
FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

(Folyóiratok és hírlapok irodalomtörténet i vonatkozású cikkei . 
Munka tá r sak : Alszeghry Zsolt,'Baros Gyula, Gulyás Pál, Halász 

László, Pintér Jenő.) 

I. Folyóiratok. 

A H í r n ö k . — 1927. évf. 21. sz. Kut.assy János: Váth Jánosról. Az 
érdemes dunántúli író életének és munkásságának meleghangú jellemzése. 
„Kívánjuk, hogy a jövőben minél több magyar szívéhez találja meg az u ta t 
a Balaton prózai költőjének rokonszenves. egyénisége." — 1928. évf. 4. ez. 
Lampérth Géza költői jubileuma. A meleghangú ünneplő sorokon kívül közli 
L. G. önéletrajzát is. 

A k a d é m i a i É r t e s í t ő . — 1927. 11—12. sz. Szász Károly: Ünnepi 
beszéd Szilády Áron emlékműve leleplezésekor Kiskunhalason: 1927. nov. 
13-án. Ö két temp'.omnak volt a papja : az Isten házának és a tudomány csar-
nokának. Amott lelke a hit magyar régiójába emelkedett, emitt a tudás mély-
ségeibe szállott alá. De mindig az maradt, mi népe, magyar szívvel imád-
kozott és magyar lélekkel dolgozott. 

B u d a p e s t i S z e m l e . —1928. évf. 2. ez. Szász Károly: A magyar 
színművészet utolsó hat évének áttekintése. A felsorolt tizennyolc művész és 
művésznő méltatott alakításai körül a bizottság egyhangúlag Odry Árpád 
III. Richárdját talál ta oly színészi alkotásnak, amely megérdemli a z t a ki-
tüntetést amit a Kisfaludy-Társaság Greguss-jutalma jelent. — Kéky Lajos : 
A megszállt területek irodalmából. A megszállt területeknek egyre gyarapodó 
magyarnyelvű irodalmában művészi értékre nézve alighanem Kisbán Miklós-
nak Reggeltől estig c. most megjelent regénye a legkiválóbb alkotás. A művészi 
tekintetben kevésbbé sikerült, elbeszélésekben is erős magyar hűsiég ju t szóba. 
Olyanok, mint az ötvenes években az allegóriák voltak: az idegennek nem 
mondanak semmit, de a magyar szív kiérzi burkolt célzásaikat. — 4. sz. Voi-
novieh Géza: Nacionalizmus és irodalom. Ha a nemzeti szellemet erősíteni 
kívánjuk, az irodalommal szemben nem az a kérdés, mit tegyen az irodalom 
a nemzeti érzés szolgálatában, hanem: mit kell tenni az irodalomért, hogy 
feladatát teljesítse. (A szerző egész sor hasznos javaslattal szolgál: 1. Fontos 
volna egy olyanforma olcsó füzetes könyvtár kiadása, minő a Jó könyvek c. vál-
lalat volt; 2. A naptárak megjavítása és ellenőrzése; 3. Szükség volna egy jó 
néplapra; 4. A há.ború alatt abbamaradt vállakózásokat, mint az Egyetemes 
Irodalomtörténet s a Kisfaludy Társaság Nemzeti Könyvtára, folytatni kel-
lene; 5. A színházak tervszerűbb irányítása is helyén volna stb.) Kultúrpoli-
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tikánk eddig főképen a tudományok terén igyekezett fejleszteni a régi színvona-
lat, most a neonacionalizmus jelszava azzal bíztat, bogy sor kerül a kultúra 
nemzetibb ágaira is. — Császár Elemér: Az irodalom hivatása: Századokon 
keresztül, amióta csak magyar ének zeng a négy folyó és három bérc vidékén, 
a nemzeti érzés költészetünk legbuzgóbb kútfeje volt. Ami kötelessége volt 
egy félévezreden á t , az most — egyes jelszavak szerint — vétek a művészet-
hősége ellen, pedig amíg nemzetünk rabbilincsben kis- és nagyhata'inak mar-
taléka addig a magyarság nem mondhat le arról a nagy szellemi erőről, amely 
a hazafias költészetben rejlik. 

Egye temes Philologiai Közlöny. — 1927. évf. 7—10. sz. Bod» 
István: Arany János „különös természete" és az Arany-balladák megrendült 
lelkű hősei. (I.) Arany János balladahőseinek lelki válságai — bár tárgyaikban 
mások — pszichikus szerepükben és jelentőségükben maguk is többó-kevésbbé 
magának a költő Атйпупак lelki válságait tükrözik elénk, mind az ötvenes 
években, mind a hetvenes évek végén. — Gulyás József: Csokonai újabban elő-
került fordításaihoz. Csokonai fordításai Eschenburg, Berquin, Wieland, Metas-
tasio, Goldvin és Gessner művei nyomán. — Tolnai Vilmos: Madách Ember 
Tragédiája római színének forrásaihoz. Madách művében a római szín néhány 
mozzanata olyan szoros egyezést muta t Juvenális több helyével, mely kétség-
telenné teszi, hogy a költő e jelenetek megírásakor erősen forgatta a római 
szatirikus verseit is. — Kerényi Károly: Madách Imre Herakles-drámája. 
Madách a „Férfi és. nő"-höz Seneca Hercules Oeteusát használta forrásul, de 
valószínű, hogy ismerte a Hercules Furens-t. is. — Marót Károly: Madách 
egyik gondolatának származásához. Kiegészítő megjegyzések a szerzőnek folyó-
iratunk 1914. évf.-ban megjelent azonos című cikkéhez. 

' E r d é l y i I r o d a l m i S z e m l e . — 1927. évf. 3—4. sz. Gál Kálmán: 
Brassai küzdelmei a magyartalanságok ellen. Beható ismertetése annak a lel-
kes és állhatatos munkásságának, melyet Brassai Sámuel a magyartalanságok 
ellen folytatott hatvanöt esztendőre terjedő írói pályájának elejétől kezdve 
egészen haláláig. — Rass Károly: Makkai Sándor: Magyar fa sorsa. Eredeti 
felfogású, nagyszabású kritika M. S. Ady-tanulmányáról. A világirodalmi tájé-
kozottságú cikkíró szerint Ady elsőrangpi lírai tehetség, aki fordulópontot 
jelent a magyar l íra történetében; ő az első ós legnagyobb dekadensiink, aki 
világirodalmi színvonalon áll; egyik művészi kifejezője a modern intellek-
tuellek megbomlott beteg lelkének. Ez az elismerés azonban nem azt jelenti, 
hogy akármelyik t i tán kedvéért az igazságot elhallgassuk. A nagy elevátor 
sarat és piszkot is hozhat ki a mélységekből, nemcsak gyöngyszemeket s 
akármelyik szellemóriásnak meg szabad mondani, hogy ez sár, és azt is, hogy 
hagyja a sarat a sárban. Ez a kritika jogosultsága. Amit M. S. csinált, az 
nem kritika helyesebben: csak pártkritika, irodalmi szépelgés. M. S. nem szü-
letett bírónak, védence érdekében gyár t ja elveit. Kritikai megállapításai leg-
többször laikus elszólások. Az ilyen göriigtűzzzel és színpadi dekorációval nem 
használunk a költőnek. 

É l e t . — 1927. évf. 18. sz. Alszeghy Zsolt: Erdős Renée új könyve és 
írás Erdős Révéiről. Hoványi Béla tanulmánya és a Nyirfaerdő megjelenése 
alkalmából megfelel arra a kérdésre, hiányzik-e Erdős Renéeből az erkölcs 
mellett a művészet is. — 19. sz. Virágh Ferenc: Kosáryvé Réz Lola. Beszélgetés. 
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az írónővel irodalmi pályájáról. — 20. sz. Biisits Frigyes: Prohászka és a 
természet. A nagy püspök természetlátásában a misztikus elemeket állítja 
össze. — Mihály László: Beszélgetés Gáspár Jenövei. — 23. sz. Alszeghy Zs.; 
Kincs lstián új kövyiei. Kincs a mai katholikus szépírók legkönnyedebb el-
beszélője, minden élménye írói alkotás magjaként raktározódik el benne s az 
élet hétköznapiságát friss humor formáló ereje nemesíti meg. Ez a formáló 
erő kombinatív. A munkák színezetét a léleknek a meleg emberszerető szíven 
át való sugárzása adja meg. — 25. sz. Brisits Frigyes: ,,A Merengőhöz" előtt. 
Közli és magyarázza Vörösmartynak 1843 márc. 2-án Laurához írt, eddig isme-
retlen levelét, amely egyrészt rokongondolatkörü a költeménnyel, másrészt annak 
aggódó hangulatát érteti meg. — Turáni: A költő ajándéka. Harsányi Kál-
mánt ünnep'i sorozatos kiadása megjelenése alkalmából. — 1928. évf. 3. és 4. 
sz. Sik Sándor: Ady és a magyar ifjúság. Ady lelkét kettősnek lá t ja , megvan 
benne a dekadencia rogyadozása és a magyar őserő duzzadása. Ez adja meg 
költészetének és egyéniségének tragikus jellegét. Az ifjúságot éppen e tragikus 
jelleg miatt inkább Prohászka, mint Ady tanítványaivá szeretné tenni. — 
5. sz. Alszeghy Zsolt: A vallásos líra újdonságai. Kritikai írás Harsányi Lajos 
és Kocsis László új kötetei kapcsán egyéniséglükről. 

K ö n y v b a r á t o k L a p j a . — I. évf. 1. sz. A Sikabonyi Antal szerkesz-
tésében megindult folyóiratnak már első számában is több értékes irodalom-
tudományi vonatkozású cikk jelent meg. — Varjú Elemér: Szent István legen-
dáinak újonnan feltalált legrégibb kézirata. Ezt a XII. századi latin kódexet 
Ernst Lajos szerezte meg egy német könyvárústól. A kis negyedrét alakú írott 
könyv 125 pergament lapot foglal magában. Megvan benne Szent István 
király mindkét latin nyelvű legendája. A kódex a XIII . század végén a cseh. 
országi holienfurti ciszterci kolostor tulajdona volt. Ide a legnagyobb való-
színűség szerint valamelyik magyarországi ciszterci rendházból került. — 
Kéky Lajos: A Kisfaludy-Társaság ereklyetára. A Társaság birtokában levő 
kézirati anyag és emlékgyüjtemény kegyeletes ismertetése. — Alapi Gyula: 
Szlovenszkó irodalmi élete. •— Tabéry Géza: Az erdélyi könyv. — László 
Ferenc: A vajdasági magyar irodalom és könyvkiadás. — 2. sz. Ravasz László: 
Irodalmi schisma. A világnézeti meghasonlás élesen kettéválasztja a magyar 
szellemi életet, úgyhogy mindegyik külön irodalmat termel. Ez a két iroda-
lom olyan mereven áll szemben egymással, hogy mindegyik csak a maga táborá-
ban számíthat olvasókra s a másokra nézve minden értéke jelentéktelenné válik. 
Olyan ez, mintahogy a XVII. században a protestáns irodalom nem volt a 
katholikusok olvasmánya és megfordítva; ha az egyik tábor értesült is a másik 
irodalom eseményeiről, azt sa já t irodalmának tűzokádó hitvitáján á t tanulta 
meg felismerni és mélységesen megvetni. Ehhez járult az a még nagyobb 
baj, hogy a magyar irodalom a politikai földrajz szempontjából is kettéhasadt:' 
a régi nemzeti irodalomból több nemzeti irodalom lett; mindegyiknek azonos 
a nyelve, de lassankint más lesz a lelke, mert más lett az ország, melyben az 
új irodalom él. A magyarországi irodalom lassankint elkülönül az erdélyi magyar 
irodalomtól, ami nagy baj. „Mert a magyar nyely csak egy irodalmat bír el; 
két irodalom két lelket teremtene. Kétlelkű nemzedékeknek pedig egy lelkük 
sincs." — Varjú Elemér és La j t ha László: Egy Szent Erzsébet-himnusz Zsig-
mond király korából. Varjú Elemér a kassai domonkosrendi könyvtár közép-
kori kéziratai között egy kis ívrétü latin kötetben egy gregorián-hangjegvek-
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kel feljegyzett latin Szent Erzsébet himnuszt talált. A himnuszt valószínűleg 
Kassán írták a XIV. század végén. Egyike a legrégibb magyar vonatkozású 
zenei emlékeknek. — Czakó Elemér: Nyomdatörténeti kiállítás. A Királyi Ma-
gyar Egyetemi Nyomda kiállításának ismertetése. — Dézsi Lajos: Régi magyar 
prospektus. Ismerteti Révai Miklós könyvhirdetését, molyet 1785-ben bocsá-
t o t t ki Győrött. A két ívnyi könyvhirdetés tájékozást nyú j t R. M. szerzői és 
kiadói terveiről. (Paludi, Balassa, Beniczky, Zrinvi és Gyöngyösi munkáinak 
kiadása.) 

L i t e r a t u r a . — 1927. évf. deo. A változatos tartalmú füzetben külö-
nösen Lengyel Menyhértre, Farkas Imrére és Wolfner József könyvkiadóra 
találhatók érdekes életajzi adatok. 

M a g y a r H e l i k o n . — 1928. évf. febr. Kardos Albert: Csokonai atyja. 
Kegyeletes megemlékezés a költő atyjáról , aki írói hajlamú ember volt s 
naplójában följegyezte a nevezetesebb korabeli eseményeket. 

M a g y a r K ö n y v s z e m l e . — 1927. évf. 3—4. sz, Zalán Menyhért: 
A Pray-kódex írásának helye és további sorsa. 1. A Pray-kódex törzsrészét, 
amely a naptárt, Saeramentuariumot és halotti szertartásokat foglalja magá-
ban, a boldvai Ker. Sz. János bencés monostor számára írták. Ezzel együtt 
ír ták a Halotti Beszédet is. 2. A függeléket, mely 29 misét foglal magában, 
meg akkor írták, midőn bencés használatban volt, akár Deákiban, akár Bold-
ván. 3. Az 1228. évben és általában e tá jban a deáki bencés „cella" használatá-
ban volt. 4. Még a XIII . század második felében a pozsonyi káptalanhoz 
került és i t t költötték hozzá a Micrológust, mely 1425-ig a káptalannak ön-' 
álló könyve volt. Valószínűleg i t t tették hozzá a magyar Zsinati határozatok 
ivét is. [A szerző ezután jegyzetben helyreigazítja Ernyey József e tárgyra 
vonatkozó s a Magyar Könyvszemle előbbi számában megjelent cikkének 
néhány tévedését.] — Gárdonyi Albert: Régi pesti könyvkereskedők (IV.). 
Érdekos adatok Lindauer János, Institoris Gábor és Károly, Szuboly György, 
Wigand Ottó (1788—1833 táján élt) pesti könyvkereskedők üzleti tevékeny-
ségére nézve. 

M a g y a r N y e l v . — 1928. évf. 1—2. sz. Trócsányi Zoltán: Sylvester-
problémák. 1. Tudott-e Sylvester németül? Grammatikai fejtegetéseiből s 
s egyéb külső és belső körülményekből bizonyos, hogy Sylvester tudott néme-
tül s a neve alat t megjelent Luther-énekeket is ő fordította és pedig németből. 
— 2. Sylvester-Sylvanus, a „Poéta Bohemicus"? írott vagy nyomtatott bizo-
nyíték nincs ugyan Sylvester és Sylvanus azonossága mellett, de belső, lélek-
tani bizonyíték annál több van. — Csefkó Gyula: Gvadányi Falusi Nótáriusá-
nak új kiadása. Szükségünk volna a Falusi Nótáriusnak a nagy közönség és 
a tanuló ifjúság számára való helyesen magyarázott és lehetőleg hibátlan ki-
adására. 

M a g y a r S z e m l e . — 1928. 1. sz. Balogh József: A magyar nép lapja. 
Nem szabad kételkednünk, hogy a magyar szellemi világ legkitűnőbbjeinek 
egyszer-egyszer lesz néhány gondolatuk a nemzet alacsonyabb műveltségű réte-
gei számára s hogy e gondolatok számára formát is tudnak talá'ni. Ha lesz 
magyar néplap, akkor csupán társadalmi szervezetből születhetik meg; a köz-
érdeknek s a magánkezdeményezésnek olyan szerencsés szövetkezéséből, aminő-
vel csak ünnepnapok szoktak megajándékozni szerencsés nemzeteket. 
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M a g y a r Z s i d ó S z e m l e . — 1928. évf. 3—4. sz. Blau Lajos: Bánóczi 
József és az országos rabbiképző intézet. Meleghangú megemlékezés az Orszá-
gos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület 1927 november 29-án t a r t o t t a 
Bánóezi József-emlékünnepélyről. —• U. az: Bánóczi József ifjúkori levelei 
Horváth Cyrillhez. A leveleket B. J. 1868-tól kezdve 1873-ig írta egyik buda-
pesti egyetemi tanárához, Horváth Cyrillhez. A sorozat értékes bepillantást 
nyújt az akkori németországi egyetemi életbe és egy buzgón tanuló tudomá-
nyos képzettségű fiata'ember lelkivilágába. 

M i n e r v a . — 1928. évf. (VII.) 1—3. sz. Faludi János: Dudith András 
és a francia humanisták. Dudith Andrásnak a humanizmus francia képviselői^ 
vei való összeköttetései két csoportra különíthetők el. Az első csoportba tar-
toznak a Dudith párizsi tanulóévei alat t szerzett barátok és tanárai: Cani-
nius, Charpentier, Imbert, Mercier Perion, Turnèbe, Vicomercatus és Muret. 
Úgyszólván valamennyi név mögött egy-egy egymástól elkülönülő világnézet 
található, Dudith azonban akkor még nem lá t ta meg ezeket a világnézeteket. 
Életének ezt a periódusát, amely a tulajdonképeni humanista időszakát jelenti, 
nevezhetjük a vallási felszabadulás időszakának. A másik csopoitja Dudith fran-
cia barátainak: Bére, Choisnyn, Jourdains, Languct, Ramus: Dudith életének 
másik, új periódusát jelenti, az eretnek Dudithét, aki nyugtalanul vándorolva 
kereste az Urat , Igazságot, Életet és akiről ma sem tudjuk, hogy megtalálta-e. 
—• Máté Károly: Irodalomtörténetirásunk kialakulása. Az irodalomtörténot-
írás kezdetleges formáinál — kezdve a személytelen irodalom személytelen föl-
jegyzésein, amelyek egy-egy kódex létezéséről tesznek bizonyságot, folytatva 
az egyre személyesebben előtérbe jutó szerző életére és kiválóságára vonat-
kozó dicséreteken és egyéb adatokon, legyen az akár üdvözlő vers, akár ha-
lotti prédikáció, tudós színben megírt prózai életrajz vagy művek jegyzéke, 
s végezvén egy-egy irodalmi területet áttekintő szemlén — lassú, de állandó 
fejlődést állapíthatunk meg. A fejlődés az írói egyéniség tudatosodásában 
mutatkozik, amelyet az író felé irányuló érdeklődés mozdít elő. A magyar 
irodalomtörténetírásnak ilymódon kialakult első öncélú típusa: a história lite-
raria. Ez sem irodalomtörténet még, hanem csak irodalomtörténeti adattár . 
Hiányzik belőle a fejlődés gondolata. Ennek első megnyilatkozása Wallaszky 
Conspectusában tapasztalható. (Az ötven lapra terjedő tanulmány utalások-
ban gazdag anyaggyűjtésen alapul.) 

N y u g a t . — 1928. évf. 4—7. sz. Szini Gyula: Jókai. J. M. életrajza 
novellisztikus feldolgozásban. — Babits Mihály: Gellért Oszkár és a Nyugat. 
Gellért Oszkárnak úgyszólván valamennyi verse a Nyugatban jelent meg. 
Nincsen költő, aki annyira összeforrott volna ezzel a folyóirattal, mint ő. 
Mint költő a családi élet poézisében a konvenció Hiedelmétől éppoly távol 
maradt, mint az erotizmus izgató fordulataitól. „Hűvös, tartózkodó költészet 
ez, elegáns és játékos: mégis alig lehet képzelni őszintébbet, kevésbbé titkoló-
zót, életesebben komolyat." — Fülep Lajos: Gellért Oszkár. Részletek egy 
nagyobb tanulmányból. Behatóan foglalkozik G. 0. poézisének külső és belső 
sorsával, jellemző vonásaival, Adyhoz való viszonyával. — Schöpflin Aladár: 
Az utolsó dalért. G. 0. új verseskönyvének, egyben a költő egyéniségének 
méltatása. — Laczkó Géza: Gellért Oszkár a költő. G. 0. költői pályájának 
néhány jellemző vonásáról. — Földi Mihály: Tíz rövid fejezet a kozmikus 
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költőről. Gellért Oszkár költészetének lírai ismertetése. — 8. sz. Ez a szám 
műmelléklet gyanánt közli Beck Ö. Fülöp munkáját: a Nyugat Ady Endre 
érmét. Az érem egyik oldala (Repülj hajóm) kitűnő munka; másik oldala 
(Ady Endre képe) gyönge kísérlet. Aki ismerte Ady Endrét, megdöbbenéssel 
tekinthet erre az Ady-arcra: ez nem Ady Endre! Ilyen visszataszító képmás 
csak arra jó, hogy hamis fogalmakat terjesszen. 

P a n n o n h a l m i S z e m l e . — 1927. évf. 4. sz. Kühár Flóris: Szerit 
Gellért Bukonybélben. A tanulmány mélyen belevilágít Szent Gellért életébe 
és gondolatvilágába. — Magyari Ar túr : A vallásos szépirodalom problémája. 
A kapcsolat manapság a vallásos irodalom és a szépirodalom közt kezd szo-
rosabb lenni. Ez új irodalmiságot hoz majd létre. Csak egy vezériélek kell, 
egy nagy tehetség, aki eltalálja a várva várt hangot s megmutatja a helyes 
fejlődés áhí tot t ú t j á t . 

P á s z t o r t ű z . — 1928. évf. 2. sz. Jancsó Béla: Nyirö József novellái. 
Részlet egy készülő tanulmányból, mely meg fogja világítani az ismertnevíí 
erdélyi novellista írói tehetségét. — Mihály László: Harsányi Kálm&n. H. K. 
írói pályájának rövid méltatása. — 3. sz. Gyalui Farkas: Dózsa Endréről. 
Az érdemes pálvafutású erdélyi regényíró jellemzése. — Reményik Sándor: 
Sipos Domokos. A korán elhunyt erdélyi novellista versoskönyvének mélta-
tása. -— 4. ez. Kovács Dezső: Sebesi Samu. Meleghangú ismertetés a népies 
irányú erdélyi novellistáról. — 5. sz. Kristóf György: Fazekas Mihály. Ke-
gyeletes megemlékezés a költő halálának századik évfordulója alkalmából. — 
6. sz. Kiss Ernő: Csathó Kálmán. Az író jellemzése. 

P r o t e s t á n s S z e m l e . — 1928. évf. 2. sz. Németh László: Molnár 
Albert zsoltárai és ritmikájuk. Molnár Albert verseiben olyan magyar ütem-
figurák vannak, melyekkel a tizenkilencedik század költői sosem próbálkoz-
tak. Egy-egy ilyen ütemfigura, versszakokon át kivihetetlen volna, kibírha-
ta t lan monotóniába veszne. De ahogy Molnár Albert csinálja, tagolássá tom-
pítva, kellemes és változatos. A nyolcszótagú sort hol három-ötté, öt-há-
rommá, négy-néggyé metszi, a kilencszótagút három-hattá, hat-hárommá, 
négy-ötté s mégis tagol, a tagok különválnak s a süketség sem tagadhatja le 
őket. Ez a tag halványabb verselem, mint az ütem, de épp ezért nem oly erő-
szakos. Nom a geometriai kimértség az éltetője, hanem a tagok zenei és ér-
telmi egymás ellen torlódása. — Karácsony Sándor: Nadányi Zoltán. Nadányi 
Zoltán nem lírikus, nem is elbeszélő, nem is leíró. Ö egységben, mozdulatlan-
nak lát ja az életet. Formát keres a számára, végleges elhelyezkedési lehető-
séget és abban próbálja megrögzíteni. Szavai közönséges, mindennapi szavak, 
még vonzataikban ós fordulataikban sem meglepők. Ebben van nagy ere-
jük. Mikor Balassi-versben kezd beszélni, az a benyomásunk, hogy e forma 
csak azért lett, hogy azt az é'etdarabot elringathassa a megoldásig. A meg-
oldás pedig legtöbbször: a rímek. A rím nála struktív elem és nem dekorá-
ció. — 3. sz. Payr Sándor: Miszlai András. A kurucvilág e jeles költőjéről 
most már bizonyosra vehető, hogy 1720—54-ben mint ev. lelkész szolgálta 
egyházát és hazájá t Vajtán és Bokodon. (Tehát nem katona-költő, mint eddig 
írták róla.) Szenvedő és bujdosó társa Szeniczei Bárány György talán azo-
nos az énekeskönyvéről ismert Szenczei Györggyel. — Karácsony Sándor: 
Zilahy Lajos. A népszerű szépíró jellemzése. — 4. sz. Ravasz László: Elnöki 
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megnyitó előadás a M. Prot. Irodalmi Társaság irodalmi és művészeti osztá-
lyának 1928 febr. 28-i alakuló ülésén. A magyar protestáns tudósok, írók és 
művészek nem kívánnak ú. n. protestáns akadémiát alakítani; társulásuk 
inkább ideál- és munkaközösség. Kísérletük nemcsak hogy nem ellenakció a 
Szent István-Akadémia munkásságával szemben, hanem az б munkásságának 
figyelembe vételével a közös nemzeti hagyományosság hűséges és önzetlen 
szolgálata. — Polner ödön: Kossuth Lajos: Kossuthnak egyik, a mult szá-
zad 80-as éveiből származó levélbeli nyilatkozatából két gondolat csendül ki, 
mint az emberi élet vezérlő motívumai. Az egyik az emberi szellem szabad-
sága, a másik az emberiség életének törvényszerűsége. E két gondolat vezér-
motívumként vonal végig Kossuth Lajos egész működésén, melyben három 
nagy korszakot különböztethetünk meg. Az első a reformátoré (a szabadság-
harcig), a második az apostolé (a kiegyezésig), a harmadik a prófétáé (a ki-
egyezés után — haláláig). Jóslásai majdnem minden kérdésben szinte haj-
szálnyi pontossággal, egész döbbenetes módon beteljesedtek. 

S z á z a d o k . — 1927. évf. 9—10. sz. Csánki Dezső: Szilágyi Sándor 
emlékezete. Elnöki megnyitóbeszéd a kiváló történetíróról a Magyar Törté-
nelmi Társulat 1927. évi decemberi ülésén. 

S z é p h a l o m . — 1928. évf. 1—2. sz. Zolnai Béla: Tótágas Ady körül. 
A cikkíró Ady-vitájának folytatása. Részletesen megvilágítja a Petőfi—Ady-
párhuzam kérdését s egykorú idézetekkel bizonyítja, hogy Petőfi a maga korá-
ban éppoly üldözött lángész volt, mint. Ady a magyar kritika történetének 
legújabb korszakában. Azok a vádak, amelyek Ady ellen elhangzottak (ízlés-
telenség, erkölcsrontás, hazafiatlanság), mind elhangzottak Petőfivel szemben 
is. Amit a tanulmány írója egybeállít, csakugyan meglepő anyaggyüjtemény 
és kommentár tételének igazolására. — 3—4. sz. Pukánszky Béla: A száz-
éves magyar irodalomtudomány. Száz esztendeje, hogy Toldy Ferenc kiadta 
Handbuchját. Megfelel-e száz év tudományos fejlődése a nagy kezdeményező 
lelkesedésének? Erre óhaj t választ adni az értekezés írója s a magyar iroda-
lomtudósok közül sorra jellemzi a következőket: Toldy Ferenc, Gyulai Pál. 
Heinrich Gusztáv, Beöthy Zsolt, Katona Lajos, Riedl Frigyes, Blever Jakab, 
Pintér Jenő, Horváth János. 

Z e n e i S z e m l e . — 1928. évf. 1—2. sz. Major Ervin: BihaH János. 
Az első tudományos cikk, mely megbízható tájékozást nyúj t a híres magyar 
muzsikus életéről és munkásságáról. — Benyovszky Károly: Olasz operatár-
sulatok Pozsonyban a XVIII. században. Adatok a magyar színészet törté-
netéhez. — Lajtha László: A Basa Pista népballada történeti háttere. A Bar-
tók—Kodály-féle erdélyi népdalok egyik darabjáról. — Major Ervin: Rózsa-
völgyi Márk önéletrajza. A híres muzsikus németnyelvű feljegyzéseinek köz-
lése. — 3—4. sz. Szabolcsi Bence: Egy kuruc dallam régi feljegyzései. A „Te 
vagy a legény, Tyukodi pajtás" melódiájának változatairól. 

II. Hí r l apok . 
A z E s t . — 1928. évf. ápr. 8. Egy Ady-vers, melyet a költő húszéves 

korában a vonaton irt egy szép úrleánynak. A verset hasonmásban közli a 
cikk. A költő 1899 aug. 7-én az érmihályfalvi állomáson írta be egy fiatal 
leány emlékkönyvébe. Ebben az időben debreceni hírlapíró volt. 
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B u d a p e s t i H í r l a p . — 1928. évf. márc. 13. Lőrinczy György: Bár-
sony István. Meleghangú tárca a kiváló elbeszélőről. — 1928. márc. 29. A Pál-
utcai fiúk dicsősége. A cikk szerint Molnár Ferenc ifjúsági regényét New-
Yorkban kötelező olvasmánnyá tették az iskolában. „A Pál-utcai fiúk dicső-
sége nem a bal oldalé, hanem a tradíción épült magyar nemzeti irodalomé. 
Ha odaát úgy tetszik: a jobb oldalé. Mi nemcsak részt kérünk belőle, de 
magunknak követeljük ezt a munkáját Molnár Ferencnek. Nem azért, mert 
New-York városa ilyen tisztességben részesítette, hanem mert ugyanazt az 
eszmevilágot hirdeti, amelyet mi is hirdetünk és amit odaát naponkint meg-
tagadnak." — Molnár Jenő: A Bor megszületésének és Gárdonyi 400 forintos 
előlegének hiteles története. Gárdonyi Géza híres népies darabja csak nehezen 
került színre a Nemzeti Színházban, mert gróf Keglevich István, az állami 
színházak intendánsa ellenezte, hogy Beöthy László színigazgató előadjon 
egy ilyen népies vígjátékot. A darab megiratásának és előadatásának érdeme 
Beöthy Lászlóé. 

P e s t i H í r l a p . — 1928. évf. ápr. 22. Borsodyné Tersztyánszky Hed-
vig: Eleven palócok Mikszáth műveiben. Mikszáth Kálmán a cikkíró atyjának 
földije és bará t ja volt s Mikszáthnak egész csomó ifjúkori levelét őrzi. Szá-
mos érdekes adatot sorol fel arra nézve, hogy Mikszáth Kálmán mennyi élő 
alakot vett á t munkáiba szűkebb hazájának fiai és leányai közül. Némelyik-
nek megváltoztatta a nevét, másokét nem. „Mikszáthnak mindazon alakjai, 
melyek a valóságban is éltek, nemcsak azt a mondást bizonyítják, hogy az élet 
a legnagyobb regényíró, hanem amellett is tanúskodnak, hogy Mikszáth sze-
mélyei mind eleven húsból és vérből valók voltak, témái is többnyire megtör-
tént valóságok." 


