
FIGYELŐ. 

Társasági ügyek. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 19Í3 febr. 22-én 
választmányi ülést tar tot t . 

Beöthy Zsolt elnöklete alatt jelen voltak : Ágner Lajos, Alszeghy 
Zsolt, Angyal Dávid, Badics Ferenc, Bajza József. Binder Jenő, Császár 
Elemér, Császár Ernő, Gragger Bóbert, Gulyás Pál, Horváth János, Király 
György, Papp Ferenc, Pintér Jenő, legifj. Szász Károly, Szinnyei Ferenc, 
Tolnai Vilmos, Vargha Dámján, Versényi György, Vértesy Jenő, Viszota 
Gyula és Weber Arthur . Jegyző : Kéki Lajos. 

1. Elnök üdvözli a megjelenteket. Titkár jelenti, hogy Bada Is tván dr., 
pápai prelátus, veszprémi őrkanonok, Hajdú Tibor dr., pannonhalmi főapát, 
Óvári Ferenc dr., országgyűlési képviselő és Békefi Bemig dr. zirci apá t 
alapítótagul jelentkeztek. Örvendetes tudomásul szolgál. 

Titkár bemuta t ja a legutóbbi tagajánlásokat. Jelentése alapján rendes 
taggá választattak : Ady Endre, író, Budapest (aj. Pintér Jenő) ; Alapi 
Gyula, vármegyei levéltárnok, Komárom (aj. Császár Elemér) ; Ebergényi 
Miksa, papnövendék, Esztergom (aj. László Dániel) ; Kepes Ilona dr., polg. 
leányisk. tanár , Bpest (aj. Bubinyi Mózes) ; Bar tha György dr., kegyesr . 
főgimn. tanár, Bpest (aj. Tordai Ányos) ; Thury Zsigmond, ref. főgimn. 
tanár, Szászváros (aj. Kristóf György) ; Papp Demjén, áll. főgimn. tanár , 
Makó (aj. Abaífy Béla) ; Kiszely Valéria, áll. f. leányisk. tanár, Temesvár 
(aj. Gálos Bezső) ; Nikodémusz János, ev. főgimn. tanár , Felsőlövő (aj. 
Kéki Lajos) ; Danielisz Sándor, áll. reálisk. tanár , Sümeg (aj. Király 
György) ; Künst ler Irén, áll. polg. isk. tanár, Hosszúfalu (aj. Spr inger 
Stefánia) ; Demiány Ervin, tanár, Bonyhád ; Széchy Miklós, polg. isk. 
igazgató, Hajdúszoboszló ; Paal Sándor, polg. isk. tanár , Besicabánya ; 
B. Józsa Gyula, ref. lelkész, Szilágycseh ; Pásztor Mihály tanár, Bozsnyó ; 
Timár Kálmán," gyárigazgató, Kalocsa ; Budaker Károly, igazgató, Kőszeg 
(aj. Ágner Lajos) ; Fónay Gábor, áldozópap, Bpest ; dr. Sasváry Józsefné, 
B p e s t ; özv. Alszeghy Jánosné, Nagyszombat; Szentgyörgyi László dr., 
áll. főgimn. tanár , Karánsebes ; Dréher Imre, jogszigorló, Bpest ; Potzta 
Ferenc, tanítóképző int. tanár, Kalocsa (aj. Pintér Jenő) ; Szentiványi Béla, 
kegyesr. főgimn. tanár , Nagykároly ; Csoma József és ifj. Csorna Is tván, 
földbirtokosok, Abaujdevecser ; Lékó Béla, papnövendék, Eger ; Námesy 
Medárd, cisterci r . főgimn. tanár, Székesfehérvár ; Erdőteleki Szentmáriay 
Dezső, kúriai biró, Bpest ; Jäger M. Berchmána, Orsolya r . főnöknő, Kassa ; 
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Berki Miklós dr., f. keresk. isk. tanár, Bpest ; Borbély Ferenc dr., unit. 
főgimn. tanár, Kolozsvár ; Minay Lajos, áll. polg. isk. tanár, Túrkeve ; 
Novotny S. Alfonz, prém. kanonok, a Norber t inum igazgatója, Budapest ; 
Németh Sámuel, ev. főgimn. igazgató, Felsőlövő ; Csipak Lajos dr., főgimn. 
tanár , Csikszereda ; Kádár Ferenc, főgimn. tanár , Csíkszereda ; Paulovics 
István, bölcs, halig., Bpest ; Kardos Lajos, bölcs, halig., Bpest ; Szolnoki 
János, bölcs, hall., Bpest ; Osztojics Tihamér dr., a szerb Matica főtitkára, 
Újvidék ; Székely Erzsébet, bölcs, halig., Bpest ; Feleky Károly, színigaz-
gató, New-York ; Pivány Jenő, író, Philadelphia ; Vámos Etelka, bölcs, 
halig., Bpest ; Weisskopf Lenke, bölcs, halig., Bpest (aj. a t i tkár) . 

Bendkívüli taggá megválasztatott : Szilasi Klára, bölcs, halig., Bpest 
(aj. a t i tkár). 

3. Az Irodalomtörténetre újabban előfizettek : Ferenczi В., könyv-
keresk., Miskolcz ; Döme Károly, könyvkeresk., Nagyszalonta ; Teutsch 
Frigyes, könyvkeresk., Segesvár ; Blancz József, könyvkeresk., Pécs ; s a 
következő tanintézetek és könyvtárak : Balázsfalva : Gör. ka th . főgimn. 
tan . könyvt. ; Brád : Áll. polg. főisk. tan. könyvt. ; Budapest : VI. ker. áll. 
főg imn. tan. könyvt. ; VI I I . ker. áll. főgimn. fiókja ; kegyesr. Kalazantinum 
könyvt. ; Csáktornya : áll. tanítóképző int. tan. könyvt. ; Csurgó : Bef. fő-
gimn. tan. könyvt. ; Eger : B. kath. főgimn. tan. könyvt. ; F iume : áll. f. 
keresk. isk. tan. könyvt. ; Gyöngyös : Áll. főgimn. önk. köre ; Késmárk : 
Ev. polg. leányisk. tan. könyvt. ; Léva : B. ka th . főgimn. tan. könyvt. ; 
Marosvásárhely : B. kath. főgimn. és Bef. főgimn. t an . könyvt. ; Máramaros-
sziget : B. kath. főgimn. tan. könyvt. és Bef. lyc. főgimn. önk. köre ; 
Nagyenyed : Bef. tanítóképző int. tan. könyvt. és Bethlen-kollégium önk. 
köre ; Nagykároly : R. kath. főgimn. tan. könyvt. ; Nagytapolcsány : Polg. 
isk. tan. könyvt. ; Privigye : Kegyesr. gimn. tan. könyvt. ; Sopron : áll. 
főreálisk. tan. könyvt. ; Sz. Benedekr. főgimn. önk. köre ; Székelyudvar-
hely : Bef. főgimn. tan. könyvt. ; Ujverbász : Közs. főgimn. tan. könyvt.; 
Újvidék : Áll. polg. leányisk. tan. könyvt. ; Vágujhely : Izr. alreálisk. tan. 
könyvt. ; Zalaegerszeg : Áll. f. keresk. isk. tan. könyvt. ; Zilah : Wesselényi-
kollégium tan. könyvt. 

Társaságunk tagjainak és előfizetőinek összes száma tehá t 1019. 
Ebből tiszteletbeli tag : 2, alapítótag : 18, rendes tag : 628, rendkívüli 
tag : 49, előfizető : 322. Megjegyzendő, hogy oz összegezésből ki vannak 
tudva mindazok, kik mul t évi tagsági díjukat nem fizették be, viszont 
bele van értve az az át lag 50-re tehető példányszám, mely könykereskedői 
úton kerül forgalomba. 

4. Elnök a mul t febr. 13-iki választmányi ülés által kiküldött hármas 
bizottsággal (Radó Antal, Horvá th János, Pintér Jenő) való megállapodása 
folytán indítványozza, hogy a Badó Antal által javasolt irodalomtörténeti 
kalauz szerkesztésével Király György választmányi tag bizassék meg. — 
A választmány örömmel járul hozzá. Király György hálás köszönetet mond 
a ki tüntető bizalomért. 

5. Vargha Dámján jelenti, hogy az 1912 dec. 7-iki választmányi ülésen 
kiküldött jelölő-bizottság (alelnök, titkár, jegyző, Baros Gyula és Vargha 
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Dámján) a következő rendes tagokat jelöli a még be nem töltött ha t 
választmányi helyre : Babits Mihály, Balassa József, Borbély István, Ha j -
nóczi Iván, Miklós Elemér , Sehöpflin Aladár. — A választmány a jelölést 
elfogadja, eszerint ez m i n t a választmány javaslata kerül a közgyűlés elé. 

6. Titkár bemuta t j a a március 1-én tartandó első rendes közgyűlés 
p rogrammjá t . Tudomásul szolgál. 

7. Elnök indí tványára a választmány számadásvizsgálókul Tolnai 
Vilmost , Imre Sándort ós Oberle Károly t választja meg. 

8. Péntáros je lentést tesz a Társaság vagyoni állapotáról s előter-
jeszt i az idei költségvetést. Jelentése szerint: «Társaságunknak az első 
esztendőben pénzügyi szempontból igen nagy nehézségekkel kellett meg-
küzdenie. Tájékozatlanok voltunk az i ránt , mennyire fog szaporodni tag-
j a i n k és előfizetőink száma s nem tud tuk még csak megközelítőleg sem, 
hogy milyen arányban fognak befolyni a tagdíjak és előfizetési összegek. 
Nagyjából elkészítettük a költségvetést, s amennyire lehetett, mindent 
megte t tünk a Társaság pénzügyeinek rendbehozására. Sajnos, bármennyire 
buzgólkodtunk is, n e m akadt Mecenásunk, aki néhány ezer korona meg-
ajánlásával megszabadított volna bennünket az anyagiakkal való küzködés 
fáradalmaitól. Annak ellenére, hogy az első évben teljesen a magunk ere-
jére voltunk utalva, az évi mérleg lezárása nem mutatkozik kedvezőtlen-
nek, sőt alapos a r eményünk arra, hogy a második évben már egy kis 
tőkét is gyűj thetünk Társaságunknak. Az idén nemcsak a Társaság elő-
készítésének, szervezésének és terjesztésének jelentékeny költségeit fizettük 
ki teljesen, hanem az összes irodai költségeket, írói tiszteletdíjakat, apróbb 
nyomtatványok költségeit és a különböző mellékkiadásokat. Sőt kifizettük 
a folyóiratnak mindazon nyomdai számláit is, melyek f. évi január hó l - ig 
átküldettek. Mély köszönettel és hálával kell e helyen is megemlékeznünk 
a vallás- ós közoktatásügyi minisztériumról, mely 2000 koronás évi segé-
lyével nagyot lendí tet t Társaságunk pénzügyein.» — A választmány a 
pénztáros jelentését tudomásul veszi, a vagyonmérleg, zárószámadás és 
költségelőirányzat tételeit megvitatja s átteszi a számadásvizsgáló-bizott-
sághoz. 

9. Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Binder Jenő és Vértesy J e n ő 
vál. tagokat kéri föl s az ülést berekeszti. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság I. rendes közgyűlése. A M a g y a r 
Irodalomtörténet i Társaság 1913. évi március hó 1-én tar tot ta I . rendes 
közgyűlését. 

Elnök: Négyesy László alelnök. 
Jegyző: Kéki La jos . 
Jelen voltak : Beöthy Zsolt, elnök ; Szász Károly és Zoltvány I r én . 

alelnökök ; Horváth János , t i tkár ; P in t é r Jenő, szerkesztő ; Agner Lajos 
pénztáros és Alszeghy Zsolt, Angyal Dávid, Badics Ferenc, Balassa József, 
Bán Aladár, Baros Gyula, Bartha György, Binder Jenő, Bod Károly, Csá-
szár Elemér, Császár Ernő, Dénes Lajos, Erdélyi Lajos, Fónay Gábor, 
Fó t i Lajos, Frencz Géza, Gedai József, Gesztesi Gyula, Gönczy Is tván, 
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Gragger Bóbert, Gulyás Pál, György Lajos, H a n n o s Sándor, Havas István, 
Hegedűs István, Illés Gyula, Imre Sándor, Kappel Gyula, Király György, 
Komlós Aladár, Korpás Ferenc, Lampér th Géza, Laczkó Géza, Lengyel 
Miklós, Marczinkó Ferenc, Marton József, Melich János, Miklós Ferenc, 
Morvay Győző, Német Károly, Németh Sándor, Németné Langheim Irma, 
Oberle Károly, Orbán János, Pais Dezső, Pap Pároly, Papp Ferenc, Petri 
Mór, Prónai Antal, Reichard Piroska, Bévhegyi Rózsi, Riedl Frigyes, 
Rubinyi Mózes, Sajó Sándor, Schöner Ferenc, Sipőtz Pál, Szemkő Aladár, 
Szentpétery Imre, Szigetvári Iván, Szinnyei Ferenc, Szőts Gyula, Tompa 
Béla, Tordai Ányos, Trócsányi Zoltán, Vargha Dámján, Vargha Ilona, 
Velledits Lajos, Verő Leó, Versényi György, Vértesy Jenő, Vilner Ferenc, 
Vissnyovszky Rezső, Viszota Gyula és Zlinszky Aladár tagok. (Összesen : 82.) 
Ezenkívül számos vendég. 

1. Négyesy László alelnök az Irodalomtörténet jelen füzetében közölt 
s élénk figyelemmel hallgatott és nagy tetszéssel fogadott elnöki beszéd-
del a közgyűlést megnyit ja . 

2. Horváth János t i tkár előterjeszti az Irodalomtörténet jelen füzeté-
ben közölt t i tkári jelentését, melyet a közgyűlés tudomásul vesz s egy-
szersmind az elnök indítványára buzgó munkásságukért meleg köszönetet 
mond a t i tkárnak és szerkesztőnek. 

3. Elnök indítványára a közgyűlés szavazatszedő-bizottságul Viszota 
Gyula elnöklete alatt Baros Gyulát és Vértesy Jenőt küldi ki. A szavaza-
tok összegyűjtéséhez szükséges rövid időre elnök a közgyűlést fölfüggeszti. 
Miután a bizottság a szavazatok összeszámlálása végett a mellékterembe 
ronul , elnök a gyűlést ismét megnyit ja . 

4. Beöthy Zsolt elnök fölolvassa az Irodalomtörténet jelen füzetében 
közölt tanulmányát : A Zrinyiász magyarázatához. Az elnöklő alelnök 
indítványára a közgyűlés a legmelegebb köszönetét fejezi ki a tar ta lmában 
mély és tanulságos, formájában megkapó szépségű előadásért. 

5. Imre Sándor előterjeszti a megjelenésben betegségétől akadályo-
zott Tolnai Vilmos helyet t a számadásvizsgáló-bizottság (melynek mun-
kájában Tolnai Vilmos helyett Pintér Jenő vett részt harmadikul) jelen-
tését a Társaságnak 1912. évi bevételeiről, kiadásairól és vagyonmérlegé-
ről, továbbá az 1913. évi költségelőirányzatról. A közgyűlés a jelentést 
tudomásul veszi, a pénztárnoknak az 1912. évre a fölmentést megadja s 
egyszersmind köszönetet szavaz neki buzgóságáért. 

6. Viszota Gyula, a szavazatszedő-bizottság elnöke, kihirdet i a szava-
zás eredményét. Összesen 68 szavazatot adtak be s választmányi tagokul 
megválasztattak : Alszeghy Zsolt (61), Angyal Dávid (65), Babits Mihály 
(65, új), Balassa József (53, új), Baros Gyula (68), Borbély István (57, új), 
Császár Elemér (66), Császár Ernő (66), Csűrös Ferenc (64), Czapáry 
László (68), Czeizel János (67), Elek Oszkár (63), Endrődi Sándor (68), 
Ferenczy József (67), Gárdonyi Géza (67), Hajnóczi Iván (49, új), Hegedűs 
Is tván (67), Imre Sándor (67), Kari Lajos (60), Király György (68), Ma-
darász Flóris (67), Miklós Elemér (62, új), Papp Ferenc (67), Schöpflin 
Aladár (58, új), Szily Kálmán (68), Szinnyei Ferenc (68), Tolnai Vilmos (68), 
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Váczy János (68), Várdai Béla (67), Weber Arthur (65). Ezeken kívül sza-
vazatokat kaptak : Melich János (27), Gombocz Zoltán (16), Bán Ala-
dár (7), Birkás Géza (7), Dengi János (7), Benedek Marczell (6), Pais 
Dezső (4), Sajó Sándor (3), Kristóf György (2), Binder Jenő (1), Dénes 
Lajos (1), Fót i Lajos (1), Gagyhy Dénes (1), Galamb Sándor (1), György 
Lajos (1), Haraszt i Gyula (1), Heinr ich Gusztáv (1), Kuncz Aladár (1), 
Lengyel Miklós (1), Máté Lajos (1), Morvay Győző (1), Olgyai Bertalan (1), 
Sik Sándor (1), Tompa Béla (1) és Verő Leó (1). Elnök a megválasztotta-
kat a választmány tagja inak jelenti ki s ezzel, több tárgy nem levén, a 
közgyűlés véget ér. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1912. évi zárószámadása. 

Bevétel. 
Kor. 

1. Alapítványok 2410.— 
2. Adományok _ 400,— 
3. Tagsági 'd í jak .... ... 5071-8-2 
4. Előfizetési díjak _ „ 2181-50 
5. Kamatok 61'62 
6. Füzetek eladásából ... 75-60 
7. Vegyes bevételek 127-36 

Összesen 10327-90 

Kiadás. 
1. A folyóirat nyomtatása és szétküldése ... 3806-80 
2. Nyomtatványok 545-84 
3. Postaköltség 299-61 
4. Irodai kiadások 556-87 
5. í ró i tiszteletdíjak 1962-— 
6. Könyvárusnak engedmény_ 50-85 
7. Törzsvagyonhoz csatoltatik 2410-— 
8. Szolgák 118-70 
9. Vegyes kiadások ... 74-42 

10. Maradvány az 1912. év végén .... 502-81 
Összesen 10327-90 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1913. évi költségelőirányzata. 

Bevétel. 
Kor. 

1. Mult évi maradék 502-81 
2. Tagdíjhátralékok 1432-50 
3. 1913. évi tagdíjak 5500-— 
4. Előre fizetett tagdijakból 200-— 
5. 1913. évi előfizetési díjak 3300-— 
6. Előre fizetett előfizetési díjakból 200-— 
7. Hirdetésekből 1200— 
8. Alapítványok kamataiból 185-— 
9. Kormánysegély ... 200Q-— 

Összesen 14520-31 
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Kiadás. 

1. Nyomdai tartozás 1912-ről 
2. A folyóirat nyomtatása és szétküldése. 
3. Tisztviselők tiszteletdíja 1912-ben _ _ 
4. Tisztviselők tiszteletdíja 1913-ban . 
5. í r ó i tiszteletdíjak 
6. Szolgáknak .. _ 
7. I rodai kiadások 
8. Vegyes kiadások _ _ .„ . 
9. Egyenleg, azaz 1913. évi maradék__ 

2500'— 
5500-— 
1550-— 
1600-— 
2000-— 

100-— 
500-— 
100-— 
670-31 

Összesen 14520-31 

Egy megbízott irodalmi szakértő. I f júsági könyvtára ink ügye döntő 
fordulathoz ju to t t azzal a könyvtárjegyzékkel, melyet a közoktatásügyi 
minisztér ium megbízásából Szemák István áll í tott ö s sze 1 : megsúlyos-
bítva jegyzékét azzal a meglepő miniszteri rendelettel, hogy csak 
olyan könyvek maradhatnak i f júsági könyvtárainkban, melyek e jegyzék-
ben megvannak ! Minthogy if j . könyvtáraink ügye szoros kapcsolatban 
van a magyar irodalmi oktatás sorsával, kötelességünknek véljük e jegy-
zékkel foglalkozni, főképen a legfelső-fokú, irodalomtörténeti oktatás (VII. 
és VIII . osztály) szempontjából. Előrebocsátjuk, semmi kifogásunk nincs 
egy ilyen kánonszerű katalógus ellen, sőt csak örömmel üdvözölhetjük a 
minisztér ium ez intézkedését : igazán itt az ideje, hogy kiszorítsuk i f jú-
sági könyvtárainkból a számtalan oda nem való m u n k á t . Az a kérdés azon-
ban, vájjon ez a Szemák-féle jegyzék megfelel-e céljának, megfelel-e első-
sorban irodalmi oktatásunk követelményeinek s régi tradícióinak. Sajnos, 
első pillantásra nemmel kell felelnünk. E jegyzék még első alakjában (1892) 
valahogy megfelelt, hiszen több kiváló szakember közreműködésével ké-
szült, mostani alakjában azonban nem haladást, hanem szomorú hanyat lás t 
jelent régi formájához képest. Csak néhány odavetett adattal akarom iga-
zolni legfeltűnőbb hiányait. Bemekíróink közül Arany Lászlónak, Besse-
nyeinek, Bolyainak, Vajda Jánosnak még csak nevével sem. találkozunk. 
Mellőzi Vörösmarty drámáit, Kisfaludy Sándor Himfyjét ; Keménytől 
Gyulai Pál, Özvegy és leánya stb., Eötvöstől a Nővérek indexre kerültek: 
Nem is szólva számos kisebb jelentőségű, de i rodalmi olvasmányainkban 
mégis csak szereplő munkáról, melyek ma m á r olcsó és megbízható, sőt 
egyenesen iskolai kiadásokban közkézen forognak, pl. a Magyar Könyvtár-
ban Katona La jos kiadványai. (Az it teni Gesía-kiadás ment azon «fertel-
mek»-től, melyek Szemákot annyi ra megbotránkoztatják.) Ujabb szépirodal-
munkkal a jegyzék bevezetésében röviden végezve (két ujságkrit ika alapján), 
hiába keresnők benne pl. Eötvös Balatoni Utazását vagy Gárdonyitól az 
Egri csillagokat, nem is szólva Herczegről (mindössze három könyve sza-
lonképes) ; ezek pedig nemcsak az ifjúság kedves olvasmányai, h a n e m sok 

1 Ifjúsági könyvtárjegyzék. A középfokú iskolák ifjúsági könyvtára i 
számára. A nagym. vallás- és közoktatásügyi miniszjterium megbízásából 
•összeállította Szemák István. Budapest , 1912. 170 1. Ara 4 kor. 
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tankönyv is szemelvényeket vett át belőlük. A magyar irodalomtörténet-
irás ép ilyen mostoha elbánásban részesül : hiányzanak Gyulai Pál kritikai 
dolgozatai, Salamon Ferenc tanulmányai, Péterfy Jenő művei, hiányzik 
Ferenczi Petőfije (de ott szerepel Máté Lajos Petőfi-drámája.) E tekintet-
ben annyira megy Szemák, hogy az Akadémiának is szemére veti, miért 
nem ad ki olyan tudományos munkákat, melyek «az iskola szükségletét 
tartanák szem előtt». Mintha egy hetedik vagy nyolcadik osztályos tanuló 
nem olvashatná tanulsággal, sőt élvezettel Carlyle, Buskin vagy Emmerson 
könyveit. Ha utóbbi időben tanári köreink ismételten hangsúlyozták a 
világirodalom klasszikusainak behatóbb olvasását, ez a jegyzék, min tha 
éppen felelni akarná rá azzal, hogy Ariosto, Beranger, Burns, Byron, Heine, 
Hugo, Lamartine, Leopardi, Longfellow, Moore, Musset, Ossian, Petrarca, 
Rousseau, Uhland neveit végkép kiküszöböli, hogy csak azokat említsem, 
kiknek művei számos megbízható fordításban forognak közkézen. Vagy 
ezeket is csak olyan másodrangú íróknak tartja, mint a 13. lapon Sacher-
Masoch és Saphir társaságában említett Prosper M.-t, ki alatt igazán nem 
tudom, vájjon valójában P. Mériméet érti-e ? Nem is szólva arról, hogy 
Schiller ifjúkori drámái (Don Carlos is!), Goethe Werther-e, Faustjar 

Lessing Nathan-ja Shakspeare legtöbb drámája még mindig ki vannak 
zárva belőle. Ha pedig e válogatás elvei után érdeklődünk, sok mindenféle 
naivitást tár föl előttünk a jegyzék bevezetése, de főképen két dolgot tu-
dunk meg belőle: 1. a szerzőnek semmiféle kellően megállapodott elvi ál-
láspontja nincsen, 2. hiányzik a kellő irodalmi és esztétikai érzéke, amit 
a fenti adatok is igazolnak. Igaz, hogy szerepelnek benne magas szempon-
tok : vallás, erkölcs, hazafiság, miknek jelentőségéhez szó se fér, de ezek 
e jegyzékben csak nevük szerint élnek : a prüdéria az, ami valójában tol-
lát igazgatja. Mert csak ez ütközhet meg pl. Shakspeare János királyában 
vagy Jókai Domokosok c. regényében ós zárhatja el a többi remekeket egy 
hetedik vagy nyolcadik osztályos tanuló elől. Ez készteti a szerzőt, hogy 
tartufei szemüvegével «pornografikus mondatokat» (sic !) hajhásszon föl 
klasszikusainkban s ezek alapján követelje az irodalmi olvasmányok reví-
zióját. (Hogy a tanterv felfogása nem tetszik neki, azt nyíltan kifejezésre 
is ju t t a t j a : sok könyvet csak azért vett föl, mert különben «összeütközésbe 
jöttem volna a tantervvel és didaktikai követelményekkel !» Bev. 9. lap. 
Vagy 1. amit Jósika regényeiről mond : «Alig van köztük egy-kettő,, 
melyek pedagógiai szempontból többé-kevésbbé nem esnének kifogás alá!» 
Annyira leköti figyelmét a kényesebb mondatok s kifejezések hajhászása, 
hogy nem veszi tőlük észre az egész műalkotás kifejezett, erős morális 
tendenciáját). Pedig nem ezek a mondatok azok, melyek az ifjúságot meg-
mételyezik, nem az erkölcse forog veszélyben, hanem igenis az ízlését, 
nyelvérzékét, Ítélőképességét sértik és megmérgezik az olyan olvasmányok, 
melyektől pedig hemzseg ez a könyvjegyzék : a német ifjúsági regény-
gyárak összes képviselői : Hoffmann. Nieritz, Höcker, Schmid teljes számban 
képvise've vannak. Miért veszi fel ezeket Szemák az ajánlott könyvek 
közé, Tűikor ezeket saját hazájukban maguk a német könyvtárak is rég 
szemttre dobták? (L. a szerzőtől is dicsért Ellendt-féle jegyzéket. Szemák 
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ellenben így nyilatkozik : «A tudományos szempontot, a munka nyelvét, 
stílusát tekintve, ereszben nem já r tunk el szigorúan. Ezen szempontok figye-
lembe vételének erőltetése nem egyéb kicsinyes fontoskodásnál. 8.1.) Mennyi-
vel fölötte áll e tekintetben a német Heinrich Wolgast folyóirata (Jugend-
schriftenwarte) s kitűnő könyvei (pl. Das Elend unserer Jugendliteratur. 
Teubner), melynek elvei ma m á r átmentek a köztudatba (1. a Rein-féle 
pedagógiai lexikon Schülerbiblioteken cikkét.) Ezek hatása alatt épen a 
remekírókban s nem a speciálisan gyermekek számára írott könyvek-
ben keresik az ifjúság legnemesebb olvasmányait. (Theodor Storm elve : 
Wenn du für die Jugend schreiben willst, so darfst du nicht fü r die 
Jugend schreiben.) Az a legnagyobb hibája Szemák új jegyzékének, hogy 
nem szakértők hozzájárulásával, s kellő irodalmi és kr i t ikai érzék nélkül 
készült. Ennek bizonyítására a már mondottakon kívül elég az Ifjúsági 
könvtárjegyyzék c. folyóirata bírálataira hivatkoznunk. Ilyen körülmények 
között ezt a könyvtárjegyzéket nemcsak hiányosnak, de egyenesen meg 
nem felelőnek kell mondanunk. Mi magyar irodalomtörténészek, ha nem 
akarjuk, hogy belőle irodalmi oktatásunkra kár származzék, még könnyen 
segíthetünk a dolgon, a mennyiben saját felelősségünkre — ezt a jogot 
biztosítja számunkra a miniszteri rendelet — megtar tunk ifj. könyvtáraink-
ban olyan munkát, melyet nem nélkülözhetünk, de azért szót kell emel-
nünk a Szemák-féle katalógus hibái ellen, mielőtt még valamelyik túlbuzgó 
kollegánk kiselejtezi az if j . könyvtárból klasszikusainkat s beszerzi helyettük 
May Károlyt vagy Hoffmann Ferencet. 

KIRÁLY GYÖRGY. 

Levél a szerkesztőhöz. — Igen tisztelt Szerkesztő Úr ! Nagyrabecsült 
folyóiratának márciusi számában sok jóakarattal emlékszik ineg a Fővárosi 
Könyvtárról, de egyúttal olyan kifogásokat is tesz, amelyekről nem sze-
retném, hogy épen jóhiszemű körökben gyökeret verjenek. Az egyik kifo-
gás az, hogy könyvbeszerzésünk egyoldalú, «mert a szociológián kívül a 
többi tudományokkal nem törődnek». Legyen szabad ezzel szemben csupán 
Értesí tőnkre utalni, amelyben ú j szerzeményeink jegyzékét szakok szerint 
közöljük. Mindenki lá tha t ja abból, hogy nem elvétve, nem is százával, de 
ezrével vásároljuk az összes, a szociológián kívül eső tudományszakok 
köréből a könyveket. Egészen pontos számadatokkal is szolgálhatok : 
1912-ben a könyvtár feldolgozott gyarapodása kitet t 7160 művet , 10,278 
darabban. Ebből a mi osztályozási rendszerünk szerint kívül esett a szo-
ciológia, szociálpolitika, közgazdaság és közigazgatás körén 2055 mű, 
2962 darabban. Én azt hiszem, hogy igen sok nagynak nevezett magyar-
országi általános könyvtár igen büszke volna, ha összes, minden szakból 
való, beszerzése ennyire rúgna. Elismerem azonban, hogy a mi összes 
beszerzésükhöz képest a nem szociológiai irodalomnak ez a hányada 
kicsiny. De a Fővárosi Könyvtár önkorlátozása a társadalomtudományokra 
céltudatosan, és azt hiszem, igen jó okokból történik. Amikor három óv 
előtt megindult a mozgalom a főváros közigazgatási könyvtárának nyilvá-
nos könyvtárrá fejlesztése érdekében, számot kellett vetnünk azzal, .'. hogy 
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Budapest olvasóközönségének könyvszükségletét mennyire elégítik ki a 
meglévő könyvtárak, és 2. m i t tehet majd anyagi és személyi erői és 
lehetőségei pontos és óvatos mérlegelése alapján az ú j nyilvános könyvtár, 
hogy lehetőleg a többi könyvtár által nem fedezett szükségletet elégítse 
ki. Az első kérdésre vonatkozó vizsgálatom lesújtó volt. Nem ismételhetem 
itt meg mindazt , amit «Emlékirat községi nyilvános könyvtár létesítéséről 
Budapesten» c ímű hivatalos előterjesztésemben erről elmondtam. De egy 
adatát itt is m e g kell, hogy emlí tsem. Ez az, hogy 1907-re nem kevesebb 
mint kilenc legnagyobb budapesti könyvtár gyarapodási számait és könyv-
beszerzési dotációját kellett összeadnom, hogy elérjem egyetlen bécsi könyv-
tár, az Egyetemi könyvtárnak megfelelő summáit . Pedig hol állott a bécsi 
Egyetemi könyvtárnak 104,000 Ii-nyi dotációja a Library of Congress és 
a British Museum Va milliójától, a Königliche Bibliothek és a Bibliothèque 
Nationale V* milliójától, stb. ! Es ha azóta valamivel javultak is a viszo-
nyok : lehet-e m é g ma is csak gondolni arra, hogy egy magyarországi 
tudományos könyvtá r a tudományok minden ágát egyformán gondozza, 
amikor olyan külföldi könyvtárak, amelyek a mieinknél tízszer-tizenötször 
nagyobb összeget fordí thatnak könyvvásárlásra, n e m tehetik ! És ezzel 
megadódott a felelet a második kérdésre is : a főváros nyilvános könyv-
tára csak az esetben teljesíthet m a j d valóságos, nemcsak színleges hiva-
tás t a budapesti könyvtárak között, ha követi azt a világszerte erősbödő 
áramlatot, hogy a legáltalánosabb keretben gondoskodván a szórakoztató 
és ismeretterjesztő irodalom terjesztéséről, tudományos részében egy szi-
gorúan körülhatárol t tudományágra speciálizálja magát . Mint fiatal könyv-
tá rnak oly szakra kellett adnunk magunkat , amelyet idáig keveset művel-
tek, de amelyben valamelyes eredményeink nekünk mégis voltak. Minek 
vennők mi pl. a technika i irodalmat, amikor az a Műegyetem szép könyv-
tá rában amúgy is megtalálható ? Vagy nem volna-e pénz- és munkapazar-
lás, azonkívül pedig teljesen reménytelen törekvés, ha mi a Múzeumi 
Könyvtár Hungaricum-gyűj teményének akarnánk versenyt csinálni ? Spe-
ciálizálódnunk kell tehát , ki kell választanunk egy oly szakot, amelyet 
mások kevésbbé művelnek és amelyben megközelítőleg a tudomány szín-
vonalán maradhatunk. És az erők célszerű szervezése érdekében propa-
gá l t am hasonló önkorlátozás és ebből folyó munkamegosztás eszméjét az 
összes budapesti tudományos könyvtárak között. Nem hiszem, hogy az a 
körülmény, hogy az 1907 óta eltelt négy év mul tán m á r csak négy nagy 
könyvtárunk számait kell összeadnunk, hogy a bécsi Egyetemi könyvtárét 
megkapjuk, változtatna a dolgon. Mer t az 1907-iki adatokkal szerepelt 
ki lenc budapesti könyvtárhoz még mindig hozzá kell csapni egy tizediket, 
hogy csak a Hofbibliothek-ét elérjük, ami 150,000 К ; és a két bécsi 
könyvtárnak, az egyeteminek és az udvar i könyvtárnak dotációja még 
mind ig nagyobb, m i n t az összes budapest i könyvtáraké együtt. Miféle 
általánosság lehet i lyen körülmények közt az, amit pl. a mi Egyetemi 
könyvtárunk 33,000 K-val elérhet, szemben a bécsinek 108,000 K-jával ? 
A stat isztika szerint lehet általános, de hogy minőségileg is az legyen, 
teljes lehetetlenség. És ugyanez áll a rány lag jóval nagyobb dotációja elle-
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nére a Fővárosi Könyvtárra is. És ezért tar tom m a is, hogy a városi 
nyilvános könyvtár tudományos részében a tá rsadalmi tudományoknak 
körére kell hogy szorítkozzék, ha tudományos igényeket akar kielégíteni. 

Súlyosabb Szerkesztő úrnak második vádja. Azt mondja Szerkesztő úr : 
«Az meg egyenesen bántó, mennyire mellőzik a magyar könyveket . . . 
Némi túlzással azt lehetne mondani , hogy e helyen egy könyvre nézve a 
legjobb ajánlólevél, ha nem magyar nyelvű.» Csodálom, hogy olyan könyv-
tárról mondják ezt, amely a legutolsó, nem egészen három év folyamán a 
következő nagy gyűjteményeket váltotta magához : Szüry Dénesnek a 
magyar irodalom első kiadásait és a reform korszak politikai i rodalmát 
r i tka teljességgel tartalmazó könyvtárát (22,000 K) ; Ballagi Gézának egye-
dül álló, több m i n t 10,000 drb-ot számláló magyar politikai röpirat-gyűj-
teményét (15,000 K) ; gróf Dessewffy Lajos hagyatékából a magyar törté-
netírás forrásmunkái t (6000 K) ; Hentaller Lajos szabadságharci gyűjte-
ményét (5000 K), és minduntalan sok kisebb gyűj teményt . Igaz, hogy eze-
ket a gyűjteményeket nyomorúságos helyiségi viszonyaink miat t törzs-
anyagunkba még be nem olvaszthattuk és azok egyelőre, bár földolgozva, 
a régi országház egy fűthetlen és csak mesterségesen világított helyiségé-
ben vannak elraktározva. Annál jogosabban uta lhatok 1912-ben törzsállo-
mányunkba bedolgozott, tehát a közönségnek is hozzáférhető, gyarapodá-
sunk számadataira. Az elmúlt évben a feldolgozott gyarapodásból 2349 mű, 
illetve 3762 darab volt magyar nyelvű, vagyis az összes gyarapodásnak 
egyharmada. Minthogy magyar könyv a szépirodalmon kívül, de beleértve 
a természettudományt, a hi t tudományt , vagy a nyelvészetet épen úgy, mint 
a naptárakat , a tankönyveket, a címtárakat stb., a Könyvkereskedők Év-
könyve szerint alig jelenik meg egy évben 1500-nál több (1911-ben kb. 1472), 
alig hiszem, hogy csak «némi túlzással is» lehetne azt mondani, hogy 
nemcsak minden, könyvtárunk keretébe tartozó magyar könyvet nem veszünk 
meg, hanem ne igyekeznénk a könyvtárnak a régebbi magyar irodalomban 
lévő hézagait is pótolni. Sőt merem azt is mondani , hogy «e helyen egy 
könyvre nézve a legjobb ajánlólevél» igenis az, hogy magyar nyelvű, mert 
sokkalta liberálisabban értelmezzük a könyvtár határait , ha magyar könyv-
ről van szó, min t az idegennyelvü könyvekkel szemben. Igen sok könyvet 
veszünk m e g csak azért, mer t magyar, egyszerűen azért, mer t többen 
olvassák majd , amit, ha idegennyelvű, i rgalmatlanul kiküszöbölünk. És 
ugyan hány könyvtár van Magyarországon, amelyben pl. 194 magyar folyó-
irat ós lap áll az olvasóknak bármikor rendelkezésükre ? Hogy amellett 
az idegen nyelvű gyarapodás kétszer akkora, min t a magyar nyelvű ! Ezzel 
szemben azt kérdem : hányszor akkora a kultúrországok irodalmi produk-
ciója, min t a magyar irodalmi termelés ? N e m kétszer, nem is hússzor, 
de kb. harminc-negyvenszer. 

Legyen szabad végül szóvá tennem egy burkolt kifogását is, amely 
ebben a mondatban nyilatkozik meg : «évi 33,000 К könyvszámlával szem-
ben a személyzeti kiadás mindössze 64,000 К». Azt hiszem nincs okunk 
szégyenkezni azért, hogy személyzeti k iadásunk «mindössze» kétszer akkora, 
mint a könyvekre kiadott összeg, mikor J . D. Brown szerint az amerikai 
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és angol könyvtárakban a személyzeti kiadás átlag pontosan 21/3-szor 
akkora, min t a gyarapítási költségek.'1 Az összes kiadásokból pedig köny-
vekre j u t Amerikában 20-2%, Angliában 15%, minálunk ellenben 23'2%. 
Természetesen sok függ a helyi viszonyoktól és attól is, hogy a személy-
zet mi t csinál : egy katalógust-e vagy hármat ; publikál-e gyarapodási 
jegyzékeket és bibliográfiákat vagy nem ; igyekszik-e az olvasóknak kezükre 
já rn i vagy sem stb. ? Általában azonban nem hiszem, hogy akár a sze-
mélyzeti kiadások legkedvezőbb aránya, akár a személyzet szolgáltatásai 
tekintetében a Fővárosi Könyvtár a la t ta maradna a magyar át lagoknak. 

Szerkesztő úr maga is dicsérettel említi meg könyvtárunk igyekeze-
tét, hogy az olvasók kívánságait lehetőleg kielégít jük és hogy a lkalma-
zottaink előzékenyek a közönséggel szemben. Az utóbbi dicséretnek, m i n t 
a könyvtár vezetője, őszintén örülök. Tény az, hogy oly előzékenységgel 
igyekszünk bánni a közönséggel, m i n t egy üzlet személyzete a vevőkkel 
és oly sa jnála t ta l nézünk egy kielégítetlen olvasó után, mint egy keres-
kedő a vásárlás nélkül távozó vevő u tán . Szeretnők azonban, ha a közönség 
minél kevésbé volna megelégedve azzal, amit könyvtárunk, sőt könyvtára ink 
általában nyú j t anak . Legvérmesebb á lmunk az az idő, amikor a napi saj-
tóban heves és kíméletlen cikkek jelennek meg könyvtáraink ellen, me lyek 
fölvilágosítanák a közönséget arról, hogy mily követelményeket lehet 
támasztani egy modern könyvtárral szemben, hogy végül összes il letékes 
köreink tennének valamit a közönség jogos fölzúdulása alapján könyv-
tára ink mostani állapota ellen. 

Bocsásson meg Szerkesztő úr, hogy válaszom ilyen hosszúra nyúl t , 
de épen a jóhiszemű közvéleménnyel szemben kötelességemnek érzem, 
hogy a Fővárosi Könyvtár körül bur jánzó babonákat olykor a tények és 
az igazság világításába helyezzem. Fogadja őszinte köszönetemet azért , 
hogy erre módot nyúj to t t . 

D r . SZABÓ ERVIN, 
a Fővárosi Könyvtár igazgatója. 

A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke. 
Szigligeti Ede : Gritti. Eredeti szomorújáték öt felvonásban. Kiadta és 

bevezette Morvay Győző. Budapest, 1913. 167 1. Franklin-Társulat . Frankl in-
nyomda. (Olcsó Könyvtár . 1685—1688. sz. Ára 60 fill.) 

Morvay Győző az l»46-iki kiadás alapján rendezte sajtó alá Szigligeti-
nek ez egyik sikerültebb történeti színdarabját . Összehasonlította a Magy. 
Nemzet i Múzeumban őrzött cenzúrai példánnyal is, melynek jelentéktelen 
eltéréseit jegyzetekben közli a szöveg alat t . Bevezetése bő és tanulságos 
tájékoztatással szolgál s ellát a darab helyes értékelésének minden feltéte-
lével. Fest i a kort , melyben a történeti t á rgyak iránt i érzéket politikai 
okok is fejlesztették, amely azonban szeszélyes romant ikával tarkít ja a 
tör ténet i valóság ábrázolásait. Végigtekint Szigligeti korábbi történeti szín-

1 J . D. Brown, Guide to librarianship. London, Libraco 1909. 89. old. 
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művein s közös hibájokul a fiktív elem túltengését állapítja meg, ami t a 
történeti monográfiák akkori h iánya is magyaráz. Gri t t i Lajos a lakjának 
történeti ismertetése után szószerint közli Fessier megfelelő fejezetét, a 
darab tulajdonképeni forrását s ugyancsak szószerint az egykorú saj tó nyi-
latkozatait a darabról s végül, mintegy a mai ál láspont jelzéséül : Bayer 
József és Gyulai Pál véleményét. A kiadott darabnak efféle bevezetésekben 
szokásos, bő 1ère eresztett «méltatása» helyett , igen célszerűen, azon 
dokumentumok közlésére szorítkozik, melyek alapján az olvasó maga 
alkothatja meg a maga véleményét. g. gy. 

Pázmány Péter fejlődése. Köszöntő a Pázmány-serleggel a Pázmány-
Egyesület j anuá r 30-án tar to t t lakomáján. Mondotta Dudek János egyet, 
ny. r. tanár. Budapest, 1913. Itt 1. Stephaneum-nyomda. 

A feltűnően ízléses kiáll í tású füzetben legkiválóbb katholikus hittudó-
saink egyikének, Dudek Jánosnak Pázmány-jellemzését olvassuk. Dudek 
a bevezető sorok után fölveti azt a problémát, hogyan fejlődött Pázmány 
nagy férfiúvá s mi az oka, eddig még földerítetlen rejtélye, sikereinek ? 
Pázmány rendkívüli tehetségei egymagukban n e m magyarázzák meg ki-
elégítő módon nagy hatásának titkát. «Tudjuk ugyanis a köztapasztalat-
ból, hogy a legfényesebb tehetség is csak olyan, mint a növény ; még a 
legerőteljesebb sem fejtheti k i díszeit, ha megfelelő talajba n e m kerül, ha 
a körülmények nem kedveznek neki. Sőt olcsenevész, ahelyett, hogy kifej-
tené pompáját , melyre képesítve van. Megfelelő miliő kell a tehetségnek 
is, hogy érvényesülhessen.» Dudek szerint a rejtély kulcsa az, hogy Páz-
mányt Forgách Ferencz gróf nyitrai püspök fedezte föl és növesztette 
meg. Forgách nélkül Pázmány «bizonyára jeles tanár lehetet t volna a 
gráci egyetemen, vagy hazájába visszatérve, jeles hittérítő, m i n t Szántó, 
Balásffi vagy mint Bethlen Gábor kedveltje, a neves bibliafordító : Káldi 
György; de nem a magyar történet nagynevű Pázmányja.» 

Szerző előadása kissé rapszodikus. Állításai itt-ott, főleg a bevezető 
részben, jegyzetszerűen vannak egymás mellé sorakoztatva; nincsenek 
szorosabb összefüggésben egymással, nem folynak egymásból. Bántóbb 
dolog, hogy Pázmányt ok nélkül kisebbíti. Sajátszerű módon s bizonyára 
akaratlanul. Hiszen ha be tudná bizonyítani föltevését ! De egy tetszetős 
ötletet Pázmány rovására ítéletté szélesíteni s Pázmány mellé, vele szinte 
egyenrangú társ gyanánt, Forgách Ferencet odaállítani, sőt némely tekin-
tetben Pázmány fölé helyezni : ez nem történhetik a «magyar bíboros 
Cicero» nagy szellemének sérelme nélkül. Kénytelenek vagyunk megálla-
pítani, hogy a nagytudású szerző megcsuszamlott s egy példa, egy hason-
lat, egy tetszetős szónoki fogás kedvéért akaratlanul is lejjebb szállította 
Pázmányt arról a magaslatról , melyre az irodalomtörténeti és történeti 
közvélemény helyezte. A probléma s a «rejtély» megoldására csak azért 
volt szüksége, hogy beszéde második felében rámutasson fejtegetései csat-
tanójára, arra, hogy ma is vannak kiváló tehetségek, Pázmányok a katho-
likus irodalomban, de hiányzanak a Forgách Ferencek. Ez igaz lehet, de 
mire való az erőszakos kapcsolat ; mi szükség arra, hogy a katholikus 
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püspököknek szóló tanulságos lecke kedvéért Pázmány Péter, a n a g y 
tényező, Forgách Ferenc függvényévé fokoztassék le ? 

Halász Imre: Bismarck és Andrássy. P o l i t i k a i t a n u l m á n y . B u d a p e s t , 
1913. 300 1. Franklin-Társulat . Ára 6 K. 

E nagyszabású politikai t a n u l m á n y a magyar irodalomtörténet m u n -
kásait is érdekelheti azon részletek kapcsán, melyek Széchenyire, Kossuthra, 
Deákra, Eötvös Józsefre, Kemény Zsigmondra és Teleki Lászlóra vonatkoz 
nak. Magas szempontú, erős kr i t iká jú , s e mellett mégis könnyed st í lű 
összefoglalás. A k i tűnő publicista Bismarck és Andrássy államférfiúi pá-
lyájá t gondosan kidolgozott világtörténeti keretben áll í t ja az olvasó elé-
különösen méltatva a magyar és német kölcsönhatásokat. Kívánatos volna, 
hogy e nagytudású írónak régebbi dolgozatai is mielőbb mogjelenjenek 
önálló gyűjteményben. 

Croce : A tiszta intuicio és a művészet lírai jelleme. Fordította : Kiss 
Ernő. Kolozsvár, 1912. 52 1. Stief-nyomda. 

Mutatvány Benedetto Croce esztétikai fejtegetéseiből. — Kiss Ernő 
kolozsvári unitárius főgimnáziumi t a n á r magyarra fordítot ta a nagynevű 
olasz bölcselő esztétikáját (4. kiad. Bar i , 1912.) s e munká ra most bocsá-
tot ta ki az előfizetési felhívást (37 ív, ára 10 kor.). Croce esztétikája egyike 
az újabb esztétikai irodalom legkitűnőbb alkotásainak. Mindenképen kívá-
natos, hogy a magyar fordítás, melyet Kiss Ernő a m a g a költségén nyo-
mat ki, megfelelő támogatásban részesüljön, főleg a tanár i és ifjúsági könyv-
tárak részéről. 

Új könyvek és füzetek. — Anthologia az újkori görög nép költészeté-
ből. Száz görög dal. Fordí tot ta , bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Vértesy 
Dezső. Budapest, 1913. 184 1. Frankl in-Társula t . Ára 4 kor . (A kötet nye-
resége műfordító-irodalmunknak. Néhány darabját a népköltészet kutatói 
is tanulsággal o lvasha t ják ; így különösen az «Árta hídja» című mondát, 
mely nem egyéb, min t a mi Kőmíves Kelomennénk mondája . A «Kakukszó» 
meséje azonos Arany János Fülemiléjének meséjével s van olyan vers, 
mely a Kádár Katára és Bankó L á n y á r a emlékeztet.) — Imre Sándor : 
Széchenyi és a magyar nevelés jövője. Budapest , 1913. 22 1. (Különlenyo-
mat a Magyar Társadalomtudományi Szemle 1913. évf. 1. számából. Ismer-
te t tük : I I . 181.) — Olcsó Jókai. Révai-kiadás. Egy-egy szám 40 fillér. 
(111. Egy magyar költő életéből. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Baros 
Gyula. 112. A világlátott fiú. Szent Antal generális. Szinán basa. 
113. A rosszul osztozott testvérek. Nazli Hánem. A faggyúgyertya. 
114—115. Magnéta. 116 — 120. De kár megvénülni.) — Világkönyvtár. 
Bévai-kiadás. Egy-egy kötet ára 1 kor. 90 fill. (Pater Wal te r : A renais-
sance. Ford. Sebestyén Károly). 


