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SZATSVAY SÁNDOR APHORISMAI. 
Egy hatalmas köztársaságban nincs irtóztatóbb rossz, mint a privi-

legiált tudatlanság. 
• 

A mely köztársaságban sok egymástól megkülömböztetett státusok 
vágynak, ott kevés az ember. 

* 

Egy alvó vagy halgató tanult ember: egy fel nem húzott jó óra; 
ennél több egy hasznavehető veress hagyma. 

A király tisztséget adhat, de érdemet nem. 

Hogy a kissebbek tőllem féljenek, s a nagyobbaktól megvettessem, 
nem akarom. Azt mondotta Fülep király Sándornak. 

Ha a királyi kötelességet tudnák a királyok, senki király nem 
lenne. 

* 

Más embernek több mesterséget is lehet tudni, de a királynak 
csak egyet kell, t. i. kormányozni. 

A ki sokaknak ura, sokaknak szolgája. A korona arany békó. 

Egy ollyon király, a ki örömest büntet, és a ki előtt a büntetés 
soha nem kemény, nevelő nélkül szűkölkedik. 

A ki magát fegyver által uralkodóvá tette, annak a fegyver örökké 
kéziben légyen. 

Ez ollyon mint a spongia, mindent magába vészen s ugy ad ki 
valamit, ha nyomják. 

* 
Egy nagy úr a legnagyobb szóigálatat is könnyen elfelejti, de a 

legkissebb megsértőd ést is sohasem ! 
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A nagy urakkal se ne perelj, se ne játszódj örömest. 

Szükség, hogy több ember tartsa az ekeszarvát, mint a puskát és 
pennát. 

# 
A kik legjobban tudnak kódúlni, azok a méltatlanabbak az ala

mizsnára. Epictétus. 
* 

Egy gazembernek köszönettel tartozni, nagy szerencsétlenség. 

* 

A bölcs se nem ijeszt, se mástól nem ijed meg. 

A roszszoknak barátságát, a jóknak gyíílÖlését kerüld el. 
• 

A Kristus a templomokat tisztította ki előbb, azután kezdette a 
vallást jobbítani. 

A M. Tud. Akadémia kézirattárából 
B. A 

VJ KÖNYVEK.1 

Vajda Péter élete és művei. Irta Széchy Károly. Budapest, 1892, 
az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. 343 lap. 

A dunántúli ág. hitv. evang. egyház 1598-iki törvénykönyve. 
Ismerteti Mokos Gyula. Budapest, Hornyánszky Viktor könyvnyomdája. 
142 lap. 

Kazinczy Ferencz levelezése. A M. Tud. Akadémia irodalomtörté
neti bizottsága megbízásából közzéteszi Dr. Váczy János. Második kötet, 
1790—1802. Bp., a M. Tud. Akadémia kiadása, 626 lap, ára 6 frt. 

Szeged népe. Szeged vidéke népköltése. Gyűjtötte Kálmány Lajos. 
III. kötet. Szeged, Bába S. könyvny. 324 lap. 

Aradvármegye és Arad szabad királyi város története. Irta Márki 
Sándor. Első rész. Arad, kiadja a monographia-bizottság. 564 lap. 
(»Közműveltség« czíme alatt egy egész fejezetben emlékezik tisztán csak 
irodalomtörténeti dolgokról.) 

A protestáns pátens és a sajtó. Irta Ballagi Géza. Budapest, 
Hornyánszkynál, 106 lap, ára 80 kr. 

1 Ezek közül bármelyiknek bírálatát szakemberektől köszönettel veszi 
a szerk. 
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Szerémi György és emlékirata. Történelmi forrástanulmány. Irta 
Erdélyi László, a pannonhalmi sz. Benedek-rend tagja. Budapest, 136 lap. 

Immensee. Von Theodor Storm. Kritisch beleuchtet von Prof. 
Árpád von Török. Budapest, 48 1. ára 60 kr. 

A reformáczió Kassán. Oklevéltárral. Irta ifj. Kemény Lajos. Kassa, 
110 lap. 

Kazinczy Ferencz levelezése. Tanulmány. Irta Széchy Károly. 
Különnyomat az erdélyi múzeum-egylet bölcselet-, nyelv és történettu
dományi szakosztálya kiadványainak VIII. kötetéből. Kolozsvár, 40 lap. 

A magyar nyelv és szellem királyaink udvarában. Emléklapok a 
koronázás huszonötödik évfordulójára. Irta Dr. Berkeszi István állami 
főreáliskolai tanár. Temesvár, 79 lap. 

Szellemi haladásunk törvénye. Irta Bodnár Zsigmond. Budapest, 
Singer és Wolfner kiadása. 79 lap, ára 70 kr. 

Történeti tanulmányok. Irta Kemény fy Dániel. Székesfejérvár, 
352 lap. 

A leoninus. Tanulmány az irodalom és verstan történetéből. Irta 
Lehr Vilmos. Budapest, 82 lap. 

A természet ekonomiája. Ismerteti Benő János. Kazinczy Ferencz-
nek fogságban írt s eddig ismeretlen kézirata. (A kisújszállási hat osz
tályú ev. ref. gymnasium értesítője, 1891/92.) 

Magyarországi tanulók a bécsi egyetemen. Összeállította Dr, Schrauf 
Károly, cs. és kir. udvari levéltárnok, Budapest, a M. Tud. Akadémia 
kiadványa, 265 lap. 

A magyar műballada kezdete. Doktori értekezés. Irta Esztegár 
László. Budapest, 71 lap. 

Latin elemek a magyar nyelvben. Irta Kovács Gyula. Budapest, 
Pallas, 69 lap. 

Széchy Mária a drámai költészetben. Bölcsészettudori értekezés. 
Irta Viszota Gyula. Budapest, 32 lap. 

Miscellen. Von Professor Árpád v. Török. I. Heft. Budapest, 
32 lap, ára 40 kr. 

Személykettőzések és látomások története. Hiteles adatok időszaki 
sorozatban. Függelékül: Túlvilági szellemjelenések. Közli Mátyás Flórián. 
Pécs, 281 lap. 

Szerkesztői Üzenetek. R. K. a czikk egészen ki van szedve ; a 
jövő számban megjelenik. ~ K. Á. köszönöm ; a jövő számban. — K, Gy. 
(Tompa). Sz. S.; R. Gy.; I. J.; M. Gy. legközelebb. - Nem közölhetők : 
Eö reg.; Grad, kérd.; Gyöngy. J. 





ÉLŐFIZETÉSI FELHÍVÁS 
AZ 

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 
MÁSODIK ÉVFOLYAMÁRA. 

Szerkeszti 
B .A. X-. X J _£>. <3- X -<a» X J -£W ID .A. DR. 

E negyedévenként nyolcz ivcs füzetekben megjelenő folyóirat felöleli az 
egész magyar és idegen nyelvű hazai irodalom történetét, a tárgy történelmi 
oldalára fektetve a fősúlyt. Ily alapon nyernek benne helyet a hazai irodalom
történet és segédtudományai körébe vágó feldolgozott értekezések és kritikák, 
valamint jegyzetekkel kisért irodalomtörténeti kisebb eredeti emlékek. 

Előfizetési ára egész évre 5 frt, egyes füzet ára 1 frt 50 kr. A pénz-
utalványok, reclamatiók a Magy. Tud. Akadémia kiadóhivatalának (M. Tud. 
Akadémia palotája), a folyóirat .szellemi részét illető küldemények Ballagi 
Aladár egyetemi tanárhoz (IX. Kinizsi-utcza 29.) czímzendök. 

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS 

V ATHENAEUM" 
—>—-• E L S Ő É V F O L Y A M Á R A . ^ ~ * ^ -

Szerkeszti 
P A U E R I M R E 

osztály-titkár. 

A Magy. Tud. Akadémia II. osztálya a f. év elején a fentebbi czimen, 
philosophiai és államtudományi folyóiratot inditott, hogy e tudományok iro
dalmi fejlesztését ezzel is előmozdítsa. A folyóirat megjelenik nagy nyolczad-
rét alakban, évnegyedenkint nyolcz-tíz íves füzetekben és egész évi folyama 
harminczkét ívre terjed. — Előfizetési ára 5 frt. Egyes füzeté 1 frt 50 kr. 

A pénzutalványok, reclamatiók a Magyar Tud. Akadémia könyvkiadó 
hivatalának (Magy. tud. Akadémia palotája), a folyóirat szellemi részét illető 
küldemények Pauer Imre osztálytitkárnak (Magyar Tud. Akadémia palotája) 
czimzendök. 

A M. Tud. Akadémia kiadásában megjelent: 

MAGYARORSZÁG TOETEIELMI FÖLDRAJZA 
A HUNYADIAK KORÁMÉ. 

A M. TUD. AKADÉMIA TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL 

Irta 
Dr. CSÁNKI DEZSŐ. 

/. kötet. — Ara 7 forint. 
Budapest , 1892. Az Atheuaeum r. tá rs . könyvnyomdája . 


