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szó eredetét magyarázza;. Szinnyei J. a magyar nyelvbe átvett oláh szavak so
rozatát folytatja; Szahó Ernő a házi állatok a magyar szólásokban mikép sze
replését fejtegeti. Pap Ferencz: Gondolatokat közöl Kemény Zsigmond nyelvé
rő l ; Szarvas Gábor: S mi ne tudnánk lat inul? ez. a. a képviselők latin sza
vakkal túltömött beszédmodorát figurázza ki. Balassa Jó?sef a hodály szó ere
detét magyaráíza Szinnyeivel szemben. Apró közlemények következnek. 

— Az Egyetemes Philologiai Közlöny IV. füzetében Jakoblovits Lajos: 
Achilles és Herakles pajzsainak leírásairól értekezik; Solymossy Sándor: A bet
lehem a népmiszteriumokban s a dráma történetében, ez. tanulmányát fejezi 
be. Reményi Ede kiváló angol anakreonistákról ír. Hóna Béla: Egy új Bánk
tragédia ez. Kisfaludy Sándor egy eddigelé ismeretlen művét méltatja, a mely
nek tárgya Bánk-bán s főbb vonásaiban egyezik a Katonáéval, de sokkal gyen
gébb munka. Kisfaludy Sándor müveinek nemrégBn Angyal Sándortól nagy 
gonddal szerkesztett kiadásában jelent meg e tragédia. Kisebb közlemények 
zárják be a füzetet. 

— A Protestáns Szemle 3. füzetében dr. Szlávik M ír a polgári há
zasság történetéből; Pokoly József a magyar prot. házassági jog rövid történe
téről 1789-ig a 3-ik közleményt adja; Zoványi Jenő a debreczeni hi tvi táról 
lüG8-ban értekezik, nagyon érdekesen vázolván a magyarországi és erdélyi pro
testantizmus hullámzásait. Végűi Szabó Aladár a prot. hittani alapelvek hatá
sáról írt prot. irod. társ. telolvasását közli. 

— A „Protestáns Közlöny" márcz. 15. 11. számában Sámuel Aladár 
befejezi Hegedűs Sámuel életrajzát. A 13. szám Szász Domokos püspöki jelen
tését adja. A 14. ápril 5. sz. közli az erdélyi egyházkerületi közgyűlés részvét-
iratát a Kossuth-családhoz és b í Bánffy Dezső főgondnok elnöki megnyitó be- J 
szédét az erdélyi egyházkerületi közgyűlésen. 

— A Vallás és Egyház Kolozsvárt megjelenő ev. prot. lap márcz. fü
zetében Kiss Ferenc a keresztény szeretetről elmélkedik. Sántha Károly han
gúlatteljes költeményt közöl „Nem hagy el az Isten" ez. a. S. Szabó József 
„Isten : a keidet és a végezet" ez. a. valiásbölcsészeti értekezés' közöl. 
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