
FIGYELŐ. 

Társasági ügyek. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1916 február 
5-én választmányi ülést tartott. 

Szász Károly elnöklete alatt jelen voltak : Alszeghy Zsolt, Agner Lajos, 
Binder Jenő, Ferenczi Zoltán, Gulyás Pál, Király György, Négyesy László, 
Német Károly, Perényi József, Szinnyei Ferenc, Tolnai Vilmos, Vargha 
Dámján, Zlinszky Aladár, Zolnai Béla vál. tagok. Jegyző : Baros Gyula. 

1. Elnök a gyűlést megnyitja. Baros Gyula választmányi tag jelenti, 
hogy Kéki Lajos, a Társaság jegyzője ós titkárhelyettese beteg lóvén, őt 
kérte meg, hogy — az elnökség s a t . választmány hozzájárulásával — 
helyette a titkári jelenteni valókat előadja. A választmány részvéttel értesül 
Kéki Lajos megbetegedéséről s mielőbbi felgyógyulását szívből óhajtva, 
hozzájárul ahhoz, hogy helyette a szokásos titkári jelentést Baros Gyula 
vál. tag. terjessze elő. 

2. A titkári jelentés alapján a Társaság rendes tagjául megválasztattak : 
dr. Madarász Ernőné, Budapest (aj. Pintér Jenő), dr. Szegedy Bezső, egye-
temi tanár, Budapest ; dr. Zimányi Dániel, főgimn. tanár, Budapest (aj. 
Baros Gyula) ; Hajdú János, tanár, Budapest (aj. Császár Elemér) ; Szmolka 
Béla, postatiszt, Pozsony; Ilaugh Béla, főgimn. igazgató, Jászapáti (aj. 
Agner Lajos). Új előfizetőkül jelentkeztek : a Fővárosi Diák-Menza könyv- • 
tára és a nagyszebeni, ev. főgimnázium tanári könyvtára. 

3. Jegyzőhelyettes bemutatja a március 4-én tartandó közgyűlés tárgy-
sorát. (Elnöki megnyitó Dézsi Lajostól. — Titkári jelentés Kéki Lajos-
tól. — Arany «Képmutogató»-jának személyi elemei. — Felolvasás Tolnai 
Vilmostól. — A választmány megharmadolása. — A pénztárvizsgáló bizott-
ság jelentése.) 

4. A választmány megharmadolása és a megüresedett választmányi 
tagsági helyek betöltése ügyében kiküldött bizottság (Baros Gyula, Kéki 
Lajos, Király György) nevében Baros Gyula jelenti, hogy alapszabály-
szerűen új választás alá kerül a választmánynak az 1913/15. (három évi) 
ciklusra választott, tehát az 1913. évben kisorsolt és megválasztott egy-
harmada, névszerint (1. Irodalomtörténet 1913. I I . évf. 247. 1.) : Alszeghy 
Zsolt, Angyal Dávid, Babits Mihály, Balassa József, Baros Gyula, Borbély 
István, Császár Elemér, Császár Ernő, Csűrös Ferenc, Czapáry László, 
Czeizel János, Elek Oszkár, Endrődi Sándor, Ferenczy József, Gárdonyi 
Géza, Hajnóczi Iván, Hegedűs István, Imre Sándor, Kari Lajos, Király 
György, Madarász Flóris (f), Miklós Elemér, Papp Ferenc, Schöpflin Ala-
dár, Szily Kálmán, Szinnyei Ferenc, Tolnai Vilmos, Váczy János, Várday 
Béla, Weber Artúr. Új választmányi tagokul az időközben elhúnyt Mada-
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rász Flóris helyébe (az 1916—18. ciklusra) a bizottság Horváth Cyrillt, 
Baksay Sándor helyébe pedig (az 1915—17. ciklus hátralevő idejére) 
Zsigmond Ferencet hozza javaslatba és kéri ehhez a t. választmány szíves 
hozzájárulását. A választmány a bizottság előterjesztését elfogadja. 

5. Pénztáros jelentést tesz a Társaság vagyoni állapotáról. Eszerint : 
bevétel: 2927-90 K, kiadás 111 K ; pénztári maradvány: 2816-90 K. 

6. Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Gulyás Pál és Vargha Dámján 
vál. tagokat kéri föl s az ülést bezárja. 

A választmányi ülést felolvasó ülés előzte meg, melyen Beöthy Zsolt 
elnökölt. A felolvasó ülés tárgysora a következő volt : 

1. Perényi József: Aranka György Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Tár-
sasága. 

2. Gábor Ignác : Zrínyi ós a régi magyar verselés. 
Gábor Ignác előadása után felszólalt dr. Négyesy László egyetemi 

tanár s miután megjegyzéseit kifejtette és Gábor Ignác ellenészrevételeire 
válaszolt, a tárggyal kapcsolatos álláspontja érdemleges részletezését 
is bejelentette akkorra, amikor a felolvasott dolgozat nyomtatásban hozzá-
férhető lesz. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság IV. rendes közgyűlése. A M a g y a r 
Irodalomtörténeti Társaság 1916. évi március hó 4-én tartotta ez évi ren-
des közgyűlését. 

Elnök : Dézsi Lajos. 
Jegyző : Kéki Lajos. 
Jelen voltak : Négyesy László, Szász Károly és Zoltvány Irén alelnö-

kök, Baros Gyula és Pintér Jenő szerkesztők, Ágner Lajos pénztáros és 
Alszeghy Zsolt, Balassa József, Baranyai Zoltán, Császár Elemér, Császár 
Ernő, Dittrich Vilmos, Ferenczi Zoltán, Gedai József, Gragger Róbert, 
Gulyás Pál, Kardos Lajos, Király György, Körösi Margit, Morvay Győző, 
Pais Dezső, Papp Ferenc, Petri Mór, Riedl Frigyes, Sajó Sándor, Sík 
Sándor, Szegedy Rezső, Szigetvári Iván, Szinnyei Ferenc, Tolnai Vilmos, 
Tompa Béla, Varga Bálint, Vargha Dámján, Veiledits Lajos, Versónyi 
György, Vértesy Jenő, Viszota Gyula, Zlinszky Aladár, Zolnai Béla tagok. 
(Összesen 41.) Ezenkívül számos vendég. 

1. Dézsi Lajos elnöklő alelnök az Irodalomtörténet jelen füzetében 
közölt elnöki beszéddel a közgyűlést megnyitja. 

2. Kéki L,ajos, mint a hadbavonult titkár helyettese, előterjeszti az 
Irodalomtörténet jelen füzetében közölt titkári jelentését, melyet a köz-
gyűlés egyhangúlag tudomásul vesz. 

3. Elnök indítványára a közgyűlés szavazatszedő-bizottságul Gulyás Pál 
elnöklete alatt Alszeghy Zsoltot és Gragger Róbertet küldi ki. Elnök elren-
deli a választmány kisorsolt egyharmadára a szavazást s a szavazatok 
összegyűjtéséhez szükséges rövid időre a közgyűlést felfüggeszti. Miután a 
bizottság a szavazatok összeszámlálása végett a mellékterembe vonul, elnök 
a gyűlést ismét megnyitja. 

4. Tolnai Vilmos felolvassa Arany Képmutogatójának személyi vonat-
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hozásai о. tanulmányát. Elnök а közgyűlés nevében és élénk helyeslése 
közt meleg köszönetet mond а tartalmas és 'szép előadásért. 

5. Jegyző előterjeszti a pénztárvizsgáló-bizottság jelentését a Társaság-
nak 1915. évi bevételeiről, kiadásairól és vagyonmérlegéről, továbbá az 1916. 
évi költségelőirányzatról. Mindezt a bizottság teljes rendben találta. A köz-
gyűlés a jelentést tudomásul veszi, a pénztárosnak az 1915. évre a fölmentést 
megadja, lelkiismeretes tevékenységeért köszönetet szavaz neki s egyszer-
smind köszönetet mond a pénztárvizsgáló-bizottságnak szíves fáradozásáért. 

6. Gulyás Pál, a szavazatszedő-bizottság elnöke, kihirdeti a szavazás 
eredményét. Összesen 39 szavazatot adtak be. Megválasztattak választmányi 
tagokul: Alszeghy Zsolt (36), Angyal Dávid (39), Babits Mihály (22), 
Balassa József (34), Baros Gyula (39), Borbély István (39), Császár Elemér 
(39), Császár Ernő (38), Csűrös Ferenc (37), Czapáry László (37), Czeizel 
János (38), Elek Oszkár (35), Endrődi Sándor (39), Ferenczy József (35), 
Gárdonyi Géza (37), Hajnóczi Iván (38), Hegedűs István (38), Horváth 
Cyrill (új, 38), Imre Sándor (39), Kari Lajos (21), Király György (39), 
Miklós Elemér (39), Papp Ferenc (39), Schöpflin Aladár (32), Szily Kál-
mán (38), Szinnyei Ferenc (39), Tolnai Vilmos (39), Váczy János (38), 
Várdai Béla (38), Weber Artúr (39), Zsigmond Ferenc (új, 39). Ezeken 
kívül szavazatokat kaptak még: György Lajos (18), Morvay Győző (18), 
Szegedy Bezső (5), Baranyai Zoltán (2), Fest Sándor (2), Haraszti Gyula (2), 
Sajó Sándor (2), Trócsányi Zoltán (2), Kádár Jolán (1), Melich János (1), 
Petri Mór (1), Sík Sándor (1), Tompa Béla (1). Elnök a megválasztottakat 
a választmány tagjainak jelentvén ki, köszönetet mond a tagoknak és 
vendégeknek szíves érdeklődésükért. Ezzel a közgyűlés véget ért. 

A közgyűlést választmányi ülés előzte meg. 
Dézsi Lajos elnöklete alatt jelen voltak : Alszeghy Zsolt, Ágner Lajos, 

Balassa József, Baros Gyula, Császár Elemér, Császár Ernő, Ferenczi 
Zoltán, Gragger Bóbert, Gulyás Pál, Király György, Négyesy László, Pais 
Dezső, Papp Ferenc, Pintér Jenő, Biedl Frigyes, Szász Károly, Szinnyei 
Ferenc, Tolnai Vilmos, Vargha Dámján, Versényi György, Vértesy Jenő, 
Viszota Gyula, Zlinszky Aladár, Zolnai Béla és Zoltvány Irén vál. tagok. 
Jegyző : Kéki Lajos. 

1. Elnök üdvözli a megjelenteket. 
2. Jegyző bemutatja a legutóbbi tagajánlásokat. Jelentése alapján ren-

des taggá választattak : dr. Gulyás József, ref. főgimn. tanár, Sárospatak 
(aj. a jegyző) és Jancsik Mihály, főgimn. tanár, Makó (aj. a pénztáros). 

3. Tolnai Vilmos a pénztárvizsgáló-bizottság nevében jelenti, hogy 
megbízatásukban eljártak s erről írásbeli jelentésben számolnak be. A vál. 
ülés a jelentést a közgyűlés elé terjeszti s a bizottságnak köszönetet mond 
szíves fáradozásáért. 

4. Pénztáros jelentést tesz a Társaság vagyoni állapotáról. Márc. 4-éig 
bevétel : 6039-90 K, kiadás : 185'55 K, maradvány 5854'35 K. Örvendetes 
tudomásul van. 

5. Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Versényi György és Vértesy 
Jenő vál. tagokat kéri föl s az ülést bezárja. 

17* 
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A számvizsgáló bizottság jelentése. J e l e n t é s a M . I r o d a l o m t ö r t . - T á r s a s á g 
pénztárának és zárszámadásának megvizsgálásáról. I. jelentjük, hogy a 
mai napon megvizsgáltuk a pénztáros 1915. évi számadásait (a pénztári 
főkönyvet, a vagyonmérleget és a zárszámadásokat) s azt találtuk, hogy 
a bevételek összege volt 12,488-47 K ; akiadások összege volt 11,21 T07 K ; 
1915 december 31-én pénztári maradék 1277'40 K. 

Megállapítottuk, hogy a pénztári eredménynek ez a kedvező alakulása 
a folyóirat terjedelmének tetemes csökkenése által jött létre. 

П. A Társaság vagyona : 7658-90 (hétezerhatszázötvennyolc К 90 f.), ebből 
4500 (négyezerötszáz) К hadikölcsönben van, a kötvényeket a Pesti Keresk. 
Bank margitkörúti fiókja őrzi ; a többi részint készpénz, részint hátralékos 
tagsági díj. 

I I I . Megvizsgáltuk a pénztárt 1916 február 13-ig s teljesen rendben 
találtuk. A Társaság pénzügyeinek kezelése pontos, minden részletében 
lelkiismeretes. Javasoljuk, hogy a közgyűlés dr. Ágner Lajos pénztáros-
nak az 1915. évre a felmentést a szokásos fenntartásokkal adja meg s mű-
ködéséért fejezze ki köszönetét. Egyszersmind a felmentést a számvizsgáló 
bizottság részére is kérjük. Budapesten, 1916. febr. 13-án. Imre Sándor 
biz. tag, dr. Tolnai Vilmos biz. elnök, Oberle Károly biz. tag. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság zárószámadásai az 1915. évvégén. 

I. Bevétel. 
Kor. 

1. Maradvány a mult évről 722-24 
2. Alapítványok 400-— 
3. Tagsági díjakból 4164-84 
4. Előfizetésekből 3607 — 
5. Füzetek eladásából .... 177-77 
6. Kamatokból... „ .... 250-12 
7. Árfolyamkülönbözet 17-— 
8. Átmeneti bevétel .... 149-50 
9. Államsegély (1914—1000 К ; 1915—2000 К) 3000 — 

Összesen ... 12488-47 

II. Kiadás. 

1. Franklin-Társulatnak a folyóirat nyomta-
tása- és expediálásaért 6049-90 

2. Nyomtatványokért .. 291-30 
3. Postaköltség 118-25 
4. Irodai költség _ .... 372-31 
5. í ró i tiszteletdíjak 1794 — 
6. Tisztviselők tiszteletdíja 1774-80 
7. Kereskedőknek engedmény 217-27 
8. Szolgáknak, ' 163-67 
9. Vegyes kiadás 29*57 

10. Törzsvagyonhoz csatoltatik _ _ 400*— 
11. Maradvány az 1915. év végén 1277-40 

Összesen 12488-47 
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Költségtervezet 1916-ra. 

Bevétel. 
Kor. 

1. Maradék 1915-ről 1277-40 
2. Tagsági hátrálék 500 — 
3. 1916. évi tagdíj 3500-— 
4. Előre fizetett tagdíjak 500-— 
5. 1916. évi előfizetések . 3600-— 
6. Füzeteladás, hirdetés 200'—-
7. Kamatok 280-— 
8. Államsegély 2000-— 
9. Budapest adománya 1000-— 

Összesen 12857-40 

Kiadás. 
Kor. 

1. A folyóirat nyomtatása és expediálása _ 7000-— 
2. Tisztviselők honoráriuma 1916. „ .... _ 1800-—-
3. í ró i tiszteletdíjak 1916 1750 — 
4. Szolgák 200-— 
5. Nyomtatványok ... _ 400"— 
6. Irodai kiadások 450-— 
7. Kereskedőknek engedmény 200"—-
8. Postaköltség 200 — 
9. Vegyes - .... 100-— 

10. Egyenleg, az 1916. évi maradék 757-40 
Összesen 12857-40 

Dobóczki Pál dr. f- A harctéren elesett Dobóczki Pál — Társaságunknak 
megalapítása óta tagja — azok közül való volt, akik gyökerükkel és erejükkel 
a magyar alföld ősi talajából nőttek ki. Az a típus, mely a szegedi alsóvárosból 
a piaristák útbaigazítása nyomán, az Eötvös-kollégiumon keresztül eljutott 
Berlinig és Párisig ; a népies józan észtől a gondolkodó intellektualizmus-
hoz, a ponyvairodalomtól Ibsen, Nietzsche és Bergson olvasásáig emelke-
dett. Dobóczki az alföldről tiszta és logikus elmét, a munkához az első 
generációk pihent és szívós erejét hozta magával. Voltaképen csak egy év 
jutott neki irodalmi munkásságra. De máris oly hasznos munkát végzett, 
hogy irodalmunk kutatói sokszor fogják nevét hálásan idézni, az energia, 
amit filológus megállapításokba leraktározott, nem vész el. Disszertáció-
ját — irodalmunk népies alakjairól — nagy olvasottság és értékes anyag 
fölhalmozása jellemzi. Éles szemmel látta meg íróinknál a kétféle népies-
séget : a naiv népies hangot, mikor az író egybeolvad tárgyával és az 
objektív népiességet, mely a népet kívülről, tudatos írói szemmel nézi. 
Nagy érdeme marad Dobóczkinak az is, hogy a népies alakokat beosztotta 
világosan előttünk álló típusokba : ez már az anyaggyűjtés rendszerezése 
volt. Forráskutató munkát is végzett, Vörösmarty, Szigeti József és 
Fáy András műveiről ; legértékesebb, amit Verseghyről írt, kimutatva a 
• Külneki Gilmétá»-nak összefüggését Unger Heléna egyik regényével. 
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Ezenkívül egy cikkében összeállította a János pap mondájának szereplését 
irodalmunkban. 

íme, mindebből láthatni, hogy mennyit tudott volna dolgozni, ha ked-
vező körülmények közé kerül. Épen önkéntesi évét szolgálta, mikor a há-
ború kitört. Ott harcolt a sorkatonasággal Galíciában, meg is sebesült, 
majd újra visszatért az erősek mezejére, mint hadapród, s röviddel azután 
eltűnt. Elesett, mint annyi kiváló magyar tanár, az életnek és a tudo-
mánynak örökre ifjú aspiránsa. Egy magyar író a huszadik század elejéről. 

Életrajza. D. P. született 1890 ápr. 9-én Szegeden. Tanulmányait a 
szegedi kegyesrendi főgimnáziumban kezdte, s a budapesti tudomány-
egyetem bölcsészeti karán végezte, mint a B. Eötvös József-Collegium 
tagja. Főleg magyar és német irodalmi és filozófiai tanulmányokkal foglal-
kozott. Szünidei tanulmányúton volt Münchenben, Berlinben és Párisban. 
1912-ben helyettes tanár lett a kisszebeni kegyesrendi főgimnáziumban, 
majd a mezőkövesdi áll. főgimnáziumhoz nevezték ki. Középiskolai tanári 
oklevelet 1913 elején, bölcsészetdoktori oklevelet 1912 őszén nyert. Mint 
egyéves önkéntes az 59. salzburgi közös gyalogezredben szolgált. 1914 őszén 
résztvett több galíciai ütközetben, míg — állítólag golyótól homlokon 
találva — elesett. 

Munkái. — Népies alakok az irodalomban a népies irány előtt. Buda-
pest, 1912. (Doktori értekezés. V. ö. Irodalomtörténet 1913. 171. 1. ós 
EPhK. 1913. 611. 1.) — Cikkei a Magyar Nyelvőrben (1911. Tréfás vers), 
az Erdélyi Múzeumban (1911. Arany «Toldi szerelmé»-nek forrásaihoz), az 
Egyetemes Philologiai Közlönyben (1912. A kincskeresés motívuma Fáynál 
és Szigetinél ; Verseghy «Külneki Gilmétá»-jának forrása ; Verseghy «Rikóti 
Mátyás»-ának egy kései hatása ; Vörösmarty «A kis leány baja») és a Magyar 
Nyelvben (1912. János pap országa ; Karakalla) jelentek meg. (V. ö. róla : 
EPhK. 1916. és Irodalomtörténet 1916. évf. titkári jelentések.) 

Z r 

Magyar irodalomtörténet és középiskola. Az 1914/Í5-ik isk. évi érettségi 
tételek. Az irodalomtörténet tanulmányozása fontos feladata a középiskolának. 
Az iskolai értesítők beszámolóiból megtudhatjuk, hogy középiskolát elhagyni 
készülő fiaink milyen, a nemzeti szellem fejlődésének történetével kapcso-
latos problémák felett gondolkoztak. Feltűnő, hogy a régi irodalom mind-
össze egy tétellel szerepel az érettségi vizsgálat tételei közt. Ez : A Zrinyiász 
ismertetése. Az 1772-ik évet követő korszakból való tárgyak: Kazinczy 
irodalmi vezérsége, A Bánk-bán emberei, Széchenyi hatása irodalmunkra, 
Széchenyi István nemzetalkotó munkája, Széchenyi ós Kossuth irodalmi 
szereplése, Mire tanította nemzetét Széchenyi ? 

A nemzeti felújuláskorabeli írók és költők bővebben foglalkoztatták 
a tanulókat. így Vörösmarty Mihály : , Vörösmarty hatása korára és köl-
tészetünkre ; Vörösmarty Mihály költészete különös tekintettel hazafias 
irodalmunkra ; Vörösmarty hazafias lírája ; Vörösmarty lírája ; A haza-
szeretet és szerelem érzése V. M. költészetében ; V. M. költészetének 
jelentősége, különös tekintettel hazafias irányára; A haza V. M. költésze-
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tében. — Eötvös József : Eötvös mint regényíró, Eötvös költészetének vonat-
kozásai korával; Eötvös József báró «Falu jegyzője» mint irányregény és 
mint korrajz; Reformtörekvések Eötvös József: Falu jegyzőjében; Eötvös 
József báró jelentősége irodalmunkban. — Kemény Zsigmond : A tragikum 
Kemény Zsigmond regényeiben ; Kemóny Zsigmond báró történeti regényei ; 
Kemény jelentősége regényirodalmunk fejlődésében ; Jókai és Kemény 
regényeinek összehasonlító móltatása. — Arany János : Arany ballada-
költészete ; Minő faji sajátossággal vannak felruházva Arany epikai hősei ? 
A magyar műballada, különös tekintettel Arany János balladaköltészetére ; 
Toldi Miklós alakja a Toldi-trilógiában ; Arany balladáinak jellemzése ; 
A lelkiismeret szerepe Arany János balladáiban ; A lelkiismeret Arany 
költészetében ; A magyar néplélek Arany János költészetében ; A Toldi-
trilógia ; A Toldi-trilógia és Ilosvai krónikája ; Arany és Petőfi költészeté-
nek jelleme ; Korfestés a Buda halálában ; Arany ballada-költészetének lélek-
tani alapja; A műballada fejlődése különös tekintettel Arany János balla-
dáira. — Petőfi Sándor : Petőfi egyénisége költészetében ; A magyar alföld 
Petőfi költészetében ; Petőfi elbeszélő költészete ; Petőfi egyénisége költé-
szetében ; Petőfi családi költészete ; A magyar Alföld Petőfi leíró költésze-
tében ; Petőfi és a szabadságharc ; Petőfi hazafias lírája ; Petőfi leíró köl-
tészete ; Petőfi költői egyénisége ; Petőfi lírája ; A szabadság eszméje Petőfi 
költészetében ; Petőfi költészetének sajátosságai ; Petőfi és Arany jelleme ; 
Petőfi Sándor költészetének jellemvonásai ; A magyar vitézség Petőfi köl-
tészetében. — Tompa Mihály : Tompa Mihály allegorikus költészetének 
méltatása ; Tompa költészete ; Az elnyomatás korának hangulata Tompa 
Mihály költészetében. — Madách Imre : Az emberi törekvések céljai 
Madách «Az ember tragédiája» c. művében; A középkor képei Madách: 
«Az ember tragédiája» c. művében; A történeti színek jelentése Madách: 
«Az ember tragédiája» c. művében ; Ádám alakja «Az ember tragédiájá»-ban; 
Madách életbölcseleti felfogása az egyes ember és az egész emberiség éle-
téről. — Jókai Mór : Jókai mint regényíró ; Jókai és Kemény regényeinek 
összehasonlító méltatása. 

Párhuzamok : Jósika és Kemény jellemzési módja ; Berzsenyi és Horác ; 
Petőfi és Arany ; Miért volt Gyöngyösi népszerűbb a maga korában Zrínyi-
nél ? Csokonai és Petőfi ; Párhuzam Jósika, Eötvös és Kemény regényírása 
közt ; Arany és Vörösmarty eposzainak összehasonlítása. 

Összefoglaló tételek : a) Korszakalkotó művek a magyar irodalomban ; 
A ker. középkor legendáinak, himnuszainak gondolat- és érzelmi világa ; 
A megújhodás korának irodalma; Nemzetünk nagyjai és költészetünk; 
A kuruc katona-költészet ; A magyar irodalom korszakainak vezéreszméi. 

b) Demokratikus eszmék a XIX. század irodalmában ; A népköltészet 
szerepe irodalmunkban ; A demokratikus eszmék irodalmunkban ; íróink 
harcai a jobbágyság érdekében ; Költészetünk és a magyar nép ; Miért 
volt kedvelt a XIX. század irodalmi népiessége. 

c) A latin irodalom hatása a magyar irodalomra ; Mily idegen eszmék 
hatottak irodalmunkra s mennyiben ? A klasszicizmus jelentősége irodal-
munkban. 
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d) A nemzeti költészet aranykora ; Irodalmunk szerepe az elnyomatás 
korában ; A régi dicsőség eszméjének hatása a magyar szellemi életre ; 
A magyar föld szeretete költészetünkben ; Nemzetébresztő költőink ; Nem-
zeti küzdelmeink hatása epikai költészetünkre ; A magyar hazafias líra 
vezéreszméi és irányai a felújulás korától a szabadságharcig ; Hazafias líránk 
fejlődése különös tekintettel nemzeti küzdelmeinkre ; A hazafias líra leg-
kiválóbb képviselői ; A magyar hazafias líra kifejlődése ; Nemzeti harcaink 
lírikusai ; Vörösmarty és Petőfi korabeli hazafias líránk szerepe a reform-
eszmék megérlelésében szabadságharcunk előtt ós alatt ; A magyar haza-
fias líra a felújulás korától Petőfiig ; Líránk a hazafias eszme szolgálatá-
ban ; A magyar líra és a nemzeti élet kapcsolata a XIX. században ; 
A magyar hazafias líra mint nemzeti törekvéseink kifejezője ; A hazafias 
líra fejlődése a népies irány koráig. 

e) A magyaros irány művelői és irodalmi érdemeik ; A deákos iskola 
és hívei ; A költői iskolák fejlődése különös tekintettel a népies elem tér-
foglalására irodalmunkban ; A magyaros iskola jelentősége. 

Végül megemlítem, hogy mintegy 20 háborús tételt is találtam. 
—r. —s. 

A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke. 
Toroczkói Wigand Ede: Öreg csillagok. B u d a p e s t , 1915. 36 1. ( H o r -

nyánszky-nyomda.) A szerző kiadása. 
A csillagok és csillagképek neveit kutatja a magyar hagyományban 

és a magyar irodalomban. Tárgyalja kódexeinknek, legendáinknak meg-
emlékezéseit a csillagokról, részletesebben is kutatva a göncölszekér nyo-
mait, hatását ujabb irodalmunkban. A tősgyökeres, művészi magyarsággal 
megírt füzetet a szerző saját rajzai díszítik. 

B. Z. 

Harsányi István: A Pataki Névtelen neve. S á r o s p a t a k . 1916. 10. 1. ( K ü -
lönlenyomat a Sárospataki Beformátus Lapok 1916. 3—4. számából) Ára 
50 fillér. 

A szerző Szilády Áron érveit Matirkó és Eckhardt bizonyságaival együtt 
meggyőzőknek tartja. Ezek szerint az Euryalus és Lucretia c. széphistória 
szerzője Balassi Bálint, aki művét közeli rokonánál, Dobó Ferencnél, 
Sárospatakon 1577. második felében tett látogatása alkalmával fejezte be. 
Ezzel a megállapítással szemben fölvethető az a kérdés, hogy honnan tudjuk 
ennek a látogatásnak oly pontosan még az idejét is, mikor egyáltalán a 
látogatásra sincs adat ? A cikk annak a hírlapi közlésnek a hatása alatt 
készült, hogy a Dobó Jakab szerzősége nem bizonyúlt helytállónak. Abból 
azonban, hogy Dobó J . nem írta a költeményt, nem következik, hogy 
tehát Balassi írta. Sőt még abból sem következik, hogy a Szilády föltevése 
ellen eddig felhozott érvek erőtlenek. Ha a t. szerző megvárta volna a 
Dobó J.-ra vonatkozó tanulmány közzétételét, ott találkozott volna az 
eddigi ellenvetések cáfolatával, vagyis a saját érveinek legfontosabb részé-
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vei (noha a cikk csak kivonata az előadásnak), viszont azonban találkozott 
volna a Balassi szerzősége ellen egy új érvvel, amelyre most nincs felelet 
a szerző dolgozatában. Ez az érv az, hogy Balassi merő cáfolatát irta 
nemcsak a Dobó J. énekének, hanem a széphistória ama toldalékának is, 
mely a pataki névtelentől ered. Miféle lélektani lehetősége van annak, 
hogy Balassi Dobó Jakabot cáfolja olyan költői leleményért, amelyet Dobó 
Jakab Balassitól kölcsönzött? — «A Pataki Névtelen neve» cim e füzet 
megjelenése után is gazdátlan marad. 

N . L . 

Dr. Baranyay József : A komáromi nyomdászat és a komáromi sajtó törté-
nete. Budapest, ifj. Nagel Ottó kiad. — Komárom, 1914. Jókai-könyvny. 
nyomása 8-r. 4, 192 1. — Ára 2 K. 

Az első fejezetek Töltési Istvánnak, az első komáromi nyomdásznak 
debreceni könyvnyomtatói működését ismertetik Csűrös Ferenc mun-
kája alapján. Komáromi munkásságáról, úgylátszik, nem tudott a szerző 
elég adatot felkutatni, úgyhogy ez a rész meglehetős hiányos. A további-
akban végig kíséri Weber Simon Péter nyomdájának történetét (a mai 
Jókai-kny. r.-t.) és szól a többi komáromi nyomdákról is. Külön fejezetet 
szentel a híres Komáromi Kalendáriumnak (utolsó évfolyamának ismerte-
tését 1. folyóiratunk 1915. évf. 74. 1.), amelyről különben megelőzőleg is 
ejtett néhány megjegyzést, itt megemlíti Czuczor Gergely munkálkodását 
a kalendárium körül. A komáromi sajtó történetét tárgyaló részben rövi-
den megemlékezik Póczeli József Mindenes Gyülytemény-éröl és Gödör József 
Laura c. havi folyóiratáról, melyből 1824-ben két szám jelent meg, anélkül 
azonban, hogy legalább tartalmukat bővebben ismertetné, míg részletesen 
szól a szabadságharc korának lapjairól, a Komáromi Értesítő-ről s a Ko-
máromi Lapok-ról, mely utóbbi neves íróktól is hozott közleményeket. 
A komáromi ponyvairodalomról szóló kitérés után folytatja a helyi sajtó 
történetét napjainkig. Szorgalmas és hasznos munkát végzett a szerző 
azzal, hogy, utolsó fejezetül, összeállította a komáromi időszaki sajtó helyi 
és megyei történeti (s irodalmi) vonatkozású cikkeit. 

A könyv különlenyomat a Komáromi Újság 1913. és 1914. évi folya-
maiból, úgylátszik anélkül, hogy a könyvalakba való összegyűjtésnél a 
tárcaszerű előadásba némi rendet hozott volna ; innen egyenetlenségei, 
sűrű ismétlései, s nem ritkán ellenmondásai. E cikkek a vidéki ú. n. nagy-
közönségnek lévén szánva, szerző inkább az érdekességek bő előadására 
veti a főfigyelmet, számos irodalomtörténeti vonatkozás részletesebb ki-
fejtését mellőzi. A példa még így is követésre méltó ; ujabbkori helyi ós 
regionális magyar irodalmunk kevéssé ismeretes, s habár irodalmunknak 
elég korai teljes központosulása folytán fontosságban ez a megfelelő kül-
földi irodalmakat meg sem közelíti, alaposabb ismerete mégis nem egy 
értékes adattal járulna az egész magyar irodalom történetéhez. 

BARANYAI ZOLTÁN. 
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Prém Loránd : Kövér Lajos élete és drámaírói pályája. B u d a p e s t , 1915. 6 7 . 1 , 
Kövér Lajos egyike drámairodalmunk elfelejtett alakjainak. Ma már 

alig tudnak róla, pedig az 50-es évek egyik népszerű vígjátékirója volt. 
Helyesen választotta meg tehát Prém értekezése tárgyát, midőn Kövér éle-
tének és pályájának ismertetéséhez fogott. 

Dolgozata két részből áll. Az első, rövidebb, Kövér életét rajzolja meg, 
a második drámáit és írói fejlődését ismerteti. Mindkét rész kidolgozásában a 
szerző legnagyobbrészt önmagára volt utalva : a napilapok nekrológjain, 
egykorú kritikusok referádáin kívül nem talált sem anyagot, sem irányító 
szempontokat. Természetes, hogy az adatok gyér száma az életrajznak 
inkább csak vázlatos kidolgozását engedte meg, de Prém ennek a rövidre 
szabott életrajznak keretén belül is világosan meg tudta rajzolni Kövér 
alakját, beleállítván őt korába. 

A második részben elsősorban a drámaíró darabjain megállapítható 
irodalmi hatásokról számol be. Három hatást vesz észre Kövér drámáin, 
Scribeét és iskolájáét, a francia társadalmi drámáét és a romantikáét. 
Ezután időrendben tárgyalja Kövér vígjátékait, beszámolván valamennyi 
darab meséjéről, s pár szót szentel a koraboli bírálók véleményének ismer-
tetésére is. Módszere igen alkalmas arra, hogy felhívja a figyelmet Kövér 
fejlődésének egyes mozzanataira, de kívánatos lett volna, hogy a fejezet végén 
röviden összefoglalja megállapításait. A következő fejezetben a drámaíró 
komoly színműveit mutatja be, végül megrajzolja Kövér írói képét s meg-
állapítja irodalomtörténeti jelentőségét, melyet a színpadi hatás nemesebb 
formáinak meghonosításában lát. A Függelékben végül kimerítő jegyzékét 
adja Kövér drámáinak s a rájuk vonatkozó irodalomnak. 

Prém értekezése szorgalmas s komoly munka eredménye. Tárgyának 
szeretete nem teszi elfogulttá, s ment marad azoktól a túlzásoktól, melye-
ket az ifjúkori lelkesedés szokott okozni. 

CSÁSZÁR E R N Ő . 

A háború költészete. (Szemelvények.) A tanulóifjúságnak írta és szer-
kesztette dr. Vajda Gyula, állami felsőbb leányiskolái igazgató. Budapest, 
1915. 224. 1. Bózsavölgyi és Társa kiadása. Ára 2 kor. 

E gyűjtemény, mely hetvennyolc szerzőnek kilencvenkilenc háborús 
vonatkozású versét foglalja magában, elsősorban iskolai használatra 
készült, s nem számítva a Csokonaitól, Petőfitől, Gyulaitól ós Tóth Kálmán-
tól való költeményeket, legnagyobb részében napjaink költőinek versei-
ből van egybeállítva. Közbül a Wacht am Bhein magyar szövegén kívül 
néhány németből fordított alkalmi verset is felvett a kiadó, aki az egyes 
darabokat tárgyuk szerint csoportosítva helyezte el. (Prológus, Mult és 
jelen, Hadbaszállás, A magyar katona stb.) Gyűjteményét a magyar 
háborús költészet múltjára és jelenére utaló vázlatos fejtegetés vezeti be, 
míg a kötet végén az «Iskolai ünnepek műsora» című egybeállítás olvas-
ható. Az egyes versekhez fűzött jegyzetek után a tárggyal kapcsolatos 
kérdés irodalmából is fel van sorolva néhány dolgozat. Ami a gyűjtemény 
egybeállítását és kiadását illeti, maga a gondolat egészben véve helyesel-
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hető. Kétségtelenül érdekes és tanulságos így együtt látni a nagy idők 
érzéseinek művészi formában való megnyilatkozását, bár a dolog termé-
szeténél fogva e szemelvények távolról sem nyújthatnak teljes képet a 
folyton szaporodó rendkívül gazdag anyagról. Kellő kritikával élve, bizo-
nyára az iskola is hasznát veheti a könyvnek, azonban némi óvatosság 
nem fog ártani. A jegyzetek ugyanis olykor szubjektivebbek, mint 
amennyire az iskola szempontjából kívánatos. így a Harsányi Lajos versé-
nek (Prológus az új élet elé) második versszakához és az Ábrányi Emil 
Lord Byron c. verséhez írt magyarázatban. Végül még egyet. A gyűjtemény 
bevezetése futólagos pillantást vet a háborús költészetre, miközben azt 
olvassuk, hogy Gyulai Pál : Hadnagy uram c. versének «méltó párja Kiss 
József verse : A trombitás, a magyar huszárnak bár némileg kiszínezett, 
harci elszántságában azonban ép oly plasztikai képe. Mintha megérezte 
volna a költő a 48-as harcok bosszú-hadjáratát : a költemény a mai nagy 
napokra a maga teljességében vonatkozik. Szózat, Himnusz, Petőfi Csata-
dala, Hadnagy uram . . . A trombitás . . . a magyar vitézség örök hirdetői». 
Amit e sorok «A trombitás» költői értékéről mondanak, igen szépen hang-
zik, de az irodalmi kritika részéről még bizonyításra szorul. Kissé korai 
dolog tehát e verset a Szózattal és Himnusszal egy sorban említeni. 

B. GY. 

Petrik Géza : Magyar Könyvészet 1901—1910. Az 1 9 0 1 — 1 9 1 0 . é v e k b e n m e g -
jelent magyar könyvek és folyóiratok, atlaszok és térképek összeállítása. Tu-
dományos szak- és tárgymutatóval. A Magy. Tud. Akad. támogatásával kiadja 
a Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. I—IV. füzet. Budapest, 1915.320. 1. 

A Magyar Könyvészet új folyamának most megjelent első négy füzete 
abc-sorrendben tartalmazza az 1901—1910-ig megjelent összes könyvek, 
folyóiratok, atlaszok és térképek szerzőjét, teljes címét, kiadóját, évszámát 
és árát a—e betűig. A jelen könyvészet címe és beosztása megegyezik az 
1886—1900. kötetekével; tartalma azonban már e négy füzetből ítélve is 
teljesebb lesz. Teljesebb nemcsak az utóbbi tíz évben aránytalanul meg-
szaporodott nyomdatermékek miatt, hanem mert kiterjed a nagyobb tudo-
mányos folyóiratokban kötetenként megjelent összes értekezések címének 
közlésére is, nem felejtve el az illető cikkhez csatolt mellékletek, rajzok 
megemlítését sem. Már e négy első füzet hozza az Állattani Közlemények, 
Archaeologiai Értesítő, Athenseum, Botanikai Közlemények, Bölcseleti 
folyóirat, Egyetemes Philologiai Közlöny (XXV—XXXIV), Ethnographia 
(1901—1910), Budapesti Szemle (105—145) évfolyamainak pontos tartalom 
jegyzékét. Amit eddig csak nagy fáradsággal szerezhettünk meg, most i t t 
van előttünk. Az ügyes beosztás folytán könnyen áttekinthetjük egy-egy 
folyóirat tíz évi tudományos munkásságát. A Magyar Könyvészet meg-
becsülhetetlen hasznát ez az örvendetes bővülés nagyban fokozza. A betű-
rendes jegyzék természetesen mindaddig nehezen kezelhető, míg a szerzők 
jegyzéke és a tudományos szak- és tárgymutató meg nem jelenik, ahol az 
anyagnak az egyes tudományok és műfajok szerinti csoportosítása könnyen 
útbaigazítja a kutatót. 
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Tekintve, hogy a most megjelent füzeteknek külön előszavuk nincs, 
ezekre nézve is az 1886—1900. köteteké érvényes, mely szerint e bibliográfia 
a könyvkereskedők és a tudományos világ — szerencsére összeegyeztet-
hető — céljait kivánja szolgálni. A bibliográfia akkor felel meg feladatának, 
ha tartalmát illetőleg teljes, könnyen kezelhető és a közönség számára 
hozzáférhető. Azt hisszük, hogy a Petrik könyvészete — bár e néhány 
füzetből véglegesen még nem ítélhetünk — e követelményeknek jórészt 
megfelel. A még fennmaradó kívánni valóknak már nem a szerkesztő az 
oka, hanem a magyar bibliográfia irása terén fellépő olyan nehézségek, 
melyek a tudományos kutatást megbénítják. T. i. a köteles példányokat nem 
szolgáltatják be pontosan, az anyaghoz nehéz hozzáférni, könyvtárainkban 
évekbe kerül a feldolgozás, mindenek előtt pedig hiányzik egy kurrens 
bibliográfia. Ezeken a bajokon úgy lehetne segíteni, ha azt a feladatot, 
melyet egy ember el nem végezhet, oly intézmény vállalná magára, mely-
nek keretében az állam, a Könyvkereskedők Egyesülete, könyvtárainak és 
a közönség is egymás segítségére lennének. Természetesen előbb sok ál-
dásos újítást kellene megvalósítani. Ezeket a reformokat Gulyás Pál és 
Kőhalmi Béla már a legapróbb részletekig kidolgozták, még a költségvetést 
is, melyből kiderül, hogy csak mily csekély áldozatokról lenne itt szó. 
Gulyás P á l 1 könnyen hozzáférhető cédula-rendszerű kurrens bibliográfiát 
ajánl, melyből az őt érdeklő speciális bibliográfiát mindenki könnyen össze-
állíthatja. Kőhalmi Béla - egy havonként vagy kéthetenként megjelenő 
kurrens bibliográfiának a tervét adja, amely azonban nem speciális, hanem 
magában foglalja az összes nyomdatermékek jegyzékét. A kurrens biblio-
gráfián kívül még az egész anyag újból való felkutatását a régebbi és 
újabb korokra vonatkozó bibliográfiák tökéletes kiegészítését és a Szinnyei-
féle Hirlaprepertorium folytatását is sürgeti Kőhalmi. Legjobb volna 
mindkettőjük eredményeit összevéve megvalósítani. Ennek a kurrens biblio-
gráfiának az alapján már kevesebb időbe kerülne tíz-tíz évet felölelő, az 
összes nyomdatermékek címét magában foglaló, amellett a hírlapirodalom-
mal is kibővített bibliográfiának a kiadása, mely elsősorban szolgálná a 
tudományos kutatást és másodsorban a könyvkereskedők érdekeit. Nézetünk 
szerint a munkálkodást nagyban megkönnyítené, ha ez a bibliográfia az 
eddigi említett adatokon kívül megjelölné azt is, hogy az illető mű, mely 
könyvtárban és milyen helyszám alatt található. 

G E R E O Z E M A R G I T . 

Hollsender Rózsi: Déry Julianna (1864—1899) élete és költészete. ( N é m e t 
philologiai dolgozatok XYI. sz. Budapest, 1915. 6L2 1. Pfeifer F. könyvkeres-
kedése. Ara 2 kor. 

Jelen életrajz tárgyi, történeti jelentősége az, hogy felfedez előttünk 
egy magyar származású német írónőt, aki a XIX. század utolsó tizedének 

1 Gulyás Pál. Magyar tudománvos könyvészet terve. (Magyar Könyv-
szemle 1912. p. 289—301.) 

2 Kőhalmi Béla : Nincs nemzeti bibliográfiánk. Bp. 1914. 
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alapsajátságait egészen sajátságos eredeti színezésben jeleníti meg, bár 
bécsi, párisi, kóburgi, müncheni s berlini tartózkodása alatt különféle 
s erős irodalmi hatások alá kerül. Ha magyar hazajából (született Baján, 
1864-ben mint Deutsch, — később Déri — Mór, előkelő zsidó nagybérlő 
leánya) nem is vitt ki magával többet, mint első tíz gyermekévének, a 
bajai pusztai birtokuknak emlékét, mély természetérzékét s rajongó szere-
tetét Petőfi iránt,1 élete és költészete számunkra sok érdekes és becses 
vonást tartalmaz. Érdekes látni, mint ad Déry Julianna a kor összes ural-
kodó érzései s gondolatai közül a korlátlan élet- és boldogságvágynak 
egyéni, ösztönszerű aktussal középponti szerepet. Költői ereje talán ott 
lobog fel legerőteljesebben, ahol e főtéma mint tiszta lírai érzés, epikai és 
drámai mellékelemek nélkül nyer kifejezést, mint pl. a «Selige Insel» című 
idillnek nevezett ditirambikus műben, amely a mindent legyőző ïamor 
gloriosus» apoteozisa. 

Megjegyzéseinket a feldolgozásra, a dolgozat alaki, műfaji érté-
kére vonatkozólag csak egész röviden foglaljuk össze. Szerző elsősor-
ban mint Déry Julianna életének, költészetének, lélektani rejtélyei-
nek megértő s hangulatos elbeszélője jön figyelembe, gondosan hordva 
össze és fáradságos munkával állítva egybe az alapköveket, amelyeket a 
munka felépítéséhez megszerezhetett. A kritikai rósz, az esztétikai érték-
becslések, az irodalmi kapcsolatok pontos megállapítása a következő ku-
tatások folytán kell hogy kiegészüljön, mélyüljön s esetleg módosuljon. 
Hollaender Bózsi érdemes kis munkája megérdemli, hogy buzgó folytatókra 
T A L Á L J ° N - D r . SZENTIRMAY GIZELLA. 

Új könyvek és füzetek. Kacziány Géza : Görgei. Történelmi tanulmány. 
Bpest. 1915. VII I+151 1. A «Magyarország» kiadása. Ára 2 kor. 

Pirkner János : A nyugati harcszintéren. Tanulmány. Budapest. 1915. 
125 1. Hornyánszky-nyomda. Ára 2 kor. 

Schmidhammer Árpád : Légy nyugodt, édes, drága hon. Képeskönyv 
hadi versekkel. A magyar kiadást sajtó alá rendezte : Vikár Vera. Buda-
pest. 1915. A Honvédelmi Minisztérium Hadsegélyző Hivatalának kiadása. 
Ára 1 kor. 

Bodó János : A franktirör-harc. Budapest. 1915. 32 1. Toldi L. bizo-
mánya. Ára 1 kor. 

Bodó János: Montenegróiak a balkáni háborúban. Budapest. 1915. 
37 1. (16 kép.) Toldi L. bizománya. Ára 1 kor. 80 f. 

Hollaender Bózsi : Déry Julianna (1864—1899) élete és költészete. 
Budapest. 1915. 62 1. (Német filológiai dolgozatok 16. sz.) Pfeiffer В. bizo-
mánya. Ára 2 kor. 

Gábor Jenő : 1950. Pest nem volt, hanem lesz. Utópisztikus regény. 
Budapest. 1915. 116 1. Bényi K. kiadása. Ára 1 kor. 60 f. 

1 Ennek emléke az a németül írt s a németeknek szánt lelkes hangú 
cikk, melyben a nagy költő iránti bámulatának ad kifejezést Déry J. (L. 
Hollœnder В. értekezésének Függelékében.) 
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Balogh György : Kék vizek mellett. Budapest. 1915. 160 1. Singer és 
Wolfner kiadása. Ára 3 kor. 

Bródy Sándor: Diákok regénye. Jókai Mór «Es mégis mozog a föld» 
c. munkájából a serdiiltebb ifjúság számára átalakította. Márton Ferenc 
rajzaival. 2. kiadás. Budapest. 1915. 191 1. Singer és Wolfner kiadása. 
Ára kötve 4 kor. 

Bródy Sándor : Ráby Mátyás viszontagságai. Jókai Mór «Rab Ráby» 
c. munkájából a serdűltebb ifjúság számára átalakította. Mühlbeck Károly 
rajzaival. 2. kiad. Budapest. 1915. 159 1. Singer és Wolfner kiadása. Ára 
kötve 3 kor. 60 f. 

Ortubay István: József főherceg élete. Szeged. 1914. '220 1. (Engel 
nyomda.) Szerző kiadása. Ara 5 kor. 

Erdős Renée : Ősök és ivadékok. 1. r. Az új sarj. 1—2. kötet. Buda-
pest. 1915. 249, 252 1. Athenseum-kiadás. Ára 6 kor. 

Devecseri Sch. Emil : Két magyar a háborúban. Pozsony. 1915. 20 1. 
Drodtleff Rudolf bizománya Pozsonyban. Ára 1 kor. 

Samassa Désy Annie : A háború a lelkem tükrében. Budapest. 1915. 
202 1. 

Knoblauch Edward : Őnagysága ruhája. Játék 3 felv. 8 képben. Ford. 
Heltai Jenő. Budapest. 1915. 108 1. (Fővárosi Színházak műsora. 341— 
343. sz.) Ára 90 fillér. 

A világháború naplója. 6. sz. Az 1915 márc.-áprilisi események. 
Budapest. 1915. 93 1. Lampel-kiadás. (Magyar Könyvtár 781—82. sz.) 
Ára 60 fillér. 

Vereszájev emlékirataiból. Az orosz hadsereg züllése az orosz-japán 
háborúban. Ford. Ruttkay György. Budapest. 1915. 132. 1. Lampel-kiadás. 
(Magyar Könyvtár 796—98. sz.i Ára 90 fillér. 

Gyulai Pál : Bírálatok. Bevezetéssel ellátta Benedek Marcell. Buda-
pest. 1915. 57 1. Lampel-kiadás. (Magyar Könyvtár 800. sz.) Ára 30 fillér. 

Pressensé Francis : A nagy orosz börtön. Beszéd. Ford. és bev. Bé-
kessy Imre. Budapest. 1915. 110 1. Népszava-kiadás. Ára 2 kor. 

Révai Mór : A világháború végcélja. Anglia kiválása Európából. Buda-
pest. 1915. 155 1. Révai-kiadás. Ára 2 kor. 

A Gyöngyösy Irodalmi Társaság Évkönyve. I II . kötet. 1912—1915. 
Ungvár. 1915. 212 1. Székely és Illés nyomdája. 

Magyar- és erdélyországi új- és ó-kalendárium, Krisztus urunk szü-
letése utáni 1916. szökő esztendőre, mely 366 napból áll. 211. évfolyam 
Komárom. Jókai-könyvnyomda. Ára 50 fillér. 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Évkönyve 1914. évre. Szerkesztette 
Erdélyi Pál főtitkár. Kolozsvár. 1915. 94 1. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület. 

Gábor Andor : Untauglich úr. Regény az itthonmaradtakról. Budapest 
1915. 190 1. Dick-kiadás. Ára 3 kor. 20 f. 

Hevesi József : A Hesperidák kertje. Históriák a klasszikus világból. 
Budapest. 1915. 196 1. Dick-kiadás. Ára 4 kor. 

Krúdy Gyula : Pest ezerkilencszáztizenötben. Budapest. 1915. 220 1 
Dick-kiadás. Ára 3 kor. 
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Tábori Kornél : Pesti specialitások. Budapest. 1915. 172 1. Dick-kiadás. 
Ára 2 kor. 40 f. 

Vészi Margit : Az égő Európa. Bató József címlapjával. Budapest. 
1915. 160 1. Dick-kiadás. Ára 3 kor. 

Brázay Emil : Ezt láttam. Novellisztikus írások a háborúból. A cím-
lapot Falus Elek rajzolta. Budapest. 1915. 43. 1. Galántai Gy. bizománya. 
Ára 1 kor. 50 f. 

Somlyay Károly : Falu csöndje. Begény. Budapest. 1915. 252 1. Lég-
rády-kiadás. (Legjobb könyvek 181. sz.) Ára 80 f. 

Rod Eduard : Balsors. Begény. 2 kötet. Ford. Moly Tamás. Budapest. 
1915. 161, 170 1. Légrády-kiadás. (Legjobb könyvek 182—3. sz.) Ára 
1 kor. 60 f. 

Takáts Sándor : Rajzok a török világból. 2 kötet. Budapest. 1915. 
V n i + 4 3 8 , 463 1. Akadémiai kiadás. Ára 10 kor. 

Fabriczy Kornél kisebb dolgozatai. Ford. Bózsaffy Dezső. Átnézte 
Éber László. Berzeviczy Albert bevezetésével. Budapest. 1915. 436 1. Aka-
démiai kiadás. Ára 5 kor. 

Euripides drámái. I I . k. (Kyklops, Heraklidák, Hekaté, Andromache, 
Ótalomkeresők, Trójai nők.) Ford., bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta 
Csengeri János. Budapest. 1915. 365 1. Akadémiai kiadás. Ára 5 kor. 

Lázár István : A kékhajú fantom. Detektiv-történet. Budapest. 1915. 
167 1. Bényi K. bizománya. Ára 3 kor. 

Schreiber Mária: Minden csak álom . . . Budapest, 1915. 64 1. Bényi 
K. bizománya. Ára 3 kor. 

Dessewffy Berta: Elbeszélések. Budapest. 1915. 159 1. Singer és 
Wolfner kiadása. Ára 2 kor. 50 f. 

Krúdy Gyula: Szinbád. A feltámadás. Budapest. 1916. 155 1. Singer 
és Wolfner-kiadás. Ára 2 kor. 50 f. 

Székely Aladár fényképei. írók és művészek. Ady Endre és Ignotus 
előszavával. I. sorozat. 37 kép. Budapest. 1915. Singer és "Wolfner bizo-
mánya. Ára 4 kor. 

Szomaházy István : Meseváros. Begény. Budapest. 1915. 158 1. Singer 
és Wolfner-kiadás. Ára 2 kor. 50 f. 

Tutsek Anna : Ciliké viszontagságai. 4. Ciliké férjhez megy. Pataky 
Sára rajzaival. Budapest. 1915. 206 1. Singer és Wolfner-kiadás. Ára 7 kor. 

Éljen. Háborús versek. 1914—1915. Gyűjtötte dr. Stockinger Gyula, 
a magyar nyelv bécsi egyetemi lektora. Wien. 1915. 90 1. Hirsch Heinrich 
kiadása. (Wien, I. Singerstr. 7.) Ára 1 kor. 20 f. 

Mikes Lajos: Az 1870—71-iki német-francia háború. Budapest. 1915. 
96 1. Lampel-kiadás. (Magyar Könyvtár 801—802. sz.) Ára 60 fillér. 

Radó Antal : Háborús strófák. Budapest. 1915. 48 1. Lampel-kiadás. 
(Magyar Könyvtár 803. sz.) Ára 30 fillér. 

Aage Madelung: A szív. Ford. Benedek Marcell. Budapest. 1915. 82 1. 
Lampel-kiadás. (Magyar Könyvtár 804—805. sz.) Ára 60 fillér. 

Petz Gedeon : Az egyetemi év kezdetén : A budapesti kir. magyar 
tudományegyetem 1915 szept. 27-én tartott ünnepi közgyűlésén tanév-
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megnyitó beszédül mondotta —, a bölcsészettudományi kar dékánja. (Külön-
lenyomat a Budapesti Szemle 1915 nov. füzetéből.) Budapest. 1915. 11 1. 
Franklin-nyomda. 

Jérôme és Jean Tharaud : Dingley, a híres neves író. Regény. Ford. 
Fehér Sándor. Budapest. 1915. 105 1. Athenaeum-kiadás. Ara 80 fillér. 
(Modern Könyvtár 477—480 sz.) 

Káinoki Izidor (Vulpes) : Újságíró-iskola. Budapest. 1915. 102 1. Athe-
naeum-kiadás. Ara 80 fillér. (Modern Könyvtár 486—9. sz.) 

Pogány József: A meghódított Orosz-Lengyelországon keresztül. Buda-
pest. 1915. 65 1. AthenaBum-kiadás. Ára 60 fillér. (Modern K. 490—92. sz.> 

Pásztor Árpád : Vengerkák. Regény. Budapest. 1915. 256 1. Dick M. 
kiadása. Ára 4 kor. • 

Kiss József háborús versei. Váradi Albert rajzaival. Budapest. 1915. 
71 1. A Hét kiadása. Ára 3 kor. 

Molnár Ferenc: Egy haditudósító emlékei. Budapest. 1916. 560 1. 
Franklin-kiadás. Ára 5 kor. 80 f. 

Endrődi Béla : Háborús ábécé felnőtteknek. Budapest. 1915. 24 1. Lam-
pel R. bizománya. Ára 2 kor. 

Gumser Nándor : Apuka levelei a harctérről. Budapest. 1915. 169 1. 
Légrády-kiadás. Ára 2 kor. 40 f. 

Le Queux William: A pecsét. 1—2. kötet. Budapest. 1915. 172, 146 1. 
Légrády-kiadás. (Legjobb könyvek 188—89. sz.) 

Pásztor József: Négylábú bajtársaink. Állatok a háborúban. Honti 
Nándor rajzaival s a harctéren készült fényképekkel. Budapest. 1915. 189 L 
Légrády-kiadás. Ára 4 kor. 50 f. 

Drégely Gábor : A kisasszony férje. .Táték 3 felv. Budapest. 1915. 96 1. 
Rózsavölgyi bizománya. Ára 2 kor. 50 f. (Színpadi Könyvtár 6—7. sz.) 

Dutka Ákos : Az yperni Krisztus előtt és más versek. Nagyvárad. 1915. 
40 1. (Singer és Wolfner bizománya, Budapest.) Ára 1 kor. 20 f. 

Ernőd Tamás : Dicséret, dicsőség. Énekeskönyv az 1914—15. eszten-
dőkből. Budapest. 1915. 126 1. Singer és Wolfner-kiadás. Ára 3 kor. 

Herczeg Ferenc : Magdaléna két élete. Begény. Budapest. 1916. 160 L 
Singer és Wolfner-kiadás. Ára 2 kor 50 f. 

Mikszáth-Almanach az 1916. szökőévre. Szerk. Herczeg Ferenc. Buda-
pest. 1915. 237. 1. Singer és Wolfner-kiadás. Ára 2 kor. 20 f. 

Nagy Endre : Már minálunk babám . . . (Egy ütközet története.) 
Budapest. 1915. 64 1. Az Érdekes Újság karácsonyi melléklete. (Légrády-
nyomda.) . 


