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ára 6 korona. A gyűjtemény megrendelőinek 5 korona. Kapható a 
kiadóknál Lampél R. (Wodianer F. ós Fiai) cs. ős kir. udv, könyv-
koresk. Andrássy-út 21.) és minden könyvesboltban. 

R e n a i s s a n c e a dalköltészetben ez. a. Barabás Ábel 
érdekes munkát írt és adott ki (Budapesten 1904, kis 8-adr. 133 1.) 
Zene-esztétikai munkáknak hijjával vagyunk; évek múlnak el, a 
nélkül, hogy ilyen irányú eredeti munka megjelennék. Örömmel 
kell fogadnunk azért ezt a munkát, mely a fenti czhnen most 
hagyta ol a sajtó . A mű fejtegetéseiben érdekesen magyarázza a 
zeneművészet lényegót, a nagy zeneszerzőkot s különösen a kiváló 
dalkötőket, kiterjeszkedvén az egész világ dalköltőire. Minket külö
nösen két szempontból érdekelhet a könyv. Először a magyar dal
ról szóló fejtegetésért; másodszor, mert ez a mű foglalkozik először 
kritikailag' Makray Lászlóval, a nemrég feltűnt kiváló dalköltővel, 
kit id. Ábrányi Kornél, Schubert és Schumann mellé helyezett egy 
tárczájában, s kit most külföldön is a legnagyobb dalköltők mellé 
helyeznek. E zeneszerző kritikai méltatása aktuálissá válik az által, 
hogy a Rózsavölgyi-czég összes dalainak ciklusonként való kiadását 
megkezdte s már huszonötöt ki is bocsátott. A könyv gróf Apponyi 
Albertnek van ajánlva ; a nemes gróf tudniillik a főúri világ egyik 
legkiválóbb zeneórtője, ő volt az, ki a halott Liszt Ferenczet védel
mébe vette, mikor a magyar országgyűlésen őt megtámadták. A mű 
az Atheneüm irodalmi és nyomdai rószv. társulat kiadásában jelent 
meg és kapható minden könyvkereskedésben. Ára 2 korona 60 fillér. 

Köl tők Albuma. Az újabb magyar lírának ez az egyetlen 
antholog'iája, mely először ezelőtt tizenöt évvel jelent meg, most 
mar ötödik kiadásban kerül a közönség elé. A szerkesztő Radó 
Antal, ezúttal is gazdagította gyűjteményét ós az utolsó kiadás óta 
feltűnt jelesebb költőink közű! egy sincs, a ki a kötetben helyet 
ne talált volna. Az előttünk lévő kiadásban először szereplő nevek 
közül kiemeljük Bárd Miklóst, Csizmadia Sándort, Erdős Renéet, 
Harsányi Kálmánt stb., a kiknek mindegyike legértékesebb műveik 
néhányával van képviselve. Az anthologia ezúttal is a szokott díszes 
köntösben jelent meg. Van egy kisebb alakú és egy nagj^obb alakú 
kiadás, ez utóbbi színes keretekkel; amannak ára 6 korona, emezé 
10 korona. Kapható a kiadónál Lampel U. (Wodianer F. és Fiai) 
czégnél, valamint minden hazai könyvárusnál. 

ÚJ KÖNYVEK. 
Aigner Lajos, Ferenczy Teréz emlékezete. Egy magyar költő

nő élete és emlékezete. Balassagyarmat, 1903. Balassagyarmati kny. 
szövetkezet. 8-r. 165, 2 1. 



&6 PÁLYÁZATI-HIDETÍÍS. 

Biás István (iíj.), H. Rákóczi Ferenoz beiktatása az erdélyi 
fejedelemségbe, 1707. ápr. 5. Marosvásárhely, 1903. Adi Árpád kny. 
8-r. 29-T-36. ;U. (A maros-köri Dávid Ferencz-egyle t k i advá iya . I . 
sor. 3. sz.) Ára 6 fill. 

Debrecsen és a szatmári béke. Adalékok Debroczennek a Rákóczi 
szabadságharcz korabeli történetéhez. A Komáromi-ház megjelölése 
alkalmából kiadta a „Csokonai-kör". Dobrcczen, 1903. Debreczen 
város kny . kis 8-r. 34 1. Ára 20 fill. 

EmlékMnyv (Gróf Széchenyi István — ) . II . óvf. 1904. A gróf 
Széchenyiek teljes nemzedékrendi történelmével. Kiadja a gróf Szé
chenyi István emléke ápolására alakult bizottság". Budapest, 1903. 
Krammor és Erhardt kny. 8-r. 99 1. Á r a 1 kor. 

Emlékkönyv a nagy Wesselényi Miklós báró zilahi szobrának 
leleplezési ünnepségéről. Szilágy vá rmegye törvényhatósági bizott
ságának határozatából szerkesztette ííj Kapus Sámuel. Zilah, 1903. 
Seres Samu kny . Nagy 4-r. 68, 2 1. 10 fénykép-melléklettel. 

Fodor Dániel, Hadadi báró Wesse lényi Miklós, a legmagya
rabb magyar é le t -és jellomrajza. Zilah, 1903. Seres Samu kny, 8-r. 
36 1. Wesselényi Miklós báró arczképével. 

Gömör-Kishontvármegye. A Magyarország vármegyéi és váro
sai állandó munkatársainak központi bizot tságának felügyelete alatt 
írták a Gömör-Kishont vármegyei helyi munkatársak . 

Pályázat-hirdetés 
a K o v á c s S á m u e l p á l y a d í j r a . 

Az Erdélyi Múzeumegylet Kovács Sámuel dési ev. ref. lelkész, mint 
a „Szolnok-Doboka" ez. újság volt szerkesztője, végrendeleti hagyatékából 
2000 koronát örökölvén pályadíj alapúi a magyar történelemből ivandó 
balladák jutalmazására : a megállapított ós felsőbb helyen is megerősített 
alapító-levél értelmében pályázatot hirdet a, magyar történelemből vett 
tárgyú ballada — vagy azzal rokon, kisebb magyar történelmi költői elbe
szélés _— írására. 

A pályaművek idegen kézzel írva, a szerző nevét tartalmazó jeligés 
levéléi, 1903- május 1-jéig az Erdélyi Múzeumegylet elnökségéhez Kolozs
várra küldendők. 

Az Erdélyi Múzeumegylet bölcsészet-, nyelv- és történettudományi 
szakosztálya három tagjának írásbeli bírálata alapján, kitűzött pályadíjat 
(2000 korona egy évi kamatját) a, beérkezett pályaművek legjobbjának, ha 
az önálló irodalmi becsű dolgozat, megítéli s a nyertesnek a pályadíjat 
Sámuel-napján kiadja. 

Kolozsvárt, az Erdélyi Múzeumegylet 1903. jan. 20-án tartott ig. vál. 
üléséből. 

Az elnökség. 


