
IRODALMI ERTESITO. 
Fajunk lebediai és etelközi mivelődése. Irta és az Emke 

X I X . évi r endes közgyűlésén, N a g y e n y e d e n felolvasta D r . Gróf Kuun 
Géza v. b. t. t., az Emko diszelnÖke, 20 1. Kolozsvár , „El lenzék" 
könyvnyomda . — A magya rok régi tör ténelméről kevés adat marad t 
f e n n az utókorra . Teljes képe t alkotni f a j u n k legrégibb miveltségé-
ről nem lehet. A fönmaradt adatok is c sak azoknak kezében é rnek 
valamit, k ik a történelmi tudomány mellett az összebasonlitó nyel-
vészetben is j á r tasok és a kevés adatból olvasni tudnak . Az ily 
kézben a szűk adat köre megbővül és tar ta lmat , jelentést nye r . E s 
h o g y azt nyer , ezt mutatja a fennebb megnevezet t tanulmány. í ró j a 
nemcsak egy nyelvcsaláddal ismeretes, h a n e m a n a g y nyelvcsalá-
dok mindenikéből több nyelve t ismer ós i gy nyomozni tud ja a nép-
vándorlás érintkezésében keletkezet t s z ó k n a k is a jelentését. Régi 
mivel tségünk más része mellet t szól az akko r i vallásról is és azt 
mondja , hogy őseink val lására a pa r s i smus n a g y befolyással vo l t ; 
a dual ismust ők is bevették vallási percept io ik körébe, a minek 
nyilvánvaló je le a magyar „á rmányos" , illetőleg ármány szótőnek 
a pahlvi aharman-nal való azonossága , a me ly perzsa szó. a sassa-
n ida korban kerülhetet t hozzánk . „Is ten", í ró szerint, szintén iráni 
eredetű szó, a pahlvi nye lvben yaztan, yazdan, ú j perzsa yesdan 
Is tent jelent. A főistenen, az ördögön ős manón kívül hi t tek még 
őseink kisebb j ó és rosz szellemi ha ta lmakban is, mert a dua l i smus 
ezeket is két egymással ellentétes osztályba sorozta. A n a g y ér tékű 
tanulmány számos adalékot n y ú j t költészetre, zenére, erkölcsre , al-
ko tmányra és hadügyre nézve. 

Józan Miklós budapesti lelkész felolvasásokat adott ki Kőváry László-
tól, Perczelné Kozma Flórától, M. Farkas Sándortól, Ürmösy Gyulától, Kocli-
márosné Buzogány Máritól, Józan M.-től, Boros Györgytől, Ürmösy M.-től; 
költeményeket M. Farkas Sándortól, Józan Miklóstól. A fololvasások közt egy 
ima is foglaltatik. 

Hornyánszky Victor kiadásában Budapesten megjelentek : Protestáns 
Árvaházi Képes Naptár. Szerk. Kenessey Béla. Több életrajz, elbeszélés, 
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vers és hasznos tudnivalók teszik a jelesen szerkesztett Naptár tartalmát. 
Az egyik életrajz, mely Yáradi Szabó 'Miklósról szól, ki a debreczeni ref. 
egyházközségnek 125,000 korona értékii vagyont hagyott. Egy másik élet-
rajz, mely Melanchton Fiilöp nejét, e szorgalmas, gondos és buzgó vallásos 
nőt ismerteti (Mutatvány „Protestáns Asszonyok" czímü munkából.). — Ko-
szorú 91—100. Protestan népies kiadványok, a prot. hittudat, erősitésére írt 
és jól választott tárgyakkal a czélra kiválóan alkalmas füzetek. Tartalmuk : 
91. Egy kép a múltból. Csobáncz ostroma. 92. Szenczi Molnár Albert. 93. 
Bocskai István. 94. Apróságok. 95. Tisztító tűz. 96. A Vl-ik parancsolat. 97. 
Itthon. 98. A Jóska temploma, 99. Az igazság. 100. A végrendelet. Ara egy 
füzetnek 8 fillér. 

Sárospataki füzetek. Sárospatakon ú j ra megakarják indítani az egy-
kor jóliirű „Sárospataki Füzetek"-et. Minek érdekében a következő felhívást 
bocsátották k i : 

A tudományos és irodalmi deczentralizálás, a „vidéki központok" esz-
méjének, a tisztes hagyománynak zászlója alatt kérjük nagyrabecsült támo-
gatását. 

Föl akarjuk támasztani a sárospataki főiskola egykori büszkeségét, a 
„Sárospataki Fiizetek"-et és közkincscsé akarunk tenni ennek az iskolának 
eleddig a világ előtt még ismeretlen kincseiből annyit, amennyit a közönség 
anyagi pártfogásához képest csak közzé tehetünk. 

Az ú j „Sárospataki Füzetek" hozzá fog szólni a modern tudomány 
kérdéseihez, nagy gondot fordit a független, minden klikk-szellemtől ment, 
szigorú és pártatlan kritikára ; de első sorban az irodalom- és művelődés-
történet, a társadalomtudományok s különösen a hazai egyházi és iskolai 
élet történetének szolgálatában kiván foglalatoskodni ama becses adalékok 
közlésével és feldolgozásával, melyeket gyűjteményeink tartalmaznak. 

Azt hisszük, erre a folyóirásra mindenkinek szüksége lesz, a ki nálunk 
a jelzett ágakkal foglalkozik. 

Egyelőre csak évnegyedenként bocsátunk közre egy-egy 4 ívnyi füze-
tet, melyek közül az első 1904. januárius 1-én lát napvilágot. 

A teljes évfolyam előfizetése : 6 korona. 
Gyűjtőknek minden beküldött öt megrendelés után tiszteletpéldány jár. 
Előfizetéseket vagy kötelező jelentkezéseket elfogad Trócsányi Ber-

talan könyvkereskedése, Sárospatakon. 
Vas Gereben Irta Barabás Ábel. Bpest, 1903. 219 8r. 1. — A Frank-

lin-Társulat ez igen csinos kiadványa, mely Vas Gereben összes műveinek 
sorozatát bezárja, méltán vonja magára az irodalmi körök figyelmét. Egy 
fiatal és figyelemre méltó tehetség műve ez, ki bátor szóval kér magának 
helyet a magyar „műitészek" között s ki több évtized múlasztását akarja 
egy csapással helyrehozni, midőn feltámasztja egy szerinte méltatlanul mel-
lőzött legmagyarosabb író emlékét, kit Barabásunk Petőfi, Arany és Jókai 
mellé szeretne állítani. 

Radákovics József „a legnagyobb gazkölyök" volt, kinek korában nem 
volt párja. (63. 1.) Kicsapják az iskolából korhelység és hanyagság miatt. 
Beáll a tiszttartóhoz, onnan elküldik, mert gunytárgyává teszi kenyéradó-
ját. Bizonyítványt lop ós hamisít, ezzel bejut jogásznak a győri konviktusba, 
hol mindent felfal társai elől. (64—66. 1.) í rni kezd és mindenkit nevetsé-
gessé igyekszik tenni. A Pesti Divatlap mellé lterűl, de párbajjal dicsekvő 
hazug magaviseletét leleplezik s távoznia kell a fővárosból. (Ezt Jókai 
mondja ; nincs meg Barabásnál.) Győrben, mint ügyvéd, boldogulni kezd, de 
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„mindenkit megsért felolvasásaiban." Később lapot szerkeszt a nép számára 
s a szent koronát meg akarja olvasztani. A forradalom után saját jelentke-
zésére börtönbe vetik. Csakhamar kiszabadul, de eltiltják az ügyvédségtől. 
Vas Gereben név alatt ekkor regényírónak csap föl s dicsőíteni kezdi most 
a multat, mit előbb a szatíra túlzásaival mázolt be, — csak saját magát 
kim él get vén. 

Most persze az ellenkező túlzásba esik. A Józsa Gyuri-féle alakokat 
rokonszenvesen rajzolja. Festetich, Földváry, Fáy, Széchenyi s a többi nagy 
történeti alakok ellenben torzfigurákká törpülnek Vas Gereben hamis meg-
világításában. A letűnt kort mégis híven rajzolja Barabás szerint. (190. 1.) 
A kor embereit is hiven. (189.) Nem úgy, mint a mai történetírók, kiknek 
műve dr. Nares munkája szerint 2000 4r. lapból áll és 60 fontot nyom. (191.1.) 
A vízözön előtt már borzadtak ilyen művektől. (U. o.) 

Mint látszik, Széchy Károlyt vallja egy pár helyen ifjú írónk meste-
rének. (6f. 1.) De stilusa életre valóbb, színesebb és jóval lendületesebb, 
mint kezdő írótól várhatnék. Helyenként Bartha Miklósra, sőt Eötvös Károlyra 
is emlékeztet. Idegen hatásra vall szószaporitása is, néhol belső, igaz tarta-
lom nélkül. (207. 1.) Hagyja ezt az egyet a 60 fontos compendium oknak ! 

Bár a könyvet megnyitó sűrűen nyomtatott 6 lapnyi tartalomjegyzé-
ket nem mindenütt váltja be a mindenhez hozzá szóló tárgyalás, mégis büsz-
kesége lehet írójának ez élénken, szépen, lelkesen megírt mű, mely első 
komolyabb vállalkozása a tudományos irodalom terén. Némely állítása ugyan 
jóakaratú nagyitásnak fog tetszeni, mint pl. „Vas G. is az az író volt, ki 
sohasem hazudott." (199.) „Stílje a megtestesült magyar stíl'... „stílje 
ép annyira gyökeresen magyar volt, mint nyelve, melynél magyarosab-
ban soha senki nem írt(197.) Más állitások iires jóslatai if jú kritiku-
sunknak, bár maga bevallja : „Irodalmi ítéletek dolgában híjával vagyunk 
a tárgyilagosságnak." (215.) Be is bizonyítja mindjárt e meggyőző példákkal: 

„Mennél jobban távolodunk, annál jobban fognak kidomborodni ős 
szembeszökni Vas Gereben é r d e m e i . . . Csodálatra ragadja a jövő kor 
fiát. Alakjai a magyarság mintaképei lesznek ; jellemei a magyar jellem 
példái; nyelve a magyar nyelv eredeti szépségeinek kifejezője„Vas 
Gereben helye legkiválóbb íróink között van." „A népies nemzeti prózá-
nak lesz ő képviselője." (218—219.) 

Csak egyben van némileg igazuk e lelkesült hangzatos jóslatoknak, 
melyek mintha a napi sajtóból tévedtek volna ide : Vas Gerebent ezután is 
mint eddig, a legprőzaibb magyar irók közt fogják emlegetni s érdemeit 
sokszorosan felülmúlt hibái miatt dehogy lesz neki valaha helye leg'kiválóbb 
iróink tisztes sorában. 

Még egy hozzáadni valónk van a szerzőtől némileg eltérő vélekedé-
sünkhöz : e túlzó marasztalásaival is nem közönséges feltűnést keltő könyv 
sokoldalú tehetségre mutat. Barabás sokat igérőn kezdi műkritikai pályáját. 
Bizton remélhetjük, hogy kellő idő múlva érettebb ítélettel s nem oly szer-
fölött zaklatott igyekezettel az if jú tudóstól a tőle kiváló kedvvel művelt 
„műitészet" terén még kitűnő munkákat kaphatunk. 

Kanyaró F. 
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II. Rákóczi Ferencz beiktatása az erdélyi fejedelmi székbe Irta ifj. 
Biás István. Megjelent Marosvásárhelyt. A mostani Rákóczi ünnepélyek 
adtak alkalmat e fűzet megírására. Szerző a Rákóczi-korszakból éppen azt 
az eseményt választotta, melynek színhelye Marosvásárhely volt, az erdélyi 
fejedelmi székbo beiktatást. Ennek a körülményeit írja le folyékonyan. A 
fűzet helyes történelmi érzékre vall és arra jogosit, hogy szerzőjétől terje-
delmesebb munkát is várhassunk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Főtiszt. Ferencz József püspök úr Küküllőmegyében sept. 

hónapban két templomot avatott föl. Alig pihente ki a zsinat fáradalmait, 
új útra indult, hogy egyházát más helyen építse. A kiiküllői kör a 
reformatio óta része egyházunk testének. Sok megpróbáltatásnak volt 
kitéve, de a hivek buzgósága, egyes kiváló családok vezetése, áldása, 
erőssége volt e körnek is. A Simon,' Já ray , Pa taky , Derzsi, Iszlay, 
Szathmári és más családok nemcsak a hazának, hanem az egyháznak 
szolgálatában is kitűntek. A két templomavatás jele a mostani buzgó-
ságnak, melynek ünnepélyeiről a következőleg tudősitnak : 

Nagy ünnepe volt a küküllői unitárius egyházkörnek, templom-
szentelés sept. 20-án Haranglábon — 22-én Marosszentbenedeken. 
Mindkét helyen megjelent Mélt. és Főtiszt. Ferencz József püspök úr 
Kolozsvárról dr. Boros György és Hadházi Sándor egyházi tanácsosok 
kíséretében, Guidó Béla esperes s a kör lelkészi kara ; a világi egy-
házi tanácsosok is igen szép számban jelentek meg Iszlay László és 
Pataky László felügyelő gondnokokkal. A fó't. püspök urat mindkét 
helyen a világi hatóságok részéről is kitüntető módon fogadták, lelke-
sen üdvözölték. Főispán, alispán, főszolgabírók és tanfelügyelő mind-
nyájan résztvettek az ünnepségeken. A főtiszt, püspök úr az üdvözletekre 
megkapó beszédekben válaszolt. Ekesszóló felszentelő beszédei általános 
figyelem tárgyai voltak és a lelki életnek áhítatos órája. A felszente-
lésben résztvettek Haranglábon Gálfalvi István lelkész imával, Boros 
György alkalmi beszéddel, Szabó Albert lelkész úrvacsorai beszéddel; 
Marosszent-Benedeken Boros György imával, Nagy Béla lelkész be-
széddel. ip.) 

Az amsterdami congressus. „Az unitárius és más szabad-
elvű gondolkozók és munkálkodók nemzetközi congressusa" második 
ülését sept. 1 — 4 napjain tartotta meg Hollandiában, Amsterdamban. 
E congressusról a következő tudósítást közöljük : 




