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V E G Y E S E K .

— A Budapesti Philologiai Társaság f. é. october 6-ikán felol
vasó gyűlést tartott. Elnök: Thewrewk Emil, Jegyző : Ábel Jenő. A fel
olvasó gyűlés tárgyai voltak:

1. Dr. Radó Antal, Egy franozia fabliau.
2. Gergye Lénárt, A sihylla a hagyományban és a valóságban.
3. Petz Gedeon, Melki Henrik és művei. Bemutatja Heinrich 

Gusztáv.
A felolvasó gyűlést választmányi ülés követte. Elnök: Thewrewk 

Emil. Jegyző: Pecz Vilmos. — Jelen voltak Ábel Jenő, Cserhalmi Samu, 
Fináczy Ernő, Gyomlai Gyula, Heinrich Gusztáv, Kassai Gusztáv, 
Köpesdi Sándor, Maywald József, Biedl Frigyes.

1. A múlt ülés jegyzőkönyve felolvastatván, hitelesíttetik.
2 Thewrewk Emil ajánlatára, Cserei József nagykanizsai kegyes- 

rendi íőgymnasiumi tanár, Réti Ferencz budapesti kegyesrendi áldozó 
pap; Maywald József ajánlatára Füredi János budapesti kegyesrendi 
tanár; Ábel Jenő ajánlatára Szilágyi Albert székesfehérvári tanár: Kroller 
Miksa ajánlatára Mórocz Emílián szent-benedek-rendi áldozár; Gergye 
Lénárt ajánlatára Abday József gyŐr-egyházmegyei pap és nagy-écsi 
plébános az 1886-ik évre rendes tagokká; Heinrich Gusztáv ajánlatára 
Kapás Aurél egyetemi hallgató; Sepsi Szentiványi Kispál Mihály ajánla
tára Karatnai Incze Béla kolozsvári egyetemi hallgató az 1886-ik évre 
rendkívüli tagokká választatnak.

3. Cserhalmi Samu pénztárnok jelentése szerint a társaság 1886. 
évi május havában való bevétele 486 frt 88 kr, kiadása 459 frt 27 kr, 
átvitel juniusra 27 frt 61 kr. ; junius, julius, augusztus és szeptember 
havában való bevétele 315 frt 20 kr., kiadása 215 frt 51 kr., átvitel 
octoberre 99 frt 69 kr. — Tadomásúl vétetik.

4. Cserhalmi Samu azon bizottság nevében, melyet a választmány 
utolsó ülésén a Közlöny szétküldésére nézve kieszközlendő póstai előnyök 
dolgában kiküldött, jelenti, hogy ő a bizottság nevében a dologban 
eljárt, hanem hogy utánjárása eredményre nem vezetett — Tudomá
sul vétetik.

5. Heinrich Gusztáv a választmány figyelmét a magyar philolo
giai munkák bibliographiai összeállításának s a Közlönyben való rend
szeres közlésének kivánatosságára hívja föl, és evvel kapcsolatban indít
ványozza, hogy bízassék meg az illető munka végzésével Hellebrant 
Árpád académiai könyvtárnok. A bibliographia anyagának és földolgozása 
módjának megállapítására küldessék ki egy bizottság, melynek tagjai
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gyanánt Ábel Jenőt és Riedl Frigyest ajánlja. — A választmány elfogad
ván az ajánlatot, a bizottságba Heinrich Gusztávot és Hellebrant Árpá
dot is beválasztja.

6. Heinrich Gusztáv kívánatosnak tartván, hogy a Közlöny név
és tárgymutatóval láttassék el, késznek nyilatkozik, az 1887-iki évfolyam
tól kezdve az évi név- és tárgymutatónak elkészítésére. De igen kívá
natosnak tartja, hogy az eddigi tiz évfolyamhoz is készíttessék név- és 
tárgymutató és ennek módozataira vonatkozólag szintén az előbbi pont
ban említett bizottságot ajánlja megbízni. — Heinrich Gusztávnak 
ajánlata köszönettel vétetik tudomásul, indítványa pedig elfogadtatik.

7. Heinrich Gusztáv jelenti, hogy Schack Béla tagtársunk azon 
kéréssel fordul a választmányhoz, hogy a «Sturm- és Drang-korszak 
drámairodalma* ez. teijedelmes dolgozatának az Ügyrend értelmében 
többleti iveiért megtérítendő nyomtatási költségeket az 1887-ik év első 
felében téríthesse meg. — A választmány e kérésnek helyt ad.

— A Budapesti Philologiai Társaság f. é. november 3-dikán 
felolvasó ülést tartott. Elnök: P. Thewrewk Emil. — Jegyző: Ábel Jenő.

A felolvasó gyűlés tárgyai voltak:
1. Némethy Géza: Az Aeneis mint nemzeti eposz.
2. Székely István: Fordítás Suetonius Nérójából.
A felolvasó gyűlést választmányi ülés követte. Elnök: Ponori 

Thewrewk Emil. — Jegyző: Pecz Vilmos.
Jelen voltak : Ábel Jenő, Cserhalmi Samu, Csengeri János, Fináczy 

Ernő, Fröhlich Róbert, Gyomlay Gyula, Heinrich Gusztáv, Király Pál, 
Maywald József.

1. A múlt ülés jegyzőkönyve felolvastatván, hitelesíttetik.
2. Ábel Jenő jelenti, hogy gróf Kuun Géza a jövő év elején alapító 

tagnak lép be. — Örvendetes tudomásul szolgál.
3. Csengeri János ajánlatára Kocsner József beszterczebányai 

tanár és Nikolics Ignácz budapesti II. kerületi helyettes tanár, Cser
halmi Samu ajánlatára dr. Kiss Endre új-verbászi gymn. tanár, Mada 
rász Pál tatai gymn. helyettes tanár és Fludorovics Zsigmond János 
nagy-károlyi tanár; dr. Kiss Endre ajánlatára Morvay Győző új-verbászi 
gymn. tanár az 1880-ik évre rendes tagokká választatnak.

4. Cserhalmi Samu jelenti, hogy Jeszenák Rafael rendes tag ki
lépett, és hogy dr. Babics Kálmán rendes tag meghalt. — Tudomásul, 
illetőleg sajnálattal tudomásúl szolgál.

5. Cserhalmi Samu pénztárnok jelentése szerint a társaság 1886-ik 
october havában való bevétele 780 frt 8 kr., kiadása 666 frt 99 kr., átvitel 
novemberre 113 frt 9 kr. — Tudomásúl szolgál.

P. V,
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6. Heinrich Gusztáv a magyar philologiai munkák bibliograpliiai 
összeállításának tárgyában kiküldött bizottság nevében jelenti, hogy a 
bizottság a reá bízott ügyet beható megbeszélés tárgyává tévén, általá
nosságban helyesli e Közlöny f. é. VI—VH-ik füzetében közzétett 
bibliographia berendezését és főbb szakaszait megtartandónak véli, de 
a részleteket illetőleg a következő módosításokat és kiegészítéseket ja 
vasolja :

a) Felveendők a hazai nem-magyar nyelvű művek és dolgozatok, 
főleg a német nyelven közzétettek.

b) Fölveendők a hazai szakférfíaknak külföldi lapokban vagy 
folyóiratokban vagy önállóan megjelent műveik vagy dolgozataik, mi 
természetesen csak az illető szakférfiak közreműködésével lehetséges.

c) Fölveendők az új színművek előadásai és a régiebbeknek újból a 
repertoireba való fölvétele, az első előadás dátumával, mely a következő 
napokon megjelent bírálatok fölkeresését megkönnyíti.

d) Föl veendők a szépirodalmi munkáknak terjedelmesebb és érté
kesebb bírálatai.

e) Fölveendők a költői művek fordításai (az egyes költeményekéi 
is), a reájok vonatkozó értékesebb, ill. terjedelmesebb bírálatokkal.

f) Az egyes számokkoz kivonatos és bírálati megjegyzések csato
landók ; és pedig; a könyveknél fölsorolandók a róluk megjelent bírála
tok, ez utóbbiak rövid jellemzésével (hogy t. i. kedvezők-e vagy nem, és 
miért); a czikkek közül az értékesebbeknél szakférfiak közreműködésével 
rövid birálatos kivonat adandó.

ff ) írói tiszteletdíjúi a bizottság számonként 3 krt indítványoz, 
úgy azonban, hogy az egész összeg 60 írtnál kevesebbet ne tehessen ; 
a szakférfiak a bírálati megjegyzések ingyen való megírására kérendők 
fel; a ozédulákat, melyek az egyes számok czímeit tartalmazzák, a 
könyvészet szerkesztője szolgáltatja.

h) E bibliographia szerkesztésével a választmány Hellebrant 
Árpád r. tagot bízza meg.

A választmány a bizottságnak e javaslatát változatlanul elfogadja.
8. Fináczy Ernő hajlandónak nyilatkozik a Közlöny tíz évfolyama 

(1877—1886) név- és tárgymutatójának elkészítésére. — A választmány 
készséggel elfogadván ez ajánlatot, megbízza Fináczy Ernő r. tagot az 
illető név- és tárgymutató elkészítésével.

9. Ábel Jenő az Ügyrend 15-ik §-a értelmében a közeledő köz
gyűlés alkalmából a pénztárvizsgáló és candidáló-bizottság megválasz
tását indítványozza. — A választmány a pénztárvizsgáló bizottságba 
Ábel Jenő, Fináczy Ernő és Fröhlich Róbert; a candidáló bizottságba 
Heinrich Gusztáv, Király Pál és Maywald József r. tagokat választja.

10. Elnök indítványára a választmány a közgyűlés napjáúl

Digitized by LjOOQ Le



VEGYESEK. 1021
deczember hó 26-ikát, azaz ez évnek utolsó vasárnapját tűzte ki, oly 
módon, hogy a válásztmányi ülés délelőtt 9-kor, a közgyűlés 10-kor 
veszi kezdetét. P. V.

— Előfizetési felhívás «Ókori romanczero» czimű gyűjteményre. 
Évtizednél több ideje már, hogy az ókori írókkal foglalkozom és számos 
költeményem jelent meg elszórtan, melyek részben fordítások antik 
költőkből, részben pedig ókori dalok töredékeinek kiegészítései. Miként 
a vándor hazaérkezve, tűzhelye mellett elméláz és ajkain önkénytelenül 
megcsendül egy-egy dalnak töredéke, melyet útközben hallott, úgy én is 
akaratlanul ragadtam ki egy-egy töredéket az emlékekből, melyek lelkem 
mélyén zsongtak, hozzászőttem saját gondolataimat: szóval, ha nem 
merészség ilyet mondani, megpróbáltam magyar nyelven és rímekben 
antik költeményeket im i.

Hellasz átlátszó egét és Rómának tökéletesen plasztikus szépségeit, 
melyekben a szó és gondolat szeretetteljesen kapcsolódnak egymásba, 
bajosan sikerült letükröznöm; ám a kit az emberiség létének nagy regénye 
érdekel, ki nem sajnál a múltba visszaröppenni, megérezheti a hideg 
márvány alatt a forró szív lüktetését és talán nem találandja túlzottnak 
az tókori romanczero* elnevezést, melyet a gyűjtemény czímeűl hasz
nálok. Vágyam támadt, hogye dalokat gyűjteményben, összeállítva lássam 
és íme bizalommal fordulok az antik világ barátaihoz és mindazokhoz, 
kik csekély irodalmi működésem iránt érdeklődnek : méltóztassanak e 
gyűjteményre előfizetni, illetőleg előjegyezni, hogy így a nyomatandó 
példányok száma iránt tájékozva legyek.

A díszesen kiállított és 10—12 ívből álló köto fővárosi nyomdában 
fog készülni és legkésőbb november közepén hagyja el a sajtót. Ára fűzve 
1 frt 50 kr., kötve 2 frt, mely összeget a munka szerzőjének nevére 
(Sopronba) beküldeni legczélszerűbb, annál is inkább, mert a mű alul* 
irott szerzőnek saját kiadásában jelenik meg. — Sopronban, 1886 május 
havában. — Latkóczy Mihály.

Mutatványt e gyűjteményből közöltünk a 994. lapon.

— «Eatona Józsefről* czímmel másfél lapnyi közleményt hoz a 
tFigyelő* (XXI. köt. 62.1.) Karacs Teréz asszonytól, ki emlékezetből 
jegyezhette föl az itt közzétett adatokat, mert ezek nagyon is tévesek. 
Csak kettőnek helyreigazítására szorítkozom. Először azt állítja, hogy a 
pesti német színház 1812-ben «Béla futásával* nyittatott meg, — holott 
én már 1881.április 17.kimutattam a (Fővárosi Lapok*-bán ((Beethoven 
magyar operája*), hogy a német színház 1812. február 9. nyilt meg 
három alkalmi darabbal: (Magyarországnak első jótevője* (Kotze bűétől),
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•Pest városának királyi várossá tétetése» (ismeretlentől) és «Athéné 
romjai* (Kotzebuetól), — az első és harmadik Beethoven zenéjével. Ez 
első előadást ismételték február 10. és 11-én. — Másodszor azt állítja, 
hogy Kotzebue «István király**át Katona «a magyar szülészek kérésére 
magyarosította s hihetően változtatásokkal*. Ez nagy tévedés, mert 
Katona «István király*-a (mint e Közlönyben, 1883. VQ. 938. L minden 
kétséget kizáró biztossággal kimutattam) Girczik Xavier pesti színész 
1792-ben megjelent «Stephan dér Erste, König dér Hnngam* ez. szín
művének itt-ott rövidítő és összevonó, de általában hű, a dialógusban 
nagyrészt az eredetinek szövegéhez pontossan ragaszkodó átdolgozása. 
Ezt az átdolgozást (mely 1813. júliusában készült) a színészek kérésére 
készíthette Katona, — de a Kotzebue alkalmi kis költeményéhez 
semmi köze.

H. G.

K Ö N Y V É S Z E T .

Anthologia latina. Szemelvények a lyrai és didaktikus költészetből. 
Bevezetéssel, magyarázatokkal és metrikaifüggelékkel ellátta PireJtfUa Imre. 
2. kiad. Budapest, 1886. Eggenberger. 1886. (8. XX, 171 1.) 80 kr.

Balassa József dr. A phonetika elemei, különös tekintettel a magyar 
nyelvre. Az ember beszélő szervezetének rajzával. Budapest, Akadémia,
1886. (N. 8-r. 124 1.) 70 kr.

Barcianu S. P. Wörterbuch dér romanischen und deutschen Sprache. 
Hermannstadt. 1886. (K. 8-r. 704 hasáb.) 2 frt. 50 kr.,

Budenz József* Egy kis viszhang Vámbéry Ármin úr válaszára, 
vagyis «A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet* ez. IL értekezésére. 
(Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből XIII. köt. 7. sz.) Buda
pest, Akadémia, 1886. (8-r. 35 1.) 30 kr.

Church J. A. Római élet Cicero korában. Angolból fordította Sziláéi 
Móricz. Kiadja az országos középiskolai tanáregyesület. Budapest, 1886. 
(8-r. 177 1.)

Dengi János. Költői olvasmányok. Románozok, balladák és alanyi 
költemények. A gymnasiumi tanítás uj terve és az utasítások alapján a 
gymn. V. oszt. számára. Szerkesztette és magyarázó jegyzetekkel ellátta —. 
Budapest 1885. Eggenberger. (8r. VIII, 167. 1.) 1 frt 20 kr.

Emlékek, irodalomtörténeti. Kiadja a m. t  Akadémia irodalomtör
téneti bizottsága. I. köt.: Két magyarországi egyházi író a XV. századból: 
Andreas Pannonius. — Nicolaus de Mirabilibus. Közzéteszik Fraknói Vil
mos és Ábel Jenő. Budapest, 1886, Akadémia. (8-r. XLVUI. 469 1.)
3 Irt 50 kr.

Erdélyi János. Pályák és pálmák. Kiadja a Kisfaludy-Társaság. Bu
dapest, Frankiin-t 1886. (8-r. VIII, 503 1.) 3 köt

Fel8mann József. Német grammatika. 5-ik jav. kiadás. Budapest, 1885. 
Lauffer. (8r. 198 1.) 90 kr.

Heinrich Károly dr. Anyaggyűjtemény a német nyelv tanításáhoc. 
Középiskolai használatra. III. rész: Gyakorlókönyv 2. Költői és prózai 
olvasmányokkal. Budapest, Kókai, 1886. (N. 8-r. 143 1.) 1 frt 50 kr.
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