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T á r s a s á g i Ü g y e k . A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1912 no-
vember 2.-án választmányi ülést tar tot t . 

Zoltvány Irén elnöklete alatt jelen voltak : Ágner Lajos, Baros Gyula, 
Binder Jenő, Császár Elemér, Gragger Bóbert, Gulyás Pál, Horváth János, 
Kari Lajos, Kristóf György, Négyesy László, Német Károly, Pais Dezső, 
Papp Ferenc, Perényi József, Pintér Jenő, legifj. Szász Károly, Tordai 
Ányos, Vargha Dámján, Versényi György, Viszota Gyula, Weber Arthur, 
Zlinszky Aladár. Jegyző : Kéki Lajos. 

1. Elnök üdvözli a megjelenteket. Ti tkár bemutatja a legutóbbi tag-
ajánlásokat. Jelentése a lapján rendes taggá választattak : Bereczky Imre 
dr., kir . ka th . főgimn. tanár , Arad (aj. E lek Oszkár) ; Vincze László, ke-
gyesrendi főgimn. tanár, Nagybecskerek (aj. Pintér Jenő) ; Kirchner Béláné, 
Budapest ; Faitli Ágoston és Rédei Kornél dr., főgimn. tanárok, Nagyvárad 
(aj. a t i tkár) ; Boros Alán dr., benedekrendi főgimn. tanár , Győr ; Kiss 
Szerafin, benedekrendi főgimn. tanár, Győr (aj. Zoltvány Irén) ; Szalay 
István, kegyesrendi tanár, Kecskemét (aj. Német Károly) ; Konsza Samu, 
főgimn. tanár , Szászváros (aj. Kristóf György). 

2. Az Irodalomtörténetre újabban előfizettek : Huszár István, könyv-
kereskedő, Nyitra ; s a következő tanintézetek és könyvtárak : Budapest : 
Vadász-u. közs. polg. leányisk. tan. könyvt. ; VII. ker. Barcsay-u. áll. fő-
gimn. if j . önk. köre ; Erzsébetváros : áll. főgim. ifj. önk. köre ; Kisszeben : 
kath. főgimn. tan. könyvt. ; Lőcse : Kir. ka th . főgimn. tan. könyvt. ; Mis-
kolcz : áll. polg. leányisk. tan. könyvt. ; Nagykikinda : áll. főgimn. önk. 
köre ; Pápa : ref. főisk. tan. könyvt. ; Szombathely : közs. felső keresk. 
isk. tan. könyvt. 

Társaságunk tagja inak és előfizetőinek összes száma tehát : 980. 
Ebből tiszteleti t a g : 2, alapí tó t a g : 13, rendes t a g : 622, rendkívüli t a g : 
61, előfizető : 282. 

3. Elnök bizottság kiküldését indítványozza a választmány újra-
választandó harmadrészének kisorsolására. A választmány az egyik alelnök 
elnöklete alatt a t i tkár t ós jegyzőt küldi ki . 

4. Pénztáros jelentést tesz a Társaság vagyoni állapotáról. Az eddigi 
összes bevétel 8731 kor. 59 fill. ; az összes kiadás 5547 kor. 81 fill. ; ma-
radvány 3183 kor. 78 fill. — Tudomásul szolgál. 

5. Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Baros Gyula és Zlinszky Ala-
dár vál. tagokat kéri föl s az ülést berekeszti. 

A választmányi ülést felolvasó ülés előzte meg, melyen Kristóf 
György felolvasta Széchenyi és Madách c. dolgozatát. 
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G y u l a i P á l v é d e l m e ? E folyóirat novemberi füzetében (501. L) 
egy álarcos támadás je lent meg ellenem (nevemnek kiméletes elhallgatá-
sával), melyet, noha sohasem voltam barátja a feleselgetésnek, az ügy 
érdekében nem hagyhatok szó nélkül. Okot e támadásra egy néhány 
sornyi megjegyzésem adott, melyet a Philologiai Közlöny f. é. októberi 
füzetében egy kis könyvismertetés kapcsán közzétettem. Ott azon kicsi-
nyes fölfogással szemben, mely egy-két azonos vagy hasonló mondat 
alapján, illő komolysággal, Gyulaira gyakorolt «hatást» állapít meg, rövi-
den azon meggyőződésemnek adtam kifejezést, hogy «hatást» (az író 
egyéniségére, irányára, álláspontjára gyakorolt «hatást», mely pedig egyedül 
érdemli meg a «hatás» nevét), csak egy idegen szakférfiú gyakorolt 
Gyulaira, t. i. Schmidt Julián, és ennek megértetésére figyelmeztettem 
arra, hogy a két jeles író egyéniségében több rokon vonás mutatkozik, 
melyek megértetik, hogy Gyulai a sok kitűnő külföldi irodalomtörténetiró 
ós kr i t ikus közül mér t vonzódott leginkább Schmidthez. Ellenfelem már 
most, félreértésből-e vagy szándékosan, úgy tüntet i fel a dolgot, mintha 
én azt állítottam volna, hogy Gyulai «egész kri t ikai egyéniségét úgy szól-
ván Schmidt Jul iántól kölcsönözte volna . . . még erős protestant ismusát 
is» stb. Nem nagyon hízelgő reám nézve, hogy valaki ily hülyeséget tesz 
föl ró lam ; de valóban : hol mondtam én, hogy Gyulai egyéniségének 
jellemző vonásait, vagy ezeknek csak egyikét is Schmidttől «tanulta» 
volna ? Ez az egyénisége, mely jellemének és tehetségének legsajátosabb 
eredménye, melyet más senkitől át nem vehetett, tette előtte rokonszen-
vessé Schmidtnek sok tekintetben rokon egyéniségét, a kit ép azért szere-
tett és aki azért hatással lehetett reá. Egyebet én nem állítottam, ezt az 
állításomat pedig helyesnek tar tom ma is. 

Ellenfelem egyéb megjegyzéseit nem akarom részletesen tárgyalni, 
mert, úgy látszik, nem értenők meg egymást. Én 1868 óta ismertem 
Csengeryt és Gyulait ós évtizedeken át, főleg Csengery haláláig, jóformán 
minden nap érintkeztem velők. E jól értesültség alapján beszélhetek rólok, 
amit ellenfelem valószínűen nem tehet, mer t különben nem állítaná, hogy 
«magyar irodalmi kérdésekben Csengerynek volt tanulni valója Gyulaitól, 
nem megfordítva». Aki ismeri Csengerynek bámulatos világirodalmi tájé-
kozottságát és sokoldalú tudományos készültségét, melyekkel Gyulai egy-
általában nem dicsekedhetett, mert az ő kiválósága egészen más források-
ból származik, eleve tisztában lehet a kérdéses viszonyról. Persze, hogy 
Tinódi mikor született és Koháry jelentősége miben van, ezt Gyulai 
nem tanulhat ta Csengerytől. Többi fejtegetése részben fölfogás dolga, de 
ellenfelem oly korlátolt szempontokat érvényesít., esztétikai megjegyzései 
pedig oly naivak és kezdetlegesek, hogy vele komoly tárgyalás nem 
lehetséges. í g y pl, a Planchora való hivatkozás megint olyan «hatást» 
állapít meg (Gyulai egyszer idézte !), min t a Carlyleé, mely ellen felszó-
laltam, a moralizálást pedig sehogy sem értette meg, mit a Yischerre való 
hivatkozás is bizonyít. Különben helytelen az az alapfelfogása is, mintha 
én a felemlített vonásokkal Gyulait «vádolni» akar tam volna. Dehogy! 
Az ő álláspontja is indokolt, mint a Schmidté is, de remélem, mint az 
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enyém is. Hisz ellenfelem azt sem érti, hogy a t ragikus bűn és a költői 
igazságszolgáltatás moralizáló követelmények, melyek Gyulaira lehetet-
lenné tették, hogy Ibsent vagy H a u p t m a n n t megértse. Talán nem szándé-
kolt félreértés az is, ami t ellenfelem Gyulai erős protestáns és politikai 
pártál lásáról mondott szavaimból kihüvelyez. Ez sem volt részemről «vád», 
csak egy közismert ténynek fölemlítése. Gyulai mind a két i rányban ép 
oly egyoldalú és néha igazságtalan volt, mint akár Csengery, de ezt igen 
sokan, talán méltán, erős meggyőződésből fakadt erénynek tekintik. 

De nem folytatom. Ellenfelem, úgy látszik, Gyulai ellenségének tart 
engem (ami elég kómikus abszurdum), és azt hiszi, hogy én «vádoltam» 
a jeles embert, ami eszem ágában sem volt. Én, kicsinyes felfogásokkal 
szemben, csupán egyéniségének néhány jellemző vonását emoltem ki, hogy 
megvédjem őt azon naiv «hatás»-vadászok ellen, akik idővel ki fogják 
sütni, hogy száz meg ezáz nulla volt reá hatással. 

Ami pedig a dolog lényegét illeti, hogy ki ismeri jobban Gyulait és 
Csengeryt és az ő korukat , ellenfelem-e vagy én, erre nézve nekem leg-
kisebb aggodalmaim sincsenek ós a komoly kutatás (nem a felszínes fele-
selgetés) idővel majd rondbe hozza ezeket a problémákat is, melyeket 
részemről nem is tekinthetek valami fontosaknak. Nekem csak az az 
óhajtásom, hogy a Gondviselés mentse meg Gyulait védelmezőitől, mert 
ezek, tartok tőle, valóban nagy kár t fognak tenni emlékezetében. 

Végül igen helytelennek tar tom, hogy ellenfelem a «Philologiai 
Közlönyt» támadja, mikor egyedül ró lam van szó. A «Közlöny» tudomá-
nyos folyóirat, mely minden komoly fölszólalást készséggel közzétesz, nem 
párt lap, milyennek ellenfelem föltünteti . Ha velem van dolga, csak for-
dúljon egyenesen ellenem és ne keverje bele a vitába a «Közlönyt», mely 
tel jesen ártat lan.1 

HEINRICH GUSZTÁV. 

A magyar irodalomtörténet Németországban. Száz év előtt, 
1812-ben tartotta Fr iedr ich Schlegel Bécsben híres felolvasásait a régi és 
ú j irodalom történetéről. Ezek a felolvasások először 1815-ben jelentek 
meg ; második bővített kiadásuk 1822-ben. Harmadik lenyomatuk mostaná-
ban látott napvilágot. (Geschichte der alten und neuen Literatur. Vorle-
sungen gehalten zu Wien im Jahre 1812 von Friedrich von Schlegel. 
Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Drit ter Abdruck. Herausgege-
ben von Marie Speyer mi t einem ergänzenden Schlußkapitel von Wilhelm 
Kosch. Begensburg, 1911.) 

Schlegel a tizedik felolvasásban a szláv irodalmak után beszél a ma-
gyar irodalomról is. Er rő l való nyilatkozata a legnagyobb mértékben ta-
núskodik éleslátásáról és az akkori tudományos kutatásokban való jártas-

1 Ami a Phil. Közlönynek a vitába való belevonását illeti, erre vo-
natkozólag készséggel kijelenthetjük, hogy az objectivitás hiányának vádja 
nem tartozhatik a Phil . Közlönyre. Cikkírónk a vita személyi élének tel-
jes elkerülése céljából mellőzte Heinr ich Gusztáv nevét. (Szerk.) 
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ságáról. Sőt még többet tet t : bizonyos összefoglaló szemmel és igen talá-
lóan rajzolta meg a legrégibb magyar irodalom képét. 

H a fejtegetései n e m is állanak meg minden részletükben a mai kuta-
tás előtt, amint erre Négyesy László is rámutatot t a Heinrich-Emlék-
könyvben, az bizonyos, hogy nyilatkozata a korabeli tudományos kutatás 
teljes ismerete alapján készült. Az ő nyomain haladva foglalkozott a mi 
irodalomtörténetünk is mondaköltószetünkkel. О u tána indult Toldy Fe-
renc ; sőt hihetőleg Arany János fejtegetései is közelebbi kapcsolatban 
állanak vele, mint ahogyan ezt első pil lanatra gondolnánk. 

H a tehát száz évvel ezelőtt a külföld nyomon tudta követni a magyar 
tudomány haladását és kifogástalan rajzát tudta adni akkor még nagyon 
is «keleten» viruló kutatásainknak, nem lehetne-e ezt annál inkább meg-
követelni ma, а XX. században, amikor már mi is benne élünk az euró-
pai műveltségben, amikor számtalan alakban módunkban áll megismer-
tetni szellemi életünket a külfölddel és amikor a külföld kis fáradsággal 
könnyen tudomást szerezhet mirólunk. A külföldön azonban nem így 
gondolkoznak és ha rólunk van szó, még az alaposság hiróben álló néme-
tek is megelégednek a legfelületesebb utánjárással és valami odavetett 
észrevétellel. így tesz most Marie Speyer, Schlegel ú j kiadója, aki a ma-
gyar költészetről szóló fejtegetéseihez következő magyarázó jegyzetet fűzi : 
«Schlegels Annahme einer altmadjarischen Heldenpoesie ist völlig unbe-
gründet. Von einer L i te ra tu r in Ungarn haben wir nur späte Kunde». Es 
e nyilatkozata alkalmával Biedl Frigyesnek a Kultur der Gegenwart című 
vállalatban megjelent 44 lapos kis magyar irodalomtörténetére hivatkozik. 

A külföld előtt t ehá t egyetlen egy mondattal elsikkasztják egész monda-
költészetünket. Annál különösebb ez, mer t a kiadó forrásában, Biedl német 
nyelvű irodalomtörténetében megtaláljuk mondáink rövid ismertetését is. 
Igaz, hogy énekeseink szerepére Biedl nem terjeszkedik ki, de ez az eléje 
szabott terjedelem mia t t sem igen volt lehetséges. A külföldi írónak azon-
ban minden esetre kötelessége lett volna másfelé is utánanézni a dolog-
nak. A jelen eset is igazolja, mennyire nem érdemesítenek minket a néme-
tek gondosabb utánjárásra . 

E Schlegel-kiadáshoz Wilhelm Kosch 35 oldalas függeléket csatolt, 
amely a XIX. század irodalmi áramlatait ismerteti, folytatása akar tehát 
lenni Schlegel művénok. I t t a magyar irodalomnak is szentel hét sort : 
«Ein anderes Land im Osten Europas machte literarisch mehr (als Spa-
nien und Portugal) von sich reden. Eine aufstrebende Nation eroberte sich 
einen Platz in der Geistesgeschichte, ehe noch ihr nationaler Staat be-
gründet worden war. Kisfaludy in Ungarn schuf die madjarische National-
bühne, und Petőfi mit seinen patriotischen Kampfliedern und innigen Bauern-
märchen setzte seinen Namen siegreich im ganzen Westen durch». (II. 294.) 

E sorok reánk nézve minden magasztaló jóakaratuk mellett is bosz-
szantó felületességgel Írat tak. Aki annyira nem ismeri irodalmunkat, hogy 
belőle mindössze Kisfaludyt (mint a nemzeti színpad megalapítóját) és 
Petőfit (mint csatadalok és parasztmesék szerzőjét) ismeri, aki Schlegel 
fejtegetésének folytatásában az egységes szemponttól valósággal megkívánt 
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epikus költészet fejlődését Arany Jánossal együtt teljesen mellőzi, annak 
dicsérete csak megalázó lehet. 

WEBKR ARTHUR. 

H e l y r e i g a z í t á s o k . Folyóiratunk I. évf. 169. 1. 29. sorában meg-
bűvölt helyett megbővült, 391. 1. 6. s. keréknek helyett heréknek, 391. 1. 
41. s. vitte helyett viItta olvasandó. 

A 468. 1. 1—15. sorában nyomozott nyelvemlék, Melich János és 
Alszeghy Zsolt észrevétele szerint, a Keszthelyi-kódex. 

A 378. 1. 26—32. sorában Elek Oszkár azt írja, hogy Arany János a 
Sir Patr ick Spens-et »nem Percy kiadásából, hanem Scott Minstrelsyjéből 
fordí tot ta . A Percy közölte változat jóval rövidebb, min t Arany János for-
dítása. Ez feltűnt Petz Gedeonnak is, k i Arany szép feldolgozásáról beszél. 
Szó sincs róla, hogy Arany a Percy közölte szöveget feldolgozta volna, 
h a n e m — mint az eredetivel való összevetés remekül igazolja — a Walter 
Scott közölte balladát fordította le mesterien.» — «Mindez szórul-szóra 
igaz — írja Binder Jenő a szerkesztőhöz intézett levelében — csak azt 
felejtette el megemlíteni a cikk szerzője, hogy ezek a megállapítások, 
bőven kifejtve, már 12 év óta olvashatók az Egy. Phil. Közlöny XXIV. 
évf. 790—791. lapjain : «Párhuzamok Aranyhoz» című dolgozatomban». 

A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke. 
Régi Magyar Költők Tára. Kiadja a Magyar Tudományos Aka-

démia. VII. kötet. XVI . századbeli magyar költők művei. 1560—1566. 
A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából közzéteszi Szilády Áron. 
Budapest, 1912. 326 1. Franklin-nyomda. Ára 4 kor. (Tartalma: Erdélyi 
Máté, Fráter Gáspár, Pest i György, Torkos János, Varsányi György, Sze-
rémi Illyés, Dávid Ferenc, Huszár Pál, Méliusz Péter, Németi Ferenc, 
Besenyei Jakab, Tuba Mihály, Bornemisza Péter, Dobokai Mihály XVI. 
századi magyar költőknek ós több Névtelennek versei, továbbá a Balassi 
Menyhár t árultatásáról szóló Comoedia.) 

Húsz esztendeig várakoztunk erre a kötetre, melyet — példátlanul 
hosszú pihenés után — most küld ma jd szét a M. T. Akadémia. Puszta 
verses szöveg ! A magyarázó jegyzeteket egy kétsoros figyelmeztetés más 
alkalomra igéri. H a így áll a dolog, kár volt húsz esztendeig késlekedni 
a kötet kiadásával. Szövegek közléséhez és utánnyomásához talán kevesebb 
idő is elégséges. A kötetet, mely becses anyagot nyúj t a XVI. századi 
magyar irodalom i ránt érdeklődő szakközönségnek, legközelebb ismertetni 
fogjuk. 

Perényi József : Veszprém városának nyájas leírása. Veszprém, 1912. 
20 1. Egyházmegyei nyomda. 

Benyák Bernát kegyesrendi t anár pályája kezdetén, 1766-ban és 
1767-ben, Veszprémben tanított , s i t t készítette el egyik érdekes if júkori 
verses kísérletét : Veszprém városának nyájas leírását. Ötvennégy strófás 
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leíró versének nincs költői értéke, de m i n t egyént, kort, nyelvet és ízlést 
jellemző írásmű, nem fölösleges adalék a megújhodás korának ismereté-
hez. A derék piarista sorra leírja Veszprém városának nevezetességeit és 
följegyzi a lakósság szokásait . Panaszkodik az új divat ellen, s kesereg 
azon, hogy a veszprémiek nem jól beszélnek magyarul ! Végül elbúcsúzik 
olvasóitól. — Pcrényi József az eredeti kéziratból változtatás nélkül közli 
a jó magyarsággal megí r t , kezdetleges költeményt. Magyarázatai, melye-
ket a szöveg után csatolt, a gondos kiadó munkájára vallanak. 

Gyomlay Lászlő : Gyulai Pál mint költő. B u d a p e s t , 1912 . 150 1. N é m e t h 
József könyvkereskedése. Merkantil-nyomda. 

Nem kritikai, inkább csak leíró, t a r ta lmi ismertetése Gyulai Pál 
költészetének. Főcélja, úgymond, «annak a keresése : mennyiben nyilat-
koznak meg költőnkben a magyar lélek sajátosságai». Csakhogy azt fölös-
leges keresni, mikor minden értékes lelki tulajdont úgyis a magyarság 
javára foglal le, mintha bizony ugyanazon értékeket bármely más nemzet-
beli írónál, hol itt, hol ot t , nem megtalálhatnék. Nyilvánvaló, hogy Beöthy 
Zsolt és Biefl.1 Frigyes («Arany János») példája buzdította ilyen célzatú 
vizsgálódásra ; de amazoknak sokfelé tekintő figyelme nélkül, egyoldalúan 
s némi taní tványi naivsággal erőszakolja végig — egész az unalomig — 
a magyar sajátságok keresésének egyetlen szempontját. A terjedelmes 
dolgozatnak szinte csak a legvége felé kezd egy igazán irodalomtörténeti 
kérdéssel foglalkozni : m i k o r ugyanis m a g y a r s idegen költők hatását vizs-
gálja. I t t összehordja s megpótolja az eddigi megállapítások eredményeit, 
sőt némi önállóságot is tanúsí t az ellenkező vélemények megítélésében. 
Igaza van abban, hogy Gyulai szinte kereste a hatást, vagyis tanult az 
igazi jelesektől, de nem fej t i ki elegendő nyomatékkal e hatás-befogadás-
nak azt a speciálisan Gyulai-szerű jellegét, hogy ő eszthetikai, kritikai 
elveket szűrt le a tanulmányozott müvekből s ez elvekkel kormányoztat ta, 
ellenőrizte azután a m a g a költői termelését. Ezért bajos kézzelfogható 
részlethatásokat muta tn i k i müveiben. Amit részlethatásnak mondanak, 
többnyire nem egyéb egy-két soros öntudat lan reminiscentiánál. Különben 
a dolgozat stílusa gondos ; de állandóan valami szükségtelen, meggyőzni 
akaró emelkedettségben mozog, ami akkor volna helyén, ha egy teljesen 
tájékozatlan közönséget akarna Gyulai i rán t rokonszenvre hangolni. — 
Elkerülte figyelmét, hogy a Szolgálóleányból idézett dalszöveg (Lesz még 
virág a rózsafán . . .) Petőfi egy dalában is megvan (Hull a levél a virág-
ról . . .) A 145. lapon idézet t «Heinéskedés» a maga helyén Heine-szerű 
csipkelődést jolent s n e m általában Heine-utánzást. (g. gy.) 

Szirmai Er ika: Pázmány Péter politikai pályája. B u d a p e s t , 1912. 37 1. 

A Nap nyomdája. 
Apróbb értekezések gyűjteménye főleg há rom forrás alapján : 1. Fraknói 

Vilmos, Pázmány életrajza; 2. Hanuy Ferenc, Pázmány levelei ; 3. Bellarmin. 
Szerző igazolni akarja Pázmányt Acsády Ignáccal szembe, aki azt állította, 
hogy Pázmány a maga érdekein kívül csak a Habsburgok ügyét és a 
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katholicizmus megerősítését tar tot ta szem előtt s nem törődött a magyar 
nemzet érdekeivel. A H a n u y által közzétett levelek igazságot szolgáltatnak 
Pázmánynak. Szerző némi összehasonlítást tesz azután Pázmány és Bel-
larmin között s «kimondja» — mint m á r ő előtte Fraknói Vilmos és 
Kovács Lajos is, — hogy Pázmány felhasználta ugyan Bellarmin müveit, 
de csak mint segédkönyveket és forrásmunkákat . Végül néhány sort ol-
vasunk arról, hogy a Diatr iba Theologica című latin kézirat nem Pázmány 
műve. A dolgozat inkább jegyzetgyűjtemény ; szerkezetben, módszerben és 
stílben a kezdő botlásaival. Annyit azonban még a kezdőnek is kellene 
tudni, hogy a főszövegbe nem valók terjedelmes latin szövegrészek. Az 
idegen nyelvű idézetek közlésének a jegyzetekben a helye, s ha valamit 
mégis elkerülhetetlenül idéznünk kell a főszövegben, ezt lehetőleg magyar 
fordításban tesszük ; csak az ellenőrzés kedvéért csatoljuk alul, a jegyzetek 
során, az eredeti szöveget. E vékony füzetnek első 6 lapjából csaknem 4 
oldal a lat in idézet I 

Új könyvek és füzetek. — Badics Ferenc : Gyöngyösi István ismert és 
ismeretlen költeményei. Budapest, 1912. 96 1. Kiadja a M. T. Akadémia. 
Ára 2 kor. (Ismertetni fogjuk.) — A Gyöngyösy Irodalmi Társaság év-
könyve. Ungvár, 1912. 201 L (Ismertetni fogjuk.) — Simái Ödön: Kapcso-
latok a német és magyar nyelvújító mozgalmak között. Budapest, 1912. 
34 1. (Különnyomat a Magyar Nyelv VI I I . évfolyamából. Ismertetését 
1. folyóiratunk 211., 273., 426., 493. 1.) — Harmos Sándor: Katona József 
Bánk Bánja. Budapest, 1912. 30 1. (Különnyomat az Irodalomtörténeti 
Közlemények XXII . kötetéből. Ismertetését 1. folyóiratunk 524. 1.) — 
Olcsó Jókai. Révai-kiadás. Egy-egy szám 40 fill. (A Bévai Testvérek nép-
szerű Jókai-kiadásának 81—90. számai. Az Enyim, Tied, Övé című ötköte-
tes regényt foglalják magukban.) — Magyar Könyvtár. Lampel-kiadás. 
Egy-egy szám 30 fill. (671—672. I b s e n : Ha mi holtak felébredünk. Ford. 
Görögné Веке Margit. 673. Szini Gyula : Bolond könyvek. 674—675. Ana-
tole France : Az ing. Ford. Benedek Marcell.) — Olcsó Könyvtár. Franklin-
kiadás. Egy-egy szám 20 fill. (1662—1665. Yolland Arthur : Charles Dickens 
élete és művei. 1666—1668. Coppée Ferenc : A koronáért. Ford. Ábrányi 
Emil. 1669—1671. Kari Lajos : Páris kövei.) — Filozófiai írók Tára. 
Franklin-Társulat . (XXV. Pascal : Gondolatok. Ford. Nagy József. Ára 4 kor. 
80 fill.) — Világkönyvtár. Bévai-kiadás. Egy-egy kötet 1 kor. 90 fill. 
(Gourmont : A szerelem fizikája. Ford. Vajda Ernő.) — Gróf Széchenyi 
István: Garat. Sajtó alá rendezte és a m ű történetét megír ta Viszota 
Gyula. Budapest, 1912. 218. 1. Kiadja a M. T. Akadémia. Ára 2 kor. (Is-
mertetni fogjuk.) — Császár Elemér: Emlékbeszéd Katona Lajos levelező 
tag fölött. Budapest, 1912. 27 1. Kiadja a M. T. Akadémia. Ára 1 kor. 
(Ismertetni fogjuk.) — Heinr ich Gusztáv : Lohengrin. Budapest, 1912. 28. 1. 
(Különlenyomat az Egy. Phil. Közlöny XXXVI. évf. 8. füzetéből.) 


