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— A komáromi magyar színészet története czímmel id. Szinnyei 
József igen érdekes ozikkeket írt a Komáromi Lapokba., melyek most 
különnyomatban is megjelennek. Eddig két füzet (128 lap) fekszik 
előttünk. E dolgozat sokkal többet tartalmaz, mint a mennyit a czíme 
igér; nemcsak a komáromi színi előadásokról, hanem evvel kapcsolatban 
az összes magyar színészet történetéről, a magyar előadások repertoiréjá- 
ról, az előadott darabok eredetéről és elterjedéséről, a szereplő színészek 
életéről és munkásságáról is szól a szerző, ki nagy szorgalommal, nem
csak korabeli folyóiratokból, hanem kéziratos feljegyzésekből is merí
tette anyagát, sőt, a hol lehetett, a kornak még élő embereméi is keresett 
és talált felvilágosítást. A szerző fáradhatatlan ügybuzgalmának sike
rűit is oly gazdag és értékes anyagot összegyűjténie s tanulságosan fel
dolgoznia, hogy könyve a magyar színészet még ezentúl megírandó tör
ténetének egyik legfontosabb alapműve lesz. Ha a munka elkészül, 
természetesen újra s bővebben térünk vissza reá; most alkalmilag 
nehány helyreigazítással és pótlással egészítjük ki Szinnyei kutatásait.

11.1. Simái, Igazházi, 1790. Eredetije «Der Bürgermeister, Lust- 
öpiel in 5 Aktén von Alois Friedrich Gráf von Brühl, Dresden, 1786*. 
A szerző, a hírhedt szász miniszter fia, szül. 1739 és megh. 1793. L. a 
97. laphoz.

25.1. «Addig viszik a korsót a kúthoz míg eltörik.* Nem Benke 
eredeti darabja, hanem átdolgozás : «Der Krug geht so lange zu Wasser, 
bis er bricht, Lustspiel in 3 Aktén von J. F. Jünger, Begensburg, 1802.*

58. 1. König Károly Csengery Antalné nagybátyja, nem atyja; 
ez utóbbit Ferencznek hívták.

64. 1. Dugonics A. Bátori Máriája nem eredeti dráma, hanem 
«Ines de Castro* átdolgozása.

65.1. Katona József «István»-ja nemKotzebue után készült, mint 
Karacs Teréz állítja. Hiszen Kotzebue darabja csak egyfelvonásos 
alkalmi költemény, míg Katonáé «vitézi nézőjáték négy felvonásban*. 
Kotzebue darabjáról 1.«Beethoven magyar operája# czímű czikkemet a 
«Fővárosi Lapok* 1881. április 17-iki számában.

68.1. Bohó Misi de Hájo6. Eredetije «Don Banudo deColibrados* 
Kotzebuetól,vHolberg után.

69. 1. Holteitől «Zsák meglelte foltját*, 1807. Ez lehetetlen, 
mert Holtéi 1797-ben született s így 1807-ben csak tíz éves volt. Első 
műve 1815-ben jelent meg. Talán Holbein?

70.1. Victor, «Kalais János vagy a nemes szivű hajósok*. Ki ez 
a Victor? Alkalmasint: «Jean Calais von Christian Félix Weisse, 
1780*, Voltaire után.
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71. 1. «Hívség győzedelmes forrása ismeretlen. Talán : «Triumph 
dér Treue, Schauspiel, Leipzig, 1754*.

72.1. «Tulokmányi Máté*. Eredetije: «Bochus Pumpernikel, ein 
musikalisches Quodlibet in 3 Aktén von Mathias Stegmayer,Wien, 1811*. 
Van e darabnak egy második része is: «Die Familie Pumpernikel, ein 
musik. Quodlibet in 3 Aktén, u. o.» Stegmayer Mátyás a bécsi opera 
igazgatójavolt, szül. 1771, megh. 1820.

97.1. «Talált gyermek*. Eredetije: «Das Findelkind, Lustspiel 
von Gráf A. F. Brühl, Dresden, 1785.* L. a 11. laphoz.

101. 1. Láng Ádám eredeti és fordított műveinek sorozata pontos 
vizsgálatot igényelne. Ez alkalommal csak egy*két megjegyzésre szorít
kozom :

• Tol vaj-kulcs Vogeltól*. Eredetije : Dér Nachschlüssel, Schauspiel 
in 3 Aktén nach Frédéric und Laqoerie von Wilh. Vogel (1772—1843).
— «Amerikai Top fertői.* Pedig ez is Vogeltól való: Dér Amerikaner, 
Lustsp. in 5 Aktén. Berlinben 1798-ban adták először.

108.1. (Borzasztó éj a sziklavölgyben.* Eredetije : Die Schauer- 
nacht im Felsenthale, Zauberspiel in 3 Aktén von Jós. Alois Gleich 
(1772— 1841).

111.1. «Thoringer Gáspár.* Eredetije: Easpar dér Thorringer, 
Schauspiel in 6 A. von Gráf Törring von Seefeld. E tárgyat különben 
sokszor dolgozták fel Németországban.

Stb. Nagy érdekkel várjuk Szinnyei értékes dolgozatának folyta
tását. H. G.

— Kazinczy Klopstocknál Hamburgban ? Richter H. M. bécsi 
tanár e napokban Aus dér Messiás- und Werther-Zeit czímmel igen érdekes 
könyvet adott ki (Wien, 1882), melyben Klopstock viszonyát Bécshez 
és Ausztriához, és Goethe Wertherjének hatását a bécsi közönségre tár
gyalja. Tanulmányainak czélja kimutatni, hogy Ausztria a múlt század
ban az irodalmi productió terén ugyan nagyon elmaradt volt, de hogy a 
német irodalom termékei Bécsben és Ausztria többi városaiban is nagy 
érdeklődést keltettek és tekintélyes olvasó közönségre számíthattak. 
Richter ezen tanulmányai alaposan helyreigazítják a német irodalom- 
történetnek azon hagyományos meséjét, mintha Bécsben a múlt század
ban irodalmi élet egyáltalában nem lett volna és a jó bécsiek talán 
könyveket nem is olvastak volna. E tanulmányok saját irodalmunk 
szempontjából is érdekesek, mert ismeretes dolog, hogy a német iro
dalom termékei jó részben Bécsen át jutottak hazánkba.

E könyvének 37. lapján megemlékszik Richter Kazinczy Messiás
fordításáról is és azt állítja, hogy Kazinczy 1790-ben hivatalát elveszt
vén, Németországba ment és 1791 juniusban Klopstocknál is tartózkodott
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Hamburgban. Tudjuk, hogy ez tévedés, mert Kazinczy Bohasem járt 
Németországban. Szerzőnk ez állításának forrása KlopBtock levelezése, 
melynek néhány sorát félreértette. Klopstock 1791. junius 18. írja Cra- 
mernek : „da kam des Nachmittags dér Báron Hompesch, dér Deutsche, und 
dér Ungar (Sie kennen ihm vennuthlich von Emkendorf aus) zu witr“  
és ugyané levél végén : *Auch den Brief des Ungars, dér den Messiás über- 
setzt, Jinde ich nicht.» E levélhez megjegyzi Lappenberg, a Klopstock 
levelezésének kiadója ( Briefe von und an Klopstock, Braunschiceig, 1867,
525.1.): «Der Ungar Franz von Kazinczy, kgl. Oberaufseher dér Natio- 
nalschulen des Kaschauer Bezirkes, liess 1790 zu Kaschau eine unga- 
rische Uebersetzung des Messiás erscheinen.» E megjegyzés helyes, 
Richter azonban tévesen következteti belőle és Klopstocknak fentidézett 
szavaiból, hogy Kazinczy Hamburgban járt. Kazinczy valószínűen a 
magyar Messiás megjelent részét küldte valamely Németországban 
utazó hazánkfiával egy levél kíséretében Klopstocknak, ki idézett levelé
ben e hazánkfiáról és Kazinczy leveléről megemlékszik. A levél átadója 
valószínűen Kis János volt, ki 1791-ben és 1792-ben Németországban 
járt. Kazinczy levele alig maradt fönn, Klopstock levelézésében legalább 
nincsen meg. H. G.

— Hősi eposzok meséi. Középtanodai segédkönyv. írta dr. Mar- 
galits Ede, zombori áll. gymn. tanár. Budapest, 1881. Aignér, 72 lap. — 
«A gymnasium 4., 5. és 7. osztályában a magyar nyelvi oktatás egyik 
főbb tárgya az elbeszélő költészet, különösen az eposz tárgyi és szerke
zeti kellékeinek inductiv ismertetése; e czél elérését megkönnyítendő, 
összeállítottam a nevezetesebb eposzok tervrajzait; művem nevezete
sebb eposzokat, számszerűit nyolczat ölel fel (Ilias, Odyssea, Aeneis, 
Nibelungen, Gerusalemme liberata, Lusiados, Zrinyiász és Zalán fu
tása) ; — bár e böngészetnek csekély irodalmi értéke leend, mert az 
irály itl-ott szükségképen nehézkes, ha egy-egy mondatba vagy száz 
verssor tartalma szorúl; de az összehasonlító gyakorlati tanítás terén, 
mint segédkönyv, élénken érzett hiányt fogaz pótolni.» Szerző e be
vezető sorokban helyesen indokolja füzetének czéljátés tartalmát. Ilyen 
segédkönyv csakugyan jó szolgálatot tehet a poétikai oktatásnál és 
egyes epikus töredékek olvasásánál s magyarázatánál. E szempontból 
ajánljuk is a gymnaeiumi és reáliskolai összes philologusok figyelmébe.

De azért két megjegyzést mégis koczkáztatunk; talán reábírhat
juk ezekkel a szerzőt dolgozatának bővített átdolgozására, — mert ez 
egyedüli czélunk.

Margalits azt mondja, hogy hősi eposzok tervrajzait adja. Ez nem 
egészen találó kifejezés és nagy kár, hogy nem találó. Szerző ugyanis a 
felvett nyolcz eposznak énekről énekre lehető rövidre vont kivonati tar-
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talmát adja. E kivonatok még nem tervrajzok. Ez eljárásnál a főcselek- 
vény és az epizódok nem válnak kellően k i; az olvasó nem nyer igazi 
képet az illető eposzok szerkezetéről. Legjobban kitűnik ez, ha az episo- 
dókra figyelünk, melyek Margalits elbeszélésében többnyire egészen 
elvesznek. Glaukos és Diomedes az Uias-bán, Nisus és Euryalus az 
Aeneis-ben, Ines de Castro a Lusiadok-b&n stb., alig hogy megtaláljuk 
őket. A fődolog volna, az eposzok tartalmát, akár énekek szerint is, de 
úgy előadni, hogy a cselekvény különböző szálai, a fő- és a mellék - 
cselekvények pontosan és első pillanatra észrevehetően különváljanak. 
Nem volna baj, ha az előadás ennek következtében egy kissi- terjedel
mesebb, kevésbbé szófukar s itt-ott reflektáló is volna. Kellemetlen ha
tású Margalits elbeszéléseiben az is, hogy majd múlt, majd jelen idővel 
mesél. Ogy hiszszük, ily kivonatoknál csak ez utóbbi a helyes.

Másik megjegyzésem az előadás pontosságára vonatkozik, mely 
az előttünk fekvő dolgozat mostani alakjában sok helyütt kifbgásos, a 
mi persze a számos sajtóhiba rovására is eshetik. így, hogy csak egy 
tervrajzból (Nibelungen) idézzek nehány példát: Gunther, Gernot és 
Gizelher nem •uralkodtak*, mert csak Gunther volt az uralkodó; Krim- 
hilda nem fogolyról, hanem sólyomról álmodott; Brunhilda nem 
•izlandi amazon* ; «Siegfried a legdúsabb fejedelem nejével boldogul 
él» (34.1.), nem értem; 35.1. *Krimhilda oly súlyos vádat emel Brun
hilda ellen, hogy ez sírva fakadt*, — a vádat mégis csak meg kell mon
dani, ha lehetően elleplezve is etb. stb. Legnagyobb baj a tulajdon nevek 
pontatlan és következetlen írása. íg y : Zsigmond de Siegfried, miért 
nem Zsigfried ? Sie gél in de, de Silbung, miért nem Sziegelinde vagy 
Schilbung? Sindol, Hunol e h. Sindolt, Hunolt; Schilbung testvére 
Nibelung, nem Nibelungen; Brunehilda rossz alak, vagy Brunhild vagy 
Prünhild; a nibelungok kincsét vagy «nibelungen kincsei*- vagy •nibe
lungen kincsek*- vagy «nibelung kincs*-nek nevezi, mind a három eset
ben nem helyesen; Gernot csak egyszer fordúl elő ezen helyes alakban, 
különben mindig Gerenot; Etzelt Etelének nevezi, de testvérét Blödel- 
nek, akkor mért nem Budának ? Etzelburgot Etelvárnak, de Pietrichet 
nem Detrének ; találkozik egy (a 47.) lapon Wolfart és Volfart is stb. 
stb. A tulajdonnevekre nézve ily dolgozatban csak egy eljárás a helyes 
és ajánlatos: pontosan meg kell azokat tartani, a mint a tárgyalt köl
teményben megtaláljuk, különben következetlenségekbe esünk és félre
értésekre adunk alkalmat.

E megjegyzéseink czélja, mint már említettük, a szerzőt rábírni 
arra, hogy munkácskáját átdolgozza és bővítse, mert úgy vagyunk 
meggyőződve, hogy evvel igen jó szolgálatot tenne középiskoláinknak. 
Különben is ideje már, hogy a vég nélkül folytatott haszontalan tan
könyv gyártást végre valahára abba hagyjuk s inkább a roppant szüksé-
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ges s eddigelé irodalmunkban majdnem teljesen hiányzó középiskolai 
segédkönyvek kidolgozásához fogjunk. Újabb átdolgozásban talán a 
franczia Rolantldal, és nagy irodalomtörténeti hutásánál fogva, Voltaire 
Henriad-ja is megérdemelnék, hogy a szerző felvegye.

Margalits füzete különben, ismételjük, mai alakjában is meg
érdemli, hogy philologusaink figyelembe vegyék. H. G.

— Arany János Toldija, gyakorlatilag fejtegette Végh Endre, ka
posvári államgymnasiumi tanár. Kaposvár, 1880. — Az új tanterv a 
középiskola kötelező olvasmányai közé vette fel Arany J. Tbtát-ját; 
azért oly segédkönyvre, mely e remekművet ©sthetikai s irodalomtörté
neti szempontból tárgyalja, annál nagyobb szükség van, mert Lehr Albert 
kitűnő kiadása majdnem kizárólag a nyelvi magyarázatra szorítkozik. 
E czélnak akart megfelelni az előttünk fekvő könyv szerzője, s tagadha
tatlan, hogy műve sok helyeset tartalmaz s a fejtegetett munka sok oly 
oldalára figyelmeztet, melyek az iskolában bővebb magyarázatot 
igényelnek.

Végh 54 lapra terjedő füzete szól egy rövid, de nem igen áttekint
hető bevezetésben a magyar epikus költészet történeti fejlődéséről, 
azután adja a Toldi egyes énekeinek tartalmát általános tárgyi magya
rázatokkal. A további fejezetek czímei: Az egész mű tartalma, a költe
mény műfaja, műkellékek (egység, valószínűség, teljesség), szerkezet, 
jellemek, előadás és nyelvezet, külalak, Toldalék (Ilosvai megfelelő része).

A füzet tartalmának ez egyszerű felsorolásából kitűnik, hogy 
alig van a Toldi-nsk — a mondán kívül, melynek eredetéről csak rövi
den emlékszik meg, — ©sthetikai vagy irodalomtörténeti oldala, mely
ről Végh, legalább röviden, ne szólna. Ennyiben füzete ajánlásra méltó 
segédkönyv, melynek a modern philologusok a remek költemény olva
sásánál és magyarázatánál jó hasznát fogják vehetni. De nem állíthatni, 
hogy Végh úttörő kísérletében már bírnók a Toldi-uok azon kommentár
ját, melyre irodalmunknak, első sorban oktatásunknak annyira szük
sége van. Sok kérdést Végh csak érint, másokat alig hogy érint. 
A monda eredete (a reá vonatkozó különböző nézetekkel) bővebb fejtege
tést igényelne ; a költemény szerkezete szintén behatóbban tárgyalandó. 
De még azon pontokra vonatkozóan is, melyeket szerzőnk terjedelme
sebben tárgyal, csak elvétve hatol be mélyebben a tárgyba; többnyire 
csak a legközelebb fekvő dolgok elmondására szorítkozik. Annyit azon
ban bizonyít e füzet, hogy Végh gondolkodó és művelt tanár, ki be
hatóbban foglalkozva tárgyával, derék dolgozatot tudna írni Arany J. 
remek költeményéről.

Az ilyen dolgozatnak főleg a következő fejezeteket kellene be
hatóbban tárgyalnia: 1. A monda; eredete és feldolgozása Arany előtt
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és után; főleg Ilosvai volna terjedelmesebben tárgyalandó, s a szerzőnek 
pontosan kellene kimutatnia, hogy Arany miben és miért tért el tőle. —
2. A költemény szerkezete és műfaja. — 3. A jellemek; a jellemzés 
módja és eszközei. — 4. Stíl, verselé9 és nyelvezet. — Az ily munka 
értéke jó részben terjedelmétől is függ; mert egyes találó és felvilágosító 
megjegyzéseket találni Kemény Zsigmondnál, Toldynál és szerzőnknél 
is ; de ezek mind töredékesek és számos kérdésre nem adják meg a 
szükséges felvilágosítást. Akár Végh, akár más szakférfiú vállalkozzék 
ily munka kidolgozására, az előttünk fekvő füzet minden esetre meg
könnyíti neki a munkát. Örvendetes volna, ha ily beható Toldi-kommen- 
tár mielőbb létrejönne; addig Végh füzetét mint hasznos segédkönyvet1) 
ajánljuk magyar nyelvtanáraink figyelmébe. H. G.

— A zuhatar. Jókai a ,,Fekete Gyémántok"-bán ezt írta : «Két 
rém lakik a kőszénbányák üregeiben, az egyik a zuhatar, a másik a vi- 
heder. Nem örömest csinálok új szókat. Ezúttal kénytelen vagyok vele. 
Olyan két hatalmast kell megneveznem, a kiket még nem ismert Páriz 
Pápai és Márton. Németül das schlagende Wetter és das bőse Wetter. 
Amahhoz a zuhan és a zivatarból készítettem a nevet; emehhez egy 
régi tájszót kértem kölcsön.# E sorok fölháborították a Nyelvőrt, mely 
múlt évi folyamában humora özönével elárasztotta Jókait. A Nyelvőr 
ezúttal mellőzte tudományát, hogy humorát annál szabadabban szár
nyaltassa, a mesebeli hollóként kiejtvén a sajtot szájából, hogy éneké
vel elbájoljon. Azért csúfolta Jókait Barczafalvi atyafiának, azért nem 
jegyezte meg, hogy a költő tévesen elmélkedett, de nem rosszúl cseleke
dett, lévén a zuhatar régi szó, melyet nem Jókai csinált. Csak hitte, 
hogy csinálta, hisz sokszor jön toliunkra szó, melyet hogy honnan vet
tünk, nem tudjuk megmondani. A „ Vasárnapi ÚjságM azonban nem mél
tányolván a nyelvőri humor sajátságait, ama gyanúra ébredt, mintha 
nyelvünk törvényhozói nem tudnák, hogy a zuhatar régi szó, pedig úgy 
mond, példával szolgálhatunk. Tanultunk tőled jó újság, válaszolt erre 
a Nyelvőr, de mást mond az általad fölfedezett szó s mást jelent az, 
melyet Jókai csinált. Amaz a zivatarnak régibb mása, emez Jókai lelki
ismeretét terheli, tehát nekünk van igazunk. A Nyelvőrnek mindig 
igaza van. De vajon a schlagende Wetter fogalma távol áll-e a zivataré
tól? S midőn e bányászati fogalomra Jókai nem talált szót az élő

x) Furcsa a 10. lapon a következő mondat: «Általa (az első ének 
utolsó versszaka által) lesz bevégezetté nemcsak a külalak rajza, de a lélek
tani ecset is, mely Miklós roppant erejének s elborult kedélyének oly meg
kapó színekben ad kifejezést.“ — Nagyon sok a sajtóhiba. — Egyéb lénye- 
gesb tévedésre vagy helytelenségre nem akadtunk.
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nyelvben, nem volt-e joga fölelevenítni egy rokon értelmű régi szót *? 
Talán hibásan indokolta eljárását. Ám róvjuk meg az indokolást, de 
vitassuk legalább az eljárás helyességét, vagy helytelenségét. így azt 
hihetné valaki, hogy a régi szók használata is tilos. Hagyján mindez. 
Hát csakugyan jól gyanított a Vasárnapi Újság ? Csakugyan újság volt a 
Nyelvőrnek a zuhatar régisége ? Pedig meg van a szó Ballagi szótárá
ban, megtaláltuk Beniczky Gáspár 1708-ban írt naplójában is, melynek 
egy helye így hangzik: «Érsekujvári határban érkezvén, ollyan zuhatár- 
ral való jégeső vert, hogy az egész Hadaknak meg kellett állani.* 
(Bákóczi-Tár, közli Thaly Kálmán, I. köt. 143.1.) A. D.

— Nyelvtörténeti adatok. Mivel már az idézéshez fogtunk, ide 
írunk néhány érdekesebb szót és szólásmódot, melyeket a Rákóczi Tár
ból kijegyeztünk olvasás közben. Talán a nyelvtörténeti szótár írója, 
vagy mások föltudják használni a következőket:

Az kik hazájoknak szükségét szívekhez közölyebb eresztették 
<1. k. 10. 1.).

Vay Mihály penig egynéhány napoktúl fogvást kornyadozván, 
(Lk. 21.1.).

Idein korán . . . felkelvén (u. o. 27. 1.), sok derék Leveleket.. . 
hozván magával (u. o. 30.1.), jégesső miatt körülbelül való szőlőhegyek 
elvesztek (u. o. 34. 1.), tova déltájban visszajött (u. o. 36.), a tűz mellett 
egy kevésék . . . mulatván (u. o. 46.1.), egy kevesek sétálni kiment, az 
honnant (u. o. 56. 1.), és osztanak . . . (azután értelmében) . . . leült 
(58. 1.), napedlen-napestig (u. o. 65. 1.), az Udvarhoz jött felesed- 
magával (u. o. 105. 1.), tova három óra tájban (u. o. 111. 1.), sőtt alig
hogy némely lovakat el is nem dőjtött (u. o. 143. 1.), oldalaslag járt 
(u. o. 144.1.), osztanag (azután értelmében, u.o. 01. 1.), test rodhataüa- 
niil (u. o. 93.1.), Seregek Isteninek . . . haragjának elengesztelését . . . 
implorálta (u. o. 200.1.), Sok olly állapotokat követettel, a ki . . . okta
lan állatban . . . csudálatos volt (u. o. 214.).

Ezek mind Beniczky Gáspár Naplójából valók (1707— 1710); a 
Lakosa csak csupádon-csupa Sidóság (u. o. 231.. 1.), nem kicsiny fárad
ságokkal és fázékonyságokkal . . . voltunk (1. azaz fáztunk sokat, u. o.
257.1.), minden utcza-szögőben csatornák vannak (u. o. 250.1.), kapu- 
záratkorig (u. o. 257. 1.), fattyú-ágyból, azaz szeretőjétűl való Leánya 
(u. o. 360.1.), rosszul volt... valami daganatság miatt (u. o. 380.1.), az 
földre hanyattast lefekŰvén (u. o. 372. 1.), Yáraska mellett, kit is balog
kézre hagyván (u. o. 394.1.).

Ezek Szathmári Király Ádám Napló-Könyvéből (1711— 1717), 
valók. . . A. D.

(Folytatjuk).
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— Szegedi Sándor +. A philologiai társaságnak halottja van. 
Szegedi Sándor, a debreceni főgymnasium tanára, a tiszántúli ref. 
középiskolai tanár-egyesület elnöke, zsinati képviselő, a debreczeni ref. 
egyház presbytere, társaságunknak újjá alakítása óta tagja, f. é. már- 
czius 17., öt heti súlyos szenvedés után, életének 57-dik, tanári hiva
talának 29. évében meghalt. Kitűnő képzettségű, lelkes és hivatott, 
munkást veszített benne a hazai s első sorban a protestáns oktatásügy. 
Béke hamvaira 1

— A budapesti philologiai társaság márczius l én felolvasó ülést 
tartott, következő tárgysorozattal:

1. Dr. Erődi Béla, Az albán és újgörög népköltészetről, tekin
tettel saját népies költészetünkre.

2. Dr. Kont lgnácz, Euripides Bhesosa.
3. Radó Antal, Az ujabbkori olasz lyráról.
A felolvasó ülés után a választmány ülést tartott. Elnök : Ponori 

Thewrewk Emil. Jegyző: Dr. Keleti Vincze. Jelen voltak: Dr. Ábel Jenő, 
Dr. Bászel Aurél, Bermüller Ferencz, Dr. Heinrich Gusztáv, Pirchala 
Imre, Dr. Simonyi Zsigmond, Dr. Pecz Vilmos.

Az ülésben következő rendes tagok választattak meg: Dr. Hoff- 
mann Frigyes (Pozsony) és Schill Salamon (Budapest), ajánlja Dr. Hein
rich G .; Kúpál Mihály (Budapest) ajánlja Ponori Thewrewk Emil.

Végül még pénztárnok jelenti, hogy Burány Gergely, Szombat
helyről Sallustius emlékére két forintot adományozott.

I  —  Tagdijokat a márcziusi füzet kinyomatása óta megűzették:
 ̂ 1881-re: Faludi Miksa, Székesfehérvár. — Goldis János, Arad.
— Dr. Simonyi Zsigmond, Budapest.

1882-re: Goldis János, Arad. — Gyulai Rudolf, Komárom,
4 forintot. — Dr. Heinrich Gusztáv, Budapest. — Kempf József, 
Budapest. — Nátafalussy Kornél, Rozsnyó. — P. Thewrewk Emil, 
Budapest.

|i — Az oklevél diját megküldték: Kispál Mihály, Budapest. —
}. Miháltz Ödön, Zilah.

feadice Ferencz dr., Gaal József élete és munkái. Budapest, 1881. Aig-
ner L. (K. 8-r. II, 192, I I I 1.) 1 frt.

Ballagi M. Baronyai Decsi János és Kis-Viczay Péter közmondásai.

KÖNYVÉSZET.
Összeállítja Hellebrant Árpád.
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