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A Fővárosi Könyvtár Értesítője. 1912. évf. 5. sz. — Niklai Péter : Ada-
lékok a szabadságharc hírlapirodalmának bibliográfiájához. Pótlásokat és 
helyreigazításokat közöl Szinnyei József könyvészeti dolgozatához : Hír lap-
irodalmunk 1848—49-ben. 

Adalékok Zemplén Vármegye Történetéhez. 1912. évf. 9—12. s z . — Dongó 
Gy. Géza : Kazinczy Ferenc jegyzetei vármegyénk levelestárának tárgy-
mutatóiban. Kazinczy, mint a sátoraljaújhelyi megyei levéltár rendezője, 
egyes oklevelekhez megjegyzéseket írt . — Kemény Lajos : Némethy Ferenc. 
Eövid megemlékezés a vitéz tokaj i kapitányról, aki a XYI. század derekán 
három zsoltárt fordított magyarra . —• Szomorú szüret. Párosr ímű ale-
xandrinusokban í r t kesergő vers, melyet Dely László mihályi prédikátor 
írt 1768-ban. Feddi a népet és panaszkodik a rossz termés miat t . 

Akadémiai Értesítő. 1913. évf. 2. sz.— Rácz Lajos: Gróf Teleki József 
levelei Rousseauról és fíousseauhoz. Betűhív közlése azon leveleknek, 
melyeket a cikkíró már a Budapest i Szemle mult szeptemberi számában 
ismertetett s részben közölt is, eredetiben vagy fordításban. (L. Irodt. 
1912. évf. 490. L) — AM. Tud. Akad. első összes ülésének (1913 január 
27.) jegyzőkönyveiből : «11. Főt i tkár jelenti, hogy Kont Ignác . . . meg-
halt . . . Utolsó műve egy francia-magyar bibliographia, mely a írancia 
irodalomban és levéltárakban hazánkra vonatkozó összes adatokat össze-
foglalja és mél ta t ja , Akadémiánk tetemes segélyével legközelebb fog meg-
jelenni. — 12. Főti tkár bemutat ja a magyar állam által Kómában létesí-
tet t és fenntar to t t Történeti Intézet szervezeti szabályzatát, melyből a 
következőket szakít juk ki : Az intézet címe : Bómai m. kir. Történeti 
Intézet (Beale Ins t i tu to Ungherese di studi storici). Az intézet befogadja, 
irányítja és t ámoga t j a a történelem, archeológia, művészettörténet, clas-
sica-philologia és irodalomtörténet magyar munkásai t , akik Bóma és eset-
leg Itália más részeinek könyv- és levéltáraiban, művészeti és tudományos 
gyűjteményeiben, úgyszintén a régiségekre és műemlékekre vonatkozólag 
kutatásokat vagy tanulmányokat végeznek. Az intézet e munkásság ered-
ményeinek közzétételéről a körülményekhez képest gondoskodik. A minisz-
ter megbízásából a vezetést a M. Tud. Akad. gyakorolja állandó bizottság 
által, mely az akadémiai elnök elnöklete alatt a másodelnökből, a főt i tkár-
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ból, a tör ténelmi bizottság ál tal választott há rom, az archeol. és class.-
philol. bizottságok által választott két-két tagból áll. Az intézetet közvet-
lenül a) az igazgató vagy elnök és b) a t i tkár vezetik, akiket az akad. 
bizottság meghallgatásával a miniszter alkalmaz. A két vezető egyike az 
intézet házában lakik. Az intézet tagjai ösztöndíjat élveznek az állami 
dotatióból, költségvetési ösztöndljtételekből, Fraknói Vilmos és B. Forster 
Gyula alapítványaiból s adományokból.» 

Budapesti Hirlap. 1913. évf. 47. sz. — Mányoky Gyula: Rhendesi 
Bárány Boldizsár. A cikkíró unokája B. B.-nak s nyilván családi hagyo-
mányból mesél. A Bánk bán Bostájának szerzője nagyúri nevelésben ré-
szesült ; németül , franciául, angolul már Sopronban megtanult . Pesten 
jurátuskodva ismerkedett meg Katona Józseffel. Somogyban lett megyei 
tisztviselő. Házassága neje kisebb műveltsége miatt nem volt boldog. 
A megyei élet sem volt ínyére, neki való művelt környezetet ott sem 
talált. Nem rokonszenvezett a közel szomszédságában lakó nagy rokoná-
val, Berzsenyi Dániellel sem : karakterük, neveltetésük, életmódjuk egé-
szen ellentétes vol t : «Nálam több cukor fogy el, mint Daninál só» — 
szokta mondani . Sorssal és emberekkel elégületlenül vonult vissza Kis-
gombán emelt kastélyába könyvei közé. Színésztársulatokat szívesen látott 
s játszatott billardszobájában. Második házassága sem volt szerencsés, sőt 
meghasonlásba s végeredményül anyagi romlásba vitte. Embergyűlölővé 
lett, feleségét elűzte s csak este és éjjel j á r t ki pusztuló kastélyából. Egy 
ilyen kései barangolás alkalmával esés következtében belső sérüléseket 
szenvedett s az okozta halálát . 

Budapesti Szemle 1913. évf. 1. sz. — Angyal Dávid: Jelentés a 
Greguss-jutalomról. (Pótlás a folyóiratunk múltkori számában közölt is-
mertetéshez.) Császár Elemér egy téves ada tá t így igazítja helyre : «Arany 
Beggele így keletkezett : Midőn Péterfy Kemény Zsigmond essayje meg-
jelent, egy napilap tudósa azt jegyezte meg, hogy P. alaptalanul dicséri 
K. Zs. természetérzékét, m e r t a Keménytől idézett leírása az erdőnek ter-
mészetrajzi szempontból hibás. A napilap cikkét Hermann Ottó tudomá-
nyosan cáfolta meg, Arany pedig megírta a Beggelt, melyben kigúnyolja 
azokat, kik a költő leírástól természettudományi pontosságot kívánnak.» 

U. i. 3. sz. — Bayer József : A , Szózat' megzenésítése 1843-ban. Bar-
tay Endre, a Nemzeti Színház igazgatója 1843. január 26-iki kelettel pá-
lyázatot í r t ki egy lá tványos , népies színdarabra (50 arany) s a Szózat 
népszerűvé válható megzenésítésére (20 arany) . A népies színdarab első 
díját Ney Ferenc Kalandora, s a mel lékjutalmat Szigligeti Szökött Kato-
nája kapta. A pályázat más ik felére 20 pá lyamű érkezett be, s a három 
legjobbat 1843 május 10-én elénekelték a Nemzeti Színházban. Egressy 
Benjámin ju ta lmat nyert dallama (a más ik kettő szerzői Thern Károly, 
Fáy Gusztáv) kezdetben sem a közönségnek, sem a saj tónak nem igen 
tetszett, sőt a Pesti Hir lap feltűnő hevességgel támadta meg. A dal azon-
ban terjedt , s ebben a pozsonyi országgyűlés alkalmából történt, 1843 június 
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1-i bemutatónak, s ott aratott óriási sikerének nagy része volt. A Pes ten 
megjelenő Ungar e. lap a német közönség körébe is bevitte, műmellékletül 
adván 1844-ben a Nationallied-et. A Pest i Hir lap sürgetésére újabb pályá-
zat nyit tatot t s május 30-án került bemutatóra a Nemzeti Színházban 
Erkel Ferenc dala s Egressy Béninek egy újabb dallama. De az első p á -
lyázat jutalmazot t já t már egyik sem tudta leszorítani. Most száz éve szü-
letett Egressy Béni, sok szép, ma is élő dal költője, s május 10-én lesz 
hetvenedik éve a Szózat első eléneklésének. A cikkíró mél tán teszi haza-
fias kötelességévé Operaházunknak, hogy e napot ünneppé avassa. — 
Szegedy Rezső : A «Béla király és Bankó leánya» forrása. Már Szilády 
Áron rámuta to t t két délszláv változatra : a Duncsics Bomani ja és Yidovics 
Margitka c. énekekre, melyek közül ez utóbbi áll közelebb a magyar Bankó 
leányához. Szegedy Bezső még rokonabb változatokat kuta to t t fel ; ezek : 
a Szultanija ; a Zlatija, Gyejvan leánya ; s a mindkettőnél régibb feljegy-
zési! (XVII. század 2. fele) Nejmána és Mujo c. vitézi ének. Az első hor-
vát, a két utóbbi boszniai eredetű. A legutóbbit fordításban is közli a cikk. 
Ezek valamely 16. századi őse, egy horvát vitézi népének lehetet t a semptei 
névtelen szabad feldolgozásának forrása. Alapmotívuma : a vitézi ruhában 
rejtező s a férfiakkal incselkedő leány sűrűn fordul elő a délszláv népköl-
tészetben ; oda nem is idegenből kerül t s legfeljebb a próbák motívuma 
sejtet olasz közvetítést. -— Horváth János : Petőfi fogadtatása az irodalom-
ban. Endrődi Sándor Petőfi Napjai c. adat tára alkalmából vizsgálja P. 
fogadtatása körülményeit . Három Petőfi-tipus alakult ki a kor köztudatá-
ban s mindegyik hamis, vagy fogyatékos. Az elsőt, melyet a cikk ál-
Petőfinek nevezett, i f júkori kiforrat lanságában és Vahot segédletével maga 
a költő hozta forgalomba, s barátainak bohémkedő, pajtáskodó magaszta-
lásai még erősebben megrögzítették : egy könnyelmű, léha, csavargó, dor-
bézoló, betyáros, komédiásköltő képe ez, s a rosszindulatú, konzervatív 
kr i t ika körömszakadtig ezt a Petőfit lá t ja s ostorozza még akkor is, mikor 
költészet e már megtisztult a kezdet túlzó, kötekedő kinövéseitől ; emiatt 
ért i végzetesen félre a Helység Kalapácsát s kovácsol vádat ellene lírája 
legeredetibb újdonságaiból : személyes jellegéből s egyszerű, fesztelen mo-
dorából. Másik a népköltő-typust, melynek lehetett némi jogosultsága a 
népdalok éveiben (1843/44), amelyet azonban a költővel rokonszenvező, jó 
indulatú kri t ika túlságosan előtérbe állított s vakon fenntar tot t még akkor 
is, mikor Petőfi m á r rég túlhaladt fejlődése tulajdonképeni «népies» sza-
kaszán ; e i ipusban való elfogultsága közben alig-alig muta to t t rá lírája 
más, egyéni sajátságaira. A harmadik t ipus csak továbbvitele a második-
nak s nem volt alaptalan, mikor élete utolsó éveiben egyre hevesebben 
kezdett résztvenni a politikai élet küzdelmeiben ; így, mielőtt, annyi téves 
megvilágítás után, a tiszta irodalmi szempont érvényesülhetett volna meg-
ítélésében, politikai költő hírébe ju t s ez a megállapítás is kelleténél to-
vább raj ta szárad. — Ritoók Emma : Lukács György könyvét (A modern 
dráma), Alszeghy Zsolt: Császár Elemér Ányos-életrajzát, Waldapfel János 
a Schuschny-emlékkönyvet ismerteti . 
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Debreczeni Protestáns Lap. 1913. évf. 7—9. sz. — Kardos Albert: 
Csokonai és Rousseau. Felolvasás a debreczeni Csokonai-Kör ünnepi ülé-
sén. Csokonai nagyon vonzódott Bousseauhoz s verseit átszőtte a nagy 
francia bölcselő érzéseivel és gondolataival. Kardos Albert általánosságban 
szól a rousseaui vonásokról, melyek Csokonai életében és költészetében 
egyaránt feltalálhatók. «Amint életének minden nevezetes fordulóján ott 
talál juk Bousseaut, legtöbbször veszedelembe sodró hatással, költői mun-
káinak legfőbb csoportjaiból is ki-kiérzik Rousseaunak egyik vagy másik 
világirodalmi alkotása.» Szerelmi l írájának szentimentális íze az Új Héloiz-
zel van érzelmi közösségben és stílusrokonságban. Természetszeretete és 
magánykedvelése is rokon Bousseauéval. Legrousseauibb költeménye a 
Tihanyi Ekhóhoz. 

Egri Egyházmegyei Közlöny. 1913. évf. 4. sz. — Irodalmi gyűlés. Az 
Egri Egyházmegyei Irodalmi Egyesület az egri főkáptalan költségén 
1000 példányban kinyomatja Mindszenty Gedeon összegyűjtött költemé-
nyeit. A kiadás kb. 4500 koronába kerül. A kötetet Szmida Viktor rendezi 
sajtó alá. 

Egyenlőség. 1913. évf. 7. sz. — Rubinyi Mózes méltánylással ismertet i 
Pollák Miksa most megjelent könyvét. (Tompa Mihály és a biblia. Buda-
pest, 1912. Kiadta az Izr. M. írod. Társ.) 

Egyetemes Philologiai Közlöny. 1913. évf. 3. s z .— Gálos Rezső : Day ka 
Gábor költészete (I.). A dolgozat az ellentmondást iparkodik megfejteni, 
mely D. költészetének korok szerint eltérő megítélésében mutatkozik. 
A költemények időrendjéből megállapítható : 1. hogy D. a verselést az 
iskolában kezdte, még pedig párversekkel ; 2. D. költői munkásságának 
két virágkora : Pest, 1790 és Lőcse, 1792. Utolsó verse az a töredék, me-
lyet B. Szabó Dávidhoz írt . Dayka költészete gyökereivel erősebben nyúlik 
a latin klasszikusok talajába, mint Virágot és Berzsenyit nem számítva 
bármelyik költőnké. Első magyaros formájú verse : A nemzeti öltözet 
című. A francia hatás is k imutatható költeményein, valamint működésén 
a Kazinczyé. Virágkorából való műveiben igazi élményekből fakadó érzések 
szólalnak meg. Anakreoni dalai főkép a német költők hatása alat t kelet-
keztek. Fontos és szerző szerint eddig ismeretlen adat, hogy Dayka Ovid-
és Colardeau-fordításain kívül még a heroidák egész sorának megírására 
és lefordítására gondolt. — Borbély István : A legrégibb unitárius templomi 
énekeskönyvek (1566—1607). A Dávid Ferencnek tulajdonítot t énekeskönyv 
nem az övé. D. F. ugyanis nem szerkesztett, nem adott ki uni tár ius 
templomi énekeskönyvet. A magyar unitáriusok legelső templomi énekes-
könyve a Hoffhalter-féle nyomdából került ki 1566-ban. Másik megállapí-
tása szerzőnek, hogy tévedés a Batthyány-kodexet unitárius Gradualul 
fel tüntetni . — Gálos Rezső Csipak Lajosnak Hora t ius hatása az ó és ú j 
klasszikus iskola költőire (Kolozsvár, 1912) c. munkájá t , Alszeghy Zsolt 
Király Györgynek Szép Ilonka, Kristóf György pedig Leffler Bélának 
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Petőfi Svédországban, Kovács Antalnak, Petőfi véleménye a magyar írók-
ról és Веке Boldizsárnak Petőfi hazafias lírája c. dolgozatait ismertetik. 
(E müvek ismertetését 1. folyóiratunk 1912. évf 446. és 137. 1.) — Fest 
Sándor a Ben Jonson műveiben található magyar vonatkozásokról ír 
(Esztergom 1595-iki ostroma, Beth len Gábor említése). — Trostler József 
szerint Petőfinek E s t c. verse emlékeztet Bürgernek Das Dörfchen с. köl-
teményére. — György Lajos regény- és drámairodalmunk történetéhez 
közöl adatokat. — Elek Oszkár Garaynak A két holló c. költeményét egy 
skót népballadával veti össze. — Benigny Gyula Arany J. egy ismeretlen 
verse c. cikkében kimutatja, hogy a nagy költő a Bolond Is tók első 
70 szakának sa j tóhibá i t versben javí tot ta ki. E vers megjelent a Csokonai 
Lapok 1850. évf. 29. sz.-ban. 

Grafikai Szemle. 1913. évf. 2. sz. — Gondos Ignác: Ki szedte a Nem-
zeti Dalt? Valahányszor egy öreg nyomdász eltávozik az élők sorából, 
napilapjaink mindannyiszor tele vannak azzal a hírrel , hogy az elhunyt 
szedte 1848 márc ius 15-én Petőfi Sándor Nemzeti Dalát . Cikkíró, Fir t inger 
Károly nyomdászszakíró adataira támaszkodva, legvalószínűbbnek tar t ja , 
hogy a vezető szedő Malatin Anta l volt, a későbbi kalocsai nyomdatulaj-
donos. Egyben felhívja a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Dalt n e m azon 
a sajtón nyomták, melyet a Petőfi-házban őriznek. Ezzel a préssel a tizen-
ké t pontot nyomták s nem a Nemzet i Dalt ! 

Huszadik Század. 1913. évf. 2. sz. — Braun Hóhért: Goga Oktavián 
a magyar kultúráról. Közli magya r fordításban a Goga-féle cikket (folyó-
i ra tunk II. 120.) s néhány megjegyzést fűz Goga fejtegetéseihez annak 
bizonyítására, h o g y minden ku l tú ra kialakulásában döntő jelentőségű az 
idegen elem. «Hogy miféle elvi különbség volna — a magyar i rodalomra 
vonatkozólag — a negyvenes évek tót-német (Petőfi, Vahot, Greguss) és 
a mai zsidó kultúrinvázió közt, nehéz megérteni.» 

Kalazantinum. 1913. évf. 6. sz. — Piros Kálmán: Vass József emléke-
zete. A jeles p iar i s ta történetíró (1813—1873) rövid életrajza. — Bíró 
Vencel: Vass József mint történetiró. Bészlet a szerzőnek az Erdélyi 
Múzeumban megjelenő nagyobb dolgozatából. 

Katholikus Szemle. 1913. évf. 3. sz. — Bittenbinder Miklós ismerteti 
Sziklay Ferenc programmértekezését . (Arany János magyar verselése. 
Fehértemplomi áll. főgimnázium. I sm. folyóiratunk : I. 447.) 

Keresztény Magvető. 1913. évf. 1. sz. — I f j . Biás István közli Sófalvi 
Józsefnek gróf Teleki Sámuel erdélyi kencellárhoz írt levelét, mely a 
"Walchius- és Bod Péter-féle un i tá r ius egyháztörténetről szól. (1776.) 

Literarisches Echo. 1913. évf. márc . 1. — Richard M. Meyer : Essayisten. 
Több essaygyüjteményt ismertet s közöttük Lukács György könyvét (Diet 
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Seele und die Formen. Berlin, 1912.). Dicsérettel szól róla s mesterével, 
Kassner Budolffal hasonlítva össze a szerzőt, megállapít ja, hogy Lukács 
világosság és szellemesség dolgában fölötte áll a miszt ikus nyelvű néme t 
essayistának. — Gálos Rezső elismeréssel ismerteti Bayer József érteke-
zésének eredményeit. (Schiller d rámái a régi magyar színpadon és irodal-
munkban. Budapest, 1912.) 

Magyar Középiskola. 1913. évf. 2. sz. — Bittenbinder Miklós i smertet i 
Czeizel János értekezését. (Goethe és Kazinczy. 1912. Különnyomat a 
Heinrich-emlékkönyvből.) 

Magyar Nyelv. 1913. évf. 2. sz. — Szily Kálmán: Elnöki megnyitó-
beszéd. (A M. Nyelvtud. Társ. 1913 január 21-ikén tar tot t közgyűlésén.) 
A Calepinus-szótár magyar adatainak élesszemű mérlegelésével s nyomról-
nyomra haladó mintaszerű módszerességgel megállapítja, hogy az 1585-iki 
tíznyelvű Calepinus magyar munkatársa nem Szántó (Arator) István, ha-
nem Laskai Péter volt, ki két más-más nyelvjárású erdélyi tanulót szólí-
tott fel segítőtársul. — Erdélyi Lajos : A Gyulafehérvári Glosszák. A kéz-
irat újabb alapos megvizsgálásának eredményei. Az állítólagos szerző 
sokat vitatott nevét — Yatakai, Üjtatai, Yatai —- ma semmiképen sem 
lehet megállapítani, a névírásból a legérzékenyebb lemez sem tud kihozni 
semmit ; különben is már Var jú szerint is a név írása merőben külön-
böző a codexétől, tehát nem a szerző aláírása, h a n e m mint az Irodalom-
történet folyóiratszemléje (I. évf. 274. 1.) helyesen gyanította, csak a 
könyv tulajdonosáé. Varjú közlése nem egészen hibátlan, ezért a szöveget 
a cikk újra közli betűhíven. Végül megállapítja, hogy ezek valóban verses 
glosszák : az I . és I I , glossza u. i. az eredetiben is versalakban van írva, 
külön is ki tüntetet t kezdőbetűkkel : anagrammal, s van végcímük is. — 
Jakubovich Emil: XV. századi magyar fohászkodást közöl egy 1449-iki 
oklevél hátáról . Mindössze huszonhárom szó. 

Magyar Nyelvőr. 1913. évf. 2. sz. — Simonfi János: Az irodalom szó 
története. Bemutat ja a «literatura» szó magyar í tásának korábbi próbáit : 
írás, tudomány, deákság, író mesterség, írástudás, írsa, könyvészet. Az 
irodalom szó legelőször Szemere Bertalan Utazás Külföldön c. kétkötetes 
útinaplójában (1840) fordul elő, a literaturával vegyest, mint határozot tan 
Szemere Bertalan szóújitása. Bizonyítja ezt, hogy mikor először él vele, 
a nyelvújítók szokásaként rekeszbe iktatja a la t in szót, a magyar í to t t ra 
pedig betűritkítással hívja fel a figyelmet. Ez első mondat a «Páris, Feb-
ruár' 26-án, 1837» keltezésű 49. fejezetben az I . köt. 200. lapján olvasható 
s így hangz ik : «De midőn az irodalom (literatura) az élettel szorosan 
egybefűződik, némely pontokban elveszti t isztaságát s művei szent ihlet 
nélkül gyárilag készíttetnek.» — Rubinyi Mózes ismerteti a Melich ki-
adásában megjelent két legrégibb magyar nyomtatványt . — Szinkovich 
Jenő néhány magyaros és költői kifejezést közöl Bacsányi kiadatlan költe-
ményeiből. 

Irodalomtörténet. 16 
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Nyugat. 1913. évf. 4. sz. — Móricz Zsigmond: Az Bétsi Susánna. 
Színdarab egy felvonásban. (Minket csak annyiban érdekel, hogy megírá-
sához Balassa Bálintnak egyik költeménye adott ötletet. Balassa e kis 
színdarabban Hazafi Verái Jánosként hat, ki mindenre versben válaszol.) 

U. i. 5. sz. — Ignotus: Magyarság és irodalom. (Bevezető a Nyugat 
márc. 2. matinéján.) Goga Oktaviánnak az elzsidósodott magyar irodalmat 
becsmérlő nyilatkozatára reflektál : «a zsidó faj iság semmivel sem alább-
való (a művészetben) akár a román , akár a francia, akár a magyar faji-
ságnál — s . . . a zsidó elvegyülés époly meggyarapodása a magyar irodal-
miságnak, min t a Disraeli pol i t ikája volt az angol fajiságnak.» (Művészet-
nek csakugyan mindegy lehet, hogy milyen fajiság nyilatkozik meg benne ; 
de talán a fa j iságnak nem egészen mindegy, hogy milyen a művészete. 
Tény az, hogy Goga Oktavián biztató reményt mer í t a mai magyar iro-
dalom szemléletéből a saját fa ja részére : nem fél többé egy specifikus 
magyar kul túra magyarosító hatásától .) 

Országos Középiskolai Tanáregyesilleti Közlöny. 1913. évf. 13. sz . -
Vida Sándor : Néhány megjegyzés a magyar irodalomtörténet tananyagá-
nak beosztásához. Cikkíró szerint ajánlatos volna a középiskolai magyar 
irodalomtörténet taní tási anyagának felcserélése oly módon, hogy a VII-ik 
osztály tanulja az ú j irodalmat, a VIII- ik osztály a régit. 

Protestáns Egyházi És Iskolai Lap. 1913. évf. 7—10. sz. — Pruzsinszky 
Pál : Bod Péter és munkái. Folytatólagos cikksorozat Bod Pál születésének 
kétszázéves fordulójára. 

U. i. 8. sz. — Pruzsinszky Pál: A Hcidelbergi Káté 350 éves jubi-
leuma. 1563-ban nyomatta ki I I I . Frigyes pfalzi választófejedelem a neve-
zetes kátét, mely rendet hozott a reformátusok hitbeli felfogásába. A káté 
több német h i t tudós közös munkája volt. Nagy gyorsasággal terjedt el minden-
felé. Szövegét 1567-ben a debreczeni református zsinat is elfogadta s tíz 
év múlva megjelent magyar fordí tása is. (A keresztyén hitről való tudo-
mánynak rövid kérdésekben foglal tatot t sommája. Pápa, 1577.) Ettől kezdve 
nagyon sok újabb kiadása és több ú j fordítása. A nevezetes könyv mind 
nálunk, mind a külföldön nevezetes tényezőjévé lett a kálvinista öntudat 
megszilárdításának. «Egyes lapjait az aranynak tonnáival sem lehet meg-
fizetni» : így nyilatkoztak róla m á r 1618-ban a zsinatról hazatérő angol 
teológusok. Azóta «századok nemzedékei merí tet tek belőle tudományt s 
megtanul ták belőle azt, ami az életben, a halálban az egyetlen vigasztalás». 

Sárospataki Református Lapok. 1913. évf. 6. sz. — Novak Sándor sze-
r in t Kiss Ernő Szemere életrajza (Szemere Bertalan. 1912) egyike ú jabb 
irodalmunk legkomolyabb és legszámottevőbb jel lemrajzainak. Ugyani t t 
egy másik bíráló, Sz. G. helyreigazít ja e műnek a sárospataki iskolára 
vonatkozó néhány tévedését. (Ism. folyóiratunk : I I . 48.) 

U. i. 8. sz. — Végh János : Megjegyzések Császár Elemér 1912. évi 
dec. 2-iki akadémiai előadására. (V. ö. folyóiratunk : I I . 176.) Helyreiga-
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zítások és cáfoló adatok Császár Elemér akadémiai értekezésének azon 
tételéhez, hogy a XVIII . században 1760-ig nem lehet szó német hatásról , 
mivel a két nemzet közt nem volt meg a nyelvi érintkezés lehetősége. 

Szabadgondolat. 1913. évf. 2. sz. — Czóbel Ernő : Greguss és a 48-as 
forradalom. Cikkíró rámutat a r ra , hogy Greguss Ágost életéből életírói 
állandóan kifelejtik azt a h á r o m esztendőt, melyet az 1848-as szabadság-
harc előtt Szarvason töltött. Greguss, mint szarvasi tanár, szabadelvű kor-
társai t messze maga mögött hagyó radikalizmussal izgatott a társadalom 
felforgatása mellett s nemcsak a rendi , hanem a polgár i társadalom alapjai t 
is kikezdte. Azok a versei, melyeket cikkíró közöl, lázító, fo r rada lmár 
versek. Dicsőíti Dózsa Györgyöt, megvetéssel szól a nemességről, gyűlö-
lettel fordul a papság ellen. A későbbi kényes ízlésű, szelíd lelkű, vallásos 
kedélyű esztétikus ebben az időben még úgy látta, hogy három zsarnoka 
van a népnek : a nemes, a pap és a gazdag ember. «Míg ők lesznek, addig 
nem lesz szabadság.» 

Századok. 1913. évf. 2. sz. — Vértesy Jenő méltánylással i smer te t i 
Császár Elemér Ányos-életrajzát. (Ányos Pál. 1912.) 

Új Élet. 1913. évf. 1. sz. — Beöthy Zsolt: Egység a műalkotásban. 
Előadás a Fővárosi Pedagógiai Szemináriumban. A költői olvasmányokról 
és ezek magyarázatáról pedagógiai és esztétikai szempontból. Magyarázza 
a műalkotások belső egységét. A költői példák közül szól Arany Toldijá-
ról, Vörösmarty Szép I lonkájáról , Petőfinek Anyám Tyúkjáról és a Szó-
zatról. «A költői olvasmányok tekintetében ál talában ez a főfeladatunk : 
tápláljuk és irányozzuk a gyermek fogékonyságát ; mélyítsük élvezetét ; 
tágítsuk élvezetének körét ; egyszerűen éreztessük vele a költészet erejét, 
í g y végezzük leghelyesebben tan í tó és nevelő munkánka t egyaránt.» 

Uránia. 1913. évf. 3. s z .— Vasadi Balogh György : A haldokló népdal. 
Tárca arról, hogy a magyar népdal milyen szép s hogy a magyar nóta ki-
veszőben van. Ma már a falusi parasztgyerekek is kabaré-dalokat énekelnek, 
a régi t anya i életmód megváltozott, a pásztorokból és földművesekből el-
keseredett gyár i munkások lettek, a népies poézist megölte az élet gondja. 

Vasárnapi Újság. 1913. évf. 7. sz. — Beöthy Zsolt: Eötvös és Szalay. 
Kisfaludy-Társasági elnöki megnyi tó . Eötvös humanizmusa a demokráciái 
elv diadalának, Szalay his tor izmusa a kiegyezés sikerének lett ha ta lmas 
tényezőjévé. — Zuboly : Százötven éves magyarországi hírlap. Végigpillan-
tás a Pressburger Zeitung tör ténetén. Miért épen németnyelvű lap dicse-
kedhet ily hosszú élettel ? A magyar nyelvű h í r lap többé-kevésbé mindig 
rebelliskedett a hatalommal : a cenzúra tehát n e m kímélte. H a meg túl-
ságosan alárendelte magát a hatalomnak, publ ikuma hagyta a faképnél. 
A német l apnak ellenben közönsége is, poli t ikája is mérsékeltebb volt s 
gutgesinntségét a kormányok is honorálták. 
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