
F O L Y Ó I R A T O K S Z E M L É J E 

Folyóiratok éa hírlapok irodalomtörténeti vonatkozású cikkei. Munkatársak: 
Brisits Frigyes, Clauser Mihály, Kerecsényi Dezső, Kozocsa Sándor. 

A Cél. — 1937. dec. B a r t h a József: A nyugatosok. (Részlet a szerzőnek 
sa j tó a la t t lévő munkájából.) 

Akademie zur wissenschaftlichen Erforschung und zur Pflege des 
Deutschtums. — 1937. 4. sz. Ch. Bauschinger: Das deutsche Buch in fremden 
Sprachen. A mai irodalmi értékek ki'zül csak egy-kettő került át a magyar 
közönség elé, de „annak az erős befolyásnak következtében, amit a zsidóság 
gyakorol a magyarság szellemi életére, nincs meglepő abban, hogy elsősorban 
emigrált vagy zsidó írók műveit fordítják magyarra" . Viszont a magyarból 
fordí tot t művek közt számontar t ja a cikk T ó t h Tihamér két művét, Keresz-
tury novellagyüjteményét és egy-két regényt. 

Budapesti Szemle. — 1937. évf. 720. sz. Zlinszkv Aladár: Művészi hang-
festés és hangutánzás. I I I . Az előző számokban közölt nyelvesztétikai tanul-
mány befejezése. — Schöpflin Aladár: A Nyugat irodalomtörténete. Vitatkozó 
válasz Keményffy János b í rá la tára . — 721. sz. Ravasz László: Arany János, 
a magyar lángelme. Serlegbeszéd a Kisfaludy-Társaságnak 1937. okt. 22-i Arany-
lakomáján. „Arany a legösztönösebb alkotó, de ösztönszerűsége egy ponton, 
éppen a megvalósítás pont ján, sűrí tet t mértékben tudatos." — Nyirő József: 
Surányi Miklós. Székfoglaló megemlékezés a Kisfaludy-Társaságnak 1937. okt. 
6-i ülésén. „Nem a világból gazdagodott, lianem a világot gazdagí tot ta , ami 
egyébként minden igaz tehetségnek végzetesen szép elrendelése." — 1938. évf. 
722. sz. Szinnyei Ferenc: Művészi élet a Bach-korszakban. A főváros művészi 
életének adatokban rendkívül gazdag rajza a Bach-korszak idején. ..A képző-
művészet megindulóban. a zeneművészet erős fejlődésben, a színház teljes virág-
zásban" volt. 

Erdélyi Helikon. — 1937. 10. sz. Tusa Gábor: Az Erdélyi Múzeum 
Egyesületről. Vizsgálja a 78 esztendős egyesület múlt ját , feladatkitűzéseit és 
azokhoz mérve jelöli ki mai feladatát; ez: nemzetnevelés, az erők egyesítése, 
a közös célok és érdekek felismerése, magunk és multunk megbecsülése. Az ebből 
fo'yó célkitűzések közt figyelmet érdemel a nyelvművelés és nyelvvédelem, 
továbbá az objektív irodalmi kritika. 

Erdélyi Múzeum. — 1937. 3. sz. Kristóf György: A September végén 
múzsája. Leszámol azzal a könnyelmű feltevéssel, amely e költemény ihletőjé-
nek Pila Anikó cigányleányt vette fel. A cigányleány Jókai tollán nőt t 
Jegendáe" alakká; a történelmi kritika azonban a nála felvetődő történetet 
alaptalan mesének mu ta t j a ki. — Kántor L a j o s : Egykorú feljegyzés Roth 
Lajos István szász pap föbelövetéséről. (A folyóiratunk 1937. évf. 180. l.-ján 
említett német méltatást egészíti ki.) A vértörvényszék előtt az ítélet kimon-
dása u tán így szól az el í té l t : „Nagyon becsültem mindig a magyar nemzetet, 
át látom most, mi nagyot hibáztam, de akkor, midőn felléptem, azt hittem, 
hogy kötelességemet teljesítem!" 
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Irodalomtörténeti Közlemények. — 1937. 3. Voinovich Géza: Buda 
halála. Az eposz jellemzésmódjának megvilágítása, a hun élet bemutatása, az 
eposz naiv hangulata , nyelvmíívészete. — Szinnyei Ferenc: Az irodalmi élet 
a Bach-korszakban. (1.) Az író, kiadó és közönség viselkedése, a lapok viszá-
lyai, a kritika szükségességének hangozta tása . — Waldapfel József: Balassi, 
Credulns és az olasz irodalom. (2.) A Credulus-dráma Cristoforo Castelletti 
pásztorjátékának, az Amarilli-nek szabad fordítása. Meséjét tehát nem szabad 
Balassi életének történetével összekapcsolni. — Az Adattár-ban Tolnai Vilmos 
m u t a t j a ki Madách művében az átvételeket Weber Demokritos-ából; Szabó 
Dávid közöl leveleket Endiődi Sándor hagyatékából Szabolcska Mihálytól; 
Dömötör Sándor egybegyűjti az élményi elemeket Tolnai Lajos költészetében; 
Gálos Rezső szól az iskoladráma-író Lestyán Mózesről. (Kiegészítésül v. ö. 
Czapáry László: Mysztérium és iskoladráma, 1895.) Ugyancsak Gálos közli 
Verseghy előkerült kéziratából Faludi „Tavaszi üdő" c. énekét; Kozocsa 
Sándor a Nemzeti Múzeum kézirattárából Petelei tíz levelét; Turóczi-Trostler 
József négy XVII . századi magyar könyv idegen forrására m u t a t reá; Gulyás 
József Komáromi Cs. György egyik könyvében talál t egy, állí tólag XVII. szá-
zadi verset és összeszedi Kováts József kiadat lan verseinek címét. Nagy Béla 
rámutat, lvazincy versének (A szabad E r d é l y . . . ) cg/ Horatius-vonaíkozására; 
Kozocsa Sándor Bajza József egy levelét teszi közzé Szabó Károlyhoz. — 4. sz. 
Szinnyei Ferenc: Az irodalmi élet a Bach-korszakban. (2.) Áttekinti a korszak-
nak nem-szépirodalmi, de regény- és novellairodalmunk szempontjából figye-
lembeveendő könyvtermését: az irodalomtörténeti munkálatokat , az első jeg.v-
zetes iskolai kiadást, a történeti dolgozatokat , a földrajzi munkákat, a néppel 
foglalkozó köteteket, a nép számára k iadot t iratokat, az irodalmi társaságok 
életét és röviden beszámol a verses és drámai termésről. — Waldapfel József: 
Balassi, fíredulus és az olasz irodalom. Balassinál a drámán kívül is talál 
kapcsolatot az Amarilli-drámával, bár ezek néha közkincsszerű ötletek. Balassi 
olasz kapcsolatainak megértéséhez hangsúlyozza Padova és a Báthory-udvar 
szerepét. — Elek Oszkár: Ilomeros és Ossian. A párhuzam világirodalmi há t -
terének megvilágítása u tán egybegyűjti a magyar kritikusok és esztétikusok 
ál láspontjának lejegyzéseit, majd a párhuzam költői megfogalmazásával fog-
lalkozik. (Elkerülte figyelmét, hogy amikor Tlialés Bemard a Histoire de la 
poésio c. művében jellemezni akarja Ossiánt, fordításban közli Petőfi versét. 
I. m. 589. 1.) —- Az Adattárban Halász Gábor folytat ja Vörösmarty ismeret-
len drámai kézirattöredékeinek közlését; Gálos Rezső Tiedge kozák-dalának 
két ismeretlen fo rd í t á sá t ; Kozocsa. Sándor Indali Péter egy levelét Gyulai Pá l -
hoz és Mikszáthnak Gyulai költeményeihez í r t jegyzeteit teszi közzé; Dömötör 
Sándor rámuta t Tolnai Lajos és Dömötör János bará tságára ; Csapláros István 
azokat a Tóth Kálmán-leveleket adja ki, amelyeket Tóth Kálmán életírói már 
felhasználtak, t ehá t nem voltak „ismeretlenek", hanem nyomtatásban még nem 
l á t t ak napvilágot; Nagy Béla pedig Vitkovicsnál talál egy Iloratius-
reminiscentiát. 

Katolikus Szemle. — 1937. 11. sz. Rónay György: Misztika az ellen-
reformáció magyar irodalmában. Nem rendszeres számbavétel, hanem egy-két 
kiragadot t példa a misztika szerepére. (Sajnos, még a nyomtatásban számba-
vet t irodalmat sem merít i ki!) — 12. sz. Kozocsa Sándor: A két Amadé. 
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(Gálos Rezső dolgozatainak ünneplő méltatása.) — 1938. 1. sz. Sándor István: 
Mai regényhősök. Elmés át tekintés arról, kiket választ a ma regényírója hősül. 

Kelet Népe. — 1937. nov. Szabó Pá l : Komáromi János. Subjectiv meg-
emlékezés az elhunyt íróról. — Dec. Juhász Géza: Népköltészet és történelem 
azt, a kérdést bogozza, miért érzéketlen a magyar nép a történelem iránt . A ma-
gyar nép lelkében Dózsa bukása tudathasadást okozott. 

Lá tha tá r . — 1937. nov. A Vásárhelyi Találkozó. (Részletes beszámoló.) 

Libanon. — 1937. 4. Keszi Imre: A zsidóság magyar irodalmi szerepe 
a XX. században. (Schöptlin könyve alapján.) — 5. sz. Zsoldos Jenő: Téves 
zsidó adat Czvittinger Specimenjében. Az o t t szereplő Rabbi Azarael nem 
magyar. — 6. sz. Turóczi-Trostler József: Ének a barátságról. Adámi János 
versének (1599) közlése és beállí tása a barokk allegorizmusába. 

Litteratura. — Okt. Komáromi János: Pataki emlék. (Emlék-közlés.) — 
Nov. Kunszery Gyula: Cím. Szellemes és szellemeskedő megjegyzések a könyv-
és lapcímekről. — Nov. 15. I f j . Vajda János: Király György. Emlékezés és nem-
zeti fordulatot tetemrehívó szemrehányás. — 1938. jan. 1. Kemény István: 
Irodalmi beszámoló 1937-ről. A halottak, a. pályadíjtnyertek, a plágiummal 
vádoltak és az ügyészség ál ta l elítélteknek számbavétele. — Rexa Dezső: Szó-
csaták a szerzők és a drámabíráló bizottság között. Adorján Boldizsár, ifj. 
Ábrányi Kornél és Szigligeti egy-egy levelének közlése. — Jan. 15. Bárdosi 
Németh János : A sömjéni költő. Emlékeket szed össze a sömjéni Berzsenyi-
kúria előtt. 

Magyar Nyelvőr. — 1937. 8—10. Kertész Manó: Balassa-Balassi. Arra 
az eredményre jut, hogy a költő magát Balázsinak nevezte. (De nem veszi 
számba a versfők vallomását!) 

Magyar Szemle. — 1937. december. Schaffer Károly: Széchenyi férfi-
korának lelki képe. Lelki a lka t dolgában Széchenyi minden reális érzéke mellett 
is t iszta idealistának mondható.. Nagy lelki érzékenység párosul benne rend-
kívüli értelmi tehetséggel. — Joó Tibor: Az új magyar irodalomszemlélet. Újabb 
irodalomszemléletünk teljesebb, mint elődje. Az egész magyar írásbeliségre 
tekint és eddig elhanyagolt szellemi összefüggésekre, korszakokra vet újraértékelő 
világosságot. 

Minerva. — 1936. Dukony Mária: Az Alföld felfedezése. (Ismertetését 1. 
mult évfolyamunk 174. lapján.) — Pogány Zsuzsanna: A nőemancipáció útja. 
Feldolgozza a magyar i rodalmat is: Bárány Pé te r röpiratát (1790), Pálóczi 

'Horváth Ádámét (ua.). és a férfiak feleletét, ugyancsak Horváth tollából; szól 
Molnár Borbála és Újfalvi Krisztina vitájáról, Herepei János asszonyvédő írá-
sáról, Fejes János németnyelvű értekezéséről, Szentkirályi Móric, Nyiry István, 
Jakabfalvay András dolgozatairól, a Felső Magyarországi Minerva és a Tud. 
Gyűjtemény cikkeiről, Hetényi János tanulmányáról, Jókai felhívásáról és 
Teleki Blanka válaszáról. — 1937. 1—5. sz. Zolnai Béla: Mikes eszményei. 
(A külön is megjelent dolgozatról máshelyt szólunk.) — Kerekes Sándor: 
Schopenhauer. Petőfi és Meltzl Hugó. (Az életrajzról, melyből ez részlet, e szá-
munkban szólunk.) 
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Műhely. — 1937. 5. sz. Mártinké András: Új emberi és erkölcsi ideál 
Kemény Zsigmondnál a szabadságharc után. Kemény világfelfogásában fordu-
la to t hoz a szabadságharc; ezt tükrözik regényei is. 

Napkelet. — 1938. I. sz. Hankiss János : Ajándék a magasságból. Tormay 
Cecila írói művészetének jellemzéso műveinek gyűjteményes kiadása alkalmából. 
— Baránszky Jób: Horváth János egyetemi előadásai. „Egyetemi előadásainak 
közreadásával azok is megismerhetik a maga közvetlenségében az irodalomtudo-
mány nevelő módszerességű művelőjét, akik eddig csupán pompás elemzéseiben 
és finom összefoglalásaiban gyönyörködhettek". — Pusztai-Popovits József: 
Erdély második magyar írónemzedéke. A Vásárhelyi Találkozó lezajlása u tán 
az erdélyi irodalomban egy teljesen ú j szellemű fiatal korosztály jelentkezett. 
Ennek programmja „egyelőre: a programmtalanság, illetve tagadása minden-
féle izmusnak — a transzilvánizmustól egészen az ú j rcálizmusig — és az 
anyaország irodalma felé való orientáció". 

Pásztortűz. — 1937. 21 sz. Németh Antal : A százéves magyar Nemzeti 
Színház. (A magyar színészet történetének áttekintése két rövid oldalon.) — 
22. sz. Gyalui Farkas : Az első magyar operáról. A darab: Béla futása, mely-
nek szövegét Cserv Péter alakítot ta á t Kotzebue drámájából, zenéjét pedig 
Ruzi tska József szerezte. 

Protestáns Szemle. — 1937. 11. sz. Tróesánvi Zol tán : A XVI. század 
magyar biblia fordítói. Végigtekintés a magyarnyelvű biblia ú t j án . — Losonczi 
Zol tán : Tolnai Vilmos. Megemlékezés az elhúnyt irodalom- és nyelvtudósról — 
12. sz. Karácsony Sándor: Komáromi János. Arckép a nemrég elhúnyt íróról. — 
1938. 1. sz. Remport Elek: Maróthy Jenő. Nekrológ. 

Századok. — 1937. 7—8. sz. Révész Imre: Félegyházi Tamás és a deb-
receni iskola válsága 1570—7l-ben. Át tekint i Félegyházi Tamás életét; 1570-ben 
Kolozsvárra hívják és velo megy a debreceni iskola ifjúsága. De egy év múlva 
visszahívják és Melius u t ó d j a lesz. A kolozsvári tartózkodás oka Félegyházinak 
az unitárizmushoz való haj lása, de hamar jö t t meg a kijózanodás. 

Vasárnap. — 1937. 19. sz. Tizenhat darab ismeretlen Széchenyi-leiéi. 
(Utalás Bitay felfedezésére.) — 22. sz. Bitay Árpád. (Nekrológ.) 

Vasi Szemle. — 1938. 1—2. Marék Antal : Dunántúli lírikusok. Az i t t 
számbavettek: gr. Cz. Andrássy Ilona, Zsikó Gyula, Szomorú Árpád. 


