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számban ifj. Lészay Ferenez két oklevél alapján ismerteti azokat a módokat 
és eszközöket, a melyek segélyével igyekeztek földesuraink a múlt században 
jobbágyaik számát növelni. Szádeozky Lajos az I. és I I . számában a foga-
rasi Boér család leveles tárából ismerteti és közzéteszi Bethlen Gábor utasítását 
fogarasi udvarbírája számára, melyből a nagy fejedelmet mint tapasztalt és 
takarékos nagybirtokost ismerjük meg. A Il-ik számban még Barabási István 
közli nemes Simon Mihály deésfalui gazda béreskönyvét lüít'> — 94-ből. 

A Petőfi Mxizeum 12— 43. számában Ferenczi Zoltán ismerteti 
Petőfi eltűnésének irodalmát, megkezdi a „Petrovicsék Félegyházán" ez. czikké-
nek közlését. Azután mutatványokat közöl az újabb angol Petőfi-fordításokból. 
Szász Zsombor, Birger Sehöldström után ismerteti a svéd Petőfi-bibliographiát. 
Végűi repertórium a Petőfi-literaturához s vonatkozások Petőfire s vegyesek, 
olvashatók a gazdag tartalmú fűzetben. 

A Magyar Könyvszemle 1896. évi 4. füzetében Kanyaró Ferenez 
a Melius idejében keletkezett fbntosabb prot. vitairatokat ismerteti, köztük 
Kolozsvári Basilius István, Thordai Sándor András és Csázmai István erdélyi 
írók müveit. Thaly Kálmán olasz forrás után. ismerteti a budai mufti könyv
tárát az 1(334. és l(í8;5. évekből. Esztegár László az egyetemes repertórium 
fontos kérdését tárgyalja. Herzfelder A. Rezső befejezi Kolozsvári özementea 
János ötvös könyvének közlését; Zolnai Gyula pedig nyelvészeti jegyzeteket 
csatol ahoz. Végül irodalom és vegyes közlemények következnek. 

A Protestáns Szemle jan. (1.) számában Föídváry László a XVII. 
század közepén élt Paksi K. György, dunatnelléki ref. püspök éltét és műkö
dését ismerteti. Csíky Lajos az állam és egyház viszonyát fejtegeti a keresztyén
ség nyolcz első századában. Buszkay Gyula Furrer után arról értekezik, hogy 
vajon felelőc-e a keresztyén vallás a ker. népek botlásaiért? — A febr. (2.) 
fűzetben Stromp László Melanchton születésének négyszázados fordulója 
alkalmával egy szép czikkben emlékezik meg róla, Germánia praeeeptoráról. 
Csíky Lajos folytatva fejtegeti az állam és az egyház viszonyát. Jausz Vilmos 
Comenius művei alapján ismerteti annak az akadémiai oktatásra vonatkozó 
elveit. Irodalom s a beküldött könyvek jegyzéke zárják be mindkét fűzetet. 

S. L. 

Szakosztályi Értesítő. 
Az >Erdélyi Múzeum-Egylet* bölcselet-, nyelv- és történettudományi 

szakosztálya f. évi február hó 21-én (vasárnap) d. e. 11 órakor a Városháza 
tanácstermében dr. Szamosi János elnöklete alatt felolvasó ülést tartott, melyen 
szép számú közönség volt jelen. 

Felolvasást tartottak : Dr. Csengeri János : Propert ius költészetéről; 
Veress Endre: Izabella királyné Oppelnbcn tar tózkodásáról ; Dr. Gyalui 

Farkas: Apróságokat olvasott fel Vajda Jánosról. 
Új tagokúi jelentkeztek és felvétettek : Merza Gyula az Erdélyi Kárpát

egylet pénztárosa és Tóth Jenő' tanárjelölt Kolozsvárt (aj. a titkár). 




