
FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

A Hét. 1913. évf. 15. sz. — Maître Jacques: Hamis Kuruczok. 
Tolnai Vilmos emlékezetes felolvasása s Biedl Fr igyesnek is nyilvános-
ságra került véleménye alapján hozza szóba a kuruckor i költemények 
hitelességét, oly tudománytalan, sőt tudományellenes felfogással, mely a 
napilapok idevágó cikkei után is meglep, s melyre, m i n t a Thaly-probléma 
egyik jellemző laikus visszhangjára hivjuk fel olvasóink figyelmét. A Hé t , 
a soviniszta kesergés leple alatt, ezt az alkalmat is az Akadémia meg-
tépázására használ ja fel. Szinte azt hihetnők, hogy a kuruckori «néhány 
kedves és nem épen jelentős (!) költeményről» való lemondás csak azért f á j 
neki, hogy fá jdalmában az Akadémián rúghasson egyet, melynek pedig 
az egész ügyhöz csak annyi köze van, hogy Biedl Fr igyes ott helyezte el 
ideiglenes letétbe a maga bizonyítékait ; nem m i n t h a — a lapok téves 
közlései szerint — a prioritást akar ta volna maga részére Tolnaival szem-
ben biztosítani, hanem hogy elejét vegye annak az esetleg felmerülhető 
gyanúnak, m i n t h a bizonyítékait csak Tolnai felolvasásának a hatása a la t t 
szerezte volna be. A Hét szerint «pár évig még hagy ták pihenni s ír jában, 
de aztán jöttek az exhumálok és . . . kifroczliszták a két halottat a földből : 
Thalyt és Káldyt.» «Természetes, hogy a tudós Akadémia nagy szuszogás-
sal feküdt neki ezeknek a nótáknak ós addig szuszogott rajtuk, amíg 
kiderített valamit belőlük: az igazságot.» «Végre mos t jöttek az Akadémia 
valóságos fu tur is tá i . . . Tolnai ú r és Biedl úr elhatározták, hogy felfedez-
nek . . . Ugyan kérem ! Nem volna jobb, ha valamivel produktívabb m u n -
kát végeznének, mint az efféle szamárságokat ? Mondjuk például, h a fá t 
vágnának, vagy bankot gründolnának.» «Hát nem mindegy, hogy ki i r ta 
azokat a kurucz dalokat ?» (Kezdettől fogva érdekel bennünket az a kér-
dés, hogy mikén t fogadja a közönség e fölfedezést. El voltunk készülve 
igen érthető s tiszteletre méltó tiltakozásra, sa jnosan eső lemondásra, sőt 
kerek tagadásra is. Csak arra nem, hogy valaki, pusztán saját tá jékozat-
lanságából merí tve bátorságot, cinikus fölénnyel kerülje meg a kérdés 
velejét s csak alkalmul használja fel gyűlölködése kiöntésére. A Hét , mely 
azt hiszi, hogy Magyarországba ő hozta be a gondolkozást és fölényes 
szellemet, minden ez ügyben eddig hallott megnyilatkozást felülmúl laikus 
bugrisságban és fölény címen árult , profán ürességben.) 

Az Érdekes Újság. 1913. évf. 1. sz. — Csergő Hugó: Jókai hátra-
hagyott témái. Jókai noteszkönyveiben a kidolgozatlan novellatémák egész 
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tömege található : néhány sorból álló vázlatok, emlékeztető mondatok. 
Cikkíró számos mutatványt közöl e töredékes följegyzésekből. 

Akadémiai Értesítő. 1913. évf. 3. sz. — Ferenczi Zoltán jelentése az 
1911-ik, Császár Eleméré az 1912-ik évi Vojnits-jutalomróL — Hegedűs 
István : Janus Pannonius vallásos költeményei. Meglepő, hogy a pogány 
hitrege világában élő humanista költőnek, aki szerint «nemo religiosus 
et poéta est», van egypár oly költeménye, melyekben elevenen él a ke-
resztyén középkor szelleme, így Váradtól való búcsújában és «In Epi-
phaniam» c. vízkereszti himnuszában. Legnevezetesebb azonban «Az atya-
isten és fiúisten tanácskozása az emberiség elvesztéséről», mely az Erdy 
kódexből is ismert három lándzsa történetével rokon legendát dolgoz fel : 
az atyaisten el akarja pusztítani a gonosz világot, Mária könyörgésére 
megkegyelmez s Krisztus önmagát adja újból áldozatul (transsubstantiatio). 
A költeményt, melynek indítéka a Zrinyiász alapeszméjével is szorosan 
rokon, a cikkíró igen szép fordításban is bemutat ja . — Wertner Mór : 
Adalékok Toldi Miklós életrajzához. (L. Figyelő rovatunkat.) — Harsányt 
István pótlékokat közöl Kazinczy eredeti müveinek kimutatásához. 

Alkotmány. 1913. évf. 83. sz. — «Két lélek — két irodalom». Goga 
Oktavián újabb cikke. Közli fordításban Goga Oktaviánnak a Románul 
hasábjain közzétett válaszát, melyben a román költő tiltakozik az anti-
szemitizmus vádja ellen s újból hangsúlyozza, hogy a mai magyar iroda-
lomból egyre jobban kivész a magyar szellem. A budapesti magyar-zsidó 
egyesülés elsikkasztotta a magyar lélek ősi karakterét s háttérbe szorította 
a magyar talentumokat. Az ilyen kevert lelkű, új etikájú néptől, úgymond, 
a románságnak nincs mit félnie. 

Budapesti Hirlap. 1913. évf. 54. sz. — Vas Gereben a magyar nyelvért. 
Ez a cikk folyóiratunkban jelent meg. (II. 163. — Elvárnók a Bp. H.-tól, 
hogy legalább megemlítse a szerző nevét s megnevezze a folyóiratot, 
ahonnan közleményeit átveszi.) 

U. i. 71. sz. — Madarász Flóris : Az új magyar drámák. Molnár 
Ferenc, Szomory Dezső, Biró Lajos, Lengyel Menyhért, Bródy Sándor 
darabjairól, melyeket nem tud beleilleszteni a «nemzeti» irodalomnak 
Beöthy Zsolttól származó definíciójába. Külföldi sikereik csak üzleti sike-
rek, a magyar szellemhez semmi közük ; színi hatásra vadászó erkölcs-
telen képeikkel csak ártanak a magyarság hírnevének. Legtehetségesebb 
s eszközeiben még legválogatósabb köztük Molnár Ferenc. 

Budapesti Szemle. 1913. évf. 4. sz. — Papp Ferenc : B. Kemény Zsig-
mond Nagyenyeden (I.). Nagyenyed vidékének s a város történeti hangu-
latának hatása a benne iskolázó Keményre ; előkelő rokonai, környezete ; 
a negyenyedi főiskola ; az intézeti könyvtár és gazdag gyűjtemények nevelő 
fontossága ; a tanuló ifjúság életrendje, mely edzett akaratot fejlesztett s 
demokratikus szellemű volt ; tanulmányai az alsó osztályokban töltött hét 
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év s a felsőbb tudományokra fordí tot t négy év alat t (1823—1834) ; az alsó 
osztályok konzervatív szellemű tanterve ; ezzel szemben Hegedűs és Szász 
Károly tanárok szabadelvű, jó tékony hatása ; a t an í tás anyaga, melyből 
legnagyobb részt a latin nyelv foglalt le ; a klasszikus irodalmak szeretete, 
az erkölcsi értékekhez való ragaszkodás és a szép tisztelete, miket tanuló 
pályája eredményeként magával hozott : ezek a címbeli életrajzi részlet 
főbb pontjai. — Angyal Dávid : Az «Irodalomtörténet» és a Greguss-juta-
lomról szóló jelentés (1. Figyelő rovatunkban). 

Corvina. 1913. évf. 9. sz. — Steinhofer Károly : A Franklin-Társulat 
fennállásának negyvenedik évfordulója. A nevezetes könyvkiadóvállalat 
és könyvnyomda 1873-ban alakul t meg olyan módon, hogy a vállalat 
részvényesei megvették Heckenast Gusztáv üzletét. Heckenast nagys t í lű 
könyvkiadását a Franklin fokozott méretekben folytat ta . Tekintélyes vál-
lalatai közül említhetők az Olcsó Könyvtár, Filozófiai í rók Tára, Magyar 
Remekírók, Corpus Juris Hungaric i , Ókori Lexikon, Egyetemes Irodalom-
történet, Modern Festők, Magyar Regényírók, Magyar Nép Művészete, 
Árpád és az Árpádok, Kultura és Tudomány. Ezenkívül a kisebb kiadvá-
nyok egész tömege. Az irodalom felvirágoztatására, a tudomány gyámo-
lítására és az iskolaügy fejlesztésére a Franklin-Társulat nagyon sokat te t t . 

Egyetemes Philologiai Közlöny. 1913. évf. 4. sz. — Gálos Rezső: Dayka 
Gábor költészete. Bár a nyugateurópai formát Kazinczy főkép a dal 
versmértékének szánta, Dayka ebben írta egyetlen elbeszélő költeményét, 
az Érzelgős Philotas-t. Van két prózában írt meséje is. Elbeszélő művei 
közé sorolhatók még Vergilius fordításai . Érdekes a Dámon, Pythiász c. 
elbeszélő munkája, mely — Gálos szerint — a kezesség meséjének egyet-
len magyar feldolgozása. Forrása ta lán egy görög elbeszélés volt. Össze-
foglalásképen kiemeli szerző, hogy Dayka érzelmei mélyek és kifejezésük 
mindig őszinte. Természetérzéke, valamint képzelőtehetsége fogyatékos. 
Eredeti érzelmeit szép és változatos formákban mondja el. — Trostler 
József: Vajda Péter és a német romanticismus (I.). Szerző szerint Bál in t 
Arankának e tárgyról írt s 1906-ból való dolgozata tele van félreértések-
kel. A kérdés revízióra szorul, mer t Vajdának pontosan kimutatható né-
me t forrásai vannak. Ezek közé tar tozik Novalis (Friedrich Hardenberg 
1772—1801.) az első romantikus iskola egyetlen nagy lírikusa. Noval is 
művei közül itt főkép a Hymnen an die Nacht s a Heinr ich von Ofter-
dingen fontosak. Ezek hozhatók kapcsolatba Vajda P . r i tmikus prózájával . 
A természet mindkettőjükre nézve ugyanazt jelenti ; nemcsak hangula tos 
hát tér , de életük kiegészítő része. Novalis viziói, Vajda ábrándjai tu la j -
<lonképen elérhetlen vágyaik jelképei. Mindkettő a fényből indul ki, m i n t 
az élet ősforrásából s majdnem lélektani szükségszerűséggel jutnak el az 
éjszaka dicsőítéséig. Az éjről való felfogásuk meglepően egyező, valamint 
reflekszióik, melyeket az emberiség fejlődéstörténetéhez fűznek. Pantheis-
musuk is hasonló. Vajda nyelvileg sem független a német romanticizmus-
tól. Különbség köztük, hogy Vajda művészete kezdetlegesebb s míg Nova-
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lis mindennek jelképes jelentőséget tulajdonit, amaz csak a személyesí-
téshez jut el. — Alszeghy Zsolt Perényi Józsefnek Jánosi Gusztávról írt 
életrajzát, Bittenbinder Miklós B a r n a Jánosnak Reviczky Gyula vallásos 
költészetéről és Dávid Lászlónak Ányosról szóló dolgozatait bírálja. (Irodt. : 
I . 445., 447., 481.) — Alapi Gyula Kuppis "Vilmosról, Petőfi katonabarát-
járól közöl adatokat . — Bod Károly nagy valószínűséggel erősítgeti, hogy 
a Tumes Dietr ich uch Hanes Gréger c. szász ballada, melyet H e r r m a n n 
Antal a Szilágyi és Hajmási monda népköltési rokonai között emleget, 
nem egyéb, min t a Kerekes Izsák meg a Szilágyi és Hajmási balladák 
irodalmi úton való összeolvasztása. — Darvas János a Szép I lonka kelet-
kezésére vonatkozó véleményeket ismertetve legvalószínűbbnek t a r t j a a 
Gyulai nevéhez fűződőt. 

Erdélyi Muzeum. 1913. évf. 1. sz. — Legifj. Szász Károly: Gyulai 
Pál ifjúkorából. Gyulainak az 1847-től 1899-ig terjedő időből 53 drb. 
Szász Károlyhoz intézett levele maradt a néhai költő és ref. püspök csa-
ládjának bir tokában. E levelek tar tot ták fenn Gyula i első szerelme tör té-
netét. Eszményképével, Pataky Dániel alispán Emil ia nevű leányával 
1843-ban ismerkedett meg Gyulai, aki mint elsőéves jogász házi taní tó volt 
Patakyéknál. Vonzalmának, melyről a leánynak sohasem szólt, emlékei a 
• Virágnak mondanálak», «Kandalló mellett» és «Emlékkönyvbe» c. versei. 
A jelzett levelekből azt is megtudhat juk , hogy az 1848-diki márciusi napok, 
továbbá a szabadságharc leveretése milyen hatássa l voltak az i f jú Gyulai 
lelkére. 

Ethnographia. 1913. évf. 1. sz. — Horger Antal, Erdélyi Lajos és 
Sebestyén Gyula folytatják v i tá jukat Kriza mesemondó hűségéről. — Vér-
tesy Jenő: Kisfaludy Károly verse a székely néprománcok közt. Gyulai 
Pál a Budapesti Szemle 1860. évfolyamában népköltészeti adalékokat kö-
zölt, többek közt egy Aranyosszékről valónak jelzett költeményt, melynek 
irodalmi ízét megérezte ugyan, de nem vette észre, hogy Kisfaludy K.-nak 
A Választás c. románcával szinte szószerint azonos. Tévedését később 
észrevehette, m e r t Népköltési Gyűjteményébe (1872.) már nem vette fel. 
Az Akadémia kiadásában 1908-ban kiadott Kr i t ika i Dolgozatokba azonban 
az 1860,-i t anu lmánnya l együtt a tévedés is ú jból belekerült. — Sebestyén 
Gyula: Gyulai Pál tévedései. Helyreigazító jegyzetek Gy. P. Nópkölt. 
Gyűjteményéhez. 

Élet. 1913. évf. 14. s z . — Kéki Lajos: Gárdonyi Géza történeti regény-
költészete. G. G. költői pályája fokozatos haladás a művészi megizmosodás 
felé. Első kísérletei a történeti nemben (A kékszemű Dávidkáné, 1899; Az 
egri csillagok, 1900) Jókai ha tásá t mutat ják s tör ténet i színük csak külső-
ségekben van. Haladást jelent A láthatatlan ember (1902) és az Isten 
rabjai (1908), melyekben az egyszerűbb cselekvény mélyebben já ró lélek-
és korrajznak engedi át a vezető szerepet. Jel lemző sajátsága G.-nak : az 
idilli tárgyhoz való vonzalom, a korrajzában és jellemzésében nyilatkozó 
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realista célzat, melyet gazdag kifejező erejű nyelvkincs támogat. Jellemzi 
sajátságos int imitása is : a történeti kort a mindennapi élet familiarisabb 
jeleneteiben muta t j a be, de mindig nagy történeti tapintat tal . Há t ránya ez 
eljárásnak csak az, hogy a valóban nagy történeti események rajzát (ka-
ta launi csata) ez a modor csak a kompozició rovására fogadhatja be ma-
gába. Keresztyéni világnézet, alapgondolatának némi misztikus színezete, 
az életről való felfogásának melancholiája, érzelmes ember- és termé-
szetszeretete, a mosolyra enyhülő szomorkás kedv hangulata, komoly meleg-
ségű magyarsága : G.-nak ez állandó jellemző sajátságai történeti regényei-
ben is fellelhetők. «Erősebben nem rendítenek meg, de kedves gyönyörű-
séggel, édes meghatottsággal töltik el szívünket». 

Irodalomtörténeti Közlemények. 1912. évf. 4. sz. — Rexa Dezső: Zrí-
nyi egy ismeretlen átdolgozójá-ról írva Csergics Simonnak 1789-ből való 
s az árvamegyei Cseplovics-könyvtárból előkerült kéziratos munká já t 
ismerteti . Csergics nemcsak a Zrinyiászt dolgozta át, de a kisebb költe-
mények közül is egynehányat. Főkép a verselés darabosságát iparkodott 
eltűntetni. — Szigetvári Iván : Rod Péter mint versíró. Körülbelül 50 
lat in mondásnak Bod Pétertől származó verses fordítása. — Márki Sán-
dor : Argirus királyfi kertje c. dolgozatában Gyulay Ferenc alezredesnek 
1703-ból való kézirati magyar naplója alapján annak a nézetének ad kifeje-
zést, hogy az Argirus-monda eredetét főképen a Garda-tó délkeleti vidé-
kén, Bivoli és Verona közt kellene nyomozni. Az említett napló szerint 
ugyanis azon a tá jon, Pontonban, 200 évvel ezelőtt min t helyhez kötöt t 
mondát még ismerték. — Ezzel kapcsolatban Gulyás József az Argirus 
népszerűségét bizonyító adatokat közöl. — Szegedy Rezső: A Vitéz Fran-
cisco délszláv rokonai címen két éneket ismertet. Mindkettőben Márk 
királyfiról, nejéről s egy, a nő hűségében kétkedő vitézről van szó. — 
Marót Károly : John Stibli, Skoemaber and poet с. cikke szerint Arany 
1847 dec. 9-én kelt angol levelének aláírása célzás Byron egy költemé-
nyének címére. — Gyöngyösy László : Arany János Geszten. Kovács 
Jánosnak Tisza Domokosra vonatkozó visszaemlékezései. Közlő ez adato-
kat Arany János élete c. művében már felhasználta. —- Néhai Széchy 
Károly másolatából Horvát István minden napra szolgáló jegyzőkönyve 
1885. eszt. negyedik folytatását kapjuk. Az. előző részekhez hasonlóan, 
ebben is számos jellemző följegyzés található. Többek közt Wallaszky 
Pálról, Révairól, Verseghyről, Csokonairól, Vitkovicsról, Szirmayról, 
Virágról, Schediusról. — Gesztesi Gyula: Fáy András emlékkönyve 
Nagykőrösön. Arany Jánosnak, Szilágyi Sándornak és Mentovich Ferenc-
nek a jelzett helyen található emléksorai. — Viszota Gyula befejezi Bajza 
József akadémiai bírálatainak közlését. — Lukinich Imre Bethlen Farkas-
ról, Kemény Lajos pedig Csabai Mátyásról, Palaticz Györgyről, Marussi 
Andrásról, Szepsi Korocz Györgyről közöl adatokat. — Nagy József a 
Pintér Jenő szerkesztésében megjelent Békefi-Emlékkönyvet ismerteti. 
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Katholikus Szemle. 1913. évf. 4. sz. — Bittenbinder Miklós dicsérettel 
emlékezik meg Gross József programmértekezéséről (Szilágyi und Haj-
mási. Segesvári ev. gimn. 1912. Irodt. : I . 138.), T. Á. ismertet i a két 
legrégibb magyar nyelvű nyomtatványnak Melich-féle kiadását. (Irodt. : 
I . 289.) 

Literaturblatt Für Germanische Und Romanische Philologie. 1912. évf . 
154—155. 1. — Petz Gedeon nagy elismeréssel ismertet i Bleyer Jakabnak 
Gottsched hazánkban (1909.) c. tanulmányát . 

Magyar Figyelő. 1913. évf. tí. sz. —- K. S. : Messze van odáig. Gár-
donyi Géza novelláit ismerteti . Sajnálja, hogy a magyar kritika csak az 
if jú jelentkezőkkel, a most felbukkanó írókkal foglalkozik, de nem kiséri 
figyelemmel további fejlődésüket, s oly ki tűnő műveket, min t Gárdonyié, 
észre sem vesz. (Nagyon igaz. De mindenki csak sopánkodik a komoly 
krit ika hiányán, pótlására azonban senki sem vállalkozik.) — Goga Okta-
vián és a mi «modernjeink». Gogának a Huszadik Század fordításában 
megjelent h í rhedt cikkéből közöl részletet, de kulturális viszonyainkra 
nézve sokkal jellemzőbbnek találja azokat a glosszákat, melyeket a Hu-
szadik Században Braun Bóbert fűz a Goga-féle cikkhez. Braun Bóbert, 
a Magyar Figyelő szerint, Gogának a magyargyűlölete kedvéért meg-
bocsátja még zsidógyűlöletét is. 

Magyar Könyvszemle. 1913. évf. 1. sz. — Trócsányi Zoltán: Szenczi 
Molnár Albert zsoltárfordításának Í6Í2. oppenheitni kiadásáról. A M. T. 
Akadémia tulajdonában levő töredékek ismertetése. — Harsányi István : 
A Rákóczi-könyvtár és katalógusa. I. Bákóczi György erdélyi fejedelem-
nek és fiának, I I I . Bákóczi Zsigmondnak könyvtárát ismerteti. Mind a 
két Bákóczi nagy könyvgyűjtő volt és sok pénzt költött vallási és poli-
tikai nyomtatványokra. György fejedelem még a Korvinák visszaszerzésé-
ben is buzgón fáradozott, bár eredménytelenül. Udvari könyvtárából szí-
vesen kölcsönzött munkákat a korabeli tudós férfiaknak, sok munkát adott 
ki a maga költségén s a református gyülekezeteket sokszor megajándé-
kozta értékes egyházi könyvekkel. 

Magyar Középiskola. 1913. évf. 3. sz. — Alszeghy Zsolt ismerteti 
Vargha Dámján (Speculum Human® Salvationis és a magyar codexiroda-
lom. 1912.) és Sallay Géza (Döbrentei Gábor élete és működése. 1912.) 
értekezését. (Irodt. : I . 445., 489.) 

Magyar Nyelv. 1913. évf. 3. sz. — Lehr Albert: Arany Bolond Istókja 
egy versszakához írt magyarázata ügyében válaszol a Nyelvőr megjegyzéseire. 

Magyar Nyelvőr. 1913. évf. 3. sz. — Simonfi János: Az irodalom szó 
története. I I . Kétségtelen, hogy e szót Szemere Bertalan útinaplója hozta 
forgalomba ; e mű 1840 szept. végén jelent meg, de már 1839-ben kész 
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volt. Valószínű, hogy a szót Szemere Pál gyártotta, ki átnézte öccse 
kéziratát . — Kocsis Lénárd Pitz József könyvét ismerteti . (Brassai Sá-
muel . 1912. Irodt. : I I . 106.) 

Magyar Paedagogia. 1913. évf. 4. sz. — Erdélyi Lajos ismerteti a Me-
lich János kiadásában megjelent két legrégibb magyar nyelvű nyom-
ta tványt . 

Magyar Társadalomtudományi Szemle. 1913. évf. 3. sz. — Pauler 
Akos : Széchenyi István társadalmi erkölcstana. Széchenyi etikai fejlődése 
egy nagy magábaszállási, megtérési folyamat. A könnyűvérű huszár t isz t 
kemény önkritika révén lassankint «lelki emberré» válik, átérti életünk 
erkölcsi feladatait s a legmagasabb eszmények apostola lesz. Összes 
reformtörekvéseit két erkölcsi meggyőződés szabályozza : egyrészt a bátor 
önérzetből fakadó önbizalomnak, másrészt a folytonos önkritikának köve-
telménye. Mindkettő egyéni jelleméből folyik. 

Mult és lövő. 1913. évf. 3. sz. — Singer Leó dicséri Pollák Miksa 
könyvét. (Tompa Mihály és a biblia. 1912.) 

Nyugat. 1913. évf. 6. sz. — Schöpflin Aladár : Tegnapi problémák. 
Annak az író-nemzedéknek az értékéről, mely közvetlen előttünk élt, al ig 
ju to t tak ránk csak némikép határozot t fogalmak is. Annak a kornak n e m 
volt irodalmi érdeklődése s így nem volt krit ikája sem. Gyulai az előtte 
való nemzedék kri t ikusa volt s a hetvenes-nyolcvanas évek irodalmi moz-
galmaival szemben negativ ál láspontra helyezkedett. E hiányt nem pótolta 
a később érkező nemzedék sem, melynek kritikai elméi a sajtó aktuál is 
i rodalmi csatározásaiban merültek ki, vagy az irodalomtörténeti m ú l t 
távolabbi problémáival foglalkoztak. Még Jókainak sincs számottevő iro-
dalma. Dóczi Lajos, Bákosi Jenő, Csiky Gergely, Petelei István, Beviczky 
Gyula jóformán kri t ikai visszhang nélkül váltak irodalomtörténetiekké. 
Csak a legfiatalabb irodalomtudós nemzedékben venni észre több érzéket 
a közelmúlt iránt. Ennek a feladata sürgősen elvégezni a közvetlen előt-
t ünk jár t nemzedék irodalmának feldolgozását. - Ignotus : Az új magyar 
irodalom. Levél Isac Emil román iróhoz, ki Goga Oktavián támadásával 
szemben barátkozó levelet írt Ignotushoz a Világ c. napilapban. Igno tus 
most már Eötvös Józsefet is a Nyugat ősei közé ikta t ja . («Vajon van-e 
még több ? Csak nézzenek jól körül, akad még egypár jeles író a régi-
ségben.») — Halász Imre: Ábrányi Kornél. Visszapillantás A. K. publi-
cisztikai pályafutására. 

Pester Lloyd. 1913. évf. 71. sz. — luróczi-Trostler József: Graf 
Stefan Széchenyi und Fürst v. Pückler-Muskau. Közli Sz. I. hat kiadat-
lan levelét. (1839.) 
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Pesti Hirlap. 1913. évf. 52. sz. — Salgó Sándor: Tinódi Lantos Sebes-
tyén szülőhelye. A Pesti Hir lap február 14-iki számában az a h í r jelent 
meg, hogy Tinódi szülőfaluja a fehérmegyei Sárbogárd. Cikkíró felhívja a 
figyelmet arra, hogy Tinódi szülőhelye a Szigetvár mellett fekvő Tinód 
község. (V. ö. Németh Béla : Szigetvár története. Pécs, 1903.) 

Pesti Napló. 1913. évf. 71. sz. — Tábori Kornél: Magyar humor. 
94 rajzzal. Tárca a magyar élclap-irodalom múlt járól . — Barabás Ábel : 
Petőfi és a vallás problémája. Fejtegetéseinek eredménye : «Annak, aki 
istenben, vallásban, eszményeinkben való hi té t fr issen meg akarja őrizni, 
gyakran kell nyúlnia Petőfi költeményeihez.» 

Protestáns Egyházi És Iskolai Lap. 1913. évf . 10—11. sz. — Pru-
zsinszky Pál : Bod Péter és munkái. Folytatólagos cikksorozat Bod Péter 
születésének két'százéves fordulójára. 

Protestáns Szemle. 1913. évf. 3. sz. — Sz. dicsérettel emlékezik meg 
Pollák Miksa könyvéről. (Tompa Mihály ós a biblia. 1912.) 

Revue de Hongrie. 1913. évf. 2. sz. — Névtelen cikkírótól : Un Hon-
grois, ami de l'Italie. Ismertet i a Patria e Colonie с. olasz folyóirat mult 
novemberi számában megjelent cikket, mely Berzeviczy Albert politikai s 
tudományos munkájá t méltat ja . — Etienne Petelei. Rövid kivonata Gyalui 
Farkas tanulmányának, mely Petelei pos thumus novellagyűjteménye előtt 
jelent volt meg bevezetésül. 

Revue Historique. .1913. évf. 2. sz. — A. Renaudet befejezi Erasmus 
életrajzát . 

Sárospataki Református Lapok. 1913. évf . 10. sz. — H. I. h e l y r e -
igazítást közöl Veress Endre egyik cikkéhez. (Tört. Közlemények Abauj-
Torna Vármegye és Kassa Múltjából. I. évf. 252—253. 1.) A helyreigazítás 
a XVII . századi magyar bibliafordítások és kiadások kutatóira nézve 
tanulságos. 

Szabadgondolat. 1913. évf. 4. sz. — Czóbel Ernő : Greguss és a 48-as 
forradalom. Greguss Ágost a szabadságharc előtt nemcsak verseiben mu-
tatkozik radikális politikusnak, hanem kisebb prózai irataiban is forradal-
már. Eszményképei : Bobespierre, Bousseau, Béranger, Herwegh, Feuer-
bach. Olyan társadalom után sóvárog, amelyben nincs szükség sem kor-
mányra, sem magántulajdonra, sem pénzre. Úgynevezett polgári szocia-
lista. A Bach-korszakban aztán azokhoz csatlakozik, akik 1848 előtt kon-
zervatívok, 1849-ben békepártiak és 1850 u t á n mindenáron egyezkedők 
voltak. Eletének körülményei homlokegyenest ellenkező irányt adtak gon-
dolkodásának. 
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Századok. 1913. évf. 3. sz. — Weber Arthur: Sagredo Zrínyi Miklós 
haláláról. Pótlék és helyreigazítás Lőcsey Mária dolgozatához. (Irodt. I. 
449—457.) Sagredo velencei követ egykorú jelentésének közlése. (1664.) 

Uj Idők. 1913. évf. 15. sz. — Iván Ede: Egy ledőlt oszlop története. 
Rövid megemlékezés Kisfaludy Sándor balatonfüredi színházáról, melyet 
1831 jul. 3-án nyitottak meg az ő prológusával. Közölve a prologus egy 
részének facsimiléje s a szinház Libay-féle rajza. 

Uránia. 1913. évf. 4. sz. — Gyöngyösy László: Gyöngyösy István 
közpályája. (I.) Gyöngyösy Is tvánt 1652-ben Nógrád m. esküdtjének vá-
lasztotta. 1653-ban Gömör megyének, a következő években pedig Abaujnak 
és Pest megyének is esküdtje. 1653 körül ügyvédi gyakorlatot folytatott. 
Többok között eljárt a Wesselényiek, Andrássyak, Báthory Zsófia és Zrínyi 
Hona ügyeiben. A hevesmegyei levéltári adatok szerint Gy. e megyének 
fiskálisa, szolgabirája volt. A nevéhez fűződő sok munka gondolkodóba ejti 
a kutatót, hogy a hevesi alispánhelyettes s a költő egy személy-e. Szerző 
ezt nyilt kérdésnek hagyja, de megemlíti, hogy a költőre vonatkozó adatok 
kutatását megnehezíti az a körülmény, hogy Ungban és Gömörben szintén 
két Gyöngyösy Istvánról van szó. Gyöngyösy 1637-től kezdve seregbiró 
a füleki várban idősb Koháry István főkapitánysága alatt. 1670-ben balog-
vári kapitány. — Rácz Lajos : Erdélyi János Sárospatakon (L). Erdélyi 
János 1824—1835-ig min t diák, 1851—1868-ig mint főiskolai tanár élt 
Sárospatakon. Talán a g imnáziumi osztályokban ismerkedett meg Szemere 
Bertalannal, aki példájával ha to t t rá. Tevékeny részt vett az I f jú Egyesület 
néven működő Önképző-körben. Ennek Pantheon с. kiadványában, 1834-ben 
jelent meg E. J . első költői kísérlete, a Dezse c. költői elbeszélés. 1837-től 
1851-ig Pesten fejtett ki gazdag irodalmi munkásságot. 1851-ben a pa taki 
főiskola bölcselettanára lett s tanításaiban Hegel rendszerét követte. 1863-ban 
betegsége miat t fölmentést nyert a bölcseleti tanszéktől s a kevesebb el-
foglaltatással járó magyar irodalmi tanszéket foglalta el, egyszersmind fő-
iskolai könyvtáros volt. Mindazon újítások, melyek tanársága idején a fő-
iskola szellemi és anyagi jólétét célozták, részben vagy egészben nevével 
kapcsolatosak. Legfontosabb tette a Sárospataki Füzetek megindítása (szerző 
itt ismertet i E. J. és Tompa M. elhidegülésének történetét), mely mellett 
egyéb i rányú költői, gyűj tői stb. tevékenysége sem szünetelt. 

Vasárnapi Újság. 1913. évf. 12. sz. — Mikszáth Kálmán egy ifjúkori 
levele. Tréfás hangú levél, melyet 1872-ben írt Mauks Cornéliához. — 
Jeszenszky Károly: Mátyás király halála. Egy négy versszakos «régi ma-
gyar ének»-et közöl, melyet «a nyelvében is megmagyarosodott tót nép 
ajkáról» vett ; közli dal lamát is, melyet XVI. századinak tar t . (Sem az 
igen modernnek látszó szöveg, sem a dallam eredetéről nem nyúj t kielé-
gítő felvilágosítást.) 


