
FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

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

László, Pintér Jenő.) 

I. Folyóiratok. 
B u d a p e s t i S z e m l e . — 1927. évf. okt. szám. Berzeviczy Albert: 

Fraknói Vilmos emlékezete. Fraknóit mint történetírót sok pályatársa fölé 
emeli sokoldalú műveltsége, olvasottsága s világlátottsága. Munkássága kez-
dettől fogva kiterjedt a jogtörténelemre is, melyet becses művekkel gazda-
gított s élete utolsó szakában a közjog s a publicisztika terén is nyomokat 
hagyott hátra. Történetírói stílusa is a legjobbakéra emlékeztet. Ítéleteiben 
a tárgyilagosságra törekvés jellemzi.. Öntudatossá lett életjművészete három 
elemből alakult ki: barátságaiból, utazásaiból és munkaszeretetéből. — Far-
kas Gyula: Az elszakított Felvidék magyarságának szellemi élete. (I.) A der-
medtség első éveiben a magyar napisajtó volt az egyedüli összekötő kapocs 
a magyarság között. A folyóiratok közül a legnagyobb népszerűségre a 
rövidéletű pozsonyi Tavasz te t t szert. Azóta sincs a felvidéki irodalomnak 
folyóirata. Az állandó folyóiratot igyekszik helyettesíteni a pozsonyi Űj 
Auróra, ez az érdemes évkönyv, melynek e'ső kötete 1921-ben jelent meg s 
a nemzeti hagyományokat kívánja szolgálni. A felvidéki magyar szellemi 
életnek legfőbb forrásai a magyar kulturális egyesületek. E téren vezetnek: 
a pozsonyi Toldv-kör és a kassai Kazinczy-Társaság. Utóbbinak legnagyobb 
tette: a Könyvbarátok Egyesületének létrehozása. A Felvidék egyetlen tudo-
mányos társasága a Szepesmegyei Történelmi Társulat. Ismételten történtek 
kísérletek a magyar íróknak csoportosítására. E kísérletek azonban nem jártak 
sikerrel. — Ifj . br. Wlassics Gyula: Olasz dráma Erzsébet királynéról. Fabri-
cio Colamussi: E'isabetta d'Austria c. ncgvfe'vonásos drámájának ismertetése. 
E mű minden, csak nem jó színdarab. E tárgy méltó feldolgozása magyar 
világnézetet, magyar érzést és magyar tollat kíván. 

E t h n o g r a p h i a . — 1927. évf. 2. szám. Berze Nagy János: A csoda-
szarvas mondája. Egybeállítja az üldözött szarvas-ünőről szóló ókori és 
középkori mondákat s a görög, latin, zsidó, bizánci és nyugateurópai vonat-
kozások felsorolása után rátér a magyar krónikák és regősénekek tárgyalá-
sára. — Posonyi Erzsébet: Erdäyi János és a népköltészet. A magyar nép-
költés termékeinek gyűjtésére 1782-ben jelent meg az első felszólítás Eáth 
Mátyás Magyar Hírmondó c. lapjában, magának a szerkesztőnek tollából. 
Et től kezdve többen följegyezték a népdalokat. Kulcsár István is buzdított 
a gyűjtésre a Hazai és Külföldi Tudósítások ,1811. évfolyamában. A szerb 
népköltészetre Vitkovics Mihály hívta fel a figyelmet. Kisfaludy Károlynak 
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az 1829. évi Aurórában huszonöt mű-népdala jelent meg. Mindezekről s az 
Erdélyi János fellépéséig kinyomozható adatokról bőven tájékoztat a cikk 
írója. Ugyancsak részletesen elemzi Erdélyi János érdemeit a népköltészet 
termékeinek gyűjtésében és méltatásában. 

K a t h o l i k u s Szemle . — 1927. évf. 8. sz. Gopcsa László: Űjabbkori 
örmény költemények magyar műfordítói. Simay Gergely és fia, Simay János 
szamosújvári születésű, XIX. századbeli örmény író számos örmény költe-
ményt ül te tet t á t magyar nyelvre. A cikkíró imutatványokat közöl a két 
örmény-magyar műfordító fordításaiból. 

L i t e r a t u r a . — 1927. évf. 9—11. sz. Somlyó Zoltán: Kosztolányi 
Dezső. Beszélgetés az íróval. Németre számos elbeszélése és három regénye 
van lefordítva. Most készül A véres költő francia és angol fordítása. — Elek 
Oszkár: Molnár Ferenc, a színműíró. Molnár Ferenc drámaírói munkásságá-
nak ismertetése. — Kállav Miklós: Rártfay Lászlóné irodalmi szalonja. 
Ismerteti Kisfaludy Károly korának írói világát. — Dénes Zsófia: Az ötven-
éves Krúdy az ötvenéves Bródy Sándorról. Néhány jellemző adalék Bródy 
Sándorról. — Kállay Miklós: Fáy András vendéglátó háza. Bégi idők emlé-
keinek felújítása. — Herczeg Ferenc: Valaki megérkezett. Móra Ferenc kiváló 
írói tehetségéről. — Turi Béla: Móra Ferenc. Elismeréssel szól Móra Ferenc 
munkáiról, bár fájlalja, hogy Móra Ferenc i t t -ot t beengedte írásába a sza-
badelvű politizálás keserű iróniáját is. — Juhász Gyula: Móra Ferenc ezer-
egy élete. Móra Ferenc pályájának áttekintése ós pneleghangú méltatása. — 
Szabó Tivadar, Balassa József és mások rövidebb cikkekben méltatják Móra 
Ferenc tehetségét. — Nil: Első találkozásom Ady Endrével. Több használható 
adalék azok számára, akik Ady Endre életével és egyéniségével foglalkoznak. 
— Számos rövidebb cikk a mai írókról és könyveikről. 

M a g y a r N y e l v . — 1927. évf. 7—8. sz. Tőrös László: Kik írták 
a Debreceni Grammatikát? A Debreceni Grammatika írói — a szerző meg-
állapítása szerint — Benedek Mihály, Szikszai György, Gál András debre-
ceni ref. papok és Domokos Lajos főgondnok, városi főbíró. Az irodalomtör-
ténetnek e tárgyra vonatkozó adatai tehát ily értelemben módosítandók. — 
Melich János: Szamota István emlékezete. Szamota nagy érdeme annak ki-
mutatása, hogy latin okleveleink íróinak legnagyobb része magyar ember 
volt, továbbá, hogy a latinul írt oklevelekben előforduló magyar szavak álta-
lában hibátlanul, az akkori magyar kiejtéshoz híven vannak leírva. A tőle 
eredeti forrásból gyűj töt t szavak ki vannak adva a Szamota-Zolnai-féle Ma-
gyar Oklevéltárban. (Budapest, 1906.) 

M a g y a r Szemle . — 1927. évf. 1—2. sz. Szekfű Gyula: Makkai 
Sándor könyve körül. Makkai könyvének a közelmúlt tagadásában és attól 
független ú j magyar jövendő lelkes igenlésében van a jelentősége, inkább, 
mint Adyról szóló megállapításaiban. — Halász Gábor: Az Ungarische 
Jahrbücher margójára. Súlyos és indokolt kifogások az Ungarische Jahr-
bücher с. berlini kiadvány Gragger Róbert halála óta megjelent két száma 
Bücherschau felírású rovatának tárgyilagossága ellen. A lap könyvszemléjé-
nek írói pl. „Objektiven kétségbevonják, hogy a magyar irodalomban és szel-
lemben valami megújulásról, átalakulásról kellene beszélni és objektiven állít-
ják, hogy a Nyugat 1925-ös reorganizációja óta újra jelentős faktor és ha-
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talmas ú j egyéniségek kitermelője lett, amiről persze legközelebbi hívei som 
tudnak semmit." 

M u l t é s JÖVŐ. 1927. évf. — Kiss Arnold: Makkai Emilről. Sze-
mélyes visszaemlékezések a rabbi-szemináriumban együtt tö l tö t t évekről. 
Makkai Emil nem érzett magában papi hivatást, bár az első papi vizsgát 
kitüntetéssel tette le, de azután mégis kilépett a szemináriumból. — Ady 
Endre egyik versének héber fordítását közli a szeptemberi szám Avigdor 
Hameiri szövegének hasonmásával. 

N a p k e l e t . —1927. évf. 8—9. sz. Hajnal István: Osztrák merénylet-
tervek Törökországban a száműzött Kossuth ellen. Távolabbi politikai meg-
ítélés szempontjából igen érdekes dolog nyomon követni azt, hogy milyen 
eszközökkel igyekezett az osztrák kormány üldözni a szabadságharc után 
•szétszórt magyar emigrációt. — Halász Gábor: Szomory. Írói arckép. Eredeti 
multszemlé'.etét teljesen a Vie literaire bői, France kritikai munkájából me-
ríti. A nyelv genieje előtti hódolás, szabályaiba való beletörés, az adott for-
mák felhasználása teljesen hiányoznak Szomoryból. Szomoryban fölzeng a 
külön mult és munkájának legsikerültebb része az, ahol zsidó emlékeket, ősi 
zsidó hagyományokat idéz. — Komáromi János: Ferenczi Zoltán. Jó ember 
volt a megboldogult. Mosolyával elnézett az emberi gyöngék felett. Ítélete, 
különösen Petőfi-vonatkozásokban, megdönthetetlen volt. Udvarias volt, 
könyörületes és barátkozó az emberekkel. 

N y u g a t . — 1927. évf. 19—21. sz. Babits Mihály: Tanulmány a ma-
gyar irodalomról. A nyolc lapra terjedő cikk egy párizsi folyóirat felszólítá-
sára készült, mely olvasóit a magyar irodalomról történetileg óha j to t ta tájé-
koztatni. (Szerintünk a megoldás nem szerencsés, mert a rövid tanulmányt 
csak azok érthetik meg, akik teljesen jártasak a magyar irodalom történe-
tében. flyen filozófiai átpillantás még a legműveltebb magyar közönség szá-
mára is távoleső és elvont.) — Gergely István: Keszler József. Néhány me-
leg sor az elhúnyt kritikusról. — Szini Gyula: Jókai. Jókai pályájának 
novellisztikus feldolgozása. — Tersánszky Jenő: Igaz regény. Az író meg-
kezdi önéletrajzának közlését. Szász Zoltán: A háború utáni irodalom 
szelleme. Nagy olvasottságra és széles látókörre valló tanulmány, de stílusa 
olyan, mint általában a modern magyar filozofáló íróké: nehezen olvasható, 
unalmas és elvont. 

P a n n o n h a l m i S z e m l e . — 1927. évf. 3. sz. Magasi Ar tú r : A val-
lásos szépirodalom problémája történeti megvilágításban. A kor lelki szük-
ségleteinek ismerői igyekeznek a vallással harmóniába hozni a szépirodalmat 
is. Az irodalom és a vallás régiebben szorosan egybefűződött. Mivel azonban 
az irodalom mindenkor a korszellem ujjlenyomata, íróink hangot adtak az 
újabb világnézetű irányoknak is. A tanulmány írója végigpillant a magyar 
irodalmon s vizsgálja a világnézetek megnyilatkozó módozatait. A közép-
kori lélek nagyságának legszebb tanúságtétele önmagáról az irodalom. A kö-
zépkori életeszmény az Isten és az egyház parancsai szerint élő szent embor 
volt. A középkori irodalom termékei az Istenben való elmélyülést segítő mű-
vek. — Kocsis Lénárd: Makkai Sándor könyve Adyról. Beható tanulmány 
Makkai Sándor Ady-könyvéről. A cikkíró helyteleníti, hogy Makkai Sándor 
a zseniket mentesíti az erkölcsi törvények alól; pedig vagy igazak ezek, vagy 
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nem; s ha igazak, akkor a lángeszű emberekre is kötelezők. Idézetekkel bizo-
nyítja, hogy Ady politikai felfogása milyen vadul szélsőséges volt már 1903 
táján, a nagyváradi zsidó-szabadkőműves levegőben. Történeti adatokat hoz 
fel Makkai ellen, aki Ady szocialista verseit nem ta r t j a lelkéből lelkezettek-
nek. Megdöbbentő Makkai Sándor felfogása Ady szerelmi lírájáról és vallá-
sos költeményeiről. Érthetetlen, hogy egy pap, sőt egyházfő, védeni tudja ezt 
az önző, érzéki szabadszerelmet з a legnagyobb, sőt egyetlen magyar vallá-
sos költőnek kiáltja ki azt a lírikust, akinek viaskodása Istennel szemben a 
cinikus t&geidástól a káromkodásig menő komázáson á t hullámzik számos 
változatban. Ady nem vallásos költő, csak vallásos versei is vannak. Ügy-
látszik, hogy Makkai Sándor azt hiszi, hogy a vallásos élményt lényegében 
a bűnbánatra kell korlátoznia. Tehát az ártatlan szív egybeolvadása Istennel 
nem vallásos élmény? Vájjon végiggondolta e Makkai Sándor a következmé-
nyét annak az állításának, hogy vallásos élménye nem is lehet másnak, mint 
csakis annak, aki végigélte a bűnössége által reázúdított emberi nyomorú-
ságot. Ha igaz volna ez az állítás, akkor a kommunista pedagógiát is meg 
lehet okolni kegyes alapon. Amint Ady a szerelemnek csak érzéki oldalát 
ismerte, éppen úgy csak egy részt foglalt le magának a vallásos élmények 
nagy területéről. Érzésvilága a magasabbrendű emberiség irányában fejletlen 
volt,. nem pedig a legteljesebben átfogó lírai kifejezése az emberi életnek, 
amint Makkai Sándor tanít ja . Kétségtelen, hogy Ady tábora súlyos fegyver-
társra lelt az erdélyi reformátusok vezérében. Sajnáljuk, hogy jeles tehetsé-
gével a másik táborban kell látnunk, de bízunk a nemzet többségének egész-
séges érzékében, mely az igazságot nem hagyja elveszni. 

P r o t e s t á n s S z e m l e . — 1927. évf. 7—9. sz. Németh László: Remé-
uyik Sándor. Első versei a magyar epigon líra s a magyar konzervativizmus 
sablonos vallomásai, de ahogy az erdélyi új magyar világ tengelyébe kerül, 
költészete és szempontjai egyre nemesednek, emelkednek. Ha nem tartozik is 
a kivételesek közé, komoly férfiarc, aki a magyar irodalmi élet új szellemét 
jelenti. — Ugyanaz: Aprily Lajos. Nem primér jelensége az irodalomnak, de 
nem is epigon. A kifejezés áhítatát , a természet tiszta sugallatát s ahogy б 
mondja: az ember dallamát őrizte meg nekünk. Egyike azoknak a művészek-
nek, akik nem utat törve, de tiszta és komoly szívüket felmutatva válnak ú j 
idők heroldjaivá. — Ugyanaz: Gulácsy Irén. Egy hatalmas temperamentum 
visszafojtott erői mozgolódnak benne. Mint a nép szerelmese indult. Paraszt-
jain nagyon is megérzik az idegen világba a kiélhetés öröméért menekedő 
lázasság. S ha múltba fordul, akkor is barokk. Iróerejének ezzel a barokk-
túlzásával magyarázható sajátságos stílustalansága. E z t nem tekintve, 
Gulácsy Irén az ú j írónemzedék legimponálóbb epikus tehetsége. 

S z é p h a l o m . — 1927. évf. 10—12. sz. Magyary Zoltán: Tudomá-
nyos életünk virágzásának feltételeiről. Bár nem irodalomtudományi tanul-
mány, de szempontjai érdemessé teszik arra, hogy felhívjuk reá a figyelmet. — 
Zolnai Béla: Tótágas Ady körül. Zolnai Béla álláspontja az, hogy „Ady 
Endre körül mindjárt meglesz a béke, mihelyt Szász Károly, Pékár Gyula ée 
párthívei legalább is fele annyi szabadságot engedélyeznek a modern költők-
nek, mint amennyit ők maguk is élveztek, amikor még fiatalok voltak". Ez 
álláspont igazolására számos idézetet közöl Szabolcska Mihály, Vargha 
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Gyula, Kozma Andor és Pékár Gyula munkáiból. (Az államfelforgató Ferrer 
magasztalása, Dózsa György véres emlékének idézgetése, a nyomorgó nép 
szembeállítása a gazdag herék hadával, a nép koplalása, szemben a jóllakott 
parlamenttel, katonasággal és papsággal stb.) A bő idézetek után óvást emel 
az ellen a vád ellen, hogy Ady Endre nem volt magyar s hogy hazafiatlan 
irányban befolyásolta az ifjúságot. Számos idézetet hoz fel arra, hogy Ady 
verseiben és prózájában sokkal több a magyar levegő, mint nem egy ókon-
zervatív író munkájában. — (A füzet 448. lapján egy g. p. jelzésű ítész h a t sor-
ban „levág" egy komoly magyar könyvet: Nagy Sándornak Ady Endre köl-
tészetéről szóló tanulmányát. Az ilyen fölényeskedő ás felületes zsurnaliz-
musnak kár helyet adni.) 

II. Hírlapok. 

B u d a p e s t i H i r l a p . — 1927. évf. oki 27. Szász Károly: Gyulai 
Pál bátyja. A nagy kritikus testvére, a nála hat esztendővel idősebb Gyulay 
Ferenc, eleinte a kolozsvári kormányszék számvevőségén volt írnok, de csak-
hamar megunta alárendelt hivatalnoki pályáját s 1842 nyarán, huszonhárom 
éves korában, beállott vándorszínésznek. Mint színész hal t meg 1866 végén, 
47 esztendős korában. 

M a g y a r H i r l a p . — 1927. évf. okt. 2. Marton Manó: Ady Endre 
támadása a Holnap ellen. Adatok Ady Endre nagyváradi összeköttetéseihez 
pályája elején. A cikkír'ó közöl néhány levelet is. A levelek tartalma a Hol-
nap antológiájának szerkesztése és az előlegküldés körül forog. 

M a g y a r s á g . — 1927. évf. okt. 22. Harsánvi Kálmán: Színház. 
„A Nemzeti Színház a nemzeté: az ország nemzeti érzésű közönségéé és az 
állam törzsét alkotó magyarság ősi hagyományokhoz ragaszkodó, színejavá-
val együttérző, annak törekvéseit, álmait és erkölcsi eszményeit képviselő 
íróké. Oázisa a nemzet legértékesebb kisebbségének, ahová e példátlanul el-
nemzetiotlenedett, ellenségesen kozmopolita főváros eszménytipró sivatagá-
ból üdülni jár egy maréknyi tisztalelkű, öntudatos magyar. Ez a nemzeti 
érzését szűzi tisztaságában őrző elnyomott kisebbség Budapest valamennyi 
színházát átadta már a közömbös üzleti szellemnek, csak ezt az egyetlen-
egyet szeretné még a maga számára megmenteni, hogy maradjon egy talp-
alatnyi oázisa, egy menedéktemploma és hogy legszentebb érzésének ezt a 
menedéktemplomát tisztán, makulátlanul adhassa át majd egy eljövendő bol-
dogabb nemzedéknek, mely ebből a mai elnyomott, ki játszott , lassan-lassan 
minden természetes jogából kiforgatott nemzeti érzésű kisebbségből vala-
mikor talán mégis csak újra nemzetté fejlődhetik." 

8 Órai Ű j s á g . — 1927. évf. okt. 23. Szász Károly: Nagyasszony. 
Szomori Dezső Nagyasszonyának felújítására a Nemzeti Színházban semmi 
szükség sem volt. Felesleges itt a szerző személyét kifogásolni, múltját hány-
torgatni; untig elég, ha kizárólag a darabot tekintjük s így állapítjuk meg, 
hogy e színmű semmiképen sem szolgált rá a felújítás dicsőségére, mert a fel-
újí tás voltaképen nagyobb súlyú, mint a bemutató. Ahhoz ugyanis, hogy egy 
darab a Nemzeti Színházban felújíttassák, két tulajdonságnak lega'ább 
egyike okvetlenül megkívánható: vagy esztétikai értéke legyen az illető mű-
nek, vagy irodalomtörténeti jelentősége. Esetleg még nagyobb művészi érték 
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vagy történeti ok nélkül is felújíthat egy-egy darabot a színház, ha a darab-
nak színpadi hatása van. „Jó lélekkel mondhatjuk, hogy a Nagyasszony rcpri-
zét e három indok egyikével sem lehet komolyan támogatni." 

P e s t i H i r l a p . — 1927. évf. szept. 11. Darnay Kálmán: Kazinczy 
bírái honoráriuma. Tárca a nagy nyelvújítóról. — Szept. 23. A vízivárosi 
temető vadonjában megtalálták Arany János eddig ismeretlen két sírfeliratát. 
A distichonban í r t emlékversek anyagát és Arany János kísérő leveleit Voi-
novich Géza dolgozza fel a M. T. Akadémia számára. — Szept. 25. Darnay 
Kálmán: Emlékezés Arany Jánosra. A cikkíró elmondja, hogyan ismerkedett 
meg ifjúkorában a költővel s hogyan jutott Arany János számos levelének 
birtokába. 

P e s t i N a p l ó . 1927. évf. szept. 28. Az erdélyi Helikon díja. Makkai 
Sándor püspök Helikon-díja nagyobb politikai esemény Erdélyben, mint gon-
dolnók. Az erdélyi magyarok Adyban nem az alantas éjjeli mulatótanyák zül-
lésnek indult a lakjá t látják, nem is azt a férfit, aki apró anyagi támogatá-
sokat fogad el kedvese férjétől, sőt nem is azt a kocapolitikust, aki a politi-
kában a zilahi ipartestület ideológiájának körében mozog, hanem a lírai zsenit 
csodálják benne. Az erdélyiek el tudják választani Adyban az embert a köl-
tőtől. Ady halhatatlan versei közül egy is többet ér, mint a jelenleg élő ösz-
ezes ma,gyair költészek összes költeményei. Hogy versei között gyengék is 
vannak? Petőfi versei közt is vannak gyengék. — Szept. 29. Makkai Sándor 
kolozsvári református püspök Budapestre érkezett és nyilatkozott az erdélyi 
magyar irodalomról. Szerinte az ő oldalán áll az erdélyi magyar értelmiség 
többsége. Az erdélyi irodalomnak ma mindössze annyi közössége van a ma-
gyarországi magyar irodalommal, hogy közös törzsfákból táplálkoznak. 
Ilyen törzsfa Ady Endre is. Igaz, hogy Erdély irodalmi életében is két cen-
trum van: az egyik a Minerva, a másik a Helikon. A két kiadóvállalat közös 
munkájának azonban semmi akadálya sincs. Az erdélyiek számára megma-
gyarázhatatlan tény, hogy Magyarországon még mindig van hivatalos iro-
dalom, mely a nem hivatalos irodalommal hadakozik. Erdélyben nincs kü-
lönbség az írók között, ha egyik részük internacionális irodalmat csinál is. 

Ú j s á g . — 1927. évf. okt. 14. Nyugat felé orientálódik az erdélyi iro-
dalom. Erdély írói a Bánffy Miklós által i rányítot t Helikon köré csoporto-
sulva a nyugati szellemi áramlatok segítségével iparkodnak új színt adni az 
erdélyi irodalomnak. „Bánffy Miklós gróf, az erdélyi Helikon egyik vezére, 
egészen különös ée érdekes módon előadást t a r t o t t a sovinizmus ellen, amely 
túlzott formájában az ellenvélemény kiirtására törekszik. . . Bánffy Miklós 
gróf kemény állásfoglalása hadat üzen a céltalan sovonizmusnak s a megér-
tés ú t já t az emberiség szolidaritásán keresztül keresi. Erdély irodalma ezen 
a ponton el jutot t addig a magaslatig, ahol egy Thomas Mann, egy 11 omain 
Rolland, egy H. G. Wells küzd a gyűlölködés politikája ellen s a füstölgő 
romok felett kialakítja az egyetemes európai szellemet." 


