
FOLYOIRATOK SZEMLEJE. 

A Hét. 1913. évf. 36. sz. — P—s.: Eötvös József. Elmefuttatás. 
U. i. 45. sz. — K. A. : Greguss Ágost. Szobra leleplezése alkalmá-

ból. «Csupa világosság, erő, exaktság, egyenesség és becsületesség minden 
írása.» 

U. i. 46. sz. Mihály József: Greguss szobra előtt. Jellemzi Greguss 
rokonszenves egyéniségét. 

Az Érdekes lljság. 1913. évf. 36. sz. — Mikszáth-szoba az Akadémiában. 
Kilenc kép, magyarázó szöveggel. Bemutat ja az egész Mikszáth-szobát. a 
Míkszáth-ereklyéket s a nagy írónak Benczúr Gyula által készített arcképét. 

Az lljság. 1913. évf. 237. sz. — Özv. Málik Józsefné : L. Gyárfás Jenő. 
A Tetemrehívás festőjéről. Képét az 1881.-i őszi tár laton állította ki. Akkori-
ban felmerült a gondolat, hogy meg kellene vétetni a képet Arany János 
részére, ajándékul. Ez azonban elmaradt . 

U. i. 253. sz. — A ló, a bárányka és a nyúl. A M. Tud. Akadémia 
Mikszáth-szobát rendez be. Az író özvegye levél kíséretében küldte be 
Mikszáth hamar elhunyt kis fiának, Jánoskának a játékait , melyek a fenti 
című, ismert elbeszélést inspirálták. A levél, mely itt közölve van, az el-
beszélés keletkezése körülményeit adja elő. 

U. i. 254. sz. — Jókai-emlékiratok a Nemzeti Múzeumban. Yáli Mari, 
-Jókai nénjének, Eszternek a leánya hét kötetes emlékiratot helyezett el a 
Nemz. Múz.-ban, a hozzátartozó levelekkel és okiratokkal. A nagyterje-
delmű kézirat Jókai életét ismerteti rendkívüli aprólékossággal. 

U. i. 265. sz. — Szilágyi Géza : Jubileumi ének. Tárca Kiss Józsefről. 
U. i. 266. sz. — Porzó : Emlékezés Greguss Ágostról. Egy része inkább 

a cikkíró múlt járól emlékezik, mikor a Magyar Sajtó szerkesztőségében 
dolgozott Greguss mellett. Előadja G. bukása történetét az orosházai kép-
viselőválasztáson. Ismertet i egyetemi előadásai modorát, vendégszerető 
otthonát. 

U. 267. sz. Váradi Antal : Katona József születésnapjára. Tudott 
dolgok kiszínezése. 

Akadémiai Értesítő. 1913. évf. 10. sz. — Berzeviczy Albert : B. Eötvös 
József mint culturpolitikus. Megnyitó az ápr. 27.-Í közülésén. (E beszéd 
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már egyszer megjelent nyomtatásban : a Budapesti Szemle május i füzeté-
ben. Ismertetését 1. Irodt . 1913. 479. lapján.) — Heinrich Gusztáv: Eötvös 
és az Akadémia. Főt i tkár i jelentés. 1835 szept. 14-én választották meg lev. 
t a g n a k ; 1839 nov. 23 : tiszteleti t a g ; 1855 ápr. 17: igazgatósági tag s 
ugyanakkor alelnök ; e minőségében buzgón vett részt az akadémiai palota 
felépítésére irányzott törekvésekben ; az alapszabályok módosításában is 
fontos feladatok hárul tak rá. 1866 márc. 18-án választották meg elnökké s 
az maradt — 1870 jan. 17-én új ra megválasztatván — halála napjáig. 
Részletesen ismerteti a cikk Eötvös akadémiai munkásságát : a bírálatra 
kiosztott munkákról mondott véleményeit ; a bizottságok munkálataiban 
való részvételét ; emlékbeszédeit (nyolc ízben) ; elnöki megnyitóit. Ismertet i 
azon eseteket, mikor Eötvös egyik vagy másik müve ajánltatott jutalomra, 
közli a reá vonatkozó bíráló jelentéseket ; végül idézi a halála hírére tar-
tot t rendkívüli elegyes ülés — 1871 febr. 3. — jegyzőkönyvét. «На Aka-
démiánk, nevének megfelelően, valóban tudományos intézet és a világ 
tudós társaságainak méltó társa lett, ez első sorban Eötvös József műve 
és érdeme, kinél a műveltség és tudomány nagy emberi és nemzeti jelen-
tőségét magyar nyelven senki melegebben és erélyesebben nem hang-
súlyozta.» A cikk további része a tulajdonképeni főtitkári jelentés. — 
Hegedűs István : Eötvös József emlékezete. Költemény. — Kozma Andor : 
B. Eötvös József a költő. (Ez a tanulmány is megjelent már egyszer : Az 
Újság 1913.-Í 101., 102. és 103. sz.-ban. L. Irodt. 1913: 389. 1.) — Bayer 
József és Hajnóczi Iván: Kazinczy Ferenc eredeti müveinek kimutatásához 
közölnek pótlékokat. 

U. i. 11. sz. — Hetényi János r. t. emlékezete. Ez évi jún. 15-én folyt le 
a komárommegyei Ekelen a Hetényinek állított emlékoszlop leleplezése. 
Pauler Ákos mondott emlékbeszédet a magyar filozófiai irodalom ez egyik 
megalapítójáról. Hetényi a filozófiában elsősorban gyakorlati disciplinât 
látott, célja nemcsak az ideák megismertetése : sürgeti azok megvalósítását 
is. Szerinte a filozófia lényegileg nem más, mint életharmóniára vezető 
kalauz. Tüzetes vizsgálódást szentel, e filozófiai felfogástól vezetve, a nemzet 
minden fontos életnyilvánulásának, nevelési és közgazdasági kérdéseknek. 
A nemzetnevelés nagy gondolata vezeti Széchenyi iránti hódoló ra jongásra . 
Ok ket ten egy cél felé törekedtek. Hetényi megújí tot t síremlékénél Beöthy 
Zsolt ta r to t t rövid beszédet, mely Hetényi munkásságának nagy nemzeti 
jelentőségét emeli ki. Ferenczi Zoltán : Gróf Széchenyi István kiadatlan 
beszédei az 1839/40-iki országgyűlésről. Közli Sz.-nek azon beszédeit, 
melyeket 1839 jún . 20-tól 1840 febr. 25-ig, azaz a főrendiházi napló meg-
indításáig tar tot t a főrendiházban. Különös, hogy e beszédeket senki sem 
kereste eddig az Országgyűlési Tudósításokban, melyek 1839 jún. 7-től 
kezdve Stuller Ferenc, ma jd 1840 márc. 4-től Stuller és Bodon Ábrahám 
szerkesztésében jelentek meg a Kossuth 1832/36-iki Országgyűl. Tudósítá-
sainak mintá jára . A közölt beszédek tárgyai : az ú. n. pesti sérelem : 
Gr. Ráday Gedeon, pestmegyei követ királyi leirattal való eltiltása az 
orsz. gyűlésen való megjelenéstől ; az úrbéri törvénynek az örökös meg-
váltásról szóló pontja ; a szólásszabadsági sérelem ; a vegyes házasságból 
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született, s a törvénytelen gyermekek vallása ; az áttérés ; r. kath. i f jak 
prot. iskolába járhatása. Minden lényeges kérdésben állandóan a Deák-féle 
rendi álláspontot pártolta s a főrendiházi ellenzékkel szavazott. Kiemelendő 
1840 jan. 11-én tartott hosszabb beszéde, mely a nemzeti nyelv fontosságá-
nak s megmentése történetének kérdését is érinti , bár egyébként a szólás-
szabadsági sérelemmel foglalkozik. — Heinlein István : B. Jósika Miklósné-
nal; 25 levele. Benczúr Gyuláné birtokából közölt német nyelvű levelek, 
melyek B. Reinsberg-Düringsfeld Ida ismert német Írónőhöz (1815—1876) 
vannak intézve s 1855 aug. 2. és 1865 ápr. 30. között keltek. 

Alkotmány. 1913. évf. 242. sz. — A miniszterelnök és a Pázmány-
szobor. Pázmány Péter szobra még mindig ott hever a déli vasút teher-
pályaudvarán, egy kátrányos deszkabódéban. A miniszterelnökség még 
mindig «nem intézte el» az ide vonatkozó aktát . (V. ö. folyóiratunk : I I . 478.) 

Budapesti Hirlap. 1913. évf. 248. sz. — Lauschmann Gyula: Széchenyi 
Lajos gróf és neje levelezése. A gr. Széchenyi Viktor kiadásában megjelent 
s nemcsak családtörténeti, h a n e m köztörténeti érdekkel is bíró levelek 
ismertetése. — Gyalui Farkas : Wesselényi Miklós báró elfogatása. 
A Dániel-család történetére vonatkozó újabb adat tár alapján, mely Kelemen 
Lajos szerkesztésében jeleijt mog, ismerteti az id. Wesselényi elfogatása (1785) 
körülményeit ; közli azon leírást , mely az elfogatás szemtanúitól (Bálinth 
József, B. Orbán Antal, B. Bornemisza József) származik. 

U. i. 265. sz. — Mártonffy Károly: Greguss Ágost. Szobra lelepzése 
alkalmából áttekint nagy vonásokkal G. életén és munkásságán. — 
Mikszáth írói hagyatéka. Rubinyi Mózesnek Társaságunkban, 1913 nov. 
8-án tartott felolvasása a lapján. 

U. i. 270. sz. — Alfa : Rendezés. A színház kérdései közt ma a ren-
dezés kérdése az uralkodó, minden egyéb csupa anarchia. «Az egység 
hiánya, a kompozíció gyöngesége legelterjedtebb betegsége drámairodal-
munknak. Ezt takargat juk színes rongyokkal, a többi közt a rendezés 
fogásaival.» «Az a legjobb rendezés, mely észre sem véteti magát.» 

Budapesti Szemle. 1913. évf. 10. sz. — Császár Elemér: Báró Eötvös 
József. (Felolvasta a Gyakorló Főgimn. Egyesület május 18-án tar tot t 
emlékünnepén.) Gyors át tekintése azon tényezőknek, melyek hatása alatt 
egyénisége kialakult. Munkássága jellemzése a filozófia, a kul tura és köl-
tészet terén. Célja mindig : a köz java ; a művészetet is az erkölcs szolgá-
latába állít ja. Dolgozni a közért, nemzetért, emberiségért : ez E. J . életé-
nek a tanítása. — Elek Oszkár: Attila az olasz hagyományban. Az 
Aquileiához, Ravennához, Rómához fűződő ismertebb mondákat mellőzve, 
a következőkön vezet végig : a Ricordano Malispini (XIII . sz.) leírásában, 
s a Bertoni kiadásából (1907) ismert Liber Attilae-ban fennmaradt munkák ; 
Nicola da Casola eposza (XIV. sz. közepe), s egy XVI. századvégi nép-
könyv. — Papp Ferenc : Gárdonyi újabb munkái. Ismertetés (Hosszúhajú 
veszedelem ; Messze van odáig). 
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Corvina. 1913. évf. 27—31. sz. — Haraszti Károly: Landerer Lajos 
könyvnyomdász és Heckenast Gusztáv könyvárus cég társulásának története. 
Becses adatok a XIX. századi magyar nyomdászat és könyvkereskedelem 
történetéhez. (1840—1845.) 

Die Ähre. 1913. évf. 34. sz. - Kreyenbühl G. : Joseph von Eötvös. 
Eötvös József életének és működésének ismertetése. 

Egyenlőség. 1913. évf. 41— 42. sz. — Lengyel Ernő : Kiss József. Ünnepli 
Kiss Józsefet születésének hetvenedik évfordulója alkalmából. 

Egyetemes Philologial Közlöny. 1913. évf. 9. sz. —Als zeghy Zsolt : Tóth 
Kálmán drámaköltészete. h7. előző füzetben megkezdett hasonló című érte-
kezés befejezése. - Király György : a Ferenczi Zoltán szerkesztette J lagyar 
irodalomtörténetet , Vértesy Jenő : Trombitás Gyulának, Vörösmarty dra-
maturgiája, Alszeghy Zsolt: J ákó Károlynak, Fejezetek a magyarországi 

• XVIII . századi epikából, U. Szabó Gyula : Simonfi Jánosnak, Az irodalom 
szó eredete c ímű dolgozatát ismertet i és bírálja. — Ferenczi Zoltán az 
Országgyűlési Tudósítás című kézirat i lap alapján Eötvös Józsefnek az 
1839/40-diki országgyűlésen elmondott három rövid beszédét közli. 
Gálos Rezső Kazinczy Ferenc utalása nyomán i áiiiutat arra, hogy Verseghy 
Ferenc «Klárikához» című versének forrása Gleimnek a Jacobi Irisében 
megjelent An Solly című költeménye volt. — Fest Sándor: Pfeffel G. K. 
(1736—1809) Die Tobakspfeife című versének hatását lát ja Kisfaludy Károly 
«Mátyás deák»-jának a János-kulacs történetét ismertető részletében. —• 
Trostler József: *Az kopaszság dicsireti» címen megállapít ja, hogy e 
munka valószínűleg nem az eredetibb görög szövegnek (mint eddig hitték), 
hanem egy XVI . századbeli latin fordításnak átdolgozása. — Borbély István 
helyreigazítást közöl Marmorstein Artúrnak a M. Könyvszemle (1913. 2. sz.) 
Szombatos kódexek címen írt cikkéhez. Az ott említett zsoltárfordítás 
Borbély szerint n e m Magyari Pétertől, hanem Bogáthi Fazekas Miklóstól 
való. — A szerkesztő, Tolnai Vilmos és Kardos Lajos hozzászólása alapján, 
Gragger Bóberttel szemben megállapít ja, hogy a Hab Gólya nem a költőt, 
hanem a fejlődni vágyó nemzet allegóriáját jelenti. 

Erdélyi Múzeum. 1913. évf. 5. sz. — Borbély István ismerteti Péchi 
Simon Psal ter iumának új kiadását. (Irodt. : II . 379.) 

Ethnographia. 1913. évf. 4. sz. — Karácsonyi János: Miért alkalmazta 
Ilosvai a Toldi-mondát a biharmegyei Toldyakra. Minden jel arra vall, 
hogy Ilosvai nem a Kraszna- (ma Szilágy) megyei Ilosváról való, hanem 
a beregmegyeiről. B iha r megyét nem ismerve, hogy vonatkoztatta a mon-
dát egy biharmegyei Toldyra ? Egy 1557-iki oklevél (M. N. Múz. levél-
tára) alapján kiderül , hogy ez évben Izabella királyné két Tholdy leányt : 
Annát (Báthory Lászlónét) és Katal int (Ládházy Mártonnét), fiusít testvé-
reiknek : Miklósnak és Péternek biharmegyei birtokaiban. E Tiszamentén 
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lakó Tholdy leányok egyikét ismerhet te Ilosvai s hallhatott tőle egyet-
mást a nagyfalusi Tholdy-családról. — Thury Etele : Bornemisza Péter 
könyve az ördögi kis értetekről. Ismertetés a pápai főiskolai könyvtárban 
levő unikum-példány alapján, bő szemelvényekkel. Indítványozza, hogy a 
Néprajzi Társaság gondoskodjék a rendkívül becses m ű ú j kiadásáról. 

Élet. 1913. évf. 46. sz. — Trombitás Gyula Vörösmarty dramaturgiája 
c. tanulmányának névtelen ismertetése. 

Frankfurter Zeitung. 1913. évf. 248. sz. — A. J. Storfer méltatja Eötvös 
József működését születésének százéves fordulója alkalmából. 

Genealógiai Füzetek. 1913. évf. 4. sz. — Ferenczi Sándor: Fáji János 
napijának családtörténeti adatai. Az előbbi szövegközlés folytatása. 

Huszadik Század. 1913. évf. 10. sz. — Jászi Oszkár: B. Eötvös József 
állambölcselete és politikája. Eötvös tisztán látta, hogy az egyéni szabad-
ság, a társadalmi egyenlőség ós a nemzeti eszme az a három alapvető 
koráramlat, melyeknek további fejlődésétől függ egész civilizációnk sorsa. 
Fényes tudású, mélyen látó, erősen gyakorlati i rányú gondolkodó volt. 
Habozás nélkül állapította meg az állam osztályuralmi berendezését s ki-
mutatta, hogy a társadalom önző uralkodó osztályával szemben a véde-
kezés a lehető legnehezebb. Puszta papirosjog a hatalmasok erőszakossága 
ellenében. A tanulmány írója behatóan elemzi azokat az alapvető társa-
dalombölcsészeti eszméket, melyek Eötvös gondolkodását vezették, s rá-
mutat Eötvös gyakorlati politikai koncepcióira is. — Szabó Dezső: Eötvös 
irói egyénisége. Petőfi mellett Eötvös a magyar jövőnek legnagyobb for-
radalmi nevelője. A Falu Jegyzőjéből és a Dósáról szóló regényből olyan 
forradalmi hang kiált ki, melyhez hasonlót nem találunk a magyar 
regényirodalomban. Viola és Dósa a népszenvedés epikus hősei. Maga 
Eötvös a magya r szépirodalmi natural izmus első képviselője. Két regényé-
ben először lá t juk a magyar élet szomorú valóságait. 

Jahresberichte Für Neuere Deutsche Literaturgeschichte, 1910. B e r l i n 
1912—1913. — O. F. Walzel ismertet i Bleyer Jakabnak Hazánk és a né-
met philologia a XIX. század elején c. nmnkáját . — K. Jahn H. Schlandt : 
Petőfis Urteil über Goethe (Karpathen 1910. 271 s kk. 1.) с. cikkének tar-
talmát adva megjegyzi, hogy Petőfi Ítélete : «mehr als trivial». — A biblio-
gráfiai részbe ezenkívül В. Gálos, L. Hatvany, A. Kohut, E. Veigelsberg 
és Heinrich Gusztáv német-magyar vonatkozású tanulmányai vannak 
föl véve. 

Jövő Nemzedék. 1913. évi. 4—5. sz. — Ember János: B. Eötvös József 
és kora. Megemlékezés Eötvösről, mint a lelki sötétség ellen küzdő libe-
ralizmus egyik nagy emberéről. 

Irodalomtörténet. 4 



5 0 FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

Juventus. 1913. évf. 5. sz. — Augustinus Greguas. Latinnyelvű emlék-
sorok a Grreguss-szobor leleplezése alkalmából. 

Kappathen-Post. 1913. évf. 40—41. sz. — Friedrich Lám : Andreas 
Ady. Dicséri Ady költészetét s néhány versét bemutat ja német verses for-
dításban. 

Katholikus Szemle. 1913. évf. 9. sz. — Töttössy Miklós: A szocialista, 
mozgalom története Magyarországon. A szocialista napisajtó történetéhez 
is nyújt néhány adatot. — A Folyóiratok Szemléjében gd. ismertet i a 
Thaly-féle kuruc balladák kérdését s kétségbevonja, hogy Thalytól olyasmi 
tellett volna, min t ez a tiz kuruc költeinény. A kérdést különben, sze-
rinte, akkor kellett volna fölvetni, mikor még Thaly élt. Egy olyan polé-
mia, melybe őt is belekényszerítették volna, világosságot derített Tolna 
erre a kérdésre. 

Komárom. 1913. évf. 1—2. sz. — A komáromi Jókai Közművelődési 
és Muzeum-Egyesület negyedévi folyóiratot ad ki, melynek bevezető száma 
most jelent meg Alapi Gyula szerkesztésében. A folyóirat élén az Egye-
sület elnökének, Beöthy Zioltnak : Bevezetője áll, ezt követi Pauler Ákos 
tanulmánya : Hetényi János emlékezete, melyet a szerző az ekeli Hetényi-
emlékünnepen mondott el. (V. ö. folyóiratunk : I I . 481., 552.) 

Könyvtári Szemle. 1913. évf. 7. sz. — Haraszti Károly: Az első könyv-
aukció Magyarországon. Az első könyvárverési csarnokot Ivánics Zsig-
mond a Ferenciek-terén a br. Podmaniczky-féle házban rendezte be ; az 
első nyilvános árverést pedig 1836 dec. 12—15-ig tar tot ták meg. Érdekes 
adat, hogy a 20 f r t r a becsült Fejér-féle Codex Diplomaticusért 50 f r t folyt 
be. Ellenben Bévai Antiquitatese 36 krajcárért sem kelt el. Épen úgy rak-
táron maradt az Orczy-Barcsay-féle Két nagyságos elmének szüleményei, 
Pozsony, 1789., valamint Csokonai Ódák könyve, Nagyvárad, 1805, noha 
az előbbiért csupán 16, az utóbbiért pedig 14 k r t kértek. Zrínyi minden 
munkáira (Fest, 1817. 2 k.) sem akadt vevő 46 krér t . 

U. i. 9. sz. — Kacziány Géza : A magyar memoire-irodalom. Asbótli 
Lajos, Szinnyei József, Teleki Sándor gr., Podmaniczky Frigyes br., 
Egressy Ákos, Degré Alajos és a szabadságharc több más szereplője emlék-
iratainak felsorolása biráló megjegyzések kíséretében. 

Közlemények Szepes Vármegye Múltjából. 1913. év f . 2 — 3 . sz . — Bruck-
ner Győző i smerte t i a Hain-kiadás befejező kötetét . (Hain Gáspár lőcsei 
krónikája. A közoktatásügyi miniszter és a M. T. Akadémia támogatásával 
sajtó alá bocsátja a Szepesmegyei Történelmi Társulat . A Társulat meg-
bízásából kiadták Bal Jeromos, Förster Jenő és Kauffinann Aurél. I I I . rósz. 
Lőcse, 1913.) — Gréb Gyula: A szepesi húnok. Egyik szepesi néphagyo-
mány a húnok és rómaiak ütközetét Késmárk vidékére lokalizálja. Tartalma, 
lényegében, a cezumauri ütközet mondai anyagával azonos. Álmondával 
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van dolgunk, mely könyvből kiindulva s némely helynevekben (Hunsdorf, 
Streitfeld, Schlachtwieschen) látszólagos bizonyítékokra támaszkodva, több-
kevesebb elterjedtségre tet t szert. Végeredményben Bonfiuius egy tévedé-
sére vezethető vissza. A városnév u. i., melyet a régi magyar krónikások 
Cesummaur-nak írnak, Turóczinál és Oláhnál már Kesmawr formában át-
írva szerepel. í g y már könnyen érthető, hogy ez utóbbi írástól félrevezetve, 
a tábornevet Késmárkkal azonosította Bonfinius. Az első irodalmi mű, mely 
e mondarószletet a szepességre lokalizálja : i f j . Augustini ab Hor t i s Sámuel-
nek Topographische Beschreibung des Flusses Poprad с. munká ja (1782); 
de már ez is korábbi műből idézi és pedig Fröhlíchnek a «Chronicon 
Hungarico-Scepusiense» c. művéből, melyet azonban a cikkírónak nem 
sikerült kinyomoznia. Ez a Fröhlich al ighanem azonos Fröhl ich Dáviddal, 
a késmárki ev. liceum XVI I . sz. híres tanárával . 

Magyar Figyelő. 1913. évf. .21. sz. — Roszner Ervin: Egy diplo-
matánk könyve Rákóczi Ferenczröl. B. Hengelmüller László angol és né-
met nyelven megjelent Rákóezi-monografiája I. kötetének az ismertetése-

U. i. 22. sz. — Sikabonyi Antal : Könyvtári kérdésekről. Könyvtáraink 
bajain kétfélekép lehetne segíteni. Az egyik mód volna, a meglévő nagy 
könyvtárak egyesítésével egy országos könyvtár szervezése. Ez a gondolat 
1871-ben szóbajött a képviselőházi pénzügyi bizottságban, majd 1895-ben 
a mostani közokt. miniszter , Jankovich, ír t ugyanilyen célzatú tanulmányt. 
A másik mód, melynek eszméjét Szász Károly pendítette meg először még 
1871-ben, min t kultuszminiszt. oszt.-tanácsos, az volna, hogy nagyobb 
könyvtárainkat közös megállapodások alapján, külön-külön megszabott 
i rányban fejlesztenők, hogy együttvéve adják ki egy nemzeti könyvtár nagy 
teljességét. Érdemesnek t a r t j uk idézni e figyelmeztetést: «Nemzeti Múzeu-
munk s különösen könyvtára . . . sokkal veszedelmesebb tűzfészek, mint 
volt a régi Nemzeti Színházunk. Hisz még tűzmentes vasszekrényeink 
sincsenek a pótolhatatlan és mérhetetlen értékű kincsek számára, amik 
majdnem minden nagyobb könyvtárban vannak, még a kis gyulafehérvári 
Bat thyáneumban is 1» — Lőrinczy György : Teleki László gróf halála. Nem-
sokára külön kötetben fognak megjelenni Tóth Vilmosnak, az egykori 
belügyminiszternek, m a j d főrendiházi elnöknek Naplója és Levelei. E kö-
tetből előlegezett muta tvány a jelen cikk, mely Tóth V.-nak Bat thyány 
Ferdinándhoz intézett két levelét közli. Az első Teleki öngyilkossága 
körülményeit , a második temetése részleteit ismerteti, közvetlen a gyászos 
esemény után. — Ferenczi Zoltán: Arany János Családi Körének eredeti 
kézirata. Özv. Csiky Kálmánná tulajdonából közölve. Csiky Kálmán, volt 
egyetemi tanár. Gyulai Páltól kapta 1875-ben. Gyulaihoz, a cikkíró fel-
tevése szerint, Vahot Imré tő l került, mer t a Losonci Phőnixet, melyben a 
költemény megjelent (1851), Vahot szerkesztette. A kézirat keltezve is van 
és pedig 1851 ápr. 10-ről, tehát még Szalontán írta s nem Nagykőrösön. 
(Igazolva van tehát Tolnai Vilmos, ki folyóiratunk 1 : 61. lapján különféle 
érvekkel bizonyította ugyanezt. A kézirat különben fogalmazványnak 
látszik s nem nyomdai használatra beküldött kész kéziratnak. A nagy-

4* 
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számú törléseken, javításokon kívül u. i. erre vall az is, hogy keltezve 
van, de a szerző neve nincs aláírva, holott a Losonci Phönix ben keltezet-
lenül, de aláírva je lent meg s hogy még többrendbeli javítása ellenére 
sem egyezik egészen, sem interpunctiója, sem szövege a L. Ph.-beli vál-
tozattal.) 

Magyar Iparművészet. 1913. évf. 8. sz. — Nagy Sándor: Iskolai fal-
festmények. Jelenetek Arany Toldijából. Három kép reprodukciója. 

Magyar Izrael. 1913. évf. 7—8. sz. — Eötvös József báró. Dicsőítő ve-
zércikk ; a magyar zsidóság hálájának tolmácsolása. — Heller Bernát : 
Eötvös József báró emlékezete. Eötvös egyik legfőbb államférfiúi elve : 
egyenlő tisztelet minden vallás i ránt . Eötvös ismerte, értette és meg-
becsülte a zsidóságot. Az érdekből tör ténő vallásváltoztatásnak ellens'ége 
volt. A tehetséges zsidókat támogatta. 

Magyar Középiskola. 1913. évf. 9. sz. — Bittenbinder Miklós bő kivo-
na tá t adja Császár Elemér egyik értekezésének. (Batsányi János. Buda-
pesti Szemle, 1913. évf.) 

Magyar Közművelődés. A Gyakorié Főgimnáziumi Egyesület Közleményei. 
1913 nov. (II. köt. 3. füz.) — Császár Elemér: B. Eötvös József. (Már egy-
szer megjelent. L. Budapest i Szemle, 1913. évf. 10. sz.) 

Magyar Nyelv. 1913. évf. 8. sz. — Melich János: Ajtón, Ajtony. Bend-
kívül világos és érdekes okfejtéssel muta t j a ki, hogy e név, a Szent Gellért-
legendabeli Achtum, egy török Altin, Altim személynévvel azonos, mely 
a törökségben, min t köznév, aranyat, ezüstöt jelent. Azon tulajdonnevek 
közé tartozik tehát, melyeket, mint a Tas, Olup Tulma, Aba és Thonuz-
oba nevok a kozár vagy pedig a besenyő törökségből kerültek a magyarba. 
E felől azonban nemzetiségére nézve maga a legenda Achtumja lehetett 
bolgár, mint Pauler Gyula, vagy akár magyar is, min t Karácsonyi J . és 
Hóman Bálint hiszi. — Lehr Albert : Arany-magyarázatok. A Daliás Idők 
szövegén tett változtatások ismertetésének utolsó részletei. — Gulyás 
Károly : Orvosságos könyv a XVI. századból. A marosvásárhelyi Teleki-
könyvtár egy kéziratos kötetét ismerteti, mely «Nagyenyedi Barakonyi 
Borbély János könyve» volt, egy bejegyzés szerint. — Tolnai Vilmos ismer-
tet i Schlandt Heinr ich Deutsch-magyarisches Sprichwörter-Lexikonát 
(Brassó, 1913. Eötvös József emlékének szentelve). 

Magyar Nyelvőr. 1913. évf. 8. sz. — Váró Gedeon: Elbeszélések ige 
nélkül. Magyarban n e m nehéz ige nélkül beszélni. Ilyen módon ir t elbe-
szélésre először Gyarmat in Sámuel adott példát Magyar Nyelvmesterében, 
azon a helyen, ahol a van igét tárgyalja. Orosz Ádám 1832-ben ír t egyet : 
«Ida vagy a pusztai sír. Beszély ige nélkül» címen, mely az Életképekben 
jelent meg 1845-ben ; ma jd újra, külön, Egerben, 1853-ban. — Simonyi 
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Zsigmond Berze Nagy János Hevesmegyei népmeséit (Kisf. Társ. M. Nép-
költ. Gyűjt, ú j foly. IX.) ismertet i . — Romanista : A magyar nyelvről. 
Pavolini ismertet te a Marzocco 1912-i évf.-ban a Norsa-féle Petőfi-fordítást. 
Ez ismertetésből néhány idézet. 

U. i. 9. sz. — Váró Gedeon: Két régi Robinson-fordításról. A Gelei 
József (1787.) és Gyarmathi Sámuel (1794.)-féle 11. fordítások nyelvéről. 
Az utóbbi javarészében az előbbinek szórói-szóra való átvétele, a m i n t az 
m á r Beö thy : Széppróz. 11:180. lapján is olvasható. — Szabó Sándor: 
A Jókai-szótárhoz. Az «Az Újság» egy szerkesztői üzenetéhez fűzve, mely 
az Új Földesúr néhány szokatlan szavát magyarázza, felveti egy Jókai-
szótár szerkesztésének a gondolatát . —- Rubinyi Mózes: Tanulmányok az 
egyéni nyelv köréből. Áttekinti azon értekezéseket, melyekben az ő Nyelv-
esztétika e. (1908.) felszólításának a visszhangját lát ja. — Simonyi Zsig-
mond : A kuruc balladák közül egyesekről Riedl Frigyes meggyőzőn ki-
mutat ta , hogy nem a kuruc korból valók, h a n e m Thaly K.-nak a régi 
népdalokat, sőt Arany Jánost i s utánzó költeményei, vagy tán átalakításai . 
A tárgyalás folyamán érintett nyelvi jelenségek tömegében, n e m csoda, 
egy pár tévedés is akad. E nyelvi tévedések helyreigazítása következik 
(«fő ló», «kedven», «lovassa-gyalogja», «persia-szönyeg» : nem oly szokat-
lan kifejezések a régiségben, m i n t Riedl hiszi). — Zolnai Gyula : A kuruc 
költészet nyelvéhez. Tolnai és Riedl «oly nyomós okokat hoztak elő némely 
balladák hitelessége ellen, hogy a Thaly kiadta kuruc dalok nyelvére ezen-
túl nyelvtörténeti kutatásainkban csak nagy óvatossággal hivatkozhatunk. » 
Az eddig felvetettekhez még egy kifejezést csatol, mely bármennyire régi-
esnek látszik is, nagyon valószínűtlen : az Újváriak Dicséreti-ben levő 
« éjt-пар» határozót, melyet e helyen kívül sehonnan sem ismerünk. 

Magyar Paedagogia. 1913. évf. 9. sz. — Findczy Ernő: Megemlékezés 
báró Eötvös Józsefről. Elnöki megnyitó. — Schneller István : Adalék Eötvös 
személyiségének megértéséhez. «Anyai otthonából hozta magával a szere-
tettel való érdeklődés szellemét. E szellemből nő ki egész világnézete.» — 
Dóczi Imre Eötvösről, min t a magyar közoktatásügy szervezőjéről ír. — 
Gyertyánffy István a Paedagogiumhoz való viszonyát ismerteti. — Székely 
Ödön az «öreg Szász Károly» tanári székfoglalóját közli. — Szabó Péter 
Eötvös Józsefnek 1855. VII . 29. kelt s Szabó Sámuelhez intézett levelét 
közli. — Gálos Rezső: A kolozsvári egyetem történetéhez címen Döbrentei 
Gábor kiadatlan jegyzeteiből közöl egy adalékot Eötvös terveinek isme-
retéhez. 

Magyar Társadalomtudományi Szemle. 1913 . é v f . 9 . sz. — Láng István: 
Báró Eötvös József és a XIX. század uralkodó eszméi. Az Uralkodó Eszmék 
ismertetése. 

Május, 913. évf. 2. sz. — Komlós Aladár: A Thaly-ügy, vagy a filo-
lógia dicsérete. Cikkíró azt hiszi, hogy a kuruckori költeményekből ki 
fogunk ábrándulni . Érdekeseknek, sőt meglepően szépeknek ta lá l tuk őket, 
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míg kétszáz év rozsdáját véltük raj tuk, most azonban, hogy a rozsda 
hamisított volta kiderült, oda van a presztízs, mely körülragyogta és meg-
szépítő glóriába vonta a verseket. 

Nemzeti Nőnevelés. 1913. évf. 5—6. sz. — Keller Imre i smerte t i a 
Békefi-emlékkönyvet. 

Nevelés. 1913. évf. 2. sz. — Bökényi Dániel: Eötvös és a nemzeti ne-
velésügy. Tolmácsolja a Máramarosi Tanítóegyesület háláját . 

Népnevelő. 1913. évf. 36. sz. — Ember Károly: Eötvös és népoktatásunk. 
A hitvallásos iskolákat folyton döngető kulturpolit ikusok messze tévedtek 
Eötvös eszméitől. Wolhmuth Ernő : Báró Eötvös József pedagógiai érté-
kéről. Eötvös élete a keresztény embernek mintaszerű élete. — Györ/f'y 
József: Báró Eötvös József. Eötvös szerint a legvallásosabb ember a leg-
jobb honpolgár. — Bodnár Gáspár : Báró Eötvös József emlékezete. Beszéd 
a magyar kathol ikus tanítóság ünnepi ülésén : Eötvös dicsérete, a radika-
lizmus ostorozása. - - Bertalan Vince : Eötvös József báró gondolatainak 
világából. Idézetek Eötvös műveiből. 

Nyelvtudományi Közlemények. 1913. évf. 3. sz. Melich János: Adalékok 
a magyar szótár irodalomhoz. Verancsics Dictionariumáról adott korábbi 
véleményével szemben meggyőződött róla, hogy V. főleg Calepinus a lap ján 
készítette a maga szótárkáját. Kresznerics Ferenc Magyar Szótáráról meg-
állapítja, hogy Calepinus 1626-i kiadása magyar anyagá t dolgozta fel. 

Nyugat, 1913. évf. 20. — Móricz Zsigmond: Ljházi. Nálunk kezdettől 
fogva inkább a színészet teremtett színpadi típusokat, mintsem az iroda-
lom. A színműirodalom többnyire alkalmazkodott (kivált kezdőkorában I 
a már színpadról ismert típusokhoz. Innen van, hogy klasszikus m a g y a r 
színészeink különösen a genre-ábrázolatokban jeleskedtek. E régibb színész-
t ípus egyik utolsó, jelen képviselője volt a most nyugalomba menő Újházi, 
aki azonban az átvett hagyományt már az egyénítő ábrázolás irányában 
fejlesztette tovább. — Ignotus: Kurucballádák. El kell hinnünk Riedlnek, 
hogy a gyanúba fogott darabok n e m kurucballadák. De Thalyról n e m 
lehet elhinni, hogy ezek a balladák az ő művei volnának, mert azok köl-
tőisége és művészete sehol sem mutatkozik a Thaly saját neve alatt ki-
adott munkákban. О tehát úgy képzeli, hogy a vitatott költemények alap-
jukban véve igazi kurucballadák, amelyek «egyrészt megmaisodtak tovább-
szálltukban», másrészt pedig Thaly is idomított ra j tuk. (A «megmaisodás» 
csak úgy volna érthető, ha e balladákat a szájhagyomány hozta volna el 
a kuruckorból Thaly Kálmán füléig. De viszont akkor ép úgy eljuthattak 
volna azok másnak a füléhez is, és lenne valamelyes nyomuk népköltés 
gyűjteményeinkben is. Meg akkor mi oka lett volna forrását elhallgatnia ? 
Miért ne mondhat ta volna meg, hogy a néptől vette '? Aminthogy a 
Rákóczi Búcsúját valóban úgy is közli, mint Szeged-Makó vidékén és 
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Udvarhelyszéken még élő balladát. Ez igen jellemző eset. Mert a balladá-
nak csak egy töredéke népi eredetű : Kálmány Lajos gyűjteményéből való. 
Ha tehát bármely balladájának az alapja, magva népi eredetű lett volna, 
az ő egyéni idomító munká ja után is a néptől vettnek állíthatta volna, ép 
oly bátorsággal, mint ahogy annak mondta a csak kis részletében nép i 
eredetű Bákóczi Búcsúját . Mi célja le t t volna akkor azzal, hogy Aktiv kéz-
iratokra hivatkozzék ?) — Elek Artúr : Poe Hollójának legújabb fordítása. 
Szász Károly, Lévay József és Pász tor Árpád fordításaival veti össze a 
Kosztolányi Dezsőét. 

Ord Och Bild. 1913. évf. 6. sz. — Sigrid Elmblad költőnő több m a g y a r 
költeményt mutat be svéd verses fordításban. (Vajda János : Kisértetek ; 
Petőfi : Minek nevezzelek, s A csárda romjai bevezető nyolc sora ; végül : 
Lehullott a rezgő nyárfa, Még azt mond ja az anyám.) 

Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. 1 9 1 3 . évf. 5. s z . — 
Négyesy László: B. Eötvös József mint költő és iró. Az Országos Eötvös-
Emlékünnep alkalmából készült s első sorban az if júságnak szánt, de 
másoktól is okulással hallott, emelkedett hangú, tömör, magvas fejtegetése 
a nagy költő jelentőségének. — Görög Imre : Eötvös József báró, az állam-
férfi. Eötvösnek a börtönügy és a zsidóság helyzetének javítása érdekében 
való fáradozását ismerteti, továbbá egyházi, nemzetiségi és tanügyi pol i t i -
káját . (Érdekes találkozása a két alkalmi cikknek, hogy mindegyik fel-
sorolja az emberi haladás fokát m u t a t ó eötvösi ismertető-jeleket. Ezek : 
1. ama hatalom mennyisége, mellyel az ember az anyag i világ erői fölött 
bír ; 2. a műveltség bizonyos fokának általánossága az emberek között ; 
3. az emberi méltóság elismerése és tiszteletbe tar tása.) 

Ország-Világ. 1913. évf. 46. sz. — Rexa Dezső: Székesfehérvár száz-
éves színészete. (L. Vasárnapi Újság, 1913. évf. 45. sz., melyben hasonló 
tar ta lmú cikk jelent meg ugyanezen szerzőtől.) 

Pesti Napló. 1913. évf. 230. sz. — Balassa József : A gárdista. Bessenyei 
György emlékezete. 

U. i. 265. sz. — Lakatos László : Mikszáth Kálmán. Dicséri Mikszáthot, 
de megemlíti, hogy munkái már n e m olyan kereset t könyvárusi cikkek, 
mint azelőtt. Ezzel szemben Jókai még népszerűbb, min t életében. 

Polgári Iskolai Közlöny. 1913. évf. 11. sz. — Imre Sándor : Báró Eötvös 
József művelődési politikája. (Ism. folyóiratunk : I I . 502.) 

Protestáns Szemle. 1913. évf. 8. sz. — kg.: Báró Eötvös József. Eötvös 
nem volt protestáns, de azért pá lyá ján számos olyan mozzanat ta lá lható, 
mely őt legbonsőbb egységbe hozza a protestantizmus elvi felfogásával. 
Mindenkor a protestantizmus igazai t hangoztatok táborában foglalt helyet. 
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Az 1848 : XX. t.-c. benne talál ta meg congeniális végrehajtóját. Ez végte-
lenül fontos fordulópont a hazai protestantizmus élettörténetében. 

U. i. 9. sz. Thury Etele ismerteti S. Szabó József Károli-életrajzát. 
(Károlyi Gáspár a bibliafordító. 1913.) 

Rajzoktatás. 1913. évf. 8. sz. — S. : Henszlmann Imre. Emléksorok 
H. I. születésének századik évfordulója alkalmából. (Arcképpel.) 

Revue De Hongrie. 1913. évf. 10. és 11. sz. — Marcel Burchard-Béla-
váry : Un chevalier hongrois à la cour du roi Arthur. Chrestien de Troyes 
nagy verses regényének, a Chevalier de la Charretenek, hőse : Lancelot. 
A cikk szerint e név a magyar Lászlóval azonos. A regény a lapja pedig 
a mi Szent Lászlónkra vonatkozó mondai elemekből áll. S ezt valóban 
nagyon érdekes megfelelésekkel bizonyítja is. Az már rég meg van álla-
pítva, hogy az a «Dame de Champagne», kitől a költő, saját vallomása 
szerint, a köl temény anyagát kapta, nem más, m i n t VII. La jos leánya, 
Mária. Ennek a nővére volt Margit , a mi I I I . Bélánk felesége. í g y meg 
volna jelölve a monda-közvetítés út ja is. 

Sárospataki Református Lapok. 1913. é v f . 41 . sz. — Simonfi János: 
Néhány szó a kuruc balladák kérdéséhez. Biedl ellenében bizonyítja, hogy 
a rézdobot ismerte a kuruckori költészet. A Biedl szerint Mikesből vett 
kifejezések feltalálhatók a kuruckor i köznyelvben is. 

U. i. 4â. sz. — Harsányi I. és Gulyás J. : Néhány szó a kuruc bal-
ladák kérdéséhez. Biedl szerint Esztergom megvételének e sorai : Hasad 
a szép hajnal , Piros a hegyoldal — Arany Török Bálintjából vannak némi 
idomítással átvéve. (Cikkírók bizonyítgatják, hogy «hasad a szép hajnal» 
szokásos népdali kifejezés ; ebben igazuk van ; csakhogy Biedl érvelése 
nem ezen fordúl meg, hanem arra mutat rá, a hajnalhasadás és a hegy-
oldal pirossága egy azou mondatkapcsolatban fordú l elő Thalynál és Arany-
nál. Ez az érve tehá t koránt sincs megdöntve. N e m üthetik el Biedlnek 
azt az érvét sem, hogy a kuruc «verik, vágják, űzik», szintén Aranytól 
van átvéve ; idéznek hasonló fokozásokat, de ez esetben az a fontos , hogy 
épen ez a há rom ige s ilyen sorrendben legyen fokozatba áll í tva. Más 
adatokról bebizonyítják, hogy a népdal s a népnyelv is ismeri s így Biedl 
forrás-utalásai nem kétségtelenek (Törökbársony süvegem ; megéget t Bác-
ország, megmaradt három ház ; kerek domb) : ennek kimutatása azonban 
nem viszi előbbre a kérdést, mer t Biedl uta lásának helyességét n e m zárja 
ki okvetlenül s Biedl főérvei mellet t legfeljebb csak annyit jelenthet, hogy 
a népdalból is vehette Thaly e kifejezéseket. A diadal és riadal szóról ki-
mutat ják, hogy n e m nyelvújítási szavak, mert S imái Ödön m á r 1750,-i 
adatot is i s m e r : ez azonban még mindig nem kuruckor i adat. A «főlovak» 
kifejezést is, amiér t Gyöngyösül kívül máshol is előfordul, még vehette 
Gyöngyösiből; az «alattok ugrálnak» pedig, mely a főlovakkal együt t egy 
verspárban fordúl elő, kétségtelenül Balassából van véve s ezt a cikkírók 
nem is tudják cáfolni.) 
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U. г. 43. sz. — Simonfi János : Néhány szó a kuruc balladák kérdé-
séhez. Biedl szerint a «vigyázó, mint daru» kifejezés a Gyöngyösi Kemény 
Jánosából van véve. Az érdekes cikk kimutatja, hogy a daru a vigyázás-
nak, óvatosságnak a régiségben közkeletű symboluma. (Ezt valószínűleg 
Riedl is tudta. De az ő adatai, melyek a Gyöngyösitől való kölcsönzést 
ál lapí t ják meg, a maguk összességében nyomnak sokat a latban. I t t az a 
fontos és perdöntő bizonyíték, hogy egyetlen egy balladában, az Újváriak 
Dicséretiben, nem kevesebb, mint öt oly arcbaizmust muta t ki Riedl, 
melyek valamennyiének Gyöngyösi ugyanazon egy eposza (Kemény) a 
forrása, még pedig mind az eposz I I . részének legvégéről s a I I I . részből 
való. Ez már talán mégis csak feltűnő egyezés ; és feltétlenül igaza van 
Riedlnek, hogy Rákóczi-korabeli költő nem szemelhette volna így ki ez 
ódon szavakat «mivel természetesen n e m ismerhette a kiszemelés archai-
záló szempontját.») 

U. i. 44. sz. — Simonfi János : Néhány szó a kuruc balladák kérdé-
séhez. Ugyanoly modorú kísérlet Riedl cáfolására, m i n t az előbbi cikk. 
A Gyöngyösi Keményéből vett többi négy kifejezésről (Újváriak Dicséreti) 
mu ta t j a ki, hogy a kuruckorban közkeletűek voltak. E bizonyítás erőtlen-
ségét az imént már kimutat tuk. A cikk második fele a Nagy Bercsényi 
Miklós c. ballada Gyöngyösi-féle szavait tárgyalja ugyanolyan céllal, n e m 
véve figyelembe Riedl azon megjegyzését, hogy ez ódon szavak Tha ly 
prózájában, Thaly saját verseiben, Tha ly kiadványaiban is fellelhetők ; s 
hogy a ballada egy egész sora szinte szó szerint úgy olvasható az Ada-
lékokban is. (Általában úgy látjuk, hogy e cikksorozat többnyire m á s t 
hangsúlyoz a cáfolatban, mint ami t Riedl a bizonyításban. Mindenesetre 
dicséretes szándék, egy ily fontos kérdésben aprólékosan szemügyre venni 
minden porcikáját az érvelésnek ; de legalább is kora inak látszik a győ-
zelmi hang egy-egy paragrafus végén, mely megcáfolt valamit, amit Riedl 
nem állított. Nagy fontosságúnak t a r t j uk e kérdés higgadt megvitatását s 
ép azért találjuk helyén nem valónak azt a fölényes gúnyoros hangot , 
mely itt-ott e cikkek fejtegetéseit kíséri ; annál is kevésbbé, mert Riedl a 
hangban , a modorban is oly szép példát adott, hogy annak követése csak 
j avá ra szolgálhat a tudományos igazságnak. Említést tesz néhol a cikk a 
sárospataki főiskolai könyvtárban őrzött, Felvidító c. 1824,-i kéziratos dal-
gyűjteményből. Nem lehetne-e va lami módon ennek kiadásáról gondos-
kodni ?) 

U. i. 45. sz. — Harsányi I. és Gulyás J. : Néhány szó a kuruc bal-
ladák kérdéséhez. 1. A «magyarfi» szóra más példát is tudnak. (Riedl is 
tud és pedig épen Thaly saját költeményéből; a «magyarfi» és «meg-
bődülének» : mindket ten az Esztergom megvételében olvashatók s mind-
ket ten olvashatók Thalynak saját neve alatt megjelent költeményeiben is : 
ezen van a súly s nem azon, hogy «ritka» a szó.) 2. «Aranyos zászló» : 
bizonyítják, hogy az aranyos szó n e m modern s tudnak egy esetet — s i t t 
csakis ez ér valamit — az egész «aranyos zászló» kifejezésre. 3. «Murza» : 
bizonyítják, hogy e szó máshol is előfordul, nemcsak a Balogh Ádám 
nótá jában és Thaly Bottyán-életrajzában s meg is magyarázzák, hogy tö-
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rök katonát , tisztet jelent, átvitték lónévnek is, mert a lovakat sokszor 
Törökországból szjrezték be — s ezt is bizonyít ják. (Csak épen ezt a ló-
nevet nem muta t ják ki máshonnan ; pedig az a fő, hogy e lónév a vitatott 
kuruc költeményen kívül épen csak Thaly műveiben található és pedig 
kétszer is, m i n t Vak Bottyán és Bercsényi lovának a neve.) 4. «Bécs alját 
ha nyargalja» : előfordúl máshol is (de ebből B. nem is vont le semmi 
különös következtetést). 5. «Lovassa, gyalogja» : általános használatú a 
kuruc-korban (B. nem is áll í totta ennek az ellenkezőjét ; csak azt mondta, 
hogy e kifejezést «jól ismerhette» Thaly a Bercsényi leveleiből, melyeket 
ő adott ki ; továbbá, hogy ugyanez a kifejezés és a ballada a Kölesdi Harc-
rúl, személynevei előfordúlnak Thaly egy cikkében, melyet e csatáról a 
Vasárnapi Újságban írt 1864-ben, vagyis nyolc évvel a költeménynek az 
Adalékokban megjelente előtt !) 6. «A dombon lévő sátor» : bizonyítják, 
hogy «e korban így volt szokás» (csakhogy n e m az itt a meglepő, hogy 
dombon van felütve a sátor, hanem hogy a domb is csak «tegnapi nap 
ólta» áll, nemcsak a sátor. Ehhez kellene hozzászólani. Biedl u. i. itt 
Thierryt jelöli meg forrásúi, aki Attila-mondák c. művéhez, Szabó K. for-
dításában a 29. lapon így ír : «A hadsereg hozzálátott, hogy neki hegyet 
teremtsen ; minden katona sisakjában földet s pajzsán követ hordot t s három 
nap alatt mintegy varázsszóra halom emelkedett ; erre építette Att i la Udinét.» 

ü. i. 46. sz. — Harsányi I. és Gulyás J. : Néhány szó a kuruc bal-
ladák kérdéséhez. A «síkság» szó első használatát 1788-ból is k i tudják 
muta tn i (de ez még nem kuruckor) ; a «mindenki» szóra 1771-nél korábbi 
példát ők sem tudnak, de a Zolnai álláspontját foglalják el, aki azt hiszi, 
hogy e szó az élő nyelvből hatol t be az irodalomba (természetesen, ez nem 
bizonyíték) ; a «tokos», «forgódik» és «leskődik» és «istrázsa» közkeletű 
szavak a kuruc-korban (de ezekből Biedl nem is következtet semmi külö-
nöset ; ezek csak sokadmagukkal jelentenek valamit , lévén olyan szavak, 
melyek Thaly gyűjteményeiben és történeti műveiben is előfordúlnak) a 
«Bujdosó Bákóczi» nem lehet a Kálniány-féle töredék műköltői kiegészítése, 
mer t korábban jelent meg, m i n t Kálmány gyűj teménye (de n incs meg-
cáfolva az, hogy Szentkláray közvetítésével még kéziratban e l ju t ta t ta Kál-
mány Tlialyhoz). 

Stimmen Aus Maria-Laach. 1913/1914. évf. 1. sz. — J . Overmans: Eötvös 
und die Weltschmerzdichtung. Eötvös Karthauzi ja révén kapott helyet a 
világirodalomban. E regény előnyét, összevetve a többi világfájdalmas 
regényíró és költő (Senancour, Chateaubriand, Benjamin Constant, Musset, 
Vigny ; Byron ; Lidner ; Goethe, Heine, Lenau ; Leopardi, Foscolo ; 
Espronceda ; Mâcha ; Mickiewicz, Slowacki ; Puskin , Lermontow) munkái-
val, cikkíró abban látja, hogy főhőse önmagában legyőzi a vi lágfájdalmat 
és meghasonlást . Ennek illusztrálására cikkíró bő idézetekkel színezve meg-
rajzolja Gusztáv morális fejlődését. 

Szabadgondolat. 1913. évf. 10. sz. — Zigány Zoltán: A magyar nép-
kultúra tragikuma. Eötvös nagyfontosságú népoktatási törvényéről s arról 
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hogy «ma mái' a magyal - állam t a r t j a fenn a felekezeti iskolák legnagyobb 
részét. » 

Századok. 1913. évf. 9. sz. — Gárdonyi Albert bírál ja Bártfai Szabó 
László Széchenyi-monográfiáját. (A gróf Széchényi-család története. II . kö t . 
1733—1820. Budapest, 1913.) 

Történeti Szemle. 1913. évf. 2. sz. — K r o p f Lajos : Kossuth és Mazzini 
1853-ban. Adalékok Kossuth életrajzához. 

U. i. 3. sz. — Erdélyi László ismerteti a Békefi-emlékkönyvet. — 
Fas György : Kossuth Lajos hírlapi cikkei. Cikkíró k i tűnő tájékozottsággal 
bírálja Kossuth I ra ta inak XII. és X I I I . kötetét s k imuta t ja , hogy a ké t 
kötet sem a kutató, sem a művelt közönség igényeinek nem felel meg . 
Legalább egy kötetre való hírlapi cikk maradt ki a két kötetből ! Az össze-
állító botrányos gondatlansággal dolgozott. Egyes cikkeket megrövidített, 
másoknak szövegén módosított, magyarázatokat nem ad, sőt még a helyet 
sem jelzi pontosan, ahol az egyes cikkek megjelentek. 

U. i. 4. sz. —- Görög Imre: Kossuth Lajos és báró Eötvös József 
nemzetiségi politikája. Eötvös, épen úgy, mint Kossuth, a vallási kérdés 
analógiája szerint oldja meg a nemzetiségi problémát. Az államban a 
nemzetiségeket ugyanaz a szabadság illeti meg, amely az egyházakat. De 
egyikük sem vihette bele az államélet gyakorlatába az állam és a nemze-
tiségek viszonyáról vallott alapfelfogását. Vizsgálja a cikk, mily ha tások 
alat t alakult a felvilágosodott «szabad állam» eszméje nyugaton s hogyan 
ju to t t el hozzánk, a Habsburgok dunai birodalmába, hol Metternich min-
den erejével igyekezett útját állani. Széchenyi hozta meg az új nemzet i 
eszmét a magyarságnak. О a nehézségek elodázásától várta a magyarság 
javát . Eötvös és Kossuth ideális ál láspontja nem valósúlhatott meg s így 
a nagy feladat máig elvégzetlen maradt , vagyis győzött az elodázás tak-
tikája, a Széchenyié. A szerkesztő a cikkhez megjegyzi : «Széchenyi fel-
fogásának diadala a nemzeti ál lam ós ennek keretében a méltányosság 
szilárdítását jelenti. Ezt nem mondha t juk Eötvös és Kossuth fent tá rgyal t 
felfogásáról. Mindakettő igen alkalmas volt arra, hogy veszélyeztesse a 
nemzeti állam jövőjét, az Eötvösé kisebb, a Kossuthé nagyobb mér ték-
ben.» — Lukinich Imre: id. Szinnyei József. Megemlékezés. 

Ungarische Rundschau. 1913. évf. 1. sz. — Theodor Thienemann: 
Deutsche und ungarische Sprachpflege. LAz EPhK. 1912. évf. 2. sz.-ban 
megjelent dolgozat (ism. fo lyó i ra tunk: I. 141. 1.) eredményeinek össze-
foglalása. — 1. Kont : Petőfi in Frankreich. Petőfi franciaországi hatásá-
nak virágzása 1851 és 1871 közé esik. A Kertbeny és a Szarvady-Hartmann-
féle német fordítások szolgálnak közvetítőkül, melyek nyomán Boldényi, 
Saint-Bené Taillandier, Thaïes Bemard , a Béranger barátja és J . Dues-
berg fordításaikkal átszőtt magasztaló tanulmányokat közölnek Petőfiről. 
Hippolyte Desbordes-Valmore Petőfi-kultuszának eredménye az Ujfalvy 
Károllyal kiadott Poésies Magyares (1871). Petőfi első nagyobb francia 
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biográfiáját Charles-Louis Chassin írta meg (1860). Auguste Dohon már 
magyarból fordít ja Petőfit, kinek forradalmi és harci dalai költőkre is 
(Jacques Richard, Paul Déroulède) hatot tak. Újabban is több költő és 
kritikus, köztük behatóan maga Kont Ignác, foglalkozott Petőfivel. — 
Robert Gragger : Lena us ungarische Sprachkenntnis. Lenau tudott ma-
gyarul, úgy hogy Vörösmarty Szép I lonkája közvetlenül ha tha to t t reá. — 
Zoltán Trócsányi : Wer galt im XVI. Jahrhundert in Ungarn als Erfinder 
der Buchdruckerkunst ? Benczédi Székely I s tván (Világkrónika, 1559), 
közvetve vagy közvetlenül, Johann Schoeffernek Breviárium História1 Fran-
corum des Abtes Trithemius (1515) с. kiadványa alapján tar tot ta Faustiust 
( = Johann Fus t ) a könyvnyomtatás föltalálójának. — Zollán Trócsányi : 
Ungarische Kultureinflüsse auf das Rumänentum im XVI. und XVII. Jahr-
hundert. Sztr ipszky Hiador és Alexics György : Szegedi Gergely énekes-
könyve XVII I . századbeli román fordításban (1911) c. munkája a lapján. (V. ö. 
folyóiratunk : I . 208. 1.) — Josef Bayer: Bauern)elds Lustspiele auf der 
ungarischen Bühne. Német kiadása az EPhK. 1913. évf. 1. sz.-ban meg-
jelent cikknek. (Ism. folyóiratunk I I : 114. 1.) — J. Peisner bírál ja Molnár 
Imrének : A Cenzúra története Magyarországon lfi00-ig (1912) c. könyvét. 
(V. ö. folyóiratunk 1912. 509. L) 

U. i. 2. sz. — Alexander de Bertha : Nikolaus Zrinyi, der Dichter 
(i(j"20—i664). Zrinyi , mint író és mint ember, jellemzése a korviszonyok 
és események keretében. — Artúr Weber : Die Novelle von der Treulosen 
Witwe in Ungarn. A cikkíró 1912-ben megjelent értekezésének (ism. 
folyóiratunk : I . 267) a nyugati forrásból származó magyar változatokra is ki-
terjeszkedő átdolgozása. — Rudolf Gálos : Das Theater in Temesvár. A temes-
vári színészet történetének vázlata 1753-tól fogva. — Josef Bayer: Das 
erste Faust-Drama auf der ungarischen Bühne. Német fordítása az Iro-
dalomtörténet 1913. évf. 2. sz.-ban megjelent c ikknek. — Josef Trostler • 
Drei Briefe des Grafen Mailáth an den Fürsten von Pückler-Muskau. 
Az Iris c. német zsebkönyv szerkesztőjének levelei a herceg közreműkö-
dése ügyében. 

U. i. 3. sz. — B e r n h a r d Heller : Das Schwert Gottes. Az Et lmographia 
1912. évf. 6. sz.-ban megjelent cikknek (ism. folyóira tunk: I I . 180. 1.) 
helyenkint bővítet t , helyenkint rövidített német kiadása. — Abel v. Bara-
bás : Petőfi als Naturphjinomen. Cikkíró Petőfi tehetségét természettudo-
mányos szempontból vizsgálva keresi a költő fejlődésében és költészete 
fázisainak egymásutánjában a törvényszerűséget. E rős szubjektivizmus az 
a fő erő, mely Petőfinél tar talmat és formát á tha t . — Béla Leffler : Petőfi 
in Schweden. Magyaru l megjelent a nyíregyházi ág . ev. főgimn. értesítőjé-
ben (ism. folyóiratunk : I . 44G. 1.) — Jakob Bleyer: Friedrich Schlegel am 
Bundestage in Frankfurt. Friedrich Schlegelnek és nejének Dorotheának 
a Nemzeti Múzeum Széchenyi-levéltárában és a bécsi udvari levéltárban 
őrzött kiadatlan levelei az 1815—1818. évekből, mik világot vetnek gróf 
Széchenyi Is tván és családja összeköttetéseire a bécsi politikai körökkel, 
valamint személyes pártfogói közreműködésükre a Schlegel-házaspár érde-
kében. — Gustav Heinrich : Ungarn in der « Weltliteratur». Helyreigazító 
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megjegyzések a Cari Busse-féle Geschichte der Welt l i teratur с. többkötetes 
munkában megjelent tendenciózus és pontat lan magyar irodalomtörténet-
hez. — Marianne von Czeke részletesen ismerteti a Magyar Shakespeare-
Tár 1912. évi kötetét. (V. ö. folyóiratunk : I I . 232. L) — Stefan Heinlein 
Melich János cikkei és kiadványa alapján ismerteti a legrégibb magyar 
nyomtatványokat. — Ludwig Rácz : Graf Josef Teleki und Rousseau. 
Német kiadása a Budapesti Szemle 1912. évf. 9. sz.-ban megjelent cikknek. 
(Ism. folyóiratunk : I . 490. 1.) — Josef Bayer : Ungarische Calderon-Daten 
aus dem XVIII. Jahrhundert. Újabb adalékok az Ung. Bundsch. 1912. évf. 
939—942. 1. (v. ö. folyóiratunk : I I . 122. 1.) közölt cikkhez. — Josef Bayer: 
«Der Müller und sein Kindt in Ungarn. Baupach közkedvelt d rámája 
Szerdahelyi József fordításában 1832 óta szerepel a magyar színpadon, főleg 
mint alkalmi darab halottak napján, vidéki és külvárosi színházaknak m a 
is műsorába tartozik. — Johann Tarnai : Ein posthumes Werk des Grafen 
Stefan Széchenyi. A Yiszota Gyula kiadásában (1912) megjelent Gara t 
ismertetése. (Y. ö. folyóiratunk : I I . 47. 1.) 

Uránia. 1913. évf. 10. sz. — Gulyás Károly: A gróf Teleki-könyvtár 
kincsei. A marosvásárhelyi Teleki-könyvtár néhány díszes kiállítású kódexé-
nek bemutatása s a könyvtárra vonatkozó főbb adatok fölemlítése. — 
Kristóf György : Arany János Karlsbadban. Arany János 1869-től 1876-ig 
minden nyáron körülbelül egy hónapo t töltött Karlsbadban, hol valószí-
nűleg gyomor-, máj- és epekőfájdalmára keresett gyógyulást. A fürdőhelyen 
a költőnek három emléke van : egy márvány emléktábla a házon, melyben 
lakott és két felirat azokon a padokon, melyeken egykor szívesen üldögélt. 
A karlsbadi üdülés nyomai Arany költészetében : Nőmhöz c. köl temény 
töredéke, Búcsú a fürdőtől c. kis alkalmi verse, Lobkovitz Bohuszláv 
XV. századból való latin versének fordítása és a Toldi Szerelme IX. é. 
73—102. strófái (a karlsbadi gyógyforrások felfedezéséről). ly : Bérezik 
Árpád színművei címen a Kéki Lajostól sajtó alá rendezett ötkötetes ki-
adás megjelenése alkalmából néhány vonással találóan jellemzi Bérezik 
darabjait. Kiemeli, hogy Bérezik tehetsége könnyebb fajsúlyú, megfigye-
lései felületesek, nyelve köznapias, érdeme azonban, hogy öt évtized alat t 
írt vígjátékaiban a magyar polgári, hivatalnoki, kisvárosi társadalom tük-
röződik, ha nem is egy erős egyéniség művészetével rajzolva. — Ugyan-
csak — l y : Császár Elemérnek Ányos-életrajzát ismerteti . — Györe János 
Hunfalvy Pálnak 1886 február 2-án kelt s Szilágyi Istvánhoz intézet t 
levelét közli. 

U. i. 11. sz. — Gyöngyösy László: Gyöngyösy István származása és 
kora. A családi hagyomány szerint a Gyöngyösy-család nemességszerző 
őse Horváth György, XVI. századbeli vitéz, kinek érdemeiért rokona és 
sógora Mihály is nemességet nyert . Ennek második fia, János volt köl-
tőnk édesatyja, aki 1609 körül Gyöngyösön lakott. A családot már előbb, 
Zemplénben laktában is, Gyöngyösynek hívták. Gyöngyösy János 1619-ben 
ungmegyei lakos ; felesége : Deák Katalin. Az irodalmi hajlam, úgy látszik, 
nemcsak Is tvánban volt meg. Bod Péter említi, hogy Gy. László, az 
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említett Gy. J ános harmadik fia, fordított egy vallásos könyvet angolból. 
(Megjelent Trajectomban, 1657-ben.) 

Vasárnapi Újság. 1913. évf. 39. sz. — Zuboly : Bontják a Nemzeti 
Színházat. Megállapítja a Nemzet i Színháznak az irodalmin kívül állandó 
nagy politikai jelentőségét. Most, az épület bontásakor kiderült , hogy 
az 1874—75-i átalakítások a színház első, J i t terbarth-féle alakját s szer-
kezetét nem érintették, úgy, hogy a bontás előhaladtával s az 1874— 
75-ben hozzáépített részek eltakarításával a m a g a hamisítat lan egészé-
ben ki fog hámozódni az 1837-i Nemzeti Színház. — Egy új Corvin-
kódex Magyarországon. Erns t La jos egy párizsi könyvkereskedőtől meg-
szerzett egy Corvin-kódexet. 124 oldal, pergamenre írva, igen szép czím-
lappal. Batt is ta Spagnuoli költői munkáját tar talmazza, mely Mátyásnak 
van ajánlva. A címlap hasonmása közölve. a — l y : Vámbéry a Duna-
parton. Dunapar t i napi sétáin gyakran legjelesebbjeink is csatlakoztak 
V.-hoz. Arany János is. Egy ily alkalommal V. magasztalta a gyönyörű 
tájképet s a pompás levegőt : Arany állítólag ezzel a rögtönzéssel vála-
szolt : «Csak az a hátrány, Büdös a kátrány.» 

U. i. 40. s z . — Viszota Gyula: Czakó «Leonat c. drámája és a cenzúra. 
A bécsi kormány a rendi Magyarország idejében különös figyelmet fordí-
tot t i rodalmunkra ; nem elégedett meg az esetenként való cenzúrával 
hanem egy-egy év irodalmi termeléséről át tekintést készíttetett magának . 
Fentmaradt az Orsz. Levéltárban az 1845 nov. 1-től 1846 nov. l - ig terjedő 
esztendőről. Szól többek közt Petőfiről, Kuthyról , Eötvösről. Maga az 
uralkodó is pontosan megvizsgálta az áttekintést , s feltűnt neki, hogy 
nyomtatásban is megjelenhetett oly mű, mint Czakó Leonája, mely táma-
dás a pozitív h i t és minden á l lamrend ellen. Magyarázatot kért a kan-
celláriától, az meg a helytartótanácstól, melynek vezetője ekkor Maj lá th 
György országbíró volt. Ez utóbbinak a javaslatára aztán, hogy a külön-
ben feltűnés nélkül maradt d r á m á t épen a hivatalos eljárással valóban 
feltűnővé ne tegyék, minden további eljárást megszüntettek, csak a cen-
zor kapott dorgatoriumot. 

U. i. 45. sz. — Rexa Dezső: Székesfehérvár százéves színészete. 1813 
októberével (Kulcsár István pest i társulata vendégszereplésével) kezdődik 
a székesfehérvári színészet története. Ettől kezdve egészen 1872-ig, míg 
csak össze nem omlott, a Pelikán fogadó adott szállást a színészetnek. 
1818—1826 volt Székesfehérvárnak állandó sz ín társula ta ; ez idő alat t ú. i. 
a hajléktalanná lett pesti színészek mint Székesfehérvári Nemzeti Szín-
játszó Társaság szerepeltek. Az új , állandó színházépület 1874 aug. 22-én 
nyi l t meg Bánk Bánnal. Közölve az 1842-i színijelentés, melyen a «szí-
nésztagok» közt ott szerepel Borostyán Sándor is. Tudjuk, hogy e пет 
Petőfit jelenti. 


