
FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

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

László, Pintér Jenő.) 

I. Folyóiratok. 
A Szent István Akadémia Értesítője. — 1925. évf., 2. sz. 

Viszota Gyula: Mi indította Széchenyit az Akadémia megalapítására? Első-
sorban nagy becsvágya és tettereje, azonkívül a kerületi ülések izgalmas vitája, 
mint maga mondja, „a szívet gerjesztő magyar beszédek". De legnagyobb 
hatással volt Széchenyi áldozatkészségének kifejlődésére szerelme gróf Zichy 
Károlyné, szül. Seilern Crescentia iránt. — Alszeghy Zsolt: A Zalán Futása. 
A Zalán Futásának jelentősége kettős: költői és nemzeti. Újsága nem kor-

' látozható a nyelvre vagy az eposzi felfogásra, hanem az eposz egész épületére, 
anyagára és berendezésére. Elszakad a külföldi hagyományoktól és stílusa a 
magyar művészi stílus egyéni kivirágzása. — Négyesy László: Megnyitó beszéd. 
Jókai születésének százados évfordulója emlékére. — Divald Kornél : Jókai 
lelke. Jókai lelkében mindvégig a gyermek és a lángész jelleme ölelkezik csodás 
harmóniával. Szép és tiszta szerelmek költői dicsőítője, a családi élet nap-
fényes levegőjének magasztalója, a hazaszeretetnek lánglelkű apostola. A mai 
nemzedék már csak mint nagy mesemondót becsüli meg. — Bártfai Szabó 
László: Gróf Széchenyi István és Metternich. A két államférfi egymáshoz való 
viszonya 1825—1835-ig. 

B u d a p e s t i Szemle . 1926. évf., 10. sz. Ifj . Wlassics Gyula: A magyar 
irodalom megismertetése külföldön. Annak a törekvésnek, mely a magyar kul-
túra számára a külföld méltánylását igyekszik kiküzdeni, — kitartó munka 
és némi áldozat árán dicsőséges révbe kell jutnia. [A cikk a további teendőkre 
vonatkozó értékes gondolatokon kívül az ügy jelenlegi állására nézve is érde-
kes adatokat tartalmaz.] — György Lajos: Az erdélyi magyarság szellemi 
élete. Az erdélyi irodalomban két irányzat áll egymással szemben: a konzer-
vatív és a progresszív érdekeltség. Utóbbinak szempontjai között az irodalom 
nem szerepel a magyarság életkérdéseinek támasztékául. A kultúrkapcsolatok 
felvételét a román szellemi élettel a magyarság kezdeményezte. Érdekes jelen-
ség, hogy a magyarok és a szászok az erdélyiség gondolatában találtak egy-
másra. A kritikát illetőleg az erdélyi irodalom még nem edződött hozzá a 
kifogásoknak még a tárgyilagos megmondásához som. A közönséget tekintve 
sajnosan állapítható meg, hogy az erdélyi magyar társadalom lelkiismeretébe 
még nem öntudatosodott bele az irodalom és szellemi élet iránt tartozó 
erkölcsi kötelesség. — 11. sz. Surányi Miklós: Herczeg Ferenc. Herczeg 
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Ferenc azzal győzött elsősorban, hogy konzervatív és nacionalista létére, 
egyben a legtudatosabb s a legmodernebb író. Az elsők egyike, aki a tenden-
ciát úgy érvényesíti, hogy az olvasó észre sem veszi az író szuggesztív 
akaratának érvényesülését. Férfias, józan, higgadt, ezerszemű, mozgékony, 
vidám, derült, tiszta és egyszerű szellem. Humora nem marad Mikszáthé mögött 
mélység és igazság dolgában. Erényeiből fakadnak tévedései is. Ö pl. a világiro-
dalom egyik legízlésesebb regényírója. Ebből az ízlésességből azonban olyan 
hűvös és merev önfegyelem lett, amely néha érzéketlenségnek és művészietlen 
ridegségnek hat. Ez abból az erényéből származik, amelyet az ő írói személy-
telensége címén szokás emlegetni. — György Lajos: Az erdélyi magyarság 
szellemi élete. (II.) A terjedelmes, eokszempontú, mélyenjáró tanulmány szerint 
az erdélyi magyarság önállósult szellemi életének utolsó hét esztendeje újabb 
igazolása multunk ama nem egyszer megismétlődő tanulságainak, hogy a nagy 
történelmi fordulók és a súlyos megpróbáltatások nem verik le, hanem ellen-
kezőleg mindig energiákkal telítik a magyarság lelkét. 

Egyetemes Philologiai Közlöny,— 1926. évf., 4—6. sz. Förster 
Aurél: Hegedűs István. Meleghangú megemlékezés az elhúnyt jeles tudós-
ról. — Kozáky István: A középkori haláltánc keletkezése. (I.) A középkori 
haláltánc három, a XII . századtól kezdődőleg egymással szorosan kapasz-
kodó tárgykör költészetéből sarjadt ki. A legjelentősebb a három élő és 
halott legendája. A középkori haláltáncot megelőző kor másik jelentős köl-
teményfaja az everysiran-dialogus. Nem kevésbbé jelentős a haláltánc szem-
pontjából a XII—XIV. század halálköltészetének harmadik faja, az „El-
megyek meghaln i . . . " kezdetű, ú. n. radomosi költemények, amelyek a 
mulandóságot különös felsorakoztató formában fejezik ki. Az őslegenda-forma 
igen korán új motívumokkal bővült. A világirodalom másik jelentős vitat-
kozó dialógus-faja az Élet és Halál rangvitája. — Tolnai Vilmos: Attila 
és Buda testvérsége. Nálunk Buda csak Arany óta köztudat szerint az 
idősebb testvér, Arany pedig Thierry alapján veszi annak. Érdekes, hogy 
Katona József is egyik történeti munkájában ifjabbnak teszi meg Etelét. — 
Gálos Magda: Arany Toldijának egyik forrása. Jókai Hétköznapok-jában 
egy bikaviadal leírása is olvasható. Lehet, hogy az erre való emlékezés ter-
mékenyítőleg hatot t Arany képzeletére, mikor a Toldi hasonló tárgyú jele-
netét írta. 

Erdélyi Irodalmi Szemle. — 1926. évf., 2. szám. Kiss Ernő: 
Erdélyi regények. Erdélyi írók legújabb regényeinek ismertetése. 

E t h n o g r a p h i a . — 1926. évf., 2. szám. Heller Bernát: Három a daru. 
Tompa Mihály versének típus-családja a konok asszonyról. — Szendrey 
Zsigmond: Történeti népmondáink. Középkori mondák a források megjelö-
lésével. 

Katholikus Tanítónők És Tanárnők Lapja, — 1926. évf., 
8. szám. Arányi Erzsébet: Drámairodalmunk a világháború és a forradalmak 
után. Színházaink a háború után többé-kevésbbé a keresztény és nemzeti 
gondolat szolgálatába állottak. Felébredt a történeti érdeklődés is. Szép 
számmal írtak irredenta irányú színműveket. Vannak darabok, melyek a 
háború felforgató hatását vizsgálják, vagy a város és a falu ellentétét 
veszik föl. 

Irodalomtörténet. 17 
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M a g y a r C s a l á d . — 26. évf., 11. sz. Gopcsa László: Gárdonyi 
és Mikszáth. A két író egyéniségéből néhány apró vonás. — Simon Lajos: 
A Petőfi-emléktábla leleplezése alkalmából. A nógrádmegyei Pene község 
Petőfi emlékére szeptember 8-án emléktáblát állított Petőfinek. 

M a g y a r N y e l v . — 1926. évf., 7—8. sz. Szinnyei József: A Halotti 
Beszéd hang- és alaktana. (II.) A legrégibb magyar nyelvemlék tüzetes alak-
tana. — Csefkó Gyula: Kúnkapitány. Ez az Arany Toldi szerelmé-ből (II. é., 
61. vsz.) ismert szó több ízben volt magyarázat tárgya. A szerző — vala-
mennyi eddig ismert adat figyelembevételével a következőképen értelmezi: 
„A kúnkapitány nem iszik bort, ennélfogva 1. lakomák . . . alkalmával félre-
húzódik az asztal végére; 2. a hangoskedvű borivók körében komoly, hall-
gatag marad, mogorvának látszik, s e miatt 3. könnyen lehetett a kapatos 
társaságban a tréfák céltáblája, s 4. ha ügyesen vissza tudta adni a köl-
csönt, a tréfák mestere". Bizonyos, hogy To ld i ra . . . csak az 1. és 2. pont-
ban foglalt jelenség alkalmazható. — Balogh József: Szent Gellért és a 
symphonia hungarorum. A Gellért-legenda sokat vi ta tot t részletének helyes 
fordítása — a szerző szerint — ez: „Hallva-e a magyarok zenekarát (vagy 
hangversenyét)? — Micsoda ének ez ebben a zenében? — Nem más ez, csak 
nóta!" Végül a szerző felhívja a figyelmet arra, hogy a magyar tudomány 
egyfelől adósa Szent Gellértnek nagy müve modern kritikai kiadásával é& 
magyarázatával, adósa másfelől az egész magyarországi középkori latin iro-
dalomnak gondos történeti és filológiai feldolgozással. — Harsányi István: 
Adalék Szenczi Molnár Albert Grammatikájának létrejöveteléhez. A Bod Péter 
Athenásához készített, de kéziratban maradt Toldalékból kitűnik, hogy 
Sz. Molnár Albert, mikor a maga nyelvtanát írta, Miskolci Csulyak István 
kézírásos Magyar Grammatikáját is forrásul használta. — Csűry Bálint: 
A magyar szótárak könyvészetéhez. Adatok. — Zlinszky Aladár: Magyarán. 
Megjegyzések Bársony István azonos című cikkeire. 

N a p k e l e t . — 1926. évf., 8. sz. Galgóczi György: Küzdelem a magyar 
államnyelvért. Szekfű Gyula, Szekfű Endre „Iratok a magyar államnyelv 
történetéhez, 1790—1848" c. munkájának tanulmányszerű bírálata. — Velezdi 
Mihály: Szinnyei József, az Akadémia és a magyar nyelvtudomány. Ünnepi 
megemlékezés Szinnyei József félszázados írói és negyvenéves tanári működésé-
nek jubileuma alkalmából. — 9. sz. Horváth János: Jegyzetek Bánk bán sorsá-
ról. Bánk bán lassú érvényesülésének főoka a remekműben magában rejlik. Túl-
zásig menő drámai objektivitása színpadra, és pedig csak kiváló színészek 
kezébe predesztinálja: viszont lélektani részletezése tanulmányszerű belemélye-
dést, olvasást igényel. Oly elmélyedő olvasásra azonban, amilyet kíván, csak 
különös jóindulat vállalkozhatik s az hiányzik Katonával szemben a kor 
tekintélyesebb íróiban. S hogy ennek Katona semmi sablonnal meg nem férő, 
szinte különcségig rendkívüli egyénisége legalább oly mértékben volt okozója, 
mint említett kortársai elfogultsága, azt bizonyos adatok kétségtelenné teszik. 
Legtöbbet ártott magának 1821-i híres értekezésével, melyben becsvágya szen-
vedélyes kitörésekben muta t t a be magát. Ez értekezésében sérthette meg egy 
célzással Kazinczyt, idegeníthette el a recenziókról szóló passzusaival Köl-
cseyt, bánthatta meg vehemens kifakadásokkal Kisfaludy Károlyt. E félre-
értés azonban Bánk bán érvényesülését legfeljebb csak késleltethette vala-
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mivel, Katona Józsefre azonban s egész drámairodalmunk jövőjére nézve vég-
zetes csapás lett a cenzúra tilalma. Az bénította meg alkotó ösztönét, az 
vette el a költői kedvét a folytatástól. (Az érdekes megállapításokban gazdag 
tanulmány rámutat arra, hogy a Bánk bán sorsával szoros összefüggésben 
lévő 1814 évi, híres kolozsvári drámapályázat elintézéséről még tankönyvek-
ben is téves állítások olvashatók. A pályázat végső eredménye az volt, hogy 
a mértéket egyetlenegy pályamű sem ütötte meg, tehát egyiknek sem adhat-
ták ki a jutalmat. „A pártosság tüze" c. darab első felvonása azonban meg-
nyerte a bírák tetszését; jeligés levelét felbontották s levélben szólították 
fel a szerzőt, Tokody Jánost, hogy dolgozza á t s küldje be újra darabját, 
akkor aztán majd meglátják, minő jutalomra érdemesíthetik. De Tokody 
soha többé nem jelentkezett.) 

N e m z e t i Élet . — 1926. évf., 35. sz. Zulawszki Andor: „A tűznek 
nem szabad kialudni". Móricz Zsigmond könyvének bírálata. — 37. ez. 
Zulawski Andor: Vae victis. A dekadens írók nyelvrontásáról. 

N y u f f a t . — 1926. évf., 11. sz. Ignotus: Ady tragédiája. Tanulmány-
szerű ismertetése Bévész Béla kétkötetes Ady-könyvének. — 17. sz. Komlós 
Aladár: Magyar költészet Szlovenszkón. A kis szlovenszkói írógárda a meg-
feszülésig jajveszékel és szenved, hogy egy kis visszhangot verjen maga körül, 
de hasztalan, ami nem is csoda. A szlovenszkói közönség ugyanis konzer-
vatívebb, az irodalom pedig egészében nyugtalanabbul modernebb, mint a 
pesti. — 18. sz. Ignotus: Vers és verselés. A vers most egy darabig meg-
fürdik a versetlenségben, hogy később üdén, frissen és sokat tanultan térjen 
vissza megint csak a verselt vershez. — Komlós Aladár: Kassák Lajos: Tisz-
taság könyve. K. L. legújabb verseskötetének tanulmányszerű ismertetése. 
— 19. sz. Harsányi Zsolt: Mikszáth. M. K. ma Magyarország legtudatosabb 
klasszikusa, mert ő beszél a mai Magyarország lelkéből. Végítéletszerűen pré-
dikálja szörnyű romlásunkat s mi az elragadtatás mosolyával hallgatjuk. 
— 20. sz. Lehel István: Jászai Mari halálára. Nekrológ. — Ignotus: Jászai 
Mari. Rövid jellemkép. — Török Sophie: Jászai Mariról. Néhány kedves apró-
ság -J. M. életéből. 

P á s z t o r t ű z . — 1926. évf., 16. sz. Kiss Ernő: Szabó Mária. írói arc-
kép. — Siklóssy László: Az erdélyi Simplicissimus. Az 1683-ban megjelent 
német kalandorregény ismertetése. — Bisztray Gyula: Gyulai Pál a kritikáról. 
Gy. P. néhány kevésbbé ismert kritikai tételének ismertetése. — 17. sz. 
György Lajos: Kristóf György. Írói arckép. — 18. sz. Kristóf György: 
Jósika Miklós Abafijának tizenkettedik kiadása. A Klasszikus Erdélyi Regé-
nyek című vállalat első kötete gyanánt nemrég megjelent báró Jósika Miklós 
rokonának, báró Jósika Sámuelnének, anyagi támogatásával Abafl tizen-
kettedik kiadása. — Igeni Ferenc: Mikó Imre és az Erdélyi Múzeum Egyesület. 
Emlékezés a kiváló főúr halálának ötvenéves évfordulójára. — 20. sz. Pataki 
Jenő: Árva Bethlen Kata, az első magyar orvosnő. A XVIII. század tudo-
mányos képzettségű nemes alakjának, Bethlen Kata grófnőnek, rövid élet-
rajza. 

P r o t e s t á n s S z e m l e . — 1926. évf., 7. sz. Németh László: Móricz 
Zsigmond. Magasztaló cikk. — Kiss Lajos: Tompa Mihály sírverse a keme-
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csei temetőben. Tompa M. Egy ifjú leány sírkövére c. versének teljesebb szö-
vege. — Révész Imre: Magyar protestáns egyháztörténetírásunk ügye. Meg-
jegyzések Iványi Bélának a Prot . Szemle 1926. évf., 6. sz.-ban megjelent 
nyilt levelére. 

Revue Des Études Hongroises Et Finno-Ougrîenues. — 1925. 
évf., 3—4. sz. Henri Tronchon: Les débuts de la litérature hongroise en France. 
A magyar irodalmi termékek elterjedéséről Franciaországban. 

S y m p o s i o n . — 1926. évf., 2. sz. Németh Antal: A mai dráma. Ma 
nincs dráma. Ez az irodalmi műfaj ugyanolyan anarchiába sodródott, mint 
az összes európai művészetek. — Halász Gábor: Berzsenyi lelkivilága. 
A nagy költő lelki vívódásairól. — Nagyfalusi Jenő: Juhász Gyula költészete. 
J. Gy. költészete nem az élettel való birkózásból, hanem az élettől való 
menekülésből született. Valósága csupán az álmok s élete az emlék vissza-
térése. 

II. Hírlapok. 
B u d a p e s t i H i r l a p . — 1926. évf., július 8. Ravasz püspök intő szava 

a dekadens ifjúsághoz. Ravasz László református püspök az Evangéliumi 
Keresztyén Diákszövetség országos konferenciáján előadást t a r to t t a deka-
dencia pusztításairól és a magyar ifjúság új kötelességeiről. Többek között 
Ady Endre szerepét is tárgyalta. „Magyarországon a dekadens kultúra meg-
kapta a maga szimbolikus hősét, Adyt. Benne lehet szemlélni világosan a 
magyar dekadencia egész szellemét és jelentőségét. Most nem a poétáról szó-
lok. Elismerem, hogy a nagy magyar költői géniuszok között Ady tehetség 
dolgában az elsők között van. Azt sem vitatom, hogy a dekadens korok 
tudtak nagyot és szépet alkotni, mert hiszen a művészet és irodalom tör-
ténete mutat ja , hogy igenis erre képesek voltak. Föl lehet sorakoztatni a 
Krisztus utáni I I I . század hellén szobrászatát, a legnagyobb dekadenst, Hora-
tiust, akire csak az iskolában kenték rá a mázt, mintha derék ember lett 
volna. Ellenkezően, gyökeréig destruktív lény, élethabzsoló, az a bizonyos 
arany középszer, az már egy takarékoskodó öreg élvezőnek volt a megalku-
vása. Nem lehet azt mondani, hogy a XIX. század Franciaországa ne ter-
melt volna kivételes egyéniségeket. Ady a meztelen esztétika szempontjából 
nagyszerű költő. De számba kell venni, mit jelent a magyar szellem éle-
tében, mit tesz az, hogy a teremtéstől kapot t csodálatos tehetséget mire 
használta föl. Valóságos kis királyfi ő, aranyember, nem egy vonásával az 
Übermenschnek, mi lehetett volna ebből a fiatal emberből, ha ennyire jóaka-
ratúan pillantott rá a magyar múzsa, hova nőhetett volna, ha megmarad 
az a lelke, amellyel kikerült az iskolából. De később maga lett az eleven 
tagadás, a halál énekese és rokona, aki csodálatos ifjú életét perverz, nyo-
morult és aljas élettel mérgezte agyon, tet te tönkre. Hulla, amelyik dalol 
és megrázó hangon zokogja el, hogy mi történik vele odalent a sírban, hogyan 
lakmározzák testét sötét, undok, ismeretlen férgek. Ő beszélt arról, hogy az 
ifjúságnak egyetlen nagy ambíciója lehet, hogy a vére lobogjon, a világgal 
szemben egy igénye van: az arany. Minden ami körülötte történik, vissza-
taszító romlás, átok, szégyelhetjük, hogy magyarok vagyunk, i t t meg kell 
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halni, hasztalan rugdalóznánk ellene, úgyis a gyász martalékai lettünk. 
S mindehhez járult még, hogy ennek a romlásnak, ennek a rothadásnak a 
megéneklésére elbájoló és megvesztegető formát talál. Nem utolsó jelentőségű 
Ady fellépése a magyar életben s éppen ez benne a megsiratni való, a keserű-
séget ébresztő. Nemcsak azért, mert roppant erejével szuggerálni tud ta az 
ifjúságot, hiszen nála mélyebb benyomást tollforgató ember alig cselekedett 
korára, de vádolni és büntetni kell azt. a korszakot, ahol felnőttek, az öreg 
diákok nyugodtan szemlélték ennek a romlásnak erősödését. Azt kell kér-
dezni, mi volt hát szent ez előtt az ember előtt, miben hisz ez az ember, 
ami nagy és pozitív valóság az állattól különböző emberre nézve. Ady lel-
kétől egyetlen kérdésre sem kapunk határozott feleletet, ö maga a meg-
testesült negatívum. Egy másik arca Adynak, ez az egyetlen pozitívuma és 
mentsége, hogy benne csendül ki a magyar bűnbánat, a tékozló fiú sírása. 
Dalok a vályú mellől: ezt lehetne költeményeinek címül adni; vályú, ahol 
vagy habzsol vagy zokog. Vagy jól érzi magát a bestialitásban, vagy pedig 
azt mondja: Felkelek és elmegyek az én Atyámhoz, vétkeztem, nem vagyok 
méltó, hogy fiadnak neveztessem. Megdöbbentő az isteni ítélet, hogy Adynak 
nem adatot t meg, ami része volt a tékozló fiúnak, hogy ugyanis bűnbána-
tával hazamehetett volna, mert nála ez csak ideiglenes vendégség volt, amely 
nem formálta á t a lelkét, nem törte össze a lelkét. Meghalt kárhozottan, 
mint egy eltévedt, tönkrement, haszontalan élet képviselője. Sohasem talá l ta 
meg a gyógyulást, sohasem lehetett új bizonyságok hirdetője, Isten igaz-
sága mellett szívig ható bizonyíték." 

N e m z e t i Ujsá f f . — 1926. október 13. I f j . Toldy László: Nagyapám-
ról. Meleghangú viszaemlékezés Toldy Ferencre. 

P e s t i H i r l a p . — 1926. évf., augusztus. Csoór Gáspár: Gárdonyi-
relikviák. Több számon át feljegyzéseket közöl Gárdonyi életéből. — Szep-
tember 12. Gárdonyi József: Élettörténet-e a Hatalmas Harmadik? G. G. fia 
érdekes visszaemlékezése atyja egyik legnagyobb regényének keletkezési tör-
ténetére. 

Z a l a m e g y e i Ú j s á g . — 1926. évf., 76. szám. Fára József: Deák 
Ferenc első vádbeszéde. Deák Ferenc egy 1824-ben, egy gyilkossági pörben 
mondott vádbeszédének gondolatmenete. — 120. és 236. sz. Csák Árpád: Kis-
faludy Sándor két ismeretlen levele. Gaál András zalavármegyei szolgabíró-
hoz intézett, eddig ismeretlén két levél közlése. 


