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

Alszeghy Zsolt, Baros Gyula, Brisits Frigyes, Kalmár Anatólia.) 

I. Folyóiratok 
A Cél. — 1935. évf. 1. sz. Bálint János: A magyar parasztság és az 

irodalom. Válasz a Nemzeti Újság november 25-i számában olvasható s a Bálint 
Jánostól Tavaszi szántás címen, parasztköltők verseiből tervezett szemelvény-
gyűjteményre vonatkozó észrevételekre. — 2. sz. Méhely Lajos: Nemzeti lelki-
ismeretünk válsága. Nemzeti szempontú elmélkedés, vonatkozással Móra Ferenc 
pályájára. 

B u d a p e s t i S z e m l e . — 1935. évf. 2. sz. Balogh Jenő: Széchenyi 
államférfiúi munkásságának hét éve. Gróf Széchenyi István Naplói újabban 
megjelent negyedik kötetének bíráló ismertetése. — Horváth János: A magyar 
humanizmus első nyomai. (Részlet a szerzőnek sajtó alatt levő könyvéből.) 
A magyar humanizmus előkészítői közt különös figyelmet érdemlő jelenség az 
olasz egyetemeknek magyar tanulók részéről egyre fokozódó látogatottsága. 
Nagy Lajos körüli latinnyelvű irodalmunkban van egy mű, melyet a huma-
nizmus szellője már megérintett: Küküllei Jánosnak Nagy Lajos viselt dol-
gairól írt műve. E munka új történeti műfaj t képvisel, az életrajztípust s e 
körülményben már humanista hatást gyaníthatni. Műfaji mintája nincs fel-
kutatva. A szöveg inkább a lovagkor, mintsem a renaissance szellemét sugá-
rozza, nyelve meg éppen középkori latinság. Egyébként Lajos király mindjárt 
uralkodása elején gondoskodik arról, hogy az Árpád-kori gesták alapján új 
magyar krónika Írassék meg. Ezen a Cronica Hungarorumon alapuló minden 
későbbi krónikánk, tehát a Kálti Márk-féle, 1358-ban megkezdett Képes Kró-
nika is. A nagy király halála után Zsigmond kancelláriájában már bizonyos 
a humanistaszellem megérkezése. Onnan indult Vitéz János pályája, ki Hunyadi 
Jánossal s majd Mátyással karöltve megteremtette a magyar humanizmus tör-
ténetének első korszakát. — György Lajos: Vándoranekdoták. (I.) Az egyete-
mes néphumor magyar változatainak bemutatása érdekes példákkal. (Példák: 
az Állatpör; Inkább az akasztófa; Nitimur in vetitum; Nevető lovak; Min-
denki doktor; Két süket; A szokás hatalma címszók szerint felsorakoztatott 
adomák.) — 3. sz. György Lajos: Vándoranekdoták. (II.) A címben írt tétel 
folytatólagos tárgyalása a következő vezérszókkal megjelölt adomák részlete-
zésével: Vadászmise, Jóllakott szúnyogok, Asinus perditus, Síró gyermek. 
A megkent bíró, Megindító prédikáció, Crucifixus vivns, Az ellopott disznó. 

Debrecen . — 1935. évf., jan. 27. Kardos Albert: Csokonai és Para-
celzus. Csokonainak Debrecenben, 1836-ban felállított obeliszkalakú, vasbél 
való, Beregszászi Pál egykori kollégiumi tanár tervei szerint készült síremlé-
kéhez valószínűleg Paracelzusnak (1493—1541) salzburgi, hasonlóalakú sír-
köve szolgált mintául. 

D e b r e c e n i S z e m l e . — 1935. évf. 1. ez. Leffler Béla: Petőfi hatása 
a legnagyobb svéd lírikusra. Megállapítható, hogy Erik Axel Karlfeldt (1864— 
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1931) jeles svéd költő lírájára hatással volt Petőfi Sándor költészete. Főkép 
természetszeretetük és családias költészetük muta t rokonságot. — Tolnai Vil-
mos: Hogy végződik Az ember tragédiája? Leghitelesebb az a szöveg, amit a 
költő kezeírása ránk hagyott: Mondottam, ember: küzdj' és bízva bízzál! — 
Barna János: Debreceni színházi almanachok. Ötvennégy színházi évkönyv 
rövid ismertetése az 1808—1881 közti időből. Az egyes füzetek igen változa-
tos tartalmúak, mert a színtársulat névsorán s az előadott darabok címén 
kívül gyakran verseket, adomákat és színműveket is közölnek. — S. Szabó 
József: Valami Ûjj Péterről. Adatok a Kun történetek című népkönyv szerző-
jéről. — Haraszthy Gyula: Az ötvenéves Babits lírája. Babits a humánum baj-
noka; mélységes szomorúsággal látja, hogy az ököljog a nemzetek hivatalos 
világnézete lett. Babits a mai magyar költészet legtudatosabb költője, alkati-
lag éppen Ady ellenpólusa, mint ahogy az „ösztönös" Petőfivel a „tudatos" 
Arany állt szemben. 

E r d é l y i He l ikon . — 1935. évf. 1. sz. Komlós Aladár: A régi népies-
ség és az új. Az új mozgalom nem a mindenkihez szólót keresi a népben, ha-
nem ami elkülönítő, sajátos faji vonás benne s másnak elérhetetlen. A mult-
századi népiesség tehát összefogó mozgalom volt, a mai elválasztó. A népnek 
valóban vannak oly érzései, amelyek megérdemlik a kifejezést s amelyeket a 
belőle származók fejezhetnek csak ki igazán. Az új népiesség tehát jogos és 
szükséges irány, ahogy jogos a városi proletariátus önálló kultúrára törek-
\ése is s jogos bármely kisebbség hűsége önmagához. Csak egyiknek sem sza-
bad elfelejteni, hogy kisebbség. Nem képzelhető-e el, hogy a magyar művelődés 
ritmusának állandóan visszatérő két üteme: a nyugatiság és a hagyomány-
hűség ezentúl egy időben fog felhangzani, egyik a polgári, másik a népi írók 
táborából? Szellemi téren tehát nem kell félni a harctól, de ez a harc igazi elvi 
ellentétekből fakadjon. — Féja Géza: Az új népiség. Az új népiség eszméje 
eleinte méltatlan gúny és vád céltáblája volt. A harcot végső eredményében 
Tamási Áron jelentkezése döntötte el. A nép Tamásinak nem kuriózum, nem 
is csupán fölemelésre érdemes, de alsóbbrendű életanyag, hanem a legdúsabb, 
legegyetemesebb emberréteg. Az ő népi hősei példázzák, hogy a nép sokkal töb-
bet őrzött, alkotott, mint amennyire szomorú történelmi és szociális sorsa 
kötelezte. Éppen ezért a néphős alkalmas igazán a magyar sors legmélyebb 
értelmű megfogalmazására. Erre vállalkozott Tamási a „Szűzmáriás k i rá lyf i -
ban. Az Ábel-trilógiában tulajdonképen más síkra vetítette Tamási a „Szűz-
máriás királyfi"-t. Az új népiség tehát nem állott meg a néplélek felfedezésé-
nél, hanem az adott lehetőségekből elindult a remekmű felé. — Bánffy Miklós: 
Az Ember Tragédiája románul. Goga Octavian fordításának dicsérete. „Senki 
hívebben nem követte Madáchot és senki tökéletesebben nem adta vissza." — 
2. sz. Tolnai Gábor: A magábazárkózott költő. (Babits Mihály Szegeden.) 
A Holnap megjelenésével lezárul Babits irodalmi készülődésének ideje. A nagy-
váradi antológia Szegeden töltött utolsó hónapjának idejére esik. Az irodalmi 
szereplés nyilvánossága nyitva áll előtte. — 3. sz. I. Szemlér Ferenc: Trage-
dia Omolni. Az ember tragédiája Goga Octaviánntól származó román fordítá-
sának tanulmányszerű bíráló ismertetése. „Goga fordításának horderejét ma 
felbecsülni lehetetlen . . . De minden jogunk megvan arra, hogy a fordítás iro-
dalmi kihatásában reménykedjünk." 
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Evangél ikus Családi Lap. — 1935. évf. 1. szám. Károsy Pál: 
.-ls Ember Tragédiája első fordítója. Az idén van századik évfordulója a magde-
burgi származású Dietze Sándor születésének, aki 1865-ben németre fordította 
Madách Imre remekművét. A fordítás Deák Farkas előszavával jelent meg. 
Dietze az 1864—65. iskolai évben a pesti evangélikus gimnázium segédtanára 
volt s néhányévi magyarországi tartózkodás után visszatért hazájába. 

Irodalomtörténeti Közlemények. — 1935. évf. 1. sz. Alszeghy 
Zsolt: A XVII. század lírai költészete. (I.) Az irodalom a XVII. században 
elsősorban a lélek szolgálata. Nem a forma, hanem a tartalom a fontos. A poé-
tának két típusa figyelhető meg. Az egyiknél a verselés unaloműző, a másiknál 
tudós foglalkozás. Egyébként a század lírai terméséből inkább a közösséget, 
annak gondolkodását, érzését és ízlését ismerjük meg, mint az egyes költőket, 

A XVII. század protestáns énekköltészetét egységessé teszi nemcsak az 
egyező énekszövegek bősége, hanem a tartalmi és formai közösség is. Az élmény 
szomorú igazsága érzik á t mindannyiszor, amikor a magyar protestantizmus 
szenvedéseit fonja versébe az énekes; do a szenvedések jajszavával egybeolvad 
a bűntudat önvádja. Az énekszerzők nevének megörökítését nem tartják fon-
tosnak. A versfők is némábbak, mint a XVI. században. A magyar énekes a 
zsoltáron kívül a német vallásos líra egy-egy termékét is ismeri, de ezek a for-
dítások beleolvadnak a magyar termésbe. A magyar minták közül Sz. Molnár 
Albert zsoltárának volt legnagyobb hatása. A katolikus templomi ének ügyé-
ben az első szót az 1560. évi nagyszombati zsinat mondja ki. Ennek ered-
ménye, hogy a katolikus ének újra elkülönül a protestáns egyházi énektől. — 
Turóczi-Trostler József: Keresztény Herkules. (Ismeretlen fejezet az európai 
és a magyar irodalom történetéből.) Gerő György jezsuita szerzetes „Keresz-
tény Herkulesnek, Bouilloni Godefrednek Hadi munkái" című (Guilleaume de 
Waha-Baillonville luxemburgi jezsuita 1673-ból való latin műve nyomán 
készült), 1768-ban Kassán megjelent regényének tanulmányszerű, részletes 
ismertetése. — Adattár: Csűry Bálint: Aranka Györgyhöz írt ismeretlen leve-
lek. I. (Gróf Teleki Domokostól, Beregszászi Páltól, gróf Teleki Sámueltől, 
Benkő Józseftől, Péteri Takács Józseftől, Baróti Szabó Dávidtól.) — Gálos 
Rezső: Adatok testőrlróink pályafutásából. (Bartsay Ábrahámra, Bessenyei 
Sándorra, báró Naláczy Józsefre, Farkas Antalra, Biró Lászlóra, Czirjék 
Mihályra, Kerekes Zsigmondra, Harsányi Zsigmondra vonatkozó adatok a bécsi 
udvari levéltárból az Országos Hadilevéltárba került kéziratos anyaggyüjtemény 
nyomán.) — U. a,: Kisfaludy Sándor főhadnagyi előléptetése. — Gulyás 
József: Szathmári Paksi Sámuel kéziratai a sárospataki könyvtárban. — U. a.: 
Kazinczy jegyzetei néhány könyv szerzőjét illetőleg. — Waldapfel József: 
Katona József Szegeden. — Gálos Magda: Insurrectiós dalok. — Kozocsa Sán-
dor: Lisznyai Kálmán ismeretlen emléksorai. — Warga Imre: Adalékok a kuruc 
költészethez Kabóthy István jegyzőkönyléből. — Bory István: Egy ismeretlen 
Balassa-varians. — Csatkai Endre: Lisznyai Kálmán levele Sárossy Gyulá-
hoz. (1856. XII. 17.) — ü . a.: Kiss József levele Gáspár Imréhez. (?) Bp. 
1874. III . 7-ről. — Zsoldos Jenő: Bessenyei „Beszéd az országnak tárgyárul" 
című művének első nyomtatott szövege. — Könyvismertetések. — Irodalom-
történeti repertórium. Kozocsa Sándor: Az 19S4. év irodalomtörténeti mun-
kássága. (I.) — Űj könyvek. 
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K a l a n g y a . — 1935. évf. 1. sz. Tamás Lajos: Az erdélyi és szlovensz-
kói irodalomi élet. Az erdélyi líra röghöz kötöttebbb, zártabb és inkább kap-
csolódik az események fölött álló látásmódhoz, mint a szlovenszkói költészet, 
amely jobban telítődik a mostani élet színeivel és a társadalmi vonatkozáso-
kat hangsúlyozza. 

K a t o l i k u s S z e m l e . — 1935. évf. 1. sz. Kastner Jenő: Pázmány 
Péter Gráci évei. (II. és bef. közi.) Gráci évei alat t Pázmány beleélte magát egy 
udvari gondolatkör barokk valóságába. Amit aztán a maga igen erős valóság-
érzésével a magyar talajon alkalmazhatónak ítélt, értékesítette kellő helyen, 
időben és változatban. — Alszeghy Zsolt: Szépirodalmi szemle. Móricz Zsig-
mond: Erdély, — Harsányi Zsolt: Ecce Homo, — Erdős René: .Szentgyörgy-
vára című nagyobb regényének és néhány egyéb, újabb szépprózai s verses 
kötetetnek bíráló ismertetése. 

L i t e r a t u r a . — 1935. évf., február 1. Supka Géza: Móra Ferenc, az 
elbeszélő. Személyes vonatkozású visszaemlékezések. — Február 15. Tamás 
Ernő: Bródy Sándor, a nyelvművész. Ma újra olvasva a munkáit, elénk ütköz-
nek szavak, amelyeket ő vitt bele az irodalomba vagy új í to t t fel, nép-
szerűsített. 

M a g y a r K u l t u r a . — 1935. évf. 1—3. sz. Tordai Ányos: Amit vem 
tudtunk Gárdonyiról. Jegyzetek Gárdonyi József Az élő Gárdonyi című köny-
véről. Az Egri csillagok szerzőjének életére vonatkozó, kevésbbé ismert ada-
tok tanulmányszerű, rendszeres egybeállítása az író fiának nemrég megjelent 
nagy munkája alapján. 

M a g y a r N y e l v . — 1935. évf. 1—2. sz. Jakubovich Emil: A székely 
rovásírás ábécéi. A Nikolsburgi Rovásábécének, Miskolczi Csulvak István két 
rovásábécéjének és Telegdi János Rudimentájának tüzetes ismertetése. — 
Kovalovszky Miklós: Az irodalmi névadás. A középkori magyar irodalom név-
adása az általános európai divatot mutat ja: minden műfaj tele van latin és 
görög nevekkel. Az érdemleges irodalmi névadás a szerzetesi iskoladrámákkal 
indul meg. íróik igen ügyes, magyaros neveket alkotnak. Az első beszélő nevek 
Pállva István piarista szerzetes iskolai vígjátékaiban (Ravaszy és Szerencsés, 
1767. stb.) tűnnek fel. A magyar romanticizmus sajátos jellegét az ősi múltba 
való elmerülés adja meg. A romantikus nevek is abból a történeti epikából 
sarjadtak, amelynek előfutára Dugonics volt. Később az irodalmi felfogás át-
alakulása, a valószerűség felé hajlása magával hozta a névadás átalakulását. 
A nevek egyszerűbbek, az élethez közelebb állók lesznek. 

M i n e r v a . — 1934. évf. 1—10. sz. Prohászka Lajos: A vándor és a buj-
dosó. A magyar életmagatartás történeti alakváltozásának vizsgálatát egye-
beken kívül különösen megnehezíti két körülmény. Az egyik a magyar lélek 
ősi finitizmusa, amellyel elsorompózza magát a hatások elől. De ugyanakkor 
meglepően erős a nyíltsága, lelki készsége a külső hatások iránt. Innen a 
magyarságnak gyakran említett kettős arca, a „keleti" és a „nyugati". — 
Zolnai Béla: A gallikanizmusnak magyarországi visszhangja. A gallikanizmus 
kérdésében a magyar katolicizmus részéről az egyház abszolutisztikus szerve-
zete érdekében történtek európai hatású lépések. — Mayer Erzsébet: Az írói 
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önérzet a renaissance korában. A renaissance íróinak önérzetformái ezekben 
foglalhatók össze: büszkék arra, 1. hogy tehetségben és műveltségben felül-
múlják embertársaikat; 2. hogy ennek következtében kiváló müveket tudnak 
alkotni; 3. ezeknél különösen az alaki elemeket (nyelv, stílus) emelik ki: 
4. büszkék arra, hogy műveik állal halhatatlanokká lesznek és másokat is az iá 
tesznek. 

N a p k e l e t . — 1935. évf. 2. sz. Kozocsa Sándor: Korunk társadalom-
szemlélete regényirodalmunkban. A századvég irodalmában Herczeg Ferenc az 
egyetlen formaújító. Biztos életszemlélete az egyéniben mindig tudott társa-
dalommozgató eseményeket is szimbolizálni. A különböző vidékek belső, lelki 
ellentétességét mutatta be jellemző erővel Tormay Cecile Emberek a kövek közt 
című regényében. Móricz Zsigmond főleg a magyar paraszt és kisváros társa-
dalmának vetületi beállítására törekedett és az osztálytagozódás ellentétessé-
gét határozott jegyekkel rajzolta meg. Kassák Lajos társadalomképe munkás-
szemléletén keresztül vált egyre egységesebbé. Az újabbkori városszemléletnek 
vagy a polgári elem regényben való értékesítésének Babits Mihály emelt a 
Halál fiaiban legmaradandóbb irodalmi emléket. A modern Pest társadalom-
rajzának két írónk adta negatíve legtalálóbb bemutatását: Zsolt Béla és 
Márai Sándor. A kisváros társadalmi életét legvalószerűbbon rajzolja Török 
Sándor És az alatt i t thon . . . című regényében. Zilahv Lajos a világháborús 
magyar társadalom határozot t vonalvezetésű rajzával tűnt fel. Molnár Ferenc 
iársadalomszemlélete a modern zsidóság helyzetének rajzolásában merül ki. — 
Gagyi Jenő: Visszaemlékezések Petelei Istvánra. Jellemző esetek a néhai jeles 
szépíró életéből. — 3. sz. Marek Antal: .4 felvidéki magyar irodalom tizenöt 
éve. Ma a tizenötéves szlovenszkói magyar irodalom az írók politikai sodorta-
lása miatt , úgy látszik, hogy tesped. A lázas órák éjfélt ütöttek, a versengés 
megszűnt s valahol forr a szlovenszkói lélek. — Ortutay Gyula: A változa-
tok kérdéséről. Az írásos irodalom egyszerűségre törekvő eszközeivel megrög-
zítve, megmerevítve, a változatok jelzik a népi kultúra alkotó természetét és 
a népi alkotások sorsát. Így tanúskodik a változat nem a népi kultúra sze-
génységéről, egyhangúságáról, hanem inkább annak tevékeny, teremtő energiái-
ról, mindig megújuló formáiról és örök rugékonvságáról. 

N é p ü n k É s N y e l v ü n k . — 1934. évf. 10—12. sz. Viski Károly: 
A képmutogató. Arany János remek költeményének keretét, élményei alapján, 
a vásári képmutogatás mozzanataiból alkotta meg. Adatok e szerkesztésmód 
népies eredetéhez. 

P á s z t o r t ű z . — 1935. évf. 2. sz. Szász Károly: Emlékezés Arany 
Jánosra. Személyes vonatkozású emlékek a nagy költőről. — Ligeti Ernő: El-
süllyedt világ. A békebeli nagyváradi irodalmi élettel kapcsolatos élményszerű 
följegyzések. — 4. sz. Kovács Dezsőné: A mesemondó anyja. Tárca Jókai 
Mór édesanyjáról. 

Szegedi Füzetek. — 1934. évf., 7—12. sz. Timár Kálmán: A sze-
gedi premontrei apácák magyar nyelvemlékei. A szegedi premontrei apácák 
annakidején szorgalmas kódex-írók és másolók voltak. Két magyar nyelvemlé-
küket ismerjük: a Lányi-kódexet és a magyar Glosszás énekeskönyvet 
( = Szegedi Kódex). 
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Theologiai Szemle. — 1934. évf., 4—6. sz. Varga Zoltán: Szo-
boszlai Pap István élete és munkássága. Az 1786—1855-ig élt tudós ref. 
püspök részletes pályarajza. — Zsigmond Ferenc: Pintér Jenő Magyar Iro-
dalomtörténete. „Pintér irodalomtörténetiről alapvetésének szilárdsága tudo-
mányos és erkölcsi vonatkozásban egyaránt elévülhetetlen érdemű teljesít-
mény . . . a külföldi nagy nemzetek irodalmában is pár já t ri tkítja." 

Ű j Élet . — 1934. évf. 10. sz. Vajlok Sándor: A szlovenszkói magyar 
irodalom 15 éve. A tizenöt év termése nem nagy, de azért nem „hétszűk-
esztendő". Vagy 500 könyv jelent meg, amiből alig egy pár ér fel az irodalomig. 

Ü j S z i v á r v á n y . — 1934. évf. 1. sz. Kelényi László: Egy modem 
magyar irodalomtörténet margójára. „Az irodalomtörténetírás nagy szerepe 
Szerb Antal könyvével látszik megvalósulni: glosszagvüjtemény, szintehogy 
pletykaszerű összefoglalás korról, íróról, szellemi mozgalmakról — egyszóval: 
az irodalmi életről." — Fazekas Ernő: Mátyásy József, az elfeledett költő. 
A szerző szerint Mátyási megérdemelné, hogy munkáit újból a nemzet köz-
kincsévé tegyék. 

V a s á r n a p (Arad). — 1934. évf. 25. sz. Rajka László: A „Névtelen 
vár'- hőse. Jókai Névtelen vár című regényének adatait Kühner Károly, 1872-
ben elhunyt frankfurti iskolaigazgató munkájából (Die Geheimnisvollen im 
Schlosse in Eishausen) merítette. Ez t a tanulmányt kiadta Bülau Frigyes 
lipcsei egyetemi tanár „Geheime Geschichten und rätselhafte Menschen" című 
vállalatában. I t t olvasta Jókai Kühner munkáját. (L. Reclam-Bibliothek, 
2959.) — Bitay Árpád. Egy ünnepi esemény a magyar irodalmi életben. Hír-
adás Goga Octavian román nyelvű Madách-fordításának megjelenéséről s a for-
dítás előszavának magyarul való közlése. — 1935. évf. 1. sz. Gáldi László: 
Jegyzetek Goga Madách-fordításáról. Elismerő bírálat. — 1935 évf., 4. sz. 
Aiszeghy Zsolt: Az élet kérdése a XIX. század magyar irodalmában. Az ide-
tartozó lélektörténetek áttekintése alapján igazat kell adnunk Madáchnak: 
az ember életének értelmet és értéket az Istentől való alázatos függésnek és 
az emberiségért tenni vágyó áldozatosságnak a harmóniája adhat. [E tanul-
mány különlenyomatban is megjelent. Arad, 1935. 16. 1.] 

II. Hírlapok. 
Debreceni Független Újság. — 1934. évf. Dec. 25. Kardos Albert: 

Szabolcska Mihály, mint debreceni hírlapíró. Szabolcska a Debrecen—Nagy-
váradi Értesítőnek 1886—89-ig főmunkatársa, 1892-ben pedig felelős szerkesz-
tője volt; a Debrecen című napilapba (1885—1891) is sokat írt. Azok a humo-
rom felolvasások azonban, amelyekből Időtöltésül című kötetét állította össze, 
jórészt a Debreceni Ellenőrben jelentek meg (1885—89). 

M a g y a r H í r l a p . — 1934. évf. Okt. 21. Vitéz Horváth Béla: Látoga-
tás a Duna mentén Petőfi híres „Kis lak"-ában. Adatok Petőfi szülei egykori 
szalkszentmártoni házának mai állapotáról. — (N. n.) : Molnár Ferencnek 
semmiféle adótartozása nincs. Napihír az adófelszólamlási bizottság döntésé-
ről. — 291. sz. Károly Sándor: Látogatás Arany János városában. Cikk az 
Arany-kultusz nyomairól az elcsatolt Nagyszalontán. — Rónay Mária: Egy 
század története Pest politikai és irodalmi szalonjaiban. A magyar irodalmi 
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szalonok rövid áttekintő ismertetése 1780-tól napjainkig. — Bölöni György: 
Ady Endre igazi arca. A „Vér és arany" nyara. Ady 1906. évi párizsi tartóz-
kodásának története. (Egy fejezet a szerzőnek Az igazi Ady című új Ady-élet-
rajzából.) — Kemény István: Adám volt az első magyar ember... Tárcaszerű 
közlemény Horvát István egykori pesti egyetemi tanárról — Jan. 6. Kornitzer 
Béla: Jókai Máménál. Tárcaszerű cikk a* szerzőnek özv. Jókai Mórnéval való 
beszélgetéséről. 

M a g y a r s á g . — 1934. évf. 251. sz. Galamb Sándor: Gyulai Pál leve-
les ládájából. (Halála 25-ik évfordulójára.) Adatközlés. Érdekes szemelvények 
Gyulainak Szász Károlyhoz, Csengery Antalhoz, Szendrey Máriához írt leve-
leiből. — Nov. 11. Váró Andor: Molnár Ferenc két bérházát lefoglalták. Napi-
hírszerű tudósítás arról, hogy a dúsgazdag író 130.000 pengővel tartozik a 
magyar kincstárnak. — 258, sz. Lampérth Géza meghalt. Napihírszerű tudó-
sítás arról, hogy az ismertnevű költő 1934 november 18-án, 61 éves korában 
meghalt. — Lampérth Géza temetése. Budapesten, 1934 november 20-án. a 
Kerepesi-úti köztemetőben végbement temetés leírása. — 288. sz. Komáromi 
János: Készül a Toldi. Tárcaszerű elbeszélés Ilosvai Selymes Péterről. — Pala-
sovszky Béla: Krtidy Gyula batárján. Vers. — Galamb Sándor: Az asszony 
komédiája. Az ember tragédiája ellenképének, P. Szathmárv Károly „színi köl-
teményéének szemelvényes ismertetése. — Kádár Lehel: Szellemi gyáripar 
mögött. Szomorú helyzetkép a mai magyar regényirodalomról. „Míg magyar 
nyelven a szellemi gyáripar tömegtermelésével egyik írást a másik után 
zúdítja az olvasóra, addig az új hódítók egy erőteljes nemzeti irodalom felé 
mozdulva, céltudatosan építik ki a maguk lelki hadál lásai t . . . E betűrenge-
tegben elvesznek a magyar problémák, elvesznek egészen a magyar vonások . . . 
Ez idegenségben csak egy vigasztaló van, hogy elmúlik nyomtalanul." — 
Kemény István: Zsebláz a magyar Olimpuszon. Adatokra hivatkozó elmefut-
tatás íróinknak a megélhetésért való küzdelméről. 

N e m z e t i Élet . — 1934. évf. 50—52. sz. Orbók Attila: Miért nincs 
irredenta vagy revíziós irodalmunk? Felelet: mert a politikai fejlődés hatása 
alat t a nemzet egyetemes nagy érzése egy politikai programm korlátjai közé 
került, a legnemesebb indulat, a lángoló és határtalan hazaszeretet fegyelme-
zett és szervezett mozgalomban éli ki magát. A revíziós eszmekör inkább a 
publicisztika feladata, mint a művészeté, amely csak addig művészet, míg nem 
szorul állambölcseleti, tudományos és politikai érvekre. Az integritás eszméje 
irodalmi és művészi alkotások igazi anyaga lehet, de összeütközést jelent a 
reálpolitikai törekvésekkel. Az írók csak vállalnák ezt az összeütközést és a 
témaválasztással járó kockázatot, a színházak és kiadók azonban kevésbbé 
vállalják, mint valaha. 

N e m z e t i Ú j s á g . — 1934. évf. Szept. 30. — Bánhegyi Jób: A Boldog-
asszony Anyánk legrégibb szövege. A cikk szerint a dal szövege már régen 
ismeretes a magyar irodalom kutatói előtt. — Okt. 14. Koudela Géza: Még 
egy szó egy régi szövegről. A Boldogasszony Anyánk kezdetű ének eddig ismert 
legrégibb szövegét a szerző szerint a pannonhalmi, bencésrendi könyvtárban 
levő (1710—1715. készült) Szoszna gyűjtemény kézirata őrzi. 
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P e s t i Hír lap . — 1934. évf. Okt. 14. Hegedűs Lóránt : Jókai, Kossuth 
és Bródy Sándor. A szerző megállapítása szerint Jókai müvei nincsenek meg 
a 2719 műből álló Kossuth-könyvtárban. 

P e s t i Nap ló . — 1934. évf. Szept. 30. — P. A.: Magyar költő házas-
sága 1830-ban. Adatközlés. Garay János levele ellenzett házasságáról szülei-
hez. — Okt. 6. Pásztor Árpád: Háry János és költője a. zöld ládában. Külö-
nös, hogy Háry János történetének újabb átdolgozásaival kapcsolatban Garay 
János nevét nem emlegetik. — Okt. 14. P. A.: Régi levél Garay ék „Zöld 
ládá"-jából. Adatközlés. Garay János 1819 január G-án, Pesten kelt levele 
Alajos nevű öccséhez. — Nov. 4. (r. m a.): Hol jelent meg először a „Vén 
cigány"? Felelet : a Pesti Napló 1855 június 28-i számában. — Nov. 17. Erdélyi 
Pál: A Rajongók szerzője. Tárca báró Kemény Zsigmondról. ,,Az új magyar 
életnek vissza kell hívnia Keményt. Müvei sorakozzanak újra a magyar nagy 
könyvek közé, alakja álljon Széchenyi és Deák szobra között abban a három-
szögletre kerekített kis kertben, mely a Lánchíd tengelyére néz." — Dec. 25. 
Mohácsi Jenő: Még ma sincs bocsánat? Adatok Madách Imréné halála körül-
ményeinek történetéhez. — 1935. évf. Jan. 6. Rubinyi Mózes: Költő az erdő-
ben. Tárcaszerü megemlékezés Vajda Jánosról, halála évfordulóján 

U j M a g y a r s á g . — 1934. évf. Okt. 31. Egyed Zoltán: Pepita füzet 
Csinszka íróasztalán. Adatközlés Ady Endre feleségének hagyatékából. Boncza 
Berta családi vonatkozású följegyzései. 


