
FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

(Folyóiratok és hírlapok irodalomtörténeti vonatkozású cikkei. 
Munkatársak: Alszeghy Zsolt, Baros Gyula, Gulyás Pál, Halász 

László, Pintér Jenő.) 

I. Folyóiratok. 
A Cél. — 1926. évf. 1. sz. Altenburger Gyula : A haza bölcse. 

Deák Ferenc egyéniségének és müveinek méltatása halálának 
ötvenedik évfordulója alkalmából. 

A Magyar Asszony. — 19*25. évf. 10—11. sz. Tolnai Vilmos: 
Széchenyi s a magyar nő eszménye. Széchenyi munkás haza-
szeretetének két vezető eszméje van: a nemzeti neveiért és a 
nemzetvédelem. Éltető tényezőként a nőt is beállítja a nemzeti 
újjászületés egyetemei munkájába . Eszménye: a művelt nő. 
aki nemzeti hivatásának tudatában van. 

Budapesti Szemle. — 1925. évf. 12. sz. Berzeviczy Alber t : 
Deák Ferenc miskolci szobra előtt. Deák példája a jog legyőz-
hetetlen erejében való hitre taní t bennünket. Az erkölcs e r e j é b e 

vetett hite nem volt kevésbbé szilárd, mint jogérzete, 's e téren 
éppúgy nem ismert megalkuvást a politikai célszerűség taná-
csaival. Ö véste szívünkbe azt, hogy a hazáért mindent kockáz-
ta tnunk kell, de a hazát soha kockáztatnunk nem szabad. — 
Kaán Károly: Gróf Széchenyi István és a Nagy-Magyar-Alföld. 
Széchenyi gyakorlati i rányú reformtervei közt együk legjelen-
tősebb az a sokoldalú elgondolás, amellyel a Tisza-völgyet ren-
dezni, a Nagy-Magyar-Alföld népének gazdasági és szociális 
haladását elősegíteni, a magyar fa j kiválását , megerősödését 
biztosítani igyekezett. — Voinovich Géza: Jókai. A „Jókai-
regény" külön faj , azt lehet mondani: mese-regény. A mese-
mondónak fő a, cselekmény, abban leli kedvét, ritkán jellémez, 
akkor többnyire túlzottan. Ügy van ez Jókainál is. Regényeit 
népszerűekké teszi a költő magyarsága. Sokszor egy-egy le-
írással ad valószerű hátteret az eseményeknek. Előadásának is 
fő bá j a pompás magyarsága. Majd minden munkájához szava 
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lehet a kr i t ikának, de nine« egyetlen könyve sem, melyben 
valami szépség ne találkoznék. Különösen egy megnyerő vonása 
emelkedik ki: humora. Világnézete is vonzotta hozzá az olvasók 
tömegét. 

1926. évf. 1. sz. — Magyary Géza: A Magyar Tudományos 
Akadémia és a magyar jogtudomány. Jogtudományunk az 
akadémia alapítása előtt elég számottevő volt, erős nemzeti 
szellem hatotta át , de nem volt magyar. Az ezen korbeli jogi 
irodalmunknak legjelentősebb terméke Verbőczy Hármaskönyve. 
Az Akadémia behatása alat t jogtudományunk magyarrá lett 
s bekapcsolódott a kor reformmozgalmaiba. Ez Akadémiánk 
döntő befolyása a magyar jogtudományra. — Császár E lemér : 
Bayer József emlékezete. Bayer József munkáinak beható elem-
zése. — Radó Anta l : Lévay a műfordító. A magyar Molière-ben 
Lévay csak két darabbal van képviselve (Mélicerte; Don J u a n ) . 
Shakespeare-bol már többet fordított (A makrancos hölgy; 
IV. Henrik; V. Henr ik ; Titus Andronicus, Vízkereszt). Legsike-
rültebb köztük IV. Henrik átültetése. Mint külön műfordí tói 
munka Lévaytól csak egy kötet jelent meg: Burns. Értéküknél 
fogva jelentősek — külön kötetbe nem gyűj tö t t — angol nép-
ballada-fordításai. Vegyes kisebb műfordításai sorából, melyek 
száma ötven-hatvanira rúg, figyelmet érdemelnek a Longfellow-
fordítások. — Balogh Jenő: Gróf Széchenyi István munkái. 
Kri t ikai széljegyzetek Széchenyi műveinek ú jabb kiadásához. 
— Vértes József: Üjabb adatok gróf Széchenyi István első 
szerepléséről. A mul t század elejéről a bécsi állami levéltárnak 
„Seiner Majestaet" (I. Ferenc) és a Stadt Staatkonferenz с. 
aktacsomói igen érdekes adatokat tartalmaznak. Metternich 
ugyanis egy Fers t l nevű tudósítót küldött az 1825-i országgyű-
lésre, aki minden nap rendes tudósítást küldött a kancellárnak. 
Jellemző ezek között Metternichnek széljegyzete egy a k i rá ly 
elé terjesztett i r a t kapcsán: „Széchenyi fejében nincs két egy-
forma gondolat. Az ő fejében minden csak lendület, de minden 
számítás vagy magasság nélkül, tehát az ész ellenőrzése nél-
kül . . . De azért nem akarom Széchenyit elejteni, ő lesz m a j d 
a magyar tömeg hőmérője." 

Egészség. — 1925. évf. 11—12. sz. Viszota Gyula: Széchenyi 
István gróf és a közegészségügy. Egészségügyi szempontból 
még a „Pesti por és sár"-nál is fontosabb mű a Döblingben 
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1858-ban í r t önismerete, melyben szól: az egészségről, az orvo-
sokról, az orvostudományi rendszerekről, az étkezésről, az étel-
rendszerről, a táplálék minőségéről és arról is, hogyan lehetne 
az egészségügyet a legsikeresebben előmozdítani. 

Egyenlőség. — 1925 okt. 24. Erőd i Jenő: A Tudományos 
Akadémia és a magyar zsidóság. A Sürgöny szerint 1840-l:en 
egy névtelen pesti izraelita 700 pengő forintot hagyományozott 
az Akadémiának; 1860-ban a pesti zsidóság bált rendezett az 
Akadémia felépítésének .segélyezésére és tiszta haszonként 950 
forintot fordított e célra. Ugyanez időtá j t úgy a pesti, mint 
több vidéki zsidó hitközség is gyűj tést indított az Akadémia 
céljaira, több-kevesebb eredménnyel. Azután felsorolja az Aka-
démia zsidó tagjait, akiknek sorát az 1840-ben beválasztott Bloch 
(Ballagi) Mór, későbbi ref. konvertita nyitja meg. Végül и 
cikk a háború előtti ú j abb nagyobb adományokat is felsorolja. 

Egyetemes Philologiai Közlöny. — 1925. évf. 7—10. sz. Láj t i 
I s tván: Ötven év. Visszapillantás a Budapesti Philologiai Tár-
saság múl t jára . Ötven év alatt a Társaság kb. 720 felolvasást 
tar tot t s közel 50 vaskos kötetet töltött meg munkálataival. 
Akik ezt az impozáns munkát elvégezték, túl nyomó részben 
középiskolai tanárok voltak. — Harsányi István: Erazmus és 
Komjáthy. Komjáthy Erazmusnak a római levélhez írott para-
phrasisait 1529-ben, a bécsi egyetemen való tartózkodása alkal-
mával fordította le magyarra s adta ki önálló kötetkében 
Krakkóban. .— Szigetvári Iván: Álarcos versek. Vörösmartyt 
és Petőfit be kell ik ta tni a nibelung-vers művelői közé. Az utób-
binál nyolc tiszta és három vegyes példáját talál juk. — Rácz 
Lajos: Apáczai és a francia nyelv. H a egyenes és közvetlen 
adatunk nem szól is mellette, bizonyos adatokból nagy való-
színűséggel következtethetünk arra, hogy Apáczai értett és 
tudott franciául. — Rácz Lajos: Egy legenda vége. Az az adat, 
hogy II . József meglátogatta Rousseaut vagy találkozott vele, 
:iz eddig közzétett források alapján nem igazolható. 

Ifjúsági Testnevelés. — 1925. évf. 18—19. sz. Mező Ferenc: 
Irodalmunk nagyjai a magyar sportban. Széchenyi István ér-
demei a magyar testi ku l tú ra terén. 

Irodalomtörténeti Közlemények. — 1925. évf. 3—4. szám. 
Horváth János: Herczeg Ferenc. E terjedelmes tanulmány 
abból az alkalomból készült, hogy a M. T. Akadémia Herczeg 
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F.-nek Az élet kapu ja c. nagyobb elbeszélését a Nobel-díjjal 
való kitüntetésre ajánlotta. A történeti regényírás terén az 
előzmények után abban rejlik Herczeg F. újdonsága, hogy tör-
téneti jellegét fel tűnés nélkül érvényesíti s költészetet és kor-
szerűséget akként t ud összeegyeztetni, hogy sem a romantika 
path etikus, de hűtlen történetszemléletébe, sem a históriai 
realizmus tanulmányszerűségébe bele nem esik. Mindamellett, 
min t minden valódi költői szemlélete a történetnek, az övé sem 
független maga és a jelenkor eszményeitől. (Az Adattárban 
ez értekezéshez tar tozik az „Adalékok Herczeg F. életéhez és 
munkásságához" c. cikk, melynek főbb pontjai : 1. Herczeg F. 
életrajza; 2. Művei és ismertetéseik; 3. Művei idegen nyelveken; 
4. Tanulmányok, cikkek Herczeg F.-ről.) — Mitrovics Gyula,: 
Arany János esztétikája. Ha A r a n y idetartozó nyilatkozatain 
végigtekintünk, l á t juk , hogy bár elszórtan, rendszerbe nem 
fogva, de az esztétikai kérdések főbbjeiről igen jól átgondolt, 
végsőleg egymással összefüggő, sőt egymást szervesen kiegé-
szítő nézetei voltak. Arany tehát nemcsak nagy költő, hanem 
az esztétikai köztudatnak is fej let t ízlésű s tudású és így nem-
zeti sajátosságaink legméltóbb képviselője a nép kultuszában, 
— Békéi Jolán: A francia hatás Kisfaludy Sándor lírai költé-
szetében. Kisfaludy S. lírai költészetére Mme Deshoulieres ha-
tott legerősebben. Ö az egyetlen a Draguignanban megismert 
f ranc ia írók közül, kinek verseit minden versgyűjteményében 
felhasználja. Jelentőség szempontjából utána P a m y következik. 
Kisfaludyt természetfestése taní to t ta és Rousseau hatásához a 
szellemi talajt előkészítette, ezenkívül a Magyar Thalia gondo-
latát megadta. Rousseau hatása a Himfy érzéstartalmára és 
szellemére lett döntő befolyású. — Császár Elemér: A magyar 
hún-mondák kérdésének mai állása. Az újabb kutatások ered-
ményei alapján megállapítottnak vehető, hogy 1. a magyarság 
а X I I I . századtól kezdve kimutathatólag hisz a h ű n eredetben; 
2, már a XI. században, a Szt. László-kori elveszett Gesta 
Ungarorumban í rásban is meg volt rögzítve ez a tudat; 3. a 
Gesta í rója ezt a hagyományt nem meríthette máshonnan, mint 
a magyar népi forrásból; 4. ez a hagyomány a magyar népnél 
apátról-fiúra szálló szellemi tu la jdon volt, s azt a magyarság 
keletről hozta, mint a hűn származás vagy hún kapcsolat örök-
ségét. Megállapítható továbbá, hogyha volt a magyarságnak 
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századokon át élő hún-hagyománya, .akkor ez vagy hősénekek 
(hősdalok), vagy kerek mondák alakjában élt a nép a jkán . — 
Ferenczi Zoltán: Kuruc Vay Adámné, br. Zay Anna imádságon 
könyve. Zay Annának cím szerint eddig' két kézirat! műve volt 
ismeretes. Ujabban került elő egy címlaptalan, nyomtatot t 
imádságos könyve, mely „ajánló levelé"-ből következtetve, 1721-
ben „Danczkán" készült. — Baros Gyula: Petőfi és Gvadányi. 
Petőfinek A hóhér kötele e. legényében a Hir ipi Gáspár nevű 

szereplő több ízben idéz Gvadányitól. Szigetvári Iván ,.A száz-
éves Petőfi"-ben kétség bevonj a ez idézetek nagyrészének hite-
lességét. A cikk kimutat ja , hogy az idézetek csakugyan Gvadá-
uyiból valók. — Tímár Kálmán: Kódexeitik legendái és a Cata-
logus Sanctorum. A Catalogus Sanctorum — Vargha, D á m j á n 
megállapítása szerint — két kódexünkre hatot t forrástani lag: 
a Debreceni és Érdy-kódexre; a többi kódexre való hatás köz-
vetett. A szerző némi tekintetben módosítja és kiegészíti e meg-
állapítást. — Hartsányi I s tván : Balassa istenes énekeinek függe-
lékében közült két ének szerzője. A „Bűn testétől..." és a „Köny-
vem fo r r á s i . . . " kezdetű énekek szerzője valószínűleg Körösi 
István, aki 1592-ben subscribált a debreceni ref. kollégiumban 
s később az abaújmegyei Komját iban rektoroskodott. — Har -
sánya Is tván: A „Halni mégyek..." kezdetű, ének igazi szerzője. 
A P. Horváth Ádám kéziratos dalgyűjteményében található 
„Halni mégyek . . . " kezdetű ének szerzője: Győri Mihály. — 
Gulyás József: Csokonai Georgicon-fordítása. A címben í r t mű 
vizsgálatából kitűnik, hogy Csokonai nemcsak jeles költő, ha-
nem, kitűnő műfordító is volt. — Hellebrant Airpád: Jókai hét 
levele Toldy Ferenchez (1857 márc. 21. és 1859 febr. 3.). Adat-
közlés. — Major Ervin : Verseghy mint dal- és zeneszerző. 
A Verseghynek tulajdonított harminc szerzemény közül csak 
kilenc bizonyult valódinak. 

Katholikus Szemle. — 1925. évf. 10. sz. Tur i Béla: Az i f j ú 
Széchenyi. Széchenyi közéleti fellépte előtt. Nagy Pál beszéde 
csak mint szikra gyúj tot ta meg és lobbantotta lángTa Széchenyi 
lelkét, melyben már tíz év óta forrott és alakult nemzetnevelő 
és politikai programmja. Széchenyi teljesen megérett állam-
férfiúi képességekkel és készültséggel is jelenik meg a poli t ikai 
arénán. Lelkében ott ragyogott az idealizmus, az eszmékért való 
.hevület, de fel volt fegyverezve a tudás, a hazaszeretet, a reali-
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táe iránti érzék, a céltudatosság', nemzete és a világ ismereté-
nek minden fegyverével. 

Magyar Család. — 1925. évf. 12. sz. Gárdonyi József: Édes-
apámról. G. G. írásáról és t ibeti hieroglifjei. — Matlál József: 
Gárdonyi édesanyja. Látogatás az egri Gárdonyi-portán a. költő 
édesanyjánál. Néhány apróság G. G. életére vonatkozólag. 

1926. évf. 2. sz. — Móra I s tván : Havas István. Írói egyéni-
sége a Virágénekek, most megjelent verseskötetének bírálatával . 

Magyar Könyvszemle. — 1925. évf. 1—4. sz. Lnkinich Imre : 
A magyar bibliografiaírás első kísértetei. A magyar biblio-
grafiaírás első kísérleteinek Czvittinger Dávid, Spangár And-
rás és Bod Pé te r idetartozó művei tekinthetők. Mindezek a 
művek a X V I I I . században készültek, amely század második 
fele a magya r könyvkultúra első virágzási korának nevezhető. 
Sándor Is tváné az érdem, hogy a már fejlett könyvkultúra 
igényeinek figyelembevételével a korábbi adatgyűjtő irodalom 
gazdag anyagá t helyes bibliográfiái érzékkel feldolgozta és 
íipndjszerbe foglalta. — Jakubovich Emil : Az eredeti Ro n fin i-
kódex második töredéke. Valószínű, hogy a Nürnbergből és 
Szegedről a M. N. Múzeum kézirattárába, kerü l t két töredékünk, 
melyeknek elseje Bonfini I., második pedig a IV. deeasából 
való és mindkettő azonos kézzel hártyalevélre van írva, a n a g y 
humanista történetíró személyes felügyelete alatt János soriptor 
által tisztázott s a Corvinába elhelyezett első másolati példá-
nyának ismét összekerült darabja, lehet. — Lukcsics Pál : Sala-
mon magyar király leányának históriája. Jakubovich Emil 
utalása nyomán a torinói könyvtárból egy XIV. századbeli 
francianyelvü kódex-töredék került elő. Tartalmából megálla-
pítható, hogy Salamon király leányáról szóló regényes elbeszé-
lés. — Baros Gyula: Jókai a szépirodalomban. A százéves for-
duló alkalmából ünnepelt regényíróra vonatkozó költői müvek 
bibliográfiája. — Pukánszkyné Kádár J o l á n : Krecsányi Ignác 
hagyatéka a Nemzeti Múzeum: könyvtárában. Krecsányi Ignác 
hagyatékával a küzdelmes vidéki színészetnek történetére 
vonatkozó anyaggal gazdagodott a N. Múzeum könyvtára. — 
Sulica Szilárd: A Múzeumi levéltár és legújabb gyarapodásai. 
Kossuth La jos ra vonatkozó ú jabb adatok. — Goriupp Akin : 
Adalékok az 1848/í9-i hírlapok bibliographiájához. Magyar-, 
német-, tót- és románnyelvű hírlapok könyvészeti leírása. — 
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Hajnóczi Iván: Gálszécsi István hittant műve és Dévai Mátyás 
Tízparancsolata. Könyvészeti széljegyzetek. — Havrán Dániel; 
Petrik Géza. Nekrológ- a magyar bibliográfia nemrég elhányt 
érdemes munkásáról. — Jakubovich Emil: Az Ehrenfeld-kódex 
a M. N. Múzeum kézirattárában. A legrégibb írott magyar 
könyv megszerzésének története. 

Magyar Kultúra. — 1925. évf. 11. sz. Székely László: Ady 
magyarsága. Ady Endre nem volt a miénk. Poli t ikai állás-
pontja m á r nagyváradi újságíró korában a radikalizmus. Külö-
nösen szilaj volt a h a r a g j a a konzervatív vezető magyarság-
iránt. Mindamellett Ady költészetében és lelkében jelentkezik 
szeletet is magyar fa j tá jához . — 12. sz. Csóka Lajos: Széchenyi 
István tragédiája. Tragédiá ja akkor indult meg, amikor reform-
mozgalom nagyarányú kibővülésével kapcsolatban a haladás 
tempója is oly arányt öltött, amelyre a nemzetet még gyengé-
nek tar tot ta . — Váth János : Sziklay János írói jubileumára. 
Ünnepi megemlékezés. — 1926. évf. 1. sz. Jablonkay Gábor: 
A Jókai-centenárium után. A lefolyt ünnepléseken általában 
nagyobb volt a lelkesítés, mint a lelkesedés. Az ünnepléseknél 
minden világnézet és ízlés megtalál ta a maga álláspontját . 
.Jókai annyi ra megigézett bennünket, hogy bár mi is reális 
alapokon nyugvó nagy megújulást hirdetünk, mégis nam 
aunyira a reális embert, Széchenyit ünnepeltük, hanem a mese-
király, a nagy álmodó képe előtt borultunk arcra. 

Magyar Művelődés. — 1925. évf. 9—10. sz. György Lajos: 
Az erdélyi könyv és újság. Az elsaakítással önálló irodalmi 
életre berendezkedett Erdély az 1919—1924 közötti ha t esztendő 
alatt 1066 könyvet termelt. Ebből egyharmad esik a szépiroda-
lomra: 252 darab. Vezető műfa j benne a széppróza (52%, de 
tekintélyes a verskötet is: 35%. A színdarab a legkevesebb : 
13%.). Második helyen áll a tankönyvinodalom: 244 darab. Har-
madik helyen a szaktudomány és népszerűsítő tudomány? 
irodalom szerepel: 196 darab. A 1066 könyv közül fordí tás 122 
darab (11%), eredeti munka 944 darab (89%). A példányiszám az 
egyes könyvek jellege szerint elég nagy eltéréseket mutat. 
Átlagos példányszám 1000-nek mondható. Időszaki sajtótermék 
330 jelent meg a mondott időszakban. Ezek közül 87 még az 
1919 előtti időből való. A többi 243 ú j alapítás. — Lechner Tibor: 
Széchenyi István emléke és a tanulóifjúság. A gyermek vagy 
serdülő i f j ú nagy távolságot érez önmaga és az ünnepelt jeles-
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nek számára megközelíthetetlenül nagyarányú egyénisége kö-
zött. Hogy ezt leküzdhessiik, tegyük a megemlékezéseket gya-
korlatibb hatásiiakká. Pl. Széchenyiről mondjuk el. hogy nagy 
sportférfiú volt, amivel őt igen közel hozhatjuk a mai i f júság 
lelkéhez. 

Magyar Nyelv. — 1925. évf. 9—10. sz. Karácsonyi János: 
Hol írták a Halotti Beszédetf Megállapítható, hogy a Halotti 
Beszédet Somogy vár t írták az 1195—1203. évek valamelyikében. 
Az idegen ajkú pap kisegítésére jegyezték bele a szertartás-
könyvbe, hogy a magyarul nem tudó lelkész azt felolvashassa. 
De megállapítható az is, hogy a Pray-kódex túlnyomó réezét 
Székesfehérvárt í r ták és díszítették. Ez tehát a középkori 
magyar papság alkotása, s az istentiszteletnél használt szoká-
sainak gyűjteménye. — Tolnai Vilmos: Jókai és a magyar nyelv. 
J ó k a i a műveiben található sokféle, tarka beszéddel elsősorban 
mesterien jellemez, midőn előadása önként tárgyához simul, 
alkalmazkodik. Munkáiban a hangulat az elbeszélésből áradó 
objekt ív tényező, a humor pedig az író szubjektív érzelmét 
jelenti. Amilyen gazdag szókincse, oly kifogyhatat lan szólás-
készlete is. Nyelvének legnagyobb gazdagsága ott nyilvánul, 
ahol szemléltét, a leírásban, legyen az emberé, állaté, tárgyé 
vagy vidéké. Jókai különösen a rokonjelentésű szavak bőségé-
ben látja, nyelvünk kiválóságát és árnyalatokban való gazdag-
ságát . 

Minerva. — 1925. évf. 6—10. sz. Császár Elemér: Jókai. 
Jókai költészetének varázsa jórészt az esztétikán túli tényezők-
ből sarjad ki, s művészi erejének egyik legfényesebb bizony-
sága., hogy ezeket a tényezőket egészen bele tudta kapcsolni a 
költői hatás elemei közé. — Zolnai Béla: Magyar jansenisták. 
Kákóczi Vallomásai, Mikes Levelei és Fessier Visszapillantásai: 
három tizennyolcadik századi magyarnak három különböző 
nyelven tükröződő önarcképe. A jansenizmustól nem választ-
hatók el. Mikes megmarad az öntudatosság fokán, Rákóczi 
recipiál ja ás befelé éli a jansenizmust, Fessier küzdő híve lesz 
ennek az üldözött és üldöző szektának. , 

Mult és jövő. — 1925 nov. Avigdor Haméári-Feuerstein: 
„Jákob kútja." Nyílt kérdőlevél Molnár Ferenchez és a többiek-
hez. Szerző Pierre Benoit francia. író cionista regényének olva-
sásával kapcsolatban felszólítja. Molnár Ferencet, Kar in thy 
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Frigyest s a többi magya r zsidó írót, hogy látogassák meg 
Palesztinát és ír janak róla és a zsidó nemzeti törekvésekről. — 
Megjelent Avigdor Вaméiri-F euer stein összes műveinek első 
két kötete. Híradás arról, hogy a magyarországi származású 
héber költő összes műveit 21 kötetben fogja közreadni a jeru-
zsálemi „Haketáv"-bizottság. E kötetek közt öt magyar vonat-
kozású kötet is lesz, ú. m. Petőfi: Az apostol, Ady: Vér és arany 
e. műveinek fordítása s egy-egy monográfia Kiss Józsefről, 
Makai Emilről és Patai Józsefről. — Az Ember tragédiája — 
Hdisül. Hí r arról, hogy a newyorki zsargon-színház elfogadta 
előadásra Holder József Madách-fordítását. — 1925. dec. Komlós 
Aladár: Beszélgetések a zsidókérdésről. In t e r jú Biró Lajosnak, 
aki „a kevés magyar zsidó író közül való, aki — Isten és ember 
•előtt — vállal ta a zsidóproblémát". Az in t e r jú szerint most is 
foglalkoztatják regénytémák, amelyekben a zsidó sors kérdé-
seire akar választ adni. Ezek egyikéről, melynek Jeruzsálem 
pusztulása volna a címe, bővebben nyilatkozik. 

Napkelet. — 1925. évf. 10. sz. Komis Gyula: A fiatal Szé-
chenyi. A filozofáló hajlandóság, mely Széchenyit haláláig 
kíséri, már fiatalkori Naplóiban minduntalan megszakítja kon-
krét, az egyes dolgokhoz fűződő élményeinek leírását. A tragi-
kus, lelki t ípusú ember erős íUozofáló hajlamából, életbölcseségi 
irányából természetszerűen következik az önismeretre, a saját 
maga lelkének elemzésére való folytonos törekvés is. Ez viszont 
finom tapintatot fejleszt ki Széchenyiben a mások lelki éle-
tének éles megfigyelésére. Így az önelemzés e rendkívül érzé-
keny, hyperaesthesisben szenvedő lélekben a magát örökösen 
gyötrő öli vádaskodás kút fe jévé válik. Hogy később Széchenyi 
egész tet terejét a nemzeti műveltség és jóllét érdekeinek szen-
telte, ennek a lelki diszpozíciónak csiráira már i f júkor i ön-
vallomásaiban rá-rábukkanunk. I f júkor i Naplóiból gyakran 
felbuzog mély esztétikai-irodalmi fogékonysága és ízlése is. 
A fiatal Széchenyi lelki arcképének e vázla ta még sok finom 
árnyalat tal egészíthető ki: mély vallásos érzelmével, katonai 
erényeivel, finoman beleélő természetérzékével, szellemének .sok-
felé szikrázó villámaival. H a vannak az emberi szellem nagy-
ságát és hata lmát bizonyító „Emberi Okmányok", Széchenyi 
Naplói valóban azok. — Horváth János: Vörösmarty. (Zalán 
fu t á sa ünnepére.) Bár kimondhatatlan szépségekkel gazdag az 
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ő költészete, mégsem jut eszünkbe soha irodalmi mesterséget, 
tudatos művészkedést csodálni bennük, hanem igenis az ember 
lelki szépségét, a költő erkölcsi magasrendűségét látjuk általuk 
lírai hatalommal elősugárzani. A belső idom egység-elve több-
nyire hiányzik műveiből. Líraisága nem a szerkezetben, hanem 
a kifejezésben keres és talál idomot: alkotása egy folytonos, 
egyéni stílteremtés. — Makkai Sándor: Erdélyi irodalom. 
Az 1925. év az elbeszélés és a regény előtérbe lépésének ideje 
lett az erdélyi irodalomban s voltaképen ezzel indult meg egy 
külön irodalmi élet kibontakozása Erdélyben. Kialakulásában 
jelentős szeiep jut Pálffyné Gulácsy Irénnek, akinek két 
regénye is jelent meg egymás u tán : a Förgeteg és a Hamueső. 
Nagy о bbsza bású regénnyel gazdagította irodalmunkat Tabéry 
Géza is, aki a két Bolyai életét dolgozta fel Szarvasbika cím 
alatt. — Kozáky István: „Az Ember tragédiája" s a modern 
haláltánc-költészet. 1831-ből való az első lényegileg tiszta és 
Európaszerte olvasott „történelmi haláltánc-részletképsorozat": 
Der Totentanz. E in Gedicht von Ludwig Bechstein, 48 Kupfe rn 
nach Holbein (Leipzig, F r . Aug. Leo. 1833.). E mű bizonyos 
vonatkozásokban rokonságot mutat Madách müvével. — 192H. 
évf. 1. sz. Horváth János: Vörösmarty (Zalán futása ünnepére). 
Vörösmarty az egyetemes lírai részvét költője. Nyomot hagyott 
a Zalán fu tásában szerelmi érzése is, mely mind komplex jelle-
gét, mind nagyarányú hevületét tekintve, méltó társa a hazafi 
és emberi érzés azon erősen egyéni ihletének, mely egyébként 
oly jellemző a. költőre. A magyarság legnagyobb költői egyiké-
nek valljuk őt. De magyarnak is a.ziéït nagy, mert embernek 
nagy. Nemzeti mivoltában is ez embertudat, embertisztelet, 
testvériség éa emberméltóság leghívebb szószólója. — Balassa 
Sándor: Szájhagyomány Vörösmarty Mihály életének egy részé-
ről. 1853 tavaszától kezdve Vörösmarty szülőföldjén, Kápolnás-
nyéken tartózkodik. E fa lut az életrajzírók tévesen Pusztanyék-
nek jelölik, holott ilyen hivatalos neve e községnek sohasem 
volt. — 2. sz. Pauler Ákos: Brassai Sámuel esztétikája. Brassai-
nak „A gyönyörűségről, melyet a szép mívek szemlélése vagy 
hallása okoz" c. kis munká ja az esztétikai élvezés lélektanához 
érdekes adalékot nyúj t . 

Néptanítók Lapja. — 1926. évf. 5—6. sz. Gulyás Pál: A könyv 
sorsa Magyarországon a középkortól a trianoni békéig. A buda-
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pesti egyetemi, az Országos Széchenyi, a M. T. Akadémia és a 
Városi Nyilvános Könyvtár fejlődése és állománya. Néhány 
jobban felszerelt vidéki könyvtár. , 

Nyugat . — 1925. évf. 10—11. sz. Schöpflin Aladár : Színház. 
Az elmúlt szezon a színházakra nézve a terméketlen erőlködé-
sek ideje volt. A színház nem tud ma eleget mondani az embe-
reknek. A mai színházi technika már annyira kiadta összes 
eszközeit, hogy a. legkiválóbb színésztehetségeket leszámítva, a 
többinél már éppen csak technika. — 12—13. sz. Schöpflin Ala-
dár: A Vörösmarty-Akadémiáról. Az új jáalakul t nyugatos írók 
irodalmi tömörülésének céljai és védekezés a hír lapi támadá-
sok ellen. — Krúdy Gyula: A kakasos ház és vendégei. Kép Ady 
Endre és író-barátai éjjeli életéből. — Schöpflin Aladár: 
A posthumus Gárdonyi. Gárdonyi elbeszélő módszeréről, stílu-
sáról, ábrázolásáról és szerelmi történeteiről. — Hatvan y Lajcs: 
Ady-versek. Értelmező glosszák Ady néhány verséhez. — 35—16. 
szám. Nagy Lajos: Idegen regények garmadái. Hogyian legyen 
a magyar irodalom erős, magasröptű, érdekes, hogyan állja a 
versenyt a franciával, orosszal, dánnal, ha a magyar írót veszni 
hagyják s idegen írók termékeivel áraszt ják el a könyvpiacot? 
A magyar író pusztulásában hibásak a kiadók, a közönség, de 
hibásak az írók maguk is. — Hansellburg Viktor: Válasz Nagy 
Lajos cikképp. — Révay Mór János: A „garmadákról". Hozzá-
szólás Nagy Lajos cikkéhez. — Tóth Árpád: Az egy ver sít költő. 
Megemlékezés С senge y Gusztávról. — Hatvány Lajos: Ady-
versek. Jegyzetek Ady verseihez. — 20. sz. Móricz Zsigmond: 
Oláh Gábor. Néhány vonás Oláh Gábor írói egyéniségéből. — 
Kar in thy Frigyes: Babits: „Sziget és Tenger". Egy-két szó 
Babits lírájáról. — Szerdahelyi Sándor : Révész Béla. Révész 
Béla írói jellemének néhány vonása. — 22. sz. Schöpflin Aladár: 
Lcvay József száz éve. Rövid jellemzése Lévay József l írájának. 
— Nagy Endre: Bevezető conference. Kosztolányi Dezső szerzői 
estjéhez bevezető. — 28—24. sz. Földeissy Gyula: Ady és a zsidó-
ság. Válasz Dóczy Jenőnek a Magyarság 1925 december 6-i 
számában ezen a címen megjelent cikkére. — 1926. évf. 1. sz. 
Kardos László: Karinthy Frigyes. Í rói egyénisége. A Nyugat 
kritikai tanulmánypályázatán II. d í j ja l kitüntetett pályamű. — 
Kosztolányi Dezső: Somlyó Zoltán. Bevezető szavak szerzői 
délelőttjéhez. — Nagy Endre: Reszonnanciák. Szabó Dezső 
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Segítség c. könyvének lesujtó bírálata. — Babits Mihály: 
Karinthy Frigyesről. Rövid jellenikép K. F. írói egyéniségéről. 
— 2. sz. Komlós Aladár : Ady Endre. Költői fejlőtlésének rajza. 
A Nyugat tanulmánypályázatán I I I . díjjal kitüntetett pályamű. 
— Heltai Jenő: Conference. Bevezető Karinthy Fr igyes szerzői 
estjén. — Elek Ar thur : Az új magyar irodalom egy olasz folyó-
iratban. A Lancianóban megjelenő I Nostro Quaderni e. folyó-
irat magyar számot adott közre. A közlemények javai-észét 
Antonio Widmart ír ta. Jókai a lakjának bemutatásával kezdi, 
majd Herczeg Ferenc pályáját ra jzol ja meg. Ady Endrének jut 
a legbővebb hely. Gellért Oszkár, Babits Mihály, Kosztolányi 
Dezső bemutatása után Móricz Zsigmonddal igen részletesen 
foglalkozik. — Palmer Kálmán: Visszaemlékezések Greguss 
Ágostra. Személyes élmények G. A. egyetemi tanár i életéből. — 
Gyergyai Albert: Gellért Oszkár. í ró i egyéniségének jellem-
zése. — Osvát Kálmán: Erdélyi elbeszélők. Az erdélyi elbeszélő 
írók és műveik ismertetése. — Karinthy Frigyes: Utólagos 
jegyzetek a Molnár-darabhoz és a kritikához. Törekvés Molnár 
darabja igaz értékének megállapítására. 

Pásztortűz. — 1925. évf. 23. sz. Gy. L.: Dr. Szentklára y 
Jenő. Éleiének és írói munkásságának rövid adatai. — 24. sz. 
Csüry Bálint: A régi, székely írás az ujabb kutatás világában. 
Rövid összefoglaló irodalmi szemle a székely írás kérdéséről. 
— Surányi Miklós: Dekadencia? Ezen a ponton temérdek op-
tikai csalódás zavar ja az objektív kritika és a szubjektív 
impresszió megállapításait. Ezért bánjunk csínján az irodalom 
dekadenciájának megállapításával. — Kristóf György: 
A magyar export dráma. Biró-Lengyel Cárnőjének kolozsvári 
felúj í tása alkalmából rámuta t a cikkíró arra, hogy költői, 
irodalmi, művészi szempontból sajnálható, hogy a közönség 
még mindég nem ébredt rá, hogy a Cárnő és t á r sa i mennyire 
értéktelen silányságok, mennyire csupán vásári mutatványok, 
jóllehet világszerte előadják őket. — 25—26. sz. P a p p Ferenc: 
fír. Kemény Zsigmond. Halálának félszázados évfordulójára 
kegyeletes megemlékezésül P. F. nagyobbszabású művéből egy 
részlet. —• Kristóf György: Az crdélyiség irodalmi vonatkozásai. 
Egy nagyobb tanulmány bevezető fejezete. —• Jakabf fy Elemér: 
Herczeg Ferenc, a politikai jós. H. F. a képviselőház választó-
jogi bizottságának ülésén mondott beszédének egy részlete. — 
Kiss Ernő: Reményik Sándor. Írói arckép. — Siklóssy László: 
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Az erdélyi exlibris. Az erdélyi exlibrisek történeti fej lődése 
facsimilékkel. — Gy. L.: író. Benedek Elek levele György 
I^ajoehoz. Életrajzi és írói munkásságának adatai. — 1926. évt'~ 
1. sz. Bisztray Gyula: A százéves Gyulai. Gy. P. költői és 
krit ikai pá lyá jának méltatása. — Papp Ferenc: Gyulai Pál, 
a műbíráló. Műbírálói munkásságának egy része irodalom-
történet. Az irodalom jelenét tárgyazó kr i t ikájának egyik fele 
viszont a lírai és elbeszélő költészet újabb alkotásairól, másik 
fele meg a színház és dráma életéről mond ítéletet. — 2. sz. 
Kiss Ernő: fílaha Lujza. Nekrológ. 

Üj Idők. — 1926. évf. 3. sz. Kumlik Emil: Ahol a Tudomá-
nyos Akadémiát megalapították. A pozsonyi tr initáriusok 
temploma és és kolostora rézmetszetének közlésével megjelöli 
az 1825-iki országgyűlés helyét. — Hegedűs Lóránd: Herczeg 
Ferenc. Megemlékezés H. F. negyvenéves írói jubileumára. 

Túrán. — 1925. évf. 1 - ^ . sz. Sassi Nagy Lajos : Az Ember 
Tragédiája új világításban. Madách Az Ember Tragédájában 
az uralkodó á r j a f a j t ragédiájá t írta meg, főkép az európai 
ku l tú rá r ja t ragédiájá t , de oly mesteri módon, hogy e kép 
egészben véve minden kultúrnépre ráillik. 

II. Hírlapok. 

B u d a p e s t i H i r l a p . — 1925 nov. 13. Schmidt At t i l a : A lőcsei fehér 
asszony várkastélya. Gömör megyo nyugati határán emelkedik az a várkas-
tély, ahol hajdan Korponay Jánoené, született garamszegi Géczy Juliánná élt-
Jókai Mór lőcsei fehér asszonyát 1714 ezept. 25-én végezték ki a győri piacon, 
hazaárulásért. — 11. sz. Darnay Kálmán: Utcai kaszinózás. Kisfaludy Sándor, 
Festetics György, Deák Ferenc és mások tréfái. — 1926. évf. 23. sz. Dánieln» 
Lengyel Laura: Herczeg Ferenc, a drámaíró. H. F. történeti és társadalmi 
drámáiról. 

M a g y a r s á g . — 1925 nov. 15. Dóczy Jenő: Bársony István magyar-
aága. В. I. nemzeti szelleméről születésének hetvenedik évfordulója alkalmá-
ból. — 1925 dec. 6. Dóczy Jenő: Ady és a zsidóság. Adyra, a tüzes ma-
gyarra, Nagyváradon, a ,.peceparti Páris"-ban ragadtak rá az internacionalista 
szólamok s az a frazeológia, mely öntudatosan és öntudatlanul zsidó faji érde-
keket szolgált. — 1926. évf., jan. 17. Szabó Aladár: Egykorú feljegyzés Vörös-
marty és Deák Ferenc о радуг látogatásáról. Csiszár Imre apagyi réf. lelkéeis 
1845-i feljegyzése a címben közölt látogatásról. — 1926 jan. 24. Galántai 
Fekete Béla: A tekintetes úr. Emlékek Lauka Gusztávról. 

M i s k o l c i N a p l ó . — 26. évf., 219. sz. Tóth Kálmán: Ahol Gárdonyi 
a betűvetést tanulta. Egy sályi parasztgazda visszaemlékezései a nagy íróra. 
— 233. sz. Tóth Kálmán: Vadnay Károly vétója. Levelek a miskolci hirlap-
íráe emlékeiből. — 269. ez. Sassy Csaba: Mikor először köszöntöttem Lérayt. 


