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pesti egyetemen, mint benevolus auditor. A physikát mint fönnebb emlitém 
Ketskeméten. Az első évi jogot magánytanulással végeztem itthon Abony-
ban s vizsgálatot tettem Ketskeméten. A 2-d és 3-d évi jogot 
1850/1 —1851/52-ben, Pesten az egyetemen hallgattam, hol szinte 
tettem az államvizsgálatot. — 

Első novellám »a Szenvedély vértanúja« megjelent az 1851. első 
felében, a Nagy Ignácz Hölgyfutárjában. Jelent ugyan már meg tőlem 
ez előtt is 1851-ben egy pár fordított novella, valamint »a Kormányzó 
húga« czimü eredeti novella 1850 őszén a Korányi Viktor által 
szerkesztett Losonczi Albumban, — de amazokat a dolog természeténél, 
emez utóbbit pedig első megjelentnek azért nem nevezhetem, mert az 
Albumot a rendőrség lefoglalta, — én magam sem láttam soha s 
miután a közönség sem látta, a szó szoros értelmében megjelentnek sem 
nevezhető. így első föllépésemnek a fönnebbi novellámat tartom 1851-ből. 

Kérlek tarts meg továbbra is mindég tapasztalt igaz szeretetedben, 
s — fogadd őszinte ölelésemet, — nőm részéről pedig szives üdvözletét. 

Maradok igaz barátod 
Abonyban 1874 Mart. 11-én. Abonyi Lajos 

(Márton Ferencz) 
Közli: GYÖRE JÁNOS. 

ADAT ABONYI LAJOS ÉLETÉHEZ. 

»Jan. 9-én 1833 született estvéli 5 órakor Ferencz fiunk, meg
kereszteltetett R. K. Egyházba Lőrincz József Kis-terennei plébános 
által. Keresztatyja Ambrózi Lajos, Száraz József urak. Keresztanyja 
Csontos Zsuzsanna, Ngs. Sz. Iványi Anna. Neveljen belőle a jó Isten 
becsületes embert. —« 

Márton Lajosnak, Abonyi Lajos édes atyjának feljegyzése napló
jában. — (Özv. Márton Ferenczné úriasszony birtokában Abonyban.) 

Közli: GYÖRE JÁNOS. 

É S Z R E V É T E L E K . 

KISFALUDY KÁROLY HATÁSA KATONÁRA. 

Megjegyzések Rakodczay Pál czikkére. 

Kelletlen látvány, mikor egy élete javát érdemes munkásságban eltöltött 
író olyan hihetetlen naivságokat ír össze, a minőket nemrég az Irodalomtörté
neti Közleményekben olvastunk. Nem szívesen írunk ellene, de állításai czáfo-
latlanul nem maradhatnak, mert még furcsa dolgokra adhatnának alkalmat. 

A főszemélyek hasonló szerepe és több kifejezés állítólagos egyezésével 
azt akarja igazolni, hogy Kisfaludy Zách Klárája hatással volt Katona Bánk 
bánjára. Megfeledkezik arról, hogy a két történeti esemény mily hasonló s a 


