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ceaugnac, Le malade imaginaire, Les fourberies de Scapin, Le 
mariage forcé). — Wycherley : The gentleman Dancing-master 
(L'école des maris) ; Love ina wood (L'école de femmes, L'école des 
maris) ; The plain dealer (Le misanthrope, La critique de l'école 
des femmes) ; The country wife (L'école des maris, L'école des 
femmes). 

Mint e tanulságos jegyzékből kiderül, Molière darabjai közül 
legtöbbet — összesen tizenöt esetben — a L'école des maris-t 
aknázták ki. Ezután jő a Les Précieuses ridicules ez. darab (11 
eset) s nyomban mögötte Monsieur de Pourceaugnac és Le Tar
tuffe (10—10 eset), majd: L'école des femmes, Le bourgeois 
gentilhomme, Le misanthrope, Le médecin malgré lui (7—7 eset) 
s végül L'avare, Les femmes savantes, Les fourberies de Scapin, 
Sganarelle (6—6 eset), míg a többi darab 2—3 esetben adott 
anyagot az angol vígjátékírók műhelyébe. 

Dr. Gulyás Pál. 

Lantos A. 9—10 sz. könyvjegyzéke. (A könyvgyűjtő IIÍ. 
évf. 9—10. sz.) Budapest, 1911. Uránia ny. 8 ° 104 1. 

E gondosan megszerkesztett katalógusban, melynek törté
neti része főleg néhai gr. Dessewffy Lajos gyűjteményéből került 
ki, nem kevesebb, mint 58 drb. 1711. előtti ú. n. régi magyar 
nyomtatvány van felsorolva. Ára legborsosabb gr. Zrínyi Miklós : 
Adriai tengernek syrenaia, Béch, 1651. ez. munkájának hibás 
példánya: 600 K. Mint a buzgó antikváriustól értesülünk, e 
horribilis ár sajtó hiba 200 K helyett. 100 K-n felül állanak, 
még: Apafi: Declaratio, London, 1680. Ára 160 K; Bonfmius, 
Basel 1543. Ára 120 K; Csipkés: Magyar Biblia. Leyden, 1685. 
Ára 160 K; Liszti: Magyar Mars. Bécs, 1653. Ára 250 K és 
Pázmány: Szent írások etc. Bécs, 1626. Ára 150 K. Érdekes 
továbbá a jegyzék azon része, melyben újabb íróink most 
annyira felkapott első kiadásai szerepelnek. Mint már évek óta, 
most is Petőfi vezet. Bitkaságánál fogva nagyobb ára van még 
Katona Bánk bánjának (80 K) ; Gvadányi Falusi nótáriusának 
(45 K) ; Sárosi Arany trombitájának (100 K). A katalógusnak könyv
kedvelőink, jó hasznát fogják látni. G. P. 
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