
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: 

Brisits Frigyes, Clauser Mihály, Kerecsényi Dezső, Kozocsa Sándor. 

Apollo. — 1937. (VI. köt.) Passuth László: Esztergomi Symposion. Paul 
Valéry, Madariaga, Huizinga és mások jellemzése. — Bóka László: Ady és 
Szekfű. Szerepük korszakos jelentőségű a magyar művelődésben és életben. — 
Gogolák Lajos: Babits Mihály magyar szerepe és az európai irodalom A sokat 
emlegetett új európai humanizmus egyik igazi megvalósítója Babits. — Babits 
Mihály: A humanizmus és korunk. Főleg Thomas Mann méltatásával foglalko-
zik. — Ortutay Gyula: Illyés Gyula példája. A Puszták népe című könyv 
ismertetése. 

A Toll. — 1937. 4. sz. Komlós Aladár : Magyar irodalom a háború után. 
Három korszakot vesz fel: az apokalipszis korát, az ú j realizmust és az 
esszéizmus korát. Az elsőnek bemutatásánál az ú. n. emigráns-irodalom tudo-
mányos feldolgozását sürgeti; a másodikban a társadalom-politikai célok fon-
tosságát emeli ki; a harmadikban a humanizmus jelszavának jelentőségét 
hangsúlyozza. 

Kgyetemes Philologiai Közlöny. — 1937. 1—3. Turóczi-Trostler József : 
Keresztény Seneca. Seneca, mint a római Stoa Vulgata tan í tó ja kerül a keresz-
tény egyház befogadott bölcsei közé. A Stoa gondolatvilágát már a Cato nevét 
viselő bölcsmondások is elősegítették; magasabbrendű közvetítése Epiktetos 
Enchiridionjának magyarországi kiadása (1585). Vele majdnem egy időben fel-
tűnik Cebes tabulája is nálunk. Seneca előbb gondolattörmelékeivel hat nálunk; 
ennek ú t j á t egyengeti a Seneca-florilegiumok sora. Első az Erasmusé, második 
Justus Lipsiusé. A jezsuita Schellenberg Seneca Christianusa is megjelenik 
magyar földön, s ezt fordította le Kéri Sámuel ferencrendi szerzetes (1696). 
A XVIII . században újra éled Szilágyi Sámuel kiadásában és Miháltz István SJ 
verses átírásában. A stoikus szellem érvényesül a magyar barokk ethikájában; 
Rajcsányi György SJ, Rajcsányi János SJ , Kapi Gábor SJ , Berzeviczi Gergely, 
Stobaeus Ádám, Enders Károly, Hidi Gergely, Pethő Is tván, Somalovics Pá l , 
Bohus András, Viszocsány Ferenc és Illyés x\ndrás műveiben mutat ki az érte-
kezés Seneca-hatást. Végül a stoikus embléma-irodalom termékeit ismerteti 
(Hevenesi Gábor, Szerdahelyi Gábor és Kaprina István műveiben), rámuta t 
Petrarca írásainak stoikus gondolkodást közvetítő szerepére és részletesen 
ismerteti Mindszenti András stoikus utópiá já t . A magyar protestantizmus is 
érezteti Seneca és a stoikusok hatását-; közvetítői a cartesianusok, Comenius, 
az ironikus mozgalom és a strassburgi Bernegger. — Gyergyai Albert: A Falu 
Jegyzőjéről. Rámutat Eötvös regényének Lamothe-Langon regényével (Monsieur 
íe Préfet) való kapcsolatára. — Zlinszky Aladár: Bürger-nyomok Adynál. 
Kiegészítés Bory István cikkéhez. 

Iïthnographia. — 1937. 1. Dános Erzsébet: A balladai közhely. A balladai 
közhely rendesen megszólítás, ezért marad meg. 
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Esztétikai Szemle. — 1937. 1. Kozocsa Sándor: A magyar esztéta4élek. 
Kosztolányi bemutatása. Elsősorban lírikus volt, mert minden írásán ott hagyta 
mágikus egyéniségének jellemző vonásait: páratlan és egyéni zsenialitását. Lírája 
a finomságok, az emlékek és a sejtelmes hangulatok poézise. A Kosztolányi-vers 
Monet hangulatokban gazdag képeit jut tat ja eszünkbe. Az örök értékek fanati-
kusa volt, s a költészetben azt kereste, ami az életben a legnagyobb kincs: 
az igazságot. Mint prózaíró nagyobb művész, mint költő. 

Hadtörténeti Közlemények. — 1937. 1—2. sz. Gálos Rezső: Adatok 
Czirjék Mihály testőríró életrajzához. Tizenkét esztendeig volt testőr, s mint 
ilyen a testőrírók legjobb formaérzékü és legköltőibb kedélyű poétája. II. 
József török háborújában a székely huszárezredben szolgált, a békekötés után 
Zágonba kerül s 1792-ben megházasodik. Ámde alig félesztendeig élvezheti a 
házasélet nyugalmát, a Felső-Rajna védelmére rendelik, s megsebesültön 1796-
ban jön hazafelé, de Cegléden 1797. március 14-én meghal. 

Helikon. — 1937. 5. Kovács László: Juhász Gyula. Szépséges tiszta 
álmokkal, formák bübájával, a mult szellem-képekké finomult és regénnyé dermedt 
világával indult el benne az élet. Egyrészt ez a világ az, amely formát keresett 
verseiben. De ez a világ kergette aztán melancholiába is, a megnevezhetetlen 
fájdalom hónába, hogy lelke örökre a bánat édességei közé zárkózzék. — 
Thurzó Gábor: A magyar novella. Eáy Andrásból indul ki; ekkor a poén a 
jellemző. A második fokozat, amikor az ötlet kevésbbé harsány dobpergés 
közepette jelenik meg. Aztán egy szociális kor mesgvéjén visszakanyarodik 
a tanulsághoz. A tárcanovellában a műgond egyre mellékesebb, s az ú j novella 
mindjobban közeledik a vershez. 

Hitel. — 1937. 1. Ravasz László: Az időfeletti Széchenyi. (Emlékbeszéd.) 
Irodalomtörténeti Közlemények. — 1937. 1. Riedl Frigyes: Az initiális 

a népdalban és Petőfi költészetében. (A Beöthv-emlékkönyv számára írt, de meg 
nem jelent értekezés.) — Bajza József: A szigetvári hős a horvát népepikában. 
(Kiegészítés Szegedy tanulmányához.) — Waldapfel József: Eötvös és Palocsay. 
Levelek közlése alapján azt a sejtését fejezi ki, hogy a Karthauzi hősének 
néhány vonása Palocsay Tivadar alakjával függ össze. — Timár Kálmán: 
Katona István történetíró, a jezsuita dráma müvelője. Néhány programra alap-
ján beállítja Katonát a jezsuita drámaírók sorába. — Halász Gábor: Vörös-
marty ismeretlen drámái. A Nemzeti Múzeum — folyóiratunkban is jelzett — 
új szerzeményeiből közli a drámákat. — Gálos Rezső: Barcsay Ábrahám levelei 
Danczkay Józsefhez. (Adatközlés.) — Waldapfel József: A Pesti Ephemerides 
megszűnése. (Érdekes megállapítása, hogy Zrínyi költői műveinek már 1790-ben 
készült a kiadására Tratner.) — Keményfy János : Czakó Zsigmond két isme-
retlen levele. — Kozocsa Sándor: Reviczky Gyula és Jászai Mari. (Levélközlés.) 
— 2. sz. Voinovich Géza: Buda Halála, Az eposz keletkezésének története, 
méltatása. — Bajza József: Zrínyi és Krnarutics. Az új adatok alapján meg-
rajzolja a horvát költő életpályáját, költői fejlődését, a Zrínyi-eposz forrásait 
és megállapítja költői tehetségét. — Waldapfel József: Balassi, Credulus és az 
olasz irodalom. Igazolja Balassi olasz műveltségét s rámutat arra, hogy az 
olasz dalforma már Balassi előtt is megvolt a magyar virágénekben. Majd az 
olasz dalnak Balassi dalaival való motívumközösségét állapítja meg. — Halász 
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Gábor: Vörösmarty ismeretlen drámái. (A közlés folytatása.) — Zsigmond 
Ferenc: Szabolcska Mihály levelezéséből. (Levélközlések.) — Kardos Albert : 
Csokonai három kiadatlan levele. — Gálos Bezeő: Barcsay levelei Danczkay 
Józsefhez. (Folyt, adatközlés.) — Waldapfel József: Eötvös József két isme-
retlen irodalmi levele. — Kozocsa Sándor: Zilahy Károly kiadatlan levelei. 

Koszorú. — 1937. 3. sz Pékár Gyula: A százéves Nemzeti Színház. 
(Ünnepi megemlékezés.) 

Láthatár. — 1937. 5. sz. Sziklay László: Szlovák-magyar irodalmi kap-
csolatok. A szlovák irodalom a XVI. században indul meg, c^eh nyelven. Ennek 
és a következő századnak irodalma epikus irodalom. A reformáció a cseh nyel-
vet teszi irodalmi nyelvvé. A XVII—XVIII. század tudósa hungaruenak vallja 
magát. Az új szlovák irodalmi nyelvnek Bernolák Antal szótára a megindítója. 
Költői művelője csak Holly János. A romantikával a pánszláv szellem lép fel. 
A XIX. század második felében Turócszentmárton az irodalmi központ; vezére 
Hviezdoslav. A kör feloszlatása a politikát teszi a mozgalom középpontjába. 

Libanon. — 1937. 1. Palágyi Lajos: Írók sorsa. Érdekes vallomások és 
emlékek. — Zsoldos Jenő: Komjáthy Jenő három ismeretlen levele. Palágyi 
Menyhérthez írta őket. Jellemző vallomás bennük: „Ami terveimet illeti, azok 
nincsenek. Várok ugyan valami sültgalambfélére, de különben egész keleti fa ta-
lizmussal várok és borzasztó, szinte bigot jövőimádásommal alig élek a jelenben 
Csak azt tudom, hogy mindenkinek és mindennek adósa vagyok." 

Literature. — 1937. máj. 15. sz. Csorba Tibor: Pavloiics Istián. Meleg-
hangú emlékezés Reviczky életírójára. — Jún. 1. sz. Tonelli Sándor: A literátus 
főkapitány. (Emlékezés az elhúnyt Szalay Józsefre.) 

Műhely. — 1937. 3. sz. Merényt József: Kiadástudomány. A magyar 
könyvkiadásban három korszakot vesz fel: a kiadói dilettantizmus korát, Toldy 
felléptéig. A második a válogató esztéticizmus kora. a harmadik Szilády mun-
kásságával kezdődik: az igazi tudományos könyvkiadás. 

Napkelet. — 1937. 5. sz. Tormay Cecile-emlékszám. Benne becsesek Hor-
váth János tanulmánya Tormay Cecile írói pályájáról, Brisits Frigyes: Tormay 
Cecile gondolatai. 

Pásztortűz. — 1937. 10. sz. László Dezső: Balázs Ferenc. A harminchat-
éves korában elhúnyt unitárius lelkész írói és szervező munkájának rajza. 

Tanu. — 1936. V—VI. sz. Négy kísérlet. Az 1770 és 1820 közé eső idő 
a magyar „kultúra-választás" kora; a kezdések közt szerencsétlen az összefüg-
gés. Érdemes kezdők: Bessenyey és Kazinczy. A harmadik kísérlet Csokonay 
nevéhez fűződik. 

Theologia. — 1937. 2. sz. Rónay György: Monoszlói András. A családi 
hagyományok, amelyekkel megindult : törhetetlen hűség az egyházhoz, a papság 
szeretete és az indulatos természet. Ezek mellé kell venni a skolasztikus iskolá-
zást, a humanista virágzás emlékeit, a nagy keresztény mult képeit és nagy-
váradi férfiak eszményképeit. Fejlődésére nagy hatással volt a bécsi egyetem és 
a nagyszombati káptalan szelleme. 


