
FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

A Cél. 1913. évf. 5. sz. — Morvay Győző: Szemere Bertalan és Lord 
Byron. Irodalomtörténészeink Gyulai Pállal élükön lekiesínylik azt a ha-
tást, melyet Byron művei gyakoroltak irodalmunkra. Pedig e hatás kimu-
tatható Vörösmarty, Petőfi, Madách, sőt Gyulai munkáin is. Széchenyi, 
Kossuth sem kivételek. Szemere Bertalan meg épen egyik típusa a byroniz-
musnak. Bá nem a világfájdalmas érzelgés hatott , hanem Byron radikaliz-
musának erélye. Azt mondhatnók, hogy ő Byronnal kezében utazta be a 
világot. Ez volt szellemi Bsedekere. A hatás legszembetűnőbb Emlékezésein 
és Egy száműzött gondolatai c. művein. A Chilloni Fogolynak ő az első 
magyar fordítója. 

Az Érdekes Lljság. 1913. évf. 28. sz. — A mi kis nkuriánk». Érmind-
szenti képek. Ady Endréről és az Ady-családról. 

Az Újság. 1913. évf. 218. sz. — Eötvös József báró. Vezércikk. 
U. i. 232. sz. — Nagyságos Jókai Mór író úrnak, Magyarországon. 

Valami J o h n Mories levelet í r t ez év szeptemberében Jókaihoz, Skótország-
ból, hogy elragadtatásának kifejezést adjon. Jókait tehát élőnek hiszi. Az 
elég együgyű levél közölve. 

Adalékok Zemplénvármegye Történetéhez. 1913. évf. 3. sz. — Kazinczy 
Ferenc jegyzetei vármegyénk levelestárában és Majcl kétségben esett Magyar 
Országnak siralmas vádja és keserves panasza. (Mindkettő a régi közlés 
folytatása : 1. folyóiratunk : I I . 390., 478.) 

Akadémiai Értesítő. 1913. évf. 6—7. s z .— Váczy János: Tompa Mihály 
életéből. Tompa életének 1857—1863 közé eső része: fia ha lá la ; Arany Já-
nossal való levelezése ; az akadémiai Kazinczy-ünnep ; szembaja. — Az 
Í913 május 26,-i összes ülés jegyzökönyvéből. Mikszáth Kálmánné férje 
ereklyéit megőrzés végett az Akadémiának ajándékozza. 

U. i. 8—9. sz. — Császár Elemér : A Bánk bán első kidolgozása. Elő-
került Bánk Bán első fogalmazványának egy 1815-ből való másolata. Wo-
dianer János maglódi könyvtárának a tulajdona. A kézirat jelentőségét 
Szily Kálmán állapította meg, kihez véleményezés végzett a tulajdonos be-
küldte. Mintegy l 'A ív hiányzik belőle. A szöveg idegen kéz írása, de a 
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jegyzetek Katona Józsefé s ugyancsak tőle valók a szövegbeli javítások. 
Jelentékeny különbségek vannak a kéziratos és a nyomtatásban közismert 
szöveg között, de ezek nem érint ik a dráma fölépítését, a cselekvény lénye-
gét s a t ragikumot . A fontosabb változtatásokról már Bárány Boldizsár 
Rostája óta tudomásunk volt. — Viszota Gyula: Berzsenyi levelei Szé-
chenyihez. H á r o m levél : 1. 1830 február 25., melyben megköszöni a 
Lovakrul megküldését ; e levélben többek közt a magyar tánc érdekes 
jellemzése ; 2. 1830 aug. 15., melyben gr. Majláth Jánoshoz intézett, 
de Széchenyiről is szóló ódáját küldi meg neki ; érdekes részlet : köszöni 
Sz.-nek, hogy «egészen a dunai dialectus mellé állott, aminek én tsak 
azért is igen örvendek, mivel engem leginkább a dunai dialectus mia t t 
vett üldözőbe Kazinczy pár t ja . . . Ezek az urak . . . kirekesztőleg ural-
kodóvá akar ták tenni a tiszai d ia lectust . . . pedig éppen a sok tiszai 
spondeusok fogyasztása által kell nyelvünket mind szebbíteni, mind a 
verselésre alkalmasabbá tenni» ; 3. 1830 nov. 18 : helyesli Sz. megjegy-
zéseit a küldöt t ódára. — Hegedűs István beszéde id. Szinnyei József 
ravatalánál 1913 augusztus 11.-én. A megható szépségű beszéd az Akadémia 
és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság nevében búcsúztatja Szinnyei 
Józsefet. 

Budapesti Hirlap. 1913. évf. 217. sz. — Madarász Flóris : Eötvös 
József báró. Tárca. 

U. i. 218. sz. — Eötvös-ünnep a Nemzeti Szinházban. Eötvös szüle-
tésének századik évfordulóját azzal ünnepelte meg a Nemzeti Színház, hogy 
előadta Szigeti József Violáját. A cikk az előadást ismertet i és közli Bákosi 
Jenő felolvasását, mellyel az előadást bevezette. 

U. i. 228. sz. — Lampérth Géza: A Bessenyei-fiúk a gárdában. Aber -
celi emléktábla leleplezése alkalmából. 

U. i. 236. sz. — Fabó Bertalan: Arany János két ismeretlen költe-
ménye. A Pákh és Gyulai szerkesztésében megjelent Szépirodalmi Szem-
léből közölve. (Arany szerzősége gyanús.) 

Budapesti Szemle. 1913. évf. 7. sz. — Alexander Bernát: A színházi 
év történetéből. Nemcsak a mul t színházi év egyes darabjait ismerteti (me-
lyek közt Molnár Farkasának az elemzése magaslik ki), hanem kidolgozott 
s igen találó, összefoglaló jellemzéseket nyúj t különösen Molnár Ferencről, 
Lengyel Menyhér t ről és Biró Lajosról, megokolni kívánván külföldi sike-
reiket is. Első eset, hogy ma i színműirodalmunkról, melynek értéke felől 
a napi kr i t ika többnyire tájékozatlanul hagy, ilyen nagyobb arányú komoly 
tanulmányt kapunk. — Bezerédj István : Bezerédj László. Életrajz első része. 

U. i. 8. sz. — Császár Elemér : Batsányi János (1913 február 20.-án 
tartott felolvasás a kassai Kazinczy-körben). Bövidre fogott s az egyén jel-
lemzését célzó életrajz után B. irodalmi működésének taglalása. Jellemzi 
mint esztétikust, kiadót, műfordí tót s különösen min t lírai költőt. — 
Bezerédj István : Bezerédj László. Életrajz második része. 

U. i. 9. sz. — Takáts Sándor: Zrínyi Kata. A XVI. századi patr iar-



537 f o l y ó i r a t o k s z e m l é j e . 
490 

chalis magyar életnek a levelezések alapján adott vonzó rajza u tán Zrinyi 
Kata (a szigetvári Ilős leánya, előbb Thurzó Ferene, majd Forgách Imre 
felesége) életének, családi és társadalmi tevékenységének nyúj t ja képét, 
szintén levelezések alapján. Ez intim rajz érdekes bepillantást enged egye-
bek közt a reformáció terjedésének békés, családi útjaiba is. — Bezeréclj 
István : Bezerédj László. Életrajz utolsó része. — Voinovich Géza : Jánosi 
Gusztáv emlékezete. (Székfoglaló a Kisfaludy-Társaságban.) Arany János jó-
indulatú támogatásával lépett az irodalmi nyilvánosság elé (1861). Kevés 
számú versei a természet, a haza, vallás aránylag szűk érzéskörében mo-
zognak. Legjobbak vallásos érzéstől áthatott versei s ezek közt is legmélyebb 
a Hit című. Mind e versek if júkori alkotások, Kemenes Ferenc példájára 
s részben Lamart ine hatása alatt ; csak előkészületei a későbbi műfordító-
nak. 1863 óta alig írt eredetit. Arany János egyik-másik, különösen Ke-
menesről írt bírálatának (Szépirod. Figy. 1860 nov. 7. — erről eddig nem 
tudtuk, hogy az Aranyé !) megjegyzései gondolkodóba ejtették s megnyitot-
ták szemét saját fogyatkozásai i ránt . Csakhamar a veszprémi püspöki levél-
tár éléro kerül. A nagyműveltségű Ii. Fiáth Ferenc családi körében, kinek 
leányait tanította, az idegen nyelvek s irodalmak iránt nagy érdeklődése 
támad s fordítgatni kezd. Kómái irtja (1869. Ranolder püspök kíséretében) 
erős hatással volt rá ; megtanult olaszul. Mint műfordító is Arany buzdí-
tásával indult útnak. Kisebb fordításait 1867-ben (Nyugot költőiből) és 
1900-ban (Angol, francia és olasz költőkből) adta közre. A nagyobbak 
(Tennyson, Longfellow, Milton, Tasso, Bostand) kapcsán a cikk egyetemes 
és magyar irodalmi szempontokból sokoldalú vizsgálatát adja a hozzájuk 
fűződő esztétikai és történeti kérdéseknek. Különösen fontos Tasso Aranyra 
gyakorolt hatásának a megvilágítása (az Elveszett Alkotmányon és a Toldi-
trilógián). J. G. jobbára vallásos költeményeket fordított híven, gondosan ; 
de nyelvének nincs csengése, bár szabatos ; s verselése gyakran erőltetett. — 
Kéki Lajos: Idősb Szinnyei József-ről emlékszik meg rövid méltatással .— 
I'app Ferenc : Jakab Ödön újabb prózai művei-t ismerteti. 

Corvina. 1913. évf. 26. sz. — Haraszti Károly : A Lampel Róbert cég 
megalapitása. Hasznos adalékok a magyar könyvkereskedelem történetéhez 
(1850—1852.). 

Das Literarische Echo. 1913. évf. 18. sz.— Gálos Rezső ismerteti Berde 
Mária könyvét Bacsányiné Baumberg Gabrielláról (1912). 

U. i. 20. sz. — A folyóiratszemlében részletek vannak közölve Bertha 
Sándornak Nikolaus Zrínyi, der Dichter с. cikkéből (Ungarische Bundschau, 
1913. évf. 2. sz.). 

U. г. 22. sz. — Peisner Ignác megemlékezik Eötvös Józsefről, ismer-
tet i a kuruc balladák keletkezésének ügyét, elismeréssel szól a Műveltség 
Könyvtárában megjelent Magyar irodalomtörténetről és méltatja Kriza 
János Vadrózsáinak újabb kiadását. 

Debreczeni Protestáns Lap. 1913. évf. 36. sz.— Kardos Albert: Szenei 

Irodalomtörténet. 35 
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Molnár Albert. A Műveltség Könyvtára XI. kötetében megjelent fejezet 
betűhív lenyomata. 

Dongó. 1913. évf. 14. sz. - Az amerikai magyarok Dongó c. élclapjá-
nak jubileumi száma gazdag tar talmú, vaskos füzet. — Kemény György : 
A magyar nóta Amerikában c. dolgozata érdekes adalék a magyar nép-
költészet amerikai haj tásának ismoretéhez. Cikkíró több magyar dalt közöl. 
Fel tűnik bennük a sok elmagyarosított angol szó. Afféle felemás, makka-
roni-nóták, melyeket, hogy jól megértsünk, magyarázni kell. — Pivány 
Jenő: Hungarians in the American civil war. Л magyaroknak az amer ikai 
polgárháborúban viselt dolgairól (1861—1865.). A polgárháború kitörésekor 
kb. 4000 volt az amerikai magyarok száma s ezek közül 800 katonásko-
dott. Becsületet szereztek a magyar névnek. — Kacziány Géza : Vörös-
marty utolsó évei és kiadatlan költeményei. Ingerül t hangon kel ki Gyula i 
Pál Vörösmarty életrajzának hiányosságai ellen. «Vörösmartynak a forra-
dalomban és azután folytatott életéről alig tar talmaz néhány lapra ter jedő 
megemlékezést, ebből az utolsó ha t évre csak 168 sovány sor jut . H a t 
hosszú év . . . 168 sorral elütve». Cikkíró, felhasználva Vörösmartynak több 
ismeretlen levelét és versét, részletesen beszámol a nagy költő utolsó évei-
ről. (A cikk hangja szokatlanul gyűlölködő. Gyulai Pál Vörösmarty-életrajza 
«gyarló», «gyatra». Eötvös «megugrik» a szabadságharc elől. A világosi 
fegyverletétel Görgey «bosszúműve», stb.) 

Dunántúli Protestáns Lap. 1913. évf. 35. sz. — Boros István ismer-
teti Lakos Bélának Heltai Gáspár reformátor és kora c. tanulmányát (1913.). 

Egyetemes Philologiai Közlöny. 1913. évf. 8. sz. — Alszeghy Zsolt: 
Tóth Kálmán drámaköltészete. Elemzi Tóth Kálmán egyik drámáját . (Az 
utolsó Zách.) —• György Lajos : Egy fejezet regényirodalmunk történeté-
ből. Lovagregények, kísérteti történetek. Heinr ich G. Müller-Freurathnak, 
Die Bitter- und Bäuberromane c. könyvét ismertetve már 1895-ben felhívta 
a figyelmet a rokonjellegű magyar termékek tárgyalására. Ennek kísérlete 
a jelen értekezés. Szerző annak a korszaknak regényirodalmához kíván 
adalékokkal járulni , mely a Kar t igám (1772.) és a Bélteky-ház (1832.) 
közt eltelt. E kor termelése szoros kapcsolatban áll a német regényiroda-
lommal. A tárgyal t regények alapján eredményül megállapítható, hogy a 
német irodalom romantikus áramlatának hatása alatt elterjedt lovagregé-
nyek és kísérteti történetek nálunk is népszerűek voltak. Feltűnő, hogy a 
fordítások többnyire t izedrangú fércművek átültetései. Jellemző azonban, 
hogy az i rány túlzásai és obscenitásai nincsenek képviselve. Begényirodal-
munk megalapozásában ez i ránynak nem tulajdonítható jelentős szerep 
Befejezésül a lehetőség szerint teljességre törekvő összeállítását kap-
juk az eredeti, illetőleg átdolgozott és fordított regényeknek. — Zolnai 
Béla: Dobóczki Pálnak, Népies alakok az irodalomban című értekezését, 
Király György : Katona Lajos irodalmi tanulmányai t , Baranyai Zoltán 
pedig Kont Ignác magyar-francia bibliográfiáját ismerteti. — cs. : Id. 
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Szinnyei József haláláról ír . — Huszár György: Arany János Katalinjá-
nak a nagykőrösi ref. főgimnázium bir tokában levő kéziratát hasonlít ja 
össze a nyomtatásban megjelent szöveggel. — Thienemann Tivadar Ka-
zinczy Ferenc Wielandhoz (1791. I. 8.) intézett levelét közli. A levélben 
Kazinczy felhívja Wieland figyelmét a Diogenes megjelenő fordítására. — 
Komlós Aladár: A Bankó leányáról szóló széphistória és a Vásárhelyi 
Daloskönyv egyező helyei alapján megállapít ja, hogy a széphistóriának 
száz évvel keletkezése után is ismertnek kellett lennie. (Ez bizonyos ! Az 
a feltevés azonban, hogy a széphistóriát a XVII . században «szélsőre éne-
kelték», továbbá az, hogy a Vásárhelyi Daloskönyv mitologiai nevektől 
hemzsegő darabjai : népdalok, egy kissé merész.) — Kardos Lajos Petőfi 
Tündérálom-jának keletkezését Byronnak, The Dream ( = álom) c. költe-
ménye ha tására igyekszik visszavezetni. Főbb érvek : a cím, a tárgy, s 
amennyiben ilyenről szó lehet a cselekvény magvának egyezése. — 
Elek Oszkár kimutat ja , hogy a Tennysontól feldolgozott Godiva-monda 
egy változata megvan Andrád Sámuelnek Elmés és rövid mulatságos 
anekdoták c. gyűjteménye második kötetében. 

Erdélyi Múzeum. 1913. évf. 4. sz. — Czóbel Ernő: A Heltai-nyomda 
alapításáról. Az a régi probléma, hogyan nyomatha t ta Martinuzzi a Bitus 
Explorandae Veritatist (1550) Heltainál, kit nemrég reformátori munkájáér t 
üldözött, megszűnik probléma lenni azért, mer t e művet nem Hel ta i nyo-
mat ta s előszavát sem ő írta. A könyv kolofonjában a G. H. betűk Hoff-
greff György nevét jelentik. — Szász Ferenc : Debreczeni Márton ifjúkori 
levelei (1820—1824.) címen 18 levelet közöl. Tanuságuk szerint Debreczeni 
Márton 1820—1823-ban egy Magyarköblösön lakó család gyermekeinek volt 
a tanítója. Közlő szerint, kit felfogásában a levelek megmentője ifj . Biás 
Is tván is támogatot t , Debreczeni M. patronusát Bettegi Sándornak hívták 
Vonatkozásánál fogva érdekes az egyik Kolozsvárról 1822. VII. 7-ről kelt 
levél bekezdése : «Mintha a' Don Quixot babonás ördöge munkálkodnék ki 
menetelünk ideje körül». (Akkor ír ja , mikor Bánffi György halála mia t t 
nem távozhatik Kolozsvárról.) — Kropf Lajos a durhami (angolországi) 
levéltárban levő eredeti alapján, Basir ius Izsáknak 1660-ból való, I I . Eákóczi 
György özvegyéhez, Báthory Zsófiához intézett magyar nyelvű folyamod-
ványát közli. Basir ius a hátralékos fizetését és elbocsátását kéri, miu tán 
úgymond látta, hogy a fejedelmi udvarban kevés szükség van reá, «mert 
ugyanis mi haszna vagyon ott az Doctornak, az hol semmi jót sem 
tanulnak, az jóra semmi gondok nincs». — Gálos Rezső Gyulai Pálnak 
Var jú István c. népregényét ismertet i . (V. ö. folyóiratunk : 1913. 228. 1.) 

Esti lljság. 1913. évf. 220. sz. — A szerelem iskolája. Bákosi Jenő 
darabjának története. A mű 1873 tavaszán készült. 1874 nov. 13.-án kerül t 
színre a Nemzeti Színházban. 1905 okt. 15-én u. o. felújították. 1912 jan . 
4-én a Magyar Színház bemutatta a bécsi, 1913 szept. 20-án pedig a bpesti 
közönségnek. 

35* 
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Ethnographia. 1913. évf. 3. sz. — Babinger Ferenc: Konstantinápolyi 
rovásirásos magyar nyelvemlék 1515-ből. (Bemutattatott a M. Tud. Akad 
1913 ápr. 21 -i összes ülésén.) E t anu lmány eredményeit Sebestyén Gyula 
korábbi közlése alapján már ismertettük. (Irodt. 1913.399.1.). — Sebestyén 
Gyula : Glosszák a konstantinápolyi nyelvemlékhez. I smer te t i a felfedezés 
körülményeit s a megfejtésben az ő korábbi tanulmányának (Bovás és 
rovásírás) nagy részét. Most már kétségtelenül bizonyítva van, hogy az 
1501-i esikszentmiklósi felirat és az 1598-i Telegdi-félo Budimenta hiteles 
emlékeket őrzött meg számunkra. — Tr. Z. : Néprajztörténeti adalékok. 
Székely István Soltárából (1548) és Chronikájából (1559) közöl néhány 
érdekes néprajzi adalékot. 

Élet. 1913. évf. 27. s z .— Kárpáthy Aurél: Cholnoky Viktor. A költőt 
értékeli Cholnokyban, kinek irásművészete a legértékesebbek közül való. 

U. i. 37. sz. — Kéki Lajos : Báró Eötvös József. I rodalmunknak leg-
eszményibb s érzésekben leggazdagabb alakja. Lelki életét az érzelmek 
sajátos túltengése jellemzi. Világfelfogásának a szeretet a tengelye. 

U. i. 39. sz. — Jókai szobrának leleplezési ünnepélye Beöthy Zsolt 
komáromi kertjében. Fényképfelvétel. 

Hadtörténelmi Közlemények. 1913. évf. 3. sz. — Pais Dezső: Zrinyi 
Miklós, a költő és hadvezér Zalavármegyében. Adalékok Széohy I íároly 
Zrínyi életrajzához. Megyei hivatalos ügyek, adózási és katonai dolgok. 
F o r r á s : a zalamegyei egykorú jegyzőkönyvek (1640—1662.). 

Izr. Tanügyi Értesítő. 1913. évf. 8. sz. — Málnai Mihály : Báró Eötvös 
József és a tanítóság. Eötvösnek a magyar népoktatásügy terén szerzett 
érdemeiről. — Büchler Sándor : Eötvös József báró és a magyar zsidóság. 
Összegyűjti a kérdésre vonatkozó adatokat s ezek alapján tanulságosan fej-
tegeti Eötvös felfogását a zsidóságról. A magyar zsidóság mély hálával 
őrzi Eötvös emlékét. 

Jahresbericht Über Die Erscheinungen Auf Dem Gebiete Der Germa-
nischen Philologie. Herausgegeben von der Gesellschaft Für Deutsche Phi-
lologie in Berl in. Leipzig, 1913. — J. Luther ismertet i a következő össze-
hasonlító irodalomtörténeti munkáka t : Bleyer : Gottsched hazánkban ; 
Gragger : L. Katona zum Gedächtnis ; Bleyer : Hazánk és a német philologia. 

Juventus. 1913. évf. 2. sz. — Josephus e baronibus Eötvös. Lat innyelvű 
emléksorok. 

Katholikus Szemle. 1913. évf. 7. sz. — Gazdag Lajos: Madách Imre 
és a nőkérdés. Megvilágítja Madáchnak a nőről alkotott fölfogását : a férfi 
képviseli a szellemet, a nő az érzékiséget s így a nő összekötő kapocs a 
szellem és anyag között. Madách szerint a nőemancipáció, a feminizmus 
lehetetlen fantom, üres kép. A nő nem válhatik meg a férfi segítségétől. — 
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Tordai Ányos ismerteti Fi tz József Brassai-életrajzát. (Brassai Sámuel. 
1913. Ism. folyóiratunk : I I . 106.) 

U. i. 8. sz. — Töttösy Miklós : A szocialista mozgalom története Ma-
gyarországon. Egyút ta l hasznos adatok a magyar szocialista hírlapirodalom 
fejlődésére nézve. — Werner Adolf bírálja Pintér Jenő magyar irodalom-
történetét. (1772—1831.) 

Korrespondenzblatt Des Vereins Für Siebenbürgische Landeskunde. 1913. 
évf. 8—9. sz. — Hans Connert részletesen ismertet i Márki Sándor I I . Bá-
kóczi Ferenc életrajzát. 

Könyvtári Szemle. 1913. évf. 5. sz. — Gárdonyi Albert : A magyar 
folyóirat és hírlapirodalom bibliográfiája. Id. Szinnyei József kénytelen 
volt már évtizedekkel azelőtt abbahagyni összefoglaló repertóriumait, mer t 
senkisem támogatta. Azóta szégyenletesen elmaradtunk. Egy-egy kérdés 
irodalmának összeállítása nagy fáradságba kerül s mindenki tájékozatlan a 
saját tudományszakának bibliográfiájában. «Nagy, ál talános repertóriumot 
kérünk, sürgetünk, ahol minden kérdés irodalmát együt t lehet találni. Dol-
gozhassák már a magyar kutató is olyan könnyen, m i n t a külföldi». — 
Bányai Elemér: Kont Ignác hagyatéka. A Bibliographie Française do la 
Hongrie ismertetése. — Kacziány Géza : Editio princeps. Néhány jellemző 
adat arra nézve, hogy az írók ós kiadók mennyire szeretik módosítani az 
első kiadások szövegét. 

U. i. 6. sz. — Kremmer Dezső : Szine'szettörténeti könyvtár. Erre nagy 
szükség volna. Mivel jelenleg egyik könyvtárunk sem fordít nagyobb 
gondot az ide tartozó anyag egybegyűjtésére, az ú j Nemzeti Színház 
vezetőségének vagy a Fővárosi Könyvtárnak kellene egy teljes színészet-
történeti könyvgyűj teményt összeállítania. 

Középiskolai Mathematikai Lapok. 1912. évf. 1—8. sz. — Baumgartner 
Alajos : Magister Georgius De Hung aria Arithmetikája. Beható kritikai 
ismertetése az 1499-ben Hollandiában kinyomatott Arithmetice summa 
t r ipar t i ta Magistri Georgij De Hungar ia című latin művecskének, melyet 
Hollebrant Árpád fedezett fel a hamburg i városi könyvtárban és a M. T. 
Akadémia 1894-ben újból kiadott. Megállapítja, hogy «korának korszerű 
terméke». Nehezen érthető szabályait igen helyesen magyarázza. Közli a 
vonatkozó irodalmat is. 

Magyar Figyelő. 1913. évf. 18. sz. — Gesztesi Gyula: Báró Eötvös 
József. Igen érdekes leveleket közöl a Nemzeti Múzeumban őrzött kiadat-
lanokból. Az első Gyulai Pálhoz van írva, ki akkor Berl inben volt (1855 
nov. 23.) : örül, hogy jól érzi ott magá t : «előre meg voltam győződve 
erről s csak azért a ján lám e helyzetnek elfogadását. Ön talentumának ki-
fejlődésére, vagy helyesebben mondva arra, hogy ta lentuma gyümölcsözővé 
váljék, nem szükséges más mint nyugalom. Épen m e r t a művészetet 
valami magasabbnak tar t ja , Ön sz in túgy nem dolgozhatik napszámra 
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mint én nem vagyok képes reá.» «Napról-napra fogyunk. Szerdán temet -
ték el Vörösmartyt , az öreg Szemere a sir szélén á l l . . . Nem hibázik az 
ú j sarjadék, csakhogy . . . első tekintetre meglátjuk, hogy belőle egy derék 
fa nem nőhet. És pedig e nemzet csakugyan megérdemli, hogy ér te Vas 
Gerebenéknél különb emberek fáradjanak.» Szól Kemény Zsigmond készülő 
Özvegy és Leányáról . Bíztatja Gyulait , hogy ír jon : «én számolok va lamire 
s még gyermekeim is, kik mindég Gyulai bácsi verseit akarnák tanulni . 
Talán írjon egy költeményt Vörösmarty halálára.» Egy Szalay Lászlóhoz 
ir t keltezetlen s egy 1854 dec. 26.-i levél az Uralkodó Eszmékről szól : 
«Miután utolsó munkám, ámbár az kétségen kívül a legjobb mi t í r t am s 
ta lán abszolút beccsel is bír . . . , miután e m u n k a nemcsak nem hozott 
be egy fillért sem, sőt eddig pénzembe került (öt évig dolgozott r a j t a !) és 
valószínűleg még a tudomány körében sem fog befolyást gyakorolni ; ismét 
régi pályámra vágyódom vissza.» A Pesty Frigyeshez írt levél (1861 okt. 
17.) a nemzetiségi kérdést tárgyal ja . S végül van egy levél Jókai Mórhoz 
(1865 okt. 5.). Az Ostdeutsche Post (bécsi lap) u. i. Eötvös képviselői 
programmbeszédét teljesen a maga osztrák szájaíze szerint elferdítve 
ismertette s e megbízhatatlan közlést átvette a Jókai szerkesztésében meg 
jelenő Hon is. Eötvös, hazafias önérzetében mélyen sértve, azonnal levelet 
í r t Jókainak : «Csak azért í rom e sorokat, hogy fájdalmamat fejezzem ki, 
mert azon bará t i viszonyt, melyben hozzád álltam, felbontottnak tekintem». 
Nemsokára azonban kibékültek. — Sikabonyi Antal : Idősb Szinnyei József. 
Bövid megemlékezés. 

Magyar Könyvszemle. 1913. évf. 3. sz. — U. Szabó Gyula : A Lugossy-
kódex. A debreceni ref. főiskola könyvtárában őrzött XVII. századi kódex 
beható ismertetése. — Harsányi István : A Rákóczi-könyvtár és katalógusa. 
Az előbbi közlés folytatása. (Irodt. : II. 487.) — Harsányi István, Ferenczi 
Zoltán, Rexa Dezső, Gulyás Pál, Kropf Lajos, Szinyei Gerzson és Todo-
rescu Gyula adalékokat közölnek Szabó Károly Bégi Magyar Könyvtárának 
II. kötetéhez. — Gulyás Pál: Id. Szinnyei József. Megemlékezés. — Id. 
Szinnyei József halálához. Szalay Imre és Sebestyén Gyula gyászbeszédei. 

Magyar Középiskola. 1913. évf. 6. sz. — Madarász Flóris : Eötvös Jó-
zsef báró. Eötvös pályájának méltatása. — K. Gy. bírálja Császár Elemér 
Katona-életrajzát (Katona Lajos. 1912.) ; Bittenbinder Miklós i smer te t i Gon-
dán Feliciánnak a Békefi-emlékkönyvben megjelent értekezését. (Kinizsyné 
imádságoskönyvei. 1912.) 

U. i. 7. sz. — Gálos Rezső bírálja Császár Elemér Ányos-életrajzát 
(Ányos Pál. 1912.) és Thúry Zsigmond szombatos-bibliografiáját (A szom-
batos kódexek bibliográfiája. 1912.) ; Janicsek József ismerteti Wallentinyi 
Dezső Ferenczy-kiadását (Ferenczy István levelei. 1912.). 

Magyar Kultura. 1913. évf. 17. sz. —- Dombi Márk i smer te t i Perényi 
József Jánosi-életrajzát (Jánosi Gusztáv. 1913. Isrn. folyóiratunk : I. 481.). 

U. i. 19. sz. — Dudek János: Eötvös József báró emlékezete. Cikkíró 
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szerint Eötvös «hőn szolgálta hazáját , de egy német filozóf eszével s egy 
világköltő kedélyével». Eötvös katholicizmusa nem elégítheti ki az egy-
házat , mer t Eötvös, bár buzgón já r t a templomba, bölcseleti vizsgálódásai-
ban protestáns felfogású volt s a kereszténységet nem isteni, hanem em-
beri alkotásnak gondolta. Irodalmunk neki köszönheti a katholicizmus el-
protestantizálását. A vallásához hü katholikus e pontban kénytelen ki-
fogást emelni Eötvös ellen, mint aki «felületességével» sok katholikust 
megtévesztett és sokakat vallási indifferentizmusba haj to t t . 

Magyar Nyelv. 1913. évf. 7. sz. — Lehr Albert: Arany-magyarázatok. 
Folyta t ja a Daliás Idők szövegén tet t változtatások ismertetését. — Simái 
Ödön : Kazinczy Ferenc nyelvújítása. XXXI. Bévaival egy időben, Verseghy 
is Adelungra támaszkodva tiltakozik az erőszakos nyelvújí tás ellen. De 
míg Bévai csak a stílus megújításában engedi meg a nyelvszépítést, V. 
inkább a szóújításban. (Kazinczy mindkettőben.) A meghonosodott latin 
szót többre becsüli, m i n t a rosszúl koholt ú j szót ; ellensége a purismus-
nak : a tudományos műnyelv s a tiszti írás megmagyarosításának ; de a 
szépírói gyakorlatban valósággal merész nyelvújító. Az ú. n. szendergő 
gyökerek feltámasztásában nem Adelungra, hanem magyar elődök és kor-
társak példáira, különösen a Debr. Gramm, «feszegetéseire» támaszkodik, 
mellyel a képzős szóújítást illetőleg is sokban egyezik. — Trócsányi Zol-
tán : Gerő Jánosnak A cseh és tót középkori vallásos költészet története 
c. munká já t ismertetve kiemeli azon részeket, melyek a magyar huszita 
törekvésekkel s a cseh huszitizmus magyar vonatkozásaival foglalkoznak 
Közli belőle ezt a prágai egyetemi könyvtárban fenmaradt XIV. századi 
négy nyelvű mondatot : «Ach ysten nebyesky, quam zer megdolgosztat 
engemet, ze das ich iaceo zwazan, mynd edz agricola amen.» 

Magyar Nyelvőr. 1913. évf. 5. sz. — Simonfi János: Az irodalom szó 
története. (Vége.) Szótárszerű renddel elészámlálja az irodalom szó szárma-
zékait, különösen a legkorábbi évekből. •— Biró Ányos : A bécsi Phono-
gramm-Archiv és magyarnyelvű fölvételei. A bécsi akadémia egyik inté-
zete, a Phonogr.-Archiv, a r ra törekszik, hogy a világ nyelveit fonográf-
lemezeken megrögzítse a jelen s a jövő tudományos céljaira. Magyar föl-
vételeket a cikkíró készített, számra tizenötöt. Az irodalmiak közt : Ábrányi 
Emil egy költeményét (A magyar nyelv), Toldi Előhangját (Bódiss Jusztin 
bemondásával) s Petőfi Szeptember végén c. költeményét ; az énekfölvételek 
közt regösénekeket. — Prohászka János : Arany Jánosnak egyik jegyzeté-
hez. Buda Halá la VII. énekének «cserge» szavához, melyet Arany sátor 
értelemben használ s perzsa eredetűnek vél. Valódi jelentése : pokróc, 
eredete török. — Zádor Béla : A székelyudvar helyi kódex kiadásához. 
Hibás kiadás ; mintegy ötszáz, többnyire helyesírási hiba. — Filológus -
Tompának egy kifejezéséről. Pollák Miksa (T. M. és a biblia) egy forrás: 
utalását helyesbíti . — Peisner Ignác : Két érdekes lelet. Csak a második 
érdekes. A Musée de Familles 1844,-i évf.-ban van egy Souvenirs de la 
Lombardié c. rémhistória, mely a X. században játszik ; egy «fekete asz-
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szony» szerepel benne, ki valami «barbár» éneket énekel, vagyis valami 
romlott magyar szövegű dalt. A novella szerzője (Urbino da Mantova) meg-
jegyzi, hogy a verset egy rendkívül ritka könyvből vette (címe : «Ane. Ball. 
Anast. Ant. Ling. Hung.» — ?), mely azt állí t ja, hogy e vers 1526 előtt 
több évszázaddal keletkezett. 

U. i. 1913. évf. 6. sz. — Rubinyi Mózes : Pintér Jenő irodalomtörté-
nete. Ismertetés, különösen a nyelvészeti részeké. —• Germanista : A ma-
gyar-német érintkezésekről. A Heinrich-emlékkönyv ismertetése. 

U. i. 1913. évf. 7. sz. — Simonyi Zsigmond Calepinus ú j kiadását 
ismerteti . 

Nemzeti Kultura. 1913. évf. 9. sz. — Horváth Dezső: Báró Eötvös Jó-
zsef emlékezete. Eötvös pályájának jellemzése. Ünnepi beszéd. -— Tömör-
kényi Dezső: Eötvös József báró és korai. Altalános jellemzés. -— Nemes 
Béla: Báró Eötvös József novellái. Eötvös elbeszéléseinek ismertetése. 
Eötvös népies tárgyú novellákat irt, de hangja , nyelve, stílje nem a népé. 
Kora jobb novellistái közé tartozik. — Pál Ernő: Eötvös politikai alap-
eszméi. A XIX. század Uralkodó Eszméiről. — Horváth Dezső : Eötvös Bé-
késvármegyében. A címre vonatkozó adatok egybegyűjtése. •— Csura Mik-
lós: Eötvös József báró a költő. Eötvös szépirodalmi munkásságának ismer-
tetése. 

Neue Freie Presse. 1913. évf. 17636. sz. — Wlassics Gyula: Das grosze 
Werk des Barons Josef Eötvös. Az Uralkodó Eszmék irodalmi mintái ; 
Eötvös művének értékelése a hazai és külföldi irodalomban ; főbb gondo-
latainak s tudományos jelentőségének fejtegetése. 

Néptanítók Lapja. 1913. évf. 40. sz. — Mikor született báró Eötvös 
József? Most már bizonyos, hogy 1813 szeptember 3-án, amin t azt Nemes 
Antal budavári plébános, a N. L. szerkesztőségének fölkérésére, minden 
kétséget kizárólag megállapította. A cikk közli az anyakönyv megfelelő 
részének hasonmását is. — A Néptanítók Lapja megteremtője. Eötvösnek 
a N. L. megindítása körül szerzett érdemeiről. 

Nyelvtudományi Közlemények. 1913. évf. 1—2. sz. — Szinnyei József : 
A magyar magánhangzók történetéhez. I . Legrégibb nyelv- és irodalmi 
emlékeink helyes olvasására nézve tudvalevőleg még nem állapodott meg 
véglegesen a nyelvtudomány. Sz. J . régebbi tanulmányát : Hogy hangzott 
a m. nyelv az Árpádok korában ? — újból átvizsgálja s a nyelvtudomány 
újabb tanulságainak felhasználásával annak tételeit némileg módosítja. — 
Rubinyi Mózes ismertet i Földi János magyar grammatikájának új kiadását. 
(Régi Magyar Könyvtár. 28. sz.) 

Nyugat. 1913. évf. 18. sz. — Laezkó Géza: Eötvös József. Rövid meg-
emlékezés. 
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Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 1913. évf. 1. sz . — 
Kovács Géza : A magyar irodalomtörténet tananyagának beosztása. Helyes 
érveléssel bizonyítja, hogy a VII I . osztály anyagának egy részét mielőbb 
át kell kapcsolni a VII. osztályba. A VIII . osztályban kevés a szorgalmi 
iilő s ezzel szemben épen itt kerülnek tárgyalás alá a legnagyobb magya r 
írók, kikről a t anár nem szólhat kellő alapossággal. A régi magyar iro-
dalom tárgyalását lehetőleg kurt í tani kell, annál nagyobb súly helyezendő, 
Széchenyitől és Vörösmartytól kezdve, a XIX. század irodalmának be-
mutatására . 

U. i. 2. sz. — Baros Gyula Wallentinyi Dezsőnek Ferenczy I s tván 
levelei c. kiadványát ismerteti, kiemelve Ferenczy leveleinek irodalomtörté-
neti vonatkozásait. (V. ö. folyóiratunk : I I . 501.) 

Psedagogiumi Lapok. 1913. évf. 9—10. sz. — Vida Imre: Legújabb 
irodalomtörténetünk. Ismertet i a Műveltség Könyvtára XI . kötetét. 

Pester Lloyd. 1913. évf. 233. sz. — Beöthy Zsolt: Eötvös als Bedner. 
Társaságunk elnökének a Kisfaludy-Társaság Eötvös-ünnepélyén mondott 
elnöki megnyitó beszéde. 

Protestáns Szemle, 1913. évf. 7. sz. — Szelényi Ödön ismerteti Lakos 
Béla tanulmányát . (Heltai Gáspár. 1913.) 

Religio. 1913. évf. 29. sz. — Lukcsics József: Szatmári György eszter-
gomi érsek breviariuma. A XVI. sz. elején készült kézírásos breviárium 
a párisi nemzeti könyvtárban van. Az esztergomi székesegyházban csak 
rövid ideig használt breviárium a magyar szentekről magya r vonatkozá-
sokkal átszőtt himnuszokat is tartalmaz. 

Revue Critique D'Histoire Et De Littérature. 1913. évf . 57. sz . — 
E. Denis ismerteti Kont I . Bibliographie française de la Hongr ie (1913.) c. 
munkájá t . 

Revue De Hongrie. 1913. évf. 6. sz. — Halász Imre : Bismarck és Andrássy. 
Ismertetés. — André Révész : Le poète hongrois de la Révolution française. 
Bacsányi János t jelenti e hangzatos cím. Bövid életrajzi vázlat s В. két 
«forradalmi» versének (A franciaországi változásokra ; A látó) francia 
fordítása prózában. De mire való az ilyen szép mondat : «Megérte azt a 
boldogságot, hogy olvashatta Petőfi szabadságdalait». Olvasta-e egyáltalán 
Petőf i t? És P. «szabadság költészete» nem 1845 után, B. halála éve után 
kezdődik-e ? 

U. i. 7. sz. — Olivier Bournac. Petőfi négy költeményét fordí t ja fran-
ciára. (Fekete kenyér, Távolból, A csaplárné a betyárt szerette . . . , A dal) — 
G. Wenczel Csűrös Ferenc könyvét (a debreceni városi nyomda történetét) 
ismerteti bő kivonatban. 
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Sárospataki Református Lapok. 1913. évf. 37. sz. — H. J. : Magyar 
bibliákból kimaradt versek. Még a nagy gonddal készített 1590-iki vizsolyi 
bibliából is k imaradt egy mondat (Márk: Evang. XV. rész 47. vers), 
amint ezt már I . Eákóczi György fejedelem is észrevette. Ugyanez a mon-
dat hiányzik több későbbi kiadásból is. 

U. i. 40. sz. — Harsányi István és Gulyás József: Néhány szó a 
kuruc balladák kérdéséhez. Cikkírók nem tud ják elhinni, hogy a leg-
szebb kuruckori költemények Thaly Kálmán hamisítványai. A Bujdosó 
Bákóczira vonatkozólag állítják, hogy a nép tényleg siratta Bákóczit, 
tehát e ballada nem áll ellentétben a nép felfogásával ; áll í t ják továbbá, 
hogy a Bákóczi-kor ismerte a rézdobot. (Van több kisebb ellenérvük is, 
melyek azonban nem képesek megdönteni Biedl bizonyítékainak nagy tö-
megét. A vita előreláthatólag nem fog egyhamar nyugvópontra jutni s 
még bizonyára sokan lesznek, akik, nem tudván beletörődni a kuruc-
illuziók legbecsesebbjeinek szétfoszlásába, meg fogják kisérleni a gyanúba 
fogott költemények hitelének megmentését. I t t azonban az a főkérdés : 
van-e egykorú, eredeti kézirat , vagy nincs ? Továbbá : miér t tűntek el 
épen a legértékesebb költemények kéziratai [az ilyeneket fokozott gonddal 
szokás őrizni], holott a silányabb versek kéziratai megvannak ? És ehhez 
csatlakozik még sok más kérdés, amelyekre Biedl Frigyes nagy tanul-
mánya és Tolnai Vilmos fejtegetései megadták a döntő feleletet.) A vitá-
zok egyébiránt számítanak a közönség támogatására is. Kérelmük: «Mély 
tisztelettel és bizalommal kérjük t. olvasóinkat, hogy h a tulajdonuk-
ban vannak kuruckorbeli dalokat vagy balladákat tar ta lmazó kéziratos 
gyűj temények vagy csak egyes darabok is, vagy tudomásuk van arról, 
hogy barátaiknál , rokonaiknál, ismerőseiknél vannak ilyen költemények : 
kegyeskedjenek azokat lapunk szerkesztőségének, rövid idei használatra, 
rendelkezésére bocsátani, hogy a Biedl professzor érvelését hiteles adatok 
fölhasználásával megdönthessük s így legszebb kuruc balladáink eredeti-
ségéhez ezután szó se férhessen.» 

U. i. 41. sz. — Simonfi János: Néhány szó a kuruc balladák kérdé-
séhez. Összeállítja azokat a régi kifejezéseket, melyekben a rézdob-szó 
előfordul ; példákat hoz fel továbbá az «örömet lőttenek» és az «egyszer-
smind» kuruckori használatára. 

Szabadgondolat. 1913. évf. 10. sz. — Czóbel Ernő: Eötvös. A negyve-
nes évek liberálisai között Eötvös hirdet te legszélsőségesebben a francia 
forradalom szabadságeszméit, de később, az 1848-as szabadságharc után, 
megváltozik s az Uralkodó Eszmékben védelmére kel a fennálló állami 
rendnek. A negyvenes években demokrata, sőt polgári filantróp-szocialista 
volt, az ötvenes években már nem törődik a tömegnyomorúsággal s a nép 
anyagi helyzetének javításával. Ekkor m á r a népképviseletet sem becsüli 
semmire s 1850-ben, egy németnyelvű röpiratában, elfogadja az összbiro-
dalmi központi Beichstag eszméjét. 

Századok. 1913. évf. 7. sz. — Madzsar Imre: Szent Gellért nagyobb 



547 FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 
490 

legendájáról. Helyreigazítások Müller Fr igyes dolgozatához. (V. ö. folyó-
i ra tunk : IL 492.) Azt bizonyítja, hogy egy későkori, saját képzeletéből 
merítő átdolgozó kezenyoma a nagyobb logendán világosan meglátszik. — 
Lukinich Imre ismerteti Teleki Mihály levelezésének VI. kötetét , melyet Ger-
gely Sámuel rendezett saj tó alá ; Pokoly József bírálja Zoványi Jenő egyik 
kötetét (Puritánus mozgalmak. 1911. V. ö. folyóiratunk: I . 407.); Knr. 
felhívja a figyelmet Galsai Kovács E rnő negyvennyolcas honvédőrnagy 
naplójára, melyet Juhász Ferenc adott ki. (Aradvár és Arad ostroma 1848— 
49-ben. Arad, 1911.) — Vértesy Jenő: Id. Szinnyei József. Nekrolog. 

The Contemporary Review. 1903. évf. má jus . — Marczali Henrik: Count 
Széchenyi and England : A londoni nemzetközi történelmi kongresszuson 
tartott előadás. (Magyarul megjelent : Magyar Figyelő 1913. 9. sz. Ism. 
folyóiratunk : I I . 394.) 

Uj Idők. 1913. évf. 39. sz. — Paál Jóh : A irégn Nemzeti. Hangulatos 
visszapillantás. A két első szinlap (1837), Vörösmarty és Széchenyi egy-
egy levele hasonmásban közölve. 

Uránia. 1913. évf. 9. sz. — Pitroff Pál: Kemény és Balzac. A mi 
köze a két lángésznek valóban van egymáshoz, azt inkább a t iszta filolo-
gus pszihologia, mint a munká ik részleteit összehasonlító filológia dönti 
el. Az intellektus hasonló körülmények közt hasonlóképen nyilatkozik meg 
a testben. Fel tűnnek a két lángelme emberi megjelenésében levő közös 
vonások : a hatalmas test, a SZÍVÓS szervezet. Mindkettőjük észjárása a jog 
köszörűkövén élesedett. Akaratuk megnyilvánulása más. Balzac az írói dicső-
ség mellett a pénz s a szerelem után rohan. Kemény élete munkásságán 
végigvonul a pozitív morál u t á n való törekvés s a hazaszeretet. Mindket-
ten érzéki természetűek s rossz szokásuk, hogy szervezetük munkaképes-
ségét mesterségesen fokozzák. Világos, éles elméjükből, akaraterejükből, 
szenvedélyes érzéki természetükből folyik, hogy a realizmust, az életnek 
költői művekben eddig csak elvétve festett oldalait jobban meglá t ják s 
jobban tudják visszatükrözni. Egyikük se jó stiliszta. Kemény és Balzac 
párhuzamba állítása alapjában csak lángeszük pszihologiai egyezősége sze-
rint történhetik. 

Zászlónk. 1913. évf. 2. sz. — A Karthauzi költője. Meleghangú 
megemlékezés Eötvösről. 

Zeitschrift Für Bücherfreunde. 1913. évf. 5—6. sz. — Erich Fritz H a n s 
Feiglnek u. e. folyóirat 1912. évf. 395. lapján megjelent soraihoz fűz a 
legrégibb magyarnyelvű nyomtatványokra vonatkozólag néhány helyre-
igazító megjegyzést, mik maguk is a kérdés magya r irodalmában való 
teljes tájékozatlanságról tanúskodnak. 


