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— L u k á c s Móricz m u n k á i jelentek meg e napokban a Kis
faludy-társaság kiadásában, 2 vaskos kötetben, a Franklin-társulat dí
szes kiállításában. Összegyűjtöt'e bevezetéssel és életrajzzal ellátta Gyulai 
Pál, a kit erre Lukács Móricz végrendeletileg felkért Greguss Ágosttal 
egyetemben. Lukács Móricz, a Kisfaludy-társaság egyik elnöke 10 000 
frt alapítványt hagyott a Kisfaludy-társaságnak, s külön 2000 frtot 
elszórt dolgozatai összegyűjtésére és kiadására. 1881-ben bekövetkezett 
halálától mostanáig késett a kiadás, Greguss halála s Gyulai beteges
kedése miatt. De bó'ven kárpótolja a késedelemért irodalmunkat az a 
szép életrajz, melylyel Gyulai Lukács Móricz emlékét megörökíti; a 
melyben b. e. barátját s eló'djét a K. Tár^. elnökségében, mint igazi 
„literary gentleman"-t jellemzi, a megszólalásig híven. Munkáinak I. 
kötete műfordításokat és tanulmányokat tartalmaz: epigrammákat a 
görög mithologiából; keleti gnómákat; Byron, Bulwer, Cervantes, Pópa 
művei műfordításait. Tanulmányai a jog és társadalmi tudományok, 
történelem s nyelvészet köréből valók. A II. kötet hírlapi czikkeket, be
szédeket és önéletrajzi töredékeket foglal magában. Hírlapi czikkei fő
kép az ágostai Allgemeine Zeitungban jelentek meg; melynek 1843— 
44-ben rendes magyarországi levelezője volt, s a magyar viszonyok, 
nemzeti és alkotmányos törekvések korjellemző becses adalékai. A be
szédek közt két nagyérdekű emlékbeszéd van : De Gerando Ágost franczia 
író és az író meghitt barátja, a balvégzetű gróf Teleki László m. tud. 
akadémiai tagok felett. Ezeken kívül öt elnöki megnyitó beszéd a Kis
faludy-társaság közgyűlésein. Végűi emlékezései (önéletrajzi töredék). 
Lukács Móricz ha nem volt is kiváló író, (ő maga is dilettánsnak tar
totta magát) oly érdekes és ritka egyénisége volt közéletünknek, s iro
dalmi köreinknek, hogy méltó kegyelet illeti meg nemcsak a Kisfaludy-
társaság részéről, a mely munkái kiadásával ily szépen rótta le iránta 
háláját, de a haza minden fia részéről, a ki egy ily .eszményi élet er
kölcsi értékét megbecsülni tudja. A két vaskos kötet ára 6 frt. 

Folyóiratok. 
— Az Erdély novemberi számát Ugrón János alispánnak az udvarhely-

megyei osztály alakuló gyűlésén tartott csinos beszéde nyitja meg. Herrmann 
Antal a néprajzi kataszter megesinálását sürgeti a milleniumra. tízádeczky La
jos dr. az Andrássy havasokban fett nyári kirándulást írja le. Téglás István a 
Petrozsénynél levő Szurdok szorossal ismertet meg. Herrmann Antal az erdélyi 
kincses mondák feljegyzésére s a vele való közlésre intéz felszólítást. Demeter 
Dénes néhány néprajzi mondát közöl. Irodalom; Egyesületi Élet s pár kirán
dulás leírása rekeszti be a tartalmas füzetet. 

— Az Erdély szept. —októberi száma az Emke érdemes főtitkárának, 
Sándor Józsefnek, szenteli első lapjait. Szabolcsha Mihály érdekes apróságokat 
ír le Szász-Régen ről, melynek rajzát dr. Gidófalvy István egészíti ki. Gagyi 


