
7 1 0 KARDOB ALBERT.

folyik Magyarországon, de nem magyaroknak, hanem idegeneknek a 
honfoglalása. Valóban hazánknak jelentékeny része a törökök kiűzése 
után nem népesebb, mint volt a magyar honfoglalás idején. A bécsi kor
mány e puszta vidékekre szánt-szándékkal hí be és telepít idegen lako
sokat, a mely nemzetietlen eljárásnak sem a kanczellária, sem a hely
tartóság legkisebb akadályt sem vet ellenébe. így nyomulnak mind fel
jebb a Bánátba és a Bácskába oláhok és ráczok; így vonulnak le a m a
gyar alföld legdúsabb vidékére a fölvidéki tótok, és kivált így hálózzák 
be az egész országot sváb gyarmatosok, a kik vagy mindjárt városokba 
költöznek, hogy ott a régi németség uralmát fentartsák, vagy népesebb 
városok környékén telepednek meg, hogy a városi magyarságnak ne 
legyen mire támaszkodnia.

De számtalanszor megesett már, hogy az eszköz ellene fordúlt a 
czélnak. A telepítések a magyar elem szétdarabolására, megfogyasztására 
voltak szánva és ime a fölvidékről lejött tótok az alföld magyar paraszt
jaivá válnak, a külföldről hozott németek pedig a magyar polgári osz
tálynak szolgálnak alapúi. Alig is van csodálatosabb jelenség a magyar 
nemzet fejlődésében, minthogy vérét a múlt századi idegen véroltás tel
jesen meg nem rontotta. Nem is érthetjük meg ezt máskép, mint hogy a 
töröknek, németnek, kurucz és labanczbáborúnak minden terjeszkedése 
mellett is a magyarság, kivált a föld népe az Alföld és Dunántul éjsza- 
kibb részén, nem fogyott meg annyira, hogy lassankint délnek ne ter
jeszkedhetett volna, és továbbá a magyar köznemesség sem romlott meg 
annyira nemzeti szellemében, hogy e szellemet az ország legnagyobb 
részében ne érvényesíthette volna.

Berkeszi programmértekezésének körülbelől ez a foglalatja; kíván
juk, hogy az érdekes és tanulságos munka mentői előbb egészen önállóan 
is megjelenjék. K ardos A lb e r t.

V E G Y E S E K .

— A Budapesti Philologiai Társaság f. é. május hó 5-ikén felol
vasó gyűlést tartott.

Elnök: Hnnrich Gusztáv. Jegyző: Ábel Jenit. A felolvasó gyűlés 
tárgyai voltak:

1. T)r. Fináczy Emii, A classica philologia története Német
országban.

2. Szabrf István, Attila kardja.
3. Dr. Reményi Eáe, A görög epigramm és görö" Antholo^ia 

keletkezése.

Digitized by LjOOQ le



VEGYESBE. 7 1 1

A felolvasó gyűlést választmányi ülés követte. Elnök: Heinrich 
Gusztáv. Jegyzó : Pecz Vilmos. — Jelen voltak: Ábel Jenő, Cserhalmi 
Samu, Csengeri János, Fröhlieh Róbert, Gyomlay Gyula, Kassai Gusz
táv, Köpesdi Sándor, Pozder Károly, Riedl Frigyes.

1. A múlt ülés jegyzőkönyve felolvastatván hitelesíttetik.
2. Thewrewk Emil ajánlatára Márton Jenő pozsonyi lyceumi ta

nár ; Szerelemhegyi Tivadar ajánlalára Kocsner József budapesti Il ik 
kerületi főgymn. tanár; Keleti Vincze ajánlatára Blanár Ödön és Bozse- 
nik Béla beszterczebányai kir. főgymn. helyettes tanárok rendes tagokká 
választatnak.

3. Cserhalmi Samu pénztárnok jelentése szerint a társaság 1886. 
évi április havában való bevétele 395 frt 56 kr., kiadása 385 frt 16 kr., 
átvitel márcziusra 10 frt 40 kr. Tudomásul vétetik.

4. Ábel Jenő a pénztári jelentés felolvasása alkalmából felemlíti,
hogy kivánatos volna a társaságnak oda törekedni, hogy lapjának szét
küldésére nézve azon postai előnyöket megnyerje, molyekben egyéb 
folyóiratok is részesülni szoktak. A választmány az illető engedmény 
kieszközlésére Heinrich Gusztáv alelnököt, Ábel Jenő első titkárt és 
Cserhalmi Samu pénztárnokot kéri föl. P. V.

— Petőfi rotoroménál. Román tanulmányaim közben nem rég 
bukkantam rá, hogy Petőfi két verse rotoromén nyelvre is le lett for
dítva. Nem lesz érdektelen, hogy e — nem számítva a friauliakat, — 
alig ötven ezernyi nép nyelvén is már megszólaltatott Petőfinknek for
dítását közöljük. A két költemény fordítója G. F. Caderas, a rotoromán 
irodalom termékeny és tehetséges lyrikusa, ki valószínűleg valamelyik 
német fordítás után dolgozott. Újabb költeményei között adta ki [.Vou- 
vas líinias da G. F. Caderas. Hitz et Hail. Caira 1879. 8° 135 1.], hol a 
Petőfién kívül még 24 fordítás van, Herwegh, Lamartine, Bernhardi, 
Hoffmann von Fallersleben, Goethe, Heine, Burns, Victor Hugó, Moore, 
Siebel, Longfellow, Byron, Bürger, Cervantes, Uhland és Lingg után. 
Petőfi második verséből csak nyolcz sor van lefordítva. Az első: Ha éle
tében . . . czíme itt Etelka ; a második az Egy gondolat bánt engemet. . . 
nyölcz első sora. A költemények így hangzanak:

Etelka.
(Snainter: Petőfi.)

Nun 'vess amó quel aungel cur vivaiva,
Sco ün sorrir pürissem dél azúr,
Schi ’l vzand sül let, cur mórt 1’ inanimaiva, 
Avess ad el dunó ma vit’, amur!

Quaunt bella, bella nel vasché posaiva!
Sco ün colomb, sclerieu d’ ün ráz dél tschel,
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712 KÖNYVÉSZÉT.

Sco üna rösa, cha la naiv bütechaiva, 
Sco 1’ innocenza in sieu vstieu festel!

Me ün impissamaint ledusamaing turmainta.
(Suaiuter: Petőfi.)

Me ün impissamaint ledusamaing turmainta 
D’ atuvair móri r sün lams cusobins in let,
Sco solitaria Üur chi passa vi, scbmartscbainta,
Ch’ üu verm zuppó la risch piaun, plauu magliet-;
Stüzer sco glüsch, chi svampa vi, deciina 
In mez d’ la staunza solitaria usché;
Tel’ mórt da disonur, o Dieu, nun pina,
Tel’ mort*da suöss, o nun duner a me ?

K is pa l  M ih á l y .

KÖNYVÉSZET.

Cox György. A mythologia kézikönyve. Augolból fordította 8 a finn 
raytliologiával bővítette Sinionyi Zsigmond. 2-ik jav. kiadás képekkel. 
Budapest, Franklin-t 1880. (8-r. 216 1.) 1 frt.

B. Eötvös József összes munkái. Emlék- és ünnepi beszédek. --ik 
bővített kiadás. Budapest, ltáth, 1880. (S-r. 393 1.) 2 frt 40 kr.

Frary Rezső. A latin nyelv kérdése. Francaidból. Budapest, Franklin-t. 
1886. (8-r. VI, 220 1.) 1 frt 50 kr.

Qreguss Ágost. A balladáról és egyéb tanulmányok. Kiadja a Kis- 
taludy-társaság. Budapest, Franklin-t. 1880. (8-r. 570 1.) 2 írt 50 kr.

Olcsó Könyvtár. Szerk. Gyulai Pál. Budapest, Franklin-t. 1886. (lG-r.)
197. sz. Oervinus Q. G. Bevezetés a tizenkilunczedik század történetébe.

Németből ford. Rózsaági Antal. (277 1.) 50 kr.
198. « Olasz költőkből. Ford. Radó Antal. (210 1.) 50 kr.
199. * Cicero M. Tull„ Lailius a barátságról. Latinból fordította Némethv

Géza. (67 1.) 20 kr.
200. « Goethe. Berlichingeni Gottfried a vaskezú, dramatizált története.

Németből ford. Balla Mihály. (274 1.) 50 kr.
201. * Pelliro Silvio. Börtöneim. Olaszból ford. Erdélyi Károly. (271 1.)

50 kr.
202. • Taine H. A. Az olasz művészet bölcsószete. Francziából fordította

Kádár B. (112 l.) 20 kr.
203. « Ilosvai Selymes Péter. A híresneves Tholdi Miklósnak jeles cse

lekedetéről és bajnokságáról való história. Bevezette és jegyzetekkel 
kísérte Szilády Áron. (107 1.) 20 kr.

201. • Gregorovius Ferdituind. A pápák síremlékei. A pápaság történeté
nek határkövei. Németből lord. Hegedűs Istv. (181 1.) 30 kr.
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