
Új könyvek. 
A z e r d é l y i s z á s z o k i r o d a l m a élénkségére jellemző 

és igen kedvező világot vet az a serénység, melylyel a Honter-ünnepélyt 
irodalmi alkotásokkal is megörökítem igyekeztek. Egész sorozata jelent 
meg erre az alkalomra az új könyveknek, melyeket a „Vérein für Sie-
benbürgisehe Landeskuude" dísz-közgyűlésén, Brassóban, a nagy refor
mátor emlékünnepén bemutattak. Ilyenek : 

1. Johannes Honterus ausgeivahlte Schriften (Bécs és N.-Szeben 
1898. 212 1.), az író arczképével és az ő „Chorographia Transsylva
niáé", t. i. Erdély térképével; kiadta dr. Netoliczka Oszkár, a Honter
emlékbizottság megbízásából. 

2. Unsere VolJcskirche, írta Dr. Scliullerus Adolf (különnyomat 
a „Kirchlichen Blátter" 1898. évfolyamából, 42 1.). 

3 . „Michael Albert* élete és költészete, írta Scliullerus Adolf 
(N.-Szeben 1898., 206 1.), melyet fűzetünk első czikkében Márki Sándor 
behatóan méltat. 

4. Die ev. StadtpfarMrclie A. B. in Kronstadt I . Heft, írta 
Ernst KühTbrandt, kiadta a brassói ev. egyházközség, számos díszes 
képpel és illustratioval, melyek valóságos díszmunkává avatják e mű-
történeti tekintetben nagybecsű múvet (Brassó 1898, nagy 4-edrét 71 1. 
és 62 ábra). 

5 . Aus dem Schatzhause der Heiligen Schrift, hat felolvasás a 
bibliából és bibliai történetekből (N.-Szeben 1898. 159 1.), különnyo
mat a „Kirehlichen Blátter" 1897. évfolyamából. 

6. GescMchte des ev. Gymnasiums A. B. in Kronstadt, ír ta Grosz 
Gyula (Brassó 1898. 112 1.) 

7. „Jahresbericht des Vereins für Siebenbürgische Landeslcunde«. 
1897—98. (N.-Szeben, 1898. 50 1.) 

8. Az „Ethnologische Mittheilungen aus Ungarrí'\ Hermann 
Antal e kitűnően szerkesztett folyóirata is alkalmi fűzettel kedveskedett. 

Ezek a munkák és kiadványok maradandó emlékűvé teszik iro
dalmi téren is a nyáron lefolyt lélekemelő Honter-emlékünnepet. 

— Kolozsvár kereskedelme és ipara történetét 
írta meg és adta ki Urmössy Lajos legújabban, mely élénk világot vet 
Kolozsvár kereskedelme és ipara múltjára és jelenére. Bevezetésben a 
hazai, majd specialiter a kolozsvári ipar és kereskedés múltját ismer
teti dióhéjba szorítva. A 18. és 19. század történetének már külön 
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fejezetet szánt. De legnagyobb részt a legújabb korral foglalkozik s 
érdekesen s tanulságosan ismerteti mindazokat a mozgalmakat, melyek 
e téren létesültek. Melegen ajánlhatjuk az érdeklődők figyelmébe és 
pártfogásába a munkát, melyet a szerző maga adott ki és küld szét 
a megrendelőknek. Terjedelme 177 oldal. Ára 2 frt. 

— Xiévay J ó z s e f ú j a b b k ö l t e m é n y e i t adta ki leg
újabban a Kisfaludy-Társaság. Lévay József nevét nem egy klasszikus 
költői alkotása tartja fenn; a Mikes, Szüreten és számos népdala a 
magyar lira igaz gyöngyei. Költői ereje még mindig nem apadt ki, 
hisz ime tizennyolcz év (1880—1897.) óta, hogy munkáinak két köte
tes kiadása megjelent, mennyi szép új dal fakadt lantján! A szerelem, 
megnyugvás, emlékezés és barátság szólalnak meg ez újabb költemé
nyekben, a régi tiszta hangon, a régi erővel. A forma és kifejezés 
technikája az új magyar költészetben új, tökéletesebb alakot ölthetett, 
de Lévay költészetének kedvelői csak a szelid érzések lágyszavú lan
tosát dicsérik. Méla borongás, derűs, nyugodt világnézet uralkodik rajta, 
az a hangulat, melyet maga így fejez k i : 

Bohanó kerekét az időnek 
ísem félve, nem aggva, mélán nézem, 
Szerető szívek dobogásán 
Titkos öröklét perczeit érzem. 

A kötet majdnem tisztán lirai költemények foglalata, de van benne 
egynehány igen szép angol népballadának kitűnő fordítása is. A Franklin-
Társulat a tőle megszokott ízléssel állította ki a terjedelmes kötetet, 
melyet igen olcsón szerezhetnek meg a jó könyvek kedvelői: fűzve 
1 frt 60 krért, kötve 2 frt 50 krért. 

Erdélyi Múzeum-Egylet. 
Az Erdélyi Múzeum-Egylet ig. választmánya f. hó 9-én ülést tartott 

gr. Esterházy Kálmán elnöklete alatt. 
A folyóügyek elintézése után titkár bemutatta az Orsz. Iparművészeti 

Múzeumtól restaurálva visszaküldött Kendi Zsófia-féle 300 éves bársony dísz
mentét, melyet a küküllővári templom sírboltjában találtak, s melynek restaurál
tatása 300 frtba került. 

A Múzeum régiségtára egy őskori agyagedénynyel s egy bronz vésővel 
gazdagodott, melyet Ferenczy Gyula földbirtokos úr küldött be Korpádról. 

Özv. Czecz Miklósné úrnő Maros-Vásárhelyről két nagybecsű albumot 
ajándékozott a Múzeumnak, a szabadságharcz hőseinek, emigránsainak, külföldi 
barátaiknak és szabadsághősöknek arczképeivel. 

Mindkét adományozónak hálás köszönetet szavazott a választmány. 


