
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. 

A Cél. — 1939. febr. Bartha József : A magyarság eredete. Lomniczi Is t -
ván tanulmányának helyreigazítása. — márc. Bartha József: Szahad-e Adynak 
szobrot emelni? A A kérdésre tagadó választ ad, át tekintvén Ady költészetének 
és prózájának poli t ikai felfogását, zsidó imádatát , hiányos faj i érzését, fogyaté-
kos hazaszeretetét, szerelmi költészetének ledérségét, sajátságos istenhitét. 

Akadémiai Értesítő. — 1938. 467. f. Lukinich Imre: Széchenyi István ki-
adatlan levelei gr. Sándor Mórichoz. Érdekes adat bennük, hogy a Lánchíd 
eszméje Sándor Móric kezdeménye; megkapó, milyen lelkesedéssel fejti ki Szé-
chenyi az arisztokrácia nemzeti hivatásáról vallott hitét; mindössze két levél, de 
Széchenyi megismeréséhez fontos adalék. 

Deutsche Akademie. — 1938. 1. östliches Mitteleuropa. Kiemeli Bugon-
falvi István cikkét, amely a Nemzeti Figyelőben anthológiát sürgetett azokból 
a német poétákból, akik magyar vonatkozású verseket í r tak (Dingelstedt, Fnú-
ligrath, Franki, Geibel, Grimm, Greeorovius, Grün, Har tmann stb.). 

Egyetemes Philologiai Közlöny. — 1938. Angyal Endre: Magyar barokk 
költők. Áttekint i az ú. n. főrangú lírikusok termését; vizsgálja bennük a barokk 
fantáziát , dinamizmusát, natural izmusát , heroizmusát, sajátos stílusát. — 
Geréb László: A De Fertilitate Hungarica szerzője. A cikkíró szerint Bocatius. 
— Lelkes Is tván: F. E. Adam, Petőfi ismeretlen francia utánzója. Ismerteti éle-
té t és költészetének Petőfire emlékeztető elemeit. 

Erdélyi Múzeum. — 1938. 8. Kristóf György: Erdély tudományos élete 
az abszolutizmus korában az Erdélyi Múzeum Egyesület megalakidásáig. Az er-
délyi tudományos élet régibb adatai (köztük a régi könyvtárak sorsának össze-
állítása) után Kővári László érdemeiről ír. — 4. Rass Káro ly : Gyöngyössi János 
önéletrajza. Az új tordai kat. plébánia könyvtárában megtalált önéletrajzot közli. 
Első sorban azoknak a honoráriumoknak a felsorolása érdekes, amiket műveivel 
szerzett. — Herepei János: Néhány adat gr. Bethlen Miklós tanulóéveiből. Érde-
kes kiegészítések az önéletrajzhoz. (A könyvek lajs t roma, amelyeket nagyapja 
v i t t neki Fehérvárra 1652. febr.-ban; a tanáraira vonatkozó adatok helyesbítése: 
iskola társairól; a nagyatyjától kapo t t glóbusokról; Váradi Miklós haláláról.) 

Erdélyi Helikon. — 1939. 2. Kó tay Pál : A magyar orvosi irodalom böl-
csőjénél. Pár iz -Pápa i életének és P a x Corporis áriak bemutatása. — 3. Tusa 
Gábor: Bánffy Miklós. Szervező és irodalmi jelentőségének rajza. 

Földrajzi Közlemények. — 1938. 8—10. sz. Bendefy László: Anonymus 
és Kézai mester Scythiája. Arra a meggyőződésre jut , hogy e Scvthia-leírásnak 
gyökerei az ősi hagyományba nyúlnak; Kézainál az előmagyar őshagyomány 
mellett megtalál ja a baskir-magyar és a kummagveriai hagyományt. Kézai 
adatai alapján meg is rajzolja ennek a Scythiának a földrajzi helyét. 

Kalangya. — 1939. 1. Németh László: Levél a szerkesztőhöz. Abbahagyja 
a Tanú Évek közlését, mert az igazat i rván félreérthetik. Különben is: „Amit ez-
után írok, nem jelenik meg belátható időn belül; nem azért, mert durcáskodom, 
hanem mert műveim jobban és jobbaknak akarom megcsinálni". — 2. Kázmér 
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Ernő : Az ember Tragédiájának új szerb fordításáról. Zmáj fordítása után pon-
tosan ötven évvel készült el Vladiszláv Jankulov műve. Dicsérettel szól róla. 

Katolikus Szemle. — 1939. május. Kozocsa Sándor: Űj katolikus iroda-
lomszemlélet. Brisits Frigyes könyvének (A XIX. század első fele) részletes is-
mertetése. Űjnak lá t j a benne, hogy a szerző „megkísérelte a költői élet lelki ere-
dőit nézni és azok produktumaival, az alkotásokkal való kapcsolatát vizsgálni". 

Kelet Népe. — 1939. 2. Földessy Gyula: Ady értékelése. A Nyugat iro-
dalmiságát viszgálja Babitsék írásaiban; szembe áll í t ja az élet költőjét és az 
irodalmi köl tőt ; hangsúlyozza, hogy Babits és Kosztolányi nem mitológia-te-
remtő költők. 3. Földessy Gyula: Ady értékelése. Babitsról ingatagságot és ha-
tározatlanságot igyekezik kimutatni . — 5. Zolnay László: Emlékezés Kálmány 
Lajosra. Meleg hangon idézi fel a kimagasló népiségkutató Kálmány emlékét, 
megrajzolva tudományos pá lyá já t a Nagyboldogasszony-tanulmánytól a Ha-
gyományokig. 

Koszorú. — 1939. 2. Kállav Miklós: Hegyvidéki íróink irodalmi tükre. Lel-
kes áttekintés. 

Láthatár. — 1939. 1. Vitéz Nagy Iván: Magyar-lengyel kulturális kapcso-
latok. Rövid áttekintés; értéke a közelmúlt adatainak felsorolása. 

Levéltári Közlemények. —1937. Klein Gáspár: A miskolci múzeumi levél-
tár. A magánlevelek gyűjteményében Jókai, Déryné, Lévay levelei; egy csomó-
ban Lévay-kéziratok s a reá vonatkozó i ratok. — Miklós Ödön és Szabó Is tván: 
A magyarországi református egyház levéltárai. Nagyon becses át tekintés a levél-
tár i gyűjteményekről s mai lelőhelyeikről. — 1938. Pukánszkyné Kádár Jolán: 
A Nemzeti Színház levéltára. A levéltár története; veszteségei. 

Libanon. — 1938. 6. Zsoldos Jenő: Irodalmunk zsidószemlélete. Hetényi 
János. A filozófus ref. lelkész három ponton kapcsolódik a kérdéshez- 1. Men-
delsshon tan í tványa; 2. a zsidó kereskedőről megértően nyilatkozik; 3. az eman-
cipáció híve volt. — 1939. 1. Waldapfel Imre: Midras-idézet történeti romanti-
kánkban. A sokat igérő cím mögöt t annak a megállapítása van, hogy Peretsenyi 
Nagy László Szakadár-jában egy jegyzetben a Beresits Rabba c. midrasgyüjte-
ményből idéz. 

Magyar Könyvszemle. — 1939. 1. Kniewald Károly : A Pray-kódex Sanc-
torale-ja. Közli a nap tá r t ; rámuta t a csízió magyar rétegére; edemzi a nagy 
Sacramentariumot és a függelék Sacramentariumát. Kiemeli a naptár magyar 
és bencés rétegét, k u t a t j a forrásait, s ennek alapján kétségtelennek ta t ja , hogy 
a kódex törzse 1200 előt t készen volt. — Kühár Flóris: Kanonokok és szerzete-
sek litámája a Pray-kódexben. Szöveg-értelmezés. — Joó Tibor : Az első magyar 
kantiánus filozófia. Lengyel József debreceni professzor 1800—03. években tar-
t o t t előadásai „a Kant Filosofiája szerint" a Széchenyi-könyvtár kéziratai közt. 

Magyar Nyelvőr. — 1939. 1—3. f. Balassa József: A Magyar Nyelvőr 
megindulása. Fa rkas Gyula állításával szemben bebizonyítja, hogy az asszimi-
lál tak mellett ősmagyar írók is kivették a részüket; Arany még a VII I—IX. 
kötetben is írt . 

Magyar Szemle. — 1938. nov. Ortutay Gyula: Népmese ,népdal-néprajzi 
hanglemez. A népköltési gyűjtés újabb módszerének és eredményeinek ismerte-
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tése. — 1939. ápr. Bisztray Gyúla : Színházi kistükör. Kritikai beszámoló a szín-
házi eseményekről. 

Neue Heimatblätter. — 1938. 3—4. Reiser: Dr. Ludvig Baróti. Emlékének 
és tudományos dolgozatainak felidézése. 

Pannonhalmi Szemle. — 1939. 1. Kniewald—Kühár: Magyar szentek ün-
nepei és miséi a Pray-kódexben. (Szövegközlésekkel.) — 2. Pénzes Balduin: 
A magyar szentimentális irodalmi stílus kialakulása. Nem szól magának a 
szenimentalizmusnak felvilágosodási gyökereiről, csak a stílus sa já tos vonásai-
nak jelentkezését figyeli. Líraivá Kazinczynál kezd ez válni, de jellemző, hogy 
Kazinczy egyéniségére mu ta tó példának éppen az Ajánlást veszi fel, noha erről 
a versről megállapították, hogy nem Kazinczy, hanem Kovacsóczy írása ! 
(EPhK. 1910. 606.) Nem mond úja t Csokonai, Kisfaludy Sándor, Kölcsey és 
Bajza kapcsán sem. 

Protestáns Szemle. — 1939. 1. Juhász Géza: Bornemissza Péter drámái. 
A „tudományos" cikkből ime néhány megállapítás: „Bornemissza élete metafi-
zikai dráma, világvihar lobogta t ja : egyfelől Isten irgalma, másfelől a Sátán 
fondorlatai." „Az Elekt ra : vérbeli reneszánsz termék, az egyéniség korlátlan 
kiáradásának himnusza." Annak, hogy a Balassi komédiát is Bornemissza ír ta, 
bizonysága „a két mű nyelvének azonos erejű zengése, ábrázolásuk rokonsága, 
víg és komoly részleteik arányos vegyítése". (íme, az ú j irodalomtudomány!) 
— 2. Török P á l : Vörötmarty, mint politikai kritikus. A Kelet Népe bírálatát 
ismerteti. — 4. Karácsony Sándor: Szondy György. Meleg képet rajzol az if jú-
sági irodalom munkásáról. 

Protestáns Tanügyi Szemle. — 1939. 4. Kemény Gábor: Vajda Péter és 
a magyar protestáns hivatástudat. A nagy reformok rajongóját m u t a t j a be, 
részletesebben ismerteve közoktatási javaslatait . Lelkes, de gondos tanulmányon 
alapuló kép. 

Szép Szó. — 1938. júl. Fiisi József: Nagy Endre. — szept.-okt. — Füsi 
József: Karinthy Frigyes. — Nov. Erdős Jenő: Füst Milánról. — Dec. Reme-
nyik Zsigmond: Írók és szabadság. Bemenyik Zsigmond: Ignotusról. — 1939. 
jan.-febr. Remenyik Zsigmond: Hatvavy Lajosról. — Erdős .Jenő: Németh 
Andorról. 

Theológiai Szemle. — 1938. 4. Révész Imre: Méliusz levéliáltása a cseh-
morva atyafiakal. Nagyon érdekes levélközlés. — 1939. 1. Gál La jos : Geleji 
Katona István igehirdetése. Rövid életrajzi adatsor után megrajzolja beszédei-
nek politikai, társadalmi és egyházi hátterét . 

Theológia. —-1939. 2. Kniewald Károly: A Pray-kódex miserendje. (Foly-
tatás.) Megjelöli valószínű t a l a j á t és megmagyarázza sajátosságait. 

Vasi Szemle. — 1939. 1—2. Marék A n t a l : Dunántúli lírikusok. Missuray-
Krug La jos az á tv i t t értelmek költője; ha muzsikusnak születik, bizonyára gor-
donkaművész lett volna. — Kunszery Gyula a legegyszerűbb dolgot is oly mű-
vészi magaslatra emeli, hogy csak áhítatos, égreemelt szemekkel lehet rá fel-
nézni. — Pusz ta Sándor l í rá jának a kamaszos hang a legszebb és legőszintébb 
molekulája. — 3. Marék A n t a l : Dunántúli lírikusok. Horváth Béláról, György 
Oszkárról, Lendvai Istvánról, Nagy Médáról, Torkos Lászlóról, Pá l f fy Istvánról, 
Kászonyi Lászlóról, Bará th Ferencről, Fa rkas Kláriról mond egy-két oldalon 
néhány jellemzőnek gondolt mondatot . 


