak az érzelmi és hangula t i elemek-
nek, amelyek a nyelvi kifejezésre módosítólag hatnak. — Szigetvári Iván : 
A tudomány mint irodalom. Az irodalomtörténet azon az állásponton van, 
hogy csak a szépen megír t tudományos munka szól a jövőnek. A rossz 
forma olvashatat lanná teszi a tudományos munkát , hatását csökkenti. 
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A forma tehát a tudomány ügye. — Szily K á l m á n . A Virginia-kódex, 
A kódexekre vonatkozó több hibás adat helyreigazításán kívül arra is 
r ámuta t a szerző, hogy a helyesírágból nem állapítható meg a Virginia-
kódex írójának származása. Csak annyi mondható, hogy vagy felvidéki 
vagy drávamenti születésű lehetett. 

1921. évf. 1—3. sz. — Melich J á n o s : Bolgárok és, szlávok. Adalék 
Anonymus Szálán fejedelemről szóló fejezetének hitelessége kérdéséhez. 
(Г.) -— Gombocz Zoltán : A bolgár kérdés és a magyar hunmonda. A hon-
foglaló magyarság már magával hozta a későbbi hunmonda néhány elemét. 
Minden kutató megegyezik abban, hogy a bolgárok is a hun-törzsek közé 
tartoztak. Viszont abban, hogy a hunok ép úgy törökök voltak, mint a 
bolgárok és avarok, abban ma már nem kételkedik senki. Úgy látszik, 
hogy a Mikkola által nemrég megfejtet t bolgár fejedelmi lajstromban köz-
vetlen bizonyítékát is megtaláljuk a hunok ós a pontusi bolgárok kap-
csolatának. Ha mélyreható nyelvi, műveltségi és ethnikai hatás, amelyet 
a bolgárság az ugor-magyarságra gyakorolt, alig érthető máskép, mintha 
feltesszük, hogy egy uralkodó bolgár-török réteg volt a magyarság igazi 
megszervezője, amely persze csakhamar ' beleolvadt a magyarságba. Ez a 
bolgár uralkodó osztály hozta magával s tette magyar nemzeti hagyománnyá 
is a hunokkal való rokonságnak hitét . — Tolnai Vilmos : A nyelvek szép-
ségéről. Az egyéni készségen felül és kívül álló mértéket egy nyelv szép-
ségeire nézve akkor kapunk, ha a nyelv zenei elemeit vizsgáljuk. I lyen 
zenei elemek : a hangok aránya zenei értékük szerint ; hangsúly és hang-
lejtés ; a beszéd gyorsasága ; a beszédegységek terjedelme. — Q. : A Xagy 
Szótárról. Ha a Szótári Bizottság számára szükséges összeget nem 
sikerül előteremteni, akkor a munka megakad, pótolhatatlan kárára e nagy 
nemzeti jelentőségű m ű értékének. — Melich János : Adalék a Besztercei 
Szójegyzék eredetéhez. A Besztercei Szójegyzék latin eredetije csakis osztrák-
bajor műveltséghatás alatt álló területen keletkezhetett. 

Nyugat. 1920. évf. 1—2. sz. — Király György : Ka/fka Margit. Lírájá-
nak a tárgyai : tépelődések és látomások. Verse a teljesen kifejlesztett 
szabad vers. Regényeit az a koráramlat szülte, amely nagy felfordulások 
előtti vajúdások idején a vallomások és nyilvános gyónások lázát hozza, 
emlékiratokat és önéletrajzokat. — 3—4. sz. Kuncz Aladár : Emlékezés Ady 
Endrére. Ady az ú j líra költője : életével fizet dalaiért. Az élet örökös 
küzdelem és ennek tragikus hát tere a konok viaskodás közte ós művészete 
között. Magyar poéta : a magyarság nyugtalan jaj ja szól lant ján. — Scliöpflin 
Aladár : Ady igazsága. Ady az irodalmi erkölcsre sokat adott : amit ír, az 
a legteljesebb meggyőződés szava. — Babits Mihály : Tanulmány Adyról. 
Földessy Gyula dolgozatához fűződő fejtegetés. — 5—6. sz. — Pataky József: 
A magyar színészet kezdő korszaka. Böviden át tekint i a feltételeket, amik 
életrehívták ós nem sokkal reá szótzüllesztették a pesti játékszínt. — 
7—8. sz. — Heller Bernát : Heine hatásának egynémely nyomai Arany 
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János müveiben. Néhány szólás és képkapcsolaton kívül a Hídavatás, 
Vörös Rébék és Éjféli Pá rba j Heinenél is felvetődő motívumairól szól. Az 
állítólagos kapèsolat lelki alapját az öregedő Arany látomásra hajló lelki-
világában véli felfedezhetőnek. — 11—12. sz. Király György: Zriúyi és a 
renaissance. Újnak két megállapítást mond : hogy a lehajló kereszt motí-
vumából Zrínyi olasz ú t jának firenzei ál lomására lehet következtetni (ezt 
már Beöthy : Zrínyi és a Zrínyiász, egyet, előadás, 1908 9. I. félév, kőnyom. 
29,31. 1.) és hogy a c ímben sziréna költőt jelent. — 19—20. sz. —LaczKó 
Géza : Cardinalis Pázmány. Pázmány elsősorban jezsuita, másodsorban 
theologus. harmadsorban magyar és csak negyedsorban író, amit ma első-
sorban ta r tunk jelentőségének. — Kosztolányi Dezső : Л magyar próza atyja. 
Pázmány az első, aki lüktető gondolatait beleágyazza a magyar prózába. Benne 
jelentkezik az igazi magya r próza először. — 21—22. sz. — Kosztolányi 
Dezső : Rákosi Jenö. Jelentősége, hogy 1866-ban léket ütött a klasszikus 
korszakon. — Füst Milán : Berzsenyi Dániel. Egy új Berzsenyi-kiadás elő-
szava. — 1921. éyf. 3. sz. — Schöpflin Aladár : Emlékezés Tóth Bélára. 
Kicsinylő megjegyzések Tóth Béláról, kiben csak zsurnaliszta tehetséget 
és újságíró műveltséget ismer el. — 4. sz. Móricz Zsigmond: Nemzeti 
irodalom. Az amerikai magyar költők almanachjából gyűjt i bokrétába a 
motívumokat : hazavágyódást, szomorú elégedetlenséget. — 6. sz. — 
Gyergyai Albert : Bérczy Károly. Alapjában Bérczy a szerény és szemér-
mes írók csoportjába tartozik. Novelláiban sok a divatlap-romantika, dc 
hangja idővel egyre mélyül . A Gyógyult Seb a legjobbak közül való. Az 
Anyegin-ben vágyódó á lmai találnak h a n g o t : azért fordítja le. 

Őrálló. 1921. évf. 2—3. szám. Gyöngyösy László: A Pi'otestáns 
Szemle újabb magyar irodalma. Támadja a Protestáns Szemle szerkesztő-
jét, amiér t Móricz Zsigmondot és Szabó Dezsőt megszólaltatta a Protes-
táns Szemle hasábjain. Ez a két író, úgymond, a nyugatosok társaságá-
ban romboló munká t folytatott a magyar irodalom, a h i t és haza esz-
méje ellen. «Nekünk nemzet i magyar közműveltség kell, amely magyar , 
nem nemzetközi. Lengyelországról mondják, hogy a zsidóság paradicsoma, 
a parasztok pokla, de még ott sem foglalták el a lélekölők az irodalmat, 
a sajtót ; ez a lengyel hazafiak kezén marad t s nem ölte meg öntudatukat 
úgy, hogy miként mi, á jul tan rogytak volna le a bolsevizmus előtt.» — 
U. az. Az újmagyar nyelvújítás. Számos példa kisóretében muta t rá arra 
a borzalmas fővárosi zsargonra, amely egyre vakmerőbben rágcsálja a 
nyelvünket. A mai budapest i irodalmi állapot hasonlí t a német irodalom-
nak ahhoz a korszakához, amikor a. német nyelvet a latin és francia nyelv 
salakja borí tot ta el, mindaddig, míg a németek le nem metélték maguk-
ról az idegen ajándékot. 

Protestáns Szemle. 1920. évf. 1—10. szám. — Beöthy Zsol t : Petőfi. 
A Magyar Irodalomtörténet i Társaság elnökének a Társaság 1921. évi 
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Petőfi-matinéján elmondott megnyi tó beszéde : a nagy lírikus költői egyé-
niségének művészi jellemzése. — Muraközy Gyula . A jövendő magyar 
irodalom. Találó jellemzések a nyugatosok nagyvárosi szelleméről. Egy-
úttal felveti a kérdést, hogy a katolikusok példájára alkotni kellene egy 
protestáns irodalmi központot, melybe a sajtó i rányítása is beletartoznék. — 
Madai Gyula szerkesztő megszólaltat ja ebben a számban Móricz Zsigmon-
dot és Szabó Dezsőt s leveleikhez engesztelő szavú megjegyzéseket fűz. — 
Móricz Zsigmond a Fáklyára, Szabó Dezső az Elsodort Falura vonatkozó-
lag tesz vallomásokat. A szerkesztő az eddig szokásosnál enyhébben ítéli 
meg azt a jellemzést, mellyel a két regényíró a kálvinista papokat be-
mutat ja . 

Új Idők. 1921. évf. 3. szám. —»Beöthy Zso l t : Arany János haza-
rágyása. — A bihariak Arany-ünnepén ta r to t t előadás. Szép megemléke-
zés Arany Jánosnak szülőföldjére való örökös vágyódásáról. — 5. szám. 
i. e. : Arany János, a másodjegyző. Hasonmásban közöl egy lópasszust, 
amelyet Arany János áll í tott ki másodjegyző korában. — Több számon 
keresztül folyik Lőrinczy György megemlékezése a Pósa-asztalról. Igen 
érdekes adalékok az 1890-es évek írói életéhez. 

Új Nemzedék. 1921. évf. 66. s'z.— Császár Elemér : A kritika hivatása. 
A krit ika inkább a közönséget szolgálja, min t az írókat. Bár ez utóbbiak 
körül is nemes hivatása lehet, működésének legtöbbet a közönség köszön-
heti . «A kri t ika igazi hivatása tájékoztatni az olvasót az irodalom legújabb 
jelenségeiről, óvni a rossz, a selejtes, az ízléstelen könyvektől és feltárni 
azokat az értékeket, amelyeket a szép könyvekben találtak». 

Uránia. 1920. évf. 9—12. sz. — Kozma Andor : Bérezik Árpád. Bérezik 
rokonszenves egyéniségének szeretettel rajzolt , vonzó képe . «Ami Bérezik 
Árpád életmüvészetében igénytelenségnek és naivságnak látszik, az nem 
ugyan öntudatos, de ösztönszerű életbölcseség volt». 

Irodalomtörténet. 5 


