
F O L Y Ó I R A T O K S Z E M L É J E 
(Folyóiratok és hirlapok irodalomtörténeti vonatkozású cikkei. 

Munkatársak: Alszeghy Zsolt, Baros Gyula, Pintér Jenő.) 

1. Folyóiratok. 

Budapesti Szemle. — 1933. évf. 2. sz. Kéky Lajos: Négyesy László 
(1861—1933). Mint minden olyan írónak, aki nemcsak szobatudós, hanem a 
közéletnek tágabb terén is működik, Négyesynek a hatása és értéke sem mér-
hető meg ránkmaradt dolgozatai alapján. Irodalmi törekvései mellett erős 
nemzetnevelői becsvágy is élt Négyesyben. Nemcsak kötelességtudásban, hanem 
gondolkodásban, erkölcsben és érzésben is egész ember volt. — Horváth Jenő: 
Gr. Batthyány Kázmér és emlékiratai. Érdekes tanulmány a szabadságharc 
egykori külügyminisztere emlékiratainak sorsáról. — 3. sz. Berzeviczy Albert: 
Negyven esztendő. Apponyi A. gr., Herczeg F. és Kozma A. munkásságának 
rövid jellemzése — elnöki megnyitó keretében — abból az alkalomból, hogy 
a nevezettek már negyven éve tagjai a Kisfaludy-Társaságnak. — Balogh Jenő: 
Gróf Széchenyi István regénye és éjtszakája. Hegedűs Lóránt- ilycímű ú j művé-
nek tanulmány szerű ismertetése és bírálata. — Olay Ferenc: Egy kisajátított 
magyar tudós. Kitaibel Pál (1757—1817) világhírű növénytudós munkásságá-
nak ismertetése és magyarságának védelme. — Kéky Lajos: Sajó Sándor 
(1868—1933). Kegyeletes megemlékezés a nemrég elhúnyt jeles költőről. „Mi 
éli túl költészetéből?..., ha több nem is, de hazafias költeményeinek búgó 
kórusából még nemzedékeken keresztül hangzani fog három nagy éneke: Magyar-
nak lenni. . . , Vagyunk még magyarok . . . s a Magyar ének 1919-ben." 

D e b r e c e n i Szemle . — 1933. évf. 1. sz. Hankiss János: Jegyzetek 
Az ember tragédiájához. Az ember tragédiája az „Untergang des Abendlandes" 
betegségével oltja be és a végleges „Untergang" ellen így teszi immúnissá a 
világháborút követő kor emberét. Biztosra vehető, hogy világsikerének most 
már semmi komoly akadálya nincs. -— Juhász Géza: Eötvös József. (Bészlet 
egy készülő irodalomtörténetből.) Eötvös regényei s állambölcseleti munkája 
fordításban áttörnek a nyelvi határon, volt mondanivalójuk Európának is. 
Írójuk magas eszményisége túl fogja élni a vad önzés mai apostolait. — Clauser 
Mihály: A szigeti veszedelem az irodalomtörténetben. Annak az útnak ismer-
tetése, melyen át a Zrinyiász a nagyközönséghez jutott . — Sipos Lajos és Hankiss 
János: Dobozy Mihály és hitvese a francia irodalomban. Kiegészítő adatok 
Viszota Gyula e témáról írt tárgytörténeti tanulmányához. 

Egyetemes Philologiai Közlöny. — 1932. évf. 10. sz. Kasztner 
Jenő: A Jókai-kódex és az obszervans kódexirodalom. (I.) A szerző spirituális 
gondolkodású ferencrendi szerzetes volt s előtte olaszországi kézirat feküdt. 
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A Jókai-kódex 21 azonos fogalmazású fejezetet tartalmaz a Fiorettivel. Mivel 
pedig ennek keletkezési ideje 1350 tá jára tehető, magyar testvére mindössze 
néhány évtizeddel fiatalabb nála s vele közös ihlet szülötte. — Koszó János: 
„Nyugat alkonya"-hangulat a XIX. század első felében és Magyarország. (I.) 
Lenau gyorsan kiábrándult Amerikából s helyébe iktatta a magyar paraszt-
romantikát. Megerősítette a német költő ily irányú hatását , hogy hamarosan 
világirodalmi utódai akadt Petőfiben. — Waldapfel József : Balog István egykorú 
Karagyorgye drámája és a szerb színészet kezdete. (I.) Balog István a Czerni' 
Gyúró című darabot 1812 júliusában írta. E darab szerb folklorisztikus szem-
pontból ie figyelmet érdemel, mert megelőzi a Herder hatása alatt meginduló 
érdeklődés nagyobbarányú kibontakozását s az első jelentékenyebb népköltési 
gyűjtemény megjelenését. — Mally Ferenc: Boiardó Orlando Innamoratójának 
magyar vonatkozásai. Adatok az olasz-magyar irodalmi kapcsolatok törté-
netéhez. 

Erdélyi Helikon. — 1933. évf. 1. sz. Komlós Aladár: Kassák Lajos. 
Kassák igen erőteljes, de inkább egyszerű, mint titokzatos egyéniség. Elbeszélő 
műveinek — önéletrajzát kivéve — gyengéje, hogy Kassákból hiányzik a meg-
figyelés képessége. Lírája vegyes értékű, vannak szép vereoi. Sok új formával 
próbálkozott meg, de művei közöl becsesebbek azok. melyekben kevésbbé feltűnő 
az újszerűségre-törekvés. — 3. ez. Szegő Endre: Kosztolányi Dezső. Koszto-
lányi impresszionista költő, a reflexiótól nem érintett aktuális valóság énekese. 
A halál állandó közelléte, társulása minden dolgainkban, valósággal múzsája e 
költőnek. Ami a regényeiben és elbeszéléseiben tükröződő epikai látást illeti, 
az csak egy másik megnyilatkozása líraiságának. 

Élet. — 1932. évf., 1. sz. Staud Géza: Dráma és irodalom. A dráma 
lényegéhez tartozik az előadási elem, mint forma-meghatározó. A fejlődés folya-
mán az irodalmi elem ismételve elnyomta ezt. Egészséges kiegyenlítődés nélkül 
igazi drámát nem lehet elképzelni. — 2. sz. Brisits Frigyes: Az irodalmi érté-
kelés válsága. A klasszicizmus és romanticizmus harcára utalva figyelmeztet 
arra, hogy az irodalmi értékelésben két felfogás harcol: a dogmatikus fel-
fogás és a szabad, minden kész kategóriától független szemlélet. Hangsúlyozza, 
hogy a kettő nem szükségképen áll szemben, és az elvtelen zsurnaliszta eszté-
tikának máris mérhetetlen a kára. Az irodalmi értékek formái s szabályozó 
elvei bennünk élnek; a dogmatikus felfogás csak akkor lesz hibás, ha az ideálok 
formáját megmerevíti s azt hiszi, hogy a kifejezés útja és módja befejeződött, 
kész. — 7. sz. Alszeghy Zsolt: A katolikus kritika. Alapelve az igazság, ame-
lyet nem befolyásol, hanem tudat alatt á tha t a világfelfogás. Mértékelő szem-
pontja azonban nem a világnézet, hanem az irodalmi érték. — 15. sz. Szokolay 
Béla: A nyomtatott iniciáléról. Az első iniciálék a nyomtatásba pótolt betűk 
voltak; a nyomdát erre Gunther Zainer augsburgi nyomdász kezdette fel-
használni. Az alapelv az volt, hogy a betű foltja köré csak annyiban szabad 
díszt, kompozíciót helyezni, amennyiben az a betű értelmét el nem homályo-
sítja. Ebben a szellemben jellemzi Negker, Weiditz, Dürer és Holbein betűit. 
Olaszországban szakad szét a kötött forma, s innen visz a fejlődés útja Rat-
dolt, Tory, W. Morris, .John Dav és Pissaro alkotásain á t a mai új kísérle-
tekig. — 18. sz. Berényi László: A színház válsága. A színház és a film har-
cát mutatja be, de mind a kettőnek más-más területet jelöl meg, s a fejlődés 
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ütját azon várja. — 19. sz. Brisits Frigyes: Börzsönyben. Képben és leírásban 
bemutatása Vörösmarty börzsönyi lakóházának, amelyet a bonyhádi plébános 
most emléktáblával látott el. — 20. sz. Dénes Tibor: Szabó Dezső 1932-ben. 
À szerző úgy hiszi, hogy a Karácsony Kolozsvárt című regénnyel Szabó Dezső 
lélekben is, írásban is a megtisztult továbbfejlődésnek új útjára jutott el. — 
22. ez. Alszeghy Zsolt: Irodalmunk kérdése. A Pázmány-egyesület vitaestjén 
mint vitarendező rámutat arra, hogy a katholikus világnézetű világi irodalom 
csak a mult század végén indult tudatos fejlődésnek, s legújabban a szociális 
érzés meleg kifejezésében méltó sikereket aratott . De felveti a kérdést, miért 
marad a líra terén, miért nem tud a drámában és regényben igazán értékes 
alkotásokat teremteni? — Dénes Tibor: Arany János. (Ünnepi megemléke-
zés.) — 24. sz. Kunszery Gyula: A nézőtér dramaturgiája. Paul Emst és 
W. Scholz fejtegetései alapján azzal a kérdéssel foglalkozik, mit vár a néző-
közönség a drámai előadástól, s mennyiben hatot t a néző és író között szük-
séges belső viszony a dráma fejlődésére. — Mihály László : ölvedy László. 
(Megemlékezés a korán elhúnyt felvidéki poétáról.) 

Győri Szemle . — 1932. évf. 10. sz. Gálos Rezső: Verseghy Ferenc 
könyvtára 1910-ben. Az érdekes adatközlésből kitűnik, hogy Verseghy könyv-
tára 1910 táján 7—800 kötetre terjedhetett. A gyűjteményben aránylag sok 
színdarab és antiklerikális pamflet lehetett. A töredékes jegyzék a költőnek 
107 magyar könyvét említi. 

Literatura . — 1933. évf. 2. sz. F. Fiirth Margit: Találkozásaim 
Kaffka Margittal. Egy tanítvány visszaemlékezése Kaffka Margitra, a polgári 
iskolai tanárnőre. — Koszó János: Szellemtörténet vagy pozitivizmus. A légi 
iskola tehetségesebb képviselői is mindig tudtak nagyvonalúak, szintetikusan 
gondolkodók lenni; viszont akármilyen „szellemtörténész" is valaki, ha nem 
t.ud a holt anyaghalmazba lelket lehelni, erőtlenné válik, bármilyen erőszakos 
konstrukciókra vetemedik is. 

M a g y a r K ö n y v s z e m l e . — 1931. évf., 1—4. sz. Pukánszky Béláné 
Kádár Jolán: Az országos Széchenyi-könyvtár színészettörténeti forrásanyaga. 
II. Az újonnan rendezett színlapgyüjteménv ismertetése. A gyűjtemény magva 
id. Szinnyei József gyűjtéséből származik s legrégibb darabja az 1793 nov. 
16—17-i kolozsvári előadás színlapja. — Adatközlések: Bártfai Szabó László: 
Ender János levelei gr. Széchenyi F. arcképéről. — Iványi Béla: Könyvek, 
könyvtárak, könyvnyomdák Magyarországon. (V. közi.) — Waldapfel Eszter: 
Egy ismeretlen Szent Erzsébet-legenda az admonti bencéskolostor könyvtárá-
ból. — Laziczius Gyula: Egy ismeretlen magyar vers a XVI. századból. Egy 
1580 tájáról való „Az tekyletee iffijvvnak, Hunyadi Lazio, 1 nak, Hvnyadi 
János eoregbik fianak kepe" felírású egyleveles nyomtatványon olvasható 16 
soros verses szöveg (— Hunyadi László önjellemző sorai.). — Bartha Dénes: 
Helyreigazítás a Régi Magyar Könyvtár I. kötetéhez. A Gönczi-énekeskönyv-
nek nincs 1652-es kiadása, tehát a RMK. I. 858. számát törölni kell; az 1654-es 
kiadásnak (RMK. I. 890.) viszont már három példánya ismeretes. — Bartoniek 
Emma: Alexander de Villa Dei Massa computi-ja a Pray-kódexben. — Wald-
apfel József: A Katona Józseftől versei gyűjteményébe másolt Az Estve című 
költemény szerzője. A címben írt vers szerzője Bozóki István, Csokonai első 
és legtehetségesebb követőinek egyike. 
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M a g y a r N y e l v . — 1933. évf. 1—2. sz. Losonczi Zoltán: A Festetics-
kódex kettőzött jelű magánhangzói. A mai köznyelv hosszú magánhangzói a 
Festetics-kódexben gyakran fordulnak elő kettőzött jellel. Ez i t t a hosszúság 
jele. — Ádám Imre: A Schola Salernitana magyarra fordítója. A szerző szerint 
a szóban forgó egészségügyi tanácsokat Hányoky Losonczy István, nagykőrösi 
gimnáziumi tanár, a Hármas Kis Tükör szerzője fordította le magyarra. . — 
Timár Kálmán: Laskai Ozsrát glosszái. Adatközlés. 

M a g y a r N y e l v ő r . — 1932. évf. 7—10. sz. Kardos Albert: Aranynál 
el, Petőfinél le. Jegyzetek Arany és Petőfi nyelvhasználatához. — Веке ödön : 
Vő és meny Arany Jánosnál. Szómagyarázat. 

M a g y a r Zsidó S z e m l e . — 1932. évf. 11—12. sz. Zsoldos Jenő: 
Kazinczy Ferenc és a zsidóság. (I.) A barokk-klasszikus világ és a romantika felé 
hajló életforma érzéskülönbségének egyik lecsapódása: a zsidó irodalom felfede-
zése. Kazinczy Ferenc zsidólátásának irányát is ennek a szellemváltozásnak 
hatása determinálta. A héber költészet és zsidó verselés kevéssé érdekelte. Nem-
csak a magyar nyelv eredetének és rokonságának kérdésében ellenzi a zsidó 
kapcsolat feszegetését, hanem magát a nyelvkincset is annyira mentesnek sze-
retné tudni a hébertől, hogy még a tulajdonnevekben visszacsengő zsidó eredetet 
sem kedvelte. Nyelvesztétikai szempontok vezették. Ez a tartózkodás azonban 
nem gátolta abban, hogy magyar nyelvi jelenségeket ne zsidó példákon 
mutasson be. 

M a g y a r Szemle. — 1933. évf. 2. 6z. Ifj. Iványi-Grünwald Béla: 
Széchenyi-legenda. Hegedűs Lóránt gróf Széchenyi István regénye és éjtszakája 
című művének hosszabb tanulmányszerü bírálata. Az egetvívó Széchenyi-név 
titka — Hegedűs szerint — az 1629-ben nemességet nyert Széchenyi-család 
paraszti származása. Nemcsak a részletekben, hanem az egész munka szellemé-
ben a biológizmus naturalista életfilozófiája az uralkodó. — Katona Jenő: 
Új népiesség? A legújabb magyar irodalom szemléleténél érezzük igazán, hogy az 
irodalom társadalmi funkció is, mely új közösség úttörője és kifejezője egy-
szersmind. Ezért tisztán esztétikai eszközökkel nem is ismertethető, nem is 
értékelhető. Kritikánk alig érti, vagy nem kielégítően eredezteti a legújabb 
irodalmat. Aki pedig a magyar népiesség nagy történeti múltjába tudná e kort 
bekapcsolni, hallgat: Horváth János. — 3. sz. Gratz Gusztáv: Apponyi. Tanul-
mányszerű nekrológ. — Kerecsényi Dezső: Az Arany-évforduló után. Költői 
természetének oly fejlődésrajzára van szükségünk, mely nem „igazi lénye" 
alkalmi kínálásával jelentkezik, hanem megérti az alkotó szellemet autonóm 
és korszerű mozgásában. 

N a p k e l e t . — 1933. évf. 2. sz. Nagy Jenő: Biológiai tévedések a szép-
irodalomban. Érdekes példák arra nézve, hogy szépíróink mily mulatságos bak-
lövéseket követnek el természeti vonatkozások leírásában. — Brisits Frigyes: 
Négyesy László. Mikor ma az irodalomtudomány mindenütt, a valóság vágyá-
tól hajtva, visszatér az egyetlen biztató, a biztos kiinduláshoz: az irodalmi 
jelenségek tényéhez, ez azt mutatja, hogy Négyesy óvatosságának s módszer-
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tani kétkedésének volt s lett újra igaza. — 3. sz. Baros Gyula: Sajó Sándor. 
Nekrológ. 

N é p ü n k és N y e l v ü n k . — 1932. évf. 11—12. sz. Bibó István: 
Dugonics András. (I.) Általános alapvetés. A XVIII. századi magyar művelő-
dési viszonyok ismertetése. 

Országos Közép i sko la i T a n á r e g y e s ü l e t i K ö z l ö n y . —1933. évf. 
6. sz. Sajó Sándor. A jeles költő temetésén elhangzott beszédek és Dávid László 
„Sajó Sándor halálára" írt versének közlése, — 7. sz. Dongó Orbán: Sajó 
Sándor mint tanárvezér. Tömör, hiteles, összefoglaló méltatás a nemrég elhunyt 
jeles lírai költőnek a magyar tanárság érdekében való érdemes fáradozásáról. 

P r o t e s t á n s Szemle . — 1933. évf. 2. sz. Molnár Antal: A magyar 
református kántorkönyv ankétjához. Az elkövetkező hatalmas egyházzenei 
kultúrmunkához belső egységre, egyesítésre, kölcsönös jóakaratra van szükség. 
— Reményi József: Írói felelősség. Az igazi írói erkölcsnek egy síkon levőnek 
kell lennie a művészi és emberi felelősségtudattal, amely, ha az ösztön úgy 
követeli, magában foglalja a nemzet fogalmát is. — K. Grandpierre Emil: 
Tamási Aron. Tamási művészetének legnagyobb újsága: stílusa. A Szabó 
Dezső-veretű szubjektív stílusromantikából kiindulva elérkezik az objektív 
stílusromantikához. „Ábel a rengetegben" című regényében minden erőlködés 
nélkül megvalósította Szabó Dezső kudarcba feneklett álmát: regénnyé emelte 
a népmesét. — Nagy Miklós: Takáts Sándor. Nekrológ. — 3. sz. Kerecsényi 
Dezső: Két évtized irodalomszemlélete (1900—1920). A századforduló táji 
magyar tudományos gyakorlatban három szemléleti irány talált magának pon-
tos fogalmi megjelölést: a filológiai, lélektani és esztétikai. 1900 táján az iro-
dalmi megismerés tudományjellege a „históriai" szó körül kristályosodik ki. 
Az irodalomtörténet magát a nemzeti önismeret eszközévé avatta. Még más 
bűvölet is fogva tar tot ta : az exakt tudományosság. E ponton nem hagyható 
említés nélkül Taine és Brunetiere neve. Az utóbbi névhez fűződő gondolat az 
irodalom komplex életét a műfajok életének egyszerűségébe kényszerítette. 
E mellett a legizmosabb szintetikus elvvel az a szemlélet rendelkezett, mely a 
Taine-i alapokon felépülve a magyar irodalmi fejlődésben a nemzeti lélek meg-
határozható alapvonásait kereste (Beöthy „Kis tükre"). Ez a rendszerező gon-
dolat a magyar irodalmi fejlődés egészét nem tudta magába ölelni. Az egye-
temes literatura résztényeinek összefogására pedig az adatgyűjtő historizmus 
nem mert vállalkozni. Szinte szimbolikus jelentőségű, hogy 1908-ban egy fiatal, 
vidéki tanárnak kellett jönnie, akit az idősebbek aggodalmai nem kötöttek s 
vállalkozott az elijesztőnek látott anyag összefoglalására. Pintér Jenő műve 
megvalósította a pozitívizmus vágyait. A változni készülő szemléleti formák 
csirái azonban már a pozitívizmus teljessége idején is fel-feltünedeztek. Ilyen, 
az akkori tudományos közvéleménytől elütő szemléleti mód rejlik Horváth 
Cyrill befejezetlenül maradt irodalomtörténetében is. A legújabb magyar iro-
dalomtörténet úgynevezett eszme- vagy problématörténeti ága korai ősként 
tekinthet Horváth C. művére. Kevéssel utóbb, ahogy irodalmunk „ketté-
szakadt", ugyanez fenyegette annak tudományos önszemléletét is. Hogy e 
folyamat mozdulatai között bizonyos kiegyenlítődés jelei is tudtak mutatkozni, 
az az 1912-ben alakult Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak volt köszönhető. 
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Az 1908—10 táján ingadozás állapotában levő magyar irodalomszemlélet szí-
vesen fordult a külföldi tekintélyekhez. (Lanson, Petersen, Croce.) 1910 óta, a 
német Dilthey elveinek megismertetésével megindul a küzdelem a mai történeti 
realizmus és az exakt psziehológizmus ellen. A kibontakozó új irodalomszem-
lélet szintézisigénye erősebb volt, mint elődjeé. Az irodalom és alakulása lénye-
gének újabb megfogalmazása mintegy a korszakprobléma gyakorlati megoldá-
sában kereste magának a kiutat. Ilyenül tekinthető elsőnek, bár jelentősége 
más irányba is messze terjed, Horváth János tanulmánya irodalmunk fejlő-
désének főmozzanatairól. ö az irodalom alakulásainak állandó (a szintézis 
alapjául alkalmas) e egyben változó (a korszakos tagoltságot mutató) jegyét 
az „irodalmi tudat"-ban jelölte meg. Más átgondolt rendszerek és alkalomszerű 
ötletek is ostromolják a régit és próbálnak maguk mellett közvéleményt terem-
teni. Az új irodalomszemléletnek nem volt, alkalma, hogy előlegezett elveinek 
gyakorlati igazságát már akkor nagyobb egészű alkotásokban bebizonyíthassa. 
Ennek nyugodtabb időkre kellett maradnia. A szaktudomány jövője, az „igazi 
irodalomtörténet" ezekben az években kezdett szorosan összeforrni az intuitív 
erők birtokosa, a tudós-művészi „kiváló egyéniség" képével. Dilthey mellett 
Simmel, Walzel, Haym, Unger, Max, Wundt, Gundolf és Burdach ennek az 
új tudóstípusnak külföldi előképei. Az 1918—19. évekbeli romokból az általá-
nos restaurációs hangulattól ie támogatva, a múlt eredményeire méltán büszke 
pozitívizmus kelt először életre. Az 1922-ben megindult Minerva azonban 
kiindulópontja lett az új irányok most már konstruktív alkotásának. — Kere-
csényi Dezső: In memomiam. Kegyeletes megemlékezés Dézsi Lajos ée Négyesy 
László elhunytáról. — Kardos Albert: Tóth Árpád életrajzi adatai. Kováts 
József Tóth Árpádra vonatkozó adatainak (1. Prot. Szemle, 1932, 12. sz.) 
helyreigazítása. 

Századok. — 1933. évf. 1—3. sz. Domanovszky Sándor: Anonymus 
é* a II. Géza korabeli Gesta. (I.) Heilig Konrád Józsefnek a Bécsi Magyar 
Történeti Intézet Évkönyvében (1932) megjelent tanulmánya szerint Anonymus 
Gestái II. Géza király idejéből valók és azok írója a király nótáriusa: Barna-
bás. Domanovszky a Heiligtől alkalmazott, kizárólagosan stíluskritikai bizonyí-
tékokra támaszkodó módszert nem tartja kielégítőnek. A XII. századból 
Magyarországon sokkal kevesebb írásos emlék maradt fenn, semhogy azok 
szó- és főképen fráziskészlete stíluskritikai megállapításokra elég alapot nyúj-
tana. — Heilig Konrád: A Pray-kódex néhány problémája. Kiegészítő magya-
rázatok Zalán Menyhértnek a Ргау-kódex-szel foglalkozó, a Magyar Könyv-
szemle 1926—7. évfolyamaiban megjelent nagyobb tanulmányához. 

Széphalom. — 1932. évf. 7—12. sz. Birkás Géza: L'amant blanc. 
Alfred Machard ily című, magyartárgyú regényének ismertetése. 

Tanu. — 1933. évf. 1. sz. (Jan.) Németh László: Arany János. Nincs 
irodalmunknak nagyobb erőkészlete nála. Humora nehézkes, de van benne 
valami nyers igazság. Képzelete félhomályban dolgozik. Legszebb képeiben a 
szellem ellenőrző rétegeinek pillanatnyi bénulása érezhető. Benne is, mint 
Shakespeareban, van egy jó adag szürrealizmus. Szentenciái nem Goethei bölcs 
mondások: egy buja nyelvi képzelet veti fel őket az önkéntelen asszociációk 
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világából. — U. a.: Magyar líra 1932-ben. A csonkamagyarországi legújabb 
lírai termés kritikai áttekintése. „Bizonyára nagy áldás lenne ránk, ha a lírá-
ban felhalmozott szellemi erőt szét lehetne folyatni más területekre; amíg 
azonban erro nincs remény, ne becsüljük le a lírát, mint hatóerőt." „A kritikus-
nak mindenesetre vigyáznia illik, nehogy az elvont jelen lázálmai után a révült 
locsogás korszaka szakadjon ránk." 

Theo log ia i Szemle. — 1932. évf. 2—6. sz. Török Pál: Reformátusok 
az Akadémiában. Hosszabb, statisztikai adatokkal hitelesített, érdekes cikk a 
reformátusok szerepéről a M. T. Akadémiában — alapításától napjainkig. 

T u r á l l . — 1932. évf. 1—4. sz. Bán Aladár: A magyarok eredete finn 
tudós megvilágításában. A finn nyelvtudomány nesztora — Setälä Emil — 
nem tagadja a finn-ugor népeknek a szélesebb körű ural-altáji, költői néven 
turáni rokonkörbe illeszthetését, de a rokonság teljes felderítését csak a nyelv-
tudomány exakt eszközeivel végrehajtott kutatásoktól reméli. — Weöres 
Gyula: Järventaus Arvi, finn regényíró. Järventaus Arvinek (sz. Okluban, 
1883-ban), a mai finn szépirodalom egyik jelesének, két magyar történeti tárgyú 
regénye van. A „Honfoglalás" című a honfoglaló vezérekről szól, „A füstölgő 
ország" (Savuava mua) pedig a mohácsi vészről. — Csekey István: Magyar szer-
zők müvei észt nyelven. A Jókai-fordítások száma tekintetében Észtország a 
hatodik helyen áll a világirodalomban. A magyar irodalomnak lelkes átültetője 
Észtországban Ants Murakin Viljandii leánygimnáziumi tanár (sz. 1892). 

V a s á r n a p . — 1933. évf. 4. sz. Göbl László: Ady és Eminescu talál-
kozása. A legnagyobb román költő, Eminescu lelki alkatát tekintve, épp úgy 
a schizoid típusba tartozik, mint Ady Endre. 

II . Hír lapok . 

B u d a p e s t i Hirlap. — 1933. évf. 6. sz. Hosszabb napihírszerű tudó-
sítás Négyesy László jeles irodalomtörténetíró elhúnytáról. 

Debreceni F ü g g e t l e n Ú j s á g . — 1933. évf., márc. 19. Kardos Al-
bert: Beöthy Zsolt és Szabolcska Mihály. Szabolcska érvényesülését egész pá-
lyája folyamán nagyban előmozdította Beöthy Zsolt jóakaratú támogatása 

M a g y a r s á g . — 1933. évf. 6. sz. Hosszabb napihír arról, hogy Négyesy 
László, a jeles irodalomtudóe, 1933 jan. 7-én az esti órákban Budapesten, 
a Sándor-tér 4. sz. alatti lakásán, régi szívbaja következtében, csöndesen 
elhúnyt. — 12. sz. Móricz Pál: Egy magyar költő sírja köriil. Beszélgetés 
Komjáthy Jenő nővérével. — 27. sz. összeesett és meghalt az utcán Sajó 
Sándor ny. főigazgató, a kiváló költő. Napihírszerü tudósítás a tragikus 
esetről. 

N e m z e t i Ú j s á g . — 1933. évf. jan. 22. Jónás Károly: Apróságok, 
intimitások Jókai életéből. Személyes ismeretségen alapuló adatok közlése. 
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Pes t i Napló . — 1933. évf. febr. 28. Pásztor Árpád: Rozamunda. Az 
irgalmasrendi szerzetesek budai kórházában felvételre jelentkezett Vajda János 
elvált felesége, Bartos Róza. „Utolsó heteiben könyöradományokból élt." — 
Márc. 5. U. az: Rozamunda temetésén. A rákoskeresztúri temetőben márc. 2-án 
temették el Bartos Rózát. „A ravatalozó kapuján nincs gyászjelentés, a kopor-
són nincs egyetlen szál virág sem, egyetlen ember sem jön elbúcsúzni Bartos 
Rózától. Kit temetnek? Kérdezte egy arra járó a részvétlen temetés láttára. 
Valami költő feleségét!" 


