
FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

(Folyóiratok és hírlapok irodalomtörténeti vonatkozású cikkei. 
Munkatársak: Alszeghy Zsolt, Baros Gyula, Pintér Jenő.) 

I. Folyóiratok. 

Akadémiai Értesítő. — 1931. évf. 5—9. sz. Herezeg Ferenc: 
Gróf Széchenyi István és a Világ. Elnöki megnyitó beszéd a M. T. Akadémia 
1931. évi májusi ünnepi közgyűlésén. — A nagygyűlés lefolyását ismertető 
jelentések szerint az I. osztályba megválasztották tiszteleti tagnak: Négyesy 
Lászlót, rendes tagnak pedig Horváth Jánost ; a nagyjutalmat Melich János 
A honfoglaláskori magyarság, a Marczibányi-mellékjutalmat Németh Gyula 
A honfoglaló magyarság kialakulása c. művének, a Weiss Fülöp-jutalmat 
néhai Harsányi Kálmán művei hétkötetes gyűjteményének ítélték oda. 

B u d a p e s t i S z e m l e . — 1931. évf. 9. sz. Berzeviczy Albert: Deák 
Ferenc. (Bevezetés Deák Ferenc válogatot t műveinek kiadásához.) A nagy 
államférfiú és politikai író életének s működésének főbb vonásokban való 
bemutatása. — Vargha Dámján: Szent Imre-problémák. A címben í r t tétel 
részletezésének folyta tása és befejezése. (1. Valószínű, hogy Szent Imrének több 
testvére is volt, de ezek korán meghaltak. A kérdés nem tekinthető lezártnak, 
mert a föltevéssel ellenmondó források is vannak. 2. Szent István azért bízza 
Imre fia nevelését Gellértre, mert ez oly egyéniség volt, ki a romolhatatlan 
igazságokat nemcsak ajkával, hanem példájával is t an í to t t a stb.) — 10. sz. 
Szász Károly: Egy literary gentleman emléke. Emlékezés Lukács Móricra, a 
Kisfaludy-Társaság egykori elnökére: halála ötvenéves fordulóján. — Kovács 
Aladár: Bárd Miklós. ( í réi arckép.) Bárd Miklóe költészete egy nagyszerű 
múltnak késői, eredeti színpompájú virágbabomlása. — 11. sz. Berzeviczy 
Albert : Kazinczyról. Elnöki megnyitóbeszéd a M. T. Akadémia Kazinczy-
emlékünnepélyén 1931 október 18-án. Kazinczy életének talán legnagyobb 
tragikuma, hogy az elismerés és dicsőség, mely iránt fölötte érzékeny volt, 
élete alkonyán elhagyni látszott őt ; pedig csekélyebb jutalomért nagyobb 
szolgálatot senki nem t e t t irodalmunknak, mint Kazinczy. — Horváth János: 
Kazinczy emlékezete. Világnézet és irodalmiság tekintetében Kazinczy egy-
aránt a felvilágosodás neveltje s egyénisége alaprétege mindvégig telítve maradt 
racionalisztikus elemekkel. Kazinczy kora megismételte, de más alapon s 
önként, amit irodalmunk első századai kénytelenségből ha j to t t ak végre: nyel-
vünknek és általa műveltségünknek európai minta szerinti átidomítását. 

Irodalomtörténet. 2 
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A reíorm müvét nem Kazinczy kezdte, de ő fogta fel szabatosabban a moz-
galom különleges irodalmi vonatkozásait, vezette át irodalmi területre a ter-
vezett reformot, fegyelmezte meg stíl- és ízléselvek szolgálatára a már jól-
rosszul megindult nyelvújítást, s váltotta fel a „profán filozófus" eszményét 
a „szépíró neológus"-éval. Ö igyekezett szépirodalomként, választékos nyelv-
művészetként előlegezni az ú j világnézet kulturális következményét. — Voino-
vich Géza: Keveháza. Arany János Keveháza c. ismert, nagybecsű elbeszélő 
költeménye keletkezésének története és értékelése. — Eadó Antal: Arany János 
olaszul. Umberto Borsa Toldi- s Toldi estéje-fordításának ismertetése és 
bírálata. 

D e b r e c e n i S z e m l e . —• 1931. évf. 7. sz. Dercze Lajos: A debreceni 
színház megnyitása: Jókai és Jókainé. A debreceni színházat 1865 okt. 7-én 
nagy ünnepélyességgel avat ták fel. Az ünnepi prológust Jókai írta s felesége 
szavalta el. — Kardos Albert: Ott volt-e Kazinczy a Csokonai temetésén? 
Közvetett bizonyítás és Kállay Ferenc Kölcsey-életrajza alapján egészen bizo-
nyos, hogy Kazinczy o t t volt Csokonai temetésén. — Dömötör Sándor: A deb-
receni lunátikus élettörténetéhez. Jókainak A debreceni lunátikus c. elbeszélése, 
mint a cikk adataiból megállapítható, közvetlenül szájhagyományos versek 
ismeretén alapul. — Dénes Tibor: Vajda János lelki fejlődése. Rövid tanul-
mány a címben írt tárgyról. — 11. sz. Belohorszky Ferenc: Bessenyei lírai 
költészete. Bessenyei elmélkedő költeményeinek tárgyai a voltairianizmus gon-
dolatvilágának tárházából valók. Elmélkedései alapvonása: a szkepticizmus. 
Egyébkéijt ő volt az első, aki a szentimentális-romantikus érzóskultuszt irodal-
munkban először papírra veti. — Dercze Lajos: Debrecen kegyelete Arany 
János iránt. Debrecen adománya Arany budapesti szobrára 127 f r t 20 kr., 
a szalontai szoborra pedig 10 frt volt. 

Deutsch-Ungarische Heimatsblätter. —1931. évf. 3—4. sz. Josef 
Trostler: Ungarns Eintritt in das Literarhistorische Bewusstsein Deutschlands. 
(III .) Hosszabb tanulmány a XVI—XVII. századi magyar-német szellemi kap-
csolatok nyomairól. 

E t h n o g r a p h i a . — 1931. évf. 3. sz. Solymossy Sándor: Népmeséink 
sárkány alakja. Megállapítható, hogy keleti eredetű meséink sárkányalakja 
különbözik a nyugati sárkányképzettől. Beletartozik ősi hitvilágunkba, mint az 
alvilág egyik démoni képvselője. Lényegében emberi lény, aki otthon ilyenül 
él: gonosz, falánk, romboló természetű, de nem tipikusan állatforma, csak 
azzá változhatik, amint átalakulhat tetszésszerint bármi más alakba is. 

G y ő r i Szemle . —1931. évf. 6—7. sz. Jenei Ferenc: Kazinczy Sallus-
tius-fordítása és Streibig győri nyomdász. A címben írt kérdés rövid ismerte-
tése Kazinczy kiadott levelei nyomán. — Timár Kálmán: Győri vonatkozású 
magyar kódexek. A Csemez-töredék, a Révai- és Cseeh-kódex rövid leírása. 

Irodalomtörténeti Közlemények. — 1931. évf. 3. sz. Voinovich 
Géza: Arany és Byron. Arany a XIX. század ötvenes éveiben jól megtanult 
angolul. Shakespeare nyelvéhez kíván közeledni, de más kiváló költők is hat-
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nak rá: Bums népies üdesége, Ossian méla szomorúsága. Moore lágy dalla-
mai. De legjobban vonzódik Byronhoz. Csábította annak a szokatlan műfor-
mája, képeinek özöne, színeinek áradata. Az összefoglaló jellegű tanulmány a 
Byron-hatást végignyomozza Arany egész költészetén, de legrészletesebben 
tárgyalja a Bolond Istók-kai kapcsolatban. — Timár Kálmán: A Lázár-kódex 
forrásai. (I.) A kódex példáit illetőleg a legérdekesebb eredmény, hogy néhány 
példa közvetlen forrásául Temesvári Pelbárt beszédei bizonyultak. — Szabolcsi 
Bence: A XVI. századi magyar históriás énekek és zenéjük. (I.) A régi nem-
zeti-népi műveltség világában, ha talán kevesen olvasnak is, annál többen éne-
kelnek, s a XVI. század Magyarországában nincs éles határ népi és úti 
hagyomány, paraszti és nemesi előadás között. A XVI. század melódiakincse 
jelentékeny részben elveszett számunkra, de annál, ami egykorú históriás 
szöveg mellett ránk maradt, jóval többet ismerünk. Hogy így van, az a 
dallamok népszerűségének köszönhető. A magyar közönség később — mikor 
epikus szövegük feledésbe merült, — egyházi énekeket énekelt rájuk. Ami 
előadásukat illeti, legalább egy részükről fel kell tennünk, hogy hangszeres 
előadással került előadásra. — Hajas Béla: Vörösmarty Mihály és Perczel 
Etelka. (I.) Vörösmarty eszményképe, Perczel Etelka 1807 nov. 2-án szüle-
te t t a börzsönyi (Tolna m.) kastélyban. Gondos nevelésben részesült. A költő 
először Klivényi Jakabhoz 1822-ben írt verses levelében érinti bánatát, mely 
reménytelen vonzalmából fakad. Etelka — az eddigi adatok szerint — nem 
adott okot arra, hogy Vörösmarty félreértse a köztük levő viszonyt; a költő 
érzelme tehát egészen egyoldalú vonzalom volt. — Adatközlések: Viszota 
Gyula: Kossuth Lajos levelei a Budapesti Êvlapok ügyében. — Szűcsi József: 
Bajza levelei Kiss Sámuelhez. — Timár Kálmán: Simonyi Zsigmond levele 
Hajnald érsekhez. — R. Hoffmann Mária: Egressy Gábor levele Hugó Károly-
ról. Levél Nyáry Pálnak, Pest vm. másodalispánjának: 1848. I. 5. — Gulyás 
József: Kazinczy Gábor levelei Lévay Józsefhez. A levelek az 1855—1863-ig 
terjedő időkből valók. — 4. sz. Waldapfel József: A Bánk bán történetéhez. 
1. Katonánál, ki tudományos céllal is alapos fotrástanulmánvokat végzett, 
nem lehet mindenben tisztázni a történeti források kérdését; sok adattal több 
helyen is találkoznia kellett; így a merénylet idejének pontos megjelölésével, 
Jadera említésével, az aragóniai király nevével. 2. Bánk bán és a színi cen-
zura viszonyát illetőleg az „utasítások" s a későbbi események sokkal inkább 
igazolják a cenzort a mi szemünkben, mint ahogy saját feljebbvalóival szem-
ben magát igazolhatta. 3. Érdekes, hogy 1834-ben színrekerűlt a budai Vár-
színházban egy Vilii-tánc c. (Püchler Bence után Kiss Jánostól) magyarosí-
t o t t „regényes költemény", amelynek néhány részlete nem egyéb, mint Bánk 
bán-plágium. — Hajas Béla: Vörösmarty Mihály és Perczel Etelka. Perczel 
Etelka 1883 aug. 8-án délelőtt 11 órakor örök hűséget esküdött ifjú Vojnits 
Barnabás de Bajsa szabadkai nagybirtokosnak. 1841-ben Vörösmarty szerelmes 
lett Csajághy Laurába. Innen kezdve Etelka emléke a költő műveiben is elhal-
ványul. — Szabolcsi. Bence: A XVI. századi magyar históriás énekek és 
zenéjük. A históriás ének „gyakorlati" életének egyik legfőbb elve volt a 
szabad variánsok alakítása. Talán ez a mozzanat az, mely a históriás ének 
mélységes népi meggyökerezésének magyarázatát adja. — Nagy Sándor: 
Toldi kompozíciójának kialakulása. A Toldi első hat éneke a második rész 
hatására kerekedhetett ki. Ilosvai Aranynak nemcsak nyersanyagot adott, 
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hanem megmutatta, persze a maga kezdetlegességében azt a kompozició-formát, 
amelyet a szerkesztés legnagyobb magyar művésze egész tökéletességében ki-
képzett. — Gulyás József: Kazinczy Gábor levelei Lévay Józsefhez. — U. a.: 
Kazinczy Gábor levele Dókus Józsefhez. — Waldapfel József: A Borzasztó 
Torony forrása. Katona József A Borzasztó Torony c. darabjának forrása egy 
ismeretlen szerzőjü német regény: „Der böse Findling oder der Schauerthurm". 
— Szabó T. Att i la: Ismeretlen irodalomtörténeti adatok erdélyi kézirattárak-
ból. — Barna János: Fábián Gábor levelei Barna Ignáchoz. 

L i t e r a t u r a . — 1931. évf. 5. sz. Kemény István. Riedl Frigyes. Meleg-
hangú visszaemlékezés a tíz évvel ezelőtt elhúnyt jeles irodalomtörténetíróra. 
— 6. sz. Százesstendö'e levél. (Lukács Móric halálának ötvenedik évforduló-
ján.) — 8. sz. (r. m.): Négyszemközt Vikár Bélával, a magyar Mezzofantival. 
Riportszerű cikk. (Érdekes esetek a jeles íió és műfordító életéből.) 

• 

M a g y a r K ö n y v s z e m l e . — 1930. évf. 3—4. sz. Deér József: Szkitia 
leírása a Gesta Ungarorumban. Az irodalmi és mondai előzmények, továbbá 
Anonymus és a krónikák Szkitia-leírójának ismertetése után a Gesta Ungarorum 
Szkitiájá-nak a párhuzamok módszerével kikövetkeztetett töredékes szövegű, 
latinnyelvű leírása. — Veress Endre: A Marsili centenáriumi kiadványok magyar 
vonatkozásai. Tizenkét olasznyelvű kiadvány vázlatos ismertetése. U. a.: 
Űjabb töredék a Lupuj és Máté vajda hartzáról való énekből. Adatközlés. — 
Goriupp Alisz: Az Életképek szerkesztőváltozása 1847-ben. Az ellenzéki hírű 
Életképek megszüntetésére irányuló akció 1846 augusztusában indult meg s 
azzal végződött, hogy a lap kiadói joga Frankenburgé maradt és évi 120,0 f r t 
jövedelmet biztosított neki, hatszázat Jókaitól, az új szerkesztőtől és hat-
százat Heckenasttól, a kiadótól. — Asztalos Miklós: Adatok Frölih János, 
Frölich Dávid és Serédi János irodalmi munkásságához. Adatközlés. — Zoványi 
Jenő: Bársony György naplói. Adatközlés. — Iványi Béla: Könyvek, könyv-
tárak, könyvnyomdák Magyarországon. (IV.) Adatközlés. — Pukánszkyné 
Kádár Jolán: A Todoreszku—Horváth-könyvtár ismeretlen régi magyar nyom-
tatványai. (II.) Könyvészeti leírás. — Jakubovich Emil: Nagy Lajos király 
oxfordi kódexe, a Bécsi Képes Krónika kora és illuminátora. A magyar Aujouk-
nak (I. Károlynak és Nagy Lajosnak) voltak állandó alkalmazású, hivatásos 
nem egyházi renden levő udvari festőik s a két illuminált kódex műhelye is 
a királyi udvarban kereshető. — Hoffmann Edit: Ismeretlen Korvin-kódex. — 
G. P. : Gr. Berchényi László luzancy-i könyvtára. — Tóth László: Garampi 
lécsi nuntíus levele Kérai Simon krónikájának eredeti kéziratáról. Adatközlés. 

M a g y a r N y e l v . — 1931. évf. 9—10. sz. Jakubovich Emil: Honfog-
lalási hősi énekeink előadásformájához. Legközelebbi nyelvrokonaink: a vogu-
iok és osztjákok hősi énekeinek jellegzetes sajátságai világoságot árasztanak 
krónikáink egyik eddig homályosnak látszó mondására, mely szerint a hét 
honfoglaló kapitány énekeket szerzett sajátmagáról és ezeket hírnevének és 
dicsőségének a nép közt való elterjedéséért és az utódok emlékében való 
fennmaradásáért énekeltette. A vogul és osztják hősi énekek analógiájából 
immár kétségtelen, hogy magyar hősi énekeinkben is mint élők szólaltak meg 
a honfoglaló hősök, kapitányok, első személyben beszélve önmagukról. 
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M a g y a r N y e l v ő r . — 1931. évf. 7—8. sz. — Kardos Albert: Kazinczy 
Ferenc halálának századik évfordulóján. Ünnepi megemlékezés. — Bebesi 
István: Petőfi-nyomok Ady nyelvében. Részletes nyelvészeti tanulmány. — 
Kardos Albert: Kazinczynak „rendes", másnak különös. Kazinczy stílusában 
a „rendes" majdnem az ellenkezőt jelenti; ha nem is rendkívülit, legalább is 
különöst, szokatlant, néha pedig érdekest. 

M a g y a r - Z s i d ó Szemle . — 1931. évf. 6. sz. Zsoldos Jenő: Kóbor 
Tamás regényköltészetének zsidó tartalma. Rámutat arra, hogy Kóbor Tamás 
nemcsak reális bemutatója a zsidó életnek, hanem „zsidóvá élte á t regény-
alakjai életét". Szépirodalmi életműve igazi zsidó érték. — 7—9. sz. Zsoldos 
Jenő: A biblia, a midras és a zsidó Mikes Törökországi Leveleiben. A cím-
ben írt tétel részletes fejtegetése a következő címszók szerint: Bizalom, remény; 
Szavak és szólások; Midrási nyomok Mikes leveleiben. 

N a p k e l e t . — 1931. évf. 9. sz. Halász Gábor: Kazinczy emlékezete. 
Kazinczyban az ízlés következetes. Fiatalkori döntő benyomásai vezetik mind-
végig, két akkor megtalált ideál: az elegáns erudiciójú és írású Báróczy és az 
életstílusával képzeletét még munkáinál is jobban megkapó Goethe. Melléfogás 
és rátalálás egybeível az ízlésében, mint az egyéni hibák és erények, a ver-
sengő féltékenység és a kétségtelen vezetésre hivatottság a vezéri szerepében. 
— Hajnóczi István: Bánk bán a kolozsvári pályázaton. Bizonyosra vehető, 
hogy Bánk bán a kolozsvári pályázatra készült, ott részt is vett. de a pálya-
müveknek még jobbik fele sem jutot t be, mert Döbrentei és társai a maguk 
korának divatán, irodalmi ízlésén felülemelkedni nem tudtak. — 12. sz. 
Leffler Béla: Fredrik Böök, a svéd „halhatatlan" s Magyarországról szóló 
könyve. F. Böök svéd egyetemi tanár és akadémikus, Gyulaira emlékeztető 
irodalmi kritikus, Resa tili Ungern (Stockholm, 1931) címen 300 lapnyi ter-
jedelmű könyvet ír t Magyarországról. Legértékesebb két fejezete a trianoni 
békéről és Tormay Céciléről szól. A mű — Leffler Béla fordításában — ma-
gyar nyelven is meg fog jelenni. A cikk függelékeként egyelőre a Tormay 
Céciléről szóló irodalmi arckép jelent meg. 

Népünk És Nyelvünk. — 1931. évf. 7—9. sz. Mészöly Gedeon: 
Mátyási József és Kalászkaparék-ja. Mátyási József Farsangfarki tanítás c. 
hosszabb versének közlése. 

N y u g a t . — 1930. évf. 18. sz. Elek Artúr: Patthy Károly. Megemlé-
kezés a jeles műfordítóról, Péterfy Jenő barátjáról. — 21. sz. Kosztolányi 
Dezső: Osvát Ernő. Megemlékezés a Nyugat egykori szerkesztőjéről. — 22. sz. 
Feszty Árpádné: Bródy Sándor. Visszaemlékezésszerű adatok. — 23. sz. 
Osvát Kálmán: Osvát Ernő. Életrajzi adatok. — 24. sz. Móricz Zsigmond: 
Bornemissza Péter Elektrája. A fordítás lelkes ismertetése. 

Pannonhalmi Szemle. — 1931. évf. 3. sz. Seheimann Egyed: A pro-
testáns cenzúra teljes kialakulása. Állandó intézménnyé az 1646. évi szatmár-
németi zsinat tette az előzetes cenzúrát a ref. egyház kebelében, míg az 
ágostaiaknál kezdet óta megvolt, legalább Erdélyben. (A címben írt értekezés 
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a szóban forgó kérdés fejlődését a legújabb időkig figyelembe veszi.) — 
Klemm Antal : Szeder Fábián nyelvtudományi és nyelvművelő működése. 
Részletes tanulmány Szeder F. nyelvtudományi munkásságáról. Érdekes adata, 
hogy a jeles tudós a pesti egyetemen a magyar nyelv és irodalom tanszékét 
nem kapta meg, jóllehet, első helyen volt jelölve. Helyette Horváth Istvánt 
nevezték ki; az akadémiai levelező tagságáról pedig lemondott, mert „sok 
ígérgetés után sem választották meg rendes tagnak". 

P á s z t o r t ű z . — 1931. évf. 15. sz. Gál Kelemen: Bölöni Farkas Sándor, 
az északamerikai utazó. Centennáris megemlékezés a híres útleíróról. — 18. sz. 
Ligeti Ernő: Az érsemlyéni Kazinc.zy-ünnepségek. Riportszerű, részletes köz-
lemény. — 23. sz. Szalai Farkas: Néhány nevezetes íróról. Visszaemlékezes. 
(Arcképpel.) 

S z á z a d o k . — 1931. évf. 7—8. sz. Hóman Bálint: A Ii. Géza korabeli 
Névtelen. Madzsar Imre akadémiai székfoglaló értekezésében kimutatni óhajtja, 
hogy XIII—XV. századi krónikáink elveszett ősforrása nem Szent László 
uralkodásának végső éveiben, hanem II. Géza alatt jö t t létre. Hóman Bálint 
szerint Madzsar téves eredményre jutott . A stiláris egyezésekből az 1152 előtti 
krónika-részlet egységes fogalmazását vélte megállapíthatónak, holott becses 
összehasonlító anyagával — akarva nem akarva — a Szent László-kori 
Gesta Ungarorum II. István-kori folytatásának és II . Géza-kori átdolgozásá-
nak létezéséhez szolgáltatott újabb értékes stíluskritikai bizonyítékokat. 

T á r s a d a l o m t u d o m á n y . — 1931. évf. 3—4. sz. Ijjas Jankovits Antal: 
A magyarországi zsidó írók új útjai. Az a különbség, ami a zsidó és nem 
zsidó írók magyar alakjaiban van meg, nem egyéb, mint a szerző lelki alka-
tának bennük való megismétlődése. 

Theologiai Szemle. — 1931. évf. 1—5. sz. Incze Gábor: A ma-
gyar református imádság a XVI. és XVII. században. A kérdés irodalmát 
egész terjedelmében felölelő, idézetekkel bőven megtűzdelt, majd kétszáz lapot 
kitevő tanulmány végső megállapítása szerint a tárgyalt korszakban sokkal 
jelentősebb helye volt az imádságnak a prédikáció mellett, mint manap-
ság van. 

II. Hírlapok. 

B u d a p e s t i Hir lap . — 1930. évf. 249. sz. Florio Banfi: Szent Lázár 
szőleje, avagy a budai csodás szüret. Temesvári Pelbárt egyik morális mesé-
jének változatai föllelhetők számos középkori latin vallásos irodalmi műben. — 
Moesz Gusztáv: Petőfi virágai. Népszerű ismertetés Petőfi költészetének 
növénytani vonatkozásairól. — Petri Mór: Diákom, Ady Endre. Visszaemlé-
kezés Ady Endre műkedvelő színészkedésére és ügyvédi írnokságának idejére. — 
1931. évf. 32. sz. Ravasz László: Prohászka Ottokár. Ünnepi megemlékezés 
a néhai jeles egyházfejedelemről és íróról. — 43. sz. Négyesy László: Nemzeti 
jelleg és irodalom. Észrevételek Hegedűs Lórándnak a Cobden-szövetségben az 
Ady-kérdésről s a nemzeti jellegnek az irodalomban való szerepéről tar tot t 
előadására. — 55. sz. Négyesy László: Szellemi életünk torzképe. Válasz 
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Móricz Zsigmondnak a Nyugat c. folyóiratban megjelent Négyesy és Hegedűs 
vitáját érintő cikkére. — 62. sz. Pékár Gyula: Hazafiság és nemzetköziség. 
(Elnöki megnyitóbeszéd a Petőfi-társaság ötvenötödik közgyűlésén.) Halad a 
bomlasztó munka. A minap már akadt egy magyar író, aki úgyszólván beállt 
az utódállam magyarellenes propagandistájává. — 67. sz. Horánszky Lajos: 
Egy magyar író tragikus bűnhődése. Hosszabb cikk Kuthy Lajosról, aki, mint 
ismeretes, az önkényuralom idején hivatali állást vállalt s e miat t a magyar 
társadalom kiközösítette. — Négyesy Lászlóról a tanítványai. Nyilatkozat 
arról, hogy Négyesy L., a budapesti egyetem érdemes tanára, nemcsak a 
tudomány régi igazságait, hanem új eredményeit is mindig igaz megértéssel és 
méltánylással hirdeti. (A cikket Négyesy nyolc tanítványa ír ta alá.) — 
72. sz. Radó Antal : Üj olasz Petőfi-fordító. Az „I. Grandi Serittori Stranieri" 
( = Nagy külföldi írók) c. vállalatban megjelent, Silvia Rho-tól származó, 
szabad versekben készült Petőfi-fordítás ismertetése. A kötet az Apostol-t, a 
Bolond Istók-ot és 19 kisebb költeményt foglal magában. A fordítás elég hű, 
de egyes idiotismusokat a fordító félreértett. — Szász Károly: A szerelem 
költője. Emlékezés Tóth Kálmánra születése százéves fordulója alkalmából. — 
77. sz. Tordai Ányos: Gárdonyi Géza útja az egri vár földjébe. Naplójegy-
zetek Gárdonyi életének utolsó napjairól. — 99. sz. Gyalui Farkas: Petelei 
István szerelmcsleveleí — feleségéhez. Adatközlés. — 139. sz. Zlinszky Ala-
dár: Bánóczí pályakezdése. Részlet a M. T. Akadémiában 1931 jún. 22-én 
fölolvasott emlékbeszédből. — 150. sz. Szász Károly: Arany, Gyulai, Tisza. 
A három nag}- ember közös vonása: az erős nemzeti érzés, tiszta erkölcsi 
érzék, józanság s olcsó népszerűség kerülése. — Horánszky Lajos: A százéves 
Balatonfüred. Megemlékezés a Kisfaludy Sándor kezdeményezésére 1831 július 
2-án megnyílt balatonfüredi színházról. — 168. sz. Hegyaljai Kiss Géza: 
Gárdonyi, az olvashatatlan írású pataki diák. Adatközlés Gárdonyi Géza 
diákkoráról. — 174. sz. Papp Viktor: Péterfy Jenő, a zenekritikus. Péterfy 
zenekritikusi működésének legfeltűnőbb pontja: Wagner-ellenessége. — 216. sz. 
Szász Károly: A Zichy-ház. Irodalomtörténeti vonatkozású, érdekes adatok 
Szász Károly, a költő-püspök és Zichy Antal barátságáról. 

K a l o c s a i N é p l a p . — 1931. évf. 53. sz. Horváth V. Géza: Petőfi 
egyetlen sírverse a kalocsai temetőben. Spányik Kornélné, Csopay Vilma buda-
pesti gimn. tanárnő dédatyjának, az 1848 márc. 21-én elhúnyt Szabó Ferenc-
nek kalocsai síremlékén tízsoros felirat olvasható. Családi hagyomány szerint 
állítólag Petőfi műve. (A cikkben olvasható felirat szövege inkább csak vers 
módjára tördelt prózai felirat.) 

M a g y a r s á g . — 1931. évf. 67. sz. Az új tót irodalomban Ady hatása 
a legnagyobb. A Literatura érdekes cikket közöl Ady Endrének a 
szlovák irodalomra gyakorolt hatásáról. A cikkíró ezt a hatást veszé-
lyesnek tar t ja a fiatal t ó t irodalomra. — 169. sz. Meghalt Gárdonyi Géza 
özvegye. Napihír arról, hogy Győrben 1931 májusában, 61 éves korában meg-
halt özv. Gárdonyi Gézáné, szül. Csányi (Molnár) Mária. — 190. sz. Darnay 
Kálmán: Kazinczy békejobbját nyújtja Kisfaludynak. Alkalmi cikk Kazinczy-
nak és Kisfaludy Sándornak Pápay Sámuelhez intézett levelei alapján. Érde-
kes utalással a Sümegi Állami Darnav-múzeum irodalmi ereklyéire.) 



24 FOLYÓIRATOK S Z E M L É J E 

Pesti Hírlap Vasárnapja. — 1930. évf. 52. sz. Tábori Kornél. 
Madách Imre ismeretlen verse. Zenéjét szerezte Lányi Viktor. A szöveg a bécsi 
titkos levéltár anyagából került elő. 

P e s t i N a p l ó . — 1931. évf. 72. sz. Móricz Zsigmond nyilatkozik. 
„Egyetlen szó sem igaz abból, hogy én a cseh kultúrát a magyar földbe 
helyeztem". — 82. sz. Polónyi Dezső: Modem képrombolók. Szekfű Gyula: 
Politikai történetírás c. tanulmányának éleshangú bírálata. (Tiltakozás Szekfű 
amaz állítólagos megállapítása ellen, mely szerint »az egész eddigi magyar 
történetírás csak szabadságfrazeológia, függetlenségi romantika, ,kismagyar' 
történetszemlélet volt, ami a liberalizmus .betörése' óta nem ismert mást, mint 
.erdélyi szabadsághőst és nyugati aulikust' s ezért az új iskola ,a nacionális 
mezbe öltözött demagógiának rettenthetlen visszautasítása' mellett, igazi 
nacionalista történetet ír ; mivel mottója .nyugati, királypárti és klasszikus,.«) 

Ú j s á g . — 1931. I I I . 8. Szűcs Nándor: Nagykőrösön megtalálták azt 
az ,.Iskolai törvényt", amelyet Arany János „tanár úr" szerkesztett. A cikk 
közli a címben jelzett iskolai fegyelmi szabályokat, továbbá Arany János 
dolgozószobájának és íróasztalának képét. 


