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A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRA 
AZ 1898. ÉVBEN. 

A könyvtár történetében korszakot alkot a lefolyt év. Az 
1848. évi XVIII. törvényczikk helyébe a törvényhozás megal
kotta a nyomdai köteles-példányok beküldéséről szóló 1897. évi 
XLI. törvényczikket, mely a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter úrnak 1898. évi február hó 1-én 5620. szám alatt az 
igazságügyi miniszter úrral együttesen kibocsátott rendeletével 
egyetemben a Magyar Nemz. Múzeumot tényleg abba a kedvező hely- • 
zetbe juttatja, hogy az a hazai irodalmi termékeknek a törvény 
hatályba lépésének napjától, 1897. deczember 11-ikétől kezdve va
lódi letéteményese legyen. 

A törvény pontos végrehajtása, az egészen más alapokra 
fektetett könyvtári kezelés és ellenőrzés tetemes munkát rótt a 
múzeum könyviárára, mi a helyiségek és a munkaerő szaporítá
sát tette szükségessé. Gondoskodás történt arról, hogy a havon
ként érkező hirlapi és évnegyedenként érkező nyomtatványi kül
demények átvételére és feldolgozására a múzeumi épület földszint
jén külön helyiség rendeztessék be, a könyvtár tisztviselői létszáma 
a költségvetési törvény alapján egygyel szaporíttatott, és mindenek 
előtt az idézett miniszteri rendelet intézkedett arról, hogy az 
ellenőrzés lehetősége czéljából a Magyarország területén működő 
nyomdák és sokszorosító intézetek jegyzéke a törvényhatóságok 
útján a Magyar Nemz. Múzeummal közöltessék. 

E hivatalos bejelentések alapján készült el a nyomdák törzs
könyve, mely az 1898. deczember elsei állapot szerint 171 székes
fővárosi és 561 vidéki nyomdának nevét tartalmazza, a havonként 
vagy évnegyedenként teljesített beküldés feljegyzésével. Ezen, ösz-
szesen 732 létező nyomda közül 276-ra rúg azoknak a száma, 
melyek törvényszabta kötelességüknek az év végéig nem tettek 
eleget. E számban jobbára kisebb, leginkább oly nyomtatványokat 
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termelő nyomdák találhatók, melyek nem esnek a beküldés köte
lezettsége alá. A nagyobb, valóban irodalmi termékeket produkáló 
nyomdák a legpontosabban küldik be termékeit, úgy hogy az új 
törvény a múzeum könyvtárának gazdag gyarapodását idézte elő. 

Mily jelentékeny volt a beküldés s mily fokozódott tevékeny
séget igényelt az új törvény végrehajtása, mutatják a következő 
számadatok: 

A 732 létező nyomda mindegyike utasítást kapott a könyv
tártól az új törvény intézkedéseire és a beküldés módozataira 
nézve. Az első beküldési időtől, 1898. évi február elejétől kezdve 
deczember hó végéig 456 külömböző nyomdától 1548 csomag nyom
tatvány érkezett a Magyar Nemzeti Múzeumba, melyeknek átvétele a 
tartalom pontos átvizsgálása után elismertetett. A köteles-példányok 
ügyével foglalkozó levelezésekről, átvételi elismervényekről és 
küldeményekről külön postakönyv vezettetvén, felemlítésre méltó, 
hogy a törvény életbe lépése idejétől az év végéig a könyvtár 
csupán az 1897: XLI. törvényczikkből kifolyólag 2437 postai kül
deményt továbbított. Hiányos vagy a törvény intézkedéseinek meg 
nem felelő módon történt beküldések 689 esetben tették a rekla
málást szükségessé. 

A nyomtatványi osztályon kívül a hirlapkönyvtár is rend
kívüli módon gyarapodott az 1897. évi XLI-ik törvényczikk által. 
A hírlapok havonként, illetőleg negyedévenkint küldetvén be, az 
eddigi kezelési mód, annak egyszerűsítése érdekében, változást 
szenvedett. 

Gyarapodás szempontjából, e két nyomtatványi osztály mel
lett, a kézirati és levéltári osztály sem maradt hátra, mint erről 
az alábbi számadatok tanúskodnak. 

A személyzeti létszámban Major Lajos segédőr halála, 
dr. Bartha József segédnek gimnáziumi tanárrá történt kinevez-
tetése és az állami költségvetés keretében egy új őri állás szer
vezése nagyobb változásokat idézett elő. Az újonnan szervezett 
őri állásra Horváth Ignácz segédőr lépett elő: dr. Sebestyén 
Gyúld és dr. Aldásy Antal segédek segédőrökké, Havran Dániel. 
Kováts László és dr. Hubert Emil díjnokok pedig múzeumi 
segédekké neveztettek ki. Magasabb fizetési osztályba léptek elő: 
dr. Schönherr Gyula levéltárnok és dr, Esztegár László segéd. 
Az újonnan szervezett állással a könyvtári alkalmazottak létszáma: 
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14 tisztviselő (1 igazgató-őr, 3 őr, 5 segédőr, 5 segéd), 4 díjnok, 
1 laboráns, 6 szolga, 2 felvigyázó, összesen 27. 

A könyvtár tisztviselői közül hivatalos kiküldetésekben a 
következők vettek részt: FejérpataJcy László egyetemi tanár, igaz
gató-őr két ízben Veszprémbe utazott néhai Véghely Dezső ok
levélgyűjteményének átvizsgálása czéljából; ugyanő múzeumi és 
könyvtári orsz. felügyelői minőségében megtekintette az ország 
nevezetesebb könyvtárait és miniszteri megbízásból, a múzeumok 
és könyvtárak orsz. főfelügyelősége képviseletében, részt vett a 
Sanct-Gallenben tartott könyvtárnoki értekezleten. Dr. Erdélyi Pál 
segédőr Veszprémben a Véghely-féle gyűjtemény átvizsgálásánál 
segédkezett. 

A M. Nemz. Múzeum megfelelő rovatából nyert támogatással 
dr. Sebestyén Gyula segédőr délnémet és francziaországi könyv
tárakban középkori kézirati tanulmányokat végzett, míg dr. Esztegár 
László múzeumi segéd Parisban a nagy könyvtárak szervezetét 
és kezelését tette tanulmánya tárgyává. 

A könyvtár folyóirata, a Magyar Könyvszemle, dr. Schönherr 
Gyula levéltárnok szerkesztésében a lefolyt éven át is változatos 
tartalommal jelent meg. 

A könyvtárhoz beérkezett és elintézett hivatalos ügyiratok 
száma 770 volt. 

Megemlítendő, hogy a múzeumok és könyvtárak orsz. fő
felügyelősége kezdeményezésére a vallás- és közoktatásügyi minisz
ter úr az 1898-ik év nyarán a könyvtár helyiségeiben könyvtár
noki tanfolyamot szervezett, melynek három hétig tartott előadá
sain és gyakorlatain jogakadémiai, középiskolai tanárok, tanitó 
rendek és felekezetek kiküldöttei, számszerint 14-en, vettek részt. 
Az előadások és gyakorlatok tartásával a könyvtár tisztviselői, u. m. 
FejérpataJcy László igazgató-őr, Kollányi Ferencz őr, dr. Schön
herr Gyula levéltárnok és dr. Erdélyi Pál segédőr bízattak meg. 
Tananyagúi a könyvtár gazdag készlete szolgált, mely az elméleti 
ismeretek gyakorlati kiegészítésére legjobban alkalmas. A jövőben 
folytatandó hasonló tanfolyamok kétségtelenül biztosítani fogják a 
hazai könyvtárügy fejlesztése körűi a múzeum könyvtárának azt 
a vezető szerepet, melyre czéljánál és anyagánál fogva hivatott. 

A könyvtár egyes osztályainak állapotáról a. következő ada
tokkal számolunk be. 

1* 
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I. A nyomtatványt osztály köteles-példányokban 10.5HO 
dbbal. áthelyezés útján (a könyvtár és a múzeum egyéb osztá
lyaiból) 70, ajándék útján 2641, vétel útján 956, csere útján 11, 
összesen 14,208 darabbal gyarapodott. Ezekhez járul még 23,479 
drb apró nyomtatvány, melyek természetük szerint 10 csoportba 
osztva (alapszabályok, halotti jelentések, hivatalos iratok, periratok, 
falragaszok, műsorok, körlevelek, színlapok, zárszámadások és 
üzleti jelentések, vegyesek) őriztetnek meg. 

Rohamos emelkedés észlelhető a köteles-példányként beér
kező nyomtatványok számában, mi az új törvény hatása. Mert. 
mig 1896-ban e czímen 5113 darab mű és 3793 apró nyomtat
vány, 1897-ben pedig 5461 mű és 3586 apró nyomtatvány kül
detett be: addig 1898-ban e nyomtatványok együttes darabszáma 
a harmineenégyezret meghaladja. 

A könyvek vásárlására fordított összeg 2071 frt 25 krt. 
462*50 bir. márkát és 75 frankot lett ki. 

Ajándékok révén feltűnő módon gyarapodott a könyvtár nyom
tatványi osztálya, mit az ajándékozók hosszú sorozata bizonyít, 
kiknek teljes névsora: 

Ábrányiné Katona Klementin, Ahn Frigyes (Grácz), Akadémia (M. Tud.), 
Áldásy Antal, Államszámvevó'ség elnöksége, Állategészség szerk., Állatvédő
egyesület. Alsó-Lendva nagyközség, Altenburger Gyula, Armenia szerk., 
Asbóth Oszkár, Atbenaeum részvénytársaság, Austerlitz Zsigmond (Bécs), 
Bábakalauz szerk., Bajavidéki rk. néptanító egyes., Balázs István, Baranya
megye alispánja, Barna Henrik (New-York), Bécsi Statistische Central-Com
mission. Bécsi tud. akadémia, Békefi Bemig, Berzeviczy Egyed, Besztercze-
bányai egyházmegyei hatóság, Blau Lajos, Bónis Elemér, Boromaeus szerk.. 
Briquet C. M. (Genf), Brünni iparművészeti múzeum, Brüsszeli nemzetközi 
bibliográfiai intézet, Budai könyvtár-egylet., Budapest székes-főváros, Buda
pesti ág. hitv. ev. magyar-német egyház, Budapesti egyetem bölcsészeti kara, 
Budapesti egyetemi könyvtár, Budapesti kegyesrendiek házfőnöksége. Buda
pesti kereskedelmi és iparkamara, Budapesti Orvos-egylet, Budapesti sz.-fővá
rosi statisztikai hivatal. Budapesti Szemle szerk., Chicagói John Crerar Library, 
Coe Charles (London), Csongrádmegye alispánja, Cziklay Lajos, Daday Jenő. 
Darnay Kálmán, Debreczeni jogakadémia igazgatósága, Debreczeni keresk. aka
démia, Délmagyarországi tört. és rég. múzeum-egylet, Dom a skola szerk., Donath 
Gyula, Dorfmeister J. A. (Bécs), Dömötör László, Dömötör Miksa, Dunántúli ág. 
hitv. ev. egyházkerület, Éble Gábor, Egri egyházmegyei hatóság, Egri érseki jog-
liczeum igazgatósága, Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület főtitkári hiva
tala, Eperjesi ág. hitv. ev. lyceum, Eperjesi Széchenyi-kör, Építészeti szemle szer
kesztősége, Erdély szerkesztősége, Erdélyi Múzeum-egylet, Erdélyi Múzeum szer-
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kesztősége, Erdélyi Pál, Erdészeti Lapok szerkesztősége, Esztegár László, Eszter
gomi egyházmegyei hatóság, Ezredéves orsz. kiállítás igazgatósága, Fehér József, 
Fejérpataky László, Fejes István, Fenyvesy Ferencz, Ferenczi Zoltán, Ferencz-
rendiek laibachi tartományi fó'nöksége, Firenzei Biblioteca Nazionale, Flatt 
Károly, Földmüvelésügyi minisztérium, Földtani intézet, Főrendiház irodája, 
Fraknói Vilmos, Franklin-társulat, Füredi Ignácz,. Gajsler J. F. (Varsó), Gébé 
Andor, Gentili Pietro (Róma), Geréb József, Gladics Pál, Goll János, Göte
borgi tudományos társaság, Gráczi tört. egylet, Grill Károly könyvkeresk., 
Hampel József, Häuser Ottó (Zürich), Havas Rezső, Hegedűs Lóránt, Heral
dikai és Genealógiai Társaság, Hermán Ottó, Héya Mihály, Highley Frank M. 
(Philadelphia), Hintz Emil, Hitszónoklati folyóirat szerk., Hodinka Antal, 
Horn Ede (Paris), Horváth Géza, Hörk József, Hubert Emil, Hunka Emánuel, 
Igazságügyi minisztérium, Isten igéje szerk., Izraelita irodalmi társaság, 
Jedlicska Pál, Jézus sz. szívének hirnöke szerk, Jó pásztor szerk., Jogtudo
mányi Közlöny szerkesztősége, Jókai Mór, Kálmán Dezső, Kalocsai egyház
megyei hatóság, Kanyaró Ferencz, Kara Győző, Kárpát-egyesület, Kath. 
hitvédelmi folyóirat szerk., Katholikus Paedagogia szerkesztősége, Kei! József, 
Kelecsényi Károly, Képviselőházi iroda, Képzőművészeti Társulat, Kerekes 
Pál, Kereskedelemügyi minisztérium, Kereskedelmi múzeum, Kereskedelmi 
szakoktatás szerk., Keresztény Magvető szerk., Kerntler Ferencz, Kéry Gyula, 
Király Péter, Klebelsberg Géza, Klinikai füzetek szerk., Kollányi Ferencz, 
Kolozsvári egyetemi könyvtár, Kolozsvári gazdasági tanintézet, Kolozsvári 
keresk. és iparkamara, Komlóssy Arthur, Kossuth Ferencz, Kovács Sándor, 
Kozma Bernát, Königsbergs phys.-ökon. Gesellschaft, Kőrösy József, Köz
gazdasági Szemle szerkesztősége, Közös pénzügyminisztérium, Központi pap
nevelő irod. iskolája, Krakkói tud. akadémia, Kulcsár Endre, Külföldi egyh. 
szónoklatok szerk., Lasz Samu, Latinovits Géza, Légrády testvérek, Lendl 
Adolf, Lengyel Dánielné, Lóczy Lajos. Löw Immánuel, Ludovika-Akadémia 
Közi. szerk., Madarász Gyula, Mágócsy-Dietz Sándor, Magyar Fogászati 
Szemle szerk., Magyar földrajzi társulat, Magyar Gazdák Szemléje szerk., 
Magyar Gazdaságtörténeti Szemle szerk.. Magyar jogász-egylet, Magyar 
Kisdedóvás szerk., Magyar Könyvszemle szerk., Magyar Méh szerk., Magyar 
Mérnök és Építészet egyl. Közi. szerk., Magyar Nemz. Múzeum állattára, 
Magyar Nemz. Múzeum irodája, Magyar Néprajzi Társ., Magyar nyomdászat 
szerk., Magyar ornithologiai központ, Magyar orvosi archívum szerk., Magyar 
Paedagogia szerk., Magyar Sión szerk., Magyar tanítóképző szerk., Magyar 
zsidó szemle szerk., Márki Sándor, Maros-Tordamegye alispánja, Matica 
Srbske, Méhészeti egyesület, Méhészeti Közlöny szerk., Melich János, Meteoroló
giai intézet, Mezőgazdasági Szemle szerk., Michaelis Lajos, Mocsáry Sándor, 
Müller D. H. (Bécs), Nagy Sándor, Nagyváradi kir. jogakadémia igazgató
sága, Neiger Sándor, Nemzeti Nőnevelés szerk., Neue Heidelberger Jahrbücher 
szerk., New-yorki Astor-könyvtár, Obzor szerk., Oláh Gyula, Olasz közokta
tásügyi minisztérium, Országos állatorvosegyesület, Országos levéltár, Országos 
Törvénytár szerkesztősége, Osztrák kereskedelmi minisztérium, Osztrák-magyar 
bank, Parmai kir. könyvtár, Pénzügyminisztérium, Pesti Hírlap kiadóhivatala. 
Petényi Ottó, Petrik Géza, Polgár Kálmán, Pongrácz Elemér, Pósch Jenő, 
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Pozsonyi ág. hitv. ev. theológiai akadémia, Pozsonyi orvos-természettudományi 
egyesület, Protestáns Pap szerk., Pulszky Ágost, Pulszky Ferencz özvegye, 
PüspÖky Graczián, Raffay Ferencz, Rákosy Jakab, Récsey Viktor, Róna Réla, 
Rothschild-könyvtár (Frankfurt a. M.), Rupp Kornél, Sándor szerb király 
ő Felsége, Schilberszky Károly, Schlosszer I. (Bécs), Schmidt Ferencz, Schulpe 
György, Sebestyén Gyula, Sebetic Rajmund, Sepsi-Szentgyörgy városa, Sepsi
szentgyörgyi székely Mikó-kollégium, Simonsen D. (Kopenhága), Singer és 
Wolfner czég, Solymossy Sándor, Sopron-vármegye közönsége, Spiegler Gyula, 
Sponer Andor, Statisztikai központi hivatal, Stefánia-egylet, Stewart Charles 
(St.-Paul), Stoll Ernő, Szabadalmi hivatal. Szádeczky Lajos, Szalay Imre, 
Szegedi keresk. és iparkamara, Székesfej érvári püspöki iroda, Széki állami 
iskola igazgatósága, Szent Család kis követe szerk.. dr. Szinnyei József, 
id. Szinnyei József, Szinyey-Merse István, Sződi S., Szűz Mária virágos 
kertje szerk., Tanügyi Értesítő szerk., Technológiai iparmúzeum, Teleki 
Sándor gróf, Telekkönyv szerkesztősége, Tengerészeti Akadémia, Természettu
dományi társulat, Thallóczy Lajos, Thán Károly, Thury Etel, Thury József, 
Tiszáninneni ev. ref. egyházkerület, Tóth Mike, Trondhjemi norvég tud. 
társulat, Turul szerkesztősége, Ungaria szerkesztősége, Ungarische Biene 
szerk., Upsalai egyetemi könyvtár, Vadász és Versenylap szerk., Vágó Gyula, 
Vallás- és közoktatásügyi minisztérium, Varga Mihály, Vasárnapi tanitó szerk., 
Vendvidéki közművelődési egyesület, Vértesy Kálmán, Vörös kereszt egyesület, 
Walter Gyula, Weinwurm Antal, Wodianer F. és fia könyvker., Würzburgi 
phys.-med. Gesellschaft, Zirczi cziszterczita rend apátja. 

Az ajándékozók összes száma 288. 
A nyomtatvány! osztály szerzeményei közt különösen kieme-

lendők a régi magyarországi irodalmi termékek, melyek között 
több igen ritka darabot, sőt unikumokat is szerzett meg a könyv
tár. Ilyenek: 1. Jlét darab latin és görög nyomtatvány, melyek az 
1555. évben Brassóban kerültek ki sajtó alól. 2. líeltai krónikájá
nak egy csaknem teljes példánya. 3. Kalendárium az 1584 esz
tendőre, Nagyszombat. 4. Judicium (magyar nyelven) az 1589. 
esztendőre. 5. Szepsi Gzombor Márton, Europica varietas; Kassa, 
1620. 6. Peczeli Király Imre, Catechismus; Lőcse, 1635. 7. Noulu 
Testamentu (oláh nyelven); Gyulafejérvár, 1648. 8. Psaltirea (oláh 
nyelven): Gyulafehérvár, 1650. 9. Szőnyi István, Paraditsomi mulat
ság: Kolozsvár, 1690. 10. Werőczi Ferencz, Lelki harcz; Kolozs
vár, 1691. 11. Siderius, Catechismus: Kolozsvár, 1690. 12. Moli-
naeus Péter, Pax animae; Kolozsvár, 1680. (Páris-Pápai Ferencz 
sajátkezű ajánlásával.) 18. Balassa-Rimai Istenes énekei: Lőcse, 
1712. (eddig ismeretlen kiadás). 

A könyvtár olvasótermét 13,474 egyén látogatta, kik 29,970 
kötetet használtak. Kikölcsönzés útján pedig 1563 egyénnek 2391 
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kötet adatott ki. E számba nincs betudva azon könyvek mennyi
sége, melyeket egyes kutatók a könyvtár belső helyiségeiben hasz
náltak. Könyvtári látogatási jegy 1736 adatott ki. 

A könyvtári anyag feldolgozása némileg a tavalyi eredmény 
mögött maradt, amennyiben 4014 mű osztályoztatott, melyekről 
4951 könyvtári czédula készült (a tavalyi eredmény: 5247 mű, 
6967 czédulával). Kötés alá 683 kötet adatott, mig a folyóiratok 
hiányzó régibb számainak utólagos reklamálása 84 eset közül 
eddigelé 33 ízben járt kedvező eredménynyel. 

Hogy a könyvtári feldolgozás nem érhette el a tavalyi ered
ményt, ennek oka az 1897. évi XLL törvényczikk életbelépte
tésében és pontos végrehajtásában rejlik. A köteles-példányok 
átvétele, a csomagok átvizsgálása, a nyomdatermék-kimutatásokkal 
való egybevetése, az átvételek elismerése, a nyomdák kitanításával 
és útbaigazításával járó kiterjedt levelezés és tömeges reklamálások 
ez első átmeneti esztendőben a nyomtatványi osztály három alkal
mazottjának munkásságát vették igénybe. E mellett azonban a 
könyvtár előkészítette az ezentúl rendszeresen kiadandó évi 
járulékkatalogus anyagát, mely első sorban az új törvény alapján 
beküldött nyomdatermékeket foglalván magában, egyúttal Magyar
ország évi irodalmi termelésének bibliográfiája is lesz. 

II. A kézirattár gyarapodása a következő: ajándék útján 63 
kézirat, 60 irodalmi levél, 13 fénykép-másolat, 1 kézirajz; vétel 
utján 81 kézirat, 60 irodalmi levél, 8 fénykép-másolat; áthelyezés 
útján (a könyvtár egyéb osztályaiból) 4 kézirat, 94 irodalmi levél; 
bizonyos feltételekhez kötött átadás által 22 kézirat. Az összes 
gyarapodás 170 kézirat, 215 irodalmi levél, 21 fénykép-másolat, 
1 kézirajz, együtt 407 darab. 

Kéziratok vételére 316 frt 50 kr. és 820 márka fordíttatott. 
Ajándékaikkal pedig a következők gazdagították a kézirattárat: 

Esztegár László, özv. Ferenczy Károlyné, Forster Gyula, Gohl 
Ödön, Hampel Józsefné, Hintz Emil, a kereskedelemügyi miniszter, 
mint az ezredéves orsz. kiállítás elnöke, Kéry Gyula, özv. Lengyel 
Dánielné, Ludvig a Béla, Magyar Könyvszemle szerkesztősége, Melich 
János, Neweklovszky Hermin, Ordódy István, br. Podmaniczky 
Frigyes, Pulszky Ferencz özvegye, Schönherr Gyula, Setéth Endre, 
Stoll Ernő, Szathmári-Király Barnabás, Tóth Kázmér, Weinwurm 
Antal. 
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A szerzemények közt első helyre teendő egy esztergomi 
misekönyvnek XV-ik századi díszes, miniatűrekben bővelkedő kéz
irata, mely külföldről vétetett meg (700 márkáért). 

Belső értékük miatt kiemelendők néhai Pulszky Ferencz 
kéziratai és naplójegyzetei, melyeket az elhunyt özvegye adott át, 
22 kötetben. Mint érdekes szerzemény felemlítendő Szathmári-
Király Ádám kuruczkori naplójának II—III. kötete, melyeket 
Szathmári-Király Barnabás a kézirattárban már rég meglevő 
I. kötet kiegészítésére ajándékozott. A kézirattárba kerültek az 
ezredéves orsz. kiállítás történelmi főcsoportjának egybegyűjtött 
anyagára vonatkozó törzskönyvek, gyűjtési, összeirási és bejelen
tési ivek; ez összesen 51 kötetnyi gyűjtemény egyrészt maradandó 
emléke a történelmi főcsoport munkásságának, másrészt pedig 
úgyszólván a magyar régiségek repertóriumának tekinthető. 

A kézirattárat a lefolyt évben 266 kutató látogatta, kik 626 
kéziratot, 381 irodalmi levelet és 4 fényképmásolatot, összesen 
tehát 1011 darabot használtak. 

Az újabb szerzemények kivétel nélkül feldolgoztattak. A régibb 
szerzeményekből a Waltherr-féle nagy gyűjtemény rendezése 
befejezést nyert; a Kertbeny- és Wenzel-féle nagy gyűjtemények 
végleges rendezése megkezdődött. A szláv nyelvű kéziratok a 
könyvtár szakértő tisztviselője által teljesen átrevidáltattak és 
leltáruk újra készült. Kötés alá 141 kézirat adatott. 

A kézirattárnak egyik legbecsesebb, irodalomtörténeti szem
pontból legértékesebb része az a sok ezer darabból álló irodalmi 
levelezés, mely régibb és ujabbkori irók között folyt. E levelezés 
régi kézirattári kezelése sem az igényeknek, sem az egyre növekvő 
használatnak meg nem felelt. A használhatóság érdekében az 
eddigi kezelési módot meg kellett szüntetni s a több ezernyi levél 
rendezését — pontos mutatóczédulák készítése mellett — levéltári 
elvek alapján kellett végrehajtani. így létesült a kézirattárban az 
Irodalmi Levelestár csoportja, melybe ez ideig 5594 irodalmi levél 
soroltatott, melyekről 1971 czédula készült. 

III. A hirlaphönyvtár gyarapodása köteles-példányokban 
830 hirlap (és pedig 643 magyar, 127 német, 60 tót, román, olasz 
stb.) 81,206 száma, áthelyezés útján (a könyvtár egyéb osztályai
ból) 1 hirlap 52 száma, ajándék útján 23 hirlap 3492 száma, 
vétel útján 15 hirlap 754 száma: összesen 869 hirlap 85.504 
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száma. A nyomdai köteles-példányok beküldéséről intézkedő új 
törvény hatását legjobban mutatja az, hogy az 1897. év folyamán 
e czímen csak 67.302 hirlapszám érkezett a könyvtárba, a minél 
az 1898-ik évi eredmény közel 14,000-rel több. 

Ajándékozók a következők: Böszörményi Géza, Budapest 
székes-főváros könyvtára, Puky József, Spitzer József és legelső 
sorban a M. Tud. Akadémia, mely négy nagy fuvarnyi hirlap-
tömeget bocsájtott a könyvtár rendelkezésére oly czélból, hogy 
belőle régi évfolyamok hiányai kiegészíthetők legyenek. A hónapok 
óta folyó és még hosszú ideig tartó kiválogatás nagy mértékben 
fogja gazdagítani és teljesebbé tenni a múzeum anyagát. 

A becsesebb és ritkább régi hirlapok közül a következők 
szereztettek meg:Ismertető, 1836. és 1839. 2-ik rész: Kémlő, 1839. 
1-ső rész; Nemzeti Újság, 1848.; Pest-Ofner Zeitung, 184-8.; Figyel
mező, 1848—1850.; Ábrázolt folyóirat, 1848.; Reichs-Bremse, 1849.; 
az újabbakból az Amerikai Népszava, 1895—7. évf. Vásárlásra 
59 frt fordíttatott. 

A hirlapkönyvtárat 2320 olvasó vette igénybe, kik 5025 
kötetet használtak, házon kivül pedig 29 egyénnek 242 hirlapkötet 
kölcsönöztetett ki; együtt tehát 2349 egyén 5267 kötetet használt. 

Az 1897. évi XLI. törvényczikk a jelen évben lépvén életbe, 
ez átmeneti esztendő szerfölött megnehezítette a hirlaptári. keze
lést, a mennyiben a nyomdák nagy része a régi mód szerint szá
monként vagy így is és a törvényszabta határidőben összegyűjtve 
is beküldte az anyagot, mi a rend fenntartását nehézzé tette. 
Az új beküldési mód új mutatók, jelesen egy napilapok törzs
könyvének készítését tette szükségessé, hogy a beküldés ellenőriz
hető legyen. 

Ez új munkálatok végzésén kívül czéduláztatott 180 új hír
lap 536 évfolyama, és átnézetett 1024 újság 57,951 száma. Az 
1897 deczember 11-ikét. vagyis az emiitett törvény életbelépését 
megelőző időből származó hiányok pótlására 398 reklamáló levél 
küldetett szét, melyekben a könyvtár 3631 hiányzó hirlapszám 
utólagos beküldését kérte; ezekből beérkezett felénél jóval több. 
vagyis 2044 szám, s így a reklamálás teljes sikerrel járt. Kötte
tett, megelőző átnézés és az esetleges hiányok pótlása után, 485 
kötet hirlap; a kötés költsége 792 frt 58 krt vett igénybe. 

IV. A levéltár gyarapodása az elmúlt évben is tetemes 
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volt. Ajándék útján 510 drb, vétel útján 3950 drb, örök letéte-
mény útján 1441 darab, összesen 5901 darab. Ehhez járul még 
néhai Pulszky Ferencz iratainak és levelezésének 3000 darabnál 
többre tehető anyaga, mely az elhunyt özvegye által adatott át. 
Mindent összevéve, a levéltár évi gyarapodása a 9000 darabot 
megközelíti: pontos számadatok a Pulszky-féle irodalmi és poli
tikai levelezés folyamatban lévő rendezése miatt még nem 
közölhetők. 

Ajándékokkal a következők gyarapították a levéltárat : 
Gizella és Mária Valéria főherczegnők ő fenségeik: továbbá Bár-
czay Oszkár, Bárky-Berhét Olga, Bónis Elemér, özv. Ferenczy 
Jánosné, Forster Gyula, Hosszú Bóza, Kéry Gyula, Kormos Béla, 
Kossuth Ferencz, Méhes Kálmán, Mikri János, Pulszky Ágost, 
Pulszky Ferencz özvegye, Schönherr Gyula, Stoll Ernő, Szalay Imre, 
Wachsmann Ferencz, Weinwurm Antal, egy ismeretlen, és végül 
egy magát megnevezni nem akaró egyén, ki 181 drb iratot tar
talmazó lepecsételt csomagot adott át, melynek felbontása bizo
nyos fellételekhez van kötve. 

Okiratok vételére 4468 frt 50 kr. fordíttatott. 
Az év szerzeményei közt legelső helyre teendők boldogult. 

Erzsébet királyné ő Felsége emléktárgyai, melyek Gizella és Mária 
Valéria főherczegnők ő fenségeik fenkölt lelkű adományából jutot
tak a Magyar Nemzeti Múzeumba. 

Az emléktárgyak darabszáma 43; s minthogy ezek túlnyomó 
részükben különböző alkalmakkor ő Felségéhez intézett feliratok
ból és üdvözlésekből állanak: elhelyezésük a könyvtár levéltári 
osztályában mutatkozott a legczélszerűbbnek. Gondoskodás történt 
az iránt is, hogy e nagybecsű emléktárgyak a könyvtár Széchenyi-
termében oly módon nyerjenek elhelyezést, hogy nevezetesebb 
darabjaik, mint pl. az 1867. évi koronázás alkalmából készült 
díszalbum, a főszereplők színezett fényképeivel, a jász-kún kerület 
által ajándékozott női fejdísz, a feliratok közül az értékesebbek 
stb., az érdeklődők által bármikor megtekinthetők legyenek. 

Az elmúlt évben megszerzett gyűjtemények között a legna
gyobb Szendrei Jánosé, mely 3000 frtnyi vételáron került a Múzeum 
birtokába. Végleges megállapítás szerint a gyűjteménynek levéltári 
része 2243 darabot, köztük 2 drb. árpádkori, 12 drb XIV-ik, 47 drb 
XV-ik és 7 drb XVI-ik századi (1526 előtti) oklevelet tartalmaz. 
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Hasonlókép becses egy 473 darabot tartalmazó gyűjtemény, mely 
a szlaveticzi gróf Orssich család levéltárából került vétel útján a 
múzeum tulajdonába. Végül Kende S. bécsi antiquártól szintén 
megszereztetett egy 119 darabból álló oklevélgyűjtemény, mely a 
többi közt II. Ulászlótól is egy eredeti czimeradományt foglal 
magában. Czímeres és nemesleveleink csoportja is nagy mértékben 
gyarapodott, a mennyiben annak anyagához egy év alatt 34 darab 
járult. 

Az újabbkori iratok közt kétségtelenül legbecsesebb néhai 
Pulszky Ferencz politikai és irodalmi levelezése, mely elhunyt 
jelesünk összeköttetéseire, politikai és irodalmi szereplésére, a 
gyűjtemény több ezer darabjával, élénk világot vet. 

A letéteményezett családi levéltárakhoz csak egy járult: a 
brezoviczai Bugarin-Horváth család levéltára. Ezzel együtt a 
Múzeumban letéteményezett családi levéltárak száma 43-ra emel
kedett. Korábbi letétemények közül kiegészítést nyertek: a váradi 
Török és Becsky családok levéltárai, ez utóbbi 36 darab közép
kori oklevéllel. 

A levéltárat a lefolyt évben 211 kutató vette igénybe, kik 
41,166 iratot és 35 pecsétlenyomatot használtak. Külső hasz
nálatra pedig 48 térítvényen kikölcsönöztetett 554 irat és 23 
pecsétlenyomat. Az összes használat tehát 41,778 darab. 

A levéltár újabb gyarapodásai feldolgoztattak és az illető 
csoportokba beosztattak. A korábbi letétemények közül rendez
tetett és végleg felállíttatott a koltai Vidos család levéltára 
3304 darabbal, a Dessewffy család margonyai ágának levéltára 
2788 darabbal, a gróf Teleki család nagyzabláti levéltára 13,623 
darabbal és a Bugarin-Horváth család levéltára 1404 darabbal. 
Rendezés alatt állanak jelenleg a báró Balassa, Melczer, báró 
Radák és Török családok levéltárai, úgyszintén Kossuth Lajos iratai, 
melyekből a kézirati rész teljesen, a levelezéseknek pedig 1864. 
évig terjedő része nemcsak rendeztetett, hanem lajstromoztatott is. 

A könyvtári tisztviselők 1898-ik évi irodalmi munkásságát 
az alábbi összeállítás mutatja. 

Fejérpataky László 
egyetemi tanár, igazgató-őr. 

1. A Magyar Nemz. Múzeum könyvtára az 1897. évben. 
(Magyar Könyvszemle, 1898. 1 füzet.) 



12 A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára az 1898. évben. 

2. A Magyar Heraldikai és Genealógiai társaság az 1898. 
évben. (Turul, 1898. 4. füzet). 

3. A sanct-galleni konferenezia. (Magyar Könyvszemle, 1898. 
4. füzet.) 

4. A Széchenyi orsz. könyvtár. (Magyar Szalon, 1898. decz. 
füzet.) 

5. Folytatta a Zsigmondkori Oklevéltár anyagának gyűjtését. 
6. Dr. Schönherr Gyulával együtt szerkesztette a Turult. 

Szinnyei József 
kir. tanácsos, őr. 

1. »Magyar írók élete és munkái« 48—53. (VI. 2—7.) füze
tei. Keszler-Kossuth, 1075 életrajz. 

2. Hírlapirodalmunk fejlődése. (Beöthy Zsolt, Képes Irodalom
története. II. kiadás.) 

3. Pallas Nagy Lexikona XVI. kötetében egyes hírlapokról 
(Vasárnapi Újság stb.) czikkek. 

4. Magyar Könyvészet. Országos katalógus. (Magyar Szalon, 
1898. decz. füzet.) 

Kollányi Ferencz. 
őr. 

1. Magyar ferenczrendiek a XVI. század első felében. (Szá
zadok, 1898. 4—12. füzet.) 

2. Jelentés a vatikáni és parmai levéltárban tett kutatásról. 
(Akad. Értesítő, 1898. augusztusi füzet.) 

3. A Karcsai és Gencsi családok czímerlevele 1434-ből. 
(Turul, 1898. 4. füzet.) 

Horváth Ignácz 
őr. 

A M. Nemz. Múzeum könyvtárának czírnjegyzéke. I. Ősnyom
tatványok. Pótlék. I. (Kéziratban.) 

Dr. Schönherr Gyula 
segédőr, levéltárnok. 

1. Nagylúcsei Orbán czímerlevele 1480-ból. (Turul, 1898. 
2. füzet.) 

2. Nagybányai városi múzeum. (Nagybánya és vidéke. 1898. 
aug. 20-iki sz.) 
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3. A filpesi Szécsiek hagyatéki pöre. (Tört. tár, 1898. 4. füzet.) 
4. A történelem és a levéltárak. (Magyar Szalon, 1898. deczem-

beri füzet.) 
5. Krisztus kínszenvedésének rendje. Egy Mátyás korabeli 

magyar nemesi társaság emléke. (Turul, 1898. 4. füzet.) 
6. Nagy Iván. Nekrolog. (U. ott.) 
7. Kissebb közlemények a M. Könyvszemle és a Turul 

hasábjain. 
8. Munkában: Nagybánya város monográfiája. 
9. Szerkesztette a M. Könyvszemlét, mint társszerkesztő % 

Turult; mint segédszerkesztő részt vett az Athenaeum által kia
dott Magyar Nemzet Története szerkesztésében. 

Keresett/ István 
segédőr. 

1. »Német dalok.« Cziglányi Bélától. — Incze Henrik: 
Operai Kalauz. — Petőfi zeneszóban. — Major Gyula könyve: 
Öszhangtan. — Mader Raoul balletzenéje. Sztojanovits Jenő operája: 
Ninon — Még egyszer a színházi évad. — Két hazai opera. — 
A művészetért. (Magyar Kritika, 1898. 11., 14., 23., 24. füzetek.) 
it-rí 2y »She«, Sztojanovits »Ninon«-ja. (Vasárnapi Újság, 1898. 
12. 16. számok.) 

3. Az operaház éve. — »Éljen Wlassits.« (Aurora, 1898. 
jún. nov. füzet.) 

4. 1148 hírlapunk. — Mader és Sztojanovits müvei. (Reg
geli Újság, 1898. 95. 79. 104. számok.) 

5. Kegyelmet az operának! — Uj intendáns. — Többszörös 
szereposztás. (Zenelap, 1898. 20. 21. 22. számok.) 

6. Vezeti a Magyar Szalon zenészeti rovatát. 
7. Szerkesztette és számos czikkel ellátta a »Művészeti 

Tudósító« napilap 1—43. számait. 

Dr. Erdélyi Fái 
segédőr. 

1. Kéziratok tatarozása (Magyar Könyvszemle, 1898. 2. füzet.) 
2. A gyöngyösi Toldalék. (U. ott, 1898. 3. füzet.) 
3. Balassa versek-e? (írod. tört. Közi. 1898. 2. füzet.) 
4. Garay és Erdélyi. (Gáray Album. Szegzárd, 1898.) 
5. A Komáromi Énekes könyv. (Egy. Phil. Közi. 1899. 3. füzet.) 
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6. A XVI—XVII. sz. énekes könyvek. (Kézirat a Magyar 
Könyvszemle számára.) 

i 

Dr. Sebestyén Gyula 
segédőr. 

1. A Pray-kódex kora. (Magyar Könyvszemle, 1898. 1. füzet.) 
2. Az iparművészeti múzeum karácsonyi tárlata (Ethno

graphia, 1898, 1. füzet.) 
3. Titkári jelentés. (Ethnographia, 1898. 2. füzet.) 
4. Avarok-e a mai székelyek? (Ethnographia, 1898. 6. füzet.) 
5. A tudósok. (Magyar Szalon, 1898. deczemberi füzet.) 
6. Munkácsi Bernáttal szerkesztette az Ethnographiát. 

Dr. Áldásy Antal 
egyetemi m. tanár, segédőr. 

1. Pázmány Péter élete. Budapest, 1898. (Megjelent a Wo-
dianer-féle Magyar Könyvtárban.) 

2. A Magyar Nemzeti Múzeum és a külföldi kutatások. (Magyar 
Szalon, 1898. deczemberi füzet.) 

3. Ismertetések és bírálatok a Turul, Magyar Könyvszemle és 
Magyar Kritika egyes számaiban. 

4. Czikkek a Pallas Nagy Lexikonában, a Közgazdasági Isme
retek Tára és a Magyar Jogi Lexikonban. 

5. A gróf Zichy család okmánytárának I—VI. kötetéhez 
név- és tárgymutató. (Kézírat.) 

6. Munkában: A nyugati nagy egyházszakadás történetéből 
egyes részletek; a pecséttan rövid vázlata; az egyetemes középkor 
története 1250-től 1525-ig; a vatikáni könyvtár története; a magyar
országi anabaptisták története. 

Dr. Esztegár László 
segéd. 

1. Adalék Lukácsy Kristóf életrajzához. (Armenia, 1898. évf. 
1. füzet.) 

2. Jantyik Mátyás. (Magyar Szalon, 1898. okt. füzet.) 
3. A bibliográfiai szakismeretek megszerzése. (M. Könyv

szemle, 1898. 3—4. füzetek.) 
4. Index a Magyar Könyvszemle 1898. évfolyamához. 
5. La Littérature hongroise dans les vingt dernières années. 
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(Extrait du compte rendu des travaux du Congrès bibliographique 
international tenu à Paris du 13 au 16 avril 1898.) 

6. Egy magyar történeti képgyűjtemény. Ernst Lajos gyűj
teménye. (Vasárnapi Újság, 1898. 42. szám.) 

7. A brüsszeli repertórium. (Magyar Szalon, 1898. decz. füzet.) 
8. Petőfi a külföldön (Petőfi-Album.) 
9. Könyvismertetések: Szana Tamás. Markó Károly és a 

tájfestészet. (Magyar Újság.) — Koróda Pál, Líra. (Magyaror
szág.) — Magyar Műkincsek. A. Maire, Manuel pratique du Bib
liothécaire. Fraknói Vilmos, Karai László. A brünni könyvészeti 
kiállítás katalógusa. A magyar kir. közp. statiszt. hivatal nyilvános 
könyvtárának és térképgyűjteményének czimjegyzéke. P. Bergmans, 
L'imprimeur Jean Brito et les origines de l'imprimerie en Belgi
que. Ü. Mühlbrecht, Die Bücherliebhaberei in ihrer Entwicke-
lung. (Magyar Könyvszemle.) — Zsilinszky M., Csongrádmegye 
története. (Magyar Kritika.) — Szongott Kristóf, A magyarországi 
örménycsaládok genealógiája. (Turul.) — B. Auerbach, Les Races 
et les Nationalités en Autriche-Hongrie. (Ethnographia.) 

10. Kisebb közlemények a Magyar Könyvszemlében és az 
Ethnographiában. 

11. Munkában: A párisi nemzeti könyvtár. 

Dr. Melich János 
segéd. 

1. A gyöngyösi latin-magyar szótártöredék. Kiadja a M. T. 
Akadémia. 1898. Kivonata megjelent az Akad. Értesítő 1898. évi 
márcziusi füzetében. 

2. A gyöngyösi glosszák. Facsimilével. Budapest. 1898. Ki
vonata megjelent az Akad. Ért. 1898. októberi füzetében. 

3. Deutsche Ortsnamen und Lehnworte des ungarischen 
Sprachschatzes. Quellen és Forschungen, VI. k. (Ki van nyomva 7 ív.) 

4. Jordánszky- és Érdy-kódex; Szavaty, zavagy; Bécsi és a 
Müncheni kódex; Szovatos; s néhány szerkesztői izenet. (Magyar 
Nyelvőr, 1898. 9—10. füzetek.) 

5. Pöröly; Magyar jövevények; Rákos; A Schlägli és a Besz-
terczei szójegyzék; Vakol. (Nyelvtudományi Közlemények, 1898. 1. 
3. 4. füzetek.) 

6. Vegyes közlemények a Magyar Kritika, Magyar Könyvszemle, 
Ethnographia, Vèstnik slovanskych starozitnosti ez. folyóiratokbanstb. 
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Dr. Bartha József 
segéd. (1898 aug. végéig.) 

1. Ismeretlen nyelvemlék a XVI. század első feléből. (Nyelv
tud. Közi., 1898. 2. füzet.) 

2. Jósika Miklós nyelvújítása. (M. Nyelvőr, 1898. 3. füzet.) 
3. Barcsai Ákos csatájáról való gúnydal. (írod. tört. Közi.. 1898. 

3. füzet.) 
4. A népies szólások peres ügyéről. (M. Nyelvőr, 1898) 

ő. füzet.) 
5. Putnoki levél. (Ismeretlen nyelvemlék.) (M. Könyvszemle, 

1898. II. füzet.) 
6. Ujabb regényeink. (Ráth. Szemle, 1898. I. füzet.) 
7. Rendszeres magyar nyelvtan, Gulyás Istvántól. (Phil. 

Közi., 1898. 3. füzet.) 
8. Bacsányi János, Szinnyei Ferencztől. (Phil. Közi., 1898. 

4. füzet.) 
9. Nyelvújításunk kezdete, Kovalik Jánostól. (Phil. Közi., 1898. 

5. füzet.) 
10. A gyöngyösi latin-magyar szótártöredék. (M. Könyv

szemle, 1898. II. füzet.) 
11. Vegyes közlemények a Kath. Szemlében, M. Nyelvőrben, 

Phil. Közlönyben, Ethnographiában és M. Kritikában. 

Kovát s László 
segéd. 

Í.Veszprém vármegye története a Pallas Nagy Lexikona számára. 
2. Több magyar család (Vay, Vécsey, Wesselényi, Zay, Zichy 

stb.) története a Pallas Nagy Lexiconában. 
3. Okmányok közlése a Történelmi Tárban. 

Dr. Hubert Emil 
segéd. 

1. A nyelvemléktan alapvonalai. (Doktori Értekezés.) 1898. 
2. Nyelvemléktani alapfogalmak. (M. Nyelvőr, 1898. novem

beri füz.) 
3. Ki volt Bertalan pap, a Döbrentei-kódex másolója. (M. 

Könyvszemle, 1898. II. f.) 



VIDÉKI KÖNYVTARAINK JOVOJE.1 

A magasabb művelődés azon forrásaiból, melyek a könyv
tárakban nyílnak meg, nemzetünk minden időben bőségesen 
meríthetett. 

Szent-István király idejétől fogva, oklevelek tanúsága sze
rint, a székesegyházak és kolostorok mellett keletkező könyvtárak 
Magyarországban egészen olyan módon képződtek és gyarapodtak, 
mint a nyugati Európa más államaiban. És mikor a XV. szá
zadban a humanizmus e téren új irányt nyitott, a budai, eszter
gomi, váradi, pécsi s egyéb könyvtárak, az azokban felhalmozott 
kéziratok tudományos természete és fényes kiállítása tekintetében, 
vetélkedtek azon gyűjteményekkel, melyeket Olaszország egyházi 
és világi fejedelmeinek tudománypártoló bőkezűsége létesített. 

A mohácsi vész következményei a könyvtár-ügyre is súlyos 
csapást mértek. Azonban már a XVII. század elején meglepő új 
lendüle. állott be. Egyrészről a jezsuiták rendházaiban, másrészről 
a protestáns főiskolák mellett rövid idő alatt jelentékeny könyv
tárak alakultak. Ezen impulzus hatása alatt a püspöki székhelye
ken, a régi szerzetesrendek kolostoraiban, a török foglalást túlélt 
könyvtarak szaporítása, a töröktől visszafoglalt területeken új 
könyvtárak létesítése körül élénk tevékenység indult meg. 
A XVÍII. század vége felé főpapjaink és világi főuraink soraiban 
híres könyvgyűjtők találkoztak (gróf Batthyány József prímás, 
gróf Batthyány Ignácz erdélyi püspök, gróf Esterházy Károly egri 

: Fraknói Vilmos, múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelője a múlt 
év végén terjedelmes emlékiratot intézett Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr ő nagyméltóságához, melyben részletes javaslatokat tett a vidéki 
múzeumok és könyvtárak fejlesztése tárgyában. A memorandumnak azt a 
részét mely a könyvtári ügygyei foglalkozik, van szerencsénk, a nyilvános
ság számára némileg átdolgozva, e helyütt bemutatnunk. Szerlc. 

Magyar Könyvszemle. 1899. I. füzet & 
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püspök, Klimó György pécsi püspök, gróf Apponyi Antal, báró 
Bruckenthal Sámuel, gróf Illésházy István, gróf Rádai Gedeon, gróf 
Széchenyi Ferencz, gróf Teleki Sámuel, stb.), kiknek az európai 
könyvpiaczokról nagy áldozatokkal összeszerzett és a hazai törté
nelem kézirati emlékeivel kiegészített gyűjteményeire csodálattal 
tekinthetünk. 

Ezek után állíthatjuk, hogy a jelen század első negyedéig 
Magyarország könyvtárai a nyugat-európai szinvonalon alul nem 
állottak. Azonban ettől fogva sem a fejlődő könyvtártudomány
nyal, sem a nagy arányokban terjeszkedő tudományos és irodalmi 
termeléssel lépést nem tartottak. 

így tehát jelenleg a hazánkban található könytárak számát 
kielégítőnek tekinthetjük ugyan : de azoknak állapota, rendezésük 
és kezelésük, gyarapodásuk és felhasználásuk szempontjából, a 
jogosult igényeket ki nem elégítheti. 

Mindenek előtt feltűnő az a tény, hogy önálló állami könyv
tár Magyarországban egyátalán nem létezik, és az állam rendel
kezése alatt álló könyvtárak (a magyar nemzeti múzeumi kivé
telével) mind tanintézetek szolgálatában állanak. Ellenben, hogy 
csak egy példát hozzak föl, Olaszország tizenhat városában van 
olyan »autonom« könyvtár, mely anélkül, hogy más intézethez 
volna csatolva, a tudomány munkásainak és a művelt nagy közön
ségnek szolgálatára van rendelve. 

Továbbá csak Budapesten, Kolozsvárit, Nagy-Szebenben és 
Szegeden vannak könyvtárak, a melyeknek tisztviselői egészen a 
könyvtárnoki teendőknek élhetnek. 

Végre alig hat-hét olyan nyilvános könyvtár van az ország
ban, mely a könyvkészlet folytonos, tervszerű kiegészítésében, az 
olvasóterem berendezésében és használhatása módozataiban a 
tadomány munkásai és a nagy közönség szellemi szükségletei 
kielégítésére alkalmas. 

Nem szükséges megokolnunk, hogy ezen állapotok megszűn
tetése tudományos irodalmunk felvirágoztatásának és az általános 
műveltség színvonalának emelése érdekében egyaránt szükséges. 

Elfogultság és egyoldalúság volna hinni, hogy ez a meg
oldásra váró feladatok között a legsürgősebb. A közigazgatási, 
közgazdasági, közművelődési és humanitárius problémák egész 
sorozata hozható fel, melyeknek nagyobb fontosságát elvitatni 



Vidéki könyvtáraink jövője. 19 

nem lehet. Azonban az állami élet és a nemzeti művelődés egész
séges fejlődése követeli, hogy egyidejűleg minden téren kellő 
összhangban érvényesüljenek a haladás eszméi. 

És így nem tartózkodunk a teendőkre nézve javaslatainkat 
részletesen előterjeszteni. 

A nyilvános könyvtárban, hogy hivatását betölthesse, négy 
kelléknek kell találkozni: 

a) Szükséges, hogy megfelelő javadalom lehetővé tegye a hazai 
és külföldi irodalmak legújabb kiváló termékeinek, úgyszintén a 
legjelentékenyebb hazai és külföldi folyóiratoknak beszerzését; 

b) naponként, főképen az esti órákban, megnyitott két 
olvasóteremmel legyen a könyvtár ellátva, amelyeknek egyike a 
tanuló ifjúságot, másika az ismereteit gyarapítani óhajtó közönséget 
fogadja be, és amelyekben szabadon használható jól megválasz
tott kézikönyvtár állíttatik föl; 

c) könnyen használható ezédula- és szak-katalógusok állja
nak az olvasók rendelkezésére; 

d) szakképzett és más hivatalos állásban el nem foglalt 
legalább egy tisztviselő legyen a könyvtárban alkalmazva. 

Ilyen nyilvános könyvtárak számára természetszerűen ajánl
koznak a törvényhatóságok székhelyei és az egyes vidékek szel
lemi központját képező nagyobb városok, hogy ekként a nemzeti 
kultúrának e téren is tényezőivé avattassanak. 

Ez oly módon volna eszközölhető, ha ezen helyeken a létező 
könyvtárak egyike nyilvános könyvtárrá fejlesztetnék. E mellett 
oda kellene hatni, hogy azok a városok, a melyek régi levél
tárukat megőrizték, ezeknek történeti érdekű anyagát e könyv
tárakkal kapcsolatba hozzák. Ez által a levéltári anyag tudomá
nyos feldolgozása könnyíttetnék meg, egyúttal annak a közoktatás 
és a magasabb művelődés szolgálatába való bevonása éretnék el. 

Amennyiben egyes helyeken netalán több könyvtár léteznék, 
ezek, tulajdonosaik kívánatára, a tulajdonjog fenntartása mellett, 
egyesíthetők volnának. Amire azért kellene igyekezni, mert összes 
könyvtáraink kellő kifejlesztése nem lehetséges. Ott pedig, hol az 
egyesítés, bármilyen oknál fogva, ki nem vihető, azon kellene 
lenni, hogy a nyilvános könyvtárban az ugyanazon város terüle
tén levő egyéb könyvtárak czédula-katalógusai elhelyeztessenek. 

A nyilvános könyvtárak gyarapításának és használatának 
2* 
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előmozdítására jó szolgálatokat tehetnek a városi könyvtár-egye
sületek, amilyenek Szabadkán és Zomborban hasznosan működnek; 
ahol az egyesületi tagok évi díj fizetése mellett a könyvek kiköl
csönzésének kedvezményét is élvezik, és bizottság útján a könyv
tár kezelésére és gyarapításara befolyást gyakorolnak. 

Addig is, amig ez elérhető, gondoskodni kell, hogy az ország
nak legalább legjelentékenyebb néhány városában a jelzett kellé
kekkel bíró könyvtárak létezzenek. Ennek szükségességét a vallás-
és közoktatásügyi miniszter ő nagyméltósága is hangoztatta a köteles 
példányokról benyújtott törvényjavaslat indokolásában. »Elérkezett
nek látom az időt arra, — ezek a miniszter szavai — hogy a 
vidéken erős kulturális központokat teremtsünk, melyek a szer
telen abnormis kulturális czentralizáczió bizonyos levezetése után, 
a magyar kultúrának fókusai legyenek, melyek az illető vidékre 
kulturális erejükkel ránehezedjenek.« 

Ezen kultúrai góczpontok megteremtésében — nézetem 
szerint — különösen figyelemben részesítendők azok a városok, 
amelyekben : 

a) felső tanintézetek állanak fönn ; 
o) jelentékeny könyvtárak találtatnak ; 
c) az érdeklődés és áldozatkészség eddigi spontán megnyi

latkozása a czélba vett kultúrai hatás elérésének biztosítékát nyújtja; 
d) a magyar állam-eszme és a magyar nemzetiség érdeke 

előtérbe lép. 
Mind a négy szempontból a vidéki városok között négy 

város jöhet tekintetbe. 
Kolozsvárt az erdélyi múzeum-egylet és az egyetem egyesített 

könyvtárai, melyek alapításuk óta kitűnő vezetés alatt állanak, ren
dezés, kezelés és kiegészítés tekintetében minden igénynek teljesen 
megfelelnek. Azonban a mostani ideiglenes helyiségben mindin
kább érezhetők a hely szűkével járó bajok és nehézségek, melyek 
mind a szaporodó könyvkészlet elhelyezésénél, mind az olvasó
termekben jelentkeznek. Megszüntetésüket, az egyetemi oktatás 
kellő eredményének biztosítása szempontjából is, tovább halasz
tani nem szabad. Reméljük, hogy az állandó könyvtárépület, léte
sítésénél mindazon igények, a melyeket a könyvtártudomány mai 
állásában egy oly jelentékeny könyvtárral szemben méltón emel
hetünk, kielégítést fognak nyerni, és az uj könyvtár különösen 
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oly berendezésű olvasótermekkel fog birni, a minőket a tudomá
nyos munkásság különböző irányai követelnek. 

Az erdélyi múzeum-egylet könyvtára van arra hivatva, 
hogy az erdélyi nyomtatványokat lehető teljességben megőrizze. 
A felsőbb rendeleteket, melyek alapján eddig az erdélyi nyom
dáktól köteles példányokat kapott, az 1897. évi XLI. t.-ez. hatá
lyon kívül helyezte. Azonban a törvény végrehajtásáról szóló 
miniszteri rendelet az országos főfelügyelőségnek rendelkezésére 
bocsátván a sajtóügyi vádhatóságokhoz beküldött köteles példányo
kat, lehetővé teszi, hogy az Erdély területén működő kolozsvári 
főügyészséghez és marosvásárhelyi ügyészséghez beküldött köte
les példányokat az erdélyi múzeum-egyletnek engedje át. 

Sőt a főfelügyelőség a budapesti nyomdák köteles példá
nyait túlnyomó részben szintén ezen könyvtárnak kivánja fel
ajánlani. 

Pozsony városa, történeti múltja, földrajzi fekvése, lakos
ságának száma és műveltsége, tanintézeteinek és egyúttal könyv
tárainak jelentősége által egyaránt magára vonja a figyelmet. 

Könyvtárai között leggazdagabb az evangélikus liczeumé, 
melynek átlaga az 50,000 kötetet meghaladja. 

A királyi jogakadémia könyvtára főképen a tanári karnak 
nyújt tudományos eszközöket. 

A királyi katholikus főgimnázium könyvtára messze meg
haladja a középiskolai igények színvonalát, amennyiben az egy
kori pozsonyi jezsuita-kollégium könyvkészletét foglalja magában. 

A káptalan könyvtára főleg középkori kódexekben és 
XVI—XVII. századbeli nyomtatványokban gazdag. 

Miután ezen könyvtárak a nagyközönség szolgálatára nem 
állanak, mintegy húsz év előtt bizottság alakult, mely azt a czélt 
tűzte maga elé, hogy Pozsonyban a közszükségletnek megfelelő könyv
tárt létesítsen. E czélra egyes buzgó férfiak (Simonyi Iván és mások) 
úgyszintén két feloszlott társadalmi egylet egész könyvgyűjtemé
nyüket ajánlották föl Az így egybegyűlt, mintegy négyezer kötet
ből álló könyvkészlet egyik állami épület földszintjén kapott egy 
nagy teremből és öt kisebb helyiségből álló otthont, amely azon
ban a könyvtár fentartásához szükséges pénzösszeg hiányában 
mai napig megnyitható nem volt. 
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A bizottság folyó évi május hó 8-ikán a miniszterhez intézett 
kérvényében ezer forint évi segély biztosításáért folya-modott. 

A főfelügyelőség, mielőtt ezen ügyben a miniszternek 
jelentést tenne, szükségesnek látta, hogy a hely szinén a könyvtár 
helyiségeiről, a könyvkészlet értékéről és rendezéséről tájékozást 
szerezzen. 

A könyvtár jelenlegi helyisége a czélnak megfelel, amennyi
ben négyszerte-ötszörte nagyobb könyvanyag befogadására is ele
gendő, és könnyen foganatosítható átalakításokkal kényelmes olvasó
terem rendezhető be. 

A könyvtár betűrendes törzslajstroma teljesen, a czédula-
katalógus háromnegyed részben készen áll. Sőt nyomtatott jegy
zék is van. 

A könyvkészlet magán viseli ugyan többféle eredetének és 
esetleges alakulásának bélyegét, de ismeretterjesztő és művelő 
hatású értékes müvekben bővelkedik, és így a közhasználatnak 
átadása nagy mértékben kívánatos. Ennélfogva a főfelügyelőség 
jövő évi költségvetésében a könyvtár segélyezéséről gondos
kodni szándékozik. 

Azonban teljesen kétségtelen, hogy a magánbuzgóság ezen 
elismerésre méltó alkotása, sem jelen állapotában, sem a segé
lyezés által várható jövő fejlődésében, Pozsony város jelentőségé
vel és mindinkább fokozódó kultúrai szükségleteivel nem áll 
összhangzásban. 

Ez utóbbiak kielégítésére két módozat között választhatni. 
Az egyik az, ha a miniszter arra határozza el magát, 

hogy a jogakadémia könyvtárát nagy, nyilvános állami könyvtárrá 
fejleszti, amely esetben a főgimnázium gondjaira bízott régi jezsuita
könyvtárt lehetne vele egyesíteni, és nézetem szerint talán a 
káptalan is készséggel ráállana, hogy nagybecsű régi könyvtárát, 
tulajdonjoga föntartásával, letétben ott helyezze el. 

Ez esetben a kitűzött czél elérésére szükséges volna: 
a) megfelelő olvasótermek berendezése; 
b) egy könyvtárnok és az első években egy napidijas, vala

mint egy szolga alkalmazása; 
c) a könyvtár gyarapítására évi ezer forint előirányzása. 
A másik módozat az, hogy a város vegye át a könyvtári 

bizottság által gyűjtött készletet, gondoskodjék annak méltó elhe-



Vidéki könyvtáraink jövője. 23 

lyezéséről, hozza azt kapcsolatba levéltárával és a városházán 
elhelyezett múzeummal, melyről alább lesz szerencsém szólani. 
Ily módon Pozsony városa nevezetes kultúrai intézménynyel gazda
godnék, melynek jótékony hatása csakhamar általánosan érezhető 
volna. A város, mely könyvtár-egylet létesítésével a magánáldozat
készségre is kétségkívül sikerrel számíthat, természetszerűen 
igényt tarthatna arra, hogy az állam részéről évi pénzsegélyben 
részesüljön. 

A pozsonyi királyi ügyészség területén fekvő nyomdák köteles 
példányai a létesítendő nyilvános könyvtárt fogják gyarapítani. 

Nagyvárad, mint királyi katholikus jogakadémia, főgim
názium, főreáliskola, két fi-növelde, papnevelő-intézet, királyi tábla, 
két püspökség és tekintélyes múzeum székhelye, a Tiszán túl fekvő 
országrész kultúrai központjának minden kellékét egyesíti. 

Nyilvános könyvtár alapjául a jogakadémia könyvtára szol
gálhat, mely több mint 12,000 kötetből áll, és évi öt-hatszáz 
forintnyi javadalmából az újabb tudományos irodalom termékeivel 
czélirányosan gyarapodott; azonban lajstromozási rendszere elavult, 
czédula-katalógusa pedig egyáltalán nincs. 

Ezen könyvtár jelentékeny kiegészítésre találna, ha a bihar
megyei és nagyváradi múzeum, fentartva tulajdonjogát, átengedné 
saját könyvtárát, melynek közhasználatra megnyitását lehetetlenné 
teszi az a körülmény, hogy a múzeum helyiségei nem fűthetők. Az 
Ipolyi-gyűjteményhez tartozó nagyértékű műtörténelmi könyvkészlet 
ily módon közkincscsé válnék. 

A kitűzött czél elérésére ugyanazok az intézkedések volnának 
szükségesek, melyeket a pozsonyi jogakadémia könyvtáráról szólva, 
jeleztem 

A nagyváradi királyi ügyészségnél összegyűlő köteles példá
nyok ezt a könyvtárt gazdagíthatnák. 

Neni'kételkedünk, hogy Nagyvárad szabad királyi város törvény
hatósága és közönsége készséggel támogatná áldozataival a köz
oktatási kormányt. 

Kassán, a Tiszán inneni országrész metropolisában, két 
könyvtár jő tekintetbe. 

A több mint húszezer kötetből álló jogakadémiai könyvtár 
nagybecsű régi és új munkákat foglal magában. Azonban elégtelen 
helyiségeiben, melyek czélszerűtlenül vannak bútorozva, a mostani 
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könyvkészlet sem helyezhető el. A rendezés és lajstromozás a leg
szerényebb igényeket sem elégíti ki. Olvasóterme, mivel bútorozva 
nincs, ekkorig nem volt megnyitható. 

Nagy reményekre jogosít Kassa szabad királyi város törvény
hatóságának azon fenkölt szellemű ténye, mely szerint százezer 
forintnyi költséggel diszes palota építéséhez fogott, hogy abban 
méltó otthont leljenek a felsőmagyarországi múzeum-egylet gyűj
teményei. Ezekhez tartozik egy közel tizennégyezer kötetből álló 
könyvtár, mely ekkorig rendezetlen és lajstromozatlan állapotban 
volt. A könyvtár befogadására szánt helyiség mellett tágas olvasó
terem fog berendeztetni. A város által fizetéssel és a palotában 
lakással ellátandó igazgató a könyvtárnoki teendők végzésére is 
hivatva lesz. 

A jogakadémiai és múzeumi könyvtárak egyesítése ki nem 
vihető. Ennek következtében a kettőnek kultúrai feladatai között 
pontos határvonalat kellene húzni. 

A jogakadémiai könyvtár megmaradna szorosan a taninté
zet szolgálatában. E végett sürgetően szükséges 

a) a könyvtár rendezése és lajstromozása, 
b) az olvasóterem bútorzása és megnyitása, 
c) a tanár-könyvtárnok mellett egy állandó napidíjas alkalma

zása és az állami ösztöndijt élvező joghallgatóknak a rendezés 
munkájába bevonása. 

A múzeum-egylet könyvtárának rendeltetése volna a város 
művelt közönségére gyakorolni vonzó erőt. 

Evégből szükséges, hogy 
aj az olvasóterem, melyben szabadon használható kézi

könyvtár és folyóiratok helyeztetnének el, az esti órákban is 
nyitva álljon: 

b) a könyvtárnak a jövőben kellő mértékben való gyarapí
tásáról a törvényhatóság állami segélylyel és esetleg létesítendő 
könyvtár-egyesület közreműködésével, gondoskodjék; 

c) a múzeumi igazgató könyvtárnoki képzettséggel is birjon: 
<T) a könyvtár és az olvasóterem bútorzása és rendezése 

munkájában a város a főfelügyelőség közreműködését vegye 
igénybe ; 

e) a könyvtár a kassai királyi főügyészség köteles példá
nyainak megőrzésére vállalkozzék. 
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Végre a város törvényhatóságának figyelmébe ajánlanók, 
hogy dús levéltárának történeti részét a múzeummal szerves kap
csolatba hozza. 

Míg ezen négy városban a könyvtár-ügy fölkarolása a leg
sürgősebb feladatot képezi, betűrendben szólunk a többi helyekről, 
amelyeknek könyvtári viszonyai a rendezést, javítást, támogatást 
igényelik. 

Alsó-Kubinban Csaplovics János hagyományából Árva vár
megye birtokában van az ország legtekintélyesebb megyei könyvtára. 
Ezen, több mint 50,000 kötetből álló, becses gyűjtemény, az 
árvái uradalom nemes áldozatkészségéből, imént új helyiségeket 
nyert a megye házában. A megye törvényhatósága a könyvtár 
rendezése és használhatóvá tétele érdekében könyvtárnoki állást 
rendszeresített, melynek betöltője a levéltárat is kezeli; melléje 
pedig egy napidijast rendelt a könyvek lajstromozására. Sajnos, 
a munkaerő elégtelensége miatt, ez a munka sok évig fog eltar
tani. Siettetése végett kívánatos, hogy a főfelügyelőség, saját java
dalmából, némi segélylyel támogassa a megyét. 

Aradon a Kölcsey-egylet sokoldalú buzgó tevékenységét 
nyilvános könyvtár alapítására is irányozza. Miután évek során 
mintegy kétezer kötetet gyűjtött össze, legújabban, felhasználva a 
kedvező alkalmat, Aczél Péternek mintegy 15,000 kötetre menő 
nagybecsű könyvtárát szerezte meg, úgy hogy az 5000 forintnyi 
csekély vételárt 30 éven át törlesztendő kölcsön útján fedezi. 

Ezen két gyűjteménynek már is tekintélyes könyvkészlete 
még tetemesen gyarapítható volna. 

Ugyanis a főgimnázium, saját tanári és ifjúsági könyvtárain 
kívül, bírja 

a) Arad város ajándékából az Orczy-féle könyvtárt, 
b) a Vásárhelyi család ajándékából ezen család könyvtárát, 
c) Fábián Gábornak a család által átengedett könyvtárát. 
Ezen összesen több mint 20,000 kötetre menő három 

gyűjtemény — letétképen — a Kölcsey-egyletével egyesítve, tekin
télyes könyvtárt alkothatna. 

Kívánatos volna, hogy a kivételes arányokban fejlődő és a 
kultúrai intézményeket áldozatkészséggel felkaroló város törvény
hatósága, a Kölcsey-egylettel karöltve, az állam és a vármegye 
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támogatása mellett, módot találjon önálló múzeumépület emelésére 
s abban nyilvános könyvtár megnyitására. 

Budán a budai könyvtáregyesület 1892-ben alakulva, a budai 
oldalon egy nagy nyilvános könyvtár létesítését tűzte ki feladatává, 
a melyben a főváros tekintélyes részének és a közeli vidéknek 
közönsége megtalálhassa a tanulmányaihoz, ismeretei gyarapítá
sához, tudományos hajlamai kielégítéséhez szükséges eszközöket; 
s e czéllal kapcsolatban egyidejűleg népkönyvtárak szervezésén is 
fáradozik, melyek az egyes kerületekben s a vidék alkalmas 
pontjain ai nép művelődésének támogatására szolgáljanak. 

Tagjainak száma 1897 végen 298 volt. Eddigi fáradozásai
nak szép eredménye a II. kerületi (Toldi Ferencz-utczai) népiskolá
ban elhelyezett, 10,518 drbból álló könyvtára, melynek végleges 
felállítására az építendő budai vigadóban remél helyet kaphatni. 
E könyvtar 1894 óta szakkönyvtárra és népkönyvtárra oszlik, 
s az utóbbi, mint ilyen, a II. kerület lakosságának igényeit igyek
szik kielégíteni. A Krisztinavárosban hasonló népkönyvtár alapítása 
most vanl folyamatban: ennek anyagát a feloszlott I. ker. polgári 
olvasókör 10,000 kötetre menő könyvtára fogja képezni. 

A minisztérium 1898 folyamán már részesítette némi segély
ben az egyesületet, mely az állami támogatáshoz kötött felté
teleknek, mint arról Közlönye és Évkönyve révén a nyilvánosság 
előtt tett jelentései tanúskodnak, egész működésével teljesen 
megfelel s így a további segélyezésre érdemes. 

Débreczeriben az ev. ref. főiskola több mint 60,000 kötetet 
magában foglaló nagy könyvtára a legutóbbi években nyilvánossá 
lett azon czélszerű intézkedés által, mely szerint egy 8000 kötetnyi 
kézi könyvtárral felszerelt, 25—30 olvasónak befogadására alkal
mas olvasóterem nyittatott meg. A könyvtár gyarapítására évi 
900 forintnyi, viszonylag nem csekély összeg fordíttatik. 

Azonban a nagy könyvtár rendezése és lajstromozása, mivel 
a könyvtárnok idejének nagy részét tanári teendők foglalják el, 
nem folyhat kielégítő gyorsasággal. 

Jelenleg a városi lakosság vezérlő köreiben egy városi könyv
tár alapításának eszméjével foglalkoznak. Örömmel üdvözöljük a 
nemes szándékot. Azonban félő, hogy valósítása leküzdhetetlen 
nehézségekbe fog ütközni, legjobb esetben csak hosszú idő múlva 
várható. 
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Ellenben a kitűzött czél bizonyára könnyebben és hamarább 
volna elérhető, ha a város törvényhatósága figyelmét és áldozat
készségét a kollégiumi könyvtár fejlesztésére irányozná, oly módon, 
hogy egy új olvasóterem megnyitását, állandó könytár-őr alkal
mazását, a lajstromozás siettetését és a könyvkészlet nagyobb 
mérvű gyarapítását tenné lehetővé. 

Azt hisszük, nem volna nehéz módot találni arra, hogy a 
város támogatása a könyvtár czímében kifejezésre jusson és a 
város tanácsa a könyvtár igazgatására, névszerint a könytár-őr 
megválasztására befolyást gyakoroljon. 

A debreczeni kir. főügyészség nyomdáinak köteles példányait, 
a szabolcsmegyei nyomtatványok kivételével, a kollégiumi könyv
tárnak kívánjuk felajánlani. 

Halason az ev. ref. egyháznak a főfelügyelőség szervezése 
adott impulzust arra, hogy a ref. főgimnáziumban elhelyezett 
32,000 kötetnyi könyvtárát a vele kapcsolatos érem- és régiség-
gyűjteménynyel együtt nyilvánossá tegye s a könyvtár olvasó
termét a közönség előtt megnyissa. Hogy e szándékát megvalósít
hassa, rendszeres állami támogatásra van szüksége, a mit kétség
kívül meg is érdemel. 

Kecskemét város törvényhatósága követésre méltó áldozat
készséggel fáradozik jelenleg városi nyilvános könyvtár és múzeum 
létesítésén. A levéltárban eddig összegyűjtött 3000 kötetnyi könyv
készlet kiegészítésére és felállítására 8000 frtot, a könyvtár és 
múzeum fentartására pedig évi 500 frtot szavazott meg s állandó 
helyiségről az újonnan épült város házán gondoskodott számára. 
A város a könyvtár és az azzal kapcsolatos múzeum ezéljaira 
500 frtnyi állami segélyösszeg kieszközlését kérte a főfelügyelőség
től. Tekintetbe véve nemes buzgólkodását és azon szakavatott 
eljárását, melyről az előmunkálatok felől tett jelentése tanúskodik 
kérését a legmelegebben ajánljuk a minisztérium figyelmébe. 

Komáromban Kulcsár István érdemdús hírlapíró hagyomá
nyából a vármegye 3747 kötetből álló becses könyvkészletet 
nyert, mely későbbi ajándékok és szerzemények által 1862-ig 
6238 darabra szaporodott. Ettől fogva a törzsanyag gyarapodá
sáról összesített jegyzék nem vezettetett. Sem czédula-katalógus, 
sem szakrepertórium nem létezik. Az 1862-ben elhelyezés szerint 
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összeállított katalógus sem használható, mert a könyvtár azóta 
sokszor változtatta helyét. 

Ujabban Ghyczy Kálmán hagyományából 1817 művet magá
ban foglaló, czédula-katalógussal, betűrendes jegyzékkel és szak-
repertóriummal ellátott becses gyűjteménye is a vármegye birto
kába jutott. 

Ezen tekintélyes könyvkészlet a vármegye levéltárában a 
levéltári személyzetnek (mely azonban csak egy tisztviselőből áll) 
felügyelete alatt van elhelyezve. Eszerint csak igen korlátozott 
módon, egyedül kikölcsönzés utján használható. Már pedig, hogy 
a város lakosságában az irodalom iránti érdeklődés nem hiányzik, 
mutatja az a körülmény, hogy 1897-ben 458 térítvényre adattak 
ki könyvek. 

Kulcsár István hagyományából és más adományokból a 
könyvtárnak mintegy 5000 forintnyi alapja van, amelynek jöve
delméből azonban 1897-ben csak 19 forintot fordítottak könyvek 
vásárlására. 

Ezek után javasoljuk, hogy Komárom vármegye törvényha
tóságának figyelme a könyvtárügyre hivassék föl, azon kérelem
mel, hogy a könyvkészlet rendezése, lajstromozása és olvasóterem 
megnyitása tárgyában czélszerűeknek mutatkozó intézkedések iránt 
a kormánynak előterjesztést tegyen. 

Marosvásárhelyt gróf Teleki Sámuel alapítványa, az általa 
egybegyűjtött, nyilvános használatra szentelt és megfelelően java
dalmazott nagyértékü könyvtár régóta képezi az irodalomban, sőt 
országgyűlésen is gyakran felhangzó panaszok tárgyát. 

A díszesen elhelyezett könyvtár, melynek használatát az 
alapító az 1796—1811. években közzétett katalógusssal is meg-
könnyítei kívánta, aző halála óta rendeltetésének egyáltalán nem 
felel meg. Rendszeres gyarapítására nem gondoltak, még a 
sorozatos munkák folytatását is mellőzték, úgy hogy a csonka 
munkák nagy számban találtatnak. Ujabban Récsi Emil jogtudós 
könyvtára szereztetett meg, a mely azonban könyvtárilag feldol
gozva nincs. A nagy könyvtárnak 1826-ban készült és a het
venes évekig folytatott katalógusa sincs kielégítő módon szer
kesztve. Czédula-katalógus nem létezik. A könyvtárnak nyilvá
nosnak kellene lennie; mindazáltal hivatalos órák, melyekben a 
könyvtár nyitva található, nincsenek megállapítva, és az, a ki 
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a könyvtárt használni kívánja, esetről esetre a könyvtárnokhoz 
kénytelen fordulni. 

Jelentékeny kultúrai érdekről és egy fenkölt szellemű főúr 
nemes intenczióinak üszteletbentartásáról lévén szó: azon kére
lemmel fordultunk a vallás és közoktatásügyi miniszter úrhoz, hogy 
a gróf Teleki családnál az alapítvány rendelkezéseinek érvényre 
emelése végett a megfelelő lépéseket megtenni méltóztassék. 

Nyíregyházán Szabolcsmegye törvényhatósága a jelen év 
elején a minisztériumnak jelentést tett azon szándékáról, hogy a 
megye székhelyén nyilvános könyvtárat alapít, és annak támo
gatására a fővárosi közkönyvtárak másodpéldányainak és a sza
bolcsmegyei nyomdák főügyészi köteles példányainak átengedését 
kérte. 

Mindkét kérelem teljesítését a főfelügyelőség hathatósan 
ajánlja, s egyúttal fel fogja kérni a megye törvényhatóságát, hogy a 
könyvkészlet lajstromozása, rendezése, közhasználatra adása és 
gyarapítása érdekében intézkedéseket tegyen, és ezekről a főfel
ügyelőséget értesítse. 

Selmecz-Bélabánya sz. kir. bányaváros törvényhatósága 
a minisztérium tudomására hozta, hogy történelmi becsű régi 
levéltárának rendezésével kapcsolatban városi könyvtárt és 
múzeumot óhajt létesíteni, a mely feladatok megoldásához az 
országos főfelügyelőség közreműködését kérte ki. 

A három helyen őrizett levéltári anyag egyesítésére és föl
állítására alkalmas helyiség megválasztása és a rendezés elvei 
iránt a város törvényhatósága a főfelügyelőség kiküldött tagjával 
megállapodásra jutott. 

A levéltárban őrzött régi becses könyvanyag alapját képez
heti a létesítendő városi könyvtárnak, mely első sorban az u. n. 
alsómagyarországi bányavárosokra vonatkozó és azoknak nyom
dáiban napvilágot látó nyomtatványok összegyűjtését tűzhetné ki 
eladatáúl. E végből a budapesti főügyészség példányaiból a bánya
városok nyomdatermékei Selmeczbánya városának volnának fel
ajánlhatok. 

Ezen könyvtárnak szélesebb körre való kitérjeszkedése is 
kívánatos volna. Mielőtt azonban erre vonatkozólag a minisztérium 
elé javaslatot terjeszthetnénk, a város törvényhatóságával további 
tárgyalás mutatkozik szükségesnek. 
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Szabadkán 1892-ben néhány buzgó férfiú, élükön Iványi 
István főgimnáziumi tanárral, egyesületet szervezett oly czélból, 
hogy tagjainak évi díjaiból a városban adományokból egybegyűlt 
könyvanyagot rendezze és közkönyvtárrá fejleszsze, mely az 1897. év 
végével, nyomtatott jegyzékének tanúsága szerint, 2809 munkából 
(mintegy 5000 kötetből) állott. A jelen évben pedig a város meg
szerezte az egylet számára néhai Jámbor Pál hírneves költőnek 
főképen az idegen szépirodalmak műveiben gazdag gyűjteményét. 

A közkönyvtárnak lelkes pártfogója van Szabadka város 
törvényhatóságában, mely évi 200 forintnyi segélyezésen felül 
két szobából álló helyiséget engedett át. Az egyik szobában a köny
vek vannak elhelyezve, a másik olvasótermül szolgál, mely 
hetenkint négyszer van nyitva és pedig nemcsak az egyesület 
tagjai, hanem mások számára is. 

Éppen azért, ámbár az egyesület tagjainak száma az utóbbi 
időben 90-re apadt le, a könyvtár állami támogatásra méltán 
igényt tarthat, 1898-ban máris 200 forintnyi segélyben részesült 
és a főfelügyelőség a saját javadalma keretén belül megfelelő 
segélyt fog részére előirányozni. 

Szegeden a Somogyi-könyvtár mind könyvkészletének értéke, 
mind rendezett állapota, tervszerű gyarapodása és a látogatók nagy 
száma tekintetében a legelső helyet foglalja el a városi könyvtárak 
között. A könyvtár-alapító, Somogyi Károly esztergomi kanonok 
nagylelkűségével egyenlő szinvonaton áll a város bőkezűsége, mely 
a közművelődésnek szentelt díszes palotában helyezte el, szak
képzett buzgó igazgató gondjaira bizta és gyarapításáról gondos
kodik. Mintául szolgálhat a könyvtár más városoknak, melyeket 
meggyőzhet arról is, hogy jól felszerelt olvasóteremmel rendelkező 
nyilvános könyvtár nagy mértékben képes fölébreszteni és fokozni 
a tudomány és irodalom iránti érdeklődést. Erről tanúságot tesz az 
a tény, hogy 1897-ben 7000-nél többen keresték föl az olvasótermet. 

Ezen könyvtárral szemben más teendőnk nincs, mint a 
szegedi főügyészség területén levő nyomdák termékeit rendel
kezésére bocsátani. 

Temesvár számos könyvtárral dicsekszik, amelyek egyenként 
még saját különleges föladatukat is csak szűk korlátok között 
tölthetik be, míg egyesítve tekintélyes közkönyvtár alapját képez
hetnék. Ilvenek : 
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a) A városi könyvtár, mely néhány év óta évenkint 5—600 
forintnyi áldozattal rendszeresen gyarapíttatván, jelenleg mintegy 
3000 kötetet számlál, és egy főreáliskolai tanár gondjaira van bizva. 

b) A délmagyarországi történelmi és régészeti múzeum-társulat 
könyvtára, mely a vármegye által emelt új múzeum-épületnek 
egyik termében van felállítva, szintén mintegy 3000 kötetet foglal 
magában, de a társulat csekély jövedelme miatt vételek által alig 
gyarapodhatik. 

c) A délmagyarországi természettudományi társulatnak ugyan
ott külön elhelyezett, mintegy 1500 kötetből álló könyvtára. 

cl) A temesvári jogász-egyesület könyvtára. 
A temesvári kir. főügyészség köteles példányait a városi, 

könyvtárnak kívánjuk felajánlani. 
Tiszafüreden hat év előtt alakult a tiszafüredi múzeum

egylet, mely múzeumot alapított, majd 1896-ban alapszabályait 
átdolgozva, mint tiszafüredi múzeum- és könyvtár-egylet, nyil
vános könyvtárat is létesített, beolvasztva ebbe a helybeli két 
kaszinó birtokában levő könyvgyűjteményeket is. A mintegy 4200 
darab tárgyat és 2500 kötetnyi könyvet számláló gyűjtemény az 
egyesület vezetése alatt áll, de Tiszafüred község tulajdonát képezi, 
mely 1896 őszén az új községháza épületében két termet bocsá
tott a gyűjtemények felállítása végett az egyesület rendelkezé
sére és évenként 150 frtnyi összeggel járul azok gyarapításá
hoz. Az egyesület bevétele a tagdíjakból nem haladja meg a 100 
frtot és így működését főleg a berendezkedés első éveiben csakis 
az állam támogatása mellett folytathatja kellő eredménynyel. 

A minisztérium már az 1895. évtől kezdve részesítette az 
egyesületet segélyben s annak állandósítását hozta kilátásba. 
A dicsérendő buzgalommal működő egyesület a jövőben is bizo
nyára méltóvá fogja magát tenni az állam támogatására. 

Trencsén, báró Mednyánszky Dénes akadémiai tag hagyo
mányából, néhány év előtt nagyértékű könyvgyűjteményt kapott, 
amelynek alapját a hagyományozó atyja — szintúgy, mint maga 
a hagyományozó, nagy műveltségű történetbúvár és politikus — 
vetette meg. Ez a könyvtár ládákba csomagolva várja az intéz
kedéseket, melyek elhelyezését és a közhasználatnak átadását lehe
tővé fogják tenni. 

Turócz-Szent-Mártonban múzeumi tót társaság alakult a 
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felvidék tótajkú lakossága kulturális emlékeinek összegyűjtésére. 
A főfelügyelőség kötelességének tekinti azt, hogy figyelmét a nem
magyar ajkú lakosság körében jelentkező kultúrai mozgalmakra 
kiterjeszsze, mert oda kell hatni, hogy azok a magyar állam érde
keivel összhangzásban álljanak, a nemzeti egység kötelékeinek 
nem meglazulására, hanem megerősítésére czélozzanak. Ezért egy
részről támogatásban kell részesiteni minden hazafias törekvést, 
és másrészről alkalmat kell keresni arra, hogy az állami főfel
ügyelet kellő hatályossággal érvényesüljön. 

Ezen szempont vezérelte a főfelügyelőségét, mikor a turócz-
szent-mártoni múzeumi tót társaság segély megszavazása tárgyában 
benyújtott kérvényét pártolólag terjesztette a miniszter elé. Fel
fogásunkat helyeselvén, a miniszter a segélyt megadta. 

Augusztus hó folyamán dr. Fejérpataky László felügyelő a 
múzeumot meglátogatván, jelentésében teljes elismeréssel nyilatko
zik azon eredményről, amit a társaság vezetőinek és tagjainak buz
gósága néhány év alatt felmutathat. Azonban konstatálja, hogy a 
múzeumban mindent gondosan elmellőztek, ami a látogatót arra 
figyelmeztethetné, hogy a gyűjtemények a magyar állam területén 
léteznek, s Magyarország tótajkú lakosságának kultúrai életében 
kivannak tényezőkül szolgálni. Sőt ennek czélzatos ignorálása föl
tűnő módon lép előtérbe a könyvtár rendezésénél az által, hogy 
a könyvkészlet két főcsoportra van osztva, melyeknek egyike 
Slovenica, másik a Slavica elnevezést visel, és az előbbibe vannak 
beosztva a Magyarországra vonatkozó, részben magyar nyelvű 
munkák is. Amely felosztás sem a könyvtártudomány tanainak, 
sem a gyakorlati czélszerűségnek szempontjából nem igazolható. 

Nem kevésbbé kelt megütközést a régiségi osztály egyik 
termében a főhelyet elfoglaló térkép, mely Magyarországnak 
Pozsonytól keletre képzelt vonal irányában elvágott északi részét 
ábrázolja, és az összes helyneveket tót nyelvre gyakran egészen 
önkényesen fordított formában tünteti föl. 

A főfelügyelőség nem mulasztotta el a társaságot figyelmez
tetni arra, hogy ily eljárás a tót lakosság körében netalán még 
lappangó elfogultság ápolására alkalmas és a magyar nemzeti 
érzést mélyen sérti. Minélfogva felhívta, hogy a könyvtár új ren
dezése és a térkép eltávolítása iránt intézkedjék. Egyúttal figyel
meztette, hogy úgy tesz jó szolgálatot a tót ajkú felvidéki lakos-
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ságnak, ha kultúrai érdekeit a magyar állameszme kultuszával 
összhangzásba hozza, és a maga hatáskörében a magyar tudo
mányos és művelődési törekvésekkel lehetőleg benső kapcsolatba 
lépni iparkodik. 

A múzeumi tót társaság ez átiratra november hó 15-ikén 
kelt válaszában, hazafias érzelmeinek hangoztatása mellett, kijelen
tette, hogy a felszólításnak minden tekintetben eleget fog tenni. 
A mit őszinte örömmel hoztunk a miniszter tudomására. 

Ugyancsak a turócz-szent-mártoni tót társaság a főfelügyelőség 
közbenjárását kérte ki avégből, hogy neki adja át a kormány a 
feloszlatott szláv Maticza vagyonát és gyűjteményeit. 

A főfelügyelőség a társaság ezen kívánságát nem támogathatja. 
A kormány, mikor a Maticzát feloszlatta, kinyilatkoztatta, 

hogy, ha alakul egy olyan irodalmi társaság, mely a Maticza kul
túrai feladatainak megoldására vállalkozik, de egyúttal a magyar 
állam iránt tartozó kötelességek hűséges teljesítése tekintetében 
biztosítékot nyújt, — annak a Maticza gyűjteményeit és vagyonát 
kiszolgáltatja. 

Kétségkívül szomorú az a tény, hogy a magyar állam tudo
mányos gyűjteményeket lefoglalva tartani kénytelen ; módot 
kellene tehát keresni arra, hogy ezen abnormis állapotnak mielőbb 
véget lehessen vetni. 

Versecz, ez a kultúrai érdekek irányában kivételes figyelmet 
és áldozatkészséget tanúsító város, mintegy 25,000 kötetből álló 
könyvtárral rendelkezik, amely azonban a fiúiskola épületének 
helyiségeiben csak ideiglenesen és kevéssé czélszerű módon van 
elhelyezve. Ugyanott a hely szűkével küzd a kiváló értékű régiség-
gyűjtemény is, ámbár kizárólag verseczvidéki leletekre és emlékekre 
szorítkozik. 

Ennek következtében kívánatos, hogy a könyvtár és múzeum 
külön épületet nyerjenek ; amire a város műveltségi és vagyoni 
viszonyai kilátást nyitnak, ha erre nézve a magas kormány buz
dító felhívása az impulzust megadja. 

A főfelügyelőség javaslatára a minisztérium már is részesí
tette a könyvtárt segélyben, mely a jövő esztendőkben is újból 
utalványozható. 

A vidéken létező történelmi, régészeti, természettudományi 
és egyéb múzeumi társulatokkal e helyütt bővebben nem 

Magyar Könyvszemle. 1899. I. füzet. íi 
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foglalkozhatunk, de hangsúlyoznunk kell, hogy ezek csak akkor 
felelhetnek meg teljes mértékben feladatuknak, ha működé
süket egyrészt tudományszakuk irodalmi termékeinek, másrészt 
területük lokális irodalmának gyűjtésére is kiterjeszthetik : segé
lyezésük tehát oly mértékben kívánatos, hogy könyvtáruk fejlesz
tésére is megfelelő összeget fordíthassanak. 

A főügyészi köteles példányok értékesítése tekintetében a 
fentebb elmondottak folyamán már jeleztük, hogy 

1. A budapesti kir. főügyészség területéről a nyomdatermé
keket túlnyomó részben a kolozsvári egyetemi és múzeumi könyv
tárnak szánjuk. 

A főfelügyelőség ugyanis összhangzásban a képviselőháznak 
1897 október 5-ikén tartott ülésében, a köteles példányokról szóló 
törvényjavaslat tárgyalásánál Nagyméltóságod által kifejtett fel
fogással, azt a meggyőződést vallja, hogy miután a budapesti 
nyomdák által szolgáltatott négy köteles példányból három a 
főváros területén (a Múzeum, Akadémia és orsz. statisztikai hiva
tal könyvtárában) marad, a negyedik példányt nem szabad ugyan
csak a főváros számára foglalni le, hanem a vidéki könyvtáraknak 
kell juttatni. Ezek között pedig az erdélyi egyetem és múzeum 
könyvtára méltán tarthat igényt arra, hogy legnagyobb figyelem
ben részesüljön. Mindazáltal ez nem zárja ki azt, hogy a buda
pesti főügyészség köteles példányainak egy részét a budapesti fővá
rosi könyvtár, a bányavárosok nyomdatermékeit pedig a Selmecz-
bányán alapítandó városi könyvtár számára ajánlhassuk föl. 

2. A kolozsvári főügyészség és a marosvásárhelyi ügyészség 
nyomtatványai a kolozsvári egyetemi és múzeumi könyvtárnak, 

3. a szegedi főügyészség nyomtatványai a szegedi Somogyi
könyvtárnak, 

4. a nagyváradi ügyészség példányai a nagyváradi kir. jog
akadémia könyvtárának, 

5. a debreczeni főügyészség példányaiból a szabocsmegyei 
nyomtatványok a nyíregyházai megyei könyvtárnak, a többi megyék 
nyomtatványai a debreczeni reform, kollégium könyvtárának, 

6. a kassai főügyészség példányai a felsőmagyarországi 
múzeum könyvtárának, 

7. a pozsonyi ügyészség példányai a Pozsonyban létesí
tendő nyilvános könyvtárnak, 



Vidéki könyvtáraink jövője. 35 

8. a temesvári, fehértemplomi, karánsebesi és pancsovai 
ügyészségek példányai a Temesvárt alapítandó nyilvános könyv
tárnak bocsátandók rendelkezésére. 

9. A fiumei, győri és pécsi ügyészségek példányaira nézve 
később fogjuk megtenni előterjesztésünket. Egyébként is az ez ügyben 
való rendelkezés nem sürgős természetű, miután a jövő év folyamán 
beszolgáltatandó 1898. évi köteles példányok a minisztérium rendel
kezéséhez képest az 1900-iki párisi világkiállításra fognak küldetni. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter által megállapított sza
bályzat a népkönyvtárakra és a vándor könyvtárakra is kiterjeszti 
a főfelügyelőség hatáskörét. 

Teljesen kétségtelen, hogy ezeknek kultúrai és nemzeti jelen
tősége semmivel sem csekélyebb, mint a nagy könyvtáraké; hogy 
tehát mindkét irányban egyaránt kell minél hatályosabban az 
állami és társadalmi tevékenységnek tért nyitni. 

A legelső kérdés, melyet fel kell vetni, az: hogy a nép- és 
vándorkönyvtárak felállításának és gyarapításának érdekében mily 
módon működhetik a főfelügyelőség? 

Világos, hogy ezen ügynek a részletekben való intézése a 
központból nem lehetséges és nem is kívánatos. 

Ki van zárva annak a lehetősége, hogy állami költségen, 
állami közegek lássák el az ország községeit könyvkészlettel. 

Nyelv, kultúrai fok, foglalkozás és vallás tekintetében az 
állapotok és az azok szerint módosuló szükségletek a legnagyobb 
változatosságot tüntetik fel. Ezen szükségletek egyöntetű kielégí
tésére gondolni sem lehet. 

Az egyházak, irodalmi és közművelődési egyesületek vannak 
hivatva és képesítve is arra, hogy a jelzett különféle szükségle
teket megfigyelve, azoknak kielégítéséről megfelelő módon gondos
kodjanak. 

Tevékenységüket az országos főfelügyelőség csak két módon 
támogathatja: segélyezéssel és szakszerű tanácscsal. 

A mi a segélyt illeti, mértéke természetesen a főfelügyelőség 
javadalmazásától függ. Erre nézve kívánatosnak tartanok, hogy a val
lás- és közoktatásügyi minisztérium a költségvetés előirányzatában 
évről-évre külön állapítaná meg az összegeket, melyek a vidéki mú
zeumok, a vidéki nagyobb könyvtárak és végre a népkönyvtárak czél-
jaira fordítandók; hogy ezen tételek korlátai között tehesse meg a 

3* 
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főfelügyelőség a beérkezendő folyamodások vagy jelentések alapján 
a felosztásra vonatkozó javaslatokat. 

A szakszerű tanács a könyvek megválasztására és a könyv
tárak kezelésére vonatkozhatik. 

Czélszerű volna, több külföldi államban követett eljárás pél
dájára, könyvjegyzék összeállítása, mely népkönyvtári czélokra 
alkalmas ismeretterjesztő és nemesen, mulattató, a vallás-erkölcsi 
szempontból kifogás alá nem eshető munkákat foglalna össze. 
De nem hallgathatjuk el, hogy ilyen jegyzék összeállítása a legne
hezebb feladatokhoz tartozik. 

Szükségesnek látjuk e pontnál kiterjeszkednem az erdélyrészi, 
a felvidéki és a dunántúli magyar közművelődési egyesületek jelen
téseire, a melyekben az 1896-ik évben kapott (egyenkint 1000 
forintra menő) állami segély felhasználásáról adnak számot, s 
melyek a minisztérium által vélemény adás végett a főfelügyelő
séghez leküldettek. 

Az erdélyrészi magyar közművelődési egylet jelenti, hogy 
a segélyből nemcsak régebbi könyvtárakat egészített ki, hanem 
18 új könyvtárt is szervezett. 

Bizonyára nem merülhet föl kétség az iránt, hogy a helyek 
megválasztásában, a kultúrai és nemzetiségi érdekek igényeivel 
szemben, kellő körültekintéssel járt el. 

A jelentéshez csatolt pénztári kimutatás a könyvek bevásár
lására és kötésére fordított összegeket mutatja ki. A beszerzett 
könyvek jegyzékét nem mellékeli. 

A felvidéki magyar közművelődési egyesület tüzetesen meg
jelöli azon szempontokat, a melyek a könyvtárak felállításában 
vezérlik. 

Helyeslésre és elismerésre méltó azon törekvése, hogy a felál
lítandó könyvtárak a kisdedóvókban és iskolákban a magyar nyelv 
tanítása és terjesztése tekintetében elért eredményeket biztosítsák; 
továbbá hogy a felvidék nagy szláv tengerében elszórt maroknyi 
magyarságban a nemzeti öntudat és összetartás becses kapcsait 
alkossák ; hogy kivált a magyarosodó városoknak kulturális köz
pontokká fejlődését segítsék elő : végre, hogy e könyvtárak tartalmá
ból a magyar nemzeti közművelődés fénye áradjon szét. Az egylet 
34 kisdedóvót látott el könyvtárral; óvodai és népiskolai idegen 
ajkú tanulóknak, kik a magyar nyelv megtanulásában kiváló ered-
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ményt tanúsítottak, jutalomképen könyveket osztott ki; népiskolák, 
társulatok és körök könyvtárait gyarapította; vándorkönyvtárt szer
vezett. A megszerzett és felhasznált könyvekről kimutatást nem 
mellékel. 

A dunántúli magyar közművelődési egyesület a saját vagyonából 
kiegészített államsegélyt három vándorkönyvtár létesítésére fordí
totta. Ezen téren a kezdeményezés érdeme a dunántúli egyesü
letet illeti meg, mely ezzel a kultúra ügyének jó szolgálatot tett. 

A jelentéshez mellékelve van a három vándorkönyvtár nyom
tatásban közzétett könyvjegyzéke. 

Á jegyzékek élén álló ismertetés szerint e vándorkönyvtárak 
»szegényebb községeknek s hol a lakosság száma nem nagy s 
ezenfelül a lakosok évtizedeken keresztül alig mozdulnak ki köz
ségükből,« vannak hivatva szolgálni; »a némileg kiművelt nép, az 
e fölött álló gyakran műveltnek tartott, de csak félművelt vagy 
teljesen műveletlen társadalmi rétegek és a tulajdonképeni művelt 
osztályok számára valók«. 

Ezen szempontból Ítélve meg a vándorkönyvtárak könyv
készletét, az összeállítást szerencsétlennek kell Ítélnünk. 

Az I. számú könyvtárban 329 »mulattató könyv« és 42 
zenemű mellett csak 19 ifjúsági irat és 11 »hasznos könyv« van. 

Hogy ezen arány nem helyes: bizonyítani felesleges. 
A mulattató könyvek legnagyobb részben olyanok, melyek »a 

tulajdonképeni müveit osztályok számára valók«, már pedig ezek 
a »szegényebb községekben, hol a lakosság száma nem nagy,« alig 
találhatók. Ellenben »a némileg kiművelt, a félművelt, a teljesen 
műveletlen osztályok« számára alig van olvasmány. 

Mivel pedig e könytár kezelője a legritkább esetben lesz 
képes megítélni, hogy melyik osztálynak milyen könyv való: el 
lehet gondolni, milyen vészteljes következményeket fog maga után 
vonni, ha majd »a szegényebb községek némileg kiművelt, félig 
műveletlen és teljesen műveletlen« lakosai Dumas Sándor Kaméliás 
hölgyét, Prevosí abbé Lescot Manon-ját fogják olvasni ! 

A »hasznos könyvek« sorában öt lexikon, szótár és helység
névtár mellett olvasmányul fel van véve három történeti munka: 
Duruy világtörténelme, Jókai magyar történelme, Borovszkytól a 
honfoglalás története. 

A hasznos ismeretek összes egyéb irányait a Találmányok 
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könyve Frecskaytól és Tóth Bélának »Szájról szájra«; czímű mun
kája képviselik. 

Azt hisszük, ehhez nem kell kommentár! 
A II. és III. számú könyvtárban a mulattató és hasznos 

könyvek között némileg javul az arány: de ezekben is 208, ille
tőleg 297 mulattató könyv mellett csak 86, illetőleg 79 »hasznos« 
könyv találtatik. 

A mulattató könyveknek, legnagyobb részben regényeknek, ezen 
aránytalan túlsúlya következtében a könyvtárak rendeltetésük 
betöltésére képtelenné válnak. Ehhez járul az a körülmény, hogy a 
könyvtárakból száműzve vannak egyes irodalmi társulatok kiad
ványai, melyek népkönyvtárakban okvetetlenül helyet igényelnek. 
Például a félszázad óta működő Szent-István-társulat kiadványaira 
utalunk, melyek vallás-erkölcsi irányuk mellett a hasznos ismeretek 
terjesztésének és a hazafiúi érzés ápolásának minden kellékét 
egyesítik magukban. 

Ez az ostraeismus nem szorítkozik a vallásos irányzatú 
társulatokra. A Magyar Történelmi Társulat illusztrált életrajzgyűj
teményének egyetlen kötete sincs a jegyzékébe fölvéve; és az egyik 
könyvtárban a hazai történelem csak is a franczia Sayousnak a 
franczia közönség számára írt s francziából magyarra fordított tör
téneti munkájában van képviselve! 

Mindezek után nem hallgathatjuk el azon aggodalmunkat, hogy 
a dunántúli vándor-könyvtárak »a némileg kiművelt, a félig művelt 
és műveletlen nép« körében több kárt, mint hasznot fognak szülni. 

A legtöbb nyugat-európai államban a kormányok nemcsak 
támogatnak, hanem maguk létesítnek a múzeumok és kincseinek 
megismertetésére hivatott könyvtárak tudományos kiadványokat. 
Hogy csak két példát hozzunk föl, Francziaországban az »Inventaire 
général des richesses d'art de la France« czimü vállalat mellett 
a könyvtárak kéziratainak tudományosan szerkesztett katalógusait, 
Olaszországban könyvtár-katalógusok sorozatát bocsátják közre. 

A hazai történet és irodalom-történet szempontjából egy
aránt kívánatos, hogy a vidéki könyvtárakban őrzött kéziratok 
lajstroma mielőbb elkészüljön és napvilágot lásson. Ezen feladat 
megoldására a főfelügyelőség van hivatva. 

Emellett igyekeznünk kell módot találni, hogy a főfelügyelőség 
saját hivatalos tevékenységéről időközönként évkönyveket adjon 
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ki, melyek — a hivatalos ügyiratokon kivül — hazai és külföldi 
múzeumok s könyvtárak ismertetésével foglalkozó ezikkeket tar
talmazhatnának. 

A lefolyt év nyarán megtartott könyv- és levéltári tanfolyam
ról tett tapasztalatok alapján kivánatosnak látszik, hogy jövőben 
ilyen tanfolyam legalább húsz napra terjedjen, és a hallgatók 
száma a tizet meg ne haladja, mivel csak így képes a vezető tanár 
a közös gyakorlatokban mindegyikkel külön kellően foglalkozni. 

Az iskolaév alatt tanárjelöltek számára rendezendő tan
folyamokat czélszerűnek látszik szerves kapcsolatba hozni a közép
iskolai tanárképzéssel, amelynek czéljai és érdekei kívánatossá 
teszik, hogy a tanároknak legalább egy része a könyvtár-tudo
mányban elméleti és gyakorlati jártassággal bírjon, míg a történet 
tanárára nézve mindig nagy haszonnal jár, ha paleográfiai isme
retei a tartózkodási helyén és vidékén létező levéltárak kincseinek 
tanulmányozására és értékesítésére képessé teszik. 

Az előadottak — úgy véljük — elég tiszta képet nyújtanak 
a vidéki könyvtárak terén jelentkező szükségletek és azok kielé
gítésének módozatai felől. 

Ezek alapján azon kérelemmel fordultunk a vallás- és közok
tatásügyi miniszter úr ő nagyméltóságához, hatalmazza fel a 
főfelügyelőséget, hogy a megyei, városi, egyházi és iskolai ható
ságokkal, úgyszintén a tudományos és közművelődési egyesületekkel, 
könyvtáraik és múzeumaik megfelelő elhelyezése, rendezése és 
gyarapítása érdekében közvetlenül tárgyalásokat folytathasson. 
Ezekről kötelességszerűen a miniszternek jelentést fogunk tenni és, 
a mennyiben szükséges, előleges jóváhagyását fogjuk kérni. 

A miniszternek a hazai közművelődés összes érdekeit fel
karoló lelkesedése bizonyára képes lesz a szükséges anyagi eszkö
zöket évről évre növekedő mértékben megszerezni. 

Erre nézve legyen szabad azt az igénytelen véleményün
ket kifejeznünk, hogy a magyar államnak a fővároson kivűl 
létező összes könyvtárak és múzeumok czéljaira legalább annyit 
kellene áldoznia, amennyit a fővárosban létező kulturális intézmé
nyek egyikére, a Magyar Nemzeti Múzeumra áldoz. 

Igazságtalanok volnánk, ha azt állítanók, hogy a modern 
magyar állam fővárosunk kultúrai intézményeinek létesítésében 
és fejlesztésében a kellő határokon túlment. De tagadhatatlan, 
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hogy a vidéken a szellemi színvonal emelésére még nem tett 
annyit, amennyi mellőzhetetlenül szükséges. 

A kellő egyensúly helyreállítása műveltségi fejlődésünk nor
mális folyamatának lényeges föltétele. 

ÉNEKESKÖNYVEINK A XVI . ÉS XVII . SZÁZADBAK 
ERDÉLYI PÁLTÓL. 

(Első közlemény.) 
I. 

A protestantizmussal meginduló könyvirodalom első zsengéi 
gyanánt Komjáthi Benedek, Ozorai Imre, Pesti Gábor és Oál-
szécsi István mester műveit ismerjük. Szent-Pál leveleinek fordí
tása, aesopusi mesék, az új testamentom és Krisztus egyházának 
magyarázatai után sorrendben a zsoltárok könyvének fordításai 
következnek. Az új irodalom a biblián indul meg s a meséken 
kezdi a széppróza művelését. A mi előtte való, gyermeki beszél
getések s egy több nyelvű szótár a gyakorlati életre tartoznak, 
mintegy grammatikai segédkönyvek az iskolai tanításra s azok 
számára, a kik latinból vagy németből magyarra fordítani óhaj
tanak. Az új irodalom azonban, mely magyar nyelven a XVI. 
század harminczas éveiben a könyvnyomtató műhelyekből kike
rül — az új hit szolgája, fegyvere és dicsősége. Nevezetesek e 
müvek két okon, mert bennük szólal meg a magyar próza Gutten-
berg mester művészete által s mert irányt látszanak mutatni, a 
melyet követve, a század irodalma fejlődni fog. íme látjuk a ma
gyar biblia, az új vallást magyarázó és védő művek, az elbeszélő 
próza s a vallásos ének úttörőit, mintegy irányítóit, látjuk pedig 
az új hit és a nemzeti művelődés eszközei gyanánt. 

Könyvnyomtatásunk első zsengéje, az 1478-iki Budai Kró
nika latin nyelven jelenik meg, s utána a külföldön s majd 
idehaza a magyar szellem munkásai idegen nyelven szólalnak 
meg — latin könyveket nyomatnak. A renaissance kozmopolita 
volt, példája és eszményei a klasszikus világ, formái, előadása és 
nyelve szerint inkább, mint tartalma vagy szelleme szerint. 
A poéták Vergilius és Horatius, a historikusok Tacitus és Livius 
nyomán lépkedtek; ódákat, epistolákat, panegyriseket irtak, s a 
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történetírás érdekes előadásba és hangzatos szónoklatba merült. 
A való élet viszonyai és képei, történetei és hősei megtörtek a 
klasszikus irodalomnak bűvös prizmáján és a csillogó meg színdús 
fantázia fényében, de hamisítva mutatkoztak. S míg a humanisták 
költői és irói játékokban gyönyörködtek, egymást magasztalták s 
jótevőiket dicsőítették, míg Mátyás udvara fényben és gazdagság
ban ragyogva, szinte árnyat vetett a pápák s az olasz udvarok 
bizantinus világára: a nemzeti nyelvű és világú irodalom háttérbe 
szorult s a nép ajakán : a regősök, trufátorok kobzán s a szegény 
barátok és ájtatos apáczák irópolczain talált menedéket. A könyv
nyomtatás a rituális könyvek s az egyházi latin művek kiadására 
szorult. Temesvári Pelbárt s Magyarországi Mihály és társaik latin 
Sermonesein kívül más dolga nem igen akadt. A kor színvonalán 
álló műveltség a humanisták és az egyházi irók magaslatáról nem 
szállott alá a nemzet nagy rétegeihez, megmaradt szellemben és 
nyelvben műveltnek és idegennek. Magyarul csak a népies költé
szetnek örökké vidám pataka csevegett s a szent kolostorok lakói
nak ájtatos és nehézkes kalamusai perczegtek. így tartott ez 
nálunk a XVI. század elején is, a szomorú Mohácsig, sőt még 
tovább, a míg a protestantizmusnak új világa ránk nem derült. 

Sem a könyvnyomtatás, sem a humanista irodalom nem 
tudott mély gyökeret verni a nemzeti kultúrában, nyilván azért, 
mert mind a kettő idegen volt; a könyv nem szólott a nemzet
nek nagy tömegéhez s az iró a theologia s a klasszicizmus vilá
gába volt elmerülve. Még a protestáns irodalom hajnala után is 
irtak és nyomtattak latin műveket, de bibliográfiánk megtanított 
arra, hogyha számszerint gazdagabb volt is a XVI—XVII. száza
dok latin irodalma, jelentőségre, értékre és hatásra alatta maradt a 
magyar nyelvű könyvirodalomnak. A könyvnyomtatás, mint a 
nemzeti művelődés eszköze és mérője, csak azóta indult virágzás
nak, mióta magyarul szólott a nemzethez. íme a mindent meg
magyarázó bizonyság, hogy az új találmányok és eszmék csak 
akkor hódíthatnak, ha a nemzeti vágyak és igények szolgálatába 
szegődnek vagy velük találkoznak. A XVI. században iró és könyv
nyomtató, irodalom és nyomdászat egymást táplálva és segítve, 
hirtelen emelkedésnek indul s a nemzet műveltségének elsőrendű 
eszközévé válik. Ezt a nagy jelentőségű művelődési áramlatot ve
zetik be és nyitják meg Komjáthy és társai, a kik leszállva a 
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latin nyelvű theologia magaslatáról, a magyar bibliát, mesét és 
éneket adják a nép kezébe. Érzik, hogyha meg akarnak hallgat
tatni, magyarul kell szólamok, tudják, hogy, a mint Szent-Pál mondja, 
»a ki idegen nyelven szól, magát építi« (Szent-Pál, Kor. I. XIV. 4.), 
tisztában vannak azzal, hogy az új vallás igazságai csak akkor foga
natosak, ha a gyülekezet nyelvén prédikáltatnak. A protestantizmus
nak terjednie kell, ez az ő hitük, tehát úgy magyarázták, hogy terjed
hessen: a gyülekezet nyelvén. Az új vallás tanai igazságok; ez az ő 
meggyőződésük, tehát magyarul tanítják, hogy leszállhassanak a szi
vek mélyére. Alapjuk a biblia, eszményük Szent-Pál, tehát, legelőbb 
Szent-Pált magyarázzák s a bibliát fordítják. Vallásuk dicsősége 
a Krisztus, áhítatuk szárnya az ének, tehát megismertetik a ma
gyar néppel az igazi Jézust és ajakukra adják a legmagasztosabb 
szent költőt, Dávidot. így indul meg a protestantizmus irodalma 
a magyar biblia és a magyar ének művelése által, s így szab 
irányt a jövendőre, a protestantizmus terjedése, hódítása útját így 
készíti elő. 

A protestantizmus nem volt váratlan jövevény. Előzményei 
és fejlődése arra mutatnak, hogy minden elkészült megérkezésére 
s elfogadására. Öntudatlanul s várva vártan élt a szivekben egy 
tisztultabb vallási nézlet és erkölcsi fölfogás sejtelme. A XV. szá
zad szülte Erazmust, kinek theologiai fejtegetései az Indexre 
jutottak s ugyanez a kor állapította meg Erazmus dicsőségét. 
Ö még csak acerrimus propugnator volt, Luther már heretikus, 
ő a pápaságnak s a hatalmában és gazdagságában megromlott 
pápistaságnak elmés és gúnyolódó szatirikusa volt, Luther tovább 
ment, az erkölcsbiró ostorát suhogtatta. Az egyháztörténet taní
tása szerint, csupán dogmai ellentéteken alapuló sizma fenye-
getőleg sohasem veszélyeztette az egyház uralmát, vagy ha fenye
gette: volt ereje az egyháznak ellenállásra s hatalma a győzelemre; Lut
her azonban nem dogmai, hanem erkölcsijmagaslatról hirdette kérlel
hetetlen erejű kritikáját. Eredetileg nem is volt vallásújító, de 
azzá lett a pápával folytatott küzdelmében: tanítása az újtesta
mentum erkölcsi igazságain épült s azoknak eszményi magyaráza
tával lett hatalmassá, majd új hitté, mikor a római egyház merev 
ellentállása, már dogmái magyarázatokra kényszerítette. Vele 
szemben sem az Index, sem a kiközösítés, de még a világi 
hatalom és erőszak sem volt foganatos, míg Erazmussal szemben 
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az Index elégnek bizonyult. Luther természetes utódja volt Eraz-
musnak, mint a moralista a szatirikusnak. Meggyőződésük és föl
fogásuk egyezett, de nem természetük vagy egyéniségük, s bár 
Erazmus később Lutherrel szemben állott, de nem igazságaival, 
a melyeket maga is vallott. Kettejük közölt az a különbség, hogy 
amaz hollandi, emez német, amaz simulékonyabb és engedéke
nyebb, emez merev és hajlíthatlan maradt; amaz még a huma
nista szokások és erkölcs rabja, emez ridegen okoskodó s igaz
ságait védő theologus volt. Erazmus élczelődött, csipkedett, gúnyo
lódott, Luther sújtott, ostorozott és míg az kitért, ez szemben 
megállott, a hatalomnak, míg amaz visszavonult, emez védte magát 
Róma ellen. A protestantizmus történetírói megrajzolták e kor
szaknak feslett életét, szabados erkölcseit, a papság s az udvarok 
bűneit s Luthert, mint erkölcsi reformátort a szükségszerű reakczió 
hőse gyanánt tekintik. Öt az idő szülte, nem csupán eszköze volt, 
de vezére lett a kornak. Erkölcsi bátorságában, törhetetlen hűsé
gében, rendkívüli munkásságában és meg nem félemedő merész
ségében az erkölcsbiró és az elszánt polemikus, a nagytudományú 
theologus és a rajongó reformátor szerepét vitte, s ily irányú 
munkái s tettei kivételes szerencsével vezérré emelték s oly idő
ben, mikor rá az emberiségnek szüksége volt. 

Nemzeti históriánk arra tanít, hogy a mohácsi veszedelem 
után közállapotaink gyökeresen megromlottak, a nemzet sülye-
désnek indult. Az egységes magyar királyság, a nemzeti hatalom 
és jog megdőlt Szolimán hatalma előtt. Az ország terület sze
rint megoszlott Habsburg Ferdinánd és Zápolyai János között. 
Az oligarchák hatalma megnövekedvén, megingott a kurta nemes 
és a jobbágy személyi és vagyoni biztonsága, s a törvénynek nem volt 
már sem ereje, sem végrehajtója a pártokra szakadt ország oligarchái 
fölött. Szegénység és csapások, belső dúlongás és külső háborúk 
fenyegetése alatt gyengülni, fogyni kezdett a magyarság s elnép
telenedett kolostorok és kifosztott egyházak köré hiában gyűlt 
vigasztalásért a föld népe. Az országos romlás e korában hallatja 
szavát Pesti Gábor, a ki erkölcsi meséket ir, bátor szókimondó 
tanúságokkal a pártos urak feddésére s bibliát fordít a szegény 
nép lelki vigasztalására. Mind a kettőre nagy szükségünk volt. 
Nálunk is megrendült a törvény s a hit ereje, az erkölcsi sülyedt-
seg s az ököljog garázdálkodása idejében élvén, a remény is 
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veszendőben volt, mely jobb jövőt volt hirtetendő. S ezekben a 
zivataros és szomorú esztendőkben megjött a magyar fabulista, 
hogy tanítson hinni az erkölcsi törvény állandóságában, a magyar 
biblia, hogy példáival oktasson az elzüllő zsidó nép végső vesze
delmére, a sülyedt nemzet gyászára, hogy hitre serkentsen és 
isteni bizalomra indítson, hogy megmutassa a Krisztust, a ki eljött 
a bűnös világ megszabadítására. Megjött a magyar zsoltár, hogy 
fölemelje a csüggedők lelkét s ájtatosságra buzdítsa a gyöngéket és 
nyomorúságosokat. Mindezzel együtt megjött a protestantizmus, 
hogy puritán elveivel és rideg erkölcsével megtanítson is Leni féle
lemre, magába szállásra, az embernek maga érdemben való remé
nyére s a Krisztusba vetett hit erejére, hogy figyelmeztessen 
a megváltásra s a túlvilági életnek boldog reménységére. A pro
testantizmus magával hozta a nemzeti nyelv használatának és 
művelésének szükségét s ezzel erősítette a magyarságnak faji érze
tét és nemzeti öntudatát. E hatása azonban csak később lett 
áldássá, midőn a pártokra, felekezetekre és darabokra vált ország 
magyar népét az irodalom és a nyelv újra egységessé tette, meg
mentve faji öntudatát és a nyelvben élő nemzeti erőt. A szét
hullásnak eme szomorú századában a magyar biblia és a magyar 
ének volt az egyetlen kapocs, mely a Habsburgok, a hódoltság s 
a nemzeti királyság területén széthúzó magyarságot összekötötte. 

A míg így a protestantizmussal meginduló, magyar nyelvit 
irodalom a nemzet életében ilyen nagy jelentőségre emelkedik, 
szolgálja magát a protestantizmust. Nem szabad azt hinni, hogy 
Komjáthi és társai szemében épen ily jelentősége lett volna 
annak, hogy ők magyarul irnak s adják ki műveiket. Az idő 
tanított erre minket, az utódokat. Előttük nem volt más czél, 
csak az, hogy az új vallásnak hódítsanak, s ennek egyik eszköze 
volt a magyar nyelvű irodalom. Eszköze, vagy ha tetszik, fegy
vere, de nem czélja. Követték ebben is eszményük Szent-Pál és 
mesterök, Luther példáját. Szent-Pál külön s ismételten kiemeli, 
hogy a gyülekezethez a saját nyelvén kell szólani s Luther csak 
a theologusoknak irt latinul, a németeknek németül. S nem vélet
len, hogy a legelső protestáns könyvek között Szent-Pál leveleit 
s a zsoltárok fordítását találjuk. Ebben is Luther hatását kell 
látnunk, a ki reformátori működésében s a néppel való bánás
módjában sokat tanult az apostoltól, s tanításait irataiban és a 
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maga példájával úgy szólván kánonul tekintette. Tőle tanulta a 
lelkipásztorkodás titkát s az isteni tisztelet rendjét s annak egyik 
legfontosabb, leghatásosabb részét: az egyházi éneket. Tanítványai 
és követői is természetszerint az apostol leveleit olvasták és 
fordították, s tőle nyertek ösztönt s belőle merítettek okokat arra, 
hogy az egyházi énekre különösen gondot viseljenek. 

A keresztyénség, mely ajakán alapos tanításban nyilatkozik, 
nemcsak az apostolban isteni erő, hanem minden tanítóban, a 
ki a valódi keresztyén hitet tanítja, s az uj testamentumnak 
alkalmatos szolgái mind azok, a kik lélek szerint, nem betű 
szerint tanítanak, mert a betű megöl mondja Pál, a lélek 
pedig megelevenít, s nincs szellemi erő, mondja tovább, mely 
ellenállhatna a keresztyén igazság hatalmának. íme Pál taní
tásainak legerősebb fondamentomi, a melyeket Luther is elfo
gadott s hirdetett, s a melyet Komjáthi is vallott abban a pilla
natban, a mint a leveleket fordítani elhatározta. »Kívánnám, — 
irja az olvasóhoz — hogy a kik üdvösségnek útát minden módon 
keresik, Szent-Pál Epistoláinak magyar nyelven való olvasására 
szorgalmatossággal folyamjának« — mintha mondaná, hogy az 
üdvesség útját minden módon maga is az Apostol Írásaiban 
keresi. 

Pállal kezdeni meg a biblia-fordítások és magyarázatok 
sorát, azaz, Szent-Pált adni először is a magyar olvasók kezébe, 
czéltudatos munkának látszik. S ő a legjobb s például bátran 
állítható vezető, a kivel örömest indulhatott el Komjáthi is. Az 
új hit első tételei a papi erkölcsök kritikáját, a bűnbocsátó leve
leket s a világi hívságra való törekvés ostorozását illetik, s kell-e 
szerényebb, buzgóbb és igazabb apostol, mint a tarsusi Pál, ki a 
Benjámin-törzsből pogánynak született, de megtért a Krisztusnak ? 
Megtért és megismervén hirdette a tiszta evangéliomot, megér
tette és magyarázta az apostol kötelességeit; alapított gyülekeze
teket és meghatározta az isteni tisztelet rendjét. íme Pál leve
leinek alaptételei, a melyekre Luther támaszkodott. Ö és utódai, 
a tanítványok és reformátorok a tiszta, meg nem romlott evan
géliomot hirdették; a pap magatartását és a gyülekezethez való 
viszonyát tőle tanulták; demokratikussá tették a gyülekezetet a 
klérussal szemben s megszabták az isteni tiszteletet, hogy ne csak 
a pap, hanem a nép, a gyülekezet is részesedjék az ájtatosság-
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ban s az isteni kegyelemben. Mert Pál méltán mondhatta magá
ról: nem vagyok csekélyebb ama nagy apostoloknál, s a refor
mátorok méltán nevezhették magukat tanítványainak, kikkel mun
kás az Isten. Pál tanítását fogadta meg a protestantizmus, mikor 
az isteni tisztelet rendjét meghatározta, melynek elemei, mint a 
korinthusiakhoz írja, hogy nem idegen nyelven kell könyörögni, 
imádkozni az istennek, hanem a gyülekezet nyelvén, hogy az irást 
magyarázni kell a gyülekezet előtt s vegyen részt mindenki a 
gyülekezet ájtatosságában, lélek szerint és szavaival — az ének
léssel. 

Ezt az utolsó helyen adott rendelést a protestantizmus ép 
oly hamar megérti s ép oly gyorsan elfogadja, mint a milyen 
természetesnek tartotta az előbbieket. S ebben magyarázódik a 
protestantizmusnak két hatása. Az első, hogy mindenütt nemzeti 
egyházakat alapított, a második, hogy minden nemzetnél, a hol 
meggyökeresedett, az irodalomnak fölvirágzását vonta maga után. 
A protestantizmus nálunk is első sorban a prózai, másodsorban 
a költői irodalom fejlesztésére volt maradandó hatással. A bibliá
val megkötötte a nyelvet, mely azóta irodalmivá lett, értekező és 
vitatkozó munkáival a tudományos, zsoltáraival és himnuszaival 
a költői stíl megállapodását, majd fejlődését, utóbb virágzását indí
totta meg. S nálunk a nép nyelvének fölfedezésében és irodalmi 
nyelvvé tevésében, az irodalom megindításában és fölvirágoztatá-
sában, és abban, hogy a protestantizmus legmaradandóbban a 
magyarság vidékein hódított s magyar hitté lett: a nemzeti ön
tudat gondolata volt, mintegy megígérve s ez öntudatnak folytonos 
ébrentartása által a nemzeti jelleg volt biztosítva. A nép nyelvén 
szólott tehát a protestáns pap és tanító, az iró és a könyv
nyomtató, hogy magát megértetvén, az evangéliumnak híveket 
szerezzen. Épen. úgy tett, mint azok, a kik a magyarságot a 
keresztyénség szelid tanaiba bevezették, a kik szintén magyarul 
prédikáltak, vagy legalább magyar tolmácscsal fordították le szent 
beszédeiket. De a protestáns tanító és pap végig megmaradt a 
nemzeti nyelv hűségében, míg a katholikus papok és szerzetesek 
a térítés befejezése után a nemzet nyelvét csupán a cura pasto-
ralis követelte érintkezésben használták. A latinul mondott mise 
után a magyar isteni tisztelet következett, s míg a katholikus 
pap tudományával az egyháznak hivatalos nyelvén foglalkozott s 
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magába és szent foglalkozásai közé visszavonult, a reformátor 
minden tudományát megosztotta a néppel, melynek élő szóval és 
könyvalakban hirdette az új hit tételeit. Kezébe adta a bibliát, 
melyet profán szemekből eltiltott az egyház, magyarázta a szent 
irókat, kiket féltékeny gonddal óvott a laikusok tekintetéből. 
S azzal, hogy a reformátor a híveket magához emelte, hogy 
hozzájuk leszállott: gyorsan érő gyümölcsöt szedett, meghódította 
híveit. 

Ez a változás nagyon lényeges annak megértésére, hogy a 
protestantizmus nem csupán eredeti czéljában, hanem a magyar 
nyelv és irodalom művelésében is miért tudott annyira gyorsan 
erőre kapni. Egyenes arányba kerültek a hitújítás s a nemzeti 
irodalom, mennél jobban hódít ez, annál gyorsabban terjed az. 
író és prédikátor, könyvnyomtató és énekszerző beleállanak az 
élet vásárába, főurak udvarában s a szolga nép között, templo
mok katedráin és a tábortüzek mellett magyarázzák az új testa
mentumot és énekelik a zsoltárt. Minden kikerül belőlük, egy sze
mélyben iró és nyomdász akárhány van köztük. Észreveszik, hogy 
nemcsak a szentírás, hanem a világi dolgok is hatnak, históriás 
éneket irnak s irodalmi műveltségük révén »megfordítják« a kül
földi szép históriákat, még előbb a minden nép számára készült 
meséket és történeteket. Bibliai, köztörténeti, regényes és mondai 
tárgyak kerülnek tollúk alá, megírják és kinyomatják, ingerlik az 
olvasási kedvet, hogy kézbe adhassák polémiáikat is. így indul 
meg hatásuk alatt a nemzeti irodalom s még a renaissance késő 
hullámai is a magyar költészet hajóját rengetik. 

II. 
A magyar biblián kívül egyetlen könyvet sem ismerünk, 

mely annyi példányban forgott volna az olvasók kezében, mint a 
zsoltáros könyv, általában az énekeskönyvek. Századokon keresztül 
nyomtatták újra meg újra a bibliát meg a zsoltárt, s mind a 
kettő változatlan hatalommal uralkodott a sziveken és az elmé
ken. A legelőkelőbb házak könyvespolczain s a legszegényebb 
ember hajlékában a mestergerendán vagy a ládafiában, a tudósok 
könyvei közt s a katona tarsolyában századokon keresztül meg
maradt változatlan szeretetben s állandó tiszteletben. Forrása volt 
a tudománynak s az isteni félelemnek, vigasztalás a bánatokban 
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s megnyugvás a szomorúságban. A férfiak és asszonyok kezében 
örökké ott forognak az eretnek psaltériumok s graduálék. Shjér 
Anna, anyai intését a zsoltárra hivatkozva, intézi fiához: 
»mindenkor emlékezzél meg, mit mond a 183. psalmus . . . .« s 
nem csodáljuk, ha vágyai is ahhoz vonják. »Küldj én nekem egy 
zsoltárkönyvel,« — irja ugyancsak fiához, — »ha kettő lehetne is, igen 
akarnám.« Sigér Anna nem egyetlen a kor asszonyai közül, kinek 
kezében a zsoltár mind közönségesen forog. A XVI. század úri
asszonyai megbecsülték az énekeskönyvet s az énekszerzőket. 
Balassa Jánosnérói emlékezetben hagyta Bornemissza, hogy buzgó 
volt az egyház szolgálatában s nevével ékesített énekében, a mely-
lyel a gyermekecskét szokták rengetni, emléket állított asszonyá
nak. Főuraink és úriasszonyaink emlékét irodalmunknak nem egy 
könyv őrzi s e tradiczió alapját a protestantizmus első Íróinak 
meczénásai: Perényi Gáborné, Komjáthi buzdítója és Perényi 
Péter. Gálszécsi jóltevője vetélték meg. 

A protestáns énekeskönyvek sorát 1536-ban ez utóbbi nyitja 
meg, prózában fordított, nehézkes, darabos zsoltáraival. Nem
sokára Székely István zsoltárai követték, ugyancsak Perényinek 
ajánlva. A biblia után így köszönt be a zsoltár s e kettő együtt 
oszlopává lett a magyar irodalomnak s menedéke nyelvünknek. 
Mind a kettő nagyra nő s különösen az egyházi ének gazdag 
lombú s dús virágú fát nevel, melynek koronájáról mi is napon
ként szakítjuk a frissen fakadó virágot. 

Gálszécsi müvének eddig egyetlen töredékét ismerjük, s azt 
sem régóta. Nincs tehát okunk azon csodálkozni, hogy sem Sán
dor István, sem utána Toldy nem ismerik. Irodalomtörténetének 
IV. kiadása még Szabó Károly után is kétségbe vonta e munka 
megvoltát. Természetesen, mert egy 1536-ban megjelent s kétség
telenül protestáns zsoltár megzavarta volna theoriáját. Pedig a 
protestáns egyházi líra korábban megzendül, mint mikor az első 
nyomtatott énekeskönyvek megjelennek. Reformátoraink mint 
buzgó énekszerzők ismeretesek, s Toldy maga is fölvette az egyes 
íróknál vallásos énekeiket. Azonban nem tulajdonított e korban 
még a protestáns rituális éneknek nagyobb jelentőséget. Hiszen 
még a meglévő emlékeket is félreismerte. A gyulafehérvári 
Batthyány-Hymnáriumot s a két pataki graduait is a középkor 
végén tárgyalja, mint katholikus karkönyveket. Toldy pályája 
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elején nem ismerte vagy legalább nem ismerte el a protestáns 
énekirodalom úttörőit, s nem fordított rájuk elegendő gondot 
azután sem. Énekszerzőink között, kiket az Üj Magyar Múzeumban 
fölsorolt, s énekeskönyveink könyvészetében, melyet holta után 
Jahab Elek adott ki a Könyvszemlében, hasonló tájékozatlansá
got tapasztalhatunk. Toldy tévedése vagy elfogultsága egy hosz-
szantartó félreértést s egy élénk vitát keltett, mely a körül for
gott, hogy a protestáns irodalom a meglévő katholikus ének-
készletet vette-e át, vagy sem, vagy csak tarlózott benne, s így a 
XVI. századi protestáns énekirodalom eredeti gazdagsága-e költé
szetünk múltjának? 

Toldy talán lehetetlennek tartotta, hogy 1536-ban már az 
új hit énekei csendüljenek meg, s hogy az 1541—63-ban irt 
Batthány-Hymnárium más lehetne, mint katholikus karkönyv. 
Nincs szándékom tévedéseit mentegetni, bár tudnám védeni azzal, 
hogy mindenre kiterjedő figyelme még sem terjedhetett ki min
denre, s hogy az ő korában sem a nyilvános könyvtárak, sem az 
irodalmi és könyvészeti kutatások nem állottak a mai színvonalon. 
De áldozatait menteni nem tudom. Mert nem lehet menteni az 
oly merészen támadó Írókat, a kik Toldy tekintélyébe burkolózva 
s tévedéseiben megrögzötten kellő készültség nélkül s felekezeti 
elfogultságból tagadták meg a protestáns szent költészet úttörőit. 
Példájuk jő figyelmeztetés arra, hogy az irodalomtörténetében is 
kerülni kell a tájékozatlanságot s az elfogultságot. Ezeket czáfolni 
nem kell, mert énekeskönyveinknek alább következő sorozata 
nyilván beszél magáért, s mert nem kell azt bizonyítani, hogy a 
ki a XVII. század végénél kezdi, nem szólhat a XVI. századi 
protestáns irodalomról. 

E rövid kitérés után szólaljon meg maga Oálszécsi mester, 
hogy tanúságot tegyen hitéről s arról, hogy Szent-Pál tanítását 
fogadta meg, mikor Dávid zsoltárait fordította. Ajánlásában a 
következőket mondja : »a ki idvözülni akar, nem pappá avagy 
baráttá legyen, hanem a szentírást tanulja és halgassa. És a ki 
tanulandja, nem kiált ránk, kik hirdetünk csak Jézus Krisztusba 
való hitnek általa embernek idvözülni . . . . és nem mond eret
nekeknek lenni minket, kik hirdetünk bűnösöknek ingyen való 
szabadulást ördögtől . . ; ' ,« Úgy tetszik, hogy e vallomásokból a 
a protestantizmus hangja szól s a barát rovására tett gúnyolódás 

Magyar Könyvszemle. 1899. I. füzet. •* 
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szelíd ugyan, de csipős. Nehogy tovább is kétségben lehessünk 
Gálszéesi hitéről, halljuk meg, mit tanít a következőben: hogy 
hirdeti Krisztus közbenjárását, Krisztus érdeméért bűneink bocsá
natát, a megigazulást s az örök üdvösséget a Krisztusért. E téte
leket azonban már ismerjük a protestantizmus tanításából. Két
ségtelen tehát, hogy az első, nyomtatásban megjelent zsoltáros könyv 
szerzője az új vallás hive már akkor, mikor zsoltárait kiadta, s 
velük méltán kezdjük felsorolni énekes könyveinket, melyeknek 
majdnem mindenikén olvasható a Szent-Pálra való hivatkozás, 
mint Gálszécsiében: »szükségesek cerimoniák és énekek a szent
egyházban, hogy tudatlanokat taníthassanak és inthessenek féle
lemre, hitre és hálaadásra«. 

Gálszéesi István mester műve mindenben magán hordja az 
úttörők nemes fái urnát. Megtagadták, mint Toldy és követői, 
s elfeledték, mint Sándor István és Szabó Károlyig mindenki. 
Érdeme azonban nem avulhatott el, az elismerést már 1602-ben 
Újfalvi Imre megadta, midőn régi énekszerzőink között elsősor
ban őt és munkáját említi, emlékét megőrizte művének egy töre
déke, a mely legújabban előkerült. Ö adta az első zsoltárt a 
könyvszerető magyar ember kezébe s bár fordítása a mennyiben 
megítélhető, nehézkes és darabos, eredetileg a saját munkája. 
Grálszécsi nem vette át a katholikus irodalomból zsoltárait, hanem 
maga fordította. Nyelvemlékeink között van ugyan egy zsoltáros 
könyv, a Kulcsár-kódex, mely 1539-ben íratott, van egy másik, 
a Keszthelyi-kódex, mely 1522-ben készült, de sem Pápai Pál 
sem VeliJcei Gergely, e kódexek másolói, sem a kettőnek alapul 
szolgáló közös forrás, sem egyenként megmaradt zsoltáraink (Döb-
rentei-kódex) nem segíthették őt munkájában. Kolostori irodalmunk 
emlékei, mint az említett kódexek, szoros zár alatt voltak, profán 
vagy heretikus szemek nem tekinthettek beléjök, hogy meglopják 
az ájtatosság mézét. Különben Gálszéesi életének külső körülmé
nyei sem teszik valószínűvé, hogy ismerhette, fölhasználhatta volna 
a katholikus másolók példányát. Útjai, a mint tudjuk, északkeleti 
Magyarország s 1524-ben Bécs, 1526—28-ban Krakkó, 1529-ben 
Kassa tájára vitték. Az 1539-ben másolt zsoltárokról nem lehe
tett tudomása 1536-ban, ezek azonban egyeznek az 1522-ki for
dítással s mind a kettő egy közös eredeti példányra mutat. Igen, 
de az ő fordításai sem egyikre, sem másikra nem emlékeztetnek, 
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s hogy is használhatta volna az 1539-iki másolatot 1536-ban, a 
mely az 1522-iki másolattal vagy annak eredetijével megegyező? 
O 1532-ben már megint külföldi akadémián van Vittenbergában, 
a protestantizmus fészkében. Itt hathatott rá Luther, kinek énekes 
könyvei már akkor kézben voltak s azokat a távol hazában, már 
máglyával fenyegették. Reformátori ambicziójának első gondolata 
a magyar énekes könyvre csábítgatta, Szent-Pál olvasgatása foga
natossá tette az ének iránt és theologiai műveltsége kezébe adta az 
ó-szövetséget. »Szólván ti magatok között éneklések és isteni 
dicséretek által, és lelki énekek által énekelvén és dicséretet 
mondván az úrnak szivetekből,« — »a lélek által értelemmel éne
keljetek, s ha némelynek dicséretre való éneke vagyon, épülésre 
légyen«, irja Szent-Pál, s a protestantizmus nagy buzgalommal 
fogott az énekes könyvnek szerkesztéséhez és kiadásához. 

Irodalmunkban a zsoltárok nyitják meg énekes könyveink 
sorát, hiszen oly természetszerűen fordul feléjük a papi énekszer
zők figyelme. A királyi hárfás költészete minden nemzet s minden 
idő számára a zsoltárt az egyházi énekirás kánonává tette. Zsol
tár annyit jelentett, mint maga az ének, s a mi népi nyelvünkben 
zsoltározni annyi, mint énekelni. S a szent költészet mohon kapott 
a zsoltárokon, prózában és költőileg folytonosan fordította, egyes 
tételeiből isteni dicséreteket szerzett, sőt egyes zsoltárokat »rit
musos versekkel körülírván,« önállóan is földolgozott. Mindig a 
lelki fölindulás és a kegyes áhítat tolmácsa volt, akár éneklésre, 
akár költői szárnyalásra buzdított. Vigasztalója és bátorít ója lett 
minden nemzetnek a szomorúságban, hálaadása a szerencsében, 
hangszere és hü társa az embernek egész életében. Mi természe
tesebb, minthogy Pál apostol tanítását a gyakorlati énekszerzés a 
a zsoltárok fordítása és átdolgozása által akarta megvalósítani. 
Az úttörők azonban szent tisztelettel fogtak munkájokhoz s a szent 
iró szövegét őrző kegyelet és saját gyengeségüket érző félénkség, 
még fordításukhoz is csak tartózkodva mert hozzáfogni. Ez a rit-
musosan lebegő s magasan szárnyaló próza, melyhez hozzányúlni 
nem szabad, melyet fordítani oly nehéz, szinte szolgai hűséggel 
szólalt meg a fordítók nyelvén. Később is csak nagy elméknek 
volt meg az a szerencsés bátorságuk, hogy költői átültetésben 
kezdték a zsoltárokat tolmácsolni, míg az úttörők csak aggodalom
mal telve fogtak hozzá prózai átültetésükhöz. 
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így történt Gálszécsivel is, s ez a fölfogás uralkodott nálunk 
jó száz esztendeig s még tovább. Székely István (1548.), Heltai 
Gáspár (1560, 1561.), Huszár Gál (1560.), a kézirati graduálisok 
s még az Öreg Graduai is (1636.) száz évvel később, mint Gál-
szécsi könyve megjelent, konzervatív szellemben, mind a prózai 
fordítást fogadták el. Pedig már 1608-ban megjelent a Molnár 
Albert-féle zsoltár, Dávid király énekei gyönyörű magyar fordítása. 
Nagy. változásokkal teljes időnek kellett elvonulni a magyar 
protestantizmus fölött, míg Molnár Albert zsoltárai, s általában a 
zsoltár a felekezetek isteni tiszteletében mai helyét elfoglalhatta. 
Heltai után csak Bogáthi Fazekas Miklós mer nálunk zsoltárt 
fordítani és Molnár, a ki nemcsupán egyházi líránkban, hanem a 
verselésünk történetében is merész építő és szerencsés kezdő volt. 
A szentírás hasznait magyarázó szegény skólamestert csak a 
kezdet dicsősége illeti. Tétova ujjai alatt, a mint a töredékből 
következtetjük, félénken és szakgatottan csendül meg Dávid hár-
fája, melynek olvadozó melódiáira és viharos kitöréseire sem az 
ő, sem a későbbiek fordításában nem ismerünk. Azonban a némán 
állott hangszer megszólalt s utóbb elbűvölte az egész nemzetet. 

Egyházi költészetünk, mint láttuk, a zsoltárok fordításával 
indul meg, de e szerencsés kezdet hamar más irányt nyer. Ének-
iróink szükségesebbnek tartják a szertartásos, az isteni tisztelet 
rendjébe illő énekek szerzését s énekes könyveink szerkesztői a 
zsoltárt már nem önállóan, hanem szertartásos könyveikbe olvasz
tott alkatrészképen fogják fel s illesztik be. Székely István Iste
nes énekeit (1548) nem ismervén, ez irányban a Batthyány-gra-
duál szerkesztőjét tekinthetjük kezdőnek. Ez a kéziratos énekes 
könyv 1541 —1563 között készült s nem katholikus karkönyv. 
mint Toldy nevezte, hanem protestáns graduai, mint Kálmán Far
kas és Volf György kétséget kizáróan meghatározták. Beosztása a 
graduálénak megfelelő, első felében az ünnepekre szánt alkalmi 
énekek, hinmusok, invocatiók stb., a második felében válogatott 
zsoltárok vannak. E kézirat készülési ideje alatt dőlt el a magyar 
zsoltár sorsa, hogy előbb irodalmilag, utóbb liturgiailag a szertar
tásos énekes könyv alkotórésze legyen, míg 1608-ban föl nem sza
badul s attól kezdve az énekeskönyvekkel versenyre nem száll. 
Az új vallás nálunk is gyors fejlődésnek indul, de szervezetében 
csak nehezen alakulhat ki. Nálunk soká megtartotta jellegét, hogy 
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inkább társadalmi mozgalom maradt, melyet sem világi, sem egy
házi tekintély vagy hatalom nem organizált, s később is, mint 
eleintén, inkább morális, mint dogmai alapon terjedt és fejlődött. 

Egyházi történetünk irói az egymást sűrűn követő zsinatok tör
vényeiben, határozataiban és fölfogásában keresik és találják meg 
a magyar protestantizmus belső fejlődésének időnkinti stádiumait. 
S ezekben a zsinatokban tényleg mind jobban és határozottabban 
kialakulnak a dogmák, s a zsinatoknak valamely tétel irányában 
elfoglalt álláspontja, de a ritus és az énekügy fejlődésére kevés 
útbaigazítást tartalmaznak. Úgy látszik, e szótalanság mögött két 
tényt kell keresnünk. Egyik, hogy lényegesebbnek tartották a dog
mák tisztázását s más egyebeket, a másik, hogy megnyugodtak 
abban a gyakorlatban, melyet az új egyház, részben a német pro
testantizmus hatása alatt, részben talán önállóan kifejlesztett. 
A kisebb gyülekezet a nagyobb példáját követte s lelkipásztorától 
a ritus elrendezésében nagyon sok függött. De tudjuk, hogy minden 
egyház azon volt, hogy mennél hiresebb prédikátort vallhasson 
magáénak s papjaink sürün látogatták a német egyetemeket. így 
mégis bizonyos egyöntetűség lehetett az isteni szolgálatban, min
den valószinüség szerint a Luther-féle Gottesdienst mintájára, mely 
már 1523-ban megjelent. A zsinatoknak általános jelentőségű 
határozatai csak kevéssé tájékoztatnak e kérdésben s inkább csak 
elveket foglalnak össze. Néhány intézkedésükről mind a mellett 
meg kell emlékeznünk. 

A megyesi zsinat (1545.) a németországi isteni tisztelet rend
jét ajánlja; az erdődi (1555. XV. ez.) végzés már bővebben szól: 
föl kell ügyelni, hogy a himnusokba semmise vétessék föl, a mi 
a kanonikus könyvekben s a bevett szerzőknél nem található, hogy 
a szertartások megtartassanak s hogy együttes énekléssel dicsőít
tessék az Úr: határozottabb az 1561—62. váradi, debreczeni s 
egri gyülekezeteken meghozott végzés, mely az énekléssel külön 
is foglalkozik. E konfeszió a magyar reformált egyháznak egyik 
alaptörvénye s így intézkedései nagy figyelmet érdemelnek, bár az 
éneklésről ez is csak általános elveket mond ki: hogy az egyházi 
éneklést helybenhagyja, mert nem vetették el a pátriárkák, a pró
féták, Dávid, Krisztus és az apostolok sem, de meghagyja, hogy 
kegyes éneket, szerényen és lélekben és igazságban kell énekelni, 
s kimondja, hogy megveti a pápisták énekét. A második helvét 
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hitvallást beczikkelyező 1567-iki debreczeni zsinat végzése mar 
egész rendszerességgel tárgyalja az egyházi éneklés ügyét (IX.), kerü-
lendőnek tartja a mise maradványait (XV.) s megemlékezik a 
Mumusokról (XVII.). E végzésnek hat pontban szerkesztett indo
kolása is inkább elveket s az egyház fölfogását támogató okokat 
sorol föl, s nem azt szabja meg, hogyan foglal helyet az ének az 
isteni tiszteletben. Többet az énekügyre nem is várhatunk ezek
től a zsinatoktól. Az elméket nagy kérdések foglalkoztatták, a 
protestáns egyházak elszakadása s az azt megelőző viták. Az 
augustana s a helvetica confessio híveinek elválása minden esetre 
nagyobb jelentőségű volt, semhogy e felekezeteknek minden gond
ját s minden figyelmét ne igényelték volna. Alaptételül minden 
zsinaton elfogadták, hogy az egyházi éneket szertartásaikban ápol
ják s közönségessé teszik az egész gyülekezet számára — s ez a 
megállapodás nekünk egyelőre elegendő. Mert nem a protestáns 
egyházak rítusát, hanem énekeit vizsgáljuk, s nem rituális, hanem 
főként irodalmi szempontból. Elég tehát tudnunk, hogy minden 
protestáns felekezet gondot fordított az éneklésre, mert ez a tény 
fejti meg az énekirásban, énekes könyvek szerkesztésében és 
kiadásában szorgoskodó buzgalmat, s e huzalomnak köszönhetjük 
a protestáns énekirodalom fölvirágzását. 

Mi módon szerepelt mégis az új egyházak isteni szolgálatá
ban az ének, maguk az énekes könyvek fejtik meg legjobban. A kéz-
irati graduálisok és a Huszár Gál-féle énekes könyv nyomán több
kevesebb sikerrel rekonstruálni lehet az új egyház istentiszteletét 
s az utánuk következőkben a szétvált egyházakét. Czélunkra csak 
a fő dolog tartozik most, hogy az isteni szolgálat s így az ének 
is a gyülekezet nyelvén folyt, hogy az éneket lehetőleg az egész 
gyülekezet zengte s így minden rangú és rendű tagja a magyar 
nyelvű éneklés részese volt. Ebből lehet megmagyarázni azt a nagy 
iparkodást, melyet énekeskönyveink írásában, másolgatásában, szer
kesztésében és kiadásában papjaink, nótáriusaink és nyomdászaink 
kifejtettek s azt a rendkívüli gazdaságot, melyet nyomdászatunk tör
ténelme énekeskönyveink kiadásában fölmutathat. Egyházi éneket 
írni és énekeskönyvekel kiadni méltó vállalkozás lehetett a XVI— 
XVII. században, az irónak nevet, a nyomdásznak jövedelmet biz
tosított. De e külső s világi csábítás mindvégig mellékes maradt 
ama lelki és buzgó áhítat mellett, mely az egyháziakat magával 
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ragadta s éneklésre késztette. Vallásos és áhítatos lelkük csak 
énekelni kivan és isteni félelmük buzgó énekléssel növekedett. Lel
kükben az apostol intése nyomán dal fakadt s e dalban gyakran 
magyar szivük is megnyilatkozott. Énekeikben az istenhez fohász
kodnak, de a hit erős szavával nemzeti bánatukat zengik s hitük 
mélységeért s Krisztus érdemeért a boldog haza jövő remény
ségének adnak hangot. 

Megható a szegény prédikátor, a mint hazafias fájdalmainak 
vallásos himnusaiban hangot ád, megható, hogy a gyülekezet 
vallása és magyar szive szerint egyaránt, mély áhítatba merülten 
emelkedik föl hite és nemzeti érzése magaslatára. Az ilyen ének
nek hódítania kellett s uralkodnia a sziveken s az ilyen ének 
abban a korban nem volt ritkaság. Énekeskönyveink talán kivétel 
nélkül fölveszik az olyan darabokat, melyben a nemzeti érzés s 
a vallásos áhítat egybefoly, énekiróink telirakják műveiket az 
akkor folyó korra való allúziókkal. Bornemissza három rendben 
lévő gyűjteményének második rendje egész anthologiája az ilye
neknek s Újfalvi Imre, midőn egy közönséges énekeskönyv ter
veit kontemplálja, az ötödik részbe szánja »a magyar nemzet 
dolgait, a melyek magyar rhytmusokban rendeltetnek«. Ezekben 
a jámbor óhajtásokban és emlékezetre méltó törekvésekben a 
nemzeti és a vallási érzés szerencsés összetalálkozását látjuk mi 
s érezték az ősök, s ebben a magyar protestáns dalköltészet nagy 
virágzásának elsőrendű okát kell látnunk ma. Mert a protestáns ének 
nemcsak a nyelv, hanem a nemzeti érzés ápolójává lesz s az 
irodalomtörténet különös gondját követeli. Akkor, a maga ide
jében irodalmat teremtett és védte a nyelvet s erősítette a nem
zeti érzést: ma megtanít arra, hogy a magyar géniusznak az idegen 
szellem világában és ama régi korban is volt annyi ereje, a 
mennyi a maga érvényesítésére kellett. 

Ennyi s ily fontos körülmények mellett, melyek a magyar egy
házi éneket ápolták, ne feledkezzünk meg az iskolákról, a melyek
ben az ének tanítása, a zsoltárok éneklése rendben gyakoroltatott, 
ne feledkezzünk meg arról a hagyományról, hogy Sztárai Mihály 
énekének hallatára messze földről siettek. Sztárai valóban kitűnő 
énekes, ének- és dallamszerző s nagy térítő volt s valószínű, hogy 
hatásának egyik titkát épen énekművészetében birta. Az iskolák 
s a prédikátorok egymást segítve ápolták az egyházi ének kul-
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túszát s hihetőleg akkor vetették meg alapját annak a régi, máig 
felnyúló kálvinista tanításnak, mely mind a százötven zsoltárt 
szórul-szóra megtanultatta a gyermekekkel. Nemcsoda hát, lia a 
régi közmondásba is belejutott a kálvinista gyerek, a ki »a zsoltár 
számát sem tudja; mégis énekel«. 

III. 
A protestantizmus gyors terjedésével az egyházi ének hatása 

is mind maradandóbban nyomult bele a magyar nép szellemi 
világába. Szövege és dallama egyaránt lekötötték, s úgy hiszem, 
ebben a korban kezdődik a kölcsönösség, mely magyar népünknek 
világi birája s a protestáns költészet között napjainkig megmaradt. 
Irodalomtörténeteink azt tanítják, hogy a kornak egész lirai ter
mését, egész irányát a protestáns egyházi ének dominálta. Kivé
telt csupán Balassa tesz, de ő sem tud menekülni kora és kör
nyezete hatása alól. Szerelmes verseiben szabadon s a népies 
költészet virágénekeihez emelkedve, tüneményszerüleg válik ki a 
XVI. századból, de istenes énekei, melyeknek kortársai előtt nagy 
népszerűségét köszönhette, beleolvadnak a protestáns kórus har
móniájába. A vallási áhítat s a hazafias érzelem egybeolvadását 
már följegyeztük s ha nyomait a kor költészetében tovább keres
sük, megtalálhatjuk azokban a kölcsönzésekben, melyeket egymás
tól elfogadtak. Az énekszerző ad potomjaiban megőrzötte elveszett 
népies költészetünk egy-egy darabjának kezdő sorát, s a nép az 
ismert dallam után a népének melódiájára zengte az egyházi éne
ket. Egy-egy ájtatos ének megtetszett, azt közönségessé tette, magáé
nak vallotta, viszont a dallamban szükséget látó énekiró a nép
énekeiből kért kölcsön, ad notam, melódiát. Ez énekeknek erőtel
jes, gyakran nehézkes, de mindig tömör nyelve és kifejezései 
áthódoltak a népébe s a versformákban szegény szerző a népies 
dalok ritmusára irta énekét. Népköltési gyűjteményeinkben meg
csendül egy-egy hang, a mely a XVI. század egyházi énekére rezonál, 
régibb világi líránkban számos emlékeztetővel találkozunk. Ezek az 
észrevételek részben már régebben elhangzottak ugyan irodalmunk
ban, de azért még most sem vizsgálódtunk e tárgy körül mélyebben-

Éppen úgy, mint a hogy a parlagon hagytuk a XVI—XVII. 
századi vallásos irodalom területét. Különben is elmaradtunk, 
de ebben a kérdésben meglehetősen hátra vagyunk — pedig volna 
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benne elég vonzó és hálás föladat. Hogy csak egyre gondoljunk: 
a magyar versnek eredeti ritmusáért is érdemes volna a régi 
emlékeket megbolygatni. De e két század liráján a vallásos ének 
nyoma mindvégig érezhető, a mint politikai történetén keresztül 
vonulnak a vallási szabadság harczai. Világi liránk történetét sem 
írhatjuk meg addig, mig az egyházit meg nem ismertük. Egymásba 
játszik a népies és a műköltészet, népköltészetünk régi emlékét is 
benne kell nyomozni. Szóval, nem egy ok s nem egy szempont 
kínálkozik arra, hogy e kérdéssel behatóbban foglalkozzunk. E végre 
rendszeres munkát kell végezni, s nem a véletlenre bizni magun
kat. A rendszeres munka maga szabja feladatul, hogy legelőbb a 
forrásokat kutassuk föl és ismertessük meg. Ez volna mostani 
dolgozatunk czélja. 

Történt ugyan ily irányban egy és más, de a mint a XVI— 
XVII. század lirája megíratlan fejezete irodalmunk történetének, 
forrásai sincsenek egybeállítva. Ez a föladat eddig nem volt meg
oldható, bár számos idevágó kisebb s nagyobb dolgozat jelent 
meg, mert állandóbb s folytonos figyelmet kivánó munkát kivánt 
A mire könyvtáraink s más gyűjteményeink helyzete sem 
volt kedvező, azt korai lett volna erőszakolni. Ma már legalább a 
fővárosi könyvtárak hozzáférhetők. Szabó Károly könyvészete és 
adalékai legalább a nyomtatott művekre kimerítő forrással szol
gálnak s az újabban nekibuzdult kutatások sok mindent felszínre 
vetettek. Valódi teljességget nem remélhetünk ma sem, mert hitünk 
szerint még számos emléknek kell lappangnia, de viszonylagost 
igen. Reméljük, hogy összeállításunk segítségével könnyebben figye
lemmel kisérhetjük s pontosabban ellenőrizhetjük vagy meg
határozhatjuk esetleg fölbukkanó emlékeinket, s ennek fejében 
emlékeink és forrásaink gazdagodását várjak. Tapasztalás szól 
mellettünk, minden újabban megjelent jegyzékünk gazdagabb a 
régebbinél, mintha egyik fölfedezés a másikat vonná maga után. 
Toldy jegyzékét megbővítette Révész Kálmán, mi pedig meg-
gyarapítjuk az övét, más gazdagítani fogja a miénket. Ez a hala
dás útja s egyúttal összeállításunknak egyik közvetett czélja. A másik 
a magunk körében elvégezni azt, a mit eddig csupán megkezdettek, 
s a harmadik megkönnyíteni az utánunk járók dolgát, s a magyar 
lira történetének megírásához a bibliográfiai alapot megadni. 

Ennyi érdek kapcsolódik összeállításunkhoz, a mi főként az 
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irodalomtörténet érdeke s annak föladata, lett volna már régeb
ben. Jól érezte Toldy Ferencz, hogy e kérdésben pontos biblio
gráfiai vezető nélkül haladni nem lehet. S bár könyveiben ránk 
hagyott tanítását nem tartjuk a XVI. századi egyházi lirára irá
nyítónak, énekeskönyveink első jegyzéke tőle származik, s tőle 
származik a Régi Magyar Költök Tárának gondolata, terve s 
anyaga egy részének összehordása. Jegyzéke, melyet halála után 
irodalmi hagyatékából Jakab Elek publikált, mintegy kiegészítője 
ama sorozatnak, melyben régi énekszerzőinket gyűjti össze, de 
másrészről előkészület régi költészetünk gyűjteményes kiadásához. 
Ügy tetszik, mintha rendszeresen foglalkozott volna XVI. századi 
liránk történetével. Öreg korának súlyával küzdve, ifjú lelkesedéssel 
fonta koszorúját Balassa Bálint homloka és lantja köré, kéziköny
vében szeretettel keltette új életre a század poétáit, össze jegyez
gette az újabb s újabb adalékokat és szövögette a Költők Tára 
megindításának terveit. Halála után mind e nyomok megszakad
nak, csupán kettőn indult szerencsésen az irodalomtörténet. Balassa 
Bálint életének megírása, költeményeinek kritikai kiadása és a 
Költők Tárának megindítása által régi és szeretettel gondozott 
tervei váltak valóra. Régi liránk egyéb területét azonban a rend
szeres munkálkodás számára ugaron hagytuk. 

A részletkérdések körül kevesebb szenvedélylyel és kisebb buz
galommal nyomoztunk. Több kisebb vagy nagyobb érdemű dolgo
zat számos részletet derített föl, vagy világosított meg, több forrást 
fedezett fői vagy adalékokkal járult gazdagításához: de a magyar
nyelven zengő egyházi ének s a magyar szívből fakadt világi dal 
története állandóbb érdeklődést nem keltett. Tudományunk fejlő
désével azonban mind több és több munkás kéz nyúlt régi emlé
keink kutatásához, s könyvtárainkban is mind több figyelem fordult 
e tárgyra. Az ilyen módon fölszaporodó anyag most már ajánl
kozott az összefoglaló földolgozásra. Első teendőül a források össze
állítása és bemutatása kínálkozott, még pedig az időrendi. De 
szoros időrendi sort adni nem tartottuk tanácsosnak, mert nem 
pedáns bibliográfiai, hanem szemléltetőbb irodalmi képet s beszé
desebb irodalomtörténeti sorozatot akartunk bemutatni. Az iro
dalmi fejlődést inkább mutatja a mi összeállításunk: időrendi sor
ban adjuk az egyes énekeskönyveket, de az ujabb kiadásokat az 
első kiadás után sorakoztatva. 
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Ily módon e sorozat beszélő tanúvá, mintegy a kortárs 
hitelét megnyerő tanúvá lesz. Elmondja, miről már emlékeztünk, 
hogy a zsoltár-kiadások kezdik meg énekeskönyveink sorát, hogy 
eleintén azokra fordítanak gondot, később a szertartásos énekek 
gyűjteményei kapnak erőre s a zsoltárt egészen elnyomják, míg 
végül megint, a zsoltár lép előtérbe s a XVII. század folyásában 
a diadal reményével veszi föl a küzdelmet. Megtanuljuk, milyen 
nagy gondot fordítottak reformátoraink az énekirodalom művelésére, 
micsoda kísérletezéseken keresztül jutott a magyar egyházi ének 
virágzásának magas fokára; azután, hogy a XVI. században az 
egyházi s a világias lira ikertestvérekül mutatkoznak, majdnem 
összefolyva egymást kölcsönösen erősítik, hogy azután egymástól 
elválva, mindenik önálló fejlődésnek indul, s hogy ez a megválás 
akkor következik be, mikor az egyház felekezeti fölfogása mint 
dogmai követelmény az énekekben könnyebb kifejezésre jut s az 
ének a felekezetek megoszlása által mind jobban az egyházi szer
tartás szolgálatába kerül, míg a világi dal szabadabb hangot vesz 
fel s az egyház neheztelését vonja magára; hogy az énekeskönyvek 
megnyitják előttünk a régi rítusok misztériumait; hogy a protes
táns ének példát ad és készletet teremt a XVII. század derekán 
meginduló katholikus énekirodalomnak; hogy az erről indított s 
felekezeti elfogultsággal tárgyalt vitát nem a hipothézisek, hanem a 
bibliográfia adatai dönthetik el; megtanuljuk továbbá, hogy az egyházi 
ének áthatotta s minden rétegében átjárta a magyarságot s így 
nem csupán irodalmunknak, hanem nyelvünknek is rendkívüli 
nagy szolgálatokat tett. Énekeskönyveink összeállítása magáért is 
szól, de tanúságot tesz arról az egyetemes lendületről, mely e két 
század irodalmát annyira jellemzi, a felekezeti villongásokról, 
melyek főként a XVII. században a polemikus könyvekben az iro
dalmat is áthatották. Tanúságot tesz nyomdai viszonyaink fejlett
ségéről meg arról, hogy a ki nem birta a könyvet megfizetni, 
miként Írogatta össze az előtte becses s neki kedves énekeket. 
Mennél mélyebben szállunk le a két század irodalmainak legalsó 
rétegeibe, annál jobban meggyőződünk az irodalmi mozgalom 
egyetemességéről, hatásáról és eredményeiről, de arról is, hogy ezt 
a minden irányban tanúságos és gazdag irodalmat nem kutattuk, 
ismertettük érdeme szerint. 

Sorozatunkban az első csoportot a nyomtatott énekes-
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könyvek teszik, még pedig előbb a zsoltárok, utóbb a szertartásos 
énekeskönyvek s végül a világi lira nyomtatott emlékei. Ez arány
lag kevés nevet s kevés művelőt mutat, minek okait nem egy 
körülménybeu kell keresnünk. Az egyik s a legfőbb az, hogy nem 
igen volt dalköltőnk, a másik az, hogy a kornak nem volt fogé
konysága a folyton élő s mind gazdagabban virágzó népies köl
tészet termékeinek összegyűjtésére és kiadására. Az emberek meg
elégedtek azzal, ha tarsolyukba illő vagy zsebbe való könyvbe a 
nekik kedvesebb énekeket összeirogatták. A másik csoportot kéz
iratos emlékeink alkotják, és pedig első sorban az egyházi, másod
sorban a vegyes irányú kéziratok. 

A nyomtatott és irott egyházi énekeskönyvek saját elneve
zéseik szerint: gradualis, cantionalis, impressum, funebralis, passio-
nalis, psalterium, magyarosan graduai, énekeskönyv, halotti teme
téskorra való énekek, zsoltároskönyv, vagy egyszerűen zsoltár. 
A graduai s a passionalis rituális könyvek, a eantionalis, impres
sum, funebralis és psalterium a nép kezébe szánt énekeskönyvek, 
»melyek az graduai mellett az templomban szoktanak vitettetni.« 
Protestáns egyházainkban a graduait kezdetben a kántor és a 
pap, később a kántor használta s abból dirigálta és énekelte az 
isteni tiszteleten mondandó énekeket, a nép a cantionalisból vagy 
a psalteriumból énekelt. Ezért a gradua] rendszerint az egyház 
felügyelete alatt állott, a többi énekeskönyvet a gyülekezet, maga 
kedveszerint használta: otthon és a templomban. Temetésekre 
a funebralisból énekeltek, a passionalist csak a nagyhétben hasz
nálták. Zsoltára volt mindenkinek s a kis formátumú impressum, 
tartalma és beosztása szerint nem különbözött a cautionalistól, 
melyet mindenben nélkülözhetővé tett. Az énekeskönyvek szer
kesztését rendesen tudós papok végezték ugyan, de az első kiadást 
követő többi a kiadók vagy a későbbi szerkesztők kezéből ren
desen megbővülve került ki, s e miatt sok olyan ének is került 
beléjök, a melyeket az egyház nem hagyott volna helyben. így 
azután a hivatalosan elfogadott normától az egymást követő 
kiadások meglehetősen eltértek, miután azonban ezek a cantiona-
lisok a nagy közönség számára készültek, mely az új éneket 
kivánta, a kiadók szivesen bővítették, s az egyház nem avatkozott 
a könyvnyomdászok üzleti dolgaiba. Ellenőrző s felülvizsgáló jogát 
csak a gradualisnál gyakorolta s ennek köszönhetjük az Öreg 
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Graduait. Egyéb, az ájtatosság gyakorlására, az iskolai fiatalság 
használatára szánt énekeskönyveket minden felekezet irói szabadon 
szerkesztettek, kivéve a katholikusokat, a kiknek az egyház enge
délyére volt szükségük. 

Kéziratos énekeskönyveinkben, melyek nem rituális vagy 
határozottan egyházi jellegűek, simul össze a világi s az egyházi 
lira, ezeken látszik meg legjobban a két irány egymásra hatása. 
Kódexeinek neveztük ezeket, követve a régi tradicziót, bár volta-
képen nem sajátképi kódexek. De kódexei régi költészetünk ter
mékeinek, régi líránk emlékeinek s ily értelemben elnevezésük 
megállhat. Ezeknek összeszedésére volt legnagyobb szükségünk, 
mert míg a nyomtatott művekről van bibliográfiánk, ezek szerte
szórva az idők mélyén s az irodalomnak különböző korú és jellegű 
közlönyeiben aludták a feledés álmát. Nem szabad elhallgatnom, 
hogy közülök nagyon sokat nem láthattam, a mi kormeghatáro
zásoknál, mikor mások után kell szólani, s egyébként is sok eset
ben feszélyező. Ha kezemben nem volt, a legmegbizhatóbb ismertetőt 
vagy bemutatót követtem s a hozzájuk adott jegyzetekben min
denütt hivatkoztam az irodalomra. 

Sorozatunk 1536-tól kezdve, a nyomtatott müvekre nézve 
1711-ig, az irott énekeskönyvekre nézve a XVIII. század végéig 
tart. A nyomtatott müvek természetes határaiul az említelt év
számok önként kínálkoznak, az első ismert énekeskönyv megjele
nésének éve s a szatmári békekötés ideje. A kéziratok soroza
tának határait ilyen pontosan megszabni nem lehetett, különösen 
nem a záró évet. Kéziratos gyűjteményeink iratási ideje s a ben
nük előforduló énekek szereztetési kora kellően alig ellenőrizhető, 
az esetleg meghatározott dátumok segélyével csupán az egymás
utánt tudtam a lehetőség szerint megállapítani. Itt azonban a kéz
iratoknak nem annyira külső, mint inkább belső vonásai jöttek tekin
tetbe: tartalmuk, énekeik, a melyek a körülhatárolt két század 
hangulatát, irányát és eszméit éreztették. Belőlük is szépen kike
rekedik a két század, nem kronológia, hanem irói irányok és 
eszmények szerint — s bennünket épen ez érdekel. 

Föltűnő jelenség, hogy énekeskönyveink közül néhány egé
szen elveszett, nagyon sok töredékes s a legtöbb csak igen kevés 
példányban maradt ránk. Az énekeskönyv mindig kézben forgott, 
s a mint elkopott, újjal váltották föl. A meddig csak rongyosra 



62 Enekeskönyveink a XVI. és XVII. században. 

nem olvasták, folyton használták s a nyomdászok élelmessége 
folytonosan új kiadásokat bocsátván közre: az elnyűttet könnyen 
lehetett pótolni s nem volt érdemes megbecsülni. Egy részről 
tehát a használat, más részről pedig az új énekeskönyvek a régi 
kiadásokat tönkretették. De a miről tudomásunk van, a mit birunk, 
vagy a mi fölfedezések következtében előkerült, még mindig tekin
télyes szám. Toldy jegyzéke óta számuk körülbelül meghárom-
szorosodott. De ez a szám is növekedni fog. A mint régi könyv
tárainkat fölkutatjuk, nyilvános gyűjteményeink anyagát ismerni 
fogjuk s a magánosok padlásain és könyvesládáiban heverő anyag 
felszinre kerül, újabb meg újabb adalékokra fogunk bukkanni. 
A mint a meglévő kiadások tanúskodnak, Bártfa, Debreczen, 
Kassa, Kolozsvár, Lőcse, Nagy-Szombat, Nagy-Várad stb. kiadói 
évről-évre újabb meg újabb kiadásokat vetettek piaczra. Az éne
keskönyvek megjelenési éveiben mutatkozó szaggatottság viszont 
arra figyelmeztet, hogy e hiányok még betöltetlenek — ismeret
lenül lappangó kiadásokkal. Ezt a hézagot csak az a föltevés ma
gyarázza ki, hogy nem minden énekeskönyvet ismerünk, a mely 
megjelent. 

Ha magángyűjteményeinktől a nyomtatott anyag, családi levél
tárainktól viszont a kéziraii emlékek gyarapodását várjuk. Szer
tartásos könyvünk a XVI. századból egyetlen nyomtatott sincs, ha 
Beythe Istvánét nem tekintjük annak, a XVII. századból csak 
egy, az Öreg Graduai. Gyülekezeteink tehát arra voltak kény
szerítve, hogy irott, másolt példányokat szerezzenek be. A Dunán
túlról több egyházat ismerünk, a melynek irott gradualéja meg
maradt, többet a Tisza mellékéről s az erdélyi részekből is. De ez a 
szám nagyon kevés régi egyházainkéhoz képest. Az Öreg Graduai 
200 példánya nem segített a mind inkább tapasztalható szüksé
gen, magától áll be annak a fölgondolása, hogy még a XVII. szá
zadban is több irott mint nyomtatott graduai volt használatban. 
Hová lettek? Valamennyi nem pusztulhatott el, és csak annyi 
menekült volna meg, a mennyit jegyzékünk ismer? A könyvek 
drás asaga hosszú ideig irott cantionalisokra. funebralisokra szorí
totta az ájtatoskodókat, csak az a néhány lett volna, a mi tár
sait ma képviseli? S vegyes tartalmú vagy tisztán világi énekes
könyv is csak annyi forgott volna kézben, a mennyit fölkutattak 
eddig ? Nem gondolnók, s épen emiatt s az elősorolt okokból 
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természetesnek kell tartanunk, hogy intenzív és rendszeres kutatás 
jelentékenyen fogja gyarapítani sorozatunkat. 

Abban a nyugodt öntudatban ajánlom sorozatomat irodal
munk kedvelői és művelői figyelmébe, hogy lelkiismeretes és 
hasznos munkát végeztem és abban a meggyőződésben, hogy 
annak viszonylagos teljessége is nem egy tekintetben pótlásra, 
helyreigazításra szorul. De idején valónak láttam már régebb óta 
gyűjtögetett s rendezgetett anyagomat közrebocsátani, mert itt az 
ideje, hogy a XVI.—XVII. század költészetével és irodalmával 
behatóbban foglalkozzunk, különösen líránkkal, melynek annyi 
vonzó oldala kínálkozik. Ez a kérdés különben nem csupán iro
dalomtörténeti, hanem általános művelődés-történeti is, kivált 
liturgiái és zenei tekintetben. Verstanunk és nyelvünk alakulására 
e gazdag költészetnek pontos ismerete nélkülözhetetlen. 

Ez a sorozatos összeállítás tehát várja a specziális 
himnologiai, liturgiái, zenetörténeti és irodalmi búvárkodás em
bereit. Az anyag és a források fölsorolása mindezek számára 
lényeges hasznot hajt s alapul szolgálhat a folytatólagos kuta
tásokhoz. 

Érdeklődő s e kérdésben dolgozó irodalomtörténetirók előtt 
nem ismeretlenek forrásaim, a hol szükség van, hivatkozom rájuk 
lelkiismeretesen. De a magam szemének, tapasztalataimnak és isme
reteimnek a legtöbb esetben csak akkor adtam előnyt, mikor az 
előttem járók tévedését helyreigazíthattam. Több emlékünket én 
publikáltam először, ezekre a közleményekre is rendesen hivat
kozom az utánam dolgozók kedvéért. Hivatkozom azokra is, a 
kik előttem dolgoztak s azon voltam, hogy jegyzeteimben min
denkor megbízható lehessek. Mert erős meggyőződésem, hogy a 
»szellemes konjektúrák« kora irodalmunkban is lejárt s az ered
ményeknek gondos összeállítását már meg kell követelnünk. 
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A DUBNICZI KRÓNIKA KÓDEXE. 

DOMANOVSZTCY SÁNDORTÓL 

— Egy hasonmással — 

Midőn az utolsó JMésházy anyagi viszonyainak rendezése 
miatt kénytelen volt eladni birtokai nagy részét s ezek között a 
Trencsén mellett fekvő Dubniczot is, mely nem csak gyönyörű 
kertjéről és elsőrangú istállójáról, hanem pompás kép-, régiség
fegyver-, könyv- és kéziratgyüjteményeiről is hires volt, a könyv
tárt a Magyar Nemzeti Múzeumban helyezte el. Halála után a 
szép gyűjtemény végleg a múzeum tulajdonába ment át, mely e 
réven nem csekély kincsnek jutott birtokába. 

A legnevezetesebb talán a magyar krónikának az a kézirata, 
mely régi őrzési helyéről a Dubniczi Krónika nevet viseli s mely 
krónikáink közt könyvészeti szempontból a Bécsi Képes Krónika 
után a legérdekesebb. A krónika többi kéziratai, a Teleki, Ace-
phaluê, Sambucus, Béleli és Pozsonyi-kődex — a kisebbeket és 
késői másolatokat nem is említve — kiállítás tekintetében mind 
messze mögötte maradnak a dubniczi kódexnek. 

Külömben ez is csak másolat, mely elején a Bécsi Képes 
Krónikához, majd a Budai Krónikához áll közelebb s csak Nagy-
Lajos koránál szúr be az 1345—1355. évekre terjedő eredeti részt, 
végén pedig 1479-ig vezeti le az eseményeket, 

Iratási korára vonatkozólag sokáig eltérők voltak a véle
mények. A 100a. oldalon azonban van egy adat, mely biztosabb 
támpontot nyújt az Íratás idejére vonatkozólag. A krónika ugyanis, 
— mint már emiitettem — 1479-ig terjed, a jelzett oldalon 
azonban elmondva az 1474. évi sáskajárást, hozzáteszi, hogy a 
sáskák öt éven át pusztították az országot : »continuis annis in 
regno duraverunt, fere quinque annis integris, dampna indicibilia, 
signanter hoc anno, scilicet millesimo quadringentesimo septua-
gesimo octavo inferentes et similiter in anno millesimo quadringen
tesimo septuagesimo nono, etc.« A hely ugyan kissé zavaros, 
a mennyiben a folyó 1478. év után emliti még az 1479-iket, de 
mindazonáltal nem vonhatunk belőle más következtetést, mint 
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hogy legalább a fogalmazványnak 1479-ben kellett Íratnia, ha a 
kódex nem is került ki még ugyanazon évben a scriptor tollából. 

A negyedrét alakú kódex jó állapotban, szép, eredeti bőr
kötésben maradt korunkra és Cod. Lat. Med. Aevi 16o. jelzéssel 
van ellátva. A kötésen belül egy erős bőrhártya tartja össze a 
lapokat, melyeknek szélessége 201/2 cm., magassága 28 cm. A 
krónika csak a papirlapok 2a. oldalán kezdődik s az első papír
lapon, valamint a bőrhártyán is és a kötési tábla belsején régi 
tulajdonosok nevei és későbbi följegyzések találhatók, de a lapok 
számozása mindazonáltal a szöveggel együtt indul meg. Maga a 
szöveg 102 lapot tölt be — közbeeső ürességekkel — s az író 
által már föl nem használt 103. és 104. lapra ismét csak későbbi 
feljegyzések és tollpróbálgatások jutnak, mely utóbbiakból egypár 
még a bőrre is átér. 

Kötése a Korvin-kódexek kötésével egykorú, némileg hasonlit 
is azokhoz, a mennyiben szintén átveszi a velenczei könyvkötészet 
jellemző motivumait, a keleties arabeszk diszitményeket, melyek 
azonban még más, nemzeti motivumokkal, virágdíszekkel is vegyül
nek. Csakhogy a Korvin-kódexek virágékitményei lényegesen el
térnek a Dubniczi Krónika kódexéitől s azon virágalakzatok közül, 
melyek annyira jellemzik a Korvina bőrkötéseit, egy sem található 
föl a krónika kötési tábláján. Továbbá míg az előbbieken a virág
dísz, ha nem is dominál, de legalább sűrűn van alkalmazva, addig 
a mi kódexünkön elég szegényes szerep jut neki. Tulajdonkép 
csak két ily motívum van : a leveles keret és a csak párszor 
alkalmazott makk, melynek szárán két levél van. Egyáltalában 
az egész kötés sokkal egyszerűbb, semhogy a Korvin-kódexek 
közé tartozónak tarthatnók. A középpontot arabeszkdiszités képezi, 
mely a közepén kissé, felül és alul pedig erősebben kiszélesedik. 
E körül kettős sima vonalkeret van, melyet itt-ott a fentemiitett 
makkos motívum diszit. A legkülső keretet fönn és lenn igen 
egyszerű arabeszk, kétoldalt pedig levélfüzér képezi. Igen érdekes 
azonban az a kis vaknyomású bélyeg, mely ugy az előlapon, mint 
a hátlapon a középső arabeszk-díszítés összehúzódása által szár
mazott nagyobb üres helyeken arányosan elhelyezve, négy-négy 
helyen látható és m betűt ábrázol fölötte, csillaggal. 

Ráth György a kötést, mely szerinte 1480 körül készült, 
a Yitéz-kódexek, csoportjához sorolja s a Vitéz-féle Tertuttiann* 

Magyar Könyvszemle. 1899. I. füzet. 5 
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kódex rokonának tartja,1 melyről Frahnói azt irja, »hogy minden 
kétség nélkül Váradon készült és tanúságot tesz arról, hogy a 
váradi könyvkötők semmivel sem állottak olaszországi társaik 
mögött«.2 

De a Tertullian-kódex kötése is egészen más valami, arabeszk
díszítése sokkal merevebb, szögletesebb, mig a Dubniczi Krónika 
táblájának arabeszkjei lágyabbak, hajlékonyabbak. Azután a Ter-
tullianus-kódexen a virágékitményeknek semmi nyoma sincsen. Az 
ottani vaknyomással is itt szines : vörös, fekete és arany nyomás 
áll szemben. 

Noha épen váradi embernek kell tartanunk a krónika szellemi 
szerzőjét, a mennyiben specziálisan Várad vidékére vonatkozó dol
gokat ir le és a nyugati eseményekből Mátyásnak Beatrix herczeg-
nővel való házasságán kivül semmit sem ismer, még sem merjük 
azt állítani, hogy a kötés Váradon készült. Annyit azonban mégis 
valószínűnek tartunk, hogy magyar könyvkötő munkájával van 
dolgunk. 

Az egész kódex különben azt a benyomást teszi a szemlé
lőre, hogy a Budai Krónika kinyomtatása után azért Íratott, mert 
a nyomtatott könyv kiállítása nem volt elég díszes és azt illumi-
nálni már nem lehetett. Viszont készítője, vagy a kinek meg
bízásából készült, nem rendelkezett annyi pénzzel, vagy nem akart 
annyit rászánni, a mennyi egy szépen mini ált hártyakézirat 
kiállításához szükséges. Innen magyarázható a kötés egyszerűsége 
és a papir használata is. 

A papir többféle, többnyire erős, reczés, a kódex vége 
felé simább ; vízjegye szintén többféle : kengyel, mérleg (három
féle ábrázolásban) és olló, mind oly jelek, melyek a legáltaláno
sabbak és mindenfelé s igy hazánkban is3 elterjedtek. Való
színűleg olasz gyártmány, mint az a vízszintes és függőleges reezé-
zet (vergeure, pontuseau) elmosódottságából és a sárgás szinéből 
is következhető.4 

1 Ráth György, A Korvina önálló könyvkötési stílusa. Magyar Könyv
szemle, 1897. évf. 254. 1. 

2 Fraknói Vilmos, Váradon irt Vitéz-kódex. Magyar Könyvszemle, 1880. 
évf. 246. 1. 

3 Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt, III. kötet (Brassó, 1896.) 
* Midoux-Matton, Étude sur les filigranes des papiers, (Paris, 1868.) 7. 1. 
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Az irás, — mint már Endlicher megállapította, — »végig 
ugyanazon kézé, nagy szögletes szerzetesirás, a milyen a XV. 
század közepéről és végéről való néhány kéziratban még föllel
hető«,1 nagyon tetszetős, szép s valószínűleg csak azért irták 
igy a kódexet, hogy ezzel is díszesebbé tegyék kiállítását. 

Ugyanily czélból tervbe vették a krónika illusztrálását is, 
mint azt a szövegben mindenfelé üresen hagyott helyekből 
következtethetjük. De sajnos, mindezek, betöltetlenül maradtak, 
minthogy a krónikát nem fejezték be. Csak az első lapon 
van rajzolás is. Ezen a lapon két (8. cm. széles, 6—8 cm. 
magas) helyet is hagytak üresen. A felsőn egy ónrajz el
mosódott körvonalai láthatók, melyek ülő Mária-alakot sejtet
nek, mig az alsó határozott tintarajz, vörös mellékvonalak
kal, trónoló férfialakot ábrázol, az atyaistent, ki kezei között 
tartja a feszületet, palástja mellén összeérő végeit pedig kiter
jesztett szárnyú galamb fűzi össze. De ezt a szentháromságképet 
is későbbinek kell tartanunk, már az Íróanyag külömbsége miatt 
is; a tinta, úgy a fekete, mint a vörös, sokkal kevésbbé tartotta 
meg színének eredeti üdeséget mint a szöveg tintái, és fakósága 
miatt ez utóbbitól erősen elüt. A kép, mely mindazonáltal 
XV. századinak látszik — különben metszet után készült, mint 
az a sraffirozásszerű árnyékolásból észrevehető, s úgy látszik német 
metszet után, mert a korona a német császári korona sablon
szerű ábrázolását tünteti föl. 2 

Igen sajátságos az a feltűnő hasonlatosság is, mely ezen 
és két unitárius, szentháromság-gunyoló kép3 közt fennáll. Az 
unitárius gunykép a trónoló istent ábrázolja, amint kezei között 
tartja megfeszített fiát, mig palástjának végeit a szentlélek (galamb 
képében) fűzi össze. A három kép motívumai teljesen ugyan
azok, az első képen különösen az atyaisten helyzete (hajtása) és 

1 Wiener Jahrbücher der Litteratur, 1826. Anzeige Blatt, XXXIII. 3 1. 
a V. ö. Muther R., Die deutsche Bücherillustration der Gothik und 

Frührenaissance. 1460-1530. (München-Lipcse, 1889.) IL k. 13. 21. 40. 68. 70. 
71. 88. 112. tábla. — Chronik von allen Königen und Kaisern. (Augsburg, 
1476.) Lirer, Schvabische Chronik. (Ulm, 1486.) Concilium zu Kostnitz. 

3 Dávid Ferencz, De vera et falsa Unius Dei cognitione. (Gyulafehérvár, 
1567.) Az ötödik és hatodik kép a negyedik fejezetben, az F. levél elő- és 
hátlapján. 

5* 
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koronája, a másodikon a korona alakja, a palástot összefogó 
galamb és a feszület tartása egyezik meg föltűnően a rajzzal. 

Dávid Ferencz említett munkájában nyolcz ily szentháromság-
gunyoló képet közöl, melyeket azonban nem ő készített. Meglevő 
katholikus képek reprodukcziói ezek; Dávid csak Stancaro és Melius 
tanainak kigunyolására rajzoltatott új képeket (VII. és VIII.) s 
több helyt meg is jelöli, hogy az eredeti hol van. a bennünket 
érdeklő két képnél azonban nem teszi.4 Az 1638-iki dézsi ország
gyűlés határozata értelmében a mű negyedik fejezetét, melyben 
a képek vannak, kitépték és elégették, minek következtében csak 
néhány teljes példány jutott korunkra, de a kolozsvári unitárius: 
egyház és főiskola könyvtárában az emiitett negyedik fejezetnek 
több kézirati másolata is maradt fenn. Kiadta e fejezetet, t. i. a 
képeket a magyarázattal magyar nyelven Cziaszmai István is 
»Az Antichristns képei« czimen,5 de ezt is kiirtották. 

Noha a szentháromság ilyetén ábrázolása, különösen rituálék
ban, a középkorban sem Magyarországon, sem külföldön nem 
volt ritka, mégsem tagadhatjuk, hogy az emiitett három kép közt 
közelebbi rokonsági viszony van s valószínűleg közös minta után 
készültek, melyet azonban nem sikerült megtalálnom. 

A képeknek szánt többi helyeket a 20a. oidalig pontosan 
kiczirkalmazták, úgy hogy az üresen hagyott rész mellé még szöveget 
is alkalmaztak, ami arra enged következtetnünk, hogy meglevő képe
ket — valószínűleg valamely más kódexből — akartak a szövegbe 
illeszteni. — A 20A. lap után azonban már csak az 55a. lapon 
fordul elő ily kiczirkalmazás; az üresen hagyott helyeknél ezentúl 
már csak a képek magasságára vannak tekintettel, szélességükre 
nem; üresen hagyják végig az egész sort. Ezeket a képeket azon
ban nem a Bécsi Képes Krónikából, — az egyetlen a mai napig 
fennmaradt illuminait és miniált rokon kéziratból, — akarták 
átvenni; legalább a képek elhelyezésének terve ennek ellent
mond. De nem is Thuróczyból, az 1484-ben nyomtatásban meg
jelent két illusztrált krónikából, a brünniből vagy augsburgiból, 
mert itt sem felel meg az elhelyezés, sem a képek aránya, sőt 
még számuk sem. 

* Jakab Elek, Dávid Ferencz emléke, 93.-94. 1. 
s Gyulafehérvár, 1567. 
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A krónika befejezetlenségének egyéb következményei, hogy 
a majusculák vörös árnyékolása és a kezdőbetűk sem készültek 
el. A kezdőbetűket csak a 29a. oldalig festették be. s a vörös 
árnyékolással is csak idáig jutottak el. Az illuminálást czinóberrel 
végezték, csak a 175. oldaltól a 24«. oldalig fordul elő a karmin 
mint az árnyékolás és a kezdőbetűk szine gyakran a czinóberre 
ráfestve; a 23b. és a 24a. oldalon tisztán csak akármin dominál, 
de aztán kizárólag csak czinóber fordul elő; a 45&. oldal zöld 
árnyékolása valószínűleg későbbi. 

Noha a törekvés olcsó kiállításra félreismerhetetlen, mégis 
mindent megtettek, hogy a kiállítás minél díszesebb legyen, hogy 
egyebet ne említsünk, a széles margó is nagyban emeli a kódex 
díszét. Az anyag gondos előkészítésének nyomai is mindenütt 
szemünkbe ötlenek. A sorok hoszszát (12 cm.), egymástóli távol
ságát (1/2 cm.) és a szöveghasábok magasságát (18 cm.) előre 
pontosan kiczirkalmázták s az ónvonalozás még a be nem írt 
űrhelyekre és az utolsó lapokra is átterjed. 

A mit a kódex íratása utam' történetére csak következtet
hetünk is, nagyon kevés. Az első lapokon és táblán van ugyan 
pár feljegyzés közt pár puszta névbejegyzés is, valószínűleg olya
nok nevei, kiknek a krónika birtokát képezte, de ezek közül is 
az első csak 1583-ból való. Ebben az évben azonban már ketten 
is irták be nevüket a kódexbe, az egyik a kötés fatábláján alul: 
»1583 — Ban Javer — Sután sihon«, a másik az elől levő 
bőrlap előlapján: 1583 — Sicut domino piacúit — Femandus 
Kapornam.« Csak hogy e nevek teljesen ismeretlenek és a kézirat 
történetére épen semmi fényt sem vetnek. 

Van egy másik évnélküli bejegyzés is, mely kétszer is elő
fordul: a bőrlap előlapján és a szöveg előtti üres lap előlapján, s 
melynél legalább ismert névvel találkozzunk; »Nosce te ipsum — 
Joannes Izdenczy — Nemo sine crimine vivit«, de itt sem ismer
jük a tulajdonost a családra vonatkozó fogyatékos adataink miatt, 
s igy azt sem állapíthatjuk meg, mikor lehetett a kódex az Izdenczy 
család, illetőleg a nevezett Izdenczy János birtokában. Ezeken 
kivül csak az lllésházy könyvtár exlibrise •—• melyet a kötési 
tábla belsejére ragasztottak, — képez pontos adatot a kézirat 
történetére, de arról sincs tudomásunk, hogy mikor és hogyan 
került a krónika a dubniczi könyvtár tulajdonába. 
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Kissé többet árulnak el az üres lapokra irt följegyzések, 
noha ezekből csak következtetéseket vonhatunk. 

Itt el kell tekintenünk a 102b. lapon beirt verstől, a 
103&. lapon olvasható 1547-ből származó magyar nyelvű fohász
kodástól s néhány tollpróbálgatástól. Öt följegyzésre alapíthatjuk 
következtetéseinket, melyek az 1541, és 1555. év közt keletkeztek. 
Ezek közül háromban van szó Drágffyakról, még pedig János 
fiáról Gáspárról 1543-ból, a hol egyszersmind (magyar nyelven), 
meg van említve Drágffy János eleste a mohácsi csatában, 
továbbá Gáspárnak, János fiának halála 1546-ban és végül Gáspár 
fiának Györgynek 1555-ben bekövetkezett halála.1 A nagyatya, 
atya és fiú halálának pontos bejegyzése itt nem lehet puszta 
véletlen. 

Egy másik, 1547-ből származó és hatalmaskodási esetre 
vonatkozó följegyzésben Lápos (Lapoos) és Hosszúfalu (Hozzufalwa 
nevű helyekről tesznek említést, melyek a többi bejegyzésben is 
többször előforduló Erdőddel és Kővárral együtt a Drágffy család 
ősi birtokaihoz tartoztak.2 

Az ötödik bejegyzés — korra nézve az első (1541.) — Drugeth 
Antal haláláról és Ungváron történt eltemettetéséről tudósít. 
A korra nézve utolsó bejegyzésben (1555.) pedig Báthory István 
neve fordul elő, a mi azért is figyelemre méltó, mert Báthory 
István szatmári és szabolcsi főispán neve a kézirat végén levő 
tollpróbálgatások közt is előfordul. E két név, a Drugeth Antalé 
és Báthory Istváné, szoros kapcsolatban van a béltheki Drágffy 
családdal, Drágffy Gáspár neje, Somlyai Báthory Anna révén. 

Somlyai Báthory Anna ugyanis Báthory Istvánnak Telegdi 
Katalintól született leánya volt, ki Drugeth Antallal, — kinek halálát 
a kódexbe bejegyezték, — lépett házasságra.3 Első férje halála 
után Béltheki Drágffy Gáspárnak, a mohácsi vészben elesett Drágffy 
(III.) János fiának neje lőn. Ennek oldalán, — ki első volt a 
reformácziót elfogadó főurak közt — ő is a reform buzgó híve 
lett. Drágffy Gáspártól két fia született: (IV.) György és (IV.) János. 

1 Nagy Iván adatai igazolják ez adatok helyességét, csak Drágffy Gás
pár halálának dátumában van eltérés. Magyarország családai, VII. 380. 1. 

3 Csánki, Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában, I. 556. 
559. 570. 11. Pesty, Magyarország helynevei, I. k. 181. 1. 

a Nagy Iván, id. m. III. k. 403. 1. 
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Ez utóbbi apja halála után nem sokára szintén elhunyt. Györgyben 
pedig 1555-ben a Drágffyak családja teljesen kihalt.1 A család 
birtokai az özvegy révén annak harmadik férjére, Báthory (II.) 
Györgyre jutottak s ez utolsó házasságából származott aztán 
Báthory (V.) István, Somogy, Szabolcs és Szatmár főispánja.2 

A kódex tehát a XVI. század közepe táján valószínűleg a 
Drágffy család vagy valamely a család birtokainak szomszéd
ságában levő kolostor birtokában lehetett. így jegyezhették be 
Drágffy Jánosnak, valamint fiának Drágffy Gáspárnak, továbbá 
Drágffy Gáspár neje első férjének, Drugeth Antalnak és az utolsó 
Drágffynak halálát; igy kerülhetett bele Báthory István neve; igy 
juthatott a kódexbe a 87&. lap margójára az a később berajzolt 
kéz, mely mellett a Drwget név áll és a mely a szövegben emlí
tett Drugeth Miklós salernói kapitánynak, Vilmos nádor testvéré
nek nevére akarja az olvasót figyelmeztetni. 

Maga az utolsó, eredeti rész szellemi szerzője is összeköt
tetésben állhatott a Drágffyakkal. Ez a rész a Budai Krónikához 
van függesztve, mely Mátyás 1468-iki moldvai hadjáratát említve 
a Mátyás dicsőítésével fejeződik be: »Pro quo domino nostro 
illustrissime atque gratioso optimus maximusque deus etiam 
atque etiam rogandus est, ut eum in pace tranquilla, iustitie 
observatione, suorum dilectione, regni incremento, et diuturna 
demum vite incolumitate tenere, servare et augere dignetur etc.« 

Az utolsó, eredeti rész mintegy ezen mondatnak czáfolata 
akar lenni, mint az mindjárt az első mondatban is érezhetővé 
válik: »Huius itaque Mathie regis tempore post varios infelicesque 
eventus istud precipuum huic regno aecidit lamentabile infor-
tunium, quod . . .« mire oly események leírása következik, melyek
ből az ország sanyarú és elhagyatott állapota tűnik ki. Az egész 
részen uralkodik az ellenséges hangulat Mátyás ellen; Mátyással 
szemben feltűnően dicséri Báthory Istvánt, de különösen Drágffy 
Bertalant. A korrendileg utolsó eseménynél, a kenyérmezei ütközet
nél Báthory Istvánt »maximus et animo audax«-nak, Drágffy Ber
talant »magnificus, potens strennissimus, animositatis audacissimus 
in oelloque invictissimus princeps«-T\ek. nevezi, míg Kinizsi Pál 
csak egyszerűen magnifiais. Ezt a csataleirást, úgy látszik, szintén 

« U. ott, III. k. 380. 1. 
* U. ott, I. k. 231—232. 1. 
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a Budai Krónika hatása alatt, így végzi: »Pro qua quidem Victoria 
reoptenta sít benedictus ipse deus, qui dédit servis suis contra 
inimicos gloriosam victoriam. Amen.« 

A mi ezután következik — Ferdinand nápolyi király levele 
Mátyáshoz és néhány feljegyzés Mátyás esküvőjéről és Beckensloer 
szökéséről — már nem tartozik ezen mű keretébe. Bizonyítja ezt 
az, hogy úgy a levél, mint a feljegyzések csak ötletszerűen fűz
hetők az előbbiekhez s a korrendet is — melyet addig a szerző 
betartott — megzavarják. Endlicher úgy akarta kimagyarázni a levél 
s az az előttiek közt az összefüggés hiányát, hogy Ferdinánd levele 
elől két lapot kiszakítottak s így zavarták meg a kapcsolatot. De 
semmi okunk sincs a kenyérmezei ütközet utániakat nem utólagos 
ötletszerű hozzáadásoknak tekinteni: sokkal erőltetettebb két lap 
kiszakítását feltételezni. 

Ha pedig a kenyérmezei ütközettel végződik ez a Mátyás
ellenes rész, áldást kérve Báthoryra, Drágffyra és Kinizsire, úgy 
még feltűnőbbé válik az amúgy is feltűnő tendenczia Drágffy Ber
talan dicsőítésére, a mi valósággal a mű pointja lesz. 

Ezeket összevetve a XVI. sz. első feléből származó bejegy
zésekkel, kétségtelenné válik a Drágffyak befolyása a krónikára, 
illetve annak Írójára, szellemi szerzőire és őrizőire. Hogy azonban 
mily kapcsok fűzték ezeket a Drágffyakhoz, sajnos, nem sikerült 
kipuhatolnom. 



TARCZA. 

ÉVNEGYEDES JELENTÉS 
A MAGYAR NEMZ. MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK 

ÁLLAPOTÁRÓL. 
1898 OKTÓBER 1-TÖL DECZEMBER 31-ÉIG. 

I. 
A nyomtatványt osztály anyaga a lefolyt évnegyedben 

köteles példányokból 4530 db., áthelyezés útján 18 db., ajándék 
útján 675 db., vétel útján 259 db., összesen 5382 db. nyomtat
ványnyal gyarapodott. Ezen kívül köteles példányokként beérkezett: 
alapszabály 284 db., halotti jelentés 1769 db., hivatalos jellegű 
irat 297 db., perirat 37 db., plakát 2007 db., programm 857 db., 
körlevél 199 db., színlap 2500 db., zárszámadás és üzleti jelentés 
367 db., vegyes 991 db. összesen 9308 db. apró nyomtatvány. 

Vételre fordíttatott 714 frt 44 kr és 187 márka 60 pf. 
Ajándékaikkal a következők gyarapították a könyvtár anya

gát: Ábrányi Katona Klementin, Ahn Frigyes Gráezból (2 db.), 
Áldásy Antal (6 db.), az államszámvevőség elnöksége (12 db.), 
az Állategészség szerkesztősége, az Armenia szerkesztősége Szamos
újvárról (2 db.), Asbóth Oszkár (4 db.), Athenaeum r. t. (4 db.), 
Bábakalauz szerkesztősége, Bajavidéki rk. néptanító egyesület, 
Balázs István Kecskemétről, Baranya megye alispánja, Blau Lajos, 
Bonis Elemér, Borromaeus szerkesztősége Győrből, Budai könyvtár 
egyesület, Budapest székes főváros (10 db.), Budapest főváros 
statisztikai hivatala (6 db.), Budapesti kereskedelmi s iparkamara, 
Budapesti Szemle szerkesztősége, (4 db.), John Crerar Library 
Chicago, Csongrádmegye alispánja, »Dom a skola« szerkesztősége 
Bózsahegyről, Dorfmeister J. A. Bécsből, Dömötör Miksa Szabadká
ról, Dunántúli ág. ev. egyházkerület, Építészeti Szemle szerkesztősége, 
Erdélyi Múzeum egylet Kolozsvárról, Erdészeti Lapok szerkesztősége, 
Esztegár László (3 db.), Fehér József (2 db.), Fejérpataky László 
(16 db.), Magyar földrajzi társaság (7 db.) Földtani intézet (4 db.), 
Főrendiház irodája (25 db.), Füredi Ignácz, Gajsler J. F. Varsóból, 
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Gébé Andor Ungvárról, Grill Károly (4 db.), Hegedűs Lóránt, Hit
szónoklati Folyóirat szerkesztősége Esztergomból, Jézus Sz. Szivé
nek Hirnöke szerkesztősége Kalocsáról, Jó pásztor szerkesztősége, 
Jókai Mór, Kanyaró Ferencz Kolozsvárról (11 db.), Kath. hitvé
delmi folyóirat szerkesztősége Pozsonyból, Kegyes tanitórend, Kép
viselőház irodája, (29 db.), Kerekes Pál (2 db.), Kereskedelmi ipar
kamara Kolozsvárról, Kereskedelmi akadémia Debreczenből, Keres
kedelmi Szakoktatás szerkesztősége (2 db.), Keresztény Magvető 
szerkesztősége Kolozsvárról, Klinikai Füzetek szerkesztősége, Kossuth 
Ferencz (4 db.), Kovács Sándor Pozsonyból (3 db.), Központi pap
nevelő irod. iskolája, Külföldi egyh. szónoklatok szerkesztősége, 
Lasz Samu, Lendl Adolf, Lóczy Lajos (4 db.), Madarász Gyula, 
Mágócsy Dietz Sándor (15 db.), Magyar Fogászati Szemle szerkesz
tősége (6 db.), Magyar Gazdaságtört. Szemle szerkesztősége, Magyar 
Gazdák Szemléje szerkesztősége (6 db.), Magyar jogászegylet, Magyar 
Kisdednevelés szerkesztősége Eperjesről, Magyar Méh szerkesztősége, 
Magyar néprajzi társaság, Magyar Nyomdászat szerkesztősége, 
Magyar ornithologiai központ, Magyar Orvosi Archivum szerkesz
tősége, Magyar Paedagogia szerkesztősége, Magyar Sión szerkesz
tősége Esztergomból, Magyar Tanítóképző szerkesztősége, Magyar 
Zsidó szemle szerkesztősége, Márki Sándor Kolozsvárról, Méhészeti 
Közlöny szerkesztősége, Melich János (2 db.), Meteor, s föld-
mágnességi intézet (3 db.), Michaelis Lajos Nagyszebenből, Mocsáry 
Sándor (2 db.) Mezőgazdasági Szemle szerkesztősége Magyar-Óvárról, 
Nemzeti Nőnevelés szerkesztősége, Obzor szerkesztősége Rózsa
hegyről, Olasz közoktatásügyi minisztérium, Pármai kir. könyv
tár, Pesti Hirlap kiadóhivatala. Posch Jenő (2 db.), Prot. Pap 
szerkesztősége Kecskemétről, Pulszky Ágost, özv. Pulszky Ferenczné, 
(2 db.) Róna Béla, Simonsen D. Kopenhágából, Solymossy Sándor, 
Spiegler Gyula, Sponer Andor Lomniczról (3 db.), Magyar kir. 
közp. statisztikai hivatal, K. k. stat. Central-Comission Bécsből, 
(4 db.) Stoll Ernő Aszódról, Magyar kir. szabadalmi hivatal (7 db.), 
Szegedi keresk. s iparkamara, Székesfehérvári püspöki iroda, Tech
nológiai iparmúzeum, Teleki Sándor gróf (4 db.), Telekkönyv szer
kesztősége Szegedről, Thallóczy Lajos Bécsből, Thury Etel Vámosról 
(2 db.), M. Tud. Akadémia (19 db.), Tud. Akadémia Krakkóból, Turul 
szerkesztősége, Ungaria szerkesztősége Kolozsvárról, Ungarische 
Biene szerkesztősége, Walter Gyula Esztergomból, Weinwurm Antal 
(3 db.), Wodianer F. és fia kereskedése (35 db.), Zirczi apát. 

Nevezetesebb szerzemények: 1. Noulu Testamentu. Gy.-Fejér-
vár, 1648. 15 frt. 2. Psaltirea. Gy.-Fejérvár, 1651. 50 frt. 3. Judi
cium magyar nyelven 1589 esztendőre, 10 frt. 4. Kalendariom 
1584 esztendőre, N.-Szombat, 50 frt. 5. Magni Turci epistolae. 
Coronae, 1555. 80 frt. 6. Dániel, Thesaurus hymnologicus. Lipsiae, 
1855. 140 márka 6 pf. 
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A könyvtár helyiségeiben 5177 egyén 10,788 nyomtatványt, 
kikölcsönzés utján pedig 419 egyén 590 kötetet használt. 

A lefolyt negyedévben osztályoztatott 1148 mű, a melyek
ről összesen 1497 czédula készíttetett. Kötés alá adatott 149 mű 
205 kötetben. 

A tudományos czélra szolgáló köteles példányok beszolgál
tatásáról szóló törvény életbe lépte óta könyvtárunk anyaga 
tetemesen gyarapodik. Mig ugyanis 1896-ban köteles példányok 
czímén 5113 darab nyomtatvány és 3792 db apró nyomtatvány 
érkezett be, 1897-ben pedig 5461 db nyomtatvány és 3586 apró
nyomtatvány, addig 1898-ban 10,530 db nyomtatványt és 23,479 
apró nyomtatványt kaptunk. 

II. 
A kézirattár gyarapodása a lefolyt évnegyedben ajándékok

ból 7 db kézirat, 3 db fényképmásolat, vásárlás utján 17 db kéz
irat, 1 irod. lev., áthelyezés útján 2 db kézirat, 26 irod. lev., 
együtt 26 db kézirat, 3 db fényképmásolat és 27 irod. levél volt. Aján
dékaikkal Stoll Ernő, Melich János, Weinwurm Antal, Hintz Emil, 
Gohl Ödön és Szathmári Király Barnabás gazdagították gyűjte
ményünket. Az ajándékok közül legkiválóbb Szathmári Király 
Ádám Naplójának II. és III. kötete, melyet az ajándékozó utód, 
Thaly Kálmán és Puky József közvetítésével, a Thaly Kálmán 
ajándékából már meglévő I. kötet kiegészítésére adományozott 
könyvtárunknak. A vásárolt müvek közül (143 frt értékben) egy 
XVII. sz. oláh nyelvű rituálé tűnik ki. 

A kézirattár anyagából 103 kutató 528 dbot, és pedig 
205 db kéziratot, 319 irod. levelet és 4 fény képmásolatot használt. 

Az évnegyed gyarapodásán kivül földolgoztatott a Waltherr-
féle hagyaték, együtt 58 mű 128 kötetben, 90 czédulán, s folyt az 
irodalmi levelek földolgozása, és pedig 817 levél 94 czédulán, 
tehát együtt 945 db 185 czédulán nyert végleges elhelyezést. 

Kötés alá került 26 kötet. 

III. 
A hirlap-tár október-deczemberi gyarapodása: a) köteles 

példányból 78 hírlap 21,382 száma; b) ajándék útján 1 hirlap 
102 száma; c) vétel utján 6 hirlap 249 száma, összesen: 85 hirlap 
21,733 száma. 

Nevezetesebb szerzemények: Neue Polit. Pest-Ofher Zeitung 
1848., Puky József úrtól; Ismertető 1836., Nemzeti Újság 1848., 
Figyelmező 1848—50. Dobrovszkytól 22 frtért. 

A könyvtár helyiségében 864 egyén 1893 kötet hírlapot, 
házon kivül 8 egyén 117 kötet hírlapot, összesen 872 egyén 
2010 hirlapkötetet használt. 
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Végzett munka: Czéduláztatott 53 uj hírlap ugyanannyi 
évfolyama, régi hirlapokból az összes szláv és román hírlapok 
132 hírlap 806 évfolyama. Átnézetett 228 hirlap 16,072 száma. 
Reklamáló levél 102 íratott 1897-iki hirlapszámokért, kértünk 493 
számot, beérkezett eddig 105 szám. Kötés alá adatott 102 kötet 
hírlap. A köteles példányoknak kimutatással (csomagokban) beér
kezett példányai a gyarapodási könyvbe s a nyilvántartási 
lapokra bevezettettek. 

E szerint beérkezett az egész évben 1898 hírlap, és pedig 
magyar 643, német 127, szláv, román, olasz 60, összesen: 830. 

IV. 
A levéltári osztály ajándék utján (ő cs. és kir. fenségeik 

Gizella és Mária Valéria főherczegnok, továbbá Bónis Elemér, 
Kossuth Ferencz, Méhes Kálmán, Pulszky Ágost, Pulszky Ferencz 
özvegye, Stoll Ernő és Weinwurm Antal ajándékából) 109 darab
bal, vétel utján (398 frtnyi összegért) 460 darabbal, összesen 569 
darabbal gyarapodott. 

Az új szerzemények között első sorban kell megemlékez
nünk boldogult Erzsébet királyné Ő Felsége emléktárgyairól, melyek 
(üzella és Mária Valéria főherczegnok ő cs. és kir. fenségeik magas 
adományából jutottak a Magyar Nemzeti Múzeum birtokába. 

A tárgyak legnagyobb része a boldogult királynéhoz külöm-
böző alkalmakkor, egyes utazások, a koronázás, Mária Valéria fő-
herczegnő születése, az ezüst menyegző, Rudolf trónörökös eljegy
zése, a koronázási jubileum, az alençoni herczeguő elhunyta stb. 
alkalmából intézett hódoló-, üdvözlő-, részvétfeliratok továbbá 
emlékalbumok s alkalmi művek diszkiadásai, s miután túlnyomó 
részük levéltári jelleggel bír, ez okból iktatatott be az egész szer
zemény a levéltári osztály növedéknaplójába. 

Legértékesebb közöttük az 1867-iki koronázás alkalmából 
készült emlékalbum, mely a királyi pár s a koronázáson részt 
vett fő szereplők: az egyházi és világi főméltóságok, zászlós urak, 
miniszterek, a diplomácziai kar, a királyné udvarhölgyei, a főis
pánok, a vármegyék és sz. kir. városok bandériumainak vezetői 
stb. művésziesen szinezett fényképeit foglalja magában, a koro
názási szertartáson való részvételük rövid leírásával. Az albumot 
Bülch Ágoston és Török Flóris állították össze, három példá
nyából egyet-egyet a király és királyné ő felségeiknek, egyet 
gróf Andrássy Gyula miniszterelnöknek ajánlva fel. 

A koronázást megelőző időknek érdekes emlékei az Eger 
városa által 1857 májusban ő felségeik utazása alkalmából fel
ajánlott német szövegű diszalbum 11 bársonykeretű vizfestmény-
nyel, a Magyar Tud. Akadémia 1865-iki albuma a tagok arcz-
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képeivel és Heinrich Ede két vizfestménye, mely a királyi pár 
1866 január 29-iki bevonulását ábrázolja Budára s melyet Buda 
városa gazdag kivitelű, ezüsttel diszített bársony kötésben aján
lott fel a királynénak. 

A koronázás emlékét az emiitett albumon kívül az »Idők 
Tanuja« ünnepi száma, Alsó-Fehér, Árva, Bars, Belső-Szolnok, 
Csongrád, Hunyad, Tolna és Torda vármegyék és Torda város 
üdvözlő feliratai, a Falk Miksa és Dux Adolf által szerkesztett 
Koronázási Emlékkönyv díszpéldánya és néhány alkalmi nyom
tatvány örökítik meg. 

A koronázás utáni időből származó hódoló feliratok és dísz
művek sorát Pest város polgárainak és hölgyeinek 1868 ápril 
22-ikén, Mária Valéria főherczegnő születésekor a királynéhoz 
intézett felirata nyitja meg több ezernyi aláírással, és Udvarhely 
vármegye 1897 május 14-ikén kelt felirata zárja be, melylyel az 
alençoni herczegnő elhunyta felett érzett részvétének ad kifejezést. 

A gyűjteményt kiegészíti a jászkerület által a királynénak 
ajándékozott aranyos magyar női fejdísz: aranyhímzésű fejkötő 
és drágaköves diadémról lefüggő gazdagon hímzett fátyol. Az 
emléktárgyak száma 43. A becses szerzemény a könyvtár Szé
chenyi-termében fog elhelyeztetni, oly módon, hogy a közönség 
által megtekinthető legyen. 

A boldogult királyné emlékezetét örökíti meg az a három 
oklevél is, mely Homoky Imre lekéri apátnak, a királyné, Budolf 
főherczeg, Gizella és Klotild főherczegnők s az uralkodóház több 
más tagja magyar tanítójának örököseitől vétel utján szereztetett 
meg. Ezek egyikében a király 1865 szeptember 27-ikén a lekéri 
apátságot, a másodikban 1868 június 1-én a vaskorona-rendet, a 
harmadikban 1868 június 17-ikén a magyar nemességet adomá
nyozza Homoky Imrének, mindháromban különösen kiemelve az 
uralkodó ház tagjainak oktatása körül szerzett érdemeit. 

Kossuth Lajostól 4 és Deák Ferencztől 2 eredeti levél sze
reztetett meg a levéltár számára. 

Czimerleveleink gyűjteményének uj gyarapodásai: 1. 1571 
június 13. Prága. Budolf király Karvai Orlle Miklósnak adott 
czímerlevelének másolata a czímerkép festett másával (az oklevél 
eredetije egykor a gróf Telekiek nagyzabláti levéltárában, most 
Polyák Béla orsz. képviselő tulajdonában). 2. 1617 márczius 8. 
Prága. II. Mátyás czimerlevele Méhes Péter részére. 3. 1649 május 
19. Pozsony. III. Ferdinánd czimerlevele Turchány Miklós részére 
(1773-iki hiteles másolat, a czímer festett képével). 4. 1659 
január 12. Bécs. I. Lipót czimerlevele Neumeyr László részére. 
5 1868 június 17. Schönbrunn. I. Ferencz József czimerlevele 
Homoky Imre részére, melyről fentebb már tettünk említést. 
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A lefolyt évnegyedben 74 kutató 15,040 iratot használt. 
Kikölcsönöztetett 12 térítvényen 20 db irat és 8 db pecsétmásolat, 
összesen 28 darab. 

Az évnegyed összes szerzeményein kivül, melyek a jelen 
évtől életbe léptetett eljárás szerint darabonként, a napi keltezés 
és a kiállító megjelölésével dolgoztattak fel és iktattattak be a 
növedéki naplóba, befejeztetett a Szendrei-féle nagy gyűjtemény 
revideálása, beiktatása és a törzsanyag közé való beosztása. A végle
ges revizió adatai szerint e gyűjtemény levéltári része 2 db XIII., 
12 db XIV., 47 db. XV. és 7 db. XVI. századi mohácsi vész előtti 
eredeti iratot, 26 db másolatot a mohácsi vész után, 278 db XVI., 
321 db XVII., 901 db XVIII. és 561 db XIX. századi iratot, 49 
genealógiát, 11 elenchust, továbbá 4 db czimeres és nemeslevelet, 
1 czéhiratot és 2 külföldi iratot, összesen 2222 darabot foglal 
magában. 

Újból megkezdetett Kossuth Lajos iratainak rendezése, melyet 
az azzal foglalkozó tisztviselő távozása folytán félbe kellett sza
kitanunk. 

Befejeztetett a Bugarin-Horváth család levéltárának rende
zése; a levéltár állománya: 6 db XIV., 12 db XV., 5 db XVI. szá
zadi mohácsi vész előtti eredeti irat és 2 db másolat, 51 db 
XVI. sz. m. v. u., 406 db XVII., 739 db XVIII. és 183 db 
XIX. századi irat, összesen 1404 darab. 

Befejezéséhez közel áll a gróf Széchenyi családi levéltár 
lajstromozatlan részének rendezése; rendezés alatt állanak továbbá 
a Melczer, báró Radák és Török családok levéltárai. 



SZAKIRODALOM. 

A nyelvemléktan alapvonalai. (Dohtori értekezés.) Irta 
Hubert Emil. Budapest, 1898. 

A czímbeli értekezés a nyelvészeti körökben nem csekély 
figyelmet keltett s több oldalról volt birálat tárgya. A nyelvemlé
kek tanulmányozásának az elméletét nyújtja (4. 1.), tehát rend
szerbe foglalja azon elveket, a melyek szerint a nyelvemlékek 
tanulmányozásában és feldolgozásában gyakorlatilag el kell jár
nunk. Vizsgáljuk meg, mennyiben állja meg a helyét a felállított 
rendszer, a mely egész lényegében nem új ugyan, de egyes rész
ben több új megjegyzéssel is találkozunk. 

Ilyen mindjárt a nyelvemlék meghatározása, a mely szerint 
»a nyelvemlék egy nyelvállapotról szóló jegyekben ránkmaradt 
tanúvallomás« (5. 1.). E meghatározás annyiban új, a mennyiben 
eddig, sőt még ma is (Nyelvőr XXVII. 459. 1.) nemcsak a jegyekbe 
foglalt, hanem az élő szóval előadott nyelvbeli mutatványt, vagy 
tanúvallomást is nyelvemléknek mondják. A szerzőnek, ha telje
sen kifogástalan meghatározást akart adni, tisztába kellett volna 
hoznia minden oldalról az emlék lényegét. De ezt nem tette meg. 
csak úgy mellesleg említi egyik lényeges jegyét, épen azért meg
határozása sem nem teljes, sem nem helyes. Mi az emlék? 
Lényegében, ha talán nem is minden ízében helyesen így hatá
rozhatnék meg : az emlék valamely elmúltnak s ma már nem 
létezőnek maradandó jele. Az emlék lényege tehát az, hogy vala
mely elmultat, ma már nem létezőt jelöl meg maradandóan. 
Már most az értekező meghatározásában egészen helyes az a 
rész, hogy a nyelvemlék jegyekben ránk maradt tanúvallomás. 
És helyes az a következtetése is, hogy az élő szóval előadott 
nyelvmutatvány nem lehet nyelvemlék, mert az élőbeszéd röppenő, 
elmúló hangok sorozata, tehát nem maradandó, vagyis hiányzik 
belőle az emléknek egyik lényeges jegye: a maradandóság. 

De a szerző meghatározásából hiányzik a másik lényeges 
jegy, az t. i. hogy az emlék ma már nem létező dolgot jelöl. 
A marathoni emlék az ott elhullott görög hősöket, az eskütéri 
szobor a mi meghalt Petőfinket jelöli és jelenti nekünk. Ellenben 
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egy olyan szobor, a melyet valamely élő személynek emelnének, 
még nem volna, csak majd lenne emléke az illetőnek, a mikor 
már többé nem él, vagy arról a helyről véglegesen eltávozott, 
így értelmezvén az emlék fogalmát, mivel nem is lehet másképen,1 

az értekezőnek fönt említett meghatározását én ilyenképen ala
kítom át : a nyelemlék egy ma már nem létező nyelvállapotnak 
maradandó jele. 

E meghatározás alapján már most nem kell olyan szinte 
nevetségesnek látszó állítást koczkáztatnunk, mint a szerző teszi, 
hogy valamint a Halotti Beszéd, épen úgy az ő értekezése s ez 
az én ismertetésem is nyelvemlék. Igen, de a két utóbbi minek 
az emléke ? Egy nem létező nyelvállapotnak ? Hisz én nyelválla
potomat épen a jelen sorokban mutogatom s azt hiszem, a szerző 
nyelvállapota sem változott még lényegeset ama néhány hónap 
óta, hogy értekezését megírta. Avagy igen is, a nye vállapot egyik 
napról a másikra, sőt egyik óráról a másikra is változik, tehát 
múlik. Más a nyelvállapotom, ha egy művelt hölgygyei, ismét 
más, ha egy igen közönséges műveletlen emberrel beszélek. És a 
szerző értekezésében mindvégig ily szüntelen változó nyelválla
potról beszél, mert az egyéni nyelvállapot folyton változik ; ámde 
ilyet keresni, sőt mi több, még meg is állapítani az egyes nyelv
emlékekben merő lehetetlenség, egyszerűen azon oknál fogva, 
mert ugyanazon egyéntől irt két nyelvemlék nem tüntethet föl 
soha sem azonos nyelvállapotot. A nyelemlékekben tehát ilyen 
értelemben vett egyező egyéni nyelvállapotot kutatnunk nem lehet, 
mert ilyen nincs. A hány nyelvemlék, ugyanannyi nyelvállapot ! 
De hát milyen nyelvállapotot kereshetünk akkor? Közösét? Ilyen 
meg az értekező szerint nincs, mert — úgymond — »egyezhetik 
két egyén ortográfiája, de egyéni nyelvállapotuk soha!« Hamari 
fölkiáltás ez a soha. Ne fogadjunk el mindent vakon, mihelyt 
német munkában megjelenik. A szerző itt Paul Hermannt követi, 
a ki szerint közös nyelvállapot nincs, mert — a mint a szerző 
egyik bírálójával szemben idézi: »Jede sprachliche Schöpfung ist 
stets nur das Werk eines Individuums. (Prinzipien, 17. 1.) Die 
Gemeinsprache ist natürlich erst recht eine Abstraktion. Sie ist 
nicht ein Komplex von realen Thatsachen, realen Kräften, 
sondern nichts als ideale Norm. (U. ott, 378. 1.)« Bármily nagy 
tekintély legyen is Paul Németországban (tehát eo ipso nálunk 
is !), bátor vagyok idézett szavainak helyességét kétségbe vonni. 
Először is a nyelv nem egy egyén, hanem több egyének alkotása. 
Másodszor igaz, hogy a köznyelv elvonás, de az így elvont nyelv 
megőrzi és tovább fejleszti forrásának (a nyelvjárásoknak) tény-

1 A szónak mellékes vagy átvitt értelmű jelentésére nem szabad a 
lényeges meghatározásban kitérnünk, mint azt az értekező egyik bírálójával 
szemben — a Nyelvőr-emlékre hivatkozva tette. 
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leges nyelvjelenségeit (reale Thatsachen), tehát bizonyos tekintet
ben összetétel (komplex) is, különben nem is lehetne nyelv, hanem 
Paul volna a megmondhatója, vagy talán ő se, hogy mi! De tér
jünk vissza a magunk dolgára. 

Egy időben élő s egy nyelvet beszélő emberekről van szó. 
Ezeknek a nyelvállapota teljesen nem egyezhetik soha, de teljesen 
sem különbözhetik soha, vagyis két, egy nyelvet beszélő egyén 
nyelvállapotában vannak egyező és elütő sajátságok. Minden hosz-
szabb bizonyítás nélkül ki lehet mondanunk, hogy az előbbiek a 
lényegesebbele és a nagyobb számúak,, míg az utóbbiak kevésbbé 
lényegesek és kisebb számmal vannak. Avagy az-e lényegesebb e 
dologban, hogy Hubert diplomaticát, ortográfiát ir, fölsorol, igé
nyel, stb. — míg én oklevéltanról, helyesírásról szólok, felsorolok 
s követelek, kiváltok stb. ? Nem az-e lényegesebb, hogy mindany-
nyiak azt mondjuk : háborúságaim, halálám?, világa, üldözésétől, 
nyugalmába stb. — és senki közülünk nem mondja : habróság&en, 
halálát, világhete, ildetvitül, nyugolmá bele, vagy más effélét? 
Szóval az a nyelvállapot, a melyet írásaink feltüntetnek, nem a 
mi kizárólagos sajátunk, hanem mindazoké is egyúttal, a kikkel 
írásaink vagy beszédünk által érintkezünk s velük magunkat meg
értetni akarjuk. Nyelvállapotunk tehát legtöbb sajátságaiban egye
zik más, velünk egy időben élő emberek nyelvállapotával, s ennél
fogva az egyes nyelvemlékekben csakis a származásuk idejében 
tényleg létezett általános vagy közös nyelvállapotot kutathatjuk s 
az egyén nyelvállapotát kutatni nemcsak fölösleges, hanem szinte 
lehetetlen is, mert ezt a nyelvemlék nem tüntetheti fel teljesen 
sohasem. 

Épen ezért a nyelvemlék hitelességének megállapításában is 
mellőznünk kell az egyéniség kiemelését s hitelesnek akkor kell 
elismernünk valamely nyelvemléket, ha a származása idejében 
tényleg létezett nyelvállapotot tünteti fel, akár eredeti maga a 
nyelvemlék, akár másolt. Ennyi ismertető jegy (critérium) teljesen 
elegendő a hitelesség megállapításához, fölöslegesnek tartom tehát 
azokat a szőrszálhasogató megkülönböztetéseket, a melyekbe a 
szerző (7—8. 1.) egész német alapossággal belemerül, s a melyek 
nem is mindig szabatosak, sőt néha homályosak is. így pl. az 5. 
lapon azt mondja, hogy a »nyelvemlék írott emlék«, a 8. lapon 
pedig úgy szól, hogy az »iroííem?eA;-hamisítványnak nem kell 
szükségkép hamisított nyelvemléknek is lenni \* Az ellenmondás 
szembeszökő, mert nincs kiemelve, hogy az utóbbiban az irott-
emlék már nem azt jelenti, mint az előbbi helyen (hanem okle
velet). Érthetetlen e szőrszálhasogató megkülönböztetések közül a 
következő : »Ha valaki rendes, megszokott írásával hamisít nyelv
emléket, akkor műve az irottemlékek tanának (Schriftdenkmäler
kunde) szempontjából nem hamisítvány.« Ez is olyan megkülön-

Magyar Könyvszemle, 1899. I. füzet. 6 
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böztetés, a melyet csak a német Gründlichkeit eszelhet ki. Hiszen 
ha én rendes, megszokott Írásommal »hamisítom« a Halotti Beszé
det, ez nem lesz hamisítvány, hanem egy kései nyelvemlék-mr<-
solat! Avagy melyik barát lett volna a középkorban annyira 
együgyű, hogy leirta volna rendes, megszokott Írásával a Halotti 
Beszédet s aztán azt hirdette volna, hogy : nézzétek, ez az igazi, 
a hiteles és eredeti Halotti Beszéd ! ? Mert csak így lehetne hamisí
tásról szó, különben nem. 

A szerző részletesebben szól az időről, a melynek korlátai 
közé szerinte a nyelvemlékeket szorítani nem helyes dolog. És 
megrója Zolnait, hogy ezt tette. Ám Zolnainak épen a könyve 
ezíme (Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig) azt mutatja, 
hogy ő nemcsak a könyvnyomtatásig, hanem ezen túl is ismer 
nyelvemlékeket. Sőt, hisz az értekező maga idézi (10. 1.) Zolnai 
azon állítását, hogy ». . . a legújabb kor nyelvbeli nyilatkozásain 
kívül minden régi irat és könyv már nyelvemlékszámba jön a 
nyelvész előtt«. Minek teszen tehát neki szemrehányást? Azért, 
mert »a nyelvemléktanban régi és legújabb kifejezésekkel nem 
lehet operálni!« És Hubert mégis meg akarja határozni »a kort, 
melytől kezdve a nyelvjelenségek többé nem nyelvemlékek« (10.1.). 
És aztán ezt a meghatározást mégsem kapjuk meg sehol ! Ellen
ben a nyelvemlék nem eléggé szabatos meghatározásából kifolyó
lag a szerző szerint nyelvemlék a világon minden, a mi Íratott, 
iratik és íratni fog! Hogy ez helytelen, föntebb már érintettem, 
kizárja ezt a nyelvemlékről adott meghatározásom is, a melynek 
alapján nem nehéz megállapítani, mikor válik valamely nyelv
maradvány nyelvemlékké, és mikor még nem az. A nyelvemlék 
egy ma már nem létező nyelvállapot maradandó jele. A Halotti 
Beszéd tehát, valamint Szent-Pál leveleinek kinyomatott fordítása, 
nyelvemlék, mert ma már nem létező nyelvállapotot tüntetnek 
fel ; ellenben Arany költeményei, meg Hubert értekezése s ez az 
én ismertetésem még nem nyelvemlék, hanem csak akkor lesz 
azzá, ha azok a lényeges nyelvi jelenségek, a melyek most egy
mással s az élő nyelvvel is egyező nyelvállapotukat teszik, majd 
elmúlnak s a majdan élő nyelvállapottól lényegesen elütnek. 

Az értekezőnek a nyelvemlék egyoldalú meghatározásából 
folyó egyéb kisebb tévedéseire nem hivatkozom, ezek a meghatá
rozás helytelenségének bebizonyításával maguktól megdőlnek ; még 
csak néhány megjegyzést teszek könyvére, elismervén, a mi jó, 
s helytelenítvén, a mi nézetem szerint téves. Helyesnek tartom a 
nyelvemléktannak a felosztását (külső rész: alaki és tartalmi 
külső, — belső rész: hangtan, szótan, mondattan), csak azt kell 
az igazság érdekében kiemelnem, hogy ez a rendszer nem új s 
az eddigi nyelvemlék-kutatásokban is több-kevesebb sikerrel alkal
mazva volt. A feliratokról, kéziratokról az értekező szintén több 
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talpraesett megjegyzést tesz, és helyesnek tartom azt a törekvé
sét, hogy a nyelvemlékek tárgyalása körébe bevonja mindazt, a 
mi oda való, tehát nemcsak kizárólag a kódexeket tartja nyelv-
emléktani szempontból feldolgozandóknak, hanem a feliratokon 
kívül a kéziratoknak mindenféle faját : a törvényeket, okleveleket, 
a magán feljegyzéseket, leveleket, sőt a nyomtatványokat is. 
Hangsúlyoznom kell azonban, hogy az egyéni nyelvállapotnak 
folytonos előtérbe tolása itt is több helyütt tévedésekbe ejti az 
értekezőt, pedig a nyomtatványok tárgyalásánál könnyen észre
vehette volna, hogy az egyéni nyelvállapotnak olyatén kutatása 
és megállapítása, a milyet ő magának kitűzött, teljes lehetetlen. 
A kézirat, a mely olvasásra készült s épen ezért már maga sem 
tünteti fel az iró eredeti nyelvállapotát, annyi simításon, változ
tatáson megy át, hogy arról az egyéni nyelvállapotról, a mely az 
értekező szemei előtt lebeg, szó sem lehet. A szerző egy olvasásbeli 
hibából eredt tévedését (natus Gregorii helyett n. Gregorius), a mely 
szerint a Döbrentei-kódex másolója, Halábori Dobos Bertalan pap, 
világi nevén Gergely lett volna, — e folyóirat hasábjain már 
helyreigazította (1897. évf. 207. 1.). Csak azt kell még ide fűznöm, 
hogy Hubert e másolóra vonatkozólag teljesen félreértette Volfot. 
Ez a jeles nyelvészünk ugyanis azt mondja, hogy e másoló bár 
nem fráternek, hanem presbyternek mondja magát, nem világi, 
hanem szerzetes pap volt, mert a könyvmásolás Jciválthépen a 
szerzetesek foglalkozásához tartozott. Hubert nem találja ezen 
okoskodást elfogadhatónak, mert »miért irja magát egy szerzetes 
(fráter) világi papnak (presbyter), ha nem az.« Világos tévedés ! 
Fráter — fel nem szentelt szerzetes, presbyter — felszentelt 
pap, akár szerzetes, akár világi. Mivel tehát Halábori Bertalan 
magát felszentelt papnak (presbyter) mondja, s mivel a könyv
másolás MváltMpen a szerzetesek foglalkozása volt : nyilvánvaló, 
hogy H. B. felszentelt szerzetes pap volt. Volf következtetésében 
nagy a valószínűség, Hubert ellenvetésében semmi, mert a pres
byter szót egyoldalúan csak világi papnak értelmezi, holott 
nemcsak ez, sőt első sorban nem ez, hanem általában felszen
telt pap.1 

Az értekezés harmadik része a módszerrel foglalkozik. E rész
ben nyelvemlékeink kiadásairól és feldolgozásáról sok figyelemre 
méltót mond. Egyúttal azonban nem épen szerény hangon (mint 
kezdőhöz illenék), hanem meglehetős magasról itéli el Volf és 
Zolnai nyelvemlék-kiadásait, hogy ezek nem megbízhatók. És 
evégből az Ehrenfeld-kódex 66. lapjáról 25 sorban 12 hibát mutat 

1 A bíráló úrnak ebben nincs igaza. Megfeledkezett arról, hogy Halabori 
Bertalan a Huber által megtalált oklevélben (M. Könyvsz. 1898. évf. 208 1.) 
magát egri egyházmegyei papnak (Bartholomeus presbyter . . . diocesis Agrien-
sis) nevezi, tehát tényleg világi pap volt. Szerh. 

6* 
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ki nálunk. Ha azonban ezt a 12 hibát1 alaposan megvizsgáljuk, 
oda lyukad ki a dolog, hogy 1 (egy l) kivételével teljesen lényeg
telenek, s ez az egy is ilyen : ekeffeivltnek (Ehr.) — ekejewltnek 
(Volf). Ez a nagyhangú kárhoztatás után valóban ridiculus mus! 
Hubert a betű szerinti közlésben annyira megy, hogy még a 
rövidítések feloldását (mfden — minden) is helyteleníti. Hát kik
nek a számára készítjük a nyelvemlék-kiadásokat ? Az olvasóknak. 
S kik ezek? A nyelvészek, a történetírók, a régiségtannal foglal
kozók, a jogászok, a természettudósok, még a theológusok is, 
mert mindenik találhat a nyelvemlékekben saját tudományába 
vágó dolgokat. íme tehát itt nemcsak »gymnasiumi férfiak«-ról 
van szó, hanem arról, hogy ha a M. Tud. Akadémia a Hubert 
elvei szerint adná ki a nyelvemlékeket, akkor nagy Magyarország
ban az összes tudományszakok embereiből legalább is kilenez-
tized résznek kellene paleografusnak lenni ! De baj is az ! Ha a 
nyelvemlékekben »a szabálytalanságokat ki tudja javítani a közlő, 
tanulja meg kijavítani az olvasó is« (48. 1.). Boldog aranykor, 
midőn majd az elemi iskolákban kezdik tanítani a paleográfiát ! 
Minden tudománynak főezélja az igazság kutatása, de ezt az igaz
ságot nem azért kutatja ki, hogy ez aztán véka alá rejtessék, 
hanem hogy másoknak is, még pedig mennél többeknek tudomá
sára jusson. És ezt nem megakadályozni kellene egy-egy lehetet
len rendszer felállításával, mint Hubert teszi, hanem inkább meg 
kellene könnyíteni. Ha a tudást bármely tudományban terjeszt
jük, az illető tudományszak nemhogy szenvedne (52. 1.) érte, sőt 
nyer vele ; ellenben nagyon is sokat veszt, ha a Hubert okosko
dását és rendszerét követve, csak a könyvtárak polczainak — 
vagy a sajtosoknak irunk. 

Az értekezésnek még a nyelvére volna szép számmal meg
jegyezni valóm, de elhagyom, mert ismertetésem máris hosszabbra 
nyúlt, mint akartam, s mert a Nyelvőr (XXVII. évf. 462. 1.) már 
megtette rá észrevételeit. Itt ugyan a biráló az értekezés nyelvét 
»általában magyaros«-nak mondja, de aztán annyi nyelvbeli bot
lást sorol fel belőle, hogy — nyelvész ember munkájáról lévén 
szó — az ilyen nyelvet, ha nem is rosznak, de legalább is eléggé 
magyartalannak kell nyilvánítanunk. Azonban a nagy számú 
magyartalanságokon kívül még egy más érdekes jelenséget is ész
lelhetünk ez értekezésben. Azt. hogy nemcsak idegen szavakkal 

1 És ezek közül 8 [~~ ennek a jelnek elhagyásából áll. Megjegyzem, hogy 
ez nem szoros értelemben vett Írásjel (interpunctio), hanem a pihenés jele s 
nagyon sokszor nem esik Össze a mondat értelmével. Arra valók voltak ezek. 
hogy a szent iratok felolvasói már jóeleve lássák, hol kelljen megpihenniök. 
hogy a lélekzetből ki ne fogyjanak. Ma is megvan ez ilyen | alakban 
(plajbászszal irva) a szerzetesek refectoriumaiban felolvasni szokott szent
írásban vagy Kempis Tamás könyvében. A növendékek sok helyen szuszfogó
nak hivják. 
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van tele minden lapja, hanem az idegen idézetektől is csakúgy 
hemzseg. Csak egy helyen (46—48. 1.) Sickeltől közel két lapra 
terjedő idézet van ! Erre az értekező azt feleli, hogy ha ő azt a 
nyelvet tudja, »tanulja meg az olvasó is« (v. ö. 48. 1.). Nem 
vagyok vele köteles ! Ha valaki a magyar tudományban számot 
akar tenni, irjon magyarán és magyarul! A mai szóböngészö 
magyar nyelvészetben ez az idegen (különösen német) nyelvből 
való idézgetés szertelenül elharapódzott. Azt tartjuk, hogy ha 
egy-egy idegen (német) tekintély szavait minduntalan elő nem 
ránczigáljuk, irományunk már nem is lehet tudományos. De lássuk, 
hova visz ez az irány. A szerző a németeken kívül bizvást idéz
hetett volna a franczia, angol, sőt az olasz paleografusokból is, 
mert ezeknél a nemzeteknél is van egy kis tudomány ezen a 
téren, nemcsak a németeknél. De mi nem akarunk tovább látni 
a szomszédnál ! A németen kívül azonban tényleg idéz a szerző 
a latinból (37. 1.) és a görögből is (xav egojftfi»). íme tehát meg
eshetik a magyar nemzeti irodalom arany-korszakában, hogy egy 
60 lapra terjedő értekezés megértése czéljából a magyar nyelven 
kívül még csak a német, franczia, angol, olasz, latin és görög 
nyelvet kell előbb megtanulnunk. Nem is sok ! Mért nem követte 
a szerző e tekintetben is német mintaképeit? Azok bezzeg nem 
irnak hétféle nyelven, s ha idegenből kénytelenek idézni, jegyzet 
alá teszik. Nem mondom, hogy az idegen idézet nincs olykor 
helyén »nagyobb közvetlenség« kedvéért, de régi igazság, hogy a 
jóból is megárt a sok ! 

Hosszasan foglalkoztam Hubert értekezésével, mert megér
demli. Nyelvészetünk jelenlegi szóböngésző irányzatában ez az 
értekezés majdnem egyetlen, a mely általános eszméket nyújt, és 
rendszert ad, habár ez nem is minden ízében sikerült. Ismerteté
semben a mit mondottam, legjobb tudásom szerint mondottam, 
s bár szigorú, de igazságos voltam. Ez ne arra indítsa az érteke-
zőt, hogy már több oldalról is helytelenített tévedéseihez ragasz
kodjék, hanem hogy a jót innen is, onnan is elfogadván, rend
szerét, tökéletesítse és nyelvészeti irodalmunkat gazdagítsa, mert 
erre a képessége is, meg a képzettsége is megvan. 

Dr. Bartha József. 

Catalog 100 von Ludwig Rosenthal's Antiquariat in 
München. (München, 1898.) 8-rét, 384 1. és 4 mell. 

A maga nemében páratlan, eddig talán csak a Quaritsh-éi 
által felülmúlt könyvjegyzéket bocsátott ki a müncheni Ludtvig 
Rosenthal czég. A terjedelmes, 384 oldalas kötet annyi érdekes 
és nagy bibliográfiai értékkel bíró munkát sorol fel, hogy bővebb 
ismertetését nem mellőzhetjük. 

A czímek nincsenek szakok szerint rendezve. Az irodalom 
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minden ágához tartozó ritkaságok abc-rendben következnek; a kata
lógus használatát azonban megkönnyíti egy négyszeres index, melynek 
segélyével könnyen kikeresheti a neki tetszőket az, a ki nem akarja 
az egész, változatos tartalmú kötetet átnézni. Négy önálló melléklet 
és száztizenhét a szövegben alkalmazott hasonmás emeli a jegy
zék értékét, sőt maradandó becset ad neki a bibliográfusok előtt. 

A jegyzékben közel száz kézirat van áruba bocsátva. A leg
régibb Boethius Arithmetica-jának egy XI. századi kézirata. 
A 8-rétü, 35 leveles kötetke ára 850 márka. Ügy látszik, nem 
igen éri meg, mert már évek óta szerepel a Rosenthal-féle kata
lógusokban. Ugyancsak a Boethius egy munkáját, az Institutiones 
Musicae-t tartalmazza egy XII. századi kézirat. (600 mk.) A XI—XII. 
századból való egy Misscde Brixiense, neumákkal. Ára nincs kitéve, 
a főként zenetörténeti szempontból értékes munkára ajánlatokat 
kérnek. Igen nagy ára van, 5000 márka, egy sz.-ferenczrendi 
breviáriumnak a XIII. századból. íratását a bejegyzések alapján 
1234—53 közé teszik. Neumákkal van ellátva s nagyon érdekes 
himnusokat tartalmaz. Olasz eredetűnek mondja a jegyzék. Nagy 
számmal vannak miniaturás kéziratok is. A XIV. századból való 
Brunetto Latini Thesaurusának egy franczia fordítása, 218 igen 
érdekes tollrajzzal. Vegyest veimen és papíron van írva. Ára 
1800 márka. Á XV. század legelejéről egy, két kis miniált képpel 
ellátott salzburgi breviáriumot találunk, a melyhez egy XIII—XIV. 
századi 13 levélnyi hymnárium járul. (600 mk.) Számos Horae 
Bealae Mariae Virginis közül említésre méltó egy XV. századi 
flamand eredetű, 16 finoman festett képecskével. A mint a 
mellékelt hasonmásokból látszik, a miniatura csak másodrendű; 
a könyv ára mégis 8000 márka. Fél ilyen ára van egy másik, 
hasonlóan flammand munkájú imakönyvnek 9 képpel és szép keret
díszekkel. Egy De La Valliére herczeg gyűjteményéből származó e 
fajta kézirat 13 miniált képpel 3000 márka. Számos apró, de csinos 
képpel van ellátva egy 1425-ben készült olasz kézirat: Aristotelis 
Compendio di filosofi-a. (2000 mk.) A német gótika jobb termé
keiből való egy 1380—1420 közt készült Spéculum humane sal-
vationis, íratott a Regensburg melletti Szent-Balázsról nevezett 
domonkos-klastromban; több mint 200 színezett tollrajzzal. Bár 
elől-hátul csonka, ára mégis 2000 márka. Más hasonló augsburgi, 
1477-ben készült kódex, 127 aranyos és színes képpel. 3000 márka. 
Miniálásra szánt igen szép tollrajzok vannak egy mindössze 24 
ívrétű levélből álló, a XV. sz. elejéről való Biblia Pmvperum-b&iL 
(1800 mk.) Egy Breviárium Bontanám szép inicziálékkal s egy 
díszlappal állítólag Attavante kezéből került ki. Ez azonban alapos 
tévedés, mert a kézirat s a miniatura, a mint a mellékelt hason
másból látszik, a XV. század elejéről való, a mikor még Attavante 
nem dolgozhatott. Kár, hogy az ábrán nem lehet kivenni a díszlap 
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alján levő főpapi ezímert s így nem állapítható meg a kódex 
provenieneziája. Ára mérsékelt: 400 mk. A legérdekesebb az összes 
kéziratok közt Wohlgemuth Mihály nah, a Dürer Albert mesteré
nek állítólagos vázlatkönyve. A nagybecsű kódex 79 negyedrétü 
lapon 108 színezett tollrajzot tartalmaz. Csupa bibliai s legendái 
ábrázolások, melyek három művész kezére vallanak. A tulajdonos 
az egyikben Wohlgemuthot, a másik kettőben tanítványait (talán 
ép Dürert) sejti. Az egyik kép (Mária és Erzsébet találkozása) 
hasonmásban is közölve van. Ez azonban épen nem mutat jobb 
művészre, nagyon is tanítványhoz illő; Wohlgemuthtól semmi 
esetre sem származik. A kötet, melyet különben már rég óta hir
detnek a Rosenthal-féle jegyzékek, 8000 márkára van téve. 

Megemlítjük még az 1040. sz. alatti Luther-kéziratot, mely 
egy többnyire Luther munkáit tartalmazó, nyomtatványokból álló 
kolligátumban maradt meg. 7 oldalnyi német szöveg, fordítása a 
nyomtatásban ismert röpiratnak: Contra XXXII. articulos Lovanien-
sium theologistarum. Miből gyanítja a tulajdonos, hogy a kézirás 
Luther Mártoné, jó lenne tudni. Alig hinnők, hogy akadna valaki, 
a ki elhigyje neki s megfizesse érte az ezer márkát. 

A kéziratoknál jóval becsesebbek és fontosabbak a nyomtatvá
nyok. Nagyszerű sorozata a bibliografikus ritkaságoknak van eladásra 
bocsátva, de többnyire túlzott árakon. A nyomdászat legrégibb 
emlékei, remek metszetes munkák, híres irók műveinek nevezetes 
kiadásai, nagy forrásmunkák bőven vannak a jegyzékben. 

A legkiválóbb darab egy eddig ismeretlenül lappangott Gutten-
berg-féle missale. Leírása röviden a következő: 

Missale Speciale. Fol. la. $tX\\UX regift4 íjttis Uttri | cöti-
nis in fe offttin pjFcnptfu | Fol Sa. $ttutz mifft fymxihz. 3n 
fefto na- | tinitat* itoi . • . 2-r. 176 levél 18 sorral. Hely, év és 
nyomda megjelölése nélkül. Sem lapszámozás, sem őrszavak vagy 
ívjelek nincsenek. Gót nyomás, a betűk a Füst és Schöffer-féle 
1457-iki Psalteriuméival teljesen egyeznek. 

A nyomás primitivebb volta, kezdőbetűk, inicziálisok, ver-
saliák hiánya mutatják, hogy ez a munka a technikai bevégzett-
ség dolgában jóval magasabb fokon álló Psalteriumnál régibb. 
Ezt a szakértők kétségtelenül megállapították, de még vita tárgyát 
képezi az s valószínűleg eldöntetlen is marad, hogy a Missale 
Guttenberg, vagy Füst és Schöffer műhelyében készült. 

Különben a kérdésnek már egész irodalma támadt; a vitában 
részt vettek Falk, Hupp Ottó és Henri Stein, e két utóbbi már 
önálló munkával. A drága kincsnek ára nincs kitéve. 

A most említett Psalterium Moguntinumból is van egy 
töredék a jegyzékben; mindössze két levél, hártyára nyomva, ára 
600 márka. A Füst és Schöffer nyomdájának érdekes termékeiből 
itt látjuk még a 18 levélből álló Basilius Magnus, Opus de Uh-
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ris legendis-i (készült 1457—59 között) és a valamivel későbbi 
nagy kötetét az Antonius Archiep. Florentinus, Tractatus de 
instructione-jának. Az előbbi 2500, ez utóbbi 1000 márka. A sok 
Schöffer-féle munkából említésre méltó: Bonifacius, Liber VI. 
decretalium, 1470-ből, pergamenre nyomva. (1200 mk.) Kiemel
jük még a következőket: Hieronymi Sti epistolae et tractatus. 
(Argentorati, Joh. Mentelin, 1466.) Hain, 8549. (300 mk.) — Bre
viárium Trevirense. In domo fratrum clericorum communis vite, 
Valus Sancte Marie in Rhingkauia, 1468 körül. 2000 mk. — 
Laetantii Firmiani De divinis institutionibus opus. Romae, Siveyn-
heymé Pannartz, 1468. (Hain 9807.) A második nyomtatványa a 
két híres nyomdásznak. (1000 mk.) — Ugyanazon műhelyből való 
Augustinus, Decivitate dei, 1468. (Hain,2047.)és Ciceronis Orationes. 
1471. (1200 és 1000 mk.) Roppant árakat kérnek korai famet
szetes munkákért és lovagregényekért. Lorris Vilmos Románt de 
la m?e-jának 1479 körüli állítólag genfi kiadása 5000 márkára 
van téve. Cessolis Schachzabelspielje, (Augsburg, 1483.) a legrégibb 
sak-könyv, 1500-ra; Boccaccio, tractado de las dar as excellente* 
y mas famosas damas, Çaragoça, 1494., bár egy lap hiányzik a 
példányból, 1000-re. — Die New Fe, (Augsburg, Anton Sorg, 
1476.) egyike a korai német fametszés legkiválóbb emlékeinek, ára 
1500 mk. — Wolfram v. Eschenbach, Partzifal u. Tyturel (Strass-
burg, Mentelin, 1477. Hain, 6683. és 6684.) együtt 4000 mk. — 
Der Bitter von Timm, Basel, Michael Furter, 1493. 3000 mk., 
—• Historie der Fürsten Florio und seyner lieben Biamceffora. 
Meiz, Gasp. Hochffeder, 1499. 3000 mk. — A Rypnerotomachia 
Polipliüi, (Venetiis, Aldus, 1499.) Bellini bámulatos szépségű képeivel, 
szép példány, Lortic-féle kötésben, 2000 márka. — Dürer Triumph-
wagenje az 1523-iki nürnbergi eredeti kiadásban (8 levél) 2000 márka. 

A franczia és olasz kiadású Horae B. Mariae Vir-
ginis-ekből nagy választék áll az amateurök rendelkezésére. A leg
ritkább egy secundum usum in curia officialatus Corisopitensis, 
(Quimper, Corentin) 1518-ból, velinre nyomva (1500 mk.). Az 
Aldus-féle 1529-iki ugyancsak velinen 2000 mk; s a jóval ritkább 
görög fordítás 1497-iki kiadása papiron 500 márka. Különben a 
szebbnél szebb pergament-nyomatok sűrűn fordulnak elő; kiválóak: 
Missale Curiense, 1497., Missale Carthusiense, 1496,, Collectarius 
ad usum, S. Benedicti, cc. 1480: az első 1800, a két utóbbi 
egyenként 3000 márka. Becses biblia-kiadások nagy számmal 
vannak, az első belga 1477-ből (1000 mk.), az első dán 1550-ből 
(500 mk.), az első görög 1518-ból (1000 mk.), az ötödik német 
1^73-ból (1500 mk.); a latinok közül az 1462-iki Mainzban Füst 
és Schöffernél nyomott (2000 mk.), végül a Ximenes bibornok 
költségén 1514—17-ben nyomott Biblia Polyglotta (Compluten-
sis), hat folio kötetben (2400 mk). 
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Igen sok, a könyvnyomtatás őskorára fontos igen régi fa-
táblanyomatot, metszetet, Donatus-töredéket és indulgentia-levelet 
tartalmaz a jegyzék. A Donatusok közt akárhány a Guttenberg 
sajtója alól került ki, több pergamentre nyomott van köztük. 
A bűnbocsátó levelek közt kettő ránk magyarokra érdekes; ezekben 
a törökök ellen indulók számára igér búcsút, egy pedig, melyet 
II. Gyula pápa adott ki, keresztes háborúra hívja fel az embereket 
»contra ferrocissimos Ruthenos haereticos pro tutela partium 
Livoniae«. 

A rántásoknak nem a legkevésbbé érdekes csoportját képezi 
egy sereg Amerikára vonatkozó röpirat és mű. Óriási ritkaságuk 
és mértéktelenül megszabott árak egyaránt felhívják irántuk a 
figyelmet. A legrégibb Kolumbus híres (valószínűleg apokrif) 
levele: Epistola Christofori Colom: cui etas nostra multü débet: 
de Insults Indie supra Gangem nuper inventis. 1493. S. 1. a. 
nque typ. (Romae, Stephanus Planck) 4 levél. Ennek a négy levél
nek az ára tizennyolczezer marha! Meglátszik az árán, hogy 
valamelyik amerikai meczénásnak van szánva. Ezek, az európai 
antiquariusok egybehangzó tanúsága szerint, ez időben a legjobb 
vevők, nem csak azért, mert győzik pénzzel, hanem mert a leg
könnyebben lehet őket — becsapni. Érdemes megemlíteni, hogy 
ezelőtt 48 évvel, az akkori híres augsburgi könyvárus Butsch 
Fiáéi XXVI. sz. jegyzékében a Kolumbus levelének egy ugyanazon 
korbeli másik kiadása (Basileae, Bergmann de Olpe, 1494.) 50 
forinttal szerepel. Az ár tehát nem egészen ötven év alatt több 
mint kétszázszorosra emelkedett! Ennél még ritkább, de kisebb 
jelentőségű a Copia der Neiven Zeytung ausz Presillg Landt, 
1508-ból, a mely Brazilia felfedezésének rövid történetét mondja 
el, 4 levél, az első lapon egy fametszet, az utolsó üres. Ára 
16,000 márka. Hozzá van kötve 37 más, kisebb érdekű röpirat 
és hírlap; köztük egy pár magyar vonatkozású is. Kettőt Kert-
beny nem ismer: Bunderlino, Sebast, Oratio ad salutandam Mariam 
archiduc. Austriae . . . sponsam designatam Ludovici Ungariae 
régis. (Viennae) Hier on. Vietor, Joann. Singrenius imprimebat. 
(1514.) 6 lev. és Die Verainigung Kög. Maiestat mit den leimi
gen von Hungarn, Polen un Béliem. Auch wie und wo sie zu
sammen Jcummen sein . . . wy sy zu Wien Eingezogen . . . 
1515. Absque ulla nota. A czímlapon czímerek. — Amerigo Ves-
pucius Cosmographiájá-wdk. két becses kiadását találjuk a jegy
zékben: az 1507-ikit, ára 3000, s az 1509-ikit, melynek ára 1800 
márka. Mindkettő főforrás Amerika felfedezésének történetéhez. 
Ritka az Itinerarium Portugallensium e Lusitania in India. 
1508. is. Amerikai gyűjtőknek van szánva egy kis glóbus, a 
melyet valamely franczia, névszerint Robertus de Bailly 1530-ban 
készített, s a mely arról nevezetes, hogy az Észak-Amerikában 
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nagyszerű felfedezéseket tett Verrazano János útjának eredményeit 
legelőször tünteti föl. Ára nincs kitéve: mekkora lehet, azt a 
Kolumbus-féle levéléből sejthetjük. 

A ritka mintakönyveknek, viselet-munkáknak se szeri se száma. 
Sok a becses heraldikai munka, köztük szép czímeres-albumok, 
emlékkönyvek kéziratban is. Nagyon érdekes egy XV. századi 
hártyakézirat: Noms. Armes et Blasons des chevaliers et compag
nons de la Table Bonde, 147 aranyos és festett czímerrel. Van 
egy czímerlevél is a könyvek közt, V. Károly császár adta 1524 
szeptember 12-ikén Valladolidban Botmár Keresztélynelc. a salz
burgi érsek titkárának. 

De nem csak régiségek, újabb, főleg tartalmukért becses 
müvek is bőven akadnak a nagy terjedelmű katalógusban, de 
áraik hallatlanul magasak. Például Ronsard munkáinak első 
kiadása (Paris, 1560.) 5000 márka, Babelais Gargantuájának 
lyoni, év nélküli (kb. 1542—47.) kiadása 6000 márka.: Molière 
öt drámája eredeti kiadásokban, együvé kötve 4000 mk.; Racine 
munkái párisi, 1676-iki kiadásának II. kötete, rongált példány
ban 1500 márka.; Corneille. Oeuvres (Rouen, 1604.) 3 kis 
kötetke, 1000 márka; Lafontaine, Fables (Paris, 1755—59.) 2-r. 
1500 mk.; ugyanez hollandi papíron 300 márkával drágább. 
A nevezetesebb tudományos munkák közül felemlítjük a követ
kezőket: Mulsins Levin, Sammlung von Schiffahrten (teljes), 
1605—32. 23 kötetben, 5000; Zeiler- Merian Topog raphia. 
1642—88. teljes példány 800; Theatrum Europeum. 1662—1738. 
21 kötet, 500; Migne Patrologiája. a teljes latin és görög sorozat 
166 kötetben 3000, kötve 3400; Wadding, Annales Minorum, 2-ik, 
bővített kiadásban, (Róma, 1781—1844.) 24 kötet, 2500; végre a 
Monumenta Germa niae Historica eddig kiadott 37 kötete, 3600 
márka. 

Mint nagy ritkaságot, nem hagyhatjuk említés nélkül II. Ottó 
császár egy eredeti okiratát, melylyel a wormsi Szent-Péter egyház
nak adja a mosbachi apátságot. Az oklevél kelt 976 november 
15-én. Rongált császári pecséttel. Ára 1000 márka. 

Magyar nyelvű munkát hiába kerestünk a több mint 2000 
szám közt, ellenben sok a magyar vonatkozású régibb könyv és 
röpirat. Van egy hazai érdekű kézirat is, melynek czímét így adja 
a katalógus: Johannis de Bagusio ord. Dom. et aliorum Positiones 
et responsiones factae in S. Concilio Basiliensi ad dicta Joh. de 
Rohiczano Bohemi de articulo communionis sub utraque specie. 
(Végén:) Scriptum in generali Basiliensi concilio a dom. 1434. 
Papir-kézirat 338 levélen, eredeti kötésben. Ragusai Jánosnak, a 
prédikátorok generálisának munkálatait többször kiadták már, igy 
az Acta concilii Basiliensis-ben s Canisius Lectiones-eiben, de 
milyen kéziratok után, azt, nem lévén kezünknél a kiadások, meg 
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nem mondhatjuk. Minden esetre jó lenne valamelyik hazai könyvtár 
számára biztosítani a kódexet, melynek ára 400 márkában van 
megszabva. 

A nyomtatványok közt a legérdekesebb egy igen ritka kis 
inkunábulum: Alexander Cortesius, De laudihus Matthiae Corvini 
poemation, Absque ulla nota. 4-r. 25 számozatl. levél, melyből 
az utolsó üres. (Hain 5774.) Nagy kár, hogy ára igen magasra 
van téve, 300 márka, mert tudtunkkal hazai könyvtárainkból 
hiányzik. A Bergomensis Jakab Fülöp ismert műve De claris 
mulieribus (Terr. 1497.) 1000, a Frangepán breviárium 600 
márkára van téve, de ezek könyvtárainkban meg vannak. 
Nagy ritkaság azonban s nálunk, úgy véljük, egészen ismeretlen a 
Spéculum vitae Beati Francisci et socioram eius második kiadása, 
melyet a külföldi bibliográfusok sem idéznek; kolofonja szerint 
nyomatott: Métis (Metz,) ap Jaspar Hochffeder, 1509. 12-rét, 
240 levél. (120 márka.) Ismeretes dolog, hogy a 8peculum-ba,n 
találták meg az Ehrenfeld-kódex magyar szövegének latin ere
detijét. A kis kötetke tehát ránk nézve nagy értékkel bir; nem 
lehetetlen, hogy az 1504-iki kiadástól elütő részeket is tartalmaz. 

Jóval kisebb érdekű a hasonló áron kinált Diurnale Scotornm 
Viennensium (Venetiis, Giunta, 1515.), melyet Ambrosius Panno
nius, a bécsi skótok apátja szerkesztett s ajánlott Mihály szegzárdi 
apátnak. (R. M. Ktár, III. 204.) Amerikai vevőknek való ára van 
Maximilianus Transylvanus tizenhat levélnyi füzetkéjének: De 
Moluccis insulis, Colonia, 1523., 1050 márka. Ugyanennek tudó
sítása azon követségről, mely a német választó-fejedelmek részéről 
1519-ben V. Károly császárnál járt, (Legatio ad . . . Caesaréin 
D. Carolum . . . Augustae, 1519.) már csak 100 márka. — Jovius, 
Glielogivitebrevementescritte dhuomini illustri diguera, (Firenze, 
1554.,) 48 márka. A munkában Mátyás királyra is van egy elogium. 
Verantius Faustus Dictionariuma. (1595.) indokolatlannl 120 
márkára van tartva. A munka épen nem ritka s már negyven 
márkáért is láttuk külföldi jegyzékekben. Ritkább és nálunk kevésbé 
ismeretes Francolin Jánosnak, I. Ferdinánd magyar heroldjának 
czímerköny ve : Weyland Kay sers Ferdinandi vnnd dem gantzen 
hochberlümbtem hauss von Osterreich angehörig Wappen. Gedruckt 
zu Augspurg, durch Philipp Vihart (ca. 1565.) 4-r. 3 lev. szöveg 
és 52 tábla, 96 egykorúan színezett országczímerrel. Ára 150 
márka. A magyar műtörténet egyik, bár szerény, de érdekes 
emléke azon Hoffer-ïé\e kis katekizmus, a melyet Lucius de 
Corona díszített 78 fametszetű képpel. (Vitebergae, Crato, 1558.) 
Ára 85 mk. Zenetörténeti szempontból bir nagy értékkel egy 
Báthori Zsigmond fejedelemnek ajánlóit munka: Girolamo Diruta 
Ord. Minor. 11 Transilvano. Dialogo sopra il verő modo di sonar 
organi et instromenti da penna. Venetia, 1612—22. 2-r. Ára igen 



92 Szakirodalom. 

magas, 300 márka. A magyar művelődéstörténet nyerhet adatokat 
a következő munkából: Ttinerarium Ggii von Ehingen, d. i. 
Beschreibung seines raisens . . . vor 150 Jahren in X Königreich. 
Neben beygef. Contrafacturn deren Könige, an welcher Höfe er 
sich begeben. Augspurg, 1600. Ehingen a XV. század derekán egész 
Európát bejárta, hosszabb időt töltött Innsbruckban, Prágában és 
Bécsben; valószínűleg járt hazánkban is, mert a kötetben levő, 
Dominicus Custodis művészetét dicsérő arczképek közt V. László 
királyé is ott van. A 20 lev. szövegből és 10 rézmetszetből álló 
kötetke (2-rét) ára 100 márka. 

A török háborúkról számos munka van a jegyzékben. A Franc 
Sebestyén által kiadott Cronica . . . der Türekey . . . von einem 
Siebenbürger (Nürnberg, 1530. Kertbeny, 398.) ára 100 mk. — Cen-
sorio de gli Hortensii, Commentarii della guerra di Transilvania, 
(Vinegia, 1565 — 70.) 36 márka. — Rossi Giv. Giae. Teatro della 
guerra contro il Turco (Róma, 1687.), 39 nagy rézmetszetű táblán 
nagyrészt magyar városok látképeivel, 300 márka. — Az újság-
lapok közül csak egyet említünk meg: Was der Turclc \ ynn 
Vngern, vnd fur Wien ynn \ Osterreich diesen herbst \ gehandelt 
hat. I MDXXIX. \ Von der Turchenn \ Art, manir, vnd Ord
nung j so sie ynn yhren Kriegen füren. H. n. (Bécs), 1529. 4-r. 
7 levél. A könyvészek nem ismerik, miért is Rosenthal háromszáz 
márkát kér érte. 

Végül még két igen ritka horvát munkára hivjuk fel a figyel
met. Az egyik Melanchton Fülöp Loci tlicologici-jének Trüber 
által eszközölt horvát fordítása, melyet Tübingában 1562-ben 
nyomtattak; ára 500 mk.; a másik: Pistidé i evangelya. (Venetiis, 
Rampasetto, 1586.) ára 1000 márka. 

Iveket lehetne betölteni az érdekesebbnél érdekesebb czímek 
elsorolásával; de a kit bővebben érdekel a dolog, az nézze át 
magát a katalógust, melynek ára, tekintettel a sok illusztráczióra, 
6 márka. Tanulságot a könyvészek, könyvtárnokok, amateurök és 
könyvárusok egyaránt meríthetnek belőle, első sorban azt, hogy 
a könyv drága luxus-portéka s értékének megszabásánál többnyire 
nem a tartalom, hanem a (rendszerint csak képzelt) ritkaság az 
irányadó. Varjú Elemér. 
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SZILÁGYI SÁNDOR f. 
1827—1899. 

Az egyetemi könyvtár falai közé rövid pár év alatt két izben 
gyűltek össze a hazai tudományos világ, sőt talán szabad így ki
fejezni : az egész magyar közélet képviselői. Örömünnepre először s 
kezükben munkában megőszült hetven éves főre szánt babérágakkal, 
aztán csakhamar szomorú, mély gyász bánatos koszorúival. S amily 
fölemelő volt akkor a magasztos öröm lelkesült hangulata, épen 
annyira megrenditő volt a végbucsú alkalmával megnyilatkozott 
őszinte, egyetemes gyász. Ilyen örömünnep és ilyen gyász csak nagy-
szabásií egyéniségeket illet meg. És Szilágyi Sándor ilyen volt. Nem 
azért, mintha talán lángelme lett volna. Nagy jelentősége abban áll, 
hogy hosszii pályája minden pillanatában nagy nemzeti és tudományos 
eszmények szolgálatában állott. Félszázadot meghaladó munkásságának 
eredményei és hatásai azt mutatják, hogy a kiváló embereket jellemző 
magasfokú öntudatossággal mindig igen szerencsésen meg tudta találni 
a feladatokat, amelyeknek megoldásában egyéni tulajdonságai a leg
termékenyebben érvényesülhettek. Nagy munkaerőt érzett magában 
s nem kellett tévelyegnie, midőn arról volt szó, hogy miként kell 
ezt fölhasználnia : the right man in the right place. Es egy nemzet 
kulturháztartásában az ilyesmi elsőrangú fontosságú dolog. A magyar 
társadalom azzal, hogy a hetvenéves tudóst a diadal szimbólumával : 
emlékéremmel tisztelte meg, épen úgy megmutatta, hogy helyesen 
mérte meg e munkásság értékét, mint midőn ravatala körül a nemzeti 
gyász megható pompáját fejtette ki. 8 van valami fölemelő abban, 
hogy a nemzeti hála e két megnyilatkozása közt eltelt rövid idő
közre esik Szilágyi Sándornak egyik legmonumentálisabb alkotása : 
az ő konczepcziója értelmében s az ő tevékeny gondoskodása mellett 
oly hatalmas arányokat mutató milleniumi magyar történet impozáns 
épületének befejezése. A hetvenéves évforduló ünnepének tömjén
füstjéből főnixként kelt új ifjúságra s e rövid idő alatt valóban 
életerős ifjúhoz méltó munkát vitt végbe. Ebben a nagy műben ott 
van az ő egész egyénisége. A nagy tudású történetíróról beszél az 
egésznek biztos tervezete, az egyes részek külön-külön pedig rámutat
nak pályája egy másik nevezetes vonására, nevezetesen arra a hatásra, 
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amit úgyszólván egész modern történetírásunkra gyakorolt. Nem is 
annyira ennek szellemére, mint inkább fölvirágzására. Az ő lelkes, 
élénk temperamentuma, minden féltékenységtől ment nemes szive s 
mindenekelőtt az a mély meggyőződése, hogy csak is többek váll
vetett munkássága után lehet a hazai történettudomány minél magasabb 
szinvonalra emelkedésére gondolni, úgy szólván a legfontosabb tényezők, 
mikor ujabb történetirodalmunk annyira meglepő gazdagodásáról van 
szó. Csak a Magyar Történelmi Társulatra, s annak kiadványaira, 
a Századokra a Történeti Életrajzokra és a Történelmi Tárra kell
gondolnunk. Ezek nélkül el sem tudjuk képzelni most már hazai 
tudományosságunkat. Hogy pedig mindezekre nézve mit jelent a 
Szilágyi Sándor neve, e helyen talán teljesen fölösleges hosszasan 
magyarázni. 

De — gondolhatják sokan — a Magyar Könyvszemle hasábain 
nem is igen volt helyén ez az elogium a kiváló történettudósról. Talán 
inkább könyvtárigazgatói pályájára kellene kiterjeszkednünk. Ám 
megtettük ezt is. Mert mikor az ő nagy személyes hatásairól beszél
tünk, annak a helynek dicsőségét is hirdettük, amelyet 1878 óta 
az egyetemi könyvtárban elfoglalt. Nem csak hivatalt látott ő ebben 
az állásban. Hivatali szobája nem volt afféle : tour d'ivoire, a hova 
elzárkózott volna. Hogy úgy mondjuk, bizonyos tudományos központ
nak tekintette, a honnan kényelmesebben lehet az egész hazai tör
ténettudományi életet áttekinteni. A könyvtári adminisztrálás mellett 
magasabb rendű feladatot is talált, midőn az állásával járó előnyöket 
is fölhasználva, a hazai történettudomány adminisztrálására is vállal
kozott. Toldy Ferencz és Szilágyi Sándor révén ez az állás határo
zottan történeti jelentőségre emelkedett. Irodalomtörténetirásunk s 
politikai történetirodalmunk nevezetes időszakainak emléke lesz 
mindig hozzá fűzve. 

Nem fogjuk itt részletezni Szilágyi Sándor élete történetét, 
sem irodalmi pályafutásának rengeteg adatait nem fogjuk fölsorolni. 
Megjelöltük a végeredményeket, rámutattunk egyéniségének legfőbb 
vonásaira. Mindez pedig teljesen elegendő annak a gyásznak meg
értésére, amelylyel úgyszólván az egész nemzet körfelvette Szilágyi 
Sándor ravatalát. Munkásságának beható, részletező méltatására nem 
alkalmas a gyásznak ez a szomorú órája. 

Nyugodjék békességben ! 



VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 

A budapesti egyetemi könyvtár vezetése. Szilágyi Sándor 
nagyérdemű tudósunk elhnnyta következtében a vallás- és közoktatás
ügyi m. kir. miniszter xír ő nagyméltósága a budapesti egyetemi 
könyvtár igazgatói teendőinek végzésével dr. Máthé Sándort, a könyv
tár első őrét bízta meg. Az igazgatói állásra kiirandó pályázat ügyé
ben még végleges döntés nem történt. 

A vallás- és közoktatásügyi minisztériumból. Dr. Erdélyi Pál 
nemz. múzeumi könyvtári segédőrt a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr ő nagyméltósága a múzeumi és szépművészeti ügyosztályban tel
jesítendő szolgálatra a minisztériumba rendelte be. 

Tanulmányút. Dr. Schönherr Gyula nemzeti múzeumi segédőr. 
e folyóirat szerkesztője, a M. Tudományos Akadémia Eorster-Scitovszky-
féle alapítványából a római Fraknói Vilmos-féle magyar történelmi inté
zetben küldetvén ki, a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr 
engedélyével négy havi tartózkodásra Rómába utazott, hol a Vatikán 
gyűjteményeiben végzendő történelmi kutatások mellett a miniszter 
megbizásából az olasz állami levéltárak s főleg RZ IVA ok mellett fel
állított paleográfiai iskolák szervezetét is fogja tanulmányozni. 

Ismere t len magyar nye lvemlék. Varjú Elemér kiváló szor
galmú fiatal tudósunk a gyulafejérvári Battbyány-könyvtárban az 
elmúlt őszszel igen érdekes felfedezéseket tett. Műtörténeti adatokért 
ment, nem is remélve bogy oly sok megelőzőleg ott járt kutató után 
még nyelvészeti és irodalomtörténeti érdekű emlékekre bukkanhat. 
Azonban rendkívül kellemes csalódásban volt része. Egymásután 
kerültek kezébe ismeretlen magyar irók munkái, történelmi és iro
dalomtörténeti följegyzések, s hogy a siker teljes legyen, szerencsés 
kutatónk egy tizenöt sorból álló ismeretlen XIV. századi magyar 
nyelvemlékre is ráakadt, mely már azért is rendkívül becses, mert 
ez a legelső ismert magyar nyelvű vers. Erről az utóbbiról irt 
értekezését a Magy. Tud. Akadémia I. osztályának egyik ülésén 
már be is mutatták. Kutatásairól irt kimerítő tanulmányát pedig a 
Magyar Könyvszemle fogja közölni s igy olvasóink a nyelvemléket 
tartalmazó kézirattal is a legmegbízhatóbb kalauzolás mellett fognak 
megismerkedni. Az emlék nyelvészeti érdekességeit nyelvtudósaink 
beható vizsgálat alá vetették. (—r.) 
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minisztérium (1 frt 50 kr.), Hradszky József, Karácsonyi János, Keszthelyi 
gróf Festetich ktár, Lőcsei kir. főgimnázium, Báró Mednyánszky Dénes, Meliorisz 
Béla, Ortvay Tivadar, Palczer Ernő, Pannonhalmi főapáts. közp. könyvtár, 
Pfeiffer Ferdinánd (2 péld.), Pór Antal, Pozsonyi kath. főgimnázium, Révai 
Leó (2 péld.), Sárospataki ref. főiskola, Selmeczbányai ev. lyceum, Szathmári 
kir. kath. főgimnázium, Szegedi Somogyi-ktár, Székelyudvarhelyi áll. főreáliskola, 
Székelyudvarhelyi ev. ref. kollégium, Szendrei János, Gróf Teleki Sándor, Tör
ténelmi szeminárium (Budapest), Ungvári kath. főgimnázium, Varjú Elemér, Verseczi 
főreáliskola, Zalán Lipót János, Zilahi ev. ref. kollégium. 

Az 1900. évi fo lyamra: Dévai áll. főreáliskola (2 frt.) 

A Magyar Könyvszemle új folyama. 
A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára 1893-ban a Magyar Könyvszemle 

új folyamát inditotta meg. 
A folyóirat, mint a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának hivatalos 

kiadványa s a magyar bibliográfia egyedüli szakközlönye, 1876 óta áll a hazai 
tudomány érdekeinek szolgálatában. Első sorban a múzeumi könyvtár érdekeinek 
előmozditására lévén hivatva, ismerteti annak egyes csoportjait; beszámol az év 
gyarapodásról, a végzett munkáról és teljes megbízható képet ad a könytár belső 
életéről. Ismerteti a hazai és külföldi könyv- és levéltárakat, kiváló figyelmet for
dítva ezek magyar és specziális bibliográfiai vonatkozású anyagának felkutatására 
és közzétételére. Számot ad a hazai és bibliográfiai irodalom termékeiről s figye
lemmel kiséri a külföldi irodalom hazánkra vonatkozó kiadványait. 

A Magyar Könyvszemle évnegyedes füzetekben, évenként márczius, június 
szeptember és deczember hónapokban jelenik meg 24—26 ívnyi terjedelemben, 
több műmelléklettel. Előfizetési ára egész évre 3 frt; a könyvárusi forgalomban 
•í frt; egy-egy fűzet ára 1 frt. 

Az előfizetési pénzeket a Magyar Nemzeti Múzeum pénztári hivatala 
fogadja el ; a folyóirat szellemi részét érdeklő közlemények a szerkesztő czimére 
a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárába küldendők. 

A Magyar Könyvszemle régi folyamának két teljes példányát (I—XVI. kötet) 
25 írtjával, a II—XVI. köteteket egyenként 2 frton, együtt 20 frton bocsátjuk 
előfizetőink rendelkezésére. Megrendelések a Magyar Nemzeti Múzeum pénztári 
hivatalához intézendők, mely az összeg előzetes beküldése esetén a szállítást 
bérmentesen eszközli. 
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Melléklet a Magyar Könyvszemle 1899, évi folyamához. 

A HAZAI HÍRLAPIRODALOM 
1898-BAN. 

I. 
A magyar hírlapirodalom. 

ID. SZINNYEI JÓZSEFTŐL. 

I. POLITIKAI NAPILAPOK.* 

BUDAPESTEN. 

Pest i Napló . Főszerk. Neményi Amb
rus; felelős szerk. Ballá Mihály; kiadó
tulaj d. a Kosmos hírlapkiadó részvény
társaság. XLIX. évf. Ára 14 frt. 

Magyar Ál lam. (Idők Tanuja.) Fő
szerk. dr. Hortoványi József; felelős szerk. 
Szemnecz Emil; laptulajdonosok: Lonkai 
Antalné örökösei. XXXIX. évf. Ára 20 frt. 

Budapesti Közlöny. Hivatalos lap. 
Szerkesztő Vadnay Károly. XXXII. évf. 
Kiadja az Athenaeum. Ára »a Hivatalos 
Értesítő«-vei együtt 20 frt. 

Egyetértés . Szerk. és kiadó-tulajdo
nos Gsávolszky Lajos; hely. szerk. Dienes 
Márton; tulajd. és kiadó az »Egyetér
tés« társ. XXXII. évf. Nyomt. Nagy Sándor. 
Ára 20 frt. 

Budapest. Szerk. Gracza György; 
kiadótulajdonos Wodianer F. és fiai. XXII. 
évf. Ára helyben 10 frt; vidékre 12 frt. 

Pesti Hirlap. Szerk. dr. Kenedi Géza ; 
kiadják a Légrády-testvérek XIX. évf. 
Ára 14 frt. 

Budapest i Hirlap. Főszerk. Rákosi 
Jenő; felelős szerk. Csajthay Ferencz; 
kiadó és lap tulajdonos a Budapesti Hirlap 
újság vállalata. XIX. évf. Ára 14 frt. 

Nemzet . Főszerkesztő Jókai Mór; 
felelős szerk. Gajári Ödön; kiadó-tulaj
donos az Athenaeum. XVII. évf. Ára 
24 frt. 

Kis Újság. Szerk. Gara József; kiadó
tulajdonosok Wodianer F. és fiai nyomd. 
XII. évf. Ára helyben 7 frt 20 kr. ; vidékre 
9 frt. 

Magyar Hi r lap . Fel. szerk. Fenyő 
Sándor; kiadó-tulajdonos Magyar Hirlap 
kiadó részvény-társaság. IX. évf. Ára 14 frt. 

Magyar Újság. Főszerk. Gajári Ödön ; 
fel. szerk. Kende Zsigmond; kiadó-tulajd. 
az Athenaeum. VII. évf. Ára 12 frt. 

Hazánk. Szerk. és laptulajd. Korbuly 
József; hely. szerk. Jancsó Dezső. Nyomt. 
az »Európa« irodalmi és nyomdai részv.-
társaság. V. évf. Ára 14 frt. 

Magyarország. Szerk. Holló Lajos; 
helyettes szerk. Inczédy László; laptu
lajdonos a »Magyarország« hírlapkiadó 
részv.-társaság. Nyomt. a »Kosmos.« V. évf. 
Ára 14 frt. 

Magya r Est i Lap. Szerk. dr. Szalay 
Mihály; kiadók Szalay Mihály és József 
részvény-társaság. Nyomt. Európa. V. évf. 
Ára vidéken 6 frt 60 kr helyben 4 frt 80 kr. 

Alkotmány. Szerk. Bonitz Ferencz 
kiadó-tulajd. az »Alkotmány« könyvny. 
III. évf. Ára 14 frt. 

Budapesti Napló . Főszerk. Vészi 
József; fel. szerk. Braun Sándor; kiadja 
a szerkesztőség. III. évf. Nyomt. a Pátria. 
Ára 14 frt. 

Esti TJjság. Szerk. Barna Izidor; 
kiadó-tulajd. Rákosi Jenő Budapesti Hir
lap ujságvállalata (Zilahy Simon). III. évf. 
Ára helyben 4 frt 80 kr; vidéken 6 frt 
60 kr. ; számonként 1 kr. 

F r i s s Újság. Szerk. Habár Mihály; 
kiadó-tulajd. a »Magyar-Hirlap-kiadó-tár-
saság.« III. évf. Ára 7 frt 20 kr. 

Függet lenség . Szerk. és tulajd. 
Dr. Székely Béla III. évf. Ára 10 frt. 
(Megszűnt.) 

Esti Hi r lap . Szerk. Gáspár Artúr; 
kiadó-tulajd. a Magyar Hírlapkiadó R.-

* Az egyes szakokban a lapok keletkezési idejök szerint vannak sorozva. — Ez összeál
lítás, mely 1894-ig a Vasárnapi Újságban jelent meg, az 1895. évtől kezdve a Magyar Könyv
szemle rendes mellékletét képezi. 
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Társaság. II. évf. Ára 7 frt 20 kr. számon
ként 1 kr. 

Országos Hi r lap . Főszerk. Mikszáth 
Kálmán ; fel. szerk. Káinoki Izidor. II. évf. 
Nyomt az Országos Hirlap nyomd. Ára 
14 frt. 

Regge l i Újság. Szerk. Áldor Ármin; 
kiadó-tulajd. ifj. Cséry Lajos. Nyomt. az 
Athenaeum. II. évf. Ára 6 frt. 

VIDÉKEN. 
Győri Hi r lap. (Győri Közlöny, Győr.) 

Szerk. és kiadó-tulajd. Szávay Gyula; 
XLII. évf. Nyomt. Pannónia. Ára 12 frt. 

Debreczen. (Debreczen.) Szerk. 
Bartha Mór; kiadók Hoffmann, és társa. 
XXX. évf. Hetenként ötször. Ára 10 frt. 

Szegedi Hi radó. (Szeged.) Szerk. 
Palócz László; t kiadó-tulajd. Endrényi 
Imre. XL. évf. Ára 14 frt. 

Nagyvá rad . (Nagy-Várad.) Kiadó-
tulajd. Láng József; szerk. Fehér Dezső 
XXIX. évf. Ára helyben 12 frt; postán 
küldve 14 frt. 

Pécsi F igye lő . (Pécs.) Szerk. Plei-
ninger Ferencz; laptulajd. Szautter Gusz
táv; kiadó Taizs József nyomdász. XXVI. 
évf. Ára 10 frt. 

Sopron. (Sopron.) Főszerk. Rábel 
László; szerk. Zombory József; kiadó 
Romwalter Alfréd nyomdász. XXVIII. évf. 
Ára helyben 8 frt, vidékre 10 frt. 

Pannónia. (Kassa.) Szerk. dr. Hohe-
nauer Ignácz és Lekly Gyula; kiadó 
tulajdonosok ifj. Nauer Henrik nvomdász 
és Ungar Adolf. XXVII. évf. Ára 10 frt. 

Torontál. (Nagy-Becskerek.) Szerk. 
dr. Brájjer Lajos; kiadja Pleitz Ferencz 
Pál nyomdász. XXV. évfolyam. Ára 12 frt. 

Debreczeni Hiradó. (Debreczen.) 
Szerk. Koncz Ákos; kiadó-tulajd. a »Cso
konai« ny. és r.-t. XXV. évf. Ára 10 frt. 

Magya r Po lgár . Szerk. Ajtai K. 
Albert nyomdász. XXI. évf. Ára 14 frt. 
(A Kolozsvár folytatása.) 

Szeged i Napló . (Szeged.) Szerk. 
Kulinyi Zsigmond; kiadó Engel Lajos. 
XXI. évf. Ára 14 frt. 

Délmagya rországi Közlöny. (Te
mesvár.) Szerk. Lendvai Miklós; kiadó
tulajdonos Lendvai Sándor. XÍX. évf. 
Ára 14 frt. 

Ellenzék. (Kolozsvár.) Főszerk. Bartha 
Miklós; szerk. és kiadó-tulajd. Magyary 
Mihály nyomdász. XIX. évf. Ára 16 frt. 

Győr i Hi r lap . (Győr.) Szerkesztő és 

kiadó-tulajd. Szávay Gyula; társ-szerk. 
Hegyi Jenő. XIX. évf. Ára 12 frt. 

A r a d és "Vidéke. (Arad.) szerk. Tiszti 
Lajos; kiadó-tulajdonos Gyulai István 
nyomdász. XVIII. évf. Ára helyben 12 frt. 
postán küldve 14 frt. 

Szabadság. (Nagy-Várad.) Főszerk. 
Szúnyog Szabolcs; fel. szerk. Halász 
Lajos; laptulajd. és kiadó Laszky Ármin. 
XVIII. évf. Ára helyben 12 frt, vidéken 
14 frt. 

Pécs i Napló . (Pécs.) Főszerk. Lenkei 
Lajos; fel. szerk. Várady Ferencz; kiadó-
tulajd. a pécsi írod. és könyvny. részvény
társaság. XVII. évf. Ára 12 frt. 

Fe l ső Magyarország. (Kassa.) Fő
szerk. Lorgnet, fel. szerk. Kresz János; 
kiadó Ries Lajos nyomdász. XIV. évf. 
Ára 10 frt. 

A rad i Közlöny. (Arad.) Szerk. Stauber 
József; kiadja az »Aradi nyomda-társa
ság«, XIII. évf. Ára 12 frt. 

Kolozsvár . (Kolozsvár.) Szerk. kiadja 
Ajtai K. Albert. XII. évf. Ára 10 frt. 
(Megszűnt. Folytatása: Magyar Polgár.) 

Nyugatmagya ro r szág i Hi radó. 
(Pozsony.) Szerk. és laptulajd. dr. Vut-
kovich Sándor. XI. évf. Nvomt. Wigand 
F. K. Ára 12 frt. 

Debreczeni Hi r lap . (Debreczen.) 
Szerk. és kiadó-tulajd. Kutasi Imre. VIII. 
évf. Ára 10 frt. 

Debreczeni Regge l i Újság. (Deb
reczen.) Szerk. Zoltai Lajos; kiadó-tulajd. 
a Csokonai-nyomda. V. évf. Ára helyben 
6 frt, vidékre 9 frt. 

B rassói Lapok. (Brassó.) Szerk. 
dr. Vájna Gábor; laptulajd. Moór Gyula 
és Trat.tner Henrik; nyomt. a »Brassói 
Lapok« nyomdájában (Trattner H. és 
társai.) IV. évf. Ára 10 frt. 

Tiszántúl . (Nagyvárad.) Szerk. fel. 
Vucskics Gyula; laptulajd. »A Szent-
László-Nyomda« r.-társaság. IV. évf. Ára 
8 frt. 

Debreczen i Újság. (Debreczen.) 
Szerk. és laptulajd. Than Gyula. Nyomt. 
Schwartz Ede. II. évf. Ára 6 frt. 

N a g y v á r a d i Napló. (Nagyvárad.) 
Szerk. Lovassy Andor, dr. Dési Géza, 
Fehér Dezső laptulajd.; Nyomt. ifj. Ber
ger Sámuel. I. évf. Ára 12 frt. 

Szabo lcsi Hi r lap . (Nyiregyháza.) 
Szerk. és laptulajd. Székely Imre. Nyomt. 
a Szabolcsi Hirlap. ny. I. évf. Ára 10 frt. 

Temesvá r i Napló . (Temesvár.) 
Szerk. Reiner Adolf; kiadó: Klein Nándor. 
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Nyomt a Délmagyarországi ny. I. évf. 
Ára 12 írt. (Megszűnt.) 

Vásárhelyi Napló . (Hódmező-Vá-
sárhely.) Szerk, dr. Fejér Kálmán; kiadó-
tulajd. Lévai F. nyomdász. 1. évf. Ára . . 

Összesen 52. 

II. POLITIKAI HETILAPOK. 
BUDAPESTEN. 

Pol i t ikai Újdonságok. Szerk. Nagy 
Miklós; kiadó-tulajdonos a Franklin-Tár
sulat magyar irodalmi intézet és könyv
nyomda. XLIV. évf. Ára 5 írt; a »Vasár
napi Újság«-gal együtt 12 frt. 

Képes Nép lap és Po l i t ikai Hir-
adó. Szerk. Nagy Miklós; kiadja a 
Franklin-Társulat. XXVI. évf. Ára 2 M 
40 kr., a »Világkróniká«-val együtt 4 frt. 

Nemzet i Hirlap. Szerk. Kosa Rezső ; 
laptulajdonos Rózsa Kálmán és neje. 
nyomd. XIV. évf. Hetenként kétszer. 
Ára 6 frt. 

A N é p Zászlója. Szerk. és kiadó
tulajdonos Lukáts Gyula. Nvomt. a Pallas 
XIII. évf. Ára 4 frt. 

Hétfó'i Újság . Szerk. és kiadó-tulajd. 
Zelei Imre. VII. évf. Nyomt. Nagel István. 
Ára 4 frt. (1898-ban megszűnt.) 

Magya r Néplap. Szerk. Lepsényi 
Miklós és Németh Gellért. Nyomt. Szent-
Gellért ny. VII. évf. Ára 1 frt 80 kr. 

Po l i t ika i Het iszemle. Szerk. és 
laptulajd. Székely Sámuel. V. évf. Nyomt. 
Neumayer Ede. Ara 10 frt. 

Függet l en Újság. A magyar gazda
szövetség közlönye. Szerk. és kiadó-tulajd. 
Zsitvay Sándor. IV. évf. Nyomt. Pátria. 
Ára 2 frt 60 kr. 

Földm i ve l ő . Szerk. Várkonyi István ; 
kiadja: a földmivelő munkás- és szegény 
nép szakegyesülete. III. évf. Nyomt. 
Pátria. Ára 2 frt. 

Szabad Sajtó. Szerk. Molnár István. 
Nyomt. az Országos ügyvédi nyomda. III. 
évf. Ára 4 frt. 

Népszöve tség. Szerk. Szederkényi 
Nándor; kiadó a Pátria ny. II. évf. Ára 
3 frt 20 kr. 

Ke resztény Újság. Szerk. dr. Mar-
sovszky Endre, író Károly. I. évf. Nyomt. 
Márián György. Ára 3 frt. 

Országos Néplap. Szerk.-tulajd. T. 
Pelikán Krizsó. Nyomt. Márián György. 
I. évf. Ára 2 frt. (Múlt évben Oktató 
Napilap II. évf.) 

Központi Sajtóiroda beti kőnyo-

matosa. Szerk. Seprő Fülöp; kiadó-tulajd. 
Schwarcz Gusztáv Géza. Ára 36 frt. 

VIDÉKEN. 
Máramaros . (Márm.-Sziget.) Szerk. 

Viski Krüzselyi Bálint; laptulajd. Várady 
Gábor; kiadja Sichermann Mór. Nyomt. 
a máramaros-szigeti ny. XXXIV. évf. 
Ára 6 frt. 

Somogy. (Kaposvár.) Szerk. és tulajd. 
Boboz István; lapkiadó Hagelman Károly, 
nyomdász XXXIV. évf. Ára 5 frt. 

"Vasvármegye. (Szombathely.) Szerk. 
Kaffehr Béla; kiadó-tulajd. Bertalanffy 
József nyomdász. XXXI. évf. Hetenként 
2-szer. Ara 8 frt. 

Kecskemé t i Lapok. (Kecskemét.) 
Szerk. ifj. Tóth István és dr. Nagy Mihály; 
kiadja Tóth László nyomdász. XXXI. évf. 
Ára 5 frt. 

Jászberény és Vidéke . (Jász
berény.) Szerk. Plenk Lajos; kiadó és 
tulajd. Brüszauer Adolf nyomd. XXX. évf. 
Ára 4 frt. 

Maros. (Makó.) Szerk. Tóth Imre; 
kiadó-tulajdonos Gaál László nyomdász. 
XXIX. évf. Hetenként kétszer. Ára 5 frt. 

Abauj-Kassai Közlöny. (Kassa.) 
Szerk. Ladomérszky Gyula; kiadó-tulajd. 
Timkó József; nyomt. Werfer Károly. 
XXVII. évf. Ára 6 frt. 

Széke ly Lapok. (Marosvásárhely.) 
Szerk. Máthé József; kiadó-tulajd. dr. 
Fenyvesi Soma. XXVIII. évf. Hetenként 
2-er. Ára 6 frt. 

Szentesi Lap. (Szentes.) Főszerk. 
Sima Ferencz; fel. szerk. Pintér Gyula; 
Nyom. a Szentesi Lap ny. XXVIII. évf. 
Hetenként háromszor. Ára 6 frt. 

Kecskemét . (Kecskemét.) Szerk. dr. 
Horváth Ádám; kiadó-tulajd. Sziládi 
László nyomdász. XXVI. évf. Ára 5 frt. 

Nóg rád i Lapok és Hon t i Hi radó. 
(B.-Gyarmat.) Szerk. Horváth Danó; ki
adó-tulajdonos a balassa-gyarmati könyv
nyomda r. társaság. XXVI. évf. Ára 5 frt. 

Pécs i F igye lő . (Pécs.) Népies kiadás. 
Szerk. Pleminger Ferencz; laptulajdonos 
Szautter Gusztáv; kiadó Tairs József 
nyomdász. XXVI. évf. Ára 3 frt. 
Székesfehérvá r és Vidéke . (Székes

fehérvár.) Szerk. Rádai Lajos; kiadó-
tulajd. »A székesfehérvári politikai hirlap-
kiadó-társaság.« Nyomt. Csitári K. r és 
társa. XXVI. évf. Hetenkint 3-szor. Ára 
8 frt. 

Zala. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. Szalay 
1* 
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Sándor; kiadó-tulajd. Fischel Fülöp 
nyomdász. Hetenként kétszer. XXV. évf. 
Ára 6 frt. 

Békésmegyei Közlöny. (Békés-
Csaba.) Szerk. Verner László; kiadja a 
»Corvina« könyvnyomda. XXV. évf. He
tenként kétszer. Ára 6 frt. 

Újvidék. (Újvidék.) Szerk. Zanbauer 
Ágoston. Nyomt. Fuchs Emil és társa. 
XXIII. évf. Ára 6 frt. 

Bácska. (Zombor.) Szerk. dr. Baloghy 
Ernő ; laptul. és kiadó Bittermann Nándor. 
XXI. évf. Hetenként kétszer. Ára 6 frt. 

Kalocsai Néplap . (Kalocsa.) Szerk. 
Mócsy Antal. Nyomt. Werner Ferencz. XXI. 
évf. Ára 2 frt. 

"Váczi Közlöny. (Vácz.) Szerk. és 
laptulajd. Pálinkás Antal. Nyomt. Mayer 
Sándor. XX. évf. Ára 6 frt. 

Bajai Ellenőr. (Baja.) Szerk. Stoczek 
Károly. Nyomt. Tomits Miklós. XIX évf. 
Hetenkint 2-er. Ára 6 frt. (Előbb Bácskai 
Ellenőr Szabadkán megjelent nem poli
tikai lap.) 

Pestmegye i Hirlap. (Kecskemét.) 
Főszerk. Szappanos István; fel. szerk. és 
kiadó: Eötvös Nagy Imre; laptulajdonos 
a kecskeméti felsőkeriileti függetlenségi és 
48-as párt. Nyomt. Ottinger Ede. XI. évf. 
Ára 6 frt. 

N y i t r a m e g y e i Közlöny. (Nyitra.) 
Szerkesztő és kiadó-tulajd. dr. Bangha 
Sándor. Nyomt. Neugebauer Nándor. 
XVIII. évf. Ára 6 frt. 

Bo rsodmegyei Lapok. (Miskolcz.) 
Szerk. és kiadó Forster Bezső; laptulajd. 
Buthy Lajos, és Forster Bezső. Nyomt. 
Forster, Wesselényi és társai. XVIII. évf. 
Hetenként kétszer. Ára 6 frt. 

Dunántúl . (Szombathely.) Szerk. és 
kiadó Gabriel Ágoston nyomdász. XVII. 
évf. Ára 5 frt. (Megszűnt.) 

Közérdek. (Nagy-Enyed.) Szerk. dr. 
Magyari Károly és Török Bertalan; kiadja 
a nagyenyedi könyvny. és papir gyár r. t. 
XVII. évf. Hetenként 2-szer. Ára 6 frt. 

Sárosmegyei Közlöny. (Eperjes.) 
Szerk. és kiadó-tulajd. Hedry Bódog. 
Nyomt. Kósch Árpád. XVII. évf. Ára o frt. 

Székelyföld. (Kézdi-Vásárhely ) Szerk. 
Dobay János; kiadó-tul. ifj. Jancsó Mózes 
nyomdász. XVII. évf. Hetenként kétszer. 
Ára 6 frt. 

Torontál i Közlöny. (Nagy-Kikinda.) 
Szerk. és kiadó-tulajd. Badák J. nyom
dász. XVII. évf. Hetenkint 4-szer. Ára 7 frt. 

Zombor és Vidéke . (Zombor.) 

Szerk. dr. Alföldi Árpád; kiadó-tulajd-
Obláth Károly nyomdász. XVII. évf. Ára 
Ö frt. 

Székely Nemzet . (Sepsi-Szent-
György.) Szerk. Malik József; laptulajd. 
és kiadó a »Jókai-nyomda-részv.társulat.« 
XVI. évf. Hetenként négyszer. Ára 10 frt. 

Má rama rosi Lapok. (M.-Sziget.) 
Szerk. Szépfaludy Örlősy Ferencz; kiadja 
Sicherman Mór. Nyomt. a máramarosi 
r. ny. XIII. évf. Ára 6 frt. 

Gyulafehérvá r i Hi r lap . (Gyula-
Fehérvár.) Szerkesztő és laptulajd. Isse-
kucz János ; kiadó Papp Györgv nyomdász. 
XII. évf. Ára 4 frt. 

Makói Hirlap. (Makó.) Szerk. Csukási 
Mór; kiadó-tulajdonos Neumann József 
nyomdász. XII. évf. Hetenként kétszer. 
Ára 4 frt. 

Csiki Lapok. (Csik-Szereda.) Szerk. 
dr. Fejér Antal; kiadó és tulajd. György
jakab Márton nyomdász. X. évf. Ára 4 frt. 

Jász-Nagykun-Szolnok megye i 
Lapok. (Szolnok.) Szerk. és kiadó Vezéry 
Ödön nyomdász. IX. évf. Hetenként két
szer. Ára 6 frt. 

Tolnavá rmegye . (Szegzárd.) Szerk.-
tulajd. dr. Leopold Kornél; segédszerk. 
Székely Ferencz. Nyomt. Ujfalusy Lajos. 
VITI. évf. Ára 6 frt. 

Het i Szem le. (Szatmár.) Szerkesztő 
Báthory Endre; kiadó a »Pázmány-
sajtó.« VII. évf. Ára 3 frt. 

Újvidéki Hi r lap . (Újvidék.) Szerk. 
és kiadó-tulajd. dr. Nemes Sándor. Nyomt. 
Hirschenhauser Benő. VII. évf. Ára 6 frt. 

Határőr . (Pancsova.) Szerk. Wittig-
schlager Lajos ; kiadó-tulajd. Wittigschlager 
Károly nyomdász. VII. évf. Ára 5 frt. 

Szabadság. (Miskolcz.) Szerk. és 
kiadó Buttkay Menyhért. Nyomt. Wagner 
és Szelényi VII. évf. Hetenként kétszer. 
Ára 5 frt. 

N y i t r a m e g y e i Szem le. (Nyitra.) 
Szerk. és laptulajd. dr. Tóth János; társ-
szerk. dr. Dudek János. Nyomt. Huszár 
István. VI. évf. Ára 5 frt. 

Eg r i Hi radó. (Eger.) Szerk. dr. Csu
torás László; kiadó-tulajd. az érseki 
lyceumi nyomda. VI. évf. Hetenk. 2-szer. 
Ára 5 frt 

Mező túr i Hi radó (Mező-Túr.) Szerk. 
és kiadó-tulajd. dr. Bentsik László. 
Nyomt. Gyikó K. VI. évf. Ára 4 frt. 

Hevesmegye i Hi r lap. (Eger.) Fő
szerk. Babocsay Sándor; fel. szerk. dr. 
Pásztor Bertalan; kiadó-tulajd. az egri 
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nyomda részvény-társaság. VI. évf. Heten
ként 3-szor. Ára 6 frt. 

Pécsi Közlöny. (Pécs.) Szerk. Lin-
cab Adolf; laptulajd. Rézbányay János; 
kiadó Madarász Béla. VI. évf. Hetenként 
háromszor. Nyomt. líceumi ny. Ára 6 frt. 

Szabadka és Vidéke . (Szabadka.) 
Szerk. Czeisz Máté; lap tulajdonosok az 
alapitók. VI. évf. Nyomt. Bittermann 
József. Ára 3 frt. 

Veszp rémi Hi r lap . (Veszprém.) Fő-
szerk. dr. Kozma Kálmán, kiadó-tulajd. 
a veszprémmegyei egyesült ellenzék. VI. 
évf. Ára 6 frt. 

Besztercze. (Besztercze.) Szerk. és 
kiadó-tulajd. Balázs József. Nyomt. 
Botschár Tivadar. V. évf. Ára 4 frt. 

Dunántúl i Hi r l ap . (Győr.) Szerk. 
Árvay Sándor; kiadó a Győregyh.-megye 
könyvnyomda. VI. évf. Hetenként 2-szer. 
Ára 6 írt. 

Fejé rmegyei Napló . (Székesfejérvár.) 
Szerk. Németh Ödön; kiadó-tulajd. Miller 
József. V. évf. Nyomt. Számmer Imre. 
Hetenként 2-szer. Ára 5 frt. 

Egri Újság. (Eger.) Szerk. dr. Schvarc 
(Setét) Sándor; segédszerk. Kolacskovszky 
Sándor; kiadja Löw B. nyomdász. V. 
évf. Ára 6 frt. 

Szombathelyi Újság. (Szombathely.) 
Szerk. Császár József; laptulajd. az egy
házmegyei könyvny. IV. évf. Ára 5 frt. 

Esztergom. (Esztergom.) Fel. szerk. 
Okanyik Lajos, kiadó-tulajd. dr. Prohászka 
Ottokár. Nyomt. Buzárovits Gusztáv. III. 
évf. Ára 5 frt. 

Márama rosi Hiradó . (M.-Sziget.) 
Szerk. Rományi István; kiadó-tulajd. 
Mayer és Berger. III. évf. Ára 4 frt. 

Nóg rád -Hon t i El lenzék. Szerk. 
és kidó-tulajdonos Pozsonyi Gábor; lap
tulajd. a nógrádmegyei egyesült ellenzék. 
Ny. a balassagyarmat ny. III. évf. Ára 4 frt. 

Székesfehérvár i Hi r lap. (Székes
fehérvár.) Szerk.-tulajd. Tóth Arthur. III. 
évf. Hetenként 3-szor. Nyomt. Számmer 
Kálmán. Ára 8 frt. 

Bácskai Hi r lap . (Szabadka.) Szerk. 
dr. Csillag Károly; kiadó: Krausz és 
Fischer nyomd. II. évf. Ára 6 frt. 

Szászváros. (Szászváros.) Szerk. és 
laptulajd. Simon Ferencz; kiadó Schäser 
A. nyomdász. II. évf. Ára 4 frt. 

A r a d i Hétfői Újság. (Arad.) Szerk. 
dr. Nagy Sándor. I. évf. Nyomt. Gyulai 
István. Ára 2 frt. 

Brassómegyei Hi r lap . (Brassó.) 

Szerk. dr. Zakariás János. Nyomt. Herz. 
I. évf. Hetenként 2-er. Ára 4 frt. 

Jászberényi Hi r lap . (Jászberény.) 
Szerk. és tulajd. Lingauer Albin. I. évf. 
Nyomt. Kaczvinszky Zoltán. Ára 4 frt. 

Közvé lemény. (Szeged.) Szerk. 
Rostkowitz Artúr; kiadja Gönczi József 
nyomdász. I. évf. Ára 2 frt. 

Soproni Napló . (Sopron.) Szerk. 
Rábel László és Freissperger Vilmos. 
Nyomt. Röttig Gusztáv. Hetenként 2-er. 
I. évf. Ára 8 frt. 

Ve szp r émvá rmegye . (Veszprém.) 
Szerk. Erdélyi Zoltán. Nyomt. Krausz. 
Ármin fia. I. évf. Ára 6 frt. 

Zalavá rmegye i Hi r lap . (Zala-
Egerszeg.) Szerk. dr. Csák Károly; kiadják 
Csák K. és Tuczy János. Nyomt. Breisach 
Sámuel. I. évf. Ára 5 frt. 

Összesen 79. 

III. VEGYES TARTALMÚ KÉPES 
HETILAPOK. 

BUDAPESTEN. 
Vasá rnapi Újság. Szerk. Nagy Miklós ; 

kiadó-tulajdonos a Franklin-társulat ma
gyar irodalmi intézet és könyvnyomda. 
XLV. évf. »Regénytár« heti melléklettel. 
Ára 8 frt; a »Politikai Újdonságok «-kai 
együtt 12 frt. 

Képes Család i Lapok. Szerk. és 
kiadó-tulajd. dr. Murányi Ármin; szerk. 
Tolnai Lajos; Nyomt. Neumayer Ede. 
XX. évf. Ára a »Hölgyek Lapja« havi 
melléklappal 6 frt. 

Ország-Világ. Szerk. dr. Várady An
tal; kiadója az Országos Irodalmi rész
vény-társaság. Nyomt. a pesti könyvny. 
részv. társ. XIX. évf. Ára 8 frt. 

Magya r N ő k Lapja. Szerk. Újvárosi-
győri Horváth Böske; fel. szerk. Rózsa 
Miklós. Nyomt. Számmer Imre Székes
fejérvárt. XVII. évf. Ára 6 frt. 

Magya r F iga ró . Szerk. Heltai Jenő ; 
kiadó-tulajdonos Kunosi Vilmos és fia 
nyomdászok. XVI. évf. Ára 8 frt. 

A Hé t . Szerk. és kiadó-tulajd. Kiss 
József. Nyomt. az Athenaeum. IX. évf. 
Ára 10 frt. 

Magya r Gen ius. Szerk. Hevesi József. 
Nyomt. a »Kosmos.« VII. évf. Ára 8 frt. 

Uj idők. Szerk. Herczeg Ferencz; ki
adja Singer és Wolfner. Nyomt. a Buda
pesti Hirlap ny. IV. évf. Ára 8 frt. 

Kedves Órák. Szerk. és kiadó-tulajd. 
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Faragó Simon. Nyomt. Neumayer Ede. 
IV. évf. Ára 6 frt. 

Újkor . Szerk. és kiadó-tulaj d. dr. Kont 
J. Nyomt. az Anglo ny. Havonként 2-er. 
IV. évf. Ára 10 frt. 

Társadalmi Lapok . Főszerk. Obser-
vator. Nyomt. az Anglo ny. III. évf. 
Havonként 2-er. Ára . . . 

Általános Hirlap. Szerk. Rétlaky 
Ferencz; kiadja a Vörösmarty ny. II. évf. 
Ára 2 frt. 

Magyarország és a Külföld . Szerk. 
Zinner Gyula. Nyomt. Fritz Ármin. II. évf. 
Havonként 2-szer. Ára 12 frt. (Magyar, 
német, franczia és angol szöveggel.) 

"Vasárnapi Lapok. Fó'szerk. gróf 
O'Donnel Henrikné; szerk. Miskolczi 
Henrik. Nyomt. a Werbőczy ny. II. évf. 
Ára 8 frt. 

I l lus t ra i t Lapok. Főszerk. Laszky 
Albert; fel. szerk. Ilosvay Hugó. Nyomt. 
a Werbőczy ny. I. évf. Havonként 2-er. 
(Magyar, német és franczia szöveggel.) 

Képes Magyarország. Szerk. Hevesi 
József és Boross Vilmos. Nyomt. a Kos
mos. I. évf. Kéthetenként. (Megszűnt.) 

Az Ország Tük re. Szerk. Vigyázó 
K. T. Nyomt. az Angló-ny. i. évf. Ára 
14 frt. 

Összesen 17. 

IV. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAPOK. 
BUDAPESTEN. 

Religio . Vallás. Szerk. és kiadó-tulajd 
dr. Breznay Béla. Nyomt. Nagy Sándor. 
LVII. évf. Hetenként, kétszer. Ára 10 frt. 

P ro tes táns Egyház i és Isko lai 
Lap. Szerk. és lap tulaj d. Szőts Farkas; 
kiadja Hornyánszky Viktor nyomdász. 
XLI. évf. Ára 9 frt. 

Népneve lők Lapja. Szerk. Sajó Sán
dor; kiadó »Hunnia« nyomda; laptulajd. 
a »Népnevelők budapesti egyesülete.« 
XXXIII. évf. Ára 4 írt. 

Néptan í tók Lapja. Kiadja a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. minisztérium. 
Szerk. Újvári Béla és dr. Göőz József. 
Nyomt. az egyetem ny. XXXI. évf. Ára 
5 frt. 

Országos Középisko lai Taná r 
egyesüle t i Közlöny. Szerk. Bajner 
Ferencz. Nyomt. Hornyánszky Viktor. 
XXXII. évf. A tagok tagsági dij (4 frt) 
lejében kapják. 

Kisdedneve lés . Szerk. Peres Sándor; 
kiadja a »Kisdednevelők orsz. egyesülete«. 

Nyomt. Rózsa K. és neje. XXVII. évf. 
Havonként 2-szer. Ára 4 frt. 

Kis Lap. Szerk. Forgó bácsi (dr. Ágai 
Adolf): kiadó-tulajd. az Athenaeum. 
XXVIL évf. Ára 4 frt. 

Hasznos Mula t tató. Szerk. és kiadja 
Dolinay Gyula. XXVI. évf. Nyomt. a 
Werbőczy ny. r. t. Ára 6 frt. 

Lányok Lapja. Szerk. és kiadó-tulajd. 
Dolinay Gyula. Nyomt. a Werbőczy 
nyomda. XXIV. évf. Ára 4 frt. 

Té l i Újság. Vallásos irányú olvasmá
nyok a magyar nép számára. Szerk. Budai 
János; kiadja a vallásos iratokat terjesztő 
egyesület. Nyomt. Hornyánszky Viktor. 
XX. évf. Decz., jan. és febr. hónapok
ban minden szerdán. Egyes szám ára 2 kr. 

Egyen lőség . Zsidófelekezeti és tár
sadalmi hetilap. Szerk. Szabolcsi Miksa. 
XVII. évf. Ára 8 frt. 

Népneve lő . Kath. nevelés-oktatásügyi 
közlöny kiadja a Szent-István társ. Nyomt. 
Buschmann F. XV. (Uj F. IV.) évf. Ára 
3 frt. 

E g y e t e m i Lapok. Szerk. Wolfner Pál; 
kiadó-tulajdonos az egyetemi kör. Nyomt. 
Valter Ernő. XI. évf. Hetenként kétszer. 
Ára 5 frt. 

Katho l ikus Egyházi Közlöny. 
Szerk. Cenner Lajos. Nyomt. Heisler J. 
X. évf. Ára 5 frt. 

Az én Újságom. Szerk. Pósa Lajos; 
IX. évf. Nyomt. Hungária. Ára 4 frt. 

Kis Vi lág. Szerk. Kürthy Emil; kiadó-
tulajd. a »Magyar nyomda« VIII. évf. 
Ára 3 frt. 

Kis Tükör . Képes családi hetilap. 
Fó'szerk. Szőts Farkas; fel. szerk. Kecske-
méthy István; kiadó Hornyánszky Viktor. 
VI. évf. Ára 2 frt. 

N e m z e t i Isko la. Szerk. és tulajd. 
Benedek Elek. Nyomt. Markovits és Garai. 
V. évf. Ára 4 frt. 

Tanu lók Lapja. Szerk. és tulajd. dr. 
Rupp Kornél; kiadja a Franklin-társulat 
nyomd. V. évf. Ára 4 frt. 

Magya r Lány ok. Szerk. Tutsek Anna ; 
kiadja Singer és Wolfner. Nyomt. a Hun
gária. V. évf. Ára 6 frt. 

Az Igazság Bará tja. A magyar Bap
tisták közlönye. Szerk. és kiadó Meyer 
H. IV. évf. Havonk. kétszer. Ára 1 frt 
60 kr. 

Békehi rnök. Szerk. Udvarnoki 
András és Csopják Attila. Nyomt. Fritz 
Ármin. IV. évf. Havonként 2-er. Ára 
1 frt 80 kr. 
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Katho l ikus Tanügy. Laptulajd. és 
fel. szerk. dr. Zelliger Viktor. Nyomt. 
Buschmann F. IV. évf. A tanévben 
havonként 3-szor. Ára 3 frt. 

Zsidó Hiradó. Orthodox zsidó fele
kezeti és társadalmi hetilap. Laptul. és 
szerk. Viador. IV. évf. Ára 6 frt. 

A Bibl ia és a Tudomány . Főszerk. 
dr. Csuday Jenő; fel. szerk. Dugovich 
Imre. III. évf. Kéthetenként. 

Evangé l iku s Család i lap. Szerkesztő 
Paulik János. III. évf. Havonként kétszer. 
Ára 1 frt. 

Szabad Sajtó. Protestáns egyháztár
sadalmi hetilap. Szerk. Péntek Ferencz 
és Halom József. Nyomt. r az országos 
ügyvédi nyomda. III. évf. Ára 6 frt. 

Autonómia. Szerk. és kiadja Dedek 
Crescens Lajos. Nyomt. Fuchs Samu és 
lársa, II. évf. Havonként 2-er. Ára 10 frt. 

Szövétnek. Szerk. SZÍVÓS Béla. Kiadó
tulaj d. Hornyászky V. nyomdász. II. évf. 
Ára 2 frt. 

G y m n a s i u m ! Közlöny . Szerk. 
Syposs Katuska. II. évf. Nyomt. Pallas. 
Ára 5 frt. 

Keresztény Családok Lapja. 
Szerk. Dugovich Imre és Gellért Schlei-
minger Jenő. I. évf. Nyomt. Márián 
György. Ára 4 frt. 

Magyar Hirnök. Katholikus heti-
tap. Szerk. Csippék Ferencz. Nyomt. az 
Angló-ny. I. évf. Ára 2 frt. 

Magya r Pes talozzi . Szerk. dr. Havos 
Gyula; kiadó: a belvárosi könyvnyomda. 
I. évf. ;Nagy szünidő kivételével heten
ként. Ára 4 frt. 

VIDÉKEN. 
Debreezen i Főisko la i Lapok. 

(Debreczen.) Szerk. Sipos Béla; kiadja: 
À magyar irodalmi önképző társulat. 
XLI. évf. Havonként 3-or. Nyomt. a város 
könyvny. Ára 3 frt. 

Néptanoda. (Pécs.) Szerk. és kiadó
tulaj d. Schneider István. XXXI. évf., 
jul. és aug. hónapokban szünetel. Nyomt. 
Taizs József. Ára 4 frt. 

Eg r i Egyházmegyei Közlöny. 
(Eger.) Szerk. dr. Böhm János. XXX. 
évf. Minden hó 1-én és 16-án. Nyomt. 
az érseki lyceum ny. Ára 2 frt. 

P ro tes táns Közlöny. (Kolozsvár.) 
Szerk. és kiadó Szász Gerő. XXVIII. évf. 
Ára 6 frt. (Megszűnt a 4. számmal.) 

Család és Isko la. (Kolozsvár.) 
Szerk. Fazakas József; tóiadja a kolozs-

megyei tanítótestület. XXIV. évf. Jul. és 
aug. hónapokat kivéve, havonkint két
szer. Nyomt. Gombos Ferencz. Ára 3 frt. 

Népisko la i Tanügy. (Eger.) Szerk. 
és kiadó : Breznay Imre. Nyomt. az érseki 
lyceumi ny. XXV. évf. Ára 4 frt. 

Közműve lődés. (Gyala-Fehérvár.) 
Szerk. dr. Kóródy Péter; kiadja az erdélyi 
róm. kath. irodalmi társulat. Nyomt. Papp 
György. XXI. évf. Ára 4 frt. 

Debreezen i P r o t e s t á n s Lap. 
(Debreczen.) Szerk. Sass Béla. Nyomt. 
Hoffmann és Kronovitz XVIII. évf. Ára 
ß frt. 

Sárospa taki Lapok. (Sárospatak.) 
A sárospataki irodalmi kör közlönye. 
Szerk. dr. Tüdős István. Nyomt. Steinfeld 
Jenő. XVII. évf. Ára 5 frt. 

E v a n g é l i k u s Egyház és Isko la. 
Orosháza.) Szerk. és kiadó Veress József. 
Nyomt. Veres Lajos. XVI. évf. Ára 6 frt. 

N é p n e v e l é s i Közlöny . (Nagy
várad.) Szerk. Gábel Jakab; kiadja a 
biharm. népnevelési egyesület. XIV. évf. 
Havonként 2-er. Ára 2 frt. 

Szabad Egyház. (Lúgos.) Szerk. 
Rácz Károly; kiadja Traunfellner Károly 
nyomdász. XIV. évf. Minden hó 1-én és 
16-án. Ára 2 frt 50 kr. 

Őrangyal . (Győr.) Szerk. Kárpáti End
re; kiadó Gladich Pál. XIII. évf. Nyomt. 
Győregyházm. ny. Havonként kétszer. 
Ára 1 frt. 

Kelet. (Ungvár.) Magyarországi görög 
katholikusok érdekeit képviselő heti
lap. Főszerk. és lap tulajdonos Keviczky 
Konstantin; szerk. Jovanovics János; 
kiadja a »Kelet« könyvnyomdája. Nyomt. 
Székely és Illés. XI. évf. Ára 4 frt. 

Téli Es ték. (Szatmár.) A keresztény 
családok lapja. Szerk. Bodnár Gáspár; 
kiadó Morvái János. XI. évf. Novem
ber—február hónapokban. Ára 1 frt. 
D u n á n t ú l i P ro tes táns Lap. (Pápa.) 

Szerk. és tulajd. Kis József. IX. évf. 
Nyomt. a ref. főtanoda ny. Ára 4 forint. 

Tan i tók Lapja, (Debreczen.) Szerk. 
Csurka István; kiadók Hoffmann és 
Kronovits nyomd. IX. évf. Ára 4 frt. 

Kis Tükör . (Kolozsvár.) Szerk. és 
kiadó-tulajd. Kecskeméthy István. VI. évf. 
Nyomt. Gombos Ferencz. Ára 2 frt. 

Az Evangye l i s ta . (Békés-) Refor
mátus néplap. Szerk. és kiadó Kecskeméti 
Ferencz. Nyomt. br. Drechsel Géza. IV. 
évf. Havonként 2-er. Ára 1 frt. 

Délv idéki Tanügy. (Temesvár.) 
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Szerk. Reitter Ferencz; kiadja a »Dél
magyarországi tanitó-egylet.« Nyomt. az 
»Unió« ny. III. évf. Havonként 2-er. Ára 
4 frt. 

Előre ! (Kun-Félegyháza.) Laptulajd. 
Vesszó'si József nyomdász. II. évf. Havon
ként 2-er. Ára 1 frt. 

Kolozsvár i Egye temi Lapok . 
(Kolozsvár.) Szerk. ifj. Polcz Rezső és 
Kunfi Zsigmond; kiadja: az egyetemi 
kör. Nvomt. Gombos Ferencz. II. évf. 
Ára 2 frt. 

Dunántúl i Tanügy. (Székesfehér
vár.) Szerk. és kiadó-tulajd. Verger Tamás. 
Nyomt. Debreczeni Gyula. I. évf. Havon
ként (jul. és aug. kivételével) 2-er. Ára 
2 frt. 

E rdély i Protestáns Lap. (Kolozs
vár.) Szerk. Molnár Albert; laptulajd. az 
erd. ev. ref. egyházkerület. Nyomt. Gombos 
F. I. évf. Ára 6 frt. 

Isko lai Lapok . (Szombathely.)Szerk. 
Seemann Gábor. Kiadja a Seiler Henrik 
utódai nyomd. I. évf. Havonként 2-er. 
Ára 2 frt. 

Mesevi lág. (Nagyvárad.) Főszerk. 
Rechtné Rauer Zsófia; szerk. Krasznainé 
F. Mari és Gara Ákos. Nyomt. Lang 
József. I. évf. Ára 3 frt. 

Pal las . (Miskolcz.) Szépirodalmi folyó
irat a középiskolai ifjúság részére. Szerk. 
Vértes József és Faragó Mór. Nyomt. 
Forster, Wesselényi és társa. I. évf. Havon
ként. 2-er. Ára 2 frt 40 kr. 

Tanulók Közlönye. (Szabadka.) 
Szerk. Ivanyi István ; nyomt. r Tomits 
Miklós. I. évf. Havonként .2-er. Ára 2 frt. 

Összesen 61. 

V. SZÉPIRODALMI ÉS VEGYES 
TARTALMÚ LAPOK. 

RIJD APESTEN. 
Fővá ros i Lapok. Szerk. J. Virág 

fiéla: kiadó-tulajd. Károlyi György, nyomd. 
XXXV. (II.) évf. Ára 12 frt. 

Magyar Bazár , mint a nők munka
köre. Szerkeszti Wohl Janka; kiadja az 
Athenaeum. XXXIII. évf. Ára 8 frt. 

Budapest i Bazár . Szerk. és kiadó-
tulajd. Király János. Nyomt. Bartalits 
Imre. XXVI. évf. Havonként kétszer. Ára 
10 frt. 

Divat-Salon . Szerk. Fanghné-Gyujtó 
Izabella és Szabóné Nogáll Janka; kiadó-
tulajd. Mezei Antal. Nyomt. Vörösmarty. 
XI. évf. Havonként 2-szer. Ára 6 frt. 

Magya r Szemle. Főszerk. és kiadó-
tulajd. Kaczvinszky Lajos; szerk. Kaposi 
József. Nyomt. Hunyadi Mátyás. XI. évf. 
Ára 6 frt. 

B u d a és Vidéke . Szerk. és kiadó-tuL 
mindszenti Erdélyi Gyula; VI. évf. 
Nyomt. Bartalits Imre. Ára 6 frt. 

Pá r i s i Divat. Szerk. Győry Ilona; 
kiadják a Légrády-testvérek. IV. évfolvam. 
Ára 8 frt. 

Igazság. Néplap. Szerk. Reich Farkas ; 
kiadó: Zombor Géza. III. évf. Nyomt. 
Binder Pál. Ára 1 frt 20 kr. 

Népvezé r . Képes hetilap. Szerk. és 
kiadó : Tóth Pál. Hetenkint 2-er. III. évf. 
Nyomt. Valter Ernő. Ára 6 frt. 

B u d a i Hi r lap . Szerk. és laptulajd. 
Lehmann Ferencz. Nyomt. Márkus Samu. 
II. évf. Havonként 2-er. Ára 6 frt. (Meg
szűnt.) 

A Jövő. Szerk. dr. Weiszburg Gyula, 
rabbi. Nyomt. Neumayer Ede. II. évf. 
Ára 6 frt. (Megszűnt.) 

Budapes t i Községi Újság. Szerk. 
Gelei József és Gálos Kálmán kiadja; a 
Budapesti Községi Újság kiadó-társasága. 
I. évf. Nyomt. Eckstein Bernát és Neu-
wald Illés. 

Előke lő Vi lág . Szerk. és kiadja 
Lengyel Gizella. Nyomt. a Wesselényi 
ny. I. évf. Ára 20 frt. 

F rancz ia Divat lap. Szerk. Wohl 
Janka. Nyomt. az Athenaeum. I. évf. 
Havonként 2-er. Ára 3 frt 60 kr. 

Házi Újság. Főszerk. Ónodi Géza; 
szerk. Harsányi Soma Nyomt. Eckstein 
Bernát és fia. I. évf. Havonként 3-szor. 
Ára 4 fat. 

Hétfői Újság. Szerk. Balázs József. 
Nyomt. Weissenberg Ármin. (VI.) I. évf. 
Ára 4 frt. 

I f jú Magyarország. Szerk. Danzig 
Árpád, Megyesy Ágoston, Sik Béla; kiadó-
tulajd. Danzig Mór. Nyomt. Löblovitz. 
Zsigmond. I. évf. Havonkint 2-er. Ára 2 frt. 

Kőbánya és Vidéke . Szerk. Zórád 
Árpád, kiadó tulajd. Zórád János. Nyomt. 
a Pátria. I. évf. Ára 4 frt. 

Közvé lemény. Főszerk. Tóthv aradi 
Kornis Elemér; szerk. Somfai János. 
Nyomt. Márián György. I. évf. Ára 6 frt. 

Magya r He t i lap . Szerk. Kovács F. 
Sándor. Nvomt. Löbl Dávid. I. évf. Ára 
5 frt. 

Magya r Nemze t . Szerk. és kiadó-
tulajd. Galba Rezső. Nyomt. Löblovitz; 
Zsigmond. I. évf. Ára 4 frt. 
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Magyar Székesfőváros. Szerk. 
dr. Bartha Sándor. Nyom. Varga Endre 
és Grósz Bertalan. I. évf. Ára 6 frt. 

Társadalmi Szemle. Szerk. és ki
adó-tulajd. Déri Gyula. Nyomt. a »Hunnia« 
ny. I. évf. Havonként 2-er. Ára 4 frt. 

Világlap. Szerk. Hevesi József és 
Basch Árpád ; kiadja Tolnai Simon. Nyomt. 
a Kosmos. I. évf. Ára 6 frt. 

VIDÉKEN. 
E rdé ly Vi lága. (Kolozsvár.) Szerk. 

Hevesi József és Basch Árpád. Nyomt. 
Kosmos Budapesten. I. évf. Ára 6 frt. 

KÜLFÖLDÖN. 
Ame r ika i Nemzető r . (New-York.) 

Szerkesztő és kiadótulajd. özv. Erdélyi Sz. 
Gusztávné. Hetenként 2-er. XV. évf. Ára 
7 frt 50 kr. 

Bécs i Közlöny. (Bécs.) Szerk.-tulajd. 
Darvas Aladár ; fel. szerk. Strauss D. XIV. 
évf. Havonként kétszer. Nyomt. Litfass 
utódja Röttig Gusztáv Sopronban. Ára 
10 frt. 

Szabadság. (Cleveland.) Szerkesztő és 
kiadó Kohányi Tihamér. VIII. évf. Ára 
6 frt. 

Magyar Hi radó. (New-York.) Szerk. 
Singer Mihály; kiadó tulajd. Koháry A. 
Sándor és Berkovics D. Géza. V. évf. 
Ára 5 frt. Összesen 29. 

VI. HUMORISZTIKUS LAPOK. 
BUDAPESTEN. 

Üstökös. Szerk. Szabó Endre; Nyomt. 
a Pallas. XLI. évf. Ára 8 frt. 

Bo rsszem Jankó. Szerk. Csicseri 
Bors (dr. Ágai Adolf); kiadó-tulajd. az 
Athenaeum. XXXI. évf. Ára 8 frt. 

Bolond Istók. Szerk. és tulaj d. Don 
Pedrő (Bartók Lajos.) Nyomt. Franklin
társ. XXI. évf. Ára 8 frt. 

U rambátyám . Szerk. és laptulajd. 
Baróti Lajos. Nyomt. a Franklin-társ. 
XIII. évf. Ára 8 Irt. 

Mátyás Diák. Szerk. Murai Károly ; 
kiadják Wodianer F. és fiai nyomd. XI. 
évf. Ára 6 frt. 

Herkó Páte r . Szerk. és tulajdonos 
Markos Gyula. Nyomt. Anglo-nyomda. 
VI. évf. Ára 4 frt. 

Sipulusz Lapja Kakas Márton. 
Szerk. Sipulusz (Rákosi Viktor); kiadó
tulajdonos Rákosi Jenő Budapesti Hírlap 
ujságvállalata. V. évf. Ára 4 frt. 

Kike r ik i ! Szerk. Csete Lajos és 
Szőllősy Mihály. Nyomt. a »Vörösmarty« 
ny. II. évf. Ára 4 frt. 

Pi ty i Palkó. Szerk. és kiadó-tulajd. 
Pityi Palkó. Nyomt. Spitzer és Somogyi. 
II. évf. Ára 2 frt. 

Uj Telefon . Napi élczlap. Szerk. 
Somlyó Sándor; kiadó Borsodi Mór. 
Nyomt. az »Országgyűlési Értesitő« ny. 
II. évf. Ára 6 frt. 

Bo lond Miska. Szerk. Caméléon. 
Nyomt. Pollacsek Mór. I. évf. Naponként. 
Egyes szám ára 1 kr. 

Bomba. Szerk. Caméléon. Nyomt. 
Fried és Krakauer. I. évf. Naponként. 
Egyes szám ára 1 kr. 

Pi l langó . Szerk. »Pillangó« Nyomt. 
Légrády testvérek. I. évf. Ára 4 frt. 

Rikkan ts . Szerk. Dr. Gigász. Nyomt. 
Fried és Krakauer. I. évf. 

Uj P i ty i Palkó. Szerk. Caméléon. 
Nyomt. Pollacsek Mór. I. évf. Ára 1 kr. 

Peleske i Nótá r ius . Szerk. Szegfű 
Gyuricza. Nyomt. Pannónia. I. évf. 2 frt. 

VIDÉKEN. 
Füles Bago ly . (Arad.) Szerk. Zöld 

Ördög. Nyomt. Aradi ny. r. t. IX. évf. 
Egyes szám 5 kr. 

Darázs. (Hódmező-Vásárhely.) Szerk. 
és kiadó tulajd. Darázs. Nyomt. Lévai F. 
II. évf. Ára 4 frt. 

Bohém - Vi lág . (Székesfehérvár.) 
Szerk. Hetényi Dömény Elemér. Nyomt. 
Szammer Imre. I. évf. 

Go ldstein Szám i . (Arad.) Szerk. 
Zöld Ördög. Nyomt. Aradi ny. r. t. I. évf. 
Ára 2 frt 40 kr. 

Összesen 20. 

VII. SZAKLAPOK. 
BUDAPESTEN. 

Gazdasági Lapok. Szerk. Ordódy 
Vilmos és Igali Szvetozár; laptulajdonos 
Ordódy Lajos. L. évf. Nyomt. a belvárosi 
ny. Ára 8 frt. 

Orvosi Het i lap. Szerk. és kiadó-
tulajd. Hőgyes Endre. r XLII. évf. Pesti 
Lloyd-társulat nyomd. Ára 10 frt. 

Vadász és Ve rseny-Lap. Főszerk. 
és kiadó-tulajd. Sárkány János Ferencz; 
fel. szerk. Ferdinandy Béla. XLII. évf. 
Nyomt. a Pallas. Ára 12 frt. 

Gyógyászat. Szerk. és kiadó Schäch
ter Miksa tr., XXXVIII. évf. Nyomt. a 
Franklin. Ára 10 frt. 
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Gyógyszerészi Het i lap. Fó'szerk. és 
kiadó id. Schédy Sándor; fel. szerk. 
dr. Varságh Zoltán. Nyomt. Garai Mór. 
XXXVII. évf. Ára 10 fit. 

Borászati Lapok. Szerk. kiadó Baross 
Károly. Nyomt. a »Pátria« XXX. évf. 
Ára 5 frt. 

Jogtudományi Közlöny. Fó'szerk. 
dr. Dárday Sándor, fel. szerk. dr. Fayer 
László, kiadó-tulajd. a Franklin-Társulat 
XXXIII. evf. »Curiai Határozatok« mellék
lappal. Ára 12 frt. 

Posta-Közlöny. Szerk. Jancsó Dezső; 
kiadó-tulajd. Böszörményi Ilona. Nyomt. 
Buschmann F. XXXII. évf. Havonként 
háromszor. Ára 5 frt. 

A Magya r Ki rály i Posta és Táv-
i rda Rendeletek-Tá ra. Kiadja a 
kereskedelemügyi minisztérium. Nyomt. 
Homyánszky Viktor. XXXII. évf. A postai 
és távirdai hivataloknak ingyen küldetik. 

A budapest i árú- és ér téktőzsde 
árjegyzései. Kiadja a miniszteri tőzsde-
hiztos ; szerk. Keményíi G. A XXXV. évf. 
Minden tőzsdenapon. Nyomt. a Pesti 
Lloyd-társulat. Ára 10 frt; postán 14 frt. 
(Magyar és német szöveggel.) 

Typographia. Szerk. és kiadó Lipp 
Károly. Nyomt. a Gutenberg ny. XXX. évf. 
egyes szám 15. (»Gutenberg« német 
melléklettel.) 

Vasú t i és Közlekedési Közlöny. 
Szerk. és kiadó-tulajd. dr. Heltai Ferencz. 
Nyomt. a Pesti kny. r. t. XXIX. évf. 
Hetenként 3-szor. Ára 12 frt. 

Sorso lási Tudósi tó. Szerk. és kiadja 
Aradi Rezső. Nyomt. Hunnia. XXVIII. évf. 
Minden húzás után magyar és német szö
veggel. Ára 1 frt. 

Ugyanezen szöveggel: 
F o r t u n a . 
Kis Mercu r . 
H i t e l e s Sorso lási E r tes i tő. 
El lenő r . 
Orvosi Het i szemle . Szerk. és kiadó-

tulajd. dr. Flesch Nándor. XXV. évf. 
Nyomt. a Pallas. Ára 10 frt. 

S ta t i sz t ikai H e t i Kimuta tás . 
Szerk. Körösi József; kiadja a fővárosi 
stat. hivatal. Nyomt. a pesti könvvnv. 
r. t. XXVI. évf. Ára 3 frt. 

Pénzügy i Közlöny. Kiadja am. kir 
pénzügyminisztérium. XXV. évf. Havon
ként többször. Ára 2 frt. Nyomt. a m. 
kir. államnyomda. 

R e n d e l e t i Közlöny A magyar kirá
lyi honvédség számára. Nyomt. Pallas. 

XXIV. évf. Megjelen havonkint 2—8 
szám. 

M e r c u r Hiteles sorsolási tudósító. 
Szerk. Berger Mór. Nyomt. a Pesti Lloyd 
társaság. XXIII. évf. Minden húzás után 
magyar és német szöveggel. Ára 2 frt. 
Ugyanezen szöveggel : 

Magya r Me rcur . 
Budapes t i Mercur. 
Fővá ros i Mercur . 
Magya r Fővá ros i Mercur . 
Sorso lási Mercur . 
Tőzsde i Mercur . 
Uj Mercur . 
Pénzügyi Mercur . 
Központ i E r tes i tő. Kiadja a keres

kedelmi m. k. ministerium; szerk. Lakatos 
Aladár. Nyomt. a Légrády test. XXIII. évf. 
Hetenkint kétszer, évenként mintegy 250 
iv. Ára helyben 8 frt; vidéken 10 frt. 

Épi tő Ipar . Szerk. Ney Béla; kiadó 
a »Patria« irod. vállalat és nyomdai 
részvény-társaság. XXII. évf. Ára 8 frt. 

Népszava. A magyarországi általános 
'munkáspárt központi közlönye. Szerk. és 
kiadó-tulajd. Faragó K. Nyomt. Neumaver 
Ede. XXII. évf. Ára 2 frt 40 kr. 

Műszaki He t i lap . (Ezelőtt Gazda
sági Mérnök.) Szerk. és kiadó-tulajd. 
Gonda Béla; Nyomt. Feldmann Mór. 
XXII. évf. Ára 12 frt. 

Corvina. A magyar könyvkereskedők 
egyletének közlönye. Szerk. Petrik Géza. 
Tulajd. a magyar könyvkereskedők egy
lete. XXI. évf. Minden hó 10., 20. és 
30-án. Ára 8 frt. Nyomt. a Pallas. Az 
egylet tagjai ingyen kapják. 

V e t e r i n a r i u s . Szerk. dr. Hutyra 
Ferencz és dr. Rátz István. Nyomt. a 
Pátria. XXI. évf. Havonként 2-er. Ara 8 frt. 

Közegészségügyi Kalauz. Szerk. 
dr. Jutassy József tulajd. dr. Lőrinczy 
Ferencz özv. Havonként 3-or. Nyomt. 
Hunyadi Mátyás. XX. évf. Ára 10 írt. 

Községi Közlöny. Szerk. dr. Lipcsey 
Ádám; laptulajd. és kiadó az orsz. közp. 
jegyzői egylet. Nyomt. az Országos köz
ponti községi ny. r. t. XX. évf. Ara 
6 frt. 

Ál lami Tisz tvise lők Lapja. Szerk. 
és kiadótulajdonos Csikvári Jákó. XIX. 
•évf. Havonként háromszor. Ára 5 frt. 
Nyomt. Franklin-társulat. 

Magya r Tőzsde i Közlöny. Szerk. 
Hilrich H. K. Nyomt. Fried és Krakauer. 
XIX. évf. Havonként 2-er magyar és 
német szöveggel. Ára 1 frt. 
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Vadász-Lap. Szerk. Egerváry Gyula ; 
kiadó-tulajd. Sárkány Jários Ferencz és 
Egerváry Gyula. Nyomt. a Pallas. Minden 
hó 5-, 15- és 25-én. XIX. évf. Ára 6 írt. 

"Vállalkozók Lapja. Szerk. és kiadó-
tulajd. Lakatos Lajos; kiadó tulajd. Laka
tos L. és Salzer I. Nyomt. a belvárosi 
ny. XIX. évf. Ara 8 frt. 

Büntető Jog Tára. Szerk. és kiadja 
Németh Péter. XIX. évf. Nyomt. a Pesti 
Lloyd társulat. Ára 8 frt. 

Magya r Kereskedők Lapja. Szerk. 
Kormos Alfréd. Nyomt. a fővárosi ny. 
XVIII. évf. Ára 8 frt. 

Magya r Pénzügy. Szerk. Kormos 
Alfréd. Nyomt. a fővárosi ny. XVIII. évf. 
Ára a »M. Múzeum Kereskedelmi és 
Hiteles Sorsolási Értesítő«-vei 10 frt. 

A M,. Mérnök- és Épi t ész-Egyle t 
Het i Értesítője . Szerk. Mihályi! József ; 
kiadja a Magyar Mérnök- és Építész-
Egylet. XVII. évf. Az egyesület tagjainak 
minden utánfizetés nélkül küldetik. Nyomt. 
a »Patria.« 

A Jog. Szerk. és kiadják dr. Révai 
Lajos és dr. Stiller Mór. Nyomt. a Pallas. 
XVII. évf. Ára 6 forint. 

Magyar Közigazgatás. Szerkesztő 
és kiadótulajd. Boncza Miklós. Nyomt. a 
Pahas. XVI. évf. Ára 8 frt. 

E r t e s i t é s a budapesti hitelezői véd
egylet tagjaihoz. Nyomt. Kálmán és társa. 
XVI. évf. Havonként kétszer. Az egylet 
tagjainak ingyen küldetik. 

Szülészek Lapja. Szerk. Mészáros 
Kálmán; kiadja a magyar szinész-egye-
sület központi igazgató tanácsa. Nyomt. 
Löblovitz Zsigmond XVI. évf. Minden 
10 napban. Ára 4 frt. 

Magya r Vas- és Gépújság. Szerk. 
és tnlajd. Nagel J. Nyomt. a pesti könyv
nyomda r. t. XVI. évf. Havonként 3-szor. 
Ára 6 frt. (Magyar és német szöveggel.) 

Magya r Nemzetgazda. Szerkesztő 
és kiadó-tulajdonos Mende Bódog. Nyomt. 
a Franklin-társulat. XV. évf. Ára 10 frt. 

He rkules . Testgyakorlási közlöny. 
Szerk. Porzsolt Jenő és Porzsolt Kálmán. 
XV. évf. Megjelen havonként kétszer. 
Nyomt. Fritz Ármin. Ára 4 frt. 

Magya r Dohány-Ujság. Szerk. és 
kiadó-tulajd. Daróczi Vilmos. Nyornt. 
Márkus Samu. XV. évf. Megjelenik min
den hó 1-én és 16-án. Ára 6 frt. 

Ü g y v é d e k Lapja. Szerk dr. Wolf 
Vilmos és dr. Löwy Gábor. Nyomt. 
Márkus Samu. XV. évf. Ára 6 frt. 

A Fővá ros . Szerk -kiadótulajdonos 
Pichler N. István. XIV. évf. Nyomt. Gross 
és Grünhut. Ára 4 frt. 

Gyógyszerészi Közlöny. Szerk. és 
kiadja K. Karlovszky Géza; segédszerk. 
Grósz Samu. XIV. évfolyam. Nyomt. 
Pallas. Ára 8 frt. 

Pannón i a . A fővárosi váltóüzlet
társaság sorsolási tudósítója. Szerk. Adler 
Gyula. Nyomt. Károlyi György. XIV. évf. 
Havonként 2—3-szor. Ára 2 frt. 

Vendéglősök Lapja. Szerk. tulajd. 
Ihász György. Nyomt. Márián György. 
XIV. évf. Ára 6 frt. 

Katonai Lapok. Szerk. Cerri Gyula ; 
kiadó Várnai F. nyomdász. XIII. évf. 
Minden hó 1., 10. és 20-án. Ára 8 frt. 

Orvosi H e t i Szemle . Szerk. és ki
adó: dr. Flesch Nándor. Nyomt. a Pallas. 
XIII. évf. Ára 8 frt. 

Szá rnyasaink. Szerk. Parthay Géza, 
Az országos baromfitenyésztési központ 
hivatalos közlönye. Nyomt. a fővárosi 
ny. XIII. évf. Havonként kétszer. Ára 4 frt. 

Magya r Ipar . »Iparügyek« Szerk. 
Gelléri Mór; Nyomt. Neumaver Ede. 
XII. évf. Ára 6 frt. 

Magya r Ki rály i Ál lamvasu tak 
Hiva ta lo s Lapja. Kiadja a magyar kir. 
államvasulak igazgatósága. Nyomt. Rigler 
József Ede. XII. évf. Havonként 4—5 
szám. Hivatalból küldetik. 

Sorso lási Közlöny. Kiadó-tulajdonos 
Beiméi Lajos. Nyomt. Kaufmann József. 
XII. évf. Minden húzás után. Ára 1 frt. 

Budapes t i Lakáshi rde tő. Szerk. és 
laptulajd. Weiss Mór. XII. évf. Havon
ként háromszor magyar és német nyel
ven. Ára 4 frt. Nyomt. Pallas. 

Zene lap. Szerk. és kiadó-tulajd. Ságh 
József; társszerk. Langer Viktor. Nyomt. 
Valter Ernő. XII. évf. Havonként 3-or. 
Ára 4 frt. 

N y e r e m é n y . Kiadó és tulajdonos: 
Fuchs H. váltóháza. Nyomt. Károlyi 
György. XI. évf. Ára 2 frt. 

Pénzügyi Ú t m u t a t ó . Szerk. és ki
adja Lendvay Sándor. Nyomt. a Pátria. 
XI. évf. Ára 1 frt 50 kr. 

Kávés ipa r Szakközlöny. Szerk. 
Wagner József. Nyomt. Buschmann F. 
XI. évf. Havonként kétszer. Ára 6 frt. 

Techno lógiai Lapok. Szerk. és 
kiadja Táborsky Ottó. Nyomt. : Kertész 
József. X. évf. Havonként kétszer. Ára 8 frt. 

Pöldmive lés i E r tes i tő. Kiadja a 
földmivelésügyi m. kir. ministerium. IX. 
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évf. Hivatalból küldetik. Nyomt. a 
Franklin t. 

Fővárosi Közlöny. Budapest főváros 
hivatalos lapja. Szerk. Hajnal István; 
kiadja Budapest főváros közönsége. IX. 
évf. Hetenként kétszer. Nyomt. a pesti 
könyvnyomda r. t. Ára 6 írt. 

Tűz rendésze t i Lapok. Szerk. és lap
tulajdonos Breuer Szilárd és Markusovszky 
Béla. Nyomt. Gross és Grünhut. IX. évf. 
Havonként kétszer. Ára 3 írt. 

Adók és I l l e tékek Közlönye. 
Szerk. és kiadó Roth Albert; IX. évf. 
Havonként kétszer. Ára 5 frt. Nyomt. Mar-
kovits és Garai. Magyar ésnémet szöveggel. 

Magyar Fém- és Gépipar . Szerk. 
és kiadó-tulajd. Fekete Adolf. Nyomt. 
Fuchs Samu és társa. IX. évf. Havonként 
kétszer. Ára 6 frt. 

Gyako r ló Orvos. Szerk. és kiadó-
tulajd. dr. Roth Adolf; IX. évf. Nyomt. 
Károlyi György. Havonként kétszer. 
Ingyen küldetik. 

Magya r Pénzügyő r . Szerk. Iklódy 
Győző. Nvomt. Hunvadi Mátyás ny. IX. 
évf. Ára 6 frt. 

Szinészeti Közlöny. Szerk. és kiadó-
tulajd. Réthy L. Pál, hely. szerk. Radó 
Pál; nyomt. Müller Károly. IX. évf. 
Havonként 2-szer. Ára 4 frt. 

A Vendéglős . Szerk. és kiadó-tulajd. 
Wagner József. IX. évf. Havonként 2-szer. 
Nyomt. Buschmann F. Ára 6 frt. 

Adóügy i Szaklap. (Italmérés.) Szerk. 
Hoffmann Mihály Miksa; kiadó-tulajd. 
dr. Hoffmann A. VIII. évf. Nyomt. Márkus 
Samu. Ára 6 frt. 

Vizügyi és Hajózási Közlöny. 
Szerk. és kiadó-tulajd. Krisztinkovich 
Antal. Nyomt. az Athenaeum. VIII. évf. 
Ára 8 frt. 

A Czipész. Fel.-szerk. Berkó József; 
kiadó-tulajd. a »Czipész« alapitói. VIII. évf. 
Havonként kétszer. Nvomt. a Gutenberg. 
Ára 1 frt 40 kr. 

É r tékpapir Szemle. Szerk. Kormos 
Gyula. Nyomt. Hunnia. VIII. évf. Havon
ként 2-er' Ára 1 frt. 

Gyümölcske r tész . Szerk. Molnár Ist
ván; kiadja a földmivelésügyi magyar 
kir. minisztérium. VIII. évf. Nyomt. az 
Athenaeum. Havonként kétszer. Ára 1 frt. 

Zsidó Hiradó. Szerk. Viador. (Weisz 
Dániel.) Nyomt. a »Hunnia« ny. VIII. évf. 
Ára 6 frt. 

Köztelek. Főszerk. és a kiadásért 
felelős Forster Géza; szerk. Szilassy Zol

tán. Az orsz. magyar gazdasági egyesület 
tulajdona. Nyomt. a Pátria. VIII. évf. 
Hetenként kétszer. Ára 10 frt. 

Magya r ke reskede lmi Múzeum. 
Szerk. Sasvári Ármin; kiadja a Magyar 
kereskedelmi múzeum igazgatósága. 
Nyomt. a Légrády testvérek. VIÍI. évf. 

Magya r Ki rály i Adóh iva ta lok 
Lapja. Szerk. és kiadja Dr. Exner Kor
nél; Nyomt. Márkus Samu. VIII. évf. 
Havonként kétszer. Ára 4 frt. 

Magya r U tazó Kereskedő. Szerk. 
dr. Gutmann Adolf; kiadja a magyaror
szági utazók egyesülete. Nyomt. a pesti 
Lloyd-társulat ny. VIII. évf. Havonként 
kétszer. Ára 4 frt. 

A Mi Zászlónk. A magyar demokrata 
munkáspárt közlönye. Szerk. Szikora 
Zoltán; kiadó Engel Tóbiás. Nyomt. 
Weissenberg. VIII. évf. Ára 1 frt 80 kr. 

Italmérés . Adóügyi szaklap. Szerk. 
Hoffmann Mihály Miksa; r kiadó-tulajd. 
dr. Hoffmann A. VII. évf. Ára 6 frt. 

Magya r Czipész-Ujság. Szerk. 
Szenes Izidor. Nyomt. Fritz Ármin. VII. 
évf. Havonként 2-szer. Ára 4 frt. 

Magya r Czukor ipar . Szerk. és kiadó 
dr. Telbisz János. Nyomt. Buschmann 
F. VII. évf. Havonként 3-szor. Ára 6 frt. 
(Magyar s német szöveggel.) 
.Társulati Értesitő. Szerk. dr. Gyürky 

Ödön; kiadja a Szent-István-Társulat. 
Nyomt. Buschmann F. VII. évf. Havon
ként 2-szer. Ára 2 frt. 

Do l iányá rusok Közlönye. Szerk. 
és kiadó-tulajd. Hatsck Adolf. Nyomt. 
Neumayer Ede. VI. évf. Havonként 3-or. 
Ára 2 frt 50 kr. 

Fodrász Újság. Szerk. Dombay Béla ; 
kiadja a Vörösmarty ny. VI. évf. Havon
ként 2-szer. Ára 4 frt. 

Fő- és Székvá ros i Hí r l ap . Szerk. 
és kiadó-tulajd. Békéi Soma. VI. évf. 
Nvomt. Schlesinger és Kleinberger. Ára 
6 frt. 

He rmes. Sorsolási értesitő. Szerk. és 
tulaj d. Fleissig Sándor. VI. évf. Nyomt. 
Wodianer F. és fia. Ára 4 frt. 

Hivata lo s Közlöny. Kiadja a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium. 
VI. évf. Havonként 2-szer. Ára 2 frt 
50 kr. 

Kincsem Sport lap. Szerk. Pálmai 
Henrik: tulajd. Kincsem-kiadó vállalat. 
VI. évf. Nyomt. Valter Ernő. Ára 8 frt. 

Nemzetközi Művésze t i Szemle. 
Főszerk. Valentin Lajos; fel. szerk. Mis-
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kolczi Henrik. VI. évf. Havonta 2-szer. 
Ára 4 írt. (Magyar és német szöveggel.) 

Hungária. A »Hungária« magyar
országi sütőiparos-egylet szaklapja. Szerk. 
Mezey László. VI. évf. Nyomt. a Minerva. 
Ára í frt. 

Magyar Kerékpáros és Ath le t i -
kai Sport. Szerk. dr. Korchmáros 
Kálmán. VI. évf. Nyomt. Gutenberg. Ára 
4 frt. (Múlt évben Szombathelyt jelent 
meg.) 

Magya r Közlöny. Szerk. Virág 
Gyula és Virág Bertalan. Nyomt. Schle
singer és Kleinberger. VI. évf. Havonként 
3-or. Ára 8 frt. 

Magya r Malom és Gazdasági Ér-
tesitő. Szerk. Gondos Jenő; kiadó-tulajd. 
Weiss Lajos. Nyomt. Brózsa Ottó. VI. évf. 
Havonként 2-szer. Ára 6 frt. (Magyar és 
német szöveggel.) 

Mészárosok és Hentesek Lapja. 
Lapvezető: Komáromi Sándor; szerk. 
Sas (Schatz) Ármin. VI. évf. Nyomt. 
Magyar nyomda. Ara 6 frt. 

Szabók Szaklapja. fe-erk. Honti 
Géza. Nyomt. a Gutenberg ny. VI. évf. 
Havonként 2-er. Ára 1 frt 20 kr. (Magyar
es német szöveggel.) 
Vas- és Fémmunkások Szaklapja. 

Szerk. Schimek Károly; laptulajd. »A ma
gyarországi vas- és fémmunkások intéző 
bizottsága«. Nyomt. Gutenberg. VI. évf. 
Havonként kétszer. Ára 1 frt 20 kr. 

Gyógyszerészeti Értesitő. Szerk. és 
tulaj d. Lukács István. VI. évf. Havonként 
2-szer. Nyomt. a belvárosi ny. Díjtalanul 
küldetik. 

Néplap. Gazdasági heti közlöny. Szerk. 
István gazda. V. évf. Nyomt. Franklin
társulat. Ára 1 írt 50 kr. 
Sport-Világ. Szerk. és kiadja a »Sport-

Világ társaság«; képviseli Iszer Károly. 
Nyomt. a pesti Lloyd-társaság. V. évf. 
Ára 4 frt. 
Állategészségügyi É r tes i tő. Kiadja 

a kereskedelmi m. kir. minisztérium. V. 
évf. Hivatalból küldetik. Nyomt. Légrády-
testvérek. 

Bőr ipar . Szerk. és kiadó Meiler Jérôme. 
Szerk. Europa. V. évf. Havonként 3-szor. 
Ára 6 frt. (Magyar és német szöveggel.) 

Divat-TJjság. Szerk. Csepreghy Fe-
renczné; kiadó-tulajd. Rákosi, Jenő. 
nyomd. V. évf. Havonként 2-szer. Ára 4 frt. 

A »Hermes« magyar általános váltó
üzlet részvény-társaság pénzügyi közlönye 
és sorsolási Értesítője. Szerk. Guttmann 

Lajos. V. évf. Nyomt. a Franklin. Ára 
2 frt. 

Hite les Me rku r . Szerk. Hecht S.; 
kiadó és tulajd. Hecht-bankház. V. évf. 
Havonként, 2-er. Nyomt. Spitzer és 
Somogyi. Ára 2 frt. 

Magya r Bő r ipa r . Főszerk. és kiadó-
tulajd. Leitersdorfer Lipót; szerk. Wiesel 
Károly. V. évf. Havonként 3-szor. Hun
gária nyomda. Ára 6 frt. (Magyar és 
német szöveggel.) 

Magya r Fake reskedő. Szerk. és 
kiadó tulajd. Székely Ignácz. V. évf. 
Havonk. 2-szer. Fővárosi nyomda. Ára 
7 frt. 

Magya r Gazdák Lapja. Főszerk. és 
tulajd. Herényi Gothárd Sándor; fel. szerk. 
Szabó Ferencz. V. évf. Nyomt. Hornyánszky 
Viktor. Ára 8 frt. 

Magya r Közlekedés. Szerk.Hunyady 
Ferencz; kiadja a lap kiadó-vállalata. 
Nyomt. Schmelcz, és Scbillinger. V. évf. 
Havonként 3-or. Ára 5 frt. 

Magya r Mezőgazdák Szöve tkeze
tének Üzlet i Értesítője. Szerk. fel. 
Vidats Elemér. Nyomt. a Pátria. V. évf. 
Havonként 2-er. A tagok ingyen kapják. 

Magya r Sport lap. Szerk. Horváth 
H. József, kiadó-tulajd. a Magyar Sportlap 
kiadó vállalat. Nyomt. a Pátria. IV. évf. 
Ára 6 frt. 

Mo lná rok Lapja. Az »Országos Mol
nár-Egyesület Hivatalos Közlönye.« Szerk. 
és laptulajd. Jutassy Ödön. Nyomt. a 
Pátria. V. évf. Havonként 2-szer. Ára 4 frt. 

Pénzügyi Hi r lap . Szerk. Lendvay 
Sándor; kiadó-tulajd. a »Pénzügyi Hirlap« 
részvénytársaság. V. évf. Havonként két
szer. Ára 1 frt. 

Rendő r i Lapok. Kiadó-tulajd. Mezei 
Sándor; szerk. Guthilmre. V. évf. Nyomt. 
Légrády testv. Ára 7 frt. 

Pénzügyi Hi r lap . Kiadja és szer
keszti Lendvay Sándor Nyomt. a Pátria. 
V. évf. Havonként 2-er. Ára 1 frt 50 kr. 

Zenélő Magya rország. Szerk. és 
kiadó Klökner Ede. Nyomt. Kunosy Vil
mos és fia. V. évf. Havonként 2-er. Ára 
4 frt. 

Sebészet. Szerk. és kiadó dr. Kertész 
József. IV. évf. Ára 10 frt. 

Békehí rnök. Szerk. Udvarnoki 
András és Csopják Attila. Nyomt. Fritz 
Ármin. IV. évf. Havonként 2-szer. Ára 1 
frt 80 kr. 

Biztosítási és Közgazdasági 
Lapok. Szerk. Török Jenő Endre. Nyomt. 
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Fuchs Samu és társa. IV. évf. Havonként 
2-er. Ára 10 frt. 

Évszak. Divat- és kézimunka folyó
irat. Szerk. Faylné Hentaller Mária; kiadó 
Haraszti Károly. Nyomt. Márkus Samu. 
IV. évf. Havonként 2-szer. Ára 4 frt. 

Háztartás. Szerk. Kürthy Emiiné ; ki
adó-tulaj d. a Magyar nyomda. IV. évf. 
Havonként 3-szor. Ára 6 frt. 

Magántisztviselők Lapja. Főszerk. 
Kreutzer Lipót és Bálint Dezső. Nyomt. 
Gelléri és Székely. IV. évf. Havonként 
2-szer. Ára 4 frt. 

Magya r Gazdák Közlönye. Szerk. 
és laptulajd. Herczeg Sándor. Nyomt. az 
Árpád ny. IV. évf. Havonként 3-or Ára 
5 Irt. 

A Kert. Szerk. és tulaj d. Mauthner 
Ödön; fel. szerk. Igali Szvetozár. Nyomt. 
a Kosmos. IV. évf. Havonként kétszer. 
Ára 4 írt. 

Magya r Közveti tő Újság . Szerk. 
és kiadó Gerő József. IV. évf. Havonként 
2-szer. Országos ügyvédi nyomda. Ára 
5 frt. 

Magya r Téglaipa r és Épi tők 
Közlönye. Szerk. Kállai Leó és Krausz 
Jakab; kiadó E. Misráhy. Nyomt. Fuchs 
Samu és társa. IV. évf. Havonként 2-er. 
Ára 6 frt. (Magyar és német szöveggel.) 

Vállalkozók Közlönye. Szerk. 
Komor Marczeil; kiadó-tulajd. Várnai F. 
nyomdász. IV. évf. Ára 6 frt. 

Epi tő munkás . Szerk. Schwartz 
Ambrus; kiadó Körösi. Nyomt. a Guten
berg. III. évf. Havonként kétszer. Ára 
1 frt 40 kr. (Magyar és német szöveggel.) 

Nemze tköz i Fürdő-Lapok. Szerk. 
és kiadó: Hohlfeld Lajos. Nyomt. Eckstein 
Bernát és fia. III. évf. Havonként 3-szor. 
Ára 6 frt. (Magyar és német szöveggel.) 

Pénzügy i Újság. Szerk. Parlaghy 
Vilmos; laptulajd. a Pénzügyi Újság ki-
adó-vállalata. Nyomt. Schlesinger és 
Kleinberger. III. évf. Havonként 2-er. Ára 
1 frt öO kr. 

Pol i t echn ika i Szemle. Szerk. 
Dubszky Alfred Ottó és társai, Nyomt. 
Fővárosig nyomda. III. évf. Havonként 
3-szor. Ára 8 frt. 

Sportélet. Szerk. Őszi Kornél. Nyomt. 
a Kosmos. III. évf. Ára 12 frt. 

Szabadalmi Közlöny . Szerk. Frecs-
kay János. Nyomt. a Pallas. III. évf. 
Ára 10 frt. 

Székesfővárosi Lakáshi rde tő. 
Szerk. Friedenstein Vilmos nyomdász. 

III. évf. Havonként 3-szor. Ára 3 frt. 
(Magyar és német szöveggel.) 

A Szijgyár tó és N y e r g e s . Szerk. 
Szép János. Nyomt. Löbl Mór. III. évf. 
Havonként 2-szer Ára 5 frt. (Magyar és 
német szöveggel.) 

Un ió . Szerk. Tagányi Árpád. A sütők, 
czukrászok és mézeskalácsosok ipartes
tülete hivatalos szakközlönye. Nyomt. 
Neumayer Ede. III. évf. Havonként 2-er 
Ára 4 frt. (Magyar és német szöveggel.) 

Á l l a m i Tisz tviselők Közlönye . 
Szerk. dr. Molnár Gyula; kiadja: Országos 
ügyvédi ny. II. évf. Ára 5 írt 

Allás tka resők Lapja. Szerk. kiadók : 
Horváth József és Szlávik János II. évf. 
Nyomt. Pátria. Ára 4 frt. 

Belügy i Közlöny. Szerk. dr. Né-
methy Károly; kiadja a m. kir. belügy-
ministerium. Nyomt. a Légrády-testvérek. 
II. évf. Havonként 2-er. Hivatalból kül
detik. 

Budapes t i Házfe lügyelők Lapja. 
Szerk. Horváth József; kiadótulajd. Nyomt. 
a Patria. II. évf.Havonkint 3-szor.Ára 4 frt. 

F ö l d m ű v e l ő k Szaklapja. A ma
gyarországi szoczialdemokrata földműve
lők szaklapja. Szerk. Csizmadia Sándor. 
Nyomt. Gutenberg. II. évf. Havonként 
2-szer. Ára 80 kr. 

Fűsze rke reskedők Lapja. Szerk. 
Bolgár K. Nyomt. Wendt _ és Bergsmann, 
II. évf. Havonként 2-er. Ára 4 frt. 

Háztu lajdonosok Lapja. Főszerk. 
Gerő Mór; fel. szerk. Kompolthy Gusztáv. 
II. évf. Nyomt. az Országos ügyvédi 
nyomda. Ára 6 frt. 

Gyo rs í rásza t i Hir lap. Szerk. Bo-
senthal Mór. II. évf. Havonként 2-er. 
Nyomt. a fővárosi ny. Ára 2 frt 50 kr. 

Hiva ta los Vásá rcsa rnok É r te -
si tő. Szerk. Budapest Székes-főváros 
vásárcsarnokainak igazgatósága; kiadja: 
Budapest székes főváros közönsége. II. évf. 
Hetenként 2-szer. Nyomt. az Athenaeum. 
Ára 4 frt. 

A Hol land i é le tb iz tosí tó rész
vény- tá r saság E r tes i tője képviselői 
részére. II. évf. (Magyar és német szö
veggel.) 

A Jövő . Társadalmi és tudományos 
felekezeti hetilap. Szerk. Dr. Weiszberg 
Gyula. Nyomt. Neumayer Ede. II. évf. 
Ára 6 frt. (Megszűnt.) 

Ke reskedő és Iparos. Szerk. Ordódy 
Antal és Trietsch Samu. Nyomt. Minerva. 
II. évf. Ára 10 frt. (Megszűnt.) 
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Lakatosok Lapja. Szerk. és lap
tulaj d. Pap Tamás. Nyomt. Valter Ernő 
II. évf. Havonként 2-er. Ara 5 frt. 

Magyar Biztosítási Hirlap. Szerk. 
László Mihály; tulajd. Gelléri J. Nyomt. 
. . . . II. évf. Havonként. 2-er. Ára 5 frt. 

M a g y a r Iparoktatás. Az országos 
iparoktatási tanács hivatalos közlönye. 
Szerk. Szterényi József. Nyomt. a Klein 
testvérek. II. évf. Havonként 2-er. Ára 5 frt. 

Magya r Asztalosok és Kárpito
sok Lapja. Szerk. Ligeti Ignáez. Nyomt. 
Fritz Ármin. II. évf. Havonként 2-er. Ára 
ö frt. 

Magya r Közgazdaság. Szerk. Máté 
Lajos; kiadja a »Magyar Közgazdaság« 
vállalat. Nyomt. Hornyánszky Viktor. II. 
évf. Havonként 3-or. Ára 8 frt. 

Magya r K r i t ika. Szerk. Benedek 
Elek; kiadja a szerkesztő-és kiadó-bizott
ság. II. évf. Havonként 2-er. Ára 5 frt. 

Magya r Orvosi Revue. Szerk. 
dr. Mahler Gyula. Nyomt. Neumayer 
Ede; kiadja Franke Pál. II. évf. Havon
ként 2-er. Ára 4 frt. 

Az Osz tálysorsjáték. Szerk. kiadja 
Lukács Vilmos, az Osztály sorsjáték kiadó
hivatala. Nyomt. Lukács Vilmos. II. évf. 
Havonként 2-szer. Ára 5 frt. (Magyar és 
német szöveggel.) 

Pénzügyi Ellenőr . Főszerk. báró 
Fiáth Gyula; fel. szerk. Török István. 
Nyomt. Pátria. II. évf. Havonként 2-er. 
Ára 2 frt. 

Rej telmes Vi lág . Főszerk. báró 
Mikos János; segédszerk. Hoffmann Ottó; 
kiadó-tulajd. Déri L. Anna. II. évf. Nyomt. 
a Hunnia ny. Havonként 2-er. Ára 6 frt. 

Szinházi Lapok. Szerk. Forrai Soma. 
Nyomt. Valter Ernő. II. évf. Naponként. 
Ára 18 frt. 

Szövetkeze t i Szemle. Szerk. és 
laptulajd. Wechsler Gyula. II. évf. Havon
ként kétszer. Nvomt. Fried és Krakauer. 
Ára 6 frt. 

A Természe t , állattani és vadászati 
folyóirat. Szerk. Dr. Lendl Adolf és csik-
szentsimonyi és ernyesi Lakatos Károly. 
II. évf. Havonként 2-er. Nyomt. Markovits 
és Garai. Ára 3 frt. 

Vas- és Fémmunkások Szak
lapja. Szerk. Teszársz Károly, Nyomt. 
Neumayer Ede. laptulajd. II. évf. Havon
ként 2-szer. Ára 1 frt 20 kr. 

Vásá rcsa rnoki Ér tesi tő. SzerL és 
kiadó-tulajd. Pártos Nándor. II. évf. Ára 
4 frt. 

Vasutasok Lapja. Szerk. Boross 
Vilmos és Csoór Gáspár. II. évf. Ára 4 frt. 

Fővá ros i Tudósi tó . Napilap. Szerk. 
és kiadja: dr. Bartha Sándor. I. évf. 
Nyomt. a belvárosi könyvny. 

Ál talános Szeszipar i Közlöny . 
Szerk. és kiadó: Goldfinger Gábor. I. évf. 
Havonként 2-er. Nyomt. Pátria. Ára 7 
frt. (Magyar és német szöveggel.) 

Bé rkocs i Ipar . Szerk. és kiadó-
tulajcl. vaszidai Vaniss r Károly. Nyomt. 
Vörösmarty-ny. I. évf. Ára 4 frt. 

Biz tos í tási Hi r lap . Szerk. Havas 
Zsigmond. Nyomt. Löbl Dávid. I. évf. 
Havonként 2-er. Ára 3 frt. 

B u d a p e s t i H á z t u l a j d o n o s o k 
Lapja. Szerk. Zompolthy Gusztáv és 
Gerő Mór. Nyomt. Kossuth Lajos nvomda. 
I. évf. Ára 6 frt. 

Budapes t i Kerékpáros. Szerk. és 
kiadja Bachi Lajos. I. évf. Nyomt. Kálmán 
M. és társa. Magyar és német szöveggel. 
(Megszűnt az 1. számmal.) 

Cen t imé te r . Szerk. Luzny Antal; 
laptulajd. Stikarovszky János. Nyomt. 
Kálmán M. és társa. I. évf. Ingyen kül
detik. 

Czipész Szaklap. Lapvezér Horváth 
János; szerk. felelős Bodh József. Nyomt. 
Bichler I. I. évf. Havonként 2-er. Ára 
4 frt. 

Famunkások Szaklapja . Szerk. 
és kiadó: Steinberger Sándor. I. évf. 
Nyomt. Gutenberg. Havonként 2-er. Ára 
1 frt 40 kr. (Magyar és német szöveggel.) 

Faügy i Szem le . Kiadó és Főszerk. 
Weiner Arthur ; fel. szerk. Pollacsek Jenő. 
Nyomt. Gelléri és Székely. I. évf. Havon
ként 2-er. Ára 8 frt. 

Földhi tel . Főszerk. dr. Almásy Péter ; 
fel. szerk. Kotay A. Antal; kiadó-tulajd. 
Kőhalmi Horváth Dezső. I. évf. Havon
ként 2-er. Nyomt. a Vörösmarty ny. 
Ára 3 frt. 

Fuva rozás i Közlöny. Szerk. Szántó 
Géza; kiadó-tulajd. Kovács Károly. Nyomt. 
Neuwald Illés. J. évf. Ára 6 frt. 

Fü rdő i Szem le . Szerk. Vértes Dezső ; 
kiadja: a magyar fürdők központi kép
viselősége. I. évf. Havonként 2-er. Nyomt, 
Gutenberg. Ára 8 frt. 

He t i Szórakoz ta tó . Szerk. Bétlaki 
Ferencz. Nyomt. Márián György. I. évf. 
(Megszűnt.) 

Hiva ta lo s É r tes i tő . Kiadja a cs. 
kir. szab. Kassa-oderbergi vasút. 1. évf. 
Nyomt. a Pesti könyvny. r. t. 
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Iparosifjusági Lapok. Szerk. és 
kiadja Szabó Sándor. I. évf. Nyomt. a 
Wesselényi-ny. Ára 2 frt 40 kr. 

Italmérők és I ta lá rusok Köz
lönye . Szerk. Kral László és Gyulai! 
Ferencz; kiadó-tulajd. Hevess Sándor 
I. évf. Nyomt. Wendt és Bergsmann. 
Havonként 2-er. Ára 3 frt. (Magyar és 
német szöveggel.) 

Kenyér . Munkások és proletárok 
hetilapja. Szerk. és kiadó: Villám. Nyomt. 
Weiszenberg Ármin. A. I. évf. Ára 3 frt. 

Kocsigyártás . Főszerk. Bodolló 
Endre; fel. szerk. Török István. I. évf. 
Nyomt. a Vörösmarty ny. Havonként 2-er. 
Ára 6 frt. 

Magya r Biztosító. Szerk. Herszeg 
Jenő. Nyomt. Radó Izor. I. évf. Ára 
6 frt. 

Magya r Czipészek Szaklapja 
Szerk. Depóid József. Nyomt. Bichler J. 
I. évf. Havonként 2-er. Ára 4 frt. 

Magya r Föld. Szerk. Somogyi János 
nyomdász. I. évf. Egyes szám 2 kr. 

Magya r Hajózás. Szerk. és kiadja 
Gonda Béla. Nyomt. Neuwald Illés. I. évf. 
Havonként 2-er. Ára 6 frt. 

Magya r Jogász. Szerk. és kiadó
tulajdonosok dr. Horváth Gyula és 
dr. Ödönfi Miksa. I. évfolyam. Országos 
ügyvédi nyomda. Ára 6 frt 

M. kir . szabadalmi hivatalban 
közzé te t t talá lmányok kivona tos 
le irása. Szerk. és kiadja Edvi Illés 
István. Nyomt. Pesti könyvny. r. t. I. évf. 
Ára 16 frt. 

Magya r Munkások Lapja. Szerk. 
Lázár Vilmos. Nyomt. Fritz Ármin. I. évf. 
Ára 4 frt. 

Magya r Sakk-Újság. Szerk. és 
kiadó-tulajd. Seress Imre. Nyomt. Márián 
György. I. évf. Ára 4 frt 50 kr. 

Magya r Szesz termelő. Kiadásért 
és szerkesztésért feleló's Rubinek Gyula; 
Nvomt. a »Pátria.« Havonként 2-er. I. évf. 
Ára 5 frt. 

Magya r U tazási Közlöny. Utazási 
központi iroda hivatalos közlönye. Szerk. 
Kövér Viktor. Nyomt. id. Poldini Ede és 
társa. I. évf. Havonként 2-er Ára 2 frt. 

Mun ic ipia . Főszerk. J. Virág Béla; 
szerk. Wohl Manó. Nyomt. Várnay L. 
I. évf. Ingyen küldetik. 

M u n k a és Élet. Szerk. fel. Csete 
Lajos; kiadja Hunteszhágen I. Nyomt. 
Weissenberg Ármin. I. évf. Ára 6 frt. 

Munkás Hi r lap . Szerk. Leichter 

Lipót és Klinger Hugó Nyomt. Gold-
schmidt Lipót. I. évf. Ára 2 frt 40 kr. 

Műcsarnok. Az országos magyar 
képzőművészeti társulat lapja. Szerk. 
Ambrozovics Dezső. Nyomt. a Budapesti 
Hirlap ny. I. évf. A társulat tagjai ingyen 
kapják. 

Műszaki Közlemények. Szerk. 
Pataky H. és W. és dr. Wirkmann József. 
Nyomt. Schlesinger és Kleinberger. I. frt. 
(Kézirat gyanánt újságok részére.) 

Műveíődés . Szerk. Gellért Jenő. 
Nyomt. Löblovitz Zsigmond. I. évf. Ára 
5 frt. 

Művésze t i Tudósi tó. Szinházi, 
zenei, képzőművészeti és irodalmi napilap. 
Szerk. Kereszty István és Báron Rezső. 
Kiadja Szerencsy József. Nyomt. Belvárosi 
ny. I. évf. Ára 6 frt. (Megszűnt.) 

N e m z e t i Szemle. A nemzeti szövet
ség értesitője. Szerk. Déri Gyula; kiadó-
tulajd. Leidenfrost J. Nyomt. a Belvárosi 
ny. I. évf. Havonként 2-er. Ára 8 frt. 

Nemze tköz i V a s ú t i és Hajózási 
Ú t m u t a t ó . Szerk. Ekker Lipót és 
dr. Dick Zsiga. Nyomt. Weisz és Feldmann. 
I. évf. Havonként 3-or. Ára 3 frt. (Magyar 
és német szöveggel.) 

Népakara t . (Veszprém.) Szerk. Takács 
Szilveszter. Nyomt. a Vörösmarty ny. 
I. évf. Ára 3 frt. 

Országos ke reskedelem, ipa r és 
pénzügy. Szerk. Pallay Mihály. Nyomt. 
Korvin testvérek. I. évf. Ára 8 frt. 

Országos Közgyű lés i Hi r lap . 
Szerk. és lap tulaj d. Balázs Géza. Nyomt. 
a Pátria. I. évf. Ára 12 frt. 

Őrálló. A szinész-egyesület érdekeit 
védő szaklap. Szerk. és kiadó-tulajd. 
Hajnal István. Nyomt. Valter Ernő. I. évf. 
Havonként 3-or. Ára 2 frt. 

Se r téske reskedők és Tenyész tők 
Lapja. Szerk. és kiadják: Pap Tamás 
és Nagy László. Nyomt. Valter Ernő. 
I. évf. 8 frt. 

S ta r t . Főszerk. és kiadó tulajd. 
dr. Bauer József; fel. szerk. Halász Zsig
mond. Nyomt. a Magyar nyomda. I. évf. 
Ára 4 frt. 

Székesfővárosi Házfe lügyelők 
Lapja. Szerk. Palotai Csorba Ákos; 
laptulajd. kiadó: Gubek István. Nyomt. 
Valter Ernő. Havonként 3-or. Ára 4 frt. 

Szinházi É r tes i tő . Szerk^ dr. Szabó 
Imre*)kiadja Tauber Gyula. Nyomt Gold-
schmidt L. I. évf. Egyes példány 5 kr. 
(Megszűnt.) 

X %s ̂u-)2s l^j~»^_Oo<v-A 
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Tipp-Lap. Szerk. balmazújvárosi és 
jaki Tóth József. Nyomt. Valter Ernő. 
I. évf. Lóverseny alkalmával naponként. 
Ára 6 frt. 

Vasút. Szerk. Keleti Ö. Lajos. Nyomt. 
a Magyar ny. I. évf. Ára 8 frt. 

Versenylapok. Főszerk. Fenyő 
Gyula; fel. szerk. Farkas Sándor; nyomt. 
Kaufmann József. I. évf. Ára 5 frt. 

Világosság. Védnök Báró Vay Ödön; 
főszerk. dr. Grönhut Adolf; fel. szerk. 
Tóvölgyi Titusz. Nyomt. Spitzer és 
Somogyi. I. évf. Havonként 2-er. Ára 4 frt. 

VIDÉKEN. 
Bányászati és Kohászati Lapok. 

A in. kir. bányászati Akadémia közlönye. 
(Selmecz.) Szerk. Litschauer Lajos. Nyomt. 
Joerges Ágost özv. XXXI. évf. Minden 
hónap 1. és 15-én. Ára 8 frt. 
A N y i t r a v ö l g y i Gazdasági Egy le t 

Közlönye. (Nyitra.) Szerk. báró Friesen
hof Gergely. Nyomt. az egyesület. XXIII. 
évf. Havonként kétszer. Ára 3 frt. 

Szőlősze t i és Borászati Lap. 
(Kassa.) Szerk. és kiadó-tul. Maurer János 
Nyomt. Forster, Wesselényi és társai Mis-
kolczon. XIX. évf. Ara 4 frt. 

Időjárási Nap tá r . Magyarország szá
mára. (Ó-Széplak.) Kiadja a nyitravölgyi 
gazdasági egylet agrármeteorologiai obser-
vatoriuma. XV. évf. Ára 4 frt. 

Közérdek. (Debreczen.) A magyaror
szági pinczérek szakközlönye. Szerk. és 
kiadó-tulajd. Than Gyula. Nyomt. Hoff
mann és r Kronovitz X. évf. Havonként 
kétszer. Ára 5 frt. 

Szeged i Jogász-Lapok. (Szeged.) 
Szerk. Reiniger Jakab. VII. évf. Nyomt. 
Endrényi Lajos. Ára 6 frt. 

1848—49. Tö r ténelmi Lapok. (Ko
lozsvár.) Szerk. Kuszkó István. VII. évf. 
Havonként kétszer. Ára 4 frt. 

Magya r Műke r tészek és Ker
tészgazdák Országos Szakköz
lönye. (Szeged.) Szerk. Mayer Mik
lós; laptulajdonosok a magyar műkerté
szek. Nyomt. Schulhof Károly. VII. évf. 
Havonként 2-szer. Ára 3 frt. 

Pályázat . (Székesfehérvár.) A magyar 
izr. hitközségi hivatalnokok közlönye. 
Szerk. Péterfi J. ; kiadó:tulajd. Singer 
Ede nyomdász. VIÍ. évf. Ára 4 frt. 

Gazdasági É r tes i tő . (Nyíregyháza.) 
Szerk. Simitska Endre; kiadja a felső-ti-
sza-vidéki gazdasági egyesület. V. évf. 

Havonként 2-szer. Ára nem egyesületi 
ta?ok részére ö frt. 

Kerékpár-Spor t . (Pécs.) Szerk. és 
tulajd. Bolgár Tivadar. V. évf. Nyomt. 
Wessely és Horváth. Havonként 2-er. 
Ára 3 frt. 

Magya r Földbi r tokos . (Sopron.) 
Szerk. és kiadó-tulajd. Breuer Lajos. 
Nyomt. Blum Náthán. III. évf. Ingyen. 

E rdé ly rész i Ipa r lap. (Kolozsvár.) 
Szerk. Tussaí Gábor. II. évf. Havonként 
2-er. Ára 2 frt. 

Erdésze t i Újság. (Szászsebes.) Szerk. 
és kiadó-tulajd. Podhradszky Emil. Nyomt. 
Stegmann János. II. évf. Ára 4 frt. 

Jövó'nk. (Arad.) Szerk. és kiadó: Edvi 
Illés László. Nyomt. Gyulai István. II. 
évf. Havonként 2-er. Ára 4 frt. 

Közgazdaság i Köz lemények . 
(Beszterczebánya.) Szerk. dr. Holesch 
István; kiadja a beszterczebányai keres
kedelmi és iparkamara. II. évf. Havon
ként 3-or. Nyomt. a Hungária ny. Ára ? 

N e m z e t i Népneve lés . (Bács-To-
polya.) Szerk. Szó'liősi Jenő. Nyomt. Wil
helm Miksa. II. évf. Havonként 2-er. Ára 
2 frt. 

Délvidéki Sport . (Temesvár.) Szerk. 
Neuhausz Ernő és Osztie Andor. Nyomt. 
Csendes Jakab. I. évf. Havonként 2-er. 
Ára, 4 frt. 

É rdekeink. (Nagyvárad.) Szerk. Sz. 
Hermán Gyula és K. Kováts Ferencz; 
kiadó-laptulajd. Déry és Boros könyv
nyomdája. I. évf. Ára 4 frt. 

Iparosifjusági Lapok. Szerk. és 
kiadja Szabó Sándor. Nyomt. a Wesse
lényi ny. I. évf. Ára 2 frt 40 kr. 

Iparosok Közlönye. (Szabadka.) 
Szerk. Pataky Lénárd. I. évf. Nyomt. 
Székely Simon. Ára 3 frt. (Megszűnt.) 

Jövőnk. (Arad.) Kereskedelmi és ipari 
szemle. Szerk. és kiadó Edvi-IUés László. 
I. évf. Havonként 2-er. Nyomt. Gyula 
István. Ára 4 frt. 

Kamarai Közlemények. (Pozsony.) 
Szerk. fel. Jordán Károly. Havonként 2-er. 
I. évf. Nyomt. Edev István. Ingyen küldetik. 

Ke rékpá ros Újság. (Arad.) Szerk. 
Maurer Mihály; laptulajd. és kiadó az 
»Aradi kerékpár-club.« I. évf. Nyomt. 
Réthy L. és fia. Havonként 2-er. Ára 2 frt. 

Közgazdasági Közlemények. 
(Beszterczebánya.) Szerk. Dr. Holesch 
István; kiadja a beszterczebányai keres
kedelmi és iparkamara. Havonként 3-or. 
Nyomt. a »Hungária« I. évf. Ára . . . 

2 
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Magyar Borkereskedők Lapja. 
(Pécs.) Szerk. Nagy Sándor. Nyomt. Pécsi 
irod. és könyvny. r. t. I. évf. Havonként 
2-er. Ára 8 írt. (Magyar és német szö
veggel.) 

Magya r Földmivelő . (Szatmár.) 
Szerk. és kiadó-tulajd. Bodnár Gáspár. 
Nyomt. Morvái János. I. évf. Ára 2 frt. 

Népakarat . (Veszprém.) Szerk. és 
kiadó-tulajd. Takács S. Nyomt. a »Vörös
marty«-ny. I. évf. Ára 3 frt. 

Országos É r tes í tő . (Nagyvárad.) 
Ingyenes üzleti értesitó'. Szerk. és nyomt. 
Láng József. I. evf. Havonként kétszer. 

Tisztes Ipar. (Kassa.) Szerk. és lap-
tulajd. Konrády Lajos. I. évf. Ára 1 frt 
60 kr. 

Vasút i Folyóirat . (Miskolcz.) Szerk. 
és kiadó: Gedeon András. Nyomt. Fors
ter. Wesselényi és társai. I. évf. Havon
ként 2-er. Ára 7 frt. 

Összesen 257. 

VIII. VIDÉKI LAPOK 
(nem politikai tartalommal.) 

Debreczen -Nagy vá rad i Értesitő. 
(Debreczen.) Szerk. Nyiri Géz? kiadó
tulajdonos ZichermannH. LVI. évf. Nyomt. 
a város könyvny. Ára 2 frt. 

Zalai Közlöny. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. 
dr. Perényi József és dr. Villányi Henrik; 
kiadó ifj. W aj dits József nvomdász. 
XXXVII. évf. Ára 5 frt. 

Szepesi Hi rnök. (Lőcse.) Szerk. és 
kiadó-tulajd. Hoepfner Gusztáv. Nyomt. 
Reiss Jos. Th. XXXVI. évf. Ára 4 frt. 
(Magyar és német szöveggel.) 

Ung. (Ungvár.) Szerk. Lőrinczy Jenő; 
kiadó-tulajd. Székely és Illés nvomdászok. 
XXXVI. évf. Ára 4 frt. 

Borsod. (Miskolcz.) Szerk. Miskolczy 
Pál; kiadó-tulajd. Forster Wesselényi és 
társai ny. XXXII. évf. Ára 4 frt. 

Békés. (Gyula) Szerk. Kohn Dávid; 
kiadó-tulajd. Dobay János nyomdász. 
XXX. évf. Ára 5 frt. 

Nagyszombati He t i lap . (Nagy
szombat.) Szerk. és tulajd. Tinágl János 
Henrik. Nyomt. Winter Zsigmond. XXX. 
évf. Ára 4 frt. (Magyar és német szö
veggel.) 

Szamos. (Szatmár.) Szerk. dr. Hantz 
Jenő. Nyomt. a »Szabadsajtó ny. XXX. 
évf. Hetenként kétszer. Ára 4 frt. 

N y i t r a i Lapok. (Nyitra.) Szerk. és 
tulajd. Weiss József. XXIX. évf. Nyomt. 

Iritzer Zsigmond. Ára 5 frt 20 kr. (Magyar 
és német szöveggel.) 

Zemplén. (Sátoralja-Ujhely.) Szerk. 
Dongó Gy. Géza; kiadó-tulajd. Éhlert 
Gyula. Nyomt a Zemplén ny. XXIX. évf. 
Ára 6 frt. 

Hód-Mező-Vasárhe ly. (Hód-Mező-
Vásárhely.) Szerk. és kiadó ifj. Szilágyi 
Gyula; nyomt. a hódmező-vásárhelyi 
nyomda- és kiadó - részvénytársaság. 
XXVIII. évf. Hetenként 2-szer. Ára 4 frt. 

To lnamegye i Közlöny. (Szegzárd.) 
Szerk. és kiadó-tulajdonos Boda Vilmos. 
Nyomt. Báter János. XXVI. évf. Ára 6 frt. 

Bereg. (Beregszász.) Szerk. Janka 
Sándor: kiadótulajd. a »Haladás« könyv
nyomdája. XXV. évf. Ára 4 frt. 

Pápai Lapok. (Pápa.) Szerk. Kőrös 
Endre; laptulajd. dr. Fenyvessy Ferencz ; 
XXV. évf. Nyomt. a főisk. ny. Ára 6 frt. 

V á g v ö l g y i Lap. (Trencsén.) Szerk.-
kiadó Skarnitzl X. Fer. nyomdász. XXV. 
évf. Magyar és német szöveggel. Ára 4 frt. 

Szatmár . (Szatmár.) Szerk. Nagy La
jos; kiadó-tulajd. Nagy Lajosné nyomd, 
XXIV. évf. Ára 2 frt 80 kr. 

N a g y b á n y a és Vidéke . (Nagy-
Bánya.) Szerk. Révész János; kiadó-tulajd. 
Molnár Mihály nyomdász. XXIV. évf. Ára 
4 frt. 

Veszprém. (Veszprém.) Szerk. fele
lős Krausz József; kiadó-tulajd. Krausz 
Ármin fia. XXIV. évf. Ára 6 írt. 

Szabadkai Közlöny. (Szabadka.) 
Szerk. és kiadó-tulajdonos Szabados Sán
dor nyomdász. XXIII. évf. Ára 2 frt. 

Szolnok-Doboka. (Deés.) Szerk. és 
kiadó Veress Dezső. Nvomt. Demeter és 
Kiss. XXIII. évf. Ára 6 frt. 

Fe l v idék i Közlöny. (Kassa.) Szerk. 
és laptulajd. Hedry Bertalan özvegye; 
főmunkatárs Klekner Emil. XXIII. évf. 
Xyomt. Kósch Árpád. Ára 5 frt. 

Fe l v idék i Szemle . (Eperjes.) Szerk. 
dr. Horváth Ödön és dr. Mikler Károly; 
kiadó-tulajd. Kósch Árpád nyomdász. 
XXIII. évf. Ára 5 frt. 

Nagy-Kunság. (Karczag.) Szerkesztő 
Sződi Miksa. XXIII. évf. Nyomt. Sződi S. 
Ára 4 frt. 

Szatmá rmegye i Közlöny. (Nagy-
Károly.) Szerk. Baudisz Jenő; tulajdonos 
Roth Károly nvomdász. XXIIÍ. évf. Ára 
4 frt. 

Hunyad . (Déva.)Szerk. laptulajd. Réthi 
Lajos: kiadó Hirsch Adolf nvomdász. 
XXIIÍ. évf. Ára 4 frt. 



19 

Bajai Közlöny. (Baja.) Szerk. és 
tulaj d. Erdélyi Gyula; kiadó Steintz 
Gyuláné. XXI. évf. Ára 5 frt. 

Keszthelyi Hirlap. (Keszthely.) 
Szerk. dr. Lovassy Sándor; főmunkatárs 
Imrik János; kiadótulajd. Mérei Ignácz. 
Nyomt. Farkas János. XXI. évf. Ára 5 frt. 

Nagy-Kó'rösi Hi r lapok. (Nagy-Kő
rös.) Főszerk. Tóth József; szerk. Takács 
Béla; társszerk. Plager Gyula és dr. Joó 
Imre; laptulajd. Plager és társa. Nyomt. 
Ottinger Kálmán. XXI. évf. Ára 5 frt. 

Rozsnyói Hirlap. (Rozsnyó.) Szerk. 
dr. Krasznay; kiadja Kovács Mihály 
nyomdász. XXI. évf. Ára 4 frt. 

Gyöngyösi Lapok. (Gyöngyös.) 
Szerk. és kiadó tulajd. Rigó Alajos. XX. 
évf. Nyomt. Kovács és Schimmerling. 
Ára 4 frt. 

Krassó-Szörényi Lapok. (Lúgos.) 
Szerk. fel. és kiadó-tulajd. Virányi János 
nyomdász. XX. évf. Ára 6 frt. 

Orosházi Közlöny. (Orosháza.) Szerk. 
fel. Harsányi István; kiadó-tulajd. Pless 
N. XX. évf. Ára 4 frt. 

Ungvári Közlöny. (Ungvár.) Szerk. 
Schürger Ferencz; kiadó-tulajd. Lévai 
Mór nyomdász. XX. évf. Ára 4 frt. 

Eszte rgom és Vidéke. (Esztergom.) 
Szerk. Munkácsy Kálmán; kiadó-tulajd. 
dr. Prokopp Gyula. XX. évf. Nyomt. 
Hunnia. Hetenként kétszer. Ára 6 frt. 

Eszte rgomi Közlöny. (Esztergom.) 
Szerk. és kiadó-tulajd. Haan r Rezső. 
Nyomt. Laiszky János. XX, évf. Ára 4 frt. 

Szentes és Vidéke. (Szentes ) Szerk. 
és kiadó-tulajd. dr. Mátéffy Ferencz, társ
szerk. Bánfalvi Lajos. Nyomt. a Szentes 
Vidéke ny. XIX. évf. Hetenként 2-szer. 
Ára 5 frt. 

Jászbe rény és Vidéke. (Jászberény.) 
Szerk. felelős a kiadó-tulajdonos Brü-
nauer Adolf, nyomdász. XIX. évf. Ára 4 frt. 

Komáromi Lapok. (Komárommeg^ei 
Közlöny.) (Komárom.) Főszerk. Tuba 
János; fel. szerk. dr. Kiss Gyula. Nyomt. 
Spitzer Sándor. XIX. évf. Ára 5 frt. 

Nyi rv idék . (Nyíregyháza.) Szerk. In-
czédy Lajos; kiadó-tulajd. Jóba Elek 
nyomdász. XIX. évf. Ára 4 frt. 

Tata-Tóvárosi Hi radó. (Tata-Tóvá-
ros.) Főszerk. Baur Ödön; szerk. Panteli-
nácz Sándor; kiadótulajdonos Engländer 
és társa. XIX. évf. Hetenként 2-er. Ára 
7 frt. 

Losoncz és Vidéke. (Losoncz.) Szerk. 
Laszly István; lap-tul. képviselője Kovács 

Ferencz. XIX. évf. Nyomt. Losonczi 
Sándor. Ára 5 frt. 

Bars. (Léva.) Szerk. Holló Sándor. 
Nyomt. Nyitrai és társa. XVIII. évf. Ára 
5 frt. 
Gömör-Kishont.(Rimaszombat.) Szer

kesztő Lukács Géza; XIX. évf. Nyomt. 
Rábely Miklós. Ára 4 frt. 

Szekszárd Vidéke.(Szekszárd.) Szerk. 
és laptulajd. Geiger Gyula; Nyomt. Rosen-
baum Miksa Pakson. XVIII. évf. Ára 6 frt. 

Kőszeg és Vidéke. (Kőszeg.) Szerk. 
Wittinger Antal; kiadó-tulajd. Feigl Gyula 
nyomdász. XVIII. évf. Ára 4 frt. 

Veszp rémi F ü g g e t l e n Hi r lap . 
(Veszprém.) Szerk. Kompolthy Tivadar. 
XVIII. évf. Ára 6 frt. 

Békés. (B.-Gyula.) Szerk. Kohn Dávid; 
kiadótulajdonos Dobay János nyomdász. 
XVII. évf, Ára 5 frt. 

Mohács és Vidéke. (Mohács.) Szerk. 
Margitai Péter; lapkiadó Blandl János 
nyomdász. XVII. évf. Ára 4 frt. 

Orosházi Újság. (Orosháza.) Szerk. 
és kiadó Veres Lajos nyomdász. XVII. évf. 
Ára 4 frt. 

Fe lv idéki Hi radó. (Turócz-Szent-
Márton.) Szerk. Fehér János; kiadó a 
Magyar nyomda. XVII. évf. Ára 4 frt. 

Zalamegye. (Zala-Egerszeg.) Szerk. és 
kiadó-tulajd. Udvardy Ignácz. Nyomt. 
Tahy Rozália. XVII. évf. Ára 4 frt. 

Borsod-Misko lczi Közlöny. (Mis
kolczy Szerk. dr. Huberth János. Nyomt. 
Forster, Wesselényi és társai. XVI. évf. 
Ára 6 frt. Hetenként kétszer. 

Fé l egyház i Hi r lap . (Félegyháza.) 
Szerk. Dobák Ferencz és Pápay Jenő kiadja 
Vesszősi József nyomdász. XVI. évf. 
Ára 4 frt. 

Rábavidék. (Körmend.) Szerk. Fülöp 
József; kiadja a Körmendi könyvnyomda 
részvénytársaság. XVI. évf. Ára 4 frt. 

Vásá rhely és Vidéke. (Hódmező
vásárhely.) Főszerk. és kiadó-tulajd.. dr. 
Endrey Gyula; fel. szerk. Bibó Lajos 
Nyomt. a Vásárhely és Vidéke ny. XVI. 
évf. Hetenként kétszer. Ára 4 frt. 

Czegléd. (Czegléd.) Szerk. Molnár 
János; kiadó-tulajd. Sebők Béla nyomdász. 
XVI. évf. Ára 3 frt. 

Szilágy. (Zilah.) Szerk. dr. Kincs 
Gyula; kiadó Seres Samu nyomdász. 
XVI. évf. Ára 4 frt. 

Szilágy-Somlyó. (Szilágy-Somlyó.) 
Szerk. és kiadó-tulajd. Bölöni Sándor 

I nyomdájában. XVI. évf. Ára 4 frt. 
2* 
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Szarvasi Lapok . (Szarvas.) Szerk. 
Szikes Antal; Nyomt. Dantzky Sándor. 
XV. évf. Ára 5 frt. 

Munkács. (Munkács.) Szerk. Szántó 
Soma és Szalay István; lapkiadó-tulajd. 
Kroó Hugó nyomdász. XIV. évf. Ára 4 frt. 

Muraköz. (Csáktornya.) Szerk. Mar-
gitai József; kiadó Fischel Fülöp nyom
dász. XV. évf. Ára 4 frt. (Magyar és 
horvát szöveggel.) 

Nagy-Ká ro ly és Vidéke . (Nagy-Ká-
roly.) Szerk. Papp Béla és Simkó Géza; 
kiadó-tulaj d. Sarkadi Nagy Zsigmond 
nyomdász. XV. évf. Ára 4 Irt. 

Telecska. (Kula.) Szerk. Lackner Fü
löp; kiadó-tulajd., Berkovics Márk nyom
dász. XV. évf. Ára 2 frt. (Magyar és 
német szöveggel.) 

Szatraár és Vidéke. (Szatmár.) 
Szerk. dr. Fejes István; kiadó-tulajd. 
Morvái János nyomdász. XV. évf. Ára 3 frt. 

Muraszombat és Vidéke. (Mura
szombat.) Szerk. Wilflnger Károly; kiadó 
a vendvidéki magyar közművelődési 
egyesület. XIV. évf. Ára 3 frt. 

Szabolcsi Szabad Sajtó. (Nyíregy
háza.) Szerk. Sipos Lajos; kiadó-tulajd. 
Piringer János nyomdász. XIV. évf. 
Ára, 4 frt. 

É rsekú jvár és Vidéke . (Érsekújvár.) 
Szerk. és kiadó-tulajdonos Illényi István. 
XIV. évf. Nyomt. Winter Zsigmond. 
Ára 5 frt. 

Mezőtú r és Vidéke . (Mezőtúr.) 
Szerk. és kiadó-tulajd. dr. Dunsits Dezső. 
Nyomt. Gyikó K. XIV. évf. Ára 4 frt. 

Orsova és Vidéke . (Orsova.) Szerk. 
és laptulajd. Glaser Simon. Nyomt. Till
mann R. XIV. évf. Ára 5 frt. 

Szepesi Lapok. (Igló.) Szerk. éstulajd. 
Zimann János és Telléry Gyula; kiadó 
Csetenyi Emil. Nyomt. a »Tátra« ny. 
XIV. évf. Ára 4 frt. 

Ugocsa. (Nagy-SzőllŐs.) Szerk. Papp 
Zsigmond; segédszerk. Pilisi Sándor; lap
kiadó-tulajdonos Doktor István nyomdász. 
XIV. évf. Ára 4 frt. 

Kaposvár . (Kaposvár.) Szerk. és lap
tulajdonos Csondor János. XIII. évf. 
Nyomt. Kethelyi M. utóda. Hetenként 
2-szer. Ára 6 frt. 

Szabadkai Hi r lap . (Szabadka.) 
Szerk. és tulajd. Székely Simon, nyomt. 
XIII. évf. Hetenként kétszer. Ára 6 frt. 

V á c i Hi r lap . Szerk. Kulcsár Ernő; 
kiadja Kovách Ernő. Nyomt. Maver Sán
dor. XII. évf. Ára 6 frt. 

Á r v a m e g y e i Hi r lap . (Alsó-Kubin.) 
Szerk. és kiadó Trnkócy József nyomdász. 
XI. évf. Ára 4 frt. 
Ba rs i El lenő r . (Aranyos-Marót.) Szerk. 

és kiadó-tulajd. dr. Bottka Győző. Nyomt. 
Dóczi. X. évf. Ára 4 frt. 

Beszterczebánya és Vidéke . (Besz-
terczebánya.) Főszerk. Áldor Imre; szerk. 
Podhradszky Lajos; tulajd. Sonnenfeld 
Mór. Nyomt. a Hungária. XI. évf. Ára 
4 frt. 

Kisvá rdai Lapok. (Kisvárda.) Szerk. 
és laptulajdonos dr. Vadász Lipót Nyomt. 
Berger Ignácz. XI. évf. Ára 4 frt. 

Siklós és Vidéke . (Siklós.) Szerk. és 
kiadó-tulajdonos Rédey Károly. Nyomt. 
Harangozó József. XI. évf. Ára 4 frt. 

Zólyomvá rmegye i Hi r lap . (Zó
lyom.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Nádosy 
Gyula nyomdász. XII. évf.. Ára 4 frt. 

Ó-Becse és Vidéke . (Ó-Becse.) Szerk. 
dr. Grünbaum Pál; kiadó-tulajd. Lőwy 
Lajos nyomdász. XI. évf. Ára 4 frt. 

Gömör i Hi r lap . (Rimaszombat.) 
Szerk. és kiadó-tulajd. Náray J. A. nyom
dász. X. évf. Ára 3 frt. 

Szalontai Lapok. (Nagy-Szalonta.) 
Szerk. Nagy Márton, Kornstein Hermán 
és Podhracky Rezső; lapkiadó-tulajdonos 
Reich Jakab nyomdász. X. évf. Ára 4 frt. 

Közérdek. (Maros-Vásárhely.) Szerk. 
és kiadó tulajd. Pálffy Mihály. Nyomt. 
Adi Árpád. X. évf. Ára 6 frt. 

Moór és Vidéke . (Moór.) Szerk. 
Reszler Jakab. Nyomt. a moóri könyvny. 
X. évf. Ára 5 frt. 

Zentai Közlöny. (Zenta.) Szerk. és 
kiadó-tulajd. Schvarcz Sándor nyomdász. 
X. évf. Ára 5 frt. 

Se lmeczbányai Hi radó. (Selmecz-
bánya.) Szerk. Vörös Ferencz és Sztáncsay 
Miklós; kiadók Joerges Ágost özv. és fia 
nyomd. IX. évf. Ára 4 frt. 

Szarvas és Vidéke . (Szarvas) Szerk. 
Benczúr Sándor; kiadó Sámuel Adolf. 
Nyomt. a Szarvas és Vidéke ny. IX. évf. 
Ára 4 frt. 

Tiszavidék. (Csongrád.) Szerk. és ki
adó Szilber János nyomdász. IX. évf. 
Ára 3 frt. 

A ranyos-Vidék. (Torda.) Szerk. Nagy 
Albert; kiadó-tulajd. Nagy Olivér és társai 
VIII. évf Nyomt. Harmat J. Ára 4 frt. 

B á r t f a és Vidéke . (Bártfa.) Szerk. 
Arányi Dezső; kiadótulajd. Blayer M. 
nyomdász. VIII. évf. Ára 4 frt. 

Czegléd és Vidéke . (Czegléd.) Szerk. 
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dr. Neumann Izidor. Nyomt. Nagy Elek. 
VIII. évf. Ára 3 frt. 

Tapolcza és Vidéke. (Tapolcza.) 
Szerk. és kiadó-tulajd. Feleki Alajos. 
Nyomt. Lőwy B. VIII. évf. Ára 5 frt. 

Csongrádi Lap. (Csongrád.) Szerk. 
Eder János; kiadó-tulajd. Weisz Márk 
nyomdász. VIII. évf. Ára 4 frt. 

Kis-Küküllő. (Dicső-Szent-Márton) 
Szerk. Schwetz Vilmos; kiadó-tulajd. 
Hirsch Mór nyomdász. VIII. évf. Ára 
4 frt. 

H .-Böszörmény és Vidéke. (H.-Bö-
szörmény ) Szerk. Porcsalmy Gyula ; ki-
adó-tul. Szabó Ferenczné nyomdája. VIII. 
évf. Ára 4 frt. 

Komárommegye iÉrtesitó' . (Komá
rom.) Szerk. és kiadó-tulajd. Jankovich 
Lajos. VIII. évf. Nyomt. Hacker Richard. 
Ára 5 frt. 

Pápai Közlöny. (Pápa.) Szerk. és ki-
adótul. Pollatsek Frigyes. Nyomt. Nobel 
Ármin. VIII. évf. Ára 6 frt. 

Szoboszló és Vidéke. (Hajdu-Szo-
boszló.) Szerk. és kiadó-tulajd. Fehér 
Gábor. Nyomt. Plón Gy. VIII. évf. Ára 
4 frt. 

Tü rke ve. (Túrkeve.) Szerk. és laptul. 
Bentsik Emma. Nyomt. Fölföldy Györgyné. 
VIII. évf. Ára 4 frt. 

Ada-Moholi Közlöny. (Ada.) Szerk. 
és kiadó-tulajd. Berger Adolf. VII. évf. 
Nyomt. Berger L. Ára 5 frt. 

Délvidék. (Versecz.) Szerk. Perjéssy 
Lajos; kiadja a Kirchner-féle nyomda. 
VII. évf. Ára 5 frt. 

Esztergomi Lapok. (Esztergom.) 
Szerk. és tulajd. Gerenday József. Nyomt. 
a »Hunnia« VII. évf. Hetenként kétszer. 
Ára 6 frt. 

Hevesmegye i Lapok. (Gyöngyös.) 
Szerk. kiadó-tulajd. Vadász Lajos; VII. 
évf. Nyomt. Vadász és társa. Ára 6 frt. 

Kisbé r és Vidéke . (Kisbér.) Szerk. 
és laptulajd. Döme Péter VII. évf. Nyomt. 
Haftl Kálmán. Ára 4 frt. 

Módos és Vidéke . (Módos.) Szerk. 
és kiadó-tulajd. Staits György nyomdász. 
VI. évf. Ára 3 frt. (Magyar és német 
szöveggel.) 

Nagy-Szent -Mik lós . (Nagy.-Szt.-
Miklós.) Szerk. dr. Jeszenszky Géza; 
kiadó-tulajd. Wiener N. nyomdász, VIT. 
évf. Ára 4 frt. 

Déva és Vidéke . (Déva.) Szerk.Szent-
irmay Alajos; kiadó-tulajd. Kroll Gyula 
nyomdász. VII. évf. Ára 4 frt. 

; Liptó. (Liptó-Szent-Miklós.) Szerk. 
gróf Matuska László dr. ; kiadó-tul. Steier 
Izidor nyomdász. VI. évf. Ára 4 frt. 

Magya r Tengerpa r t . (Fiume.) Szerk. 
és kiadó-tulajd. Hegyi Jenő. Nyomt. az 
Unió ny. VI. évf. Ara 5 frt. 

Csurgó és Vidéke . (Csurgó.) Szerk. 
dr. Nagy Sándor; kiadó-tulajd. Vágó 
Gyula nyomdász. VI. évf. Ára 4 frt. 

Kisújszállás és Vidéke . (Kisújszál
lás.) Szerk. és kiadó-tulajd. Szekeres Jó
zsef nyomdász. VI. évf. Ára 4 frt. 

Népszava. (Szabadka.) Szerk. és tu
lajd. Térbe Vincze. Nyomt. Krausz és 
Fischer. VI. évf. Ára 6 frt. 

Sümeg és Vidéke . (Sümeg.) Szerk. 
Éles Károly. Nyomt. Horváth Gábor. VI. 
évf. Ára 4 frt. 

Zempléni Hi r lap. (Sátoralj a-Uj hely.) 
Szerk. Szokolszky^ Rezső. Nyomt. a 
Pannónia. VI. évf. Ára 4 frt. 

Tokaj-Hegyalja. (Szerencs.) Szerk. 
és kiadó-tul. Simon József nyomdász. 
VI. évf. Ára 4 frt. 

Újpesti Közlöny. (Újpest.) Szerk. és 
kiadó-tulajd. Mártonffy Imre. Nyomt. 
Gutenberg Budapesten. VI. évfoly. Ára 
4 frt. 

Zentai Hi r lap . (Zenta.) Szerk. és lap
tulajd. Szigethy István. Nyomt. a Zentai 
Hirlap ny. VI. évf. Ára 4 frt. 

A rad i Hi radó. (Arad.) Szerk. és lap
tulajd. Cs. Endes Dániel. V. évfolyam. 
Nyomt. Aradi ny. r. t. Ára 4 frt. 

Fe l v idék i Újság. (Zsolna.) Szerk. 
Garai Lajos; kiadó az Áldori-féle nyomda. 
V. évf. Ára 4 frt. 

Mindszen t -Szegvá r és Vidéke. 
(Mindszent-Szegvár.) Szerk. és kiadó-
tulajd. Diamant Manó. Nyomt. Weisz 
Ignácz. V. évf. Ára 4 frt. 

Siklósi Hi r lap . (Siklós.) Szerk. és 
kiadó-tulajd. Feiler Mihály. Nyomt. a 
püspöki lyceumi ny. Pécsett. V. évfolyam. 
Ára 4 frt. 

Somogyi Újság. (Kaposvár.) Szerk. 
és kiadó: Poór Sándor. Nyomt. Hagel-
mann Károly. V. évf. Ára 4 frt. 

Ba rcs és Vidéke . (Barcs). Szerk. és 
kiadó Skribanek Géza» nyomdász. IV. évf. 
Ára 4 frt. 

Hon t i Lapok. (Ipolyság.) Szerk. Ha
lász Ferencz. IV. évf. Nyomt. Neumann 
Jakab. Ára 4 frt 50 kr. 
Széke ly -Udva rhe ly . (Sz.-Udvarhely.) 

Szerk. és kiadó-tul. Betegh Pál nyomdász. 
IV. évf. Ára 4 frt. 
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Félegyház i Hiradó. (Félegyháza.) 
Szerk. és kiadó-tul. Sznte József. Nyomt. 
Feuer Illés. IV. évf. Ára 4 frt. 

Felv idék. Szerk. Ferenczy Ödön; 
kiadó-tulajd. Machold Fülöp nvorndász. 
IV. évf. Ára 4 frt. 

Kárpáti Lapok. (Ungvár.) Szerk. 
Romanecz Aladár ; kiadó : Jäger Bertalan 
nyomdász. IV. évf. Ára 4 frt. 

Kispesti Hirlap. (Kispest.) Szerk. és 
kiadó Holbesz József. Nyomt. Első kis
pesti ny. IV. évfoly. Ára 4 frt. 

Selmeczbányai Het i lap. (Selmecz-
bánya.) Szerk. és kiadó-tulajd. Szentgyör
gyi Elek. IV. évf. Nyomt. Joerges Ágost 
özv. és fia. Ára 4 frt. 
Bács-Topolyai Hi r lap. (B.-Topolya.) 

Szerk. dr. Fárnek Dezső; kiadó-tulajd. 
Wilhelm Miksa nyomdász. III. évf. Ára 
4 frt. 

Szamosujvár . (Szamosujvár.) Szerk. 
és tulaj d. dr. Fogolyán Tivadar. Nyomt. 
Todorán Endre »Aurora« ny. III. évf. 
Ára 5 frt. 

Szen t-Go tthárd . (Szent-Gotthárd.) 
Szerk. Schmidt Viktor ; kiadó-tul. Wellisch 
Béla nyomdász. III. évf. Ára 4 frt. 

Bácskai Újság. (Kula.) Szerk. és 
kiadó Witzmann József, kiadó-nyomdász 
Szavadul József. III. évf. Ára 3 frt. 

Apa t in és Vidéke. (Apatin.) Szerk. 
Bászler István; kiadó-tulajd. Witzmann 
József. III. évf. Magyar és német szöveg
gel.. Ára 4 frt. (1898-ban megszűnt.) 

É rmel l ék i Közlöny . (Ér-Mihály-
falva.) Szerk. Szoboszlay Sándor; kiadó-
tulajd. Beck Adolf nyomdász. III. évf. Ára 
4 frt. 

E rzsébe t fa l va i Közlöny. (Erzsébet
falva.) Szerk. és kiadó-tulajd. Erdélyi 
Mihály. III. évf. Nyomt. Mártonfi L. 
4 frt. 

Felsőbányai Hi r l ap . (Felsőbánya.) 
Szerk. Nagy Lajos; kiadó: Nánásy István 
nvorndász. III. évf. Havonként 2-er. Ára 
2Jfrt. 

Felső-Zemplén . (N.-Mihály.) Szerk. 
Gál Vilmos; kiadó tulajd. Landesman B. 
nyomdász. III. évf. Ára 4 frt. 

Galántha és Vidéke. (Galántha.) 
Szerk. Troch Pál kiadó-tulajd. Neufeld 
Samu. III. évf. Nyomt. az Első galánthai 
könyvny. 4 frt. 

Kassai Hi r lap . (Kassa.) Szerk. Kresz 
János, kiadó-tulajd. Wesselényi Géza. 
Hetenként 3-szor. Nyomt. Forster, Wesse
lényi és társa. III. Ára 6 frt. 

Kispes t-Szk-Lőr incz. (Kispest.) 
Szerk. Révész Lajos; kiadó-tulajd. Gesz-
tesi Miksa. III. évf. Nyomt. Első kispesti 
ny. Ára 4 frt. 

Közérdek. (Újpest.) Szerk. Endre 
János; nyomt. Fuchs Antal. III. évf. 
Ára 4 frt. 

Közérdek. (Nagy-Kőrös.) Szerk. és 
laptulajd. Losonczy László. III. évf. Nyomt. 
Baz,só Lajos. Ára 4 frt. 

Ó-Becsei Közlöny. (Ó-Becse.) Szerk. 
és tulajd. dr. Terek József, szerk. Kovács 
Ferencz. Nyomt. Gavanszky M. III. évf. 
Ára 4 frt. 

Somlyóvidéki Hi r lap . (Devecser.) 
Szerk. Huss Gyula; kiadja a »Vörösmarty« 
nyomda. III. évf. Ára 4 frt. 

Szabadság. (Esztergom.) Szerk.-tulajd. 
Bártfay Géza. III. évf. Nyomt. Tábor 
Adolf. Hetenként 2-er. Ára 6 frt. 

Tiszavidéki Hi r lap . (Szolnok.) 
Főszerk. és tulajd. Hevessi Jenő; fel. szerk. 
Magyary Gyula ; kiadó Wachs Pál nyom
dász. III. évf. Ára 5 frt. 

Ve rbász és Vidéke . (Uj-Verbász.) 
Szerk. Schneider Dániel; kiadó-tulajd. a 
»Verbászi könyvnyomda.« III. évf. Ára 
3 frt. (Magyar és német szöveggel.) 

Visó és Vidéke. (Felső-Visó.) Szerk. 
Cseh Sándor; kiadó-tulajd. Ocskay H. 
Nyomt. Heller testvérek. III. évf. Havon
ként 3-szor Ára 4 frt. 

Zentai Hi radó. (Zenta.) Szerk. és 
kiadó-tulajd. Kabos Ármin nvorndász. 
III. évf. Ára 5 frt. 

Abauj-Szántó és Vidéke. (Abauj-
Szántó.) Szerk. és kiadó-tulajd. Baksy 
Barna nyomdász. II. évf. Ára 4 frt. 

Ada-Moholi El lenő r . (Ada.) Szerk. 
és kiadó-tulajd. Gácsér Béla. II. évf. 
Nyomt. Berger L. Ára 4 frt 50 kr. 

Alfö ld i Újság. (Békés-Csaba.) Szerk. 
Miklós Gyula. II. évf. Hetenként 2-er. 
Ára 5 frt. 

Bács-Kulai Hi r lap . (Kula.) Szerk. 
és kiadó-tulajd. Berkovits Márk nyomdász. 
II. évf. Ára 4 frt. 

Bala tonvidék. (Keszthely.) Szerk. és 
kiadó: Magasházy Antal. II. évf. Nyomt. 
Sajánszky József. Ára 5 frt. 

Ba ranya. (Pécs.) Szerk. Perlesz Lajos. 
Nyomt. Rosenfeld Márk. II. évf. Ára 
4 "frt. 

Be reg i El lenő r . (Munkács.) Szerk. 
Ferenczy Lajos és Túlesik Ferencz. Nyomt. 
Blayer. A. II. évf. Ára 4 frt. (Megszűnt.) 

Budapest—E rzsébe t falva. (Erzsé-
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betfalva.) Szerk. Draskovich József. 
Nyomt. Kálmán M. és társa. II. évf. Ára 
4 frt. 

Debreczen i Újság. (Debreczen.) 
Szerk. és laptulajd. Than Gyula. II. évf. 
Nyomt. Kutasi Imre. Ára 3 frt. 

Délzala. (Alsó-Lendva.) Szerk. Németh 
Mihály; laptulajd. Balkányi Ernő nyomd. 
II. évf. Ára 4 frt. 

Gyöngyösi Újság. (Gyöngyös.) 
Szerk. és kiadó-tulajd. Dudás Adolf; 
II. évf. Nyomt. Kohn L. Ára 5 frt. 

Jövőnk. (Pécska.) Szerk. és tutaj do-
nos: Szathmáry Geyza. Nyomt. Ruber 
I. II. évf. Ára 6 frt. 

Komáromi Hi r lap . (Komárom.) 
Főszerk.-tulajd. Dr. Kolbe Dezső; szerk. 
Berinkey Bálint. Nyomt. Hungária. II. évf. 
Ára 5 frt. 

Közérdek. (Szentes.) Szerk. Sz. Kovács 
Pál; kiadó-tulajd. Hollósi és Vajda 
könyvny. II. évf. Ára 5 frt. 

Közérdek. (Nagy-Kikinda—Zsom
bolya.) Szerk. és tulajd. Geleji Frigyes; 
kiadó: Szagyakov M. Nagy-Kikindán. II. 
évf. Ára 1 frt. 

Kun-Halas. (Halas.) Szerk. és kiadó-
tulajd. Dr. Hermán Ferencz. Nyomt. 
Práger Ferencz. II. évf. Ára 5 frt. 

Kun-Szt-Márton s Vidéke. (Kun
szentmárton.) Szerk. Reitz János; kiadó-
tulajd. Csanády József nyomdász. II. évf. 
Ára 4 frt. 

Magya r Alduna. (Fehér-templom.) 
Szerk. Gál Kálmán; kiadó-tulajd. Wunder 
Gusztáv nyomdász. II. évf. Ára 6 frt. 

Mezőföldi Hirlap. (Siófok.) Főszerk. 
Demeter Dénes; szerk. ifj. Kohn Gyula. 
Nyomt. Márián Péter. II. évf. Ára 
4 frt. 

Monor és Vidéke . (Monor.) Szerk. 
és kiadó-tulajd. Kostyelik Géza. Nyomt. 
Nagy Elek. II. évf. Ára 6 frt. 

Nyi regyháza . (Nyiregyháza.) Fel. 
szerk. dr. Prok Gyula; társszerk. Sztem-
pák Jenő; kiadó-tulajd. a szerkesztők. 
Nyomt. Jóba Elek. II. évf. Ára 5 frt. 

Pancsovai Újság. (Pancsóva,) Szerk. 
Molnár József. II. évf. Nyomt. Kossanics 
Miklós. Ára 5 írt. 

Pet rosény és Vidéke. (Petrosény.) 
Szerk. Zádory Károly; laptulajd. Figuli 
Antal nyomdász. II. évf. Ára 4 frt. 

Rábaközi Újság. (Kapuvár.) Szerk. 
Deme Károly. Nyomt. Buxbaum József. 
II. évf. Ára 4 frt. 

Ráczkeve és Vidéke. (Ráczkeve.) 

Szerk.-tulajd. Tóth Pál. Nyomt. Tóth Pál 
Budapesten. II, évf. Ára 4 frt. (Megszűnt.) 

Ráczkevei Hirlap. (Ráczkeve.) 
Szerk.-tulajd. Marosi Kálmán. Nyomt. 
Markovics Aladár. II. évf. Ára 4 frt. (Meg
szűnt.) 

Szálló Levelek . (Nyirád.) Szerk. 
Polgár Béla. Nyomt. a Vörösmarty ny. 
Devecser. II. évf. Havonként 2-er Ára 6 frt. 

Szathmá r -Némethi . (Szatmár.) 
Szerk. Mátray Lajos; kiadó-tulajd. Wein-
berger testvérek. II. évf. Ára 2 frt. 

Szepesvidék. (Szép es vár alj a). Szerk. 
és kiadó tulajd. Telléry Gyula; segédszerk. 
Karossá Ödön. Nyomt. Búzás Dénes. 
II. évf. Ára 5 frt. 

Tá rsadalmi Lapok. (Újpest.) Szerk. 
Brankovics György; kiadó és laptulajd. 
Salgó testvér nyomd. II. évf. Ára 4 frt. 

Tata és Tóváros . (Tata.) Szerk. 
Fogassy Kázmér; laptulajd. Nobel Adolf 
nyomdász. II. évf. Ára 4 frt. 

Zsolna és Vidéke. (Zsolna.) Szerk. 
dr. Mayer György; kiadó-tulajd. Áldori 
Manó könyvny. II. évf. Ára 4 frt. 

Abony. (Abony.) Szerk. Máthé József 
és Viz Zoltán; kiadó-tulajdonos Szerda
helyi János nyomdász. I. évf. Ára 4 frt. 

Alföld i Hi radó. (Békés.) szerk. és 
kiadó-tulajd. br. Drechsel Géza nyomdász. 
I. évf. Ára 4 frt. 

Alfö ld i Hi r lap . (Békés-Csaba.) Szerk. 
és kiadó-tulajd. Miklós Gyula. I. évf. 
Hetenként 2-er. Nyomt. Povázsay testv. 
Ára 5 frt. 

Alföld i Újság. (Nagy-Kőrös.) Szerk. 
és kiadó Somogyi János. I. évf. Nyomt. 
Pannónia Kecskeméten. Ára 4 frt. 

Almásvö lgy i Hirnök. (Bozovics.) 
Szerk. Balogh László. I. évf. Nyom. 
Országos központi községi ny. r. t. Ára 
6 frt. 

Bajai Hi r lap . (Baja.) Szerk. és lap
tulajd. dr. Lemberger Ármin; Kiadja 
Kazal József nyomdász. I. évf. Ara 5 frt. 

Balaton i Hi r lap . (Veszprém.) Szerk. 
és kiadó-tulajd. Csolnoky Viktor. I. évf. 
Nyomt. Köves és Boros. Ára 5 frt. 

Bányavidék. (Abrudbánya, Zalathna, 
Verespatak.) Szerk. Spalier József és 
Janky Kálmán; kiadó Papp György 
nyomdász Gyulafehérvárt. I. évf. Ára 
4 frt. 

Csornai Hirlap. (Csorna.) Szerk. 
Kokas István; nyomt. a csornai ny. váll. 
I. évf. Ára 4 frt. 

Debreczen és Vidéke. (Debreczen.) 
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Szerk. ifj. Bleier Mór; kiadják a Bleyer I 
testvérek. Nyomt. Hoffmann és Kronovitz. 
I. évf. Ingyen. (Megszűnt.) 

Délvidéki Lapok. (Lúgos.) Szerk. 
Pálfi Zoltán. Nyomt. Traunfellner Károly. 
I. évf. Hetenként 2-er. Ára 7 frt. 

Dombóvár és Vidéke. (Dombóvár.) 
Főszerk. Lexa Zeno; szerk. Horváth 
Samu; kiadó-tulajd. Brück Samu. Nyomt. 
a dombóvári kny. I. évf. Ára 4 frt. 

É rmel lék i Közlöny. (Ér-Mihály-
falva.) Szerk. Szoboszlay Sándor. Lap-
tulajd. és kiadó: Beck Adolf nyomdász. 
I. évf. Ára 4 frt. 

Felsőmagya ro rszág i Hirlap. 
(Sátoralja—Ujhely.) Főszerk. dr. Kossuth 
János; fel. szerk. Biró Pál. Nyomt. Lan
desmann Miksa és társa. I. évf. Heten
ként 2-er. Ára 5 frt. 

F r i s s Újság. (Pécs.) Társadalmi 
napilap. Szerk. Tihanyi Károly; kiadók 
Eötvös Ádám és Tihanyi Károly. Nyomt. 
a lyceumi könyvnyomda. I. évf. Ára 
7 frt 20 kr. 

Gödöllő és Vidéke. (Gödöllő.) 
Főszerk. Eberharclt Dénes; szerk. Szvo-
boda Jenő. I. évf. Nyomt. a Vörösmarty 
ny. Budapesten. Ára 4 frt. 

Gyergyói Hirlap. (Gyergyó-Szent-
Miklós.) Szerk. Kalmár Ignácz; kiadó: 
Létz János nyomdája. I. évf. Ára 4 frt. 

Kecske és Vidéke . (Uj-Kécske.) 
Szerk. Balogh Ferencz; kiadó-tulajdonos 
Feuer Illés nyomdász. I. évf. Ára 2 frt. 

Kemenesaljái Lapok. (Kis-Czell.) 
Szerk. és laptulajd. Merei Gracza György. 
I. évf. Nyomt. Göldberg Gyula Pápán. 
Ára 5 frt. 

Kispest. (Kispest.) Szerk. és kiadó-
tulajd. dr. Holbesz József. I. évf. Nyomt. 
Fischhof Henrik. Ára 5 frt. 

Kispesti Közérdek. (Kispest.) Szerk.-
tulajd. Vizy Gyula. Nyomt. Fischhof Hen
rik. I. évf. Ára 2 frt 50 kr. 

Kispest-Szent-Lőrinczi Lapok. 
Szerk. és laptulajd. Seper Kajetán. I. évf. 
Nyomt. Valter Ernő Budapesten. Ára 
ö frt. 

Korpona és Vidéke. (Korpona.) 
Szerk. és laptulajd. Jeszenszky Gusztáv; 
társszerk. Matunák Mihály. Nyomt. Gal-
lovich Jenő. I. évf. Ára 4 frt 50 kr. 

Közérdek. (Nagy-Kikinda.) Szerk. és 
laptulajd. Geleji Frigyes. Kiadó Szegyakov 
M. nyomdász. I. évf. Ára 4 frt. 

Kunszentmiklós és Vidéke. (Kis-
Kőrös.) Nyomt. Kálisch J. I. évf. Ára 3 frt. 

Lippa és Vidéke. (Lippa.) Szerk. 
és laptulajd. Máhr Emil nyomdász. I. évf. 
Ára 4 frt. 

Magya r Népzászló. (Nagyvárad.) 
Főszerk. Bádl Ödön; fel. szerk. dr. Gyé
mánt Jenő; kiadó Láng József nyomdász. 
I. évf. Ára 1 frt 50 kr. 

Majsa és Vidéke. (K.—Majsa.) 
Szerk. Hácz Károly. Nyomt. Feuer Illés 
Kis-Kun-Félegyházán. I. évf. Ára. 2 frt. 

Ma rosvásá rhely . (Marosvásárhely.) 
Szerk. dr. Seper Dénes, Pap Sándor és 
Sárkány Miklós; kiadó: Sztupjár István 
nyomdász. I. évf. Ára 6 frt. 

Mező-Kövesd és Vidéke . (Mezó-
Kövesd.) Szerk. Schönviszky László; 
kiadó-tulajd. Harangi Gyula. I. évf. 
Nyomt. Balázs Ferencz. Ára 4 frt. 

N a g y l a k és Vidéke . (Nagylak.) 
Szerk. dr. Schaller József és dr. Brück 
Adolf; kiadó-tulajd. Hubert Jenő nyomdász. 
I. évf. Ára 4 frt. 

N a g y v á r a d és Vidéke. (Nagy
várad.) Ingyen Újság. Szerk. és kiadó-
tulajd. Stern Vilmos. Nyomt. Neumann 
Vilmos. I. évf. 

Népbarát. (Ó-Becse.) Szerk. Göndör 
Ferencz. Az ó-becsei nemzeti szövetség 
hivatalos közlönye. I. évf. Ára 2 frt. 

Panko ta és Környéke. (Pankota.) 
Főszerk. Oltványi Gáspár; szerk. ifj. Krá-
lik József; kiadó Bod József nvomdász. 
I. évf. Ára 4 frt. 

Rákospalota és Vidéke. (Rákos
palota.) Főszerk. és laptulajd. dr. Bez-
silla Nándor; fel. szerk. Molnár Gyula. 
Nvomt. a Pátria Budapesten, I. évf. Ára 
4 "frt. 

Rákospalotai Közlöny. (Rákos
palota.) Szerk. és kiadó-tulajd. Sölétormos 
György. Nyomt. a Salgó testvérek Új
pesten. I. évf. Ára 4 frt. 

Rimaszombat és Vidéke. (Rima
szombat.) Nyomt. és kiadja Újházi Mihálv. 
I. évf. Ára 4 frt. 

Rónaság. (Mezőtúr.) Szerk. és lap
tulajd. Dolesch Géza nyomdász. I. évf. 
Ára 3 frt. > 

Sajó Vidék. (Rozsnyó.) Szerk.. Komo-
róczy Miklós; kiadó: Hermann István 
nyomdász. I. évf. Ára 4 frt. 

Sárosi Hi r lap. (Eperjes.) Szerk. 
Beér Ferencz. Nyomt. a Pannónia. I. évf. 
Ára 4 frt. 

Szász régen i Lapok. (Szász-Régen.) 
Szerk. fel. ifj. Borbély A.; kiadó-tulajd. 
Schebesch W. nyomdász. I. évf. Ára 3 írt. 
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Temesvári Naplók. (Temervár.) 
Szerk. Derestye György Miklós. Nyomt. 
a Csanádegyházm. könyvny. I. évf. Ára 
6 frt. (Megszűnt.) 

Torda-Aranyos. (Torda.) Szerk. 
Papp László és Betegh Jenő. Nyomt. 
Harmath J. I. évf. Ára 4 frt. 

U d v a r h e l y i Hi radó . (Székely-
Udvarhely.) Szerk. Cs. Szabó Kálmán; 
kiadó;tulajd. Becsek D. fia nyomdász. I. 
évf. Ára 4 frt. 

"Veszprémi El lenő r . (Veszprém.) 
Szerk. Várkonyi Dezső. Nyomt. Köves és 
Boros. I. évf. Ára 6 frt. 

Zólyom és Vidéke. (Zólyom.) Szerk. 
Friedmann Mór. Nyomt. Seidel és Fried
mann. 1. évf. Ára 4 frt. 

Összesen 230. 

IX. HIRDETÉSI LAPOK. 
BUDAPESTEN. 

Magya r Hirdető. Szerk. és kiadó-
tulajd. Posztl János. Nyomt. az országos 
ügyvédi ny. X. évf. Ingyen osztatik szét 
a vasutakon. 

Országos Hi rde tés i Közlöny. 
Szerk. és lap tulaj d. Gerő József. Nyomt. 
Országos ügyvédi ny. IV. évf. Ára 5 frt. 

VIDÉKEN. 
Nóg rádmegye i Hivatalos É r te-

sitő. (B.-Gyarmat.) Kiadja a jegyzői 
hivatal. Nyomt. a balassagyarmati könyv
nyomda r. t. LV. évf. Hetenként. Ára 4 frt. 

Kolozsvá rmegye Hivatalos Köz
lönye. (Kolozsvár.) Nyomt. Gámán János. 
XXI. évf. Ára 4 frt. 

Megyei Hi radó. Hivatalos hetilap. 
(Kaposvár.) Szerk. Boboz István; kiadó 
Hagelmann Károly nyomdász. XVII. évf. 
Há romszékmegyei É r tes i tő . (Sepsi-

Sz.-György.) XV. évf. Nyomt. ifj. Jancsó 
Mózes. Hetenként. Ára 4 frt. 

Győr sz. kir . vá ros Hivatalos Ér-
tesi tője. (Győr.) IX. évfolyam. Hivatalból 
küldetik. 

Gömör-Kishont t. e. V á r m e g y e 
Hivatalos Értesitője. (Pimaszombat.) 
Szerk. és kiadja a vármegyei alispáni 
hivatal. IX. évf. Nyomt. Náray J. A. 
Hivatalos hetilap. 

T renc sén V á r m e g y e Hiva talos 
Közlönye. (Trencsén.) Szerk. Baross 
Jusztin alispán; kiadja Skarnitzl X. Fe
rencz nyomdász. VIII. évf. Ára 2 frt. 

H o n t v á r m e g y e Hiva talos Közlö

nye . (Ipolyság.) VI. évf. Havonként 3-or. 
Nyomt. a Neumann ny. Ára 3 frt. 

Pozsony V á r m e g y e Hiva talos 
Közlönye. (Pozsony.) Szerkeszti és 
kiadja Klempa Bertalan alispán. Nyomt. 
Wigand. F. K. VI. évf. Havonként 
2—3-szor. Ára 2 frt. 

Sá rosvá rmegye Hiva talos Lapja. 
(Eperjes.) Szerk. és kiadja a Sári s vár
megye alispáni hivatala. Nyomt. Kósch 
Árpád. III. évf. Hetenként. 

Mosonmegye i É r tes i tő . (Győr.) 
Nyomt. a Győri Hirlap ny. II. évf. 

Szepes-vármegye Tö rvényha tó
ságának Rende l e t tá ra . (Lőcse.) 
II. évf. 

H e v e s v á r m e g y e közigazga tási 
lapja. (Eger.) Nyomt. azérseky lyceum ny. 

Kö rözvények. (Nagyvárad.) Bihar
megye alispánjától. Nyomt. Laszky Ármin. 

B a r a n y a V á r m e g y e hivatalos lapja. 
(Pécs.) Szerk. és kiadja Várady Ferencz. 
Nyomt. Tairs József. I. évf. 

Országos É r tes i tő. (Nagyvárad.) 
Szerk. Láng József nyomdász. I. évf. 
Havonként 2-er. Ingyen küldetik. (Magyar 
és német szöveggel.) 

Összesen 18. 

X. VEGYES W5ELLÉKLAP0K. 
BUDAPESTEN. 

Szemésze t . Szerk. Schulek Vilmos ta
nár iskolája és 

Közegészségügy és Tö rvényszéki 
Orvos tan. Szerk. Fodor József, tanár. 
Az »Orvosi Hetilap« mellékletei. 

Honvédo rvos . A »Gyógyászat« havi 
melléklete. 

Cur iai Ha tároza tok. A »Jogtudomá
nyi Közlöny« melléklapja. 

Rendő r i Közlöny. A »Belügyi Köz
löny« melléklapja. XXVII. évf. 
, A Budapes t i Közlöny Hiva ta los 

Ér tesi tője. XXVI. évf. Hetenként hatszor. 
Világk rón ika . A »Vasárnapi Újság« 

s »Politikai Újdonságok« s a »Képes 
Néplap« melléklapja. XXII. évf. 

Új Budapes t . A »Budapest .< képes 
heti melléklete (Élczlap.) XX. évf. Ára a 
főlap nélkül 3 frt. 

Hi te l e s Sorsolási É r tes i tő. A »Ma
gyar Pénzügy «melléklapja. XVIII. évf. Min
den fontos húzás után. 

Magya r Lloyd. A »Magyar Keres
kedők Lapja« heti melléklete XVIII. évf. 

A »PénzügyiKözlöny.«melléklapja. 
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A »Budapest« Regénycsa rnoka. 
Heti melléklap. XVI. évf. 

Polgá r i Törvénykezés. A »Büntető 
Jog Tára« melléklapja. XV. évf. 

Szépirodalmi Kert. Heti melléklet 
a »Magyar Állam «-hoz. XII. évf. 

Jogesetek. XIV. évf. Melléklet a »Jogi
hoz és az »Ügyvédek Lapja«-hoz. 

Budapest i Gyorsiró . A »Gyorsírá
szati Lapok« melléklapja. X. évf. 

Hölgyek Lapja. A »Képes Családi 
Lapok« heti melléklete. X. évf. 

Posta és Távi rdai Közlemények. 
A »Posta és Tavirda Rendeletek Tára« 
melléklapja. VII. évf. 

Rendő r i Közlöny. A »Belügyi Köz
löny« melléklete. V. évf. 

Regénytá r . A »Vasárnap Újság« heti 
melléklete. IV. évf. 

Sorsolási Tudósitó. A »Pénzügyi 
Újság melléklete III. évf. 

Lakás Közvetitő. A »Háztulajdono
sok Lapja« melléklapja. II. évf. 

TJj Nemzedék. Szerk. Czuczori.II. évf. 
havonként. Nyomt. Neuwald Illés. 

Nyi lvánta r tás . A »Rendőri Lapok« 
melléklapja. III. évf. (Magyar és német 
szöveggel.) 

Vasá rnap. A »Hazánk« heti mellék
lapja. 

Bolond Vi lág . A »Népvezér« heti 
melléklete. 

Magya r Kike r iki . Az »Általános 
Hirlap« heti melléklapja II. évf. 

Kerékpár . A »Magyar Újság« mel
léklete. 

Lakás-Hirdető. Háztulajdonosok 
Lapja« melléklete. 

Magyar . A »Buda és Vidéke« havi 
melléklapja. I. évf. 

Magya r N é p . A »Reggeli Újság« 
melléklete. I. évf. (Megszűnt.) 

VIDÉKEN. 
Hiva ta lo s Mel lékle t a »Torontál« 

hoz. (Nagy-Becskerek.) XIII. évf. Heten
ként egyszer. 

Rábaközi Hi r lap . (Sopron.) A »Sop
roni Napló« vasárnapi melléklete. Szerk. 
dr. Herbst Lajos Csornán és dr. Laufer S. 
Kapuvárt. IX. évf.,Ára 4 frt. 

Hivata los É r tes i tő. (Segesvár.) 
Szerk. dr. Seiwerth Vilmos. Kiadja a 

Nagy-Küküllő vármegye. VII. évf. Nyomt. 
Horeth Fr. J. 

Hüve lyk Ma tyi . (Szeged.) A »Szegedi 
Napló« melléklete V. évf. 

Sop ronvá rmegye Hiva ta lo s Köz
zé té tele i . (Sopron.) A »Soproni Hirlap« 
melléklele. 

Jász-Nagykun -Szo lnokvá rmegye 
Hiva ta lo s Közleményei . (Szolnok.) 
IV. évf. (A Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
Lapok melléklete.) 

Borsodvá rmegye Hiva talos Er-
tesi tője. (Miskolcz.) A »Borsod« mel
léklete. 

Jó Gye rmekek Lapja. (Nagyvárad.) 
A »Szabadság« melléklapja. Nyomt. 
Laszky Ármin. II. évf. 

Sopron. (Sopron.) A »Sopron« politi
kai napilap heti melléklete. II. évf. 

Jogi Szemle. (Marosvásárhely.) 
»Marosvásárhely« heti melléklapja. 

Darázs. (Kispest-Szent-Lőrincz.) A 
»Kispest-Szent-Lőrinczi Lapok« melléklete. 
I. évf. 

Hivata los Közlöny. (Veszprém.) 
A »Veszprém-vármegye melléklapja. I. évf. 

Hűbe le Balázs. (Arad.) Az »Aradi 
Hiradó« élczlap melléklete. 

Munka u t á n . (Temesvár.) A »Temes
vári Naplók« melléklapja. I. évf. 

Összesen 45. 

ÖSSZEGEZÉS. 

Hírlapirodalmunk számarányát 1897. 
és 1898. évben a következő kimutatás
ban tüntethetjük föl: 

1897. 1898. 

I. Politikai napilapok 46 5 2 + 6 
II. Politikai hetilapok 64 79 + 15 
III. Vegyes tartalmú ké

pes lapok 12 17 4- 5 
IV. Egyházi és iskolai 

lapok 49 61 + 12 
V. Szépirodalmi és ve

gyes tart. lapok 16 29 •+• 18 
VI. Humorisztikus lapok 11 20 4- 9 

VII. Szaklapok 212 257 + 45 
VIII. Vidéki lapok nem po

litikai tartalommal 181 230 + 49 
IX. Hirdetési Lapok ... 11 1 8 + 7 
X. Vegyes melléklapok 45 45 -\ 

Összesen: 647 908 + 161 
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A hazai nem-magyar nyelvű hírlapirodalom. 
KERESZTY ISTVÁNTÓL. 

I. TÖBBNYELVŰ LAPOK.* 
Szaklapok és vegyes tartalmúak. 

BUDAPESTEN. 

A Budapesti áru- és értéktőzsde 
Hiva talos Á r jegyző lapja. Amtlicher 
Cursblatt der Budapester Waaren- und 
Effecten-Börse [magyar és német]. XXXV. 
ëvf. 

Rende l e t i Közlöny (a m. kir. 
honvédség számára). Szabályrendeletek. 
— Viestnik Naredabah. Za kr. ug. do-
mobranstvo. Normativne naredbe. [M. 
és horvát.] XXIV. évfolyam. 

Rende l e t i Közlöny (a m. kir. 
honvédség számára). Személyes ügyek. 
— Viestnik Naredabah. Za kr. ug. doino-
branstvo. Osobni poslovi. [M. és horvát.] 
XXIV. évf. 

Typographia. — Gutenberg. [M. és 
német.] XXX. évfolyam. 

Mercur, hiteles sorsolási tudósító. 
— Authent. Verlosungs-Anzeiger. [M. és 
német.] XXIV. évf. 

Magyar Tőzsdei Közlöny. Un
garisches Börsen-Journal. [M. és német.] 
XIX. évf. 

Magyar Vas- és Gépújság. Un
garischer Metallarbeiter. [M. és német.] 
XVI. évf. 

M. Kir. Postai és Távi rda-Ren -
deletek Tára. Sbornik kr. ug. Pos-
tanskih; és: Brzovajnih Naredabah. [M. 
és horvát.] Kiadja a m. kir. kereskedelem
ügyi miniszter. XIII. évf. 

Budapes t i Lakáshi rde tő . Buda
pester Wohnungsanzeiger. [M. és német.] 
XI. évf. 

Kávésipa r Szakközlöny. [M. és 
német.] X. évf. 

A Vendéglős . [Az előbbivel azonos.] 
Adók és I l l e tékek Közlönye. 

Organ für Steuer und Gebühren. [M. és 
német.] IX. évf. 

A Kőfaragó. Der Steinmetz. [M. és 
német.] IX. évf. 

Magya r Fém- és Gépipar. Un
garische Metall- und Maschinen-Industrie. 
[M. és német] VIII. évf. 

Magya r Czukor ipar . Die unga
rische Zuckerindustrie, és melléklete : A 
Czukorrépa-Termelő. — Der Zuckerrüben-
Producent. [M. és német.] VII. évf. 

Hungá r i a . [M. és n.] VI. évf. 
Dohányá rusok Közlönye. — Or

gan der Tabak- Gross- und Kleinver-
schleisser Ungarns. [M. es n.] VI. évf. 

Szalbók Szaklapja, Schneider-Fach
blatt. [M. és német.] VI. évf. 
, Magya r Malom- és Gazdasági 

E r tes i tő . — Ungarischer Mühlen- und 
Landwirthschaftlicher Anzeiger. [M. és 
német.] VI. évf. 

Rendő r i Lapok (Magyar Csendőr). 
[M. és német.] V. évf. 

Bő r ipa r . — Ungarische Gerber-Zei
tung. [M. és német] IV. évf. 

Magya ro rszági Szabók Szak
lapja. Ungarisches Schneider-Fachblatt 
[M. és német.] IV. évf. 

Magya r Tégla ipa r és Epitők 
Közlönye. Ungarische Ziegel- und Bau
zeitung [M. és német] IV. évf. 

Épitőraunkás . — Der Bauarbeiter. 
[M. és német.] IV. évf. 

Székesfővárosi Lakáshi rde tő. 
Besidenzhaupstädtischer Wohnungs-An
zeiger. [M. és német.] III. évf. 

* Felvétettek a magyar nyelvűek közé is fel vannak véve, az összes létszámot tehát ez a rovat 
nem gyarapítja. 
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Unio. A »BpestSzékesfőv. Sütők . . . 
ipartestülete« hivatalos szakközlönye. [M. 
és német.] III. évf. 

A Szíjgyártó és Nyerges . Der 
Riemer und Sattler. ^M. és német.] III. évf. 

A Budapesti Ács-Segédek Idő
szaki Ér tesítője . Zeitweiliger Bericht 
der Budapester Zimmerergehilfen. [M. és 
német.] IL évf. 

Vas- és Fémmunkások Szak
lapja. Fachblatt der Eisen- und Metall
arbeiter. [M. és német.] II. évf. 

Magya ro rszág és a Külföld . [M., 
német, í'ranczia és angol.] II. évf. 

Az »Osztály-Sorsjáték«. »Klassen-
Lotterie«. [M. és német.] II. évf. 

Magya rországi Kéménysep rők 
Lapja. Fachorgan Ungarischer Rauch-
fangkehrer. [M. és német.] II. évf. 

Commerc ie l le Rundschau. — 
Kereskedelmi Szemle. [Német főlap, ma
gyar melléklappal.] Szerk. tul. Vécsei 
Leo. Ny. Gross és Grünhut. II. évf. Havi 
3 szám. Ara 6 frt. 

Das Baugewerbe . (Bpest-Kispest.) 
[M. és német.] Szerk. kiadó Meyer Henrik. 
Ny. »Belvárosi kny.« (VargaEndre és Grósz 
Bertalan.) I. évf. Havi 2 szám. Ára 4 frt. 

Ál talános Szeszipar i Közlöny. 
[M. és német.] I. évf. 

Italmérők és I ta lá ru sok Köz
lönye . — Schanklizenzer-Zeitung. [M. és 
német.] I. évf. 

I l lu s t ra i t lapok. [M.t német és 
franczia.] I. évf. 

Művezetők Lapja. Werkmeister-
Zeitung. [M. és német. | I. évf. 

Levélbé lyeggyűj tők lapja. Unga
risches Briefmarken-Offertenblatt. [M. és 
német.] I. évf. 

A Szabászati Szakma Ok ta tási 
Szaklapja. Unterrichtsblatt des Zu-
schneide-Faches. — Uj czime: 

A Szabóiparosok Kö rének Szak
közlönye . Szabászat-Oktatás. — Zu-
schneide-Unterrichts-Fachblatt. [M. és 
német.] I. évf. 

Budapes t i Kerékpáros. [M. és 
német.] I. évf. 

Nemze tközi "Vasúti és Hajózási 
Ú tmu ta tó . [M. és német.] I. évf. 

Cen t imé te r . [M. és német.] I. évf. 
É r t es í tő . A. m. kir. tengerészeti 

hatóság hiv. lapja. — Avvisatore. (Fiume.) 
(A »La Bilancia« melléklapja.) 

Összesen 42. 

VIDÉKEN. 
Szepesi Hi rnök. — Zipser Bote. 

(Lőcse.) ÍM. és német.] XXXVI. évf. 
N y i t r a i Lapok. Neutra-Trenchiner 

Zeitung. (Nyitra.) [M. és német.] XXIX. évf. 
V á g v ö l g y i Lap. (Trencsén). [M. 

és német.] XXV. évf. 
Te lecska. (Kula). [M. és német.] 

XVI. évf. 
Muraköz. — Medjimurje. [M. és 

horvát.] XV. évf. 
Concordia. (Pozsony.) XIII. évf. [M. 

és német.] 
Módos és Vidéke . — Módos und 

Umgebung. [M. és német.] VII. évf. 
Pályáza t . (Székesfehérvár). [M. és 

német.] VII. évf. 
Szent-G-otthárd. — St.-Gotthard. 

(Sz.-Gotthárd.) [M. és német] III. évf. 
1897/8. 

A p a t i n és Vidéke. — Apatin und 
Umgebung. [M. és német.] III. évf. 

Verbász és Vidéke . — Verbász 
und Umgebung. [M. és német. [ III. évf. 

Bácskai Újság. Bácskaer Zeitung. 
(Apatin.) [M. és német.] III. évf. 

Népba rá t . Volksfreund. (Pécs.) 
[M. és német.] III. évf. 

Buz iaser Anze iger . Buziási Hír
adó. (Buziás.) [M. és német.] Szerk. S. 
Marton János; kiadó Ullmann Ferencz. 
Heti lap. III. évf. Ára 4 frt 60 kr. 

Buziás-gyógyfürdő. (Heilbad Bu
ziás.) [M. és német] Szerk. és társtul. S. 
Marton János: tul. Ullmann Ferencz. II. 
évf. Heti lap. Ára 4 frt 60 kr. 

Reklame. (Pécs) [M. és német.] 
II. évf. 
Kammer -Mi t the i lungen . (Pozsony.) 

[M. és német.] I. évf. 
Pos ta-É r ték Gyűj tők H i r d e t é s i 

Lapja. — Ankündigungsblatt für Phila
telie. (Szatmár.) I. évf. [M. és német.] 

Összesen 18. 

I I . NÉMET LAPOK. 
a) Politikai tartalmúak. 

BUDAPESTEN. 
P e s t e r Lloyd . Fel. szerk. Falk 

Miksa; kiadó, ny. a »Pesti Lloyd-Társulat« 
XLIV. évf. Napilap, estilappal. Ára 22 frt. 

N e u e s P e s t e r Journal . Fel. szerk. 
Bródy Lajos; kiadó-tul. Bródy Zsigmond. 
Ny. »Hungária« ny. XXVII. évf. Napilap. 
Ára 14 frt. 
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Pol i t i sches Volksblatt . Fel. szerk. 
Sipos J. ; kiadó tul. a »Hungária« válla
lat. Ny. »Hungária« XXIV. évf. Napilap. 
Ára 10 frt. 

N e u e s Pol i t i sches Vo lksb lat t . 
Fel. szerk. dr. Fleischman Sándor; kiadó 
tul. Mérey Miksa. Ny. »Kosmos.« XXII. 
évf. Napilap. Ára 10 frt., a »Witzrakete« 
melléklappal együtt 11 frt 20 kr. 

Budapester Tagb latt . Fel. szerk. 
Bolgár Ferencz; kiadja »Europa« r. t. 
Nv. »Európa.« XV. évf. Napilap. Ára 
14 frt. 

N e u e s Kle ines Journal. Szerk. 
Weisz V. Félix; tul. »Európa« r. t. Ny. 
»Európa.« II. évf. Ára naponta 1 kr. 

Összesen 6. 

VIDÉKEN. 
P r e s s b u r g e r Ze i tung . (Pozsony.) 

Fel. szerk. Lövő Rudolf; kiadó tul. ny. 
Angermayer Károly. CXXXV. évf. Napilap, 
esti lappal. Ára 12 frt. 

Hermannstädter Ze i tung verei
nigt mit dem Siebenbürger Boten. (Nagy
szeben.) Fel. szerk. Roth Frigyes; kiadó 
ny. Reissenberger Adolf. CXIV. évf. Napi
lap. Ára 10 frt. 

Bács-Bodrogher P resse . (Újvidék.) 
Fel. szerk. és kiadó Fuchs Emil. Ny. 
Fuchs Emil és Társa. XLIII. évf. Hetilap. 
Ára 5 írt. 

Kronstädter Ze i tung. (Brassó.) Fel. 
szerk. Dörschlag Rudolf; kiadótul. Gött 
János fia. Ny. Gött J. fia. LXII. évf. Napi
lap. Ára 9 frt 60 kr 

Temesva re r Ze i tung. (Temesvár.) 
Fel. szerk. Barát Ármin; kiadó-tul. Heim 
Antal. XLV1I. évf. Napilap. Ára 16 frt. 

We r sche t ze r Geb i rgsbote . (Ver-
secz.) Fel. szerk. Million M.; kiadó ny. 
Kirchner J. E. özv. XLII. évf. Hetenként 
2 szám. Ára 5 frt. 

N e u e Temesva rer Ze i tung. 
(Temesvár.) Fel. szerk. Dévay Ferencz; 
tul. kiadó Steger E. utódai. XXXI. évf. 
Napi lap. Ára 16 frt. 

Ó e d e n b u r g e r Ze i tung. (Sopron.) 
Szerk. Marbach Ernő'; kiadó ny. Rom-
walter Alfréd. XXXI. évf. Napilap. Ára 
10 írt. 

Fünfk i rchne r Ze i tung. (Pécs.) 
Fel. szerk. Lenkei Lajos; tul. Guttmann 
J. özv. Ny. »Pécsi irodalmi és ny. r. t.« 
XXIX. évf. Hétenként 2 szám. Ára 8 frt. 

Donau-Temes-Bote . vorm. Banater 
Post. (Pancsova.) Szerk. tul. ny. Wittig-

schlager K. XXIX. évf. Hetenként két 
szám. Ára 8 frt. 

"Westungarischer Grenzbote . (Po* 
zsony.) Fel. szerk. Riepl Farkas; kiadó 
tul. Simonyi Iván. Saját ny. XXVII. évf. 
Napilap. Ára 12 frt 16 kr. 

Der Landbote . (Temesvár.) Szerk. 
tul. Kraushaar Károly, ny. Csanádegy-
házmegyei ny. XXVII. évf. Hetilap. Ára 
2 frt. 

Siebenbü rgisch-Deu t sches Tag
b latt . (Nagy-Szeben.) Lapvezér Häner 
Henrik; fel. szerk. Teutsch Gyula; kiadó 
Ny. Drotleff József. XXV. évf. Napilap. 
Ára 14 frt. 

De t taer Ze i tung. (Detta.) Fel. szerk. 
Binder Jenő; kiadó tul. Ny. Heldenwan-
ger J. XVIII. évf. Hetilap. Ara 4 frt 60 kr. 

Der Volksf reund . (Szombathely.) 
Fel. szerk. és kiadó ny. Gabriel A. XVI. 
évf. Hetilap. Ára 4 frt. 

Der F r e imüt ige . »Südungarisches 
Volksblatt.« (Temesvár.) Fel. szerk. és 
tul. Blaskovics Ferencz. Ny. »Délmagyar-
orsz. ny.« XIII. évt. Hetilap. Ára 4 frt 
80 kr. 

Südungarische Reform. (Temes
vár.) Szerk. tul. ifj. Steiner Károly. Ny. 
»Unió« X. évf. Napilap. Ára 14 frt. 

"Westungarisches Volksb lat t . 
(Sopron) Fel. szerk. ny. Binder Pál; tul. 
az alapitók. VI. évf. Ára a hetenként 
háromszor megjelenő kiadásé 6 frt, a 
hetié 2 frt. 

Med iascher Wochenb lat t . (Med-
gyes.) Szerk. Biehl A.; tul. ny. Reissen
berger G. A. VI. évf. Heti lap. Ára 
6 korona. 

K ronstäd ter Tageb latt . (Brassó.) 
Fel. szerk. Stoof János; kiadó Hiemesch V. 
nv. Schlandt-féle ny. IV. évf. Napilap, 
Ára 10 frt. 

P r e s s b u r g e r Tagb latt . (Pozsony.) 
Szerk. tul. Binder Tódor: kiadó ny. 
Kath. irodalmi r. t. II. évf. Napilap. Ára 
10 írt. 

Ung.-We i sski rchner Volksb latt . 
(Fehértemplom.) Szerk. Schümichen 
Jakab; tul. ny. Kuhn Péter II. évf. Heti 
lap. Ára 4 írt. 

Eisenburg . (Szombathely.) Főszerk. 
Kővári-Kaffehr Béla; szerk. Füredi Béla. 
Ny. Bertalanffy. II. évf. Heti lap. Ára 4 frt. 

N e u e Ze i tung. (Sopron.) Szerk. 
Arnhold Károly; kiadja egy szövetkezet. 
Ny. Röttig Gusztáv. I. évf. Heti 2 szám. 
Ára 7 frt. 
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Lugoser Zeitung. (Lúgos.) Szerk. 
tul. Pinkus Jakab. Ny. Traunfelíner Ká
roly. I. évf. Heti 3 szám. Ára 8 frt. 

Összesen 25. 

b) Szaklapok és vegyestartalmúak. 
BUDAPESTEN. 

Styx. Szerk. Scböpl G. kiadó tul. 
Singer A. K. özv. Nv. Gross és Grünhut. 
XXXVII. évf. Havonta 3 szám. Ára 8 frt. 

Pester Medizinisch - Chirurgi
sche Presse. Fel. szerk. dr. Török 
Lajos; kiadó tul. Mezei Antal. Ny. »Wer
bőczy« r. t. XXXIV. évf. Hetilap. Ára 
6 frt. 

Saphir 's Styx. Szerk. Rosenbaum 
Rikhárd. Ny. Neuwald Illés. XXX. évf. 
Félhavi lap. Ára 8 frt. 

Commerzieller Anze iger . Fel. 
szerk. Stein M. ; tul. Zwillinger J. »Assis
tenz« irodája. Ny. Schlesinger és Klein-
berger. XXVIII. évf. Heti lap. Ara 12 frt. 

Volkss t imme Szerk. Pfeifer Sándor, 
tul. Magyarország Szocziáldemokrata 
Pártja. Ny. »Gutenberg« ny. XXVI. évf. 
Heti lap. Ára 2 frt 40 kr. 

Der Unga r i s che Israe l i t . Fel. 
szerk. dr. Bak Illés; tul. Bak Ignácz özv. 
Ny. Márkus Samu. XXV. évf. Ára 6 frt., 
melléklettel 8 frt. 

Nat iona lökonomische Blätter . 
Szerk. tul. Friedmann L. Ny. Gross és 
Grünhut. XXIV. évf. Heti lap. Ára 8 frt. 

Hans-Jö rge l . Szerk.-kiadó Czukelter 
Ferencz. Ny. Neuwald Illés. XXI. évf. 
Kétheti lap. Ára 8 frt., nyilvános helyi
ségeknek 6 frt. 
Volkswi r thschaf t l i che Sonntags-

Revue . Fel. szerk. és tul. Reinitz Tó
dor. Ny. Neuwald Illés. XXI. évf. Hetilap. 
Ára 12 frt. 

Unga r i s che A l l g e m e i n e Ver 
keh rs-Ze i tung. Szerk. tul. Schreiber 
Adolf örököse Andics Jusztina. Ny. Feld
mann Mór. XX évf. Havi 2 szám. Ára 
12 frt. 

Cyankali . Szerk. Fischer Vilmos. 
»Anglo« ny. XVIII. évf. Havi 2 szám. 
Ára 10 frt.! 

D e r B a u - U n t e r n e h m e r u n d Lie
ferant . (A »Vállalkozók Lapja« német 
kiadása.) Fel. szerk. Salzer Izor; kiadó-
tul. Salzer I., Lakatos L. és Bendik G. 
Ny. »Belvárosi kny.« (Varga Endre és 
Grósz Bertalan.) XVII. évf. Havi 3 szám. 
Ára 8 frt. 

Budapes ter (Österr.-Ungar.) An 
künd igungsbla t t . Szerk. és tul. Sikray 
S. Ny. Brózsa Ottó. XVI. évf. Havonta 
kétszer. Ára 6 frt. 

Budape s te r Humo r e sken u n d 
Styx. (A »Styx« havi melléklapja.) Fel. 
szerk. Schöpl G. ; kiadó-tulajd. Singer 
A. K. özvegye. Ny. »Vörösmarty.« X. 
évf. Ára a főlappal együtt 8 frt. 

Mon tagblatt . Fel. szerk. tul. Viola 
Miksa. Ny. Schlesinger és Kleinberger.. 
X. évf. Hetilap. Ára 6 frt. 

W i e n e r L ieb l ing . Kiadja (Bécsben) 
Friedmann A. utóda. Ny. »Kosmos«. X. 
évf. 

Commercie l ler Beobachter . 
Szerk. tul. Zwillinger Lipót. Ny. Weissen-
berg Ármin. VIII. évf. Heti lap. Ára 12 frt. 

In te rnat iona le A r t i s ten -Revue . 
Fel. szerk. és kiadó-tul. Steiner Ferdi
nánd; Ny. Markovits és Garai. VIII. évf. 
Havi 3 szám. Ára 6 frt. 

K red i t u n d Hande l . Szerk. tul. 
Blum Ármin. Ny. »Vörösmarty« ny. V. 
évf. Havi 2 szám. Ára 8 frt. 

H e i t e r e Blätter . Fel. Szerk. Hátsek 
Adolf; társszerk. Schönmann Vilmos. Ny. 
»Európa« ny. V. évf. Hetilap. Ára 4 frt. 

U n g a r i s c h e r Holzhänd ler . (A 
»Magyar Fakereskedő« német fordítása.) 
Szerk. és tul. Székely Ignácz. Ny. »Fő
városi ny. és vonalozó r.-t.« V. évf. 
Havonta kétszer. Ara 4 frt, a magy. 
kiadással együtt 10 frt. 

Volksb lat t . Fel. szerk. »István 
gazda.« Ny. »Franklin« társulat. V. évf. 
Hetilap. Ára 2 frt. 

Die "Witzrakete. (Melléklap a Neues 
Polit. Volksblatthez.) Szerk. Fleischmann 
Sándor; kiadó a N. P. Vbl. társaság. V. 
évf. Ára: a főlap előfizetőinek 1 frt 20 
kr., különben 4 frt 80 kr. 

U n g a r i s c h e Mon tan - Indu s t r ie -
u n d Hande l sze i tung . Szerk. és kiadó 
Silberstein Arnold. Nv. Márkus Samu. 
IV. évf. Félhavi lap. Ára 10 frt. 

U n g a r i s c h e Wochensch r i f t . Szerk. 
Dornbusch M. Nv. Schlänger testvérek. 
IV. évf. Hetilap. Ára 6 írt. 

Herkó Páter . Fel. szerk. Markos 
Gyula. Ny. »Anglo-ny.« III. évf. Hetilap. 
Ára 4 frt. 

U n g a r i s c h e Bauze i tung . Szerk. 
tul. Sommer József. (Újpest.) Ny. »Frank
lin« társulat. III. évf. Havi 3 szám. Ára 
10 frt. 

»Grüss Gott«. Szerk. Famler Gusztáv 
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Adolf (Torzsa) és Gladischefsky Károly. 
(Bpest.) Ny. Hornyánszky Viktor. III. évf. 
Heti lap. Számja 2 kr. 

Ungarische Medizinische Presse. 
Szerk. és kiadó dr. Tuszkai Ödön. Ny. 
Gelléri és Székely. III. évf. Heti lap. 
Ára 6 frt 

Freihe i t ! Szerk. kiadó Szikora Zol
tán. Ny. Weissenberg. III. évf. Kétheti 
lap. Ára 2 frt 40 kr. 

Ch r i s t l iches Volksb la t t . Szerk. 
tul. Molnár János. Ny. »Sz.-Gellért« ny. 
III. évf. Heti lap. Ára 2 frt. 

Kleines Journal . Fel. szerk. Fischer 
Mór. Ny. Anglo ny. II. évf. . . . . szám 
(heti lap?) Ára 8 frt. 

Al lgeme ine r Techn i sche r An 
ze ige r fü r U n g a r n . Szerk. tul. Sin
ger Gyula. Ny. »Werbőczy« kny. r. t. 
II. évf. Havonta 2 szám. Ára 6 frt. 

Eisenbahn-Tar if- und Ve rkeh r s -
Anzeiger . Szerk. kiadó Weiszmayer 
Brúnó. Ny. Gelléri és Székely. II. évf. 
Havi 2 szám. Ára 10 frt. 

Lust iges Leben. Szerk. »Boccaccio« ; 
kiadó: Hirlapterjesztő Vállalat. II. évf. 
Heti lap. Ára 1 frt 50 kr. 

Unga r i sche r Weinbau . Szerk. 
Baross Károly és Drucker Jenő; tul. 
Baross K. Ny. »Pátria« ny. r. t. II. évf. 
Heti lap. Ára 6 frt. 

Budapeste r Montagszeitung. 
Szerk. tul. Büchler Baján Vilmos. Ny. 
»Hunnia.« I. évf. Hetilap. Ára 4 frt. 

Budapes te r Abendb la t t . Szerk. 
Fischer Vilmos. Ny. »Anglo« ny. Havi 
3 szám. 

Holz revue . (A »Faügyi Szemle« 
német kiadása.) Kiadó főszerk. Weiner 
Arthur; fel. szerk. Pollacsek Jenő. I. évf. 
Havi 2 szám. Ára 8 frt. 

Mőbelwagen -Evidenz-Blatt . Az 
»Eisenbahn-Tarif . . . . Anzeiger« kiadása, 
havi 4 szám. I. évf. 

Paten tau s l egungen . Szerk. Kele
men; kiadó ő és társa. Ny. »Kosmos« 
I. évf. Hetilap. Ára 32 frt. 

Amtl iche Nach r ichten . Kiadó Cs. 
kir. szab. Kassa-Oderbergi vasút. Ny. 
»Pesti kny. r. t.« . . . évf. 

Finanz i e l l e Blätte r . Fel. szerk. 
Pick Ignácz. Ny. Zeiler. »VI.« évf. Havi 2 
szám. Ára 10 frt. (!) 

In t e rnat iona les Jou rnal . Szerk. 
Schaller. Ny. Müller Károly. . . . évf. 
Havi . . . Ára 10 frt. (!) 

In t e rnat iona le Kapitalisten-

Zeitung. Szerk. tul. Weil F. Ny. 
»Pátria.« »V1I1.« évf. Havi 2 szám. Ára 
1 frt. 

A l l g e m e i n e Rundschau . Szerk. 
Brody H. Ny. Hunnia. (?) Havi lap. 
Ára 12 frt. (!) 

Local-Zeitung. Fel. szerk. Pick 
Gábor. Ny. Löblovitz Zsigmond. »VI.« évf. 
Havi 2 szám. Ára 10 írt. (!) 

Unga r i sches Hande l s -Museum. 
Szerk. Braun A. Ny. Löblovitz Zsigmond. 
XII. évf. Havi 2 sz. Ára 8 frt. (!) 

Oest.-Ung. Adels-Zeitung. Fel. 
szerk. Stramm Hugó. Ny. »Anglo«-ny. 
XX. évf szám. Ára 12 frt. (!) 

Reichs-Revue . Szerk. Kohn Tódor. 
»Anglo« »XI.« évf. Ára 10 frt.! 

Salonb latt . Szerk., sem kiadó, nincs 
megnevezve. Ny. »Anglo«-ny. II. évf. Havi 
3 szám. Ára nincs megjelölve. 

Összesen 51. 

VIDÉKEN. 
Kaschaue r Zeitung. Eperjesi Érte

sítő. (Kassa.) Fel. szerk. Rorwell S.; kiadó 
ny. Werfer Károly. LX. évfolyam. Heti 
3 szám. Ára 5 frt. 

Gross - Bec ske reke r "Wochen
b latt . Fel. szerk. May er Rudolf; kiadó 
ny. Pleitz Ferencz Pál. XLVIII. évf. Heti
lap. Ára 5 frt. 

K rassó-Szö rénye r Zeitung. (Lú
gos.) Tul.̂  ny. Virányi János. XLI. évf. 
Hetilap. Ára 5 frt. 

Die Ne ra . (Ung. Weisskirchner Zei
tung.) (Fehértemplom.) Szerk. és kiadó 
nv. Wunder J. XXXII. évf. Hetilap. Ára 
4'frt 60 kr. 

O raviczae r Wochenb la t t . (U. ott.) 
Fel. szerk. és tul. Ny. Wunder Károly. 
XXVII. évf. Hetilap. Ára 4 frt 60 kr. 

Bis t r i t ze r Wochensch r i f t . (Besz-
tercze.) Szerk. kiadó Schell Károly. Ny. 
Botschar Tódor. XXVII. évf. Hetilap. Ára 
4 frt 40 kr. 

Pressburge r Salonb latt . (Po
zsony.) Szerk. tul. Dobay István. Ny. 
Pawíik és Marinzl. XVIII. évf. Megjele
nési ideje bizonytalan, ára 12 frt! 

Landwi r thschaft l iche Blätte r . 
(N.-Szeben.) Szerk. Gottschling Adolf; 
kiadó az erdélyi szász gazd. egyesület 
felügyelőbizottsága. Ny. Drotleff József. 
XXVI. évf. Havonta 2 szám. Ára 1 frt 
60 kr. 

Orsovaer Wochenb la t t . (Orsova.) 
Szerk. Hutterer Géza; tul. ny. Handl 
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József. XXVI. évf. Hetilap. Ára 4 frt 
80 kr. 

Schässburge r Anzeiger. (Seges
vár.) Kiadó. ny. Jördens testvérek. XXVI. 
évf. Hetilap. Ara 2 frt 50 kr. 

Günser Anzeiger. (Kőszeg.) Fel. 
kiadó Feigl G. Adolf. Ny. Feigl Frigyes. 
XXV. évf. Hetilap. Ára 3 frt 80 kr. 

Gross-Kikindaer Zeitung. (N.-
Kikinda.) Szerk. tul. Weiner Simon. Ny. 
Gazin (előbb Milenkovits-) ny. XXIV. évf. 
Hetilap. Ara 4 frt. 

Die Be rzava. (Resiczabánya.) Szerk. 
kiadó. ny. Eisler József. XXIII. évf. Heti 
lap. Ára 4 frt 80 kr. 

Die Posaune . (Temesvár.) Tul. 
ny. Lechenmayer J. C. XXIII. évf. Heti 
lap Ára 6 frt 40 kr. 

Gross-Kokler Bote. (Segesvár.) 
Szerk. tul^ ny. Horeth Frigyes. XX. évf. 
Heti lap. Ára 4 frt. 

Obe rwa r the r Sonntags-Zeitung. 
(Felső-Őr.) Kiadó-tul. ny. Schodisch Lajos. 
XIX. évf. Hetilap. Ára 4 frt. 

Ka rpathen -Post . (Késmárk.) Szerk. 
tul. ny. Sauter Pál. XVIII. évf. Heti lap. 
Ára 4 frt. 

N e u e We r sche tze r Zeitung. Fel. 
szerk. Veronits József; kiadó-tul. ny. 
Wettel és Veronits czég. XVII. évf. Heten
ként 2 szám. Ára 5 frt. 

Csákovaer Zeitung . (Csákóvá.) Fel. 
szerk. Chudy Jenő; tul. ny. Chudy test
vérek. XVII. évf. Hetilap. Ára 4 frt. 

Günser Zeitung. (Kőszeg.) Felelős 
kiadó. ny. Feigl Gvula. XVII. évf. Hetilap. 
Ára 2 frt 40 kr. 

, Wet te rkalende r fü r Unga rn . 
(0-Szép lak.) Kiadó ny. a Nyitravölgyi 
gazdasági egvesület. XVI. évf. Heti lap. 
Tagilletmény. 

To ron ta le r Zei tung. (Perjámos.) 
Fel. szerk. tul. ny. Pirkmayer Alajos. 
XVI. évf. Hetenként 2 szám. Ára 5 frt. 

Südunga r i s che r Grenzbote. (N.-
Becskerek.) Fel. szerk. Jokly Lipót; ki
adóiul. Jokly J. XIV. évf. Hetilap. Ára 6 frt. 

Eisen s tädte r Zeitung. (Kismarton.) 
Szerk. kiadó. ny. Dick Ede. XIII. évf. 
Heti lap. Ára 4 frt. 

Ag r i cu l tur -Ze i tung . (Pozsony.) 
Szerk. »Kampfmüller« (Müller) S. Ny. 
Alkalav Adolf. XII. évf. Havi 2 szám. 
Ára 6 frt. 

N e u e Lippae r Zeitung. (Lippa.) 
Fel. szerk. kiadó-tul. Ny. Zách József. 
XII. évf. Hetilap. Ára 4 frt. 

Resiczae r Zeitung. (Resicza.) Szerk. 
és kiadó-tul. ny. Weisz Adolf. XII. évf. 
Hetilap. Ára 4 frt 80 kr. 

Hatzfe lde r Zei tung. (Zsombolya.) 
Fel. szerk. és kiadó tul. ny. Wunder 
Rudolf. XI. évf. Hetilap. Ára 4 frt. 

Ka ransebese r Wochenb la t t . (Ka
ránsebes.) Szerk. tul. Jacobovits József. 
Ny. az egyházmegyei ny. XI. évf. Heti 
lap. Ára 4 frt. 

Bácskae r Volksb lat t . (Zombor.) 
Fel. szerk. és tul. ny. Oblat Károly. 
X. évf. Hetilap. Ára 4 frt. 

O raviczae r Zeitung. (Oravicza.) Fel. 
szerk. Kehrer Viktor; tul. Kehrer L. Ny. 
Kehrer . . . XII. évf. Hetilap. Ára 
4 frt. 

De r Unga r i s che Landwi r th . 
(Der Volksfreund) (Temesvár.) Szerk. 
Kraushaar Károly. Ny. csanád-egyház-
megyei ny. X. évf. Hetilap. Ára 2 frt. 

Evange l i sche Glocken . (Pozsony.) 
Szerk. Hollerung Károly (Modor). Kiadók: 
Dianiska A. (Lőcse), Fürst J. (Pozsony), 
Hollerung K., Low F. (Locsmánd), 
Schwalm G. (Pancsova.)^ Ny. Wigand K. 
F. X. évf. Kétheti lap. Ára 2 frt. 

N e u t r a e r Zeitung. Nyitrai Hírlap. 
(Nyitra.) Szerk. tul. Grünfeld Náthán. 
Ny. Reicheles Lipót. IX. évf. Heti lap. 
Ára 6 frt. 

Bis t r i t ze r Zeitung. (Besztercze.) 
Szerk. Clemens Frigyes; kiadó Raupen
strauch 0. Ny. Botschar Tódor. VIII. évf. 
Ára 4 frt. 

Krassó-Szörenyer Post. (Német-
Bogsán.) Fel. szerk. és kiadó ny. Zeier 
Ágost. VII. évf. Hetilap. Ára 4 frt. 

St.-Gerardusb latt . (Temesvár.) Szer
kesztő Schlinger József. Több német lap
nak melléklapja. Ny. csanád-egyház
megyei ny. VI. évf. 

Südunga rn . (Lúgos.) Szerk. tulajd. 
Teichner Emil. Ny. Traunfellner Károlv. 
VI. évf. Heti 2 szám. Ára 8 frt. 

Sächsisch - R e g e n e r Wochen 
b latt . (Szász-Régen.) Fel. szerk. Sche-
besch Károly; kiadó-tul. Ny. Schebesch 
V. V. évf. Hetilap. Ára 4 frt. 

Volkswi l l e . (Temesvár.) Szerk. ki
adó Blum Róbert. Ny. Délmagyarországi 
kny. V. évf. Hetilap. Ára 2 frt 40 kr. 

Med iasche r Wochenb la t t . (Med-
gyes.) Szerk. kiadó. ny. Reissenberger 
G. A. V. évf. Heti lap. Ára 3 frt. 

Oedenburge r Rund schau . (Sop
ron.) Fel. szerk. kiadó Zsombor Géza. Ny. 
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Blum Náthán. IV. évf. Heti lap. Ára 2 
frt 40 kr. 

Westungarische Volks-Zeitung. 
(Pozsony.) Szerk. kiadó Zalkái L. Alajos. 
Ny. Alkalay Adolf. III. évf. Heti lap. Ára 
3 frt. 

W e s t u n g a r i s c h e r W e i n b e r g s -
bote. (Pozsony.) Szerk. tul. Vetter Pál K. 
Ny. Alkalay Adolf. II. évf. Havi 2 szám. 
Ára 4 frt. 

Volksb lat t . (Sopron.) Az Oedenb. 
Ztg. heti melléklapja. Ny. Romwalter 
Alfréd. II. évf. Ára 2 frt. 

Südungarischer Bü rge r -Zei tung. 
(Perjámos.) Szerk. tul. ny. Pirkmayer 
Alajos. II. évf. Heti lap. Ára 1 frt 50 kr. 

Pe r jámos u n d U m g e b u n g . (Per
jámos.) Szerk. Gatter Aurél. Ny. »Hun
gária« II. évf. Heti lap. Ára 4 frt. 

Ki rchl iche Blätte r . (N.-Szeben.) 
Szerk. tul. Josephi J. Ny. Krafft V. II. 
•évf. Heti lap. Ára 3 frt. 

Buziaser Anze ige r . Szerk. S. Mar
ton János; tul. Ullmann Ferencz. Ny. 
Ullmann F. II. évf. Heti lap. Ára 4 frt 
60 kr. 

Kamme r - Mi t the i lungen . (Po
zsony.) Kiadja a p. kereskedelmi és ipar
kamara, szerk. altitkára Jordán Károly. 
Ny. Eder István. I. évf. Havi 2. szám. 
Ingyen. 

Ká rolyfa lvae r "Wochen-Revue. 
(Károlyfalva.) Szerk. Kovács M. Hugó; 
tul. ny. Kirchner J. E. özv. I. évf. Heti 
lap. Ára 4 frt. 

*F r i schgest immte Aeolsha r fe . 
{Besztercze.) Egyetlen, farsangi szám; 
kiadja a dalegyesület. Ny. Botschar Tódor. 

D e r F r i edensbote . Szerk. Sehmidt 
C. E. (Pozsony); kiadó Scholtz Ödön 
(Agendorf.) Ny. Litfass utóda Röttig 
Gusztáv. (Sopron.) I. évf. Kétheti lap. 
Ára 1 frt. 

Das freie Wo r t . (Temesvár.) Szerk. 
tul. Novotny József. Ny. Délmagyaror-
szági ny. I. évf. Kétheti lap. Ára 1 frt. 

Ká rolyfa lvae r Wochenb la t t . 
(Károlyfalva.) Szerk. Verner János ; kiadó 
ny. Wettel és Veronits. II. évf. Heti lap. 
Ára 4 frt. 

Ka ránsebese r Zeitung. (Karán
sebes.) Szerk. Heinz Mihály; tul. ny. 
Fleissig Lipót. II. évf. Heti lap. Ára 4 frt. 

Die Reform. (Versec.) Szerk. kiadó 
Sehmidt Ede. Ny. Popovits A. I. évf. 
1897/8., II. évf. 1898/9. Hetilap. Ára 
4 frt. 

De r Local-Anzeige r . Kispest-Szt.-
Lőrincz.) Kiadó tul. Meyer Henrik: ny. 
»Pátria.« II. évf. Heti lap. Ára 2 frt 40 kr. 

Oedenburge r Volksfreund . (Sop
ron.) Fel. szerk. Boór András; tul. ny. 
Berghofer József. I. évf. Heti lap. Ára 
3 frt. 

P r e s s b u r g e r P resse . (Pozsony.) 
Szerk. Engyeli Jenő; tul. ó' és Langer 
Alajos. Ny. Alkalay Adolf. I. évf. Heti 
lap. Ára 4 frt. 

M i t t e i l u n g e n des V e r b a n d e s 
Raiffeisen 'schen Genossenschaf
t e n a l s Genossenschaft i n He r 
manns tad t . (N.-Szeben.) Ny. Kraft 
V. I. évf. Tagilletmény. 

To ron ta le r P resse . (N.-Becskerek.) 
Szerk. tul. Ny. Jokly Lipót. I. évf. Heti 
lap. Ára 6 frt. 

Zei tung fü r Landwi r thschaft . 
(Bécs.) Szerk. dr. Herdliczka Nándor. Nv. 
(Pozsonyban) Wigand F. K. XXIII. évf. 
Havi 2 szám. Ára 10 frt. 

De r B r i e fkas tenmann . (Versecz.) 
Szerk. ? Tulajd. nyom. Kirchner J. E. 
özv. I. évf. Hetilap. Ára 4 frt 80 kr. 

Összesen 64. 

III. HORVÁT LAPOK. 

BUDAPESTEN. 

Szaklapok. 
Povlas t icn i Vies tn ik . Szerk. 

Frecskay János. Ny. »Pallas.« III. évf. 
Heti lap. Ára 20 korona. 

H rvatsk i F inanc i ja ln i Strazar . 
Szerk. Iklódy Győző. Ny. »Pátria.« I. 
évf. Havi 3 szám. Ára 6 frt. 

Összesen 2. • 

IV. SZERB LAPOK. 
a) Politikai tartalmúak. 

VIDÉKEN. 
ZA3TABA. (Újvidék.) Fel. szerk. Gyor-

gyevity Gyoka. Ny. Miletits Szvetozár. 
XXXIII. évf. Napilap. Ára 14 frt. 

HAUTE 40BA. (Újvidék.) Fel. szerk. 
Pavlovits István. Ny. Ivkovits Györgv. 
XIV. évf. Heti 2 szám. Ára 10 frt. 

BPAHHK. (Újvidék.) Fel. szerk. Jok-
szimovits Miklós; kiadó a »Druzsina Bra-
nika.« Ny. Popovits M. testv. XIV. évf. 
Heti 3 szám. Ára 12 frt. 

3 
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CTPAÄA. (Újvidék.) Szerk. Jocits Szte-
van; kiadó Jocits A. Szt. VI. évf. 
Hetenként 2 szám. Ára 8 frt. 

Összesen 4. 

b) Szaklapok és végy est artalmúak. 
VIDÉKEN. 

I];030PHI1I,TE. (Újvidék.) Szerk. Hacsits 
Antal. Ny. Popovits M. testv. XXIII. évf. 
Havonta 40 kr. 

rOüYB. (Zombor.) Szerk. Blagojevits 
Jován ; kiadó Karakasevits Milivoj könyv
kereskedése. Ny. Bittermann Nándor. XX. 
évf. Félhavi ifjúsági lap. Ára 2*/a dinár. 

CAMmaOCT. (N.-Kikinda). Fel. szerk. 
Petrovits Milán. Ny. Szegyakov Milán. 
XV. évf. Hetilap. Ára 4 frt. 

BA^BAHHH. (Szabadka.) Szerk. kiadó 
Petrovits Dusán. Ny. Székely Simon. XI. 
évf. Hetilap. Ára 4 frt. 

CPIICKII CHOH. (Karlócza). Szerk. 
Jeremits János; kiadó György patriarkha. 
Ny. szerb monostorok ny. VIII. évf. Heti 
lap. Ára 4 frt. 

CPnCTBO. (Versec.) Fel. szerk. Velits 
Antal; kiadó ny. Petko-Pavlovits Milán. 
IV. évf. Hetilap. Ára 4 frt. 

BY^VTIHOCT. (Versecz.) Szerk. Bezen-
kovits Lázó. Kiadja egy társaság. Ny. 
Wettel és Veronits. IV. évf. Heti lap. 
Ára 4 frt. 

BYBABb. (Versecz.) Szerk. kiadó ny 
Petko-Paylovits Milán. III. évf. Havonta 
3 szám. Ára 3 frt. 

HAnPE^AK. (N.-Kikinda.) Szerk. kiadó 
Pajdák Emil. II. évf. Heti lap. Ára 4 frt. 

UIKOÎ1CKH OAJEK, (Újvidék.) Szerk. 
Milovanovits Knzman. Ny. Miletits Szve
tozár. II. évf. Havi 3 szám. Ára 4 frt. 

TPrOBHHCKO-3AHATlMjCKH TAA-
CIIHK. (Versecz.) Szerk. Nikasinovits 
Velimir; kiadó ny. Petko-Pavlovits Milán. 
II. évf. Havi 3 szám. Ára 3 frt 60 kr. 

HAPOAHOCT. (Pancsova.) Szerk. ki
adó Bekits T. Ny. Wittigschlager Dragu-
tin. II. évf. Heti 2. szám. Ára 8 frt. 

BPHJA^EH TAACHHE. (Versecz.) 
Szerk. kiadó Velits Antal. Ny. Velits 
Antal. II. évf. Heti lap. Ára 3 korona. 

3EM-/10AEAAI1;. (Ada.) Fel. szerk. 
kiadó Radujkov Mita. Ny. Berger L. II. 
évf. Ára 3 frt. 

iUIlTTHTA. (Versecz.) Szerk. kiadó 
Sztefanovits Milán. Ny. Popovits A. I. 
évf. Hetilap. Ára 4 frt. 

HABI BPT. (Újvidék.) Szerk. kiadó 
Jovanovits Vojin. Ny. Ivkovits György. 
I. évf. Havi 2 szám. Ára 4 frt. 

BPAJKAIUKII TAAC. (Kovily-Szt.-
Iván.) Szerk. Sztevarits István. Ny. (Új
vidéken) Ivkovits György. 1. évf. Havi 
2 szám. Ára 3 frt. 

CPBA^HJA. (N.-Kikinda.) Szerk. Tusa-
novits István; kiadja egy társaság. Ny. 
Radák Jován. I. évf. Heti 2 szám. Ára 
6 frt. 

Összesen 18. 

V. ROMÁN LAPOK. 
a) Politikai tartalmúak. 

VIDÉKEN. 
Gaze ta Trans i lvan ie i . (Brassó.) 

Fel. szerk. Maior Gergely; tul. ny. Mure-
sianu Aurél. LXI. évf. Ara [a napilapé] 
12 frt, illetőleg [a vasárnapi kiadásoké] 
2 frt. 

Telegraful Román. (Nagy-Szeben.) 
Ideigl. szerk. Krisztya Illés; kiadó a gör. 
kel. egyházmegye könyvnyomtató inté
zete. XLVI. évf. Hetenként 3 szám. Ára 
7 frt. 

Tr ibuna. (Nagy-Szeben.) Fel. szerk. 
Morariu János;_tul. »Tipográfia« r. t. XV. 
évf. Napilap. Ára 10 frt. 

Vu l turul . (Nagyvárad.) Szerk. Ar-
delean Jusztin. Ny. Láng József. VII. 
évf. Heti lap. Ára 1 frt. 

Foaia Poporului. (Nagy-Szeben.) Fel. 
szerk. Simtion Péter; tul. »Tipográfia« 
r. t. VJ. évf. Hetilap. Ára 3 frt. 

Dreptatea. (Temesvár.) Fel. szerk. 
Voniga D._ Ny. Uhrmann Henrik. V. évf. 
Napilap. Ára 10 frt. 

Foia de Dumineca. (Temesvár.) 
Fel. szerk. Voniga D. V. évf. Hetilap. 
Ára 2 frt. 

Contrôla. (Temesvár.) Fel. szerk. és 
kiadó Barcianu V. Jónás. Ny. Délmagyar-
orsz. kny. r. t. IV. évf. Ára 8 frt. 

Tribuna Poporuln i . (Arad.) Szerk. 
világosi Russu János; kiadó Popovici-
Barcianu Aurél. Ny. »Minerva.« II. évf. 
Napi lap. Ára 10 "frt. 

Összesen 9. 

b) Szaklapok és vegyes tartalmúak. 
BUDAPESTEN. 

Popo ru l . Fel. szerk. Mos István. Ny. 
»Franklin« társi. V. évf. Heti lap. Ára 
2 frt. 

Összesen 1. 
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VIDÉKEN. 
Famíl ia . (Nagyvárad.) Fel. szerk. és 

kiadó Vulcanu József. Nv. Láng József. 
XXXIV. évfolyam. Hetilap. Ára 8 frt. 

Biserica si Scola. (Arad.) Fel. szerk. 
Hamsea Ágoston; kiadó ny. az aradi 
görög, kel. egyházmegye. XXII. évf. Heti
lap. Ára 5 frt. 

Foaia Diecesana. (Karánsebes.) 
Szerk. Barbu Péter. Ny. Gör. kel. egy
házmegyei ny. XIII. évf. Hetilap. Ára 
5 frt. 

TJnirea. (Balázsfalva.) Fel. szerk. és 
kiadó Szmigelski Viktor. Ny. Gör. kel. 
főegyházmegyei ny. VIII. évf. Heti lap. 
Ára 6 frt. 

Revis ta Orástiei. (Szászváros.) Fel. 
szerk. Baritz F. Péter; kiadó Popovici-
Barcianu Aurél. Ny. »Minerva.« IV. évf. 
Hetilap. Ára 3 frt. 

Fóia Pedagogica. (N.-Szeben.) 
Szerk. Barcianu D. P. ; kiadó : szerkesztő' 
testület. Ny. Főegyházmegyei ny. II. évf. 
Havi 2 szám. Ára 3 frt. Egyébiránt mel
léklap a Telegraful Român-hoz. 

Foaie Literara . (N.-Várad.) Szerk. 
Rudow-Suciu Lukréczia; tul. Rudow V. 
Ny. »Szigligeti.« II. évf. Heti lap. Ára 
4 frt. 

Összesen 7. 

VI. TÓT LAPOK. 
a) Politikai tartalmúak. 

BUDAPESTEN. 
Slovenskó Nov iny . Fel. szerk. és 

kiadó ny. Hornyánszky Viktor. XIII. évf. 
Heti 3 szám. Ára 6 frt. 

Krestan. Fel. szerk. Lepsényi Miklós; 
kiadó-tul. ő és Németh Gellért. Ny. »Sz.-
Gellért« ny. V. évf. Hetilap. Ára 2 frt. 

Opravdovy Z res tan . (Az előbbinek 
heti néplapja.) Ny. Hornyánszky. III. évf. 
Ára 2 frt. 

Összesen 3. 

VIDÉKEN. 
Ná rodnie Nov iny . (Turócz-Szent-

Márton.) Fel. szerk. Pietor Ambrus ; kiadók 
Mudron Pál és társai. Ny. részv. társ. 
XXIX. évf. Napilap. Ára 16 frt. 

Slovenské Listy. (Liptó-Rózsahegy.) 
Szerk. Salva Károly és Augustini Gusz
táv; kiadó, ny. Salva K. I. évf. 1897/8. 
Heti lap. Ára 3 frt. 

Összesen. 2 

b) Szaklapok és vegyes tartalmúak. 
BUDAPESTEN. 

Vlas t a' Svet. Fel. szerk. »Stefan« 
gazda. Ny. »Franklin« társ. XIII. évf. 
Hetilap. Ára 2 frt. 

He rkó Páter. Szerk. Markos Gyula. 
Saját ny. III. évf. Hetilap. Ára 2 frt. 

Összesen 2. 
VIDÉKEN. 

Katolicke Noviny. (Nagy-Szombat.) 
Fel. szerk. és kiadó Kollár Márton. Ny. 
Horovitz Adolf. XLIX. évf. Félhavi lap. 
Ára 2 frt. 

Összesen 1. 

VII. BUNYEVÁCZ LÁP. 
Vegyes tartalmúak. 

VIDÉKEN. 
Subotiöke Nov ine . (Szabadka.) 

Szerk. Karanovic G. M. Saját ny. VI. 
évf. Hetilap. Ára 4 frt. 

Összesen 1. 

VIII. OROSZ LAPOK. 
Szaklapok. 

BUDAPESTEN. 
HE^TIJLA. Szerk. »István gazda.« 

(=Rombay Rezső.) Ny. »Franklin« tár
sulat. I. évf. Heti lap. Ára 2 frt. 

RVHBA. Szerk. »István gazda« (=Rom-
bay Dezső.) Ny. »Franklin« társulat. I. 
évf. Heti lap. Ára 1 frt 50 Jkr. 

Összesen 2. 

VIDÉKEN. 
AÏÏCTOKT). (Ungvár.) Szerk. Fenczik 

Jenő. Ny. Jäger Bertalan. XIV. évf. Fél
havi lap. Ára 4 frt. a ^OMTKOMT, 
melléklappal együtt 5 frt. 

HAYKA. (Ungvár.) Szerk. Csucska 
Gyula ; kiadó a Nagy Szent Bazil Társu
lat. Ny. Székely és Illés. II. évf. Kétheti 
lap. Ára 2 korona. 

Összesen 2. 

IX. LENGYEL LAPOK. 
Vegyes tartalmúak. 

VIDÉKEN. 
Pszczólka. (Teschen-hen.) Szerk. Sto-

jalowski X. St. Ny. (Csaczán) Studenski 
Károly. XXIV. évf. Havi 2 szám. Ára 
1 frt 25 kr. 

3* 
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W i e n i e c Po l sk i . (Teschen-hen) 
Szerk. Stojalowski Szaniszló. Kiadja a 
néppárt, Ny. (Csaczán) Studenski Károly. 
XXIV. évf. Havi 3 szám. Ára 1 frt 25 kr. 

N i e w i a s t a . (Teschen-hen) Szerk. Kru-
kowsky Ferencz, kiadó Hempel Heléna. 
Ny. (Csaczán) Studenski Károly. III. évf. 
Havi 2 szám. Ára 1 frt. 

Összesen 3. 

X. FRANCZIA LAPOK. 
Politikai tartalmú. 

BUDAPESTEN. 
Revue d'Orient et de Hongrie. 

Szerk. Levai András; tul. Gunszt Miklós. 
Ny. »Orsz. közp. községi ny. r. t.« XIII. 
évf. Hetilap. Ára 6 frt. 

Le courrier de Budapest et 
d'Orient. Főszerk. Sasvári Ármin; tul. 
főmunkatárs Brachfeld Hugó. (írógép
pel sokszorosítva.) I. évf. Heti 2 szám. 
Ára 200 korona. Összesen 2. 

Nem politikai. 
BUDAPESTEN. 

Le Progrès. Szerk. Lederer I. kiadó 
Grill Károly udv. könyvker. czég. Ny. a 
»Franklin« társulat. V. évf. Heti lap. Ára 
8 frt. Összesen 1. 

XI OLASZ LAPOK. 

Politikai tartalmúak. 

VIDÉKEN. 
La Bilancia. (Fiume.) Szerk. Moho-

vich Vitusz. Ny. Mohovich Ernőd. XXXI. 
évf. Napilap estilappal. (Heti melléklete: 
É r t e s í t ő , Avvisatore. L. a többnyelvűek 
közt.) Ára 16 frt. 

La Voce del Popolo. (Fiume.) 
Szerk. kiadó Chiuzzelin A. Ny. Chiuzzelin 
és Társa, X. évf. Napi lap. Ára . . . . 

Összesen 2. 

XII. HÉBER LAPOK. 

Szaklapok. 
BUDAPESTEN. 

33W*X VWT' » rOpV?« (Allgemeine 
Jüdische Zeitung.) Fel. szerk. tul. Gross-
berg Lipót. Ny. Neumayer Ede. XI. évf. 
Heti 5 szám. Ára 10 frt. 

Összesen 1. 

VIDÉKEN. 
nvzhn hü (Tél Tálpiosz.) (Vácz.) Szerk. 

tul. Katzburg D. Ny.? VII. évf. 1897/8; 
VIII. évf. 1898/9. Havi 2 szám. Ára 4 frt. 

Összesen 1. 

ÖSSZEGEZÉS. 

Német: politikai 
szak- és vegyestartalmú lap 

Horvát: szaklap 
Szerb: politikai 

szak- és vegyestartalmú lap 
Bomán: politikai „ 

szak- és vegyestartalmú lap 
Tót: politikai 

szak- és vegyestartalmú lap 
Bunyevácz: vegyestartalmú 
Orosz: szaklap 
Lengyel: vegyestartalmú 
P'ranczia: politikai 

szaklap 
Olasz: politikai 
Héber: szak- és vegyestartalmú 

Budapesten Vidéken Összesen 
6 

51 
2 

25 
64 

4 
18 
9 
7 
2 
1 
1 
2 
3 

31 
115 

2 
4 

18 
9 
8 
5 
3 
1 
4 

2 
1 
2 
2 

Összesen: 71, 139, 210. 



III. 
Folyóiratok. 

KOVÁTS LÁSZLÓTÓL. 

I. MAGYAR NYELVŰ FOLYÓIRATOK. 

a) BUDAPESTEN. 
Akadémiai É r tes í tő. A m. tud. Aka

démia megbízásából szerk. Szily Kálmán 
főtitkár. IX. kötet. Nyom. Hornyánszky 
Viktor. Megjelenik havonként. Ára 3 frt. 

Államgazdasági Szemle. Szerk. és 
kiadják Zachár Gyula és Olgyay Kálmán. 
Nyom. a »Pátria« knyomda. í. évfolyam. 
Megjelenik havonként. Ára 10 frt. 

Á l l a m nélkül . Az idealisztikus anar-
kisták közlönye. Szerk. és kiadja Schmitt 
Jenő. Nyom. Fried és Krakauer. II. év
folyam. Megjelenik havonként. Ára ? 

Állategészség. Szerk. Rátz István. 
Kiadja és nyomatja a Szent-László 
knyomda. II. évfolyam. Megjelenik havon
ként. Ára 6 korona. 

Apolló. Kargyűjtemény. Szerk. Erkel 
Sándor és Goll János. Kiadja az »Országos 
magyar daláregyesület.« Nyom. a Pesti 
knyomda. XIII. évfolyam. Megjelenik 
évenként négyszer. Ára 5 korona. 

Aqu i la . Á magy. ornithologiai köz
pont folyóirata. Szerk. Hermán Ottó. 
Nyom. a Franklin társulat. V. évfolyam. 
Évenként négy füzet. Ára 10 korona. 

Archeológiai Értesítő. Szerk. 
Hampel József. Kiadja a m. tud. Akadémia. 
Nyom. a Franklin társulat. Uj folyam 
XVIII. köt. (XXXII. köt.) Évenként 5 füzet. 
Ára 6 frt. À társulat tagjai tagdíj (5 frt) 
fejében kapják. 

A thenaeum. Szerk. Pauer Imre. Ki
adja a m. tud. Akadémia. Nyomatja 
Hornyánszky Viktor. VII. évfolyam. Meg
jelenik évnegyedenként. Ára 5 frt. 

Aurora. Irodalmi, művészeti és tár
sadalmi közlöny. Szerk. Incze Henrik. 
Kiadja és nyom. Löblovitz Zsigmond. 

I. évfolyam. Megjelenik havonként. Ára 
4 frt. 

Bába-Kalauz. Szerk. és kiadja Dimer 
Gusztáv. Nyom. Buschmann F. V. évfolyam. 
Megjelenik havonként. Ára 2 frt. 

A b io lógiai gyógyítástan. Szak
közlönye. Szerk. Balogh Tihamér. Kiadja 
Jármay Gyula. Nyom. Eckstein Bernát 
és fia. IV. évfolyam. Megjelenik havon-
kint. Ára 6 korona. Orvosoknak 3 korona. 

Bombardon. Nyom. Fried és Kra
kauer. III. évfolyam. (Kőnyomatos élczlap.) 

Bölcse le t i Fo lyóirat . Szerk. és ki
adja Kiss János. Nyom. az Athenaeum r. 
társaság. XIII. évfolyam. Megjelenik év
negyedenként. Ára 5 frt. 

A budai Könyv tá r Közlönye . 
Szerk. Jurányi Győző. Kiadja a budai 
könyvtáregyesület. Nyom. Bagó Márton 
és fia. II. évfolyam. Meg nem határozott 
időközökben jelenik meg. Az egyesület 
tagjai ingyen kapják. 

Budapest Főváros Stat isz t ikai 
havi füzetei. Szerk. Kőrösy József. 
Kiadja Budapest székes főváros statisztikai 
hivatala. Nyom. a Pesti knyomda. XXV. 
évfolyam. Ára 4 frt. 

Budapes t i Gyorsíró. Szerk. Bódogh 
János. Kiadja az orsz. magyar gyorsiró-
egyesület. Nyom. a Pesti knyomda. X. 
évfolyam. Megjelenik havonként. Ára 2 frt. 

Budapes t i képes Divat lapok. 
Szerk. Pölzl Kálmán. Kiadja Stieglitz és 
Unger áruháza. Nyom. Lengyel Lipót. 
I. évfolyam. Megjelenik évenként négyszer. 
Ingyen küldetik. 

A budapes t i Po l gá r i Lövész
egyesü le t h iva ta lo s ér tesí tője. 
Szerk. Lohr József. Nyom. Hornyánszky 
Viktor. V. évfolyam. Megjelenik idősza
konként. Az egyesület tagjai ingyen kapják 
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Budapesti Szemle. Szerk. Gyulai 
Pál. Kiadja a m. t. Akadémia. Nyom. a 
Franklin-Társulat. XXVI. évfolyam. Meg
jelenik havonként. Ára 12 frt. 

A budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok ipar
tá rsu la tának É r tes í tője . A választ
mány megbízásából szerkeszti a titkár. 
Kiadja az ipartársulat. Nyom. Feldmann 
Mór. VIII. évfolyam. Megjelenik havon
ként. A tagok ingyen kapják.. 

Budapest i Tattersal l Értesítője. 
Szerk. Aminger Sándor. Kiadja a ló
tenyésztés emelésére alakult részvény
társaság. Nyom. a »Pátria« knyomda. 
III. évfolyam. Megjelenik havonként. 
Ára 2 frt. 

Bűvésze t ós Spi r i t izmus . Szerk. 
és kiadja Tolnai Simon. Nyom. nincs 
megnevezve. I. évfolyam. Megjelenik 
havonként. Ára 8 korona. 

Cen t imé ter . Férfiszabók szaklapja. 
Tulajdonos Stikarovszky János. Szerk. 
Luzny Antal. Nyom. Kálmán M. és társa. 
I. évfolyam. Havonként jelenik meg. In
gyenlap. 

Corvin. Szerk. és kiadja Politzer 
Zsigmond. Nyom. Engländer és társa 
Tatán. III. évfolyam Megjelenik havon
ként. Ingyen küldetik. 

Csendőr iroda. Szerk. Mihályfalvy 
M. J. Kiadja és nyom. a Hunnia knyomda. 
I. évfolyam. Évnegyedenként. Ingyen jár. 

Czimbalmozók folyóirata. Szerk. 
Kuliffay Izabella. Kiadja Horvát István. 
Nyom. a Pesti knyomda. IX. évfolyam. 
Megjelenik minden második hónapban. 
Ára 3 frt 60 kr. 

A czimbalom család i kö rben. 
Szerk. Állaga Géza. Kiadja Schunda V. 
József. Nyom. Kunosy Vilmos és fia. VIII. 
évfolyam. Megjelenik évnegyedenként. 
Ára 2 frt. 

Czimbalom Szalon . Szerk. Erdélyi 
Dezső. Kiadja Nádor Kálmán. Nyom. a 
Pesti knyomda. I. évfolyam. Megjelenik 
havonként. Ára 12 korona. 

Dijnokok Közlönye . Az országos 
dijnokegylet és nyugdijintézet hivatalos 
lapja. Szerk. Paczona Antal. Nyom. Lőbl 
Dávid. IV. évfolvam. Megjelenik havon
ként. Ára 1 frt 60 kr. 

Divat é r tes í tő. Szerk. Hölzer Sándor. 
Kiadja Hölzer Simon áruháza. Nyom. 
Buschmann F. XXIX. évfolyam. Éven
ként 4 szám. Ingyen küldetik. 

Diva t lapok. Szerk. és kiadja Stern 

József. Nyom. Ehrenstein M. Megjelenik 
évnegyedenként. Ingyen küldetik. 

Egészség. Szerk. Csapodi István közre
működésével Frank Ödön, Rigler Gusztáv. 
Kiadja az orsz. közegészségi egyesület. 
Nyom. a Franklin társulat. XII. évf. Két
havonként jelenik meg. Ára 6 korona. 
Az egyesület tagjai tagdij (6 korona) 
fejében kapják. 

Egészségőr . A »Zion« jótékonysági 
egylet népszerű közlönye. Nyom. Gross 
és Grünhut. III. évfolyam. Megjelenik 
havonként. A tagoknak ingyen küldetik. 

Egyenruházat i Lapok. Szerk. és 
kiadja Blum Sándor. Nyom. Gelléri és 
Székely. I. évfolyam. Havonként jelenik 
meg. Ingyen küldetik. 

Egye teme s Phi lo logia i Közlöny. 
Heinrich Gusztáv és P. Thewrewk Emil 
közreműködésével szerk. Némethy Géza 
és Petz Gedeon. Nyom. Franklin társulat. 
XXII. évf. Évenként 10 füzet. Ára 6 frt. 

Az Ékszerész. Szerk és kiadják Ritter 
testvérek. Nyom. Márkus Samu. I. év
folyam. Megjelenik évnegyedenként. In
gyen küldetik. 

Első magya r kalapos Újság. 
A magyar férfi kalapdivat-egylet hivatalos 
közlönye. Szerk. Kiss Zsigmond. Kiadja 
Fáy Antal és társa. Nyom. Gelléri és 
Székely. III. évfolyam. Megjelenik havon
ként. Ingyen küldetik. 

Ember sze re t e t . A »Báró Hirsch Mór« 
jótékonysági és önsegélyző egyesület hiva
talos lapja. Szerk. Ötvös Vilmos. Nyom. 
Eckstein Bernát és fia. III. évfolyam. 
Megjelenik havonként. Ára 1 frt. Az 
egyesület tagjainak 30 kr. 

Épí tészet i Szemle . Szerk. Bobula 
János. Nyom. a Werbőczy knyomda. 
VII. évfolyam. Megjelenik havonként. 
Ára 8 frt. 

E rdészet i Lapok. Az országos erdé
szeti egyesület közlönye. Szerk. Bedő Al
bert. Nyom. a »Pátria« irod. vállalat. 
XXXVII. évfolyam. Havonként jelenik 
meg. Ára 8 frt. A tagoknak tagdíj (8 frt) 
fejében küldetik. 

E thnog raphia . A magyar néprajzi 
társaság és a M. Nemz. Múzeum értesítője. 
Szerk. Munkácsi Bernát és Sebestyén 
Gyula. Nyom. Hornyánszky Viktor IX. 
évfolyam. Évenként 6 füzet. Ára 3 frt. 
Á tagoknak tagdíj fejében jár. 

Faipa r i és fakereskede lmi é r te 
sí tő. A fatermelő és fakereskedő hivatal
nokok országos egyesületének közlönye. 
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Szerk. Poliacsek Jenő. Nyom. Gelléri és 
Székely. III. évfolyam. Megjelenik havon
ként. Ára 8 korona. Tagoknak a tagdíj 
fejében jár. 

Földrajzi Közlemények. Kiadja a 
magyar földrajzi társaság. Szerk. Berecz 
Antal. Nvom. Fritz Ármin. XXVI. év
folyam. Évenként 10 füzet. Ára 5 frt. 
Tagoknak tagdij fejében küldetik. 

Földtani Közlöny. Kiadja a magyar
honi földtani társulat. Szerk. Staub Móricz 
ás Zimányi Károly titkárok. Nyom. a 
Franklin társulat. XXVIII. kötet. Havi 
folyóirat. Ára 5 frt. A társulati tagok 
tagdij (5 frt) fejében kapják. 

Fővárosi Gyorsiró. Szerk. és kiadja 
Forrai Soma. Nyom. Fritz Ármin. X. év
folyam. Megjelenik évenkint 10-szer. Ára 
1 frt 50 kr. 
, A F rankl in -Társulat I rodalmi 

E r tes i tője . Szerk. Danielisz Ágoston. 
Kiadja és nyomatja a Franklin-társulat. 
IV. évfolyam. Megjelenik évnegyedenként. 
Ingyen küldetik. 

Galilei . Szabadkőmüvesi haviszemle. 
Szerk. Mandello Károly és Sgalitzer Gyula. 
Nyom.Wendt knyomdája. I. évfolyam. Ára? 

Grafikai Szemle. Szerk. Tanay Jó
zsef. Kiadja a »Könyvnyomdászok Szak
köre«. Nyom. a Pesti knyomda. VIII. év
folyam. Megjelenik havonként. Ára 2 frt. 

Graphiea. Szerk. és kiadja Szőllősy 
Mihály. Nyom. Hornyánszky Viktor X. 
évfolyam. Megjelenik havonként. Ára 1 frt. 

Gyermekd iva t . Szerk. Csepreghy 
Ferenczné. Kiadja és nyom. Rákosi Jenő' 
Budapesti Hirlap vállalata. V. évfolyam. 
Megjelenik havonként. Ára 2 frt. Vidékre 
2 frt 20 kr. 

Gyógyfürdők és üdülőhelyek. 
Szerk. Rózsa Lajos. Kiadja a gyógyfürdők, 
üdülőhelyek és utazási központi iroda. 
Nyom. id. Poldoni Ede és társa. II. év
folyam. Megjelenik havonként. Ára 1 frt. 

Gyo rs í rászati Lapok. Szerk. Fabró 
Henrik. Kiadja az »Országos magyar gyors-
iró-egyesület. Nyom. Heisler J. XXXVI. 
•évfolyam. Evenként 10 szám. Ára 2 frt. 

Gyorsírászati Lapok. Szerk. Fabró 
Henrik és Bódogh János. Kiadja az 
»Országos magyar gyorsiró-egyesület«. 
Nyom. a Pesti knyomda. XXXVII. év
folyam. Evenként 10 szám. Ára 2 frt. 

Hajnal . Belmissiói folyóirat. Szerk. 
Szabó Aladár. Kiadja Hornyánszky Viktor. 
Nyomatja Hornyánszky Viktor. V. évfo
lyam. Evenként 10 füzet. Ara 1 frt. 

Haladás. A czipőfelsőrész-készítő mun
kások és munkásnők szakközlönye. Szerk. 
Fohn Adolf. Kiadja Zsigmond Elek. Nyom. 
Neumayer Ede. I. évfolyam. Megjelenik 
havonként.^ Ára 72 kr. 

Havi E r tes i tő. Szerk. Palik Ferencz. 
Kádja a »Magyarországi művezetők orszá
gos szövetkezete.« Nyom. az Első kőbá
nyai knyomda. I. évfolyam. Havonként. 
Tagoknak ingyen küldetik. 

Havi Füzetek. Szerk. és kiadja 
Dvorzsák János. Nyom. Müller Károly. 
XVII. évfolyam. Megjelenik bavonkint 
Ára 4 frt. 

Hittudományi Fo lyó i ra t . Szerk. és 
kiadja Kiss János. Nyom. az Athenaeum 
r. társ. IX. évfolyam. Megjelenik évne
gyedenként. Ára 5 frt. 

Az Időjárás . Szerk. és kiadja Héjas^i^ 
Endre Nyom. Heisler J. II. évfolyam. * 
Megjelenik havonként Ára 4 frt. 

Ifjúság. Szerk. és kiadja Szabolcsi 
Miksa. Nyom. a M agyar-nyom da. II. év
folyam. Megjelenik havonként. Ára ?> frt. 

Ifjúság és Egészség. Szerk. és 
kiadja Gerlóczy Zsigmond. Nyom. a Szent 
László knyomda. I. évfolyam. Megjelenik 
havonként. Ára 4 korona. 

Ifjúsági könyvtá r jegyzék. Szerk. 
és kiadja. Szemák István. Nyom. Nagy 
Sándor. Megjelenik évenként kétszer. 
Egyes szám ára 15 kr. 

Az Igazság Tanuja. Szerk. és 
kiadja Meyer H. Nyom. Rózsa Kálmán 
és neje. IV. évfolyam. Megjelenik havon
ként. Ára 90 kr. 

Igazságügyi Közlöny. Kiadja a 
magy. kir. igazságügyministerium. Nyom. 
a Pesti knyomda. VII. évfolyam. Meg
jelenik havonként. Ára 2 frt. 

Iparosok Olvasótára. Szerk. Már-
tonfy Márton és Szterényi József. Kiadja 
Lampel Róbert. Nyom. Wodianer F. és 
fiai. IV. évfolyam. Megjelenik évenként 
10 füzet. Ára 3 frt. 

Irodalm i Tájékoztató. Szerk, és 
kiadja Róna Béla. Nyom. a Budapesti 
Hirlap nyomdája. II. évfolyam. Megjelenik 
havonként. Ára 1 frt. 

I r o d a l o m t ö r t é n e t i Közlemények. 
Szerk. Szilády Áron. Kiadja a m. tud. 
Akadémia. Nyom. az Athenaeum r. társ. 
VIII. évfolyam. Megjelenik évnegyeden
ként. Ára 5 frt. 

Izr. tanüg y i E r t e s i tő Szerk. Barna 
Jónás. Kiadja az »Orsz. izr. tanitó-egye-
sület«. Nyom. Neuwald Illés. XXIII. év-
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folyam. Megjelenik havonként. Ára 2 frt. 
Az egyesületi tagok tagdíj fejében kapják. 

Jogi és közigazgatási Útmu tató . 
(Előbb Jogi tanácsadó.) Szerk. és kiadja 
Istóczy Győző. Nyom. Buschmann F. 
V. évfolyam. Megjeleuik havonként. Ara 
1 frt 50 kr. 

Kalauz az emberbaráti oktatás 
és nevelés terén. Szerk. és kiadja 
Scberer István. Nyom. Bichler J. IX. év
folyam. Évenként 10 szám. Ára 2 frt 
50 kr. 

Kataszter i Közlöny. Szerk. és kiadja 
Dobrovics Viktor. Nyom. Neumayer Ede. 
VII. évfolyam. Megjelenik havonként. 
Ára 4. frt. 

Katho l ikus egyházi Zeneköz
löny. Szerk. Kutschera József. Kiadja a 
Szent-István-társulat. Nyom. a Pesti 
knyomda. V. évfolyam. Megjelenik havon
ként. Ára 1 frt 60 kr. 

Ka thol ikus Paedagogia . Szerk. 
és kiadja Gyürky Ödön. Nyom. Busch
mann F. II. évfolyam. Megjelenik havon
ként. Ára 4 frt. 

Ka tho l ikus Szemle. Szerk. Mihályfi 
Ákos. Kiadja a Szent-István-társulat. 
Nyom. az Athenaeum r. társ. XII. kötet. 
Évenként 5 füzet. Ára 5 frt. Tagoknak 
a tagdíj fejében jár. 

Ke let . A magyarországi symbolikus 
nagy páholy hivatalos közlönye. Szerk. 
Geíléri Mór. Nyom. Márkus Samu. X. 
(23.) évfolyam. Havonként. Tagoknak 
ingyen küldetik. 

Kereskedelmi Szakok ta tás. A ke-
resk. szakisk. tanárok orsz. egyesületének 
közlönye. Szerk. Schack Béla. Nyom. 
Márkus Samu. VI. évfolyam. Megjelenik 
havonként. Ára 4 frt. 

Keresz tyén Hi radó. A Lorántffy 
Zsuzsanna-egylet és a budapesti refor
mátus ifjúsági egyesület közlönye. Szerk. 
Szabó Aladár. Nyom. Hornyánszky Viktor. 
Havonként jelenik meg. Ára 1 korona. 

Ker tészet i Lapok. Az országos magyar 
kertészeti egyesület hivatalos közlönye. 
Szerk. Sigray Ferencz. Nyom. az Athe
naeum r. társ. XIII. évfolyam. Megjelenik 
havonként. Egyes szám ára 50 kr. Az 
egyesületi tagok tagdíj fejében kapják. 

Kisé r le tügy i köz lemények. Közre
bocsátja a földmivelésügyi m. kir. minis-
terium mezőgazdasági kisérletügyi köz
ponti bizottsága. Nyom. a Pallas r. t. 
I. kötet. Évenként 6 füzet. 

Klin ika i Füzetek . Szerk. Donath 

Gyula. Nyom. Brózsa Ottó. VII. évfolyam-
Évenként 12 füzet. Ára 4 frt. 

Kossuth-szemle . Szerk. Békési J. 
Kiadja a »Magyar nemzeti arczképcsar-
nok.« Nyom. Neuwald Illés. I. évfolyam. 
Megjelenik havonként. Ára 2 frt. 

Könyvba rá t ok Lapja. Szerk. Pfeifer 
Manó. Nyom. a »Pátria« knyomda. VIII. 
évfolyam. Megjelenik havonkint. Ingyen 
küldetik. 

Könyvba rá tok tanácsadója . Szerk. 
és kiadja Vas József. Nyom. Márkus-
Samu. V. évfolyam. Megjelenik havon
ként. Ingyen küldetik. 

Könyvvásá r lók Lapja. Szerk. és-
kiadja Adler Sándor. Nyom. Márkus-
Samu. I. évfolyam. Megjelenik havonként. 
Ingyen küldetik. 

Kö r levél . A budapesti kereskedó'-ifjak 
társulatának és a szegedi rokonegyesület
nek hivatalos közlönye. Szerk. Ballá 
Károly. Nyom. Barcza József. XVIII. évf. 
Megjelenik havonként. Ára 1 frt. A tár
sulati tagok tagdíj fejében kapják. 

Középisko lai ma thema t ika i La
pok. Szerkeszti és kiadja Bátz László. 
Nyom. a Franklin társulat. V. évfolyam. 
Havi folyóirat. Ára 4 korona. 

Közgazdaság. Szerk. Gömöri Lajos. 
Nyom. a Budapesti Hirlap nyomdája. 
X. évfolyam. Évközi folyóirat. Ára 5 frt. 

Közgazdasági Szemle . A magyar 
közgazdasági társaság hivatalos közlönye. 
Szerk. Jekelfalusy József. Nyom. a Pesti 
knyomda. XXII. évfolyam. Megjelenik 
havonként. Ára 8 frt. Á társaság tagjai 
a tagdíj fejében kapják. 

Közlekedés és Sport. Szerk. Spitzer 
József. Nyom. Spitzer és Somogyi. IL 
évfolyam. Megjelenik havonként. Ára 2 frt. 

Közlemények az összehason l i tó 
é le t és k ó r t a n ko réból . Szerk. Hutyra 
Ferencz, Bátz István és Tangl Ferencz. 
Kiadja a magyar országos állatorvos-egye
sület. Nyom. a »Pátria« knyomda. III. 
kötet. Időhöz nem kötve jelenik meg. 
Ára 8 korona. Az egyesület tagjai tagdíj 
fejében kapják. 

Külföld i egyházi szónokla tok . 
Szerk. König Gusztáv. Nyom. a »Hunyadi 
Mátyás« intézet. XIII. évfolyam. Megjele
nik negyedévenként. Ára 4 frt. 

Le a szabadkőmivesekke l . Szerk. 
Matkovits Lajos. Nyom. az »Angló 
nyomda«, később Márián György. II. év
folyam. Megjelenik havonként. Ára 4 frt 

Levélbé lyeggyűj tők Lapja. Szerk. 
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és kiadja. Szekula Béla. Nyom. a Légrády 
testvérek. I. évfolyam. Megjelenik havon
ként. Ára 60 kr. 

Lorettó. Szerk. és kiadja Deák Antal. 
Nyom. Buschmann F. — I. évfolyam. Meg
jelenik havonkint. Ára 1 frt. 

A Ludovika Akadémia közlönye. 
Szerk. és kiadja a m. kir. honvédségi 
Ludovika akadémia tanári kara. Nyom. 
a Pesti knyomda. XXV. évfolyam. Havi 
folyóirat. Ára 4 frt. 

Á Magánt i sz tv i se lők , országos 
nyugd í jegyesületének Ér tes í tő je . 
Nyom. a Gutenberg, knyomdai vállalat. 
V. évfolyam. Az egyesületi tagok díjta
lanul kapják. 

A Magya r . Szerk. és kiadja Erdélyi 
Gyula. Nyom. Bartalics Imre. VII—I. év
folyam. Megjelenik havonként. Ára 1 frt 
20 kr. A Buda és Vidéke előfizetői ingyen 
kapják. 

A magya r á l lami alkalmazottak 
egyesüle te Ér tesítője. Szerk. Mada
rász János. Kiadja az egyesület. Nyom. 
a Pesti knyomda. I. évfolyam. Egyes 
szám ára 20 fillér. 

Magya r chemiai Fo l yó i ra t Szerk. 
Ilosvay Lajos és Molnár Nándor. Kiadja 
a kir. m. természettud. társulat chemia-
ásványtani szakosztálya. Nyom. a Pesti 
Lloyd-társulat knyomdája. IV. évfolyam. 
Megjelenik havonként. Ára 5 frt. 

Magya r dal és zeneközlöny. Szerk. 
Falk Zsigmond. Kiadja az országos ma
gyar dalár egyesület. Nyom. a Pesti 
knyomda. IV. évfolyam. Megjelenik ha
vonkint. Ára 2 frt. Tagoknak 1 frt 
20 kr. 

A m a g y a r épí tőmesterek egye 
sülete É r tes í tője . Szerk. Ziegler Géza. 
Nyom. Várnai F. — I. évfolyam.Megjelenik 
havonként. Ára 3 frt. Az egyesületi tagok 
díj nélkül kapják. 

Magya r fényképészek Lapja. 
A »fényképészek köre« hivatalos közlönye. 
Szerk. Lőwinger Mór. Nyom. Hornyánszky 
Viktor. II. évfolyam. Megjelenik havon
ként. Ára 4 frt. 

Magya r fogásza t i Szemle . A »Sto-
matologusok országos egyesületének« 
hivatalos közlönye. Szerk. Bauer Samu 
és Fürst Károly. Kiadja Bauer S. Nyom. 
Várnai F. II. évfolyam. Megjelenik havon
ként. Ára 3 frt. 

Magyar gazdák Szemléje . A ma
gyar gazdaszövetség folyóirata. Szerk. 
Bernát István. Nyom. a Budapesti Hirlap 

nyomdája. Ili. évfolyam. Megjelenik havon
ként Ára 6 frt. 

Magya r g a z d a s á g t ö r t é n e l m i 
szemle. Szerk. Paikert Alajos és Tagányi 
Károly. Kiadja az országos magyar gazda
sági egyesület.Nyom. a »Pátria« knyomda. 
V. évfolyam. Évenként 10 füzet. Ára 2 frt. 

Magyar Gépipar . Az országos gépész -
egyesület és gépészek lapja. Szerk. Jámbor 
Gyula. Nyom. Buschmann F. VII. évfo
lyam. Megjelenik havonként. Ára 4 frt. 
Az egyesületi tagok díjtalanul kapják. 

Magya r Ipa rművészet . Az orsz. m. 
iparművészeti társulat közlönye. Szerk. 
Fittler Kamill. Nyom. az Athenaeum r. 
társ. I. évfolyam. Megjelenik kéthavonként. 
Ára 5 frt. 
„ A magya r kerékpá ros-szövetség 

É r tes í tője . Szerk. Jász Károly. Nyom. 
a Pesti Lloyd-társ. knyomdája. I. évfolyam. 
Megjelenik havonként. A szövetség tagjai 
díjtalanul kapják. 

A magya r Könyvba rá t . Szerk. Kun 
Dániel. Kiadja Kun S. Nyom. Márkus 
Samu. IV. évfolyam. Ingyen küldetik. 

A m. kir . közigazga tási bí róság 
á l ta láno s közigazga tási osz tályá
nak d ö n t v é n y e i és e lv i je len tőségű 
ha tároza tai . Szerk. Farkas r Zoltán. 
Nyom. Heisler J. II. évfolyam. Évenként 
4 szám. Ára 1 frt. 

A m. kir . közigazga tási b í róság 
á l talános közigazga tási osz tályá
nak d ö n t v é n y e i és e lv i je len tőségű 
ha tá roza tai . Szerk. Vályi László. Nyom. 
Heisler J. I. évfolyam. Évenként 4 szám. 
Ára 1 frt. 

A m . kir. közigazga tási b í róság 
pénzügyi osz tályának d ö n t v é n y e i 
és e lv i je len tőségű ha tároza tai . 
Szerk. Vályi László. Nyom. Heisler J. 
II. évfolyam. Évenként 4 szám. Ára 1 frt. 

A m. kir . közigazga tási b í róság 
pénzügyi osz tályának d ö n t v é n y e i 
és e lv i je len tőségű ha tá roza tai . 
Szerk. Vályi László. Nyom. Heisler J. 
I. évfolyam. Évenként 4 szám. 1 frt. 

Magya r k i r á l y i pos ta taka rék
pénz tá r i Közlöny. Kiadja a m. kir. 
postatakarékpénztár. Nyom. az Athe
naeum r. társ. XIII. évfolyam. Megjelenik 
havonként. 

A m. kir . t echno lógia i ipa rmú
zeum Közleménye i . Nyom. a Pátria 
kny. X. évf. Időhöz nem kötött füzetekben. 

Magya r Könyvszemle . A Magyar 
Nemzeti Múzeum könyvtárának közlönye. 
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Szerk. Schönherr Gyula. Nyom. az Athe-
naeum r. társ. Új folyam VI. kötet. Meg
jelenik évnegyedenként. Ára 3 frt. 

Magyar Méh. A magyar országos 
méhészeti egyesület közlönye. Szerk. 
Binder Iván. Nyom. Brózsa Ottó. XIX. 
évfolyam. Megjelenik havonként. Ára 
3 frt. Az egyesületi tagok tagdíj (2 frt) 
fejében kapják. 

A magya r mérnök- és épitész-
egyle t Közlönye. Szerk. Edvi Illés 
Aladár. Nyom. A »Pátria« knyomda. XXXII. 
kötet. Megjelenik havonként. Ára 10 frt. 

Magyar N y e l v ő r . Szerk. Simonyi 
Zsigmond. Kiadja a m. tud. Akadémia. 
Nyom. Hornyánszky Viktor. XXVII. év
folyam. Megjelenik havonként. Ára 10 
korona. 

Magya r Nyomdászat . Szerk. és ki
adja Pusztai Ferencz. Nyom. a Pallas 
nyomda. XI. kötet. Megjelenik havonként. 
Ára 3 frt. 

Magya ro rszág és a külföld. 
Szerk. Zinner Gyula. Kiadja a »Magyar
ország és a külföld lapkiadó-vállalat. 
Nyom. Fritz Ármin. II. évfolyam. Megjele
nik havonként kétszer. Ára 12 frt. 

Magya ro rszág és a nagyvi lág . 
Szerk. Holló Tivadar. Kiadja a »Magyar
ország és a nagyvilág« lapvállalat. Nyom. 
Hornyánszky Viktor. III. évfolyam. Meg
jelenik havonként. Ára 10 frt. 

Magya ro rszági kéménysep rők 
Lapja. A budapesti kéményseprő, pala
cserépfedő-, kútcsináló- és kályhás ipar
testület hivatalos értesítője. Szerk. és 
kiadja. Dobsa László. Nyom. a »Pátria« 
knyomda. I. évfolyam. Megjelenik havon
ként. Ára 4 frt. 

Magya rországi szabók Szak
lapja. Szerk. Vágó Zoltán. Kiadja a »Sza
bók szaklapja« szerkesztőbizottsága. Nyom. 
a Gutenberg knyomda. VI. évfolyam. 
Megjelenik havonként. Ára a »Szabók 
szaklapja«-val együtt 1 írt 20 kr. 

Magya rország Pa r i sban . A »Buda
pest—Paris« magyarok társas kirándulása 
az 1900. évi párisi világkiállításra hiva
talos közlönye. Szerk. Somogyi Nándor. 
Nyom. a »Kosmos« műintézet. I. évfolyam. 
Megjelenik havonként. Ára 2 frt. 

Magya r orvosi A rchívum. Szerk. 
és kiadják Bókai Árpád Pertik Ottó. Nyom. 
a Pallas knyomda. VII. évfolyam. Éven
ként 6 füzet. Ára 10 frt. 

Magya r Paedagogia . A »Magyar 
paedagogiai társaság« folyóirata. Szerk. 

Négyesy László. Nyom. a Franklin tár
sulat. VII. évfolyam. Havonként jelenik 
meg (a nagy szünidő kivételével). Ára 
ö frt. A társaság tagjai tagdíj fejében 
kapják. 

A m a g y a r rajztaná rok országos 
egyesületének Értesítője . Szerk. 
Szinte Gábor Nyom. a Szent László 
knyomda. I. évfolyam. Megjelenik év-
negyedenkint. Ára 2 frt. Tagoknak tagdíj 
fejében jár. 

Magya r Szalon . (Otthon.) Szerk. és 
kiadja Hevesi József. Nyom. a »Kosmos« 
műintézet. XVI. évfolyam. Megjelenik 
havonként. Ára 10 frt. 

Magya r Tanitóképző.A tanitóképző-
intézeti tanárok országos egyesületének 
közlönye. Szerk. Nagy László. Nyom. a 
Hungária knyomda. XIII. évfolyam. Éven
ként. 10 füzet. Ára 4 frt. Egyesületi tagok 
tagdíj (4 frt) fejében kapják. 

Magya r Tan i tók kaszinója. Szer
keszti Szabó Bugáth László. Kiadja a 
Magyar Tanitók kaszinója. Nyom. Löb-
lovitz Zsigmond. III. évf. Évenként. 
10 szám. Ára 2 korona. 

Magya r t isztvise lők országos 
egyesü l e t ének Értesítője . Szerk. 
Jankovich István. Nyom. a Pesti Lloyd 
társ. nyomdája. X. évfolyam. Megjelenik 
évnegyedenkint. Az egyesület tagjai díj
talanul kapják. 

Magya r Tö r téne t i Életrajzok. 
Szerk. Szilágyi Sándor. Kiadja Magyar 
történelmi társulat. Nyom. a Franklin tár
sulat. XIV. évf. Évenként 5 füzet. Ára 8 frt. 

Magyar-zsidó Szemle. Szerk. Blau 
Lajos. Nyom. az Athenaeum r. társ. XV. 
évfolyam. Évnegyedenkint. Ára 6 frt. 

Ma thema t ika i és physikai La
pok. Szerk. Kövesügethy Badó és Rados 
Gusztáv. Kiadj a a math. és physikai társulat. 
Nyom. a Franklin társulat. VII. évfolyam. 
Évenként 8 füzet. Ára 5 frt. Az egyesületi 
tagok tagdíj (Budapesten 5, vidéken 3 frt) 
fejében kapják. 

Ma thematikai és t e rmésze t tudo
m á n y i É r tes í tő. Szerk. König Gyula. 
Kiadja a magyar tud. Akadémia. Nyom. 
a Franklin társulat. XVI. kötet. Évenként 
5 füzet. Ára ? 

Mozdonyvezetők Lapja. Szerk. 
Somlyai Gyula. Kiadják a Mozdonyveze
tők lapja alapítói. Nyom. a Gutenberg 
kny. VII. évfolyam. Megjelenik havonkint. 
Ára 2 frt. 

A munkás háza. A »Reményháza« 
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munkások fogyasztási és házépítő szövet
kezete hivatalos közlönye.. Szerk. Gál 
Lajos. Nyom. Spitzer és Somogyi. I. év
folyam. Megjelenik havonként. Ara 1 frt. 

Művezetők Lapja. A »Magyarországi 
művezetők országos szövetkezetének« 
egyesületi és szaklapja. Szerk. Palik 
Ferencz. Nyom. Posner Károly Lajos és 
fia. I. évfolyam. Megjelenik havonként. 
Ára 2 frt 40 kr. Tagoknak 1 frt 
80 kr. 

Nemzet i Nőneve l és . Szerk. Sebes
tyénné Stetina Ilona; kiadja a VI. kerü
leti állami tanítónő-képző intézet tanári 
testülete. Nyom. a Franklin társulat. XIX. 
évfolyam. Évenként 10 füzet. Ára 2 frt. 

Népjólét . Szerk. Czinder Károly. 
A magyarországi szocziáldemokrata párt 
tulajdona. Nyom. a Gutenberg knyomda. 
III. évfolyam. Megjelenik havonkint. Egyes 
szám ára 5 kr. 

Népolvasótár. Szerk. és kiadja Sze
derkényi Nándor. Nyom. a Gutenberg 
nvomda. III. évfolyam. Megjelenik havon
ként. Ára 4 frt 80 kr. 

Népszabadság. A magyarországi 
szocziáldemokrata párt közlönye. Szerk. 
Czinder Károly. Nyom. a Gutenberg 
knyomda. III. évfolyam Megjelenik havon
kint. Egyes szám ára 5 kr. 

Nye l tudományi Közlemények. 
Szerk. Szinnyei József. Kiadja a m. tud. 
Akadémia. Nyom. a Franklin társulat. 
XXXVIII. kötet. Megjelenik negyedéven
ként. Ára 3 frt. 

Országos gyógysze részet i Hi r -
adó. Szerk. Tóth László. Kiadja a »Petőfi« 
kiadó-vállalat. Nyom. Hornyánszky Viktor. 
II. évfolyam. Megjelenik havonként. Díj 
talanul küldetik. 

Országos Orvos-szövetség. Az or-
országos orvos-szövetség hivatalos lapja. 
Szerk. Jendrassik Jenő. Nyom. a Pesti 
Lloyd társulat knyomdája. I. évfolyam. 
Megjelenik havonként. Á szövetség tagjai 
ingyen kapják. 

O rvos i rodalmi Közlöny. Szerk. 
Purjesz Ignácz. Kiadja Franke Pál. Nyom. 
Neuwald Illés. VI. évfolyam. Évenként 
10 szám. Ára 1 frt. 

Az »Osztálysorsjáték«. Szerk. Sin
ger Artúr. Kiadja Lukács Vilmos. Nyom. 
a Hungária knyomda. II. évfolyam. Meg
jelenik havonkint. Ára 5 frt. 

Otthonunk. Az »Otthon« irók és 
hírlapírók köre hivatalos értesítője. Szerk. 
Sajó Aladár. Nyom. a Budapesti Hirlap 

knyomdája. II. évfolyam. Megjelenik 
haypnként. A kör tagjai ingyen kapják. 

Orömhir . Szerk. Kováts Lajos és 
Hetvényi Lajos. Kiadja Biberauer Tivadar. 
Nyom. Hornyánszky Viktor. IV. évfolyam. 
Évánként 10 szám. Ára 18 kr. 

Összetartás. Önképző lapok. Szerk. 
Hefty Frigyes. Nyom. Schlesinger és Klein-
berger. I. évfolvam. Megjelenik havonként. 
Ára 4 frt 80 kr. 

Páduai szent An ta l lapja. Szerk. 
és kiadják Mészáros Kálmán és Budai 
Aladár. Nyom. Nagy Sándor. I. évfolyam. 
Megjelenik havonként. Ára 1 kor. 60 fül. 

Patyolat . Szerk. Csepreghy Ferenczné. 
Kiadja és nyom. Bákosi Jenő Budapesti 
Hirlap ujságvállalata._ V. évfolyam. Meg
jelenik havonként. Ára 2 frt. Vidékre 
2 frt 20 kr. 

Pénz és föld. Szerk. Hubert Antal. 
Kiadja Gurré Ferencz. Nyom. Brózsa 
Ottó. V. évfolyam. Megjelenik havonként. 
Ára 6 frt. 

Po lgá r i i sko la i Közlöny. Az orsz. 
polgári iskolai egyesület folyóirata. Szerk. 
Volenszky Gyula. Nyom. Hornyánszky 
Viktor. II. évfolyam. Megjelenik havon
ként. Ára 4 frt. Az egyesület tagjai tagdíj 
fejében kapják. 

Po ly technikai Szemle . Szerk. 
Dubsky Alfréd Ottó, Markóczy Lajos, 
Schimanek Emil, Stark Lipót és Wolf 
Sándor. Nyom. a Fővárosi nyomda r. 
társ. II. évfolyam. Megjelenik havonkint. 
Ára 8 frt. 

Postai tar i fák. Szerk. és kiadja 
Klebersberg Géza. Nyom. Neumayer Ede. 
III. évfolyam. Évenkint. 4-szer. Ára 1 frt. 

Pótfüzetek a Természettudomá
n y i közlönyhöz. Szerk. Csopey László 
és Paszlavszky József. Kiadja a k. m. 
természettudományi társulat. Nyom. a 
Pesti Lloyd társaság knyomdája. XI. év
folyam. Megjelenik 4—6 füzetben. Ára a 
Természettudományi közlönynyel 6 frt. 
A társulat tagjai 1 frt ráfizetéssel kapják. 

P ro tes táns Szemle . Szerk Szőts 
Farkas. Kiadja a magyar protestáns iro
dalmi társaság. Nyom. Hornyánszky Viktor. 
X. évfolyam. Évenként 10 füzet. Ára 
4 frt. Az egyesület tagjai a tagdíj (6 frt) 
fejében kapják. 

Rova r tan i Lapok. Szerk. Abafi 
Aigner Lajos, Jablonowski József és Csiki 
Ernő. Nyom. a Vörösmarty nyomda r. t. 
V. kötet. Megjelenik évenként 10-szer. 
Ára 4 frt. 
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S tatiszt ikai havi közlemények. 
Szerk. és kiadja a m. kir. központi sta
tisztikai hivatal. Nyom. az Athenäen m 
r. társ. II. évfolyam. Ára füzetenkint 1 írt. 

Szabadalmi és védjegy jog Tára. 
Szerk. és kiadja Szakolczai Árpád. Nyom. 
a Pallas részv. társ. I. kötet. Megjelenik 
havonkint. Ára 8 frt. 

Szabadalmi közzétételek. Szerk. 
és kiadja Kelemen. Nyom. a »Pátria« 
knyomda. I. évfolyam. Ára 16 frt. 

Szabásza t i oktatás Szaklapja . 
A Budapest fő- és székvárosi szabó ipa
rosok körének szakközlönye. Szerk. és 
kiadja Reichert Zsigmond. Nyom. Neu-
mayer Ede. I. évfolyam. Megjelenik két-
havonkint. Ára 6 korona. 

Szabó-iparosok Közlönye. Szerk. 
és kiadja Csontos Imre. Nyom. a Guten
berg knyomda. XII. évfolyam. Megjelenik 
havonként. Ára 6 frt. Divat képek nélkül 
2 frt 40 kr. 

Szabók Szaklapja . Szerk. Honthi 
Géza. Nyom. a Gutenberg knyomda. VI. 
évfolyam. Megjelenik havonkint. Ára 
2 korona 40 fillér. 

Szántóvetó'k Lapja. Pest-Pilis-Solt-
Kis-Kun vármegyei gazdasági egyesület 
közlönye. Szerk. Serfőző Géza. Nyom. a 
Werbőczy knyomda, IX. évfolyam. Meg
jelenik havonkint. Ara 2 frt. Az egyesület 
tagjai ingyen kapják. 

Századok. Á magyar történelmi tár
sulat közlönye. Szerk. Szilágyi Sándor. 
Nyom. az Athenaeum r. társ. XXXII. év
folyam. Megjelenik évenkint 10 füzetben. 
Ára 6 frt. Tagok a tagdíj (5 frt) fejében 
kapják. 

Széchenyi te lep. A Széchenyi tele
pen és környékén érdekelt ház- és telek 
tulajdonosok közlönye. Szerk. Bezsilla 
Nándor. Nyom. a »Pátria« knyomda. 
I. évfolyam. Megjelenik havonkint. Ára 
2 frt. 

A szent család k i s követe . A názá
reti szent család és a Szent-József társulatá
nak közlönye. Szerk. Szemmenyei és 
Mészáros. Nyom. Nagy Sándor.r VIII. év
folyam. Megjelenik havonkint. Ára 72 kr. 

Szen t Lukácsfürdő. Szerk. Bosányi 
Béla. Kiadja a Szent-Lukácsfürdő részv. 
társ. Nyom. Pallas knyomda. XI. évfolyam. 
Megjelenik havonként. 

Szerencse fel. Szerk. Fried Jenő. 
Kiadja Fekete Károly. Nyom. Pollák M. 
Miksa és társa. I. évfolyam. Megjelenik 
évnegyedenkint. Ingyen küldetik. 

Sztenográfia. Gyorsirónők lapja. 
Szerk. Kaiser Gizella. Kiadja a »Stolze-
Fenyvessy« orsz. női gyorsiró-egyesület. 
Nyom. a Pesti knyomda. V. évfolyam. 
Megjelenik havonként. Ára 3 korona. 

Szünóra. Szerk. Endrődi Béla. Nyom. 
Barcza József. II. évfolyam. Megjelenik 
havonként. Ára 1 frt 20 kr. 

Természetrajzi Füzetek. Szerk. 
Mocsáry Sándor. Kiadja a M. N. Múzeum 
és m. tud. Akadémia. Nyom. a Franklin 
társulat. XXI. kötet. Évenként 4 füzet. 
Ára 5 frt. 

Természe t tudományi Közlöny. 
Szerk. Csopey László és Paszlavszky József. 
Kiadja a kir. magy. természettudományi 
társulat. Nyom. a Pesti Lloyd társ. 
knyomdája. XXX. kötet. Megjelenik havon
ként. Ára 6 frt. Tagoknak tagdíj fejé
ben jár. 

La t o i l e t t e . A férfi szabó szaklapja. 
Szerk. és kiadja Krausz Adolf. Nyom. a 
Wendt-féle nyomda. XVII. évfolyam. 
Megjelenik havonkint. Ingyen küldetik. 

Tornaügy. Szerk. Kovács Rezső. 
Kiadja a magyarországi tanitók egylete 
a nemzeti tornaegylet hozzájárulásával. 
Nyom Rózsa Kálmán és neje. XV. évfo
lyam. Megjelenik évenkint 10-szer. Ára 
3 frt. 

Tö r téne lm i Tár . Szerk. Szilágyi Sán
dor. Kiadja a Magyar történelmi társulat 
közvetítése mellett a m. tud. Akadémia 
történelmi bizottsága. Nyom. az Athe
naeum r. társ. XXI. évfolyam. Megjelenik 
évnegyedenkint. Ára 5 frt 20 kr. A tör
ténelmi társulat tagjainak 2 frt 80 kr. 

Tőzsde i É r t e s í tő . Szerk. Félegyházy 
Ágost. Kiadja a budapesti árú és érték
tőzsde tanácsa. Nyom. a Pesti Lloyd társ. 
nyomdája. VII. évfolyam. Megjelenik ha
vonként. Ára 3 frt. 

Tu r i s ta Közlöny. Szerk. Moussong 
Géza. Kiadja a magyar tanitók turista 
egyesülete. Nyom. Eckstein Bernát és fia. 
V. évfolyam. Megjelenik havonként. Ára 
3 frt. A tagok tagdíj fejében kapják. 

Tu r i s ták Lapja Szerk. Téry Ödön és 
Petrik Lajos. Kiadja a magyar turista
egyesület. Nyom. a Pesti Lloyd társ. 
nyomdája. X. évfolyam. Megjelenik két
havonként. Ára 5 frt. A tagok tagdíj 
fejében kapják. 

Tu rul . A magyar heraldikai és genealó
giai társaság közlönye. Szerk. Fejérpataky 
László és Schönherr Gyula. Nyom. a 
Franklin társulat. XVI. kötet. Évnegyeden-
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ként jelenik meg. A társaság tagjai tagdíj 
(5 frt) fejében kapják. 

Tűzoltó Közlöny. A magyar tűzoltók 
szaklapja. A Magyar országos tűzoltó
szövetség hivatalos értesítője. Szerk. Köncs 
Boldizsár. Nyom. Rózsa Kálmán és neje. 
XX. évfolyam. Megjelenik havonként. 
Ára 2 frt 40 kr. A szövetség tagjainak 
1 frt 20 kr. 

Üzle t i élet. Szerk. és kiadja Osinger 
János. Nyom. Valter Ernő. III. évfolyam. 
Megjelenik évenként 4-szer. Ára 5 frt. 

Vasá rnap . Illustrait lapok. Szerk. 
O'Donnel Henrikné. Nyom. Neumayer 
Ede. I. évfolyam. Ára 10 frt. 

Összesen 186. 

b) VIDÉKEN. 
Adalékok Zemplén vármegye 

történetéhez. (Sátoralja-Ujhely.) Szerk. 
Dongó Gyárfás Géza. Nyom. a »Zemplén 
és vidéke« knyomdája. IV. évf. Havi 
folyóirat. Ára 2 frt 40 kr. 

Állatok véde lme. (Kolozsvár.) A 
kolozsvári állat védő-egyesület havi köz
lönye. Szerk. Széchy Károlyné Lorenz 
Josephine. Nyom. Gombos Ferencz. IV. 
évfolyam. Ára 1 frt. Tagoknak a tagdíj 
fejében jár. 

Az állatvédő. (Temesvár.) Szerk. 
Parlagi Márton. Kiadja a »Temesvári 
állatvédő egyesület.« Nyom. az »Unió« 
knyomda. V. évfolyam. Megjelenik év
negyedenként. Egyes szám ára 20 kr. Az 
egyesületi tagok ingyen kapják. 

A n y a k ö n y v és házasság. (Nagy-
Becskerek.) Szerk. Hegedűs János. Kiadja 
és nyom. Pleitz Fer. Pál. I. évfolyam. 
Megjelenik havonként. Ára ? 

Armenia. (Szamosújvár.) Szerk. és 
kiadja Szongott Kristóf. Nyom. Todorán 
Endre »Auróra« knyomdája.XII. évfolyam. 
Megjelenik havonként. Ára 4 frt. 

Bácskai tanügy. (Zenta.) Bács-
Bodrog vármegye közs. tanítóegyesületé
nek hivatalos közlönye. Szerk. Harsányi 
János. Nyom. Kabos Ármin. I. évfolyam. 
Évenként 10-szer. Ára 2 frt. Tagok a 
tagsági dij fejében kapják. 

A béka. (Pécs.) Szerk. és kiadja Gold-
berger József. Nyom. a lyceumi knyomda. 
II. évfofyam. Megjelenik időszakonkint. 
Ingyen küldetik. 

B e r e g m e g y e i tanügy. (Bereg
szász.) A beregvármegyei kir. tanfelügyelő
ség és az általános tanitó egyesület 
hivatalos közlönye. Szerk. Bhédei János. 

Nyom. Grünstein Mór Munkácson. XV. 
évfolyam. Megjelenik havonkint. Ára 2 frt. 

Birósági vég rehaj tók Közlönye . 
(Nagy-Szőllős.) Szerk. Somlyói V. Ignácz. 
Kiadja a »Magyar birósági végrehajtók 
országos egyesülete.« Nyom. a »Pannónia« 
kny. Győrött. X. évfolyam. Évenként 
négyszer. Ára ? 

Borromaeus. (Ó-Szőny.) Kath. hit
szónoklati havi folyóirat. Szerk. és kiadja 
Nagy Antal. Nyom. a győregyházmegyei 
knyomda Győrött. XII. évfolyam. Ára 4 frt. 

Concordia. (Pozsony.) A pozsonyi 
»Concordia« Gabelsberger gyorsíró egye
sület közlönye. Szerk. Theisz. Nyom. 
Freistadt Mór. XIII. évfolyam. Évenként 
6-szor. Ára 1 frt 20 kr. 

Család i Lapok. (Sopron.) Szerkeszti, 
kiadja és nyom. Breiner E. fia. I. évfolyam. 
Megjelenik havonként. Ára 1 frt. 

Debreczen i gyorsiró. (Debreczen.) 
Szerk. Madarassi Gyula. Kiadja a deb
reczeni főiskolai gyorsiró-egylet. Nyom. 
Romwalter Alfréd Sopronban. VII. évfo
lyam. Évenként 10 szám. Ára 2 korona. 

Egye sü le t i É r tes í tő . (Szombathely.) 
A vasmegyei gazdasági egyesület meg
bízásából szerkeszti Röszler Károly. Nyom. 
Seiler Henrik utódai. XIX. évfolyam. 
Havonként jelenik meg. Ára 1 frt. 

E g y l e t i É r tes í tő . (Deés.) A szolnok-
dobokavármegyei gazdasági-egylet hiva
talos közlönye. Szerk. Szemmáry József. 
Nyom. Demeter és Kiss., XI. évfolyam. 
Megjelenik havonként. Ára 4 frt. Az 
egylet tagjai ingyen kapják. 

E g y l e t i é r tes í tő. (Veszprém.) A 
»Veszprémegyházmegyei r. kath. tanító
egyesület« keszthelyi és sümegi egyesült 
körének hivatalos közlönye. Szerk. Pozs-
gár Gyula. Nyom. az egyházmegyei 
knyomda. X. évfolyam. Megjelenik a 
körülményekhez képest évenként többször. 
A tagoknak igyen küldetik. 

Ékszer-szalon . (Pécs.) Szerk. és ki
adja Schönwald Imre. Nyom. a lyceumi 
knyomda. II. évfolyam. Megjelenik havon
kint. Ára? 

E . M. K. E . (Kolozsvár.) Az egyesület 
hivatalos értesítője. Szerk. Sándor József. 
Nyom. Gombos Ferencz. V. évfolyam. 
Megjelenik havonkint. Ára 1 frt. 

E rdély . (Kolozsvár.) Szerk. Radnóti 
Rezső. Kiadja az erdélyi Kárpát-egyesület. 
Nyom. Gombos Ferencz. VII. évfolyam. 
Évenkint 12 szám. Ára 5 frt. Tagok ingyen 
kapják. 
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E r d é l y i G a z d a . (Kolozsvár.) Az 
erdélyi gazdasági egylet hivatalos köz
lönye. Szerk. Tokaji László. Nyom. Gámán 
J. örököse. XXX. évfolyam. Megjelenik 
havonként. Ára 6 korona. Az egyleti 
tagoknak ingyen jár. 

E r d é l y i M ú z e u m . (Kolozsvár.) Az 
erdélyi múzeum-egylet kiadványa. Szerk. 
Szádeczky Lajos. Nyom. Ajtai K. Albert. 
XV. kötet. Évenként 10 füzet. Ára 3 frt. 
Az egyleti tagok tagdíj (3 frt.) fejében 
kapják. 

É r t e s í t ő . (Kecskemét.) Szerk. és ki
adja Fördős Dezső. Nyom. Sziládi László. 
I. évfolyam. Megjelenik havonként. Ingyen 
küldetik. 

É r t e s í t ő az e r d é l y i m ú z e u m 
e g y l e t o r v o s - t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
s z a k o s z t á l y á b ó l . (Kolozsvár.) Szerk. 
Szabó Dénes és Apáthy István. Nyom. 
Ajtai K. Albert. XXIH. évfolyam. Éven
ként 6 füzet. 

E v a n g é l i k u s e g y h á z i S z e m l e . 
(Békés-Csaba.) Szerk. és kiadja Szeberényi 
Lajos Zs. Nyom. a Corvina knyomda. 
IV. évfolyam. Megjelenik havonként. Ára 
2 frt. 

E v a n g é l i k u s n é p i s k o l a . (Sopron.) 
Szerk. és kiadja Papp József. Nyom. 
Röttig Gusztáv. X. évfolyam. Évenként 
10 szám. Ára 6 korona. 

A f e j é r m e g y e i g a z d a s á g i e g y e 
s ü l e t É r t e s í t ő j e . (Székesfejérvár.) 
Szerk. Hühner Károly. Kiadja a gazdasági 
egyesület. Nyom. Csitári K. és társa. 
Megjelenik havonként. Tagoknak ingyen 
küldetik. 

G a z d a s á g i É r t e s í t ő . (Eperjes.) 
A »sárosvármegyei gazdasági egyesület« 
hivatalos közlönye. Szerk. Lukovits Aladár. 
Nyom. Kósch Árpád. III. évfolyam. Meg
jelenik havonként. Ára 3 frt. Tagoknak 
ingyen küldetik. 

G a z d a s á g i É r t e s í t ő . (S.-A.-Újhely.) 
A zemplénvármegvei gazdasági egyesület 
megbízásából szerk. Kun Frigyes és Kapás 
L. Aurél. Nyom. a »Zemplén« knyomda. 
VII. évfolyam. Megjelenik havonként. 

G a z d a s á g i É r t e s í t ő . (Szolnok.) 
Jász-Nagykún-Szolnok vármegyei gazda
sági egylet hivatalos közlönye. Szerk. 
Kovács Albert. Nyom. Bakos István. 
XIV. évfolyam. Megjelenik havonként. 
Ára 3 frt. Ä tagoknak ingyen küldetik. 

G a z d a s á g i É r t e s í t ő . (Zombor.) 
A bácsbodrog vármegyei gazdasági egye
sület közlönye. Szerk. Szalay Frigyes. 

Nyom. Bittermann Nándor és fia. XIV. 
évfolyam. Évenkint 12 szám. Tagok 
ingyen kapják. 

G a z d a s á g i K ö z l ö n y . (Kassa.) Az 
abaúj tornamegyei gazdasági egyesület 
hivatalos értesítője. Szerk. Bukuresti B. 
János. Nyom. Ries Lajos. XVII. évfolyam. 
Megjelenik havonként. Ára 2 frt. Tagok
nak ingyen küldetik. 

G a z d a s á g i K ö z l ö n y . (Komárom.) 
A komarom-vármegyei gazdasági egyesület 
havi értesítője. Szerk. Sarlay Károly. 
Nyom. Freisinger Mór. XVI. évfolyam. 
A tagoknak ingyen küldetik. 

G a z d a s á g i K ö z l ö n y . (Makó.) A csa-
nád-vármegyei gazdasági egyesület érte
sítője. Szerk. Tokay Jenő. Nyom. Vitéz 
Mihály. II. évfolyam. Megjelenik havon-
kint. Ára 1 frt 50 kr. 

G a z d a s á g i N é p l a p . (Pécs.) A bárá
ny a-megyei gazdasági egyesület hivatalos 
közlönye. Szerk. Liebald Béni. Nyom. 
Taizs József. XXIV. évfolyam. Megjelenik 
havonkint. Ára 1 frt. Tagoknak ingyen jár. 

G a z d a s á g i T u d ó s í t ó . (Putnok.) 
A gömör-kishontvármegyei gazdasági 
egyesület hivatalos értesítője. Szerk. 
Lakner László. Nyom. Rábely Miklós 
Rimaszombatban. II évfolyam. Megjelenik 
havonkint. Az egyesületi tagok ingyen 
kapják. 

G y á m i n t é z e t . (Lovászpatona.) Szerk. 
Bognár Endre. Kiadja a magyarhoni e. e. e. 
gyámintézet. Nyom. a főiskolai nyomda 
Pápán. XV. évfolyam. Megjelenik éven
ként háromszor. Ingyen küldetik. 

G y o r s í r ó k Lapja . (Nagy várad.) Szerk. 
Tóth Ferencz. Kiadja a nagyváradi gyors
író egyesület. Nyom. ifj. Berger Sámuel. 
VIII. évfolyam. Megjelenik havonként. 
Ára 3 korona. Az egyesület tagjai ingyen 
kapják. 

A g y ő r i p i n e z é r - e g y l e t h a v i É r 
t e s í t ő j e . (Győr.) Szerk. Bauer Mihály. 
Kiadja a »Győri pinezér-egylet.« Nyom. 
Surányi János. XI. évfolyam. Megjelenik 
havonként. A tagok díjmentesen kapják. 

G y u f a u j s á g . (Szeged.) Szerk. Brach
feld Vilmos. Nyom. Schulhof Károly. 
II. évfolyam. Megjelenik havonként. In
gyen küldetik. 

H a l a d á s . (Újpest.) A gödöllő kerületi 
kisiparosok közlönye. Szerk. és kiadja 
Schmoll Antal. Nyom. a Salgó testv. 
I. évfolyam. Megjelenik havonként. Ára ? 

H a v i k ö z l ö n y az e l m é l e t i é s 
g y a k o r l a t i l e l k i p á s z t o r s á g k ö r é -
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b ő i . (Temesvár.) Szerk. Tokody Ödön és 
Patzner István. Kiadja Tokody Ödön. 
Nyom. a csanádegyházmegyei knyomda. 
XXI. évfolyam. Megjelenik havonkint. 
Ára 5 frt. 

A h a z á b a n é s t á v o l b a n s z é t 
t e k i n t ő m é h é s z . (Szeged.) Szerk. és 
kiadja Gallovich István. Nyom. Engel 
Lajos. Dl. évfolyam. Megjelenik havon
kint. Ára 2 frt. 

A h e y e s m e g y e i g a z d a s á g i e g y e 
s ü l e t É r t e s í t ő j e . (Gyöngyös.) Szerk. 
Baranyay István. Kiadja az egyesület. 
Nyom. Herzog Ernő Ármin. XIV. évfolyam. 
Megjelenik havonként. Egyes szám ára 
10 kr. A tagok ingyen kapják. 

H e v e s m e g y e i t a n ü g y . (Eger.) 
Szerk. Kolacskovszky János. Kiadja a 
hevesmegyei általános tanitó-egyesület. 
Nyom. az »Egri nyomda részv. társ.« 
III. évfolyam. Megjelenik havonként, Ára 
2 frt. Az egyesületi tagok tagdíj fejében 
kapják. 

H i r a d ó az a r a d v i d é k i t a n i t ó -
e g y l e t m u n k á s s á g á r ó l . (Arad.) Szerk. 
Sófalvi György. Nyom. Muskát Miksa. III. 
évfolyam. Megjelenik havonként. Ára 2 frt. 
Az egylet tagjai tagdíj fejében kapják. 

H i t s z ó n o k l a t i F o l y ó i r a t . (Szolnok.) 
Szerk. és kiadja Karkecz Alajos. Nyom. 
Endrényi Lajos Szegeden. IX. évfolyam. 
Megjelenik havonkint. Ára 4 frt. 

I r o d a l m i é s m ű v é s z e t i É r t e s í t ő . 
(Pécs.) Kiadja Blancz József. Nyom. a 
lyceumi knyomda. VII. évfolyam. Ingyen 
küldetik. 

I s k o l á i n k . (Rimaszombat.) A Gömör-
kishont vármegyei általános tanitó-
egyesület hivatalos értesítője. Szerk. 
Kathona Géza. Nyom. Lévai Izsó. I. év
folyam. Megjelenik havonkint. Ára 2 frt. 
Tagok ingyen kapják. 

I s t e n i g é j e s z e n t b e s z é d e k b e n . 
(Esztergom.) Szerk. Halmos Ignácz. Ki
adja és nyom. Buzárovits Gusztáv. XXIII. 
évfolyam. Megjelenik havonkint. Ára 2 frt. 

J é z u s s z e n t s é g e s s z i v é n e k h ír 
n ö k e . (Kalocsa.) Szerk. Tóth Mike. Nyom. 
a Franklin társulat. XXXII. évfolyam. 
Havi folyóirat. Ára 1 frt 50 kr. 

J o g i S z e m l e . (Marosvásárhely.) A 
x Marosvásárhely« melléklete. Nyom. 
Sztupjár J. — I. évfolyam. Megjelenik 
havonkint. 

J ó p á s z t o r . (Pozsony.) Szerk. és ki
adja. T. Pelikán Krizsó. Nyom. Wigand. 
F. K. XVI. évfolyam. Ára 4 frt. 

K a l a z a n t i n u m . (Kolozsvár.) Szerk. 
Varjas Endre. Kiadja a »Kalazantinum« 
hittudományi és tanárképző intézet. Nyom. 
Gombos Ferencz. III. évfolyam. Évenként 
10 szám. Ára ? 

K a s s a v i d é k . (Kassa.) A kassavidéki 
turistakör hivatalos közlönye. Nyom. 
ifj. Nauer Henrik. I. évfolyam. Megjelenik 
havonként. Ára 6 korona. A kör tagjai 
tagdíj fejében kapják. 

A k a t h o l i k u s c s a l á d . (Pápa.) Szerk. 
Lővárdy Lajos. Nyom. a főiskolai kny. 
II. évfolyam Megjelenik havonként. Ára 
1 frt. 

A k a t h . h i t t e r j e s z t é s L a p j a i . 
(Nagyvárad.) Szerk. és kiadja Nogely 
István. Nyom. a Szent-László nyomda r. 
társ. XVII. évfolyam. Megjelenik havon
ként. Ára 3 frt. 

K a t h o l i k u s h i t v é d e l m i F o l y ó 
i r a t . (Pozsony.) Szerk. T. Pelikán Krizsó 
és Keményfy K. Dániel. Kiadja Lepsényi 
Miklós. Nyom. Wigand F. K. X. évfolyam. 
Havonként jelenik,,meg. Ára 4 frt. 

K é p e s D i v a t É r t e s í t ő . (Debreczen.) 
Szerk. Boros J. Kiadják a Boros testvérek. 
Nyom. a Csokonai nyomda. III. évfolyam. 
Megjelenik időszakonként. Ingyen küldetik. 

K e r e s z t é n y M a g v e t ő . (Kolozsvár.) 
Szerk. és kiadják Péterfi Dénes és Kovács 
János. Nyom. Ajtai K. Albert. XXXIII. 
évfolyam. Megjelenik kéthónaponként. 
Ára 2 frt. 

K e r e s z t y é n . (Nagybecskerek.) Vallá
sos havi folyóirat. Szerk. és kiadja Szalay 
József. Nyom. Hornyánszky Viktor Bpes-
ten. VII. évf. Havi folyóirat. Ára 1 korona. 

K o l p i n g . (Kassa.) A magyarországi 
kath. legényegyesületek orsz. szövetségé
nek hivatalos közlönye. Szerk. és kiadja 
Konrády Lajos. Nyom. ifj. Nauer Henrik. 
II. évfolyam. Évenként 10 szám. Ára 
5 frt. 

K ö z l ö n y . (Debreczen.) A debreezeni 
»Hittanszaki önképző-társulat« köréből. 
Szerk. Juhász Sándor és Acsay Lajos. 
Nyom. a városi knyomda. XXVIII. év
folyam. Evenként 8 szám. Ára 1 frt 50 kr. 

K ü l m i s s i ó . (Ágfalva.) Szerk. és kiadja 
Scholtz Ödön. Nyom. Röttig Gusztáv 
Sopronban. III. évfolyam. Megjelenik 
negyedévenként. Ára 1 korona. 

A l e g s z e n t e b b r ó z s a f ü z é r k i r á l y 
n é j a . (Szombathely.) Szerk. és kiadja a 
sz. Domokosrend szombathelyi zárdája. 
Nyom. az egyházmegyei knyomda. XIV. 
évf. Megjelenik havonként. Ára 1 frt. 
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Magyar Földbirtokos . (Sopron.) 
Szerk. és kiadja. Breuer Lajos. Nyom. 
Blum Náthán. III. évfolyam. Időközönként. 
Ingyen küldetik. 

A magya r Fö ldm i ve s . (Gyúró.) 
Szerk. és kiadja Vasadi Balogh Lajos. 
Nyom. Csitári K. és trsa Székes fej ér vár. 
XVI. évfolyam. Megjelenik havonként. 
Ára 1 frt. 

Magya r Gazda. (Kassa.) Szerk. Ko-
vácsy Béla. Nyom. ifj. Nauer Henrik. 
II. évfolyam. Megjelenik havonként. Ára 
2 frt. 

Magya r gyógypaedagogia.(Vácz.) 
Szerk. és kiadja Roboz József. Nyom. 
Mayer Sándor. I. évfolyam. Megjelenik 
évenkint 6 füzetben. Ára 8 korona. 

Magya r k i sdedneve lés és nép
oktatás. (Eperjes.) A sárosvármegyei kir. 
tanfelügyeló'ség és az eperjesi Széchenyi
kör népnevelési szakválasztmányának 
hivatalos közlönye. r Szerk. Reményik 
Lajos. Nyom. Kósch Árpád. IV. évfolyam. 
Megjelenik havonként. Ára 2 frt. 

A magyarországi papi imaegye
sület és eucha r i s t ia - tá rsula t ér
tesítője. (Győr.) Szerk. Hahnekamp 
György. Nyom. a győregyházmegyei 
knyomda. XII. évfolyam. Megjelenik éven
ként 8 szám. Ára 60 kr. A társulat tag
jainak tagdíj (1 frt) fejében jár. 

Magya r pénzügyi rende le tek 
Tára. (Komárom.) Szerk. Kriza Ákos. 
Nyom. Spitzer Sándor. I. évfolyam. Meg
jelenik havonként. Ára 3 frt. 

Magya r Sión . (Esztergom.) Szerk. 
Kereszty Viktor. Nvom. Buzárovits Gusz
táv. XII. évfolyam. (Kezdettől XXXVI. évf.) 
Megjelenik havonkint. Ára 6 frt. 

Magya r Theo logia. (Eger.) Szerk. 
és kiadja Beznák Gyula. Nyom. az érseki 
lyc. knymda. I. évfolyam. Megjelenik 
évenkint 4-szer. Ingyen küldetik. 

Má r ia kert . (Szűz Mária virágos 
kertje.) (Kalocsa.) Szerk. Tóth Mike. Nyom. 
a Franklin társulat. XIV. évfolyam. Havi 
folyóirat. Ára 1 frt. 

Méhésze t i Közlöny. (Kolozsvár.) 
A z erdélyrészi méhész-egylet szakközlönye. 
Szerk. Bálint Sándor. Nyom. Gámán 
János örökösei. XIII. évfolyam. Megjelenik 
havonkint. Tagoknak ingyen küldetik. 

Mezőgazdasági Szemle. (Magyar 
Óvár.) Szerk. és kiadják. Cserháti Sándor 
és Kosutány Tamás. Nyom. Czéh Sán
dor-féle nyomda. XVI. évfolyam. Havi 
folyóirat. Ára 5 frt. 

Munka Őre. (Arad.) A magyarországi 
szocziáldemokrata-párt alföldi közlönye. 
Szerk. Szabados G. Kiadja Éber Sándor. 
Nyom. Muskát Miksa. III. évfolyam. Meg
jelenik havonkint. Ára 2 korona. 

Népneve lé s i Közlöny .(Nagy várad.) 
A »Biharmegyei népnevelési egyesület« 
hivatalos értesítője. Szerk. Winkler Lajos. 
Nyom. ifj. Berger S. XIV. évfolyam. 
Évenként 10 szám. Az egyesületi tagok 
díjmentesen kapják. 

Népok tatás . (Lúgos.) Krassó-Szörény 
vármegyei tanitó-egyesület hivatalos köz
lönye. Szerk. Keszler Károly. Nyom. 
Virányi János. III. évfolyam. Évenként. 
10 szám. Ára 4 frt. 

Népsze rű Bölcsész. (Szarvas.) Szerk. 
és kiadja NyiriElek. Nyom. Gyikó K. Mező
túr. IV. évfolyam. Kéthavonkint. Ára 
1 frt. 

Neve lé s . (Máramarossziget.) Szerk. 
Bökényi Dániel. Kiadja a »Máramarosi 
általános tanitó-egyesület.« Nyom. Sicher
mann Mór. XV. évfolyam. Megjelenik 
havonkint. Ára 2 frt 50 kr. 

A nóg rádyá rmegye i gazdasági 
egyesü le t É r tes í tője . (Balassagyar
mat.) Szerk. Fáy Árpád. Nyom. nincs 
megnevezve. XI. évfolyam. Megjelenik 
minden második hóban. Ára 1 frt. Tagok
nak ingyen jár. 

Ok ta tó Népkönyv tá r . (Pozsony.) 
Szerk. és kiadja T. Pelikán Krizsó. Nyom. 
Wigand F. K. XII. évfolyam. Megjelenik 
havonként. Ára 2 frt. 

Orvosügy . (Zombor.) Szerk. és kiadja 
Feles Adolf. Nyom. Bittermann Nándor 
és fia. II. évfolyam. Megjelenik havonkint. 
Ára 2 frt. 

Pos ta é r tékgyüjtők hi rdetés i 
Lapja. (Szatmár.) A szatmári »Jótékony-
czélú Bélyeggyűjtő Egyesület« hivatalos 
közlönye. Szerk. Siposs A. Nyom. Wein-
berger' testy. I. évfolyam. Megjelenik 
havonkint. Ára 90 kr. 

A pozsonyvá rmegyei gazdasági 
egyesüle t É r tesítője . (Pozsony.) Szerk. 
Földes Gyula. Nyom. Eder István. XV. év
folyam. Megjelenik kéthavonkint. Az egye
sület tagjai tagdíj fejében kapják. 

P ro tes tán s Pap. (Kölesd.) Szerk. és 
kiadják Lágler Sándor és Kálmán Dezső. 
Nvom. Tóth László Kecskeméten. XXI. 
évfolyam. Megjelenik havonkint. Ára 
8 korona. 

Reménységünk. (Vácz.) Szerkeszti 
és kiadja Varga Mihály. Nyom. a Franklin 



49 

társulat. II. évfolyam. Havi folyóirat. 
Ára 1 írt 80 kr. 

Sárospataki ifjúsági Közlöny. 
(Sárospatak.) Kiadja a »Magyar irodalmi 
önképző-társulat.« Szerk. ifj. Zsoldos 
Benő. Steinfeld Jenő knyomdája. XIV. 
évfolyam. Havonként jelenik meg. Ára 
4 korona. 

Soproni Gyorsíró. (Sopron.) Szerk. 
Proszvimmer Béla. Kiadja az ev. főgym-
nasiumi gyorsirókör. Nyom. Romwalter 
Alfréd. XXXIV. évfolyam. Megjelenik 
havonkint. Ára 2 korona. 

Szabadság. (Újpest.) Szerk. Tinódy 
Ferencz. Kiadja Bády Sándor. Nyom. a 
Salgó testvérek. I. évfolyam. Megjelenik 
havonkint. Ára 60 kr. 

Szent Gellért. Ifjúsági hitszónoklati 
folyóirat. (Pannonhalma.) Szerk. és kiadják 
Mázy Engelbert és Szinek Izidor. Nyom. 
az egyházmegyei knyomda Győrött. 
I. évfolyam. Megjelenik évenkint 10-szer. 
Ára 4 frt. 

Szi lágyvá rmegye i tanügy. (Zi-
lah.) Szerk. Zoványi Lajos. Kiadja a 
szilágyvármegyei általános tanítótestület. 
Nyom. Seres Samu. I. évfolyam. Meg
jelenik évenkint 10-szer. Ára 1 frt. 

A szőlőben . (Gyöngyös.) Szerk. és 
kiadja Csomor Kálmán. Nyom. Kovács 
és Schimerling, később Kovács és társa. 
VII. évfolyam. Megjelenik havonkint. 
Ára 2 frt. 

Táncztanitók Lapja. Szerk. Róka 
Pál. Kiadja a magy. táncztanitók egye
sülete. Nyom. Engländer és társa Tatán, 
később Ottinger Ede Nagykőrösön. V. év
folyam. • Megjelenik havonként. Ára 
8 korona. , 

Tanitótes tület i Értesítő. (Torda.) 
A Tordaranyos vármegyei ált. tan. tes
tületnek havonként megjelenő hivatalos 
közlönye. Szerk. Kovács Dániel. Nyom. 
Harmath J. I. évfolyam. Megjelenik havon
kint. Ára 2 korona. Tagoknak 1 korona. 

Tanügyi É r tes í tő . (Besztercze.) 
A »Besztercze-Naszód vármegyei ált. 
tanitó-egyesület« hivatalos közlönye. 
Szerk. Jancsó Gábor. Nyom. Botschár 
Tivadar. III. évfolyam. Évenkint 10 szám. 
Ára 4 korona.. 

Tanügyi É r tes í tő . (Győr.) A győr
vidéki tanitó-egyesület hivatalos lapja. 
Szerk. Újlaki Géza. Nyom. Surányi János. 
XXI. évfolyam. Megjelenik havonként. 
Ára 4 korona. 

Tanügyi tanácskozó. (Deés.) A szol-

nok-dobokamegyei tanító-testület hivatalos 
közlönye. Szerk. Kádár József. Nyom. 
Demeter és Kiss. VI. évfolyam. Megjelenik 
évenkint 10-szer. Ára 1 frt 20 kr. Tagok
nak 1 frt. 

A Tátra. A »Színlap« melléklapja. 
(Miskolcz.) Szerk. és kiadja Józsa János. 
Nyom. Wagner és Szelényi. Meg nem 
határozott időben jelenik meg. Egyes szám 
ára 5 kr. 

Természe t tudományi Füze tek. 
(Temesvár.) A délmagyarországi termé
szettudományi társulat közlönye. Szerk. 
Rics Ferencz és Neubauer Henrik. Nyom. 
Uhrmann Henrik. XXII. évfolyam. A tár
sulat tagjai tagdíj fejében kapják. 

A »To lnamegyei gazdasági egye
sület« É r tes í tője . (Szegzárd.) Szerk. 
Molnár József. Nyom. Ujfalusy Lajos. 
IX. évfolyam. Ára 1 frt 20 kr. Tagoknak 
ingyen jár. 

A t o ron tá lmegye i gazdasági 
egyesüle t Ér tesí tője. (Nagybecskerek.) 
Szerk. Marton Andor. Nyom. Pleitz Fer. 
Pál. XIII. évfolyam. Megjelenik 6 füzetben. 
Ára 1 frt. A tagok díjtalanul kapják. 

Tö r téne lmi és régésze t i É r tes í tő . 
(Temesvár.) A délmagyarországi történelmi 
és régészeti múzeumi társulat közlönye. 
Szerk. Patzner István. Nyom. a csanád
egyházmegyei knyomda. XIV. (Új) évfo
lyam. Megjelenik évnegyedenként. Ára 
4 frt. A társulati tagoknak ingyen jár. 

TJgocsai tanügy. (Nagy-Szőllős.) 
Szerk. és kiadja Kellner Fülöp. Nyom. 
Zala Mór. I. évfolyam. Megjelenik éven
ként 10-szer. Ára 1 frt 20 kr. 

U j "Világ. (Arad.) A délmagyarországi 
szocziáldemokrata-párt közlönye. Szerk. 
Zúgó J. Nyom. Muskát Miksa. III. évfolyam. 
Megjelenik havonként. Ára 2 korona. 

Un i t á r iu s Közlöny. (Kolozsvár.) 
Szerk. Boros György. Kiadja a Dávid 
Ferencz egylet. Nyom. Gámán János 
örököse. XI. kötet. Megjelenik havonként. 
Ára 2 korona 40 fillér. 

Vá ros i Közlöny. (Temesvár.) Hiva
talos folyóirat. Kiadja a városi tanács. 
Nyom. Csendes Jakab. I. évfolyam. Meg
jelenik havonkint. 

Vasá rnapi tan í tó . (Hajdú-Böször
mény.) Szerk. Balogh Lajos. Nyom. Fritz 
Ármin Bpest. II. évfolyam. Megjelenik 
havonként. Ára 1 frt 80 kr. 

V a s v á r m e g y e i tüz rendésze t i 
Közlöny. (Szombathely.) A vasvármegyei 
önk. tűzoltó egyletek szövetségének hiva-

4 



50 

talos közlönye. Szerk. Barabás István. 
Nyom. Bertalanffy József. V. évfolyam. 
Megjelenik havonként. Ára 1 frt. 

Védhim lőo l tás . (Ó - Láposbánya.) 
Szerk. Intze Béla. Kiadja az oláh-lápos
bányai oltóintézet. Nyom. Demeter és 
Kiss Deésen. III. évfolyam. Évnegyeden-
kint. Ára 3 korona. 

A >veszprémmegyei gazdasági 
egyesület« Értesítője. (Veszprém.) 
Szerk. Nagy Iván. Nyom. Krausz Ármin 
fia. XVIII. évfolyam. A tagoknak in
gyen jár. 

V. H . O. Sz. (Szeged.) A vidéki hirlap-
irók országos szövetségének hivatalos 
értesítője. Nyom. Endrényi Imre. II. év
folyam. Meg nem határozott időben jele
nik meg. A szövetség tagjainak ingyen jár. 

A zalamegyei gazdasági egye
sület Értesítője. (Zala-Egerszeg.) Szerk. 
Orosz Pál. Nyom. özv. Tahy Rozália. 
XVII. évfolyam. 

Összesen 113. 

I I . TÖBBNYELVŰ FOLYÓIRATOK. 

BUDAPESTEN. 
Aquila . [M. és német.] Szerk. 

Hermán Ottó; kiadó a Magyar Ornitho-
logiai Központ. V. évf. Évnegyedes fo
lyóirat. Ára 3 frt. 

Bombardon. III. évf. 1898/9. [M. 
és német; kőnyomat.] 

Budapest Fővá ros Statisztikai 
Havifüzetei . Monatshefte des Buda
pester Communal-Statistischen Bureaus. 
(M. és német.] Szerk. Körösi József. 
XXVI. évf. Ára 4 frt. 

Egészségőr. [M. és német.] III. évf. 
Földrajz i Közlemények. Bulletin 

de la Société Hongroise de Géographie. 
[M., franczia kivonattal.] XXVI. kötet. 

Föld tan i Közlöny. Geologische 
Mittheilungen. [M. és német.] XXVIII. 
kötet. 

Látoga tók Lapja. The Foreigners' 
Gazette. — Gazette des Étrangers. — 
Fremden-Blatt. [Franczia, angol, magyar 
és német.] XI. évf. 

Magya r Fogászati Szem le . [M. 
és német.] II. évf. 

Magya ro rszág és a N a g y Vi lág. 
—; Ungarn und Ausland. La Hongrie et 
l'Étranger. Hungary and foeign countries. 
Szerk. Hirschmann Tivadar. Ny. Hor-

nyánszkv Viktor. III. évf. Havi lap. Ára 
6 frt. 

Az ó-gyallai m. kir . osz. meteo
rológiai és fö ldmágnességi köz
ponti obse rvato r iumon végzett 
megf igye lé sek feljegyzései . — 
Beobachtungen angestellt am Königl. ung. 
meteorologisch-magnetischen Central-Ob-
servatorium in Ó-Gyalla. Havi lap. Ny. 
Heisler Jaroszláv. 

Rova r tani Lapok. [Német kivonat
tal.] V. évf. 

Szt .-Lukács-fürdő. [Melléklete román 
ny.] XI. évf. 

Természetrajzi Füzetek. Zeit
schrift für Zoologie, Botanik, Mineralo
gie und Geologie nebst einer Bevue für 
das Ausland. — Journal pour la zoolo
gie, botanique, minéralogie et géologie 
avec une revue pour l'étranger. — Perio-
dical of zoology, botany, mineralogy, and 
geology besides a review for abroad. 
[M., latin és német.] XXI. kötet. 

Összesen 13. 

VIDÉKEN. 
É r tes í tő az E r d é l y i Múzeum-

Egy le t Orvos - Te rmészet - Tud . 
Szakosztályából . — Sitzungsberichte 
der Medicinisch-Naturwissensch. Section 
des Siebenbürgischen Museumvereins. [M. 
és német.] XXII. évf. 

Unga r ia . Magya r -Román Szem
le . (Kolozsvár.) [M. és román.] Szerk. 
Moldován Gergely. VII. évf. Havi fo
lyóirat. Ára 6 frt. 

V a s v á r m e g y e i Tűzrendészet i 
Közlöny. (Szombathely.) V. évf. [Mel
léklete német.] Összesen 3. 

III. NEM-MAGYAR FOLYÓIRATOK. 
I. Németek. 

BUDAPESTEN. 
Auszüge aus d e m unga r i s chen 

am t l i chen Patentb latte . Szerk. Öt
vös Károly. Ny. Kaufmann József. lit. évf. 
Havi lap Ára 16 korona. 

Ch r i s t l iche r Alpen-Bote. (Grátz.) 
Szerk. kiadó Mav Frigyes. Nv. Hornvánszky 
Viktor. III. évf.'Havi. Ára'60 kr." 

Die Donau lände r . Szerk. (Bécsben.) 
Grauser Károly, kiadja u. ő és (Bpesten.) 
Strausz Adolf. Ny. (Bécsben) az udv. 

* Felvétettek a magyar nyelvűek közé is ; az összes létszámot tehát ez a rovat nem gyarapítja. 
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színházak ny. I. évf. 1898/9. Havi foly. 
Ára 12 frt. 

Ethnologische Mit te i lungen 
aus Ungarn. Szerk. kiadó Herrmann 
Antal. VII. kötet. Ára 10 frt. 

Evange l i sehe Blät ter au s Un
garn. Fei. szerk. Jausz Vilmos és 
dr. Szabó Aladár. Ny. Nagy Sándor. I. 
évf. Havonta. Ára 1 korona. 

F l u g b l a t t de r evang. Hi l f s -An
stalt A. C. in Unga rn. Szerk. (Locs-
mándon) Lőw Fülöp; Ny. Hornyánszky 
Viktor. 

G-alilei. Szerk. Mandello Károly és 
Sgalitzer Gyula; Ny. Wendt József. I. évf. 
Havi. Ára ? 

In tel l igenz-Journal . Szerk. tul. 
Bauer Gyula. Ny. Wendt és Bergsmann. 
»V.« évf. Havi . . . . Ára 12 frt. (Kávé
házaknak stb. 5 frt.) (!) 

Mona t l i che r Anze ige r des Christ
lichen Vereins Junger Männer. (Bécs ; 
nyomt. Bpest.) Ny. Hornyánszky Viktor. 
II. évf. Havi lap, tagilletmény. 

Mona t l i che r Anze ige r ch r i s t 
l i che r Ve re ine j u n g e r Männer . 
Szerk. May Frigyes, és Wiederkehr Károly ; 
Nv. Hornyánszky Viktor. III. évf. 1897/8: 
IV. évf. 1898/9. Havi. Á*-a 30 kr. 

Ohne S taa t . Szerk. tul. Schmitt Jenő 
Henrik. Ny. Fried és Krakauer. IL évf. 
Havi lap. Ára ? 

Or ien t . Szerk. Pay'r Ede. Ny. Márkus 
Samu. X. (=23.) évfolyam. Havi. Ára ? 

De r P ract i sche A rz t . (A »Gyakorló 
Orvos« német kiadása.) Szerk. dr. König-

Sp rachwissenschaf t l i che Ab
handlungen. Szerk. kiadja Patrubány 
Lukács. Ny. »Franklin« társulat. I. évf. 
1897/8. Havi folyóirat. Ára ? 

Unse re G-esundheit. (Temesvár.) 
Szerk. Szana Sándor. Ny. »Unió.« I. évf. 
1898/9. Havi. Ára 30 kr. 

Unga r i scher G rundbesi tze r . 
(Sopron.) Szerk. tul. Breuer Lajos. 
À »Magyar Földbirtokos«-sal váltakozó 
kéthavi lap. Ny. Blum N. 

Der Ve re insbo te . (Felső-Őr.) Szerk. 
Ruisz Rudolf. (Rába-Füzes). Ny. Wellisch 
Adalbert. X. évf. Havilap. A szentgróti 
gazdasági egyesület tagjainak díjtalanul 
jár; különben 1 frt. 
Mosonyi Ignácz; kiadó »Petőfi« m. köz
ponti kiadó intézet. Ny. Károlyi György. 
IX. évf. Havonta ingyen. 

Unga r i s che Biene. Szerk. Binder 
Iván; kiadja a Magyar Méhészek Egye

sülete. Ny.,Brózsa Ottó. XXVI. évf. Havi 
folyóirat. Ára 3 frt, az egyesület tagjai 
2 frt tagdíj fejében kapják. 

Wes tös t l i che Rundschau . Szerk. 
Stümcke Henrik (Berlinben) és Vikár 
Béla ; kiadó-tul. Vikár B. (Ny. Berlinben.) 
V. évf. Havi folyóirat.* Ára 6 frt. 
.. Zei tschr i f t fü r Unga r i sches 
Öffentliches u n d P r i va t rech t . 
Szerk. Sgalitzer Gyula. Ny. Markovits és 
Garai. IV. évf. Havi folyóirat. Ára 10 frt. 

Zeitschr i ft fü r Unga r i sches 
Pa ten t - u n d Ma rkenschutz recht . 
Szerk. Szakolczai Árpád. Ny. Gelléri és 
Székely. I. évf. Havi lap. Ára 8 írt. 

Összesen 21. 

VIDÉKEN. 
Akademische B lä t te r . (N.-Sze-

ben.) Szerk. Buchholzer Ernő; kiadó 
Ny. Krafft Vilmos. II. évf. 1897/8.; III. 
évf. 1898/9. Évi 10 szám. Ára 1 frt 50 kr. 

A r c h i v des Ve re ines fü r s ieben-
bü rgische Landeskunde . (N.-Sze-
ben.) Uj folyam. Ny. Krafft V. XLVI. 
évf. Időhez nincs kötve. 28. kötet. Kötete 
2 frt 10 kr. 

Co r respondenzb la t t fü r evan
gel i sche Männe r und Jüngl ings
ve re ine A u g s b u r g s c h e n Bekenn t 
nisses in Unga rn . (Pozsony.) Szerk. 
kiadó Schmidt C. E. Havi lap. Ára 25 kr. 

Fo r t una . (Temesvár.) Szerk. Hart
mann A. Kiadó »Fortuna« bank üzlet. 
Ny. Uhrmann Henrik. I. évf. Megjelenik 
fontosabb sorshúzások után. Ára 1 frt. 

Jah rbuch fü r d ie Ver tre t ung 
u n d V e r w a l t u n g de r evangel i 
schen Landeski rche A. B. in den 
s iebenbürgischen Landes te i l en 
Unga rns . (Nagy-Szeben.) Kiadja a tar
tományi consistorium. Ny. Drosleff József. 
XXIV. évf. Időhöz nincs kötve. Ára 1 frt. 

Kamme r -Mi t the i lungen. (Po
zsony.) Kiadó: a keresk. és iparkamara; 
szerk. titkára Jordán Károly. Ny. Eder 
István. I. évf. Havi 2 szám. Ingyen. 

Ko r respondenzb la t t des Ve re ins 
für s iebenbü rgische Landes
kunde. (N.-Szeben.) Szerk. dr. Schulle-
rus A. Ny. Krafft V. XXI. évf. Havi lap. 
Ára 1 frt. 

D e r Laubfrosch. (Ó-Széplak.) Szerk. 
báró Friesenhof Gergely; kiadja a Nyit-
ravölgyi Gazdasági Egyesület Meteoroló
giai intézete. Ny. egyesületi sajtó. XV. 
évf. Havilap, tagilletmény. 

4* 
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Monatsberichte über die regel
mäss igen Beobachtungen am 
ag ra rmeteo rolog i schen Observa
to r ium zu Alt -K rasno vordem 
Nedanócz. (Ó-Széplak.) Szerk. báró 
Friesenhof Gergely: kiadó: Nyitravölgyi 
Gazdasági Egyesület. Ny. egyesületi sajtó. 
XVIII. évf. Havi lap, tagilletmény. 

Schu l u n d Kirchenbote. (Brassó.) 
Kiadó Morres Ede. Ny. Gött J. fia. 
XXXIII. évf. Havi lap. "Ára 2 frt 50 kr. 

Südunga r i sche B r i e fma rken -
Zeitung. (Karánsebes.) Szerk. kiadó 
Hulita Róbert. Ny. (Lúgoson) Traunfell-
ner Károly. I. évf. Havi lap. Ára 1 kor. 
40 fillér. 

Technische r Rathgebe r . (P reis -
Blätte r . ) (Temesvár.) Szerk. kiadó 
Tedeschi János. Ny. Csendes Jakab. 
XXXIV. évf. Havi lap. 

Összesen 12. 

II. Szerbek. 

VIDÉKEN. 
BHHOrPAA- (Újvidék.) Szerk. tul. 

Marits Iván. II. évf. Havi lap. Ára 2 frt. 
BPIHAHKA KYÄA. (Versec.) Szerk. 

Gyorgyevity-Nancsity Velimir; tul. Velity 
A. M. II. évf. Havi lap. Ára é korona. 

JKEHCKII CBET. (Újvidék.) Szerk. 
Varagyanin Árkád. Ny. Ivkovits Gvörgy. 
XIII. évf. Havi lap Ára 1 frt. 

SEIVI/BOPAAH^KH IIPHJATE,!». (Új
vidék.) Szerk. Tomits Jása. Ny. Miletits 
Szvetozár. II. évf. Havi lap. Ára 2 frt. 

AETOnHC MATHHE CPnCKE. (Új
vidék.) Szávits Milán. Ny. Popovits M. 
testv. LXXIV. évf. Negyedévenként egy 
70 kros fíí 7f-*t 

PA^EHRTKH TAACHHE. (Ó-Becse.) 
Szerk. kiadó Grnits Trifun. Ny. Gávánszki 
N. I. évf. Havi lap. Ára 1 frt. 20 kr. 

CnOMEHAK. (Pancsova.) Szerk. kiadó 
Martinovits Iván. Ny. Jovanovits testv. 
VI. évf. Havi lap. Ára 1 frt. 

YH^HH. (Ó-Becse.) Szerk. és kiadó 
Manojlovits Joan. Ny. Lőwy Lajos. V. 
évf. Havi folyóirat. Ára ? 

IHKOACKM AHCT. (Zombor.) Szerk. 
kiadó Vukitsevits Miklós. Ny. Bittermann 
Nándor és fia. XXX. évf. Havi lap. Ára 
1 frt 50 kr. 

Összesen 9. 

III. Románok. 
VIDÉKEN. 

Revis ta I lust rata . (Nagy-Sajó.) 
Szerk. Reteganul János (Rettegen), kiadó 
Bacin János. Ny. Csallner Károly. I. évf. 
Havi folyóirat, ára: diszkiadásban 6 frt, 
népiesben 3 frt. 

T rans i lvan ia . (Nagy-Szeben.) Szerk. 
Diaconovich Kornél. Ny. Főegyházmegyei 
ny. XXIX. évf. Tiz füzet. Ára 3 frt. 

Összesen 2. 

IV. Tótok. 
BUDAPESTEN. 

N a s a N á d ej. Szerk. Varga Mihály. 
Ny. »Franklin« társulat. II. évf. Havi 
folyóirat. Ára 80 kr. 

N o v a Dóba. Szerk. Sunavec Máté; 
kiadó Martincek István. Ny. Neumayer 
Ede. II. évf. Havi lap. Ára 1 frt. 

Összesen 2. 

VIDÉKEN. 
Casopis Museá lnej S lovenskej 

Spolocnosti . (Turócz-Sz.-Márton.) Szerk. 
Soholik A. Kiadja a tót nemzeti múzeum. 
Ny. részv.-társ. (Társjapja: Sbornik . . .) 
I. évf. Kéthavi lap. Ára 1 frt. 

Ce rnokhazn ik . (Turócz-Sz.-Márton.) 
Szerk. Cajda Duro (=György ?) Ny. részv. 
társ. XXII. évf. Havilap. Ára 2 frt. 

Ci rkevné Listy. (Rózsahegy.) Fel. 
szerk. Jánoska György (Liptó-Szent-Már-
ton.) Ny. Salva Károly. XII. évf. Havilap. 
Ára 3 frt. 

Dom a ékola. (Liptó-Rózsahegy.) 
Szerk. Kálal Károly, társ és kiadó Salva 
Károly. XIII. évf. Havi folyóirat. Ára 
2 frt. 50 kr. 

Hlas. (Szakolca.) Szerk. kiadó Blaho 
Pál. Ny. Teslik és Neumann. (Skarnitzl-
féle ny.) I. évf. Havi folyóirat. Ára 6 kor. 

Hospodárske N o v i n y . (Túrócz-Sz.-
Márton.) Szerk. kiadó: Kompis Péter. 
Ny. részv.-társ. I. évf. Havi lap. Ára 1 frt 

KazatePna. (Liptó-Rózsahegy.) XVIII. 
évf. Melléklapja: Li te rárne Listy. Ny. 
Salva Károly. VII. évf. Szerk. Osvald 
Rikhárd (Lengén). Havi folyóirat. Ára 
együtt 4: frt. 

Král'ovna Sv. Ruzenca. (Trsztena.) 
Szerk. tul. Pironcsák István. Ny. (Buda
pesten) Rózsa Kálmán és neje. X. évf. 
Havi lap. Ára 80 kr. 
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Ludové Noviny . (Turócz-Sz.-Már-
ton). Szerk. Hlinkó András; kiadó Bielek 
Antal. Ny. részv. társ. II. évf. Havi lap. 
Ára 1 frt. 

Národni Hlásnik. (Túrócz-Szent-
Márton.) Felelős szerk. és kiadó Pietor 
Ambrus. Ny. részv. társ. XXXI. évf. Ára 
1 frt. 

Obzor. (Liptó-Rózsahegy.) Szerk. ki
adó Salva Károly. X. évf. Havi folyó
irat. Ára 1 frt. 

Posol b. Srdca Jezisového. (Nagy
szombat.) Szerk. Kubina A. Ny. Winter 
Zsigmond. II. évf. Havi folyóirat. Ára 1 
korona. 

Pútnik. (Nagy-Szombat.) Szerk. Mat-
zenauer-Benyovszky F. 0. Ny. Winter 
Zsidmond. XI. évf. Havi lap. Ára 50 kr. 

Sbornik Museálnej Slovenskej 

Spolocnosti. (Turócz-Sz.-Márton.) Szerk. 
Sokolik A. Kiadja a tót nemz. múzeum. 
Ny. részv.-társ. (Társlapja: Casopis . . .) 
III. évf Ára: száma 1 frt. 

SlovenskéPoh.l'ady.(Túrócz-Szent-
Márton.) Szerk. és kiadó Skultéty József. 
Ny. részv.-társ. XVIII. évf. Havi folyó
irat. Ára 5 frt. 

Stráz" N a Sione. (Rózsahegy.) Szerk. 
kiadó Zoch Pál. Ny. Salva Károly. VI. 
évf. Havi folyóirat. Ára 1. frt. 

Összesen 16. 

V. Bunyevácz. 
VIDÉKEN. 

Nevén . (Szabadka.) Szerk. Matkovid 
N. ; kiadó ny. Bittermann József. XV. évf. 
Havilap. Ára 1 frt. 

Összesen 1. 

ÖSSZEGEZÉS. 

Magyar nyelvű folyóirat (ebbó'l többnyelvű Buda
pesten 13, vidéken B.) 

Német folyóirat 
Szerb » 
Román » 
Tót » 
Bunyevácz » 

Összesen 209 

Budapesten vidéken összesen 

3da-
186 113 299 

21 12 33 
— 9 9 

2 2 
2 16 18 

— 1 1 
153 362 
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FÜGGELÉK. 
A magyar nyelvű hírlapok és folyóiratok statisztikája 

1780-tól 1898-ig. 
SZIXNYEI JÓZSEFTŐL. 

Az első magyar hirlap 1780. jan. 1-én 
jelent meg Pozsonyban (Rát Mátyás Ma
gyar Hirmondó-ja). Budapesten 1788. okt. 
8-án szerdán indult meg az első magyar 
rendes hirlap Magyar Merkurius czím-
mel, hetenként kétszer járt, és Paczkó 
Ferencz betűivel nyomatott Pesten. A 
második lap Pesten az 1806. jul. 2-án 
keletkezett Hazai Tudósítások .' szerk. 
Kulcsár István. Ez volt az első magyar 
hírlap, mely 4-rét alakben jelent meg és 
hosszabb életű volt. 

1830-ban 10 magyar hirlap és folyó
irat jelent meg. 

1840. elején 26 magyar lap volt ha
zánkban. 

1847-ben 33. 
1848—49-ben 86 magyar hirlap je

lent meg. 
1850. elején 9 lap adatott ki magyar 

nyetven. 
1854. márcz. 5-én. mikor a Vasárnapi 

Újság megindult, ezzel együtt 20 ma
gyar hirlap és folyóirat jelent meg. 

1861. elején, midőn az első evi ren
des hirlapkimutatást a Vasárnapi Újság 
közölte, 52 volt a magyar hírlapok és 
folyóiratok száma. 

1862. elején 65 1881. elején 356 
1863. » 80 1882. » 412 
1864. » 70 1883. » 427 
1865. » 75 1884. » 482 
1866. » 81 1885. » 494 
1867. » 80 1886. » 516 
1868. » 140 1887. » 539 
1869. » 163 1888. » 561 
1870. » 146 1889. » 600 
1871. » 164 1890. » 636 
1872. » 198 1891. » 645 
1873. » 201 1892. » 676 
1874. » 208 1893. » 699 
1875. » 246 1894. » 735 
1876. » 240 1895. » 806 
1877. » 268 1896. » 801 
1878. » 281 1897. » 937 
1879. » 321 1898. » 1107 
1880. » 368 
hirlap és folyóirat jelent meg magyar 
nyelven. 



Melléklet a Magyar Könyvszemle 1899. évfolyamához.. 

A HAZAI NYOMDÁK 1899-BEN. 

Abauj-Szántó : 
Baksy Barna. 
Spán Ignácz. 

A b o n y : 
Szerdahelyi János. 

Abrudbánya : 
Róth Ferencz. 

Ada (Bács-Bodrogh m.): 
Berger L. 
Vogel M. 

Alsó-Kub in : 
Trnkóczy József. 

Alsó-Lendva : 
Halkányi Ernő. 

Apat in : 
Gasz Mátyás. 
Szavadil József. 

Arad : 
Aradi nyomda r. társaság. 
Barcian Popovits Aurél. 
Bloch Henrikné. 
Gör. kel. román egyházm. nyomda. 
Ozv. Gyulai Istvánná. 
Lobi Dávid. 
Muskát Miksa. 
Réthy Lipót és fia. 
Weisz Félix. 

A ranyos-Ma róth : 
>Dóczi« könyvnyomda (tul. Némedi 

László). 

Aszód : 
Magy kir. javítóintézet nyomdája. 

A hatóságilag he nem jelentett 

Baán (Trencsén m.): 
Fuchs Vilmos. 

B.-Topolya (Bács-Bodrogh m.): 
Vilheim Miksa. 

Baja : 
Kazal József. 
Kollár A. és fia. 
Nánay Lajos. 
Rajkovics Károly. 

Balassa-Gyarmat : 
Balassa-gyarmati könyvny. r. társ. 
Halyák István. 
Pozsonyi Gábor. 
*Tokay Lajos. 

Balázsfalva : 
Gör. kath. papnövelde ny. 

Bánffy-Hunyad : 
Ábrahám Mór. 

Ba rcs (Baranya-m.) 
Skribanek Géza. 

Bá r t fa : 
Blayer M. 

Békés : 
Br. Drechsel Géza. 

Békés-Csaba : 
»Corvina« nyomda (tul. Szihelszky 

József). 
Povázsay testvérek. 

Belényes : 
Süssmann Lázár. 

nyomdák csillaggal vannak jeló'lve. 
1 
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Beregszász : 
Engel Jenő. 
Haladás-könyvnyomda (tul. Juhász 

Piroska.) 

Besztercze : 
Botschar Tivadar. 
Csallner Károly. 

Beszte rczebánya : 
Hungária kny. (tul. Sonnenfeld Mór.) 
Machold Fülöp. 

Bicske : 
* Lederer Hermann. 

Bihar-Ujfalu : 
Adler Béla, 

Bonyhád : 
Raubitscbek Izor. 

Brassó : 
Brassói Lapok nyomdája (tul. 

Trattner H. és trsai.) 
Ciurcu N. és fia. 
Gött János fia. 
Herz J. B. 
Lehmann Gottlieb. 
Dr. Muresian Aurél. 
* Schebesch M. 
Schlandt Viktor. 

B reznóbánya : 
Kreisler József. 

Budafok : 
* Leopold és Frank. 

Budapest : 
Adler Samu. 

VIII.. József-körút 36. 

* Adria kő- és könyvnyomda válla
lat (Feldmann S.) 

VI., Dávid-u. 10. 

Alkotmány ny. 
VIII., Szentkirályi-u. 28/b. 

* Áll. tisztviselők közlönyének kny. 
VIII., Csepreghy-u. 1. 

B u d a p e s t (folytatás) : 
Államnyomda (Magy. kir.) 

I., Nándor-tér 1. 

* Államvasutak menetjegy-ny. (M.k.) 
VI., Csengery-u. 33. 

* Anglo-nyomda. 
IV., Molní.r-u. 24. 

Apolló írod. és nyomd. r. t. 
VII., Rottenbiller-u. 4—6. 

* Árpád kny. (tul. Klein és Kron-
stein.) 

VIL, Valero-u. 9. 

Athenaeum irod. és ny. vállalat r. t. 
VII., Kerepesi-ut 54. 

Auer Lipót. 
VI., Dávid-u. 1. 

Bagó Márton és fia. 
II., Ponty-u. 4. 

* Barcza József. 
IV., Lipót-u. 30. 

Bárd Jakab. 
VII., Miksa-u. 16. 

Bartalits Imre. 
III., Remetehegy. 

Bauer Ignácz. 
VII., Csányi-u. 13. 

Beck Nándor. 
VII., Valeró-u. 12. 

Belvárosi kny. (Tul. Varga E. és 
Grosz B.) 

IV., Lipót-u. 43. 

Bendiner A. 
V., Arany János-u. 18. 

Berkovits János. 
V., Hold-u. 27. 

Bichler Ignácz. 
III., Kis-korona-u. 15. 

Blau Albert. 
VI., Szerecsen-u. 23. 

Brózsa Ottó. 
VI., Váezi-körút 17. 

Brückner Gyula. 
VI., Király-u. 10. 

Budapesti Hírlap ny. 
VIII., Rökk Szilárd-u. 4. 



B u d a p e s t (folytatás): 
»Budapesti Napló« részv. társ. 

VIII., József-körút 18. 

Buschmann F. 
IV., Koronaherczeg-u. 8. 

Csapó Kálmánné. 
VIII., Baross-u. 69. 

Czettel és Deutsch. 
V., Bálvány-u. 12. 

Deutsch József. 
VII., Károly-kó'rút 7. 

* Eberle József és társa. 
VI., Podmaniczky-u. 43. 

Eckstein Bernát és fia 
VII., Kertész-u. 37. 

Egyetemi nyomda (M. kir. tud.). 
I., Iskola-tér 3. 

Ehrenstein Mór. 
VI., Laudon-u. 4. 

Első kőbányai kny. (tul. Gold
schmied Ármin.) 

X., Belső-Jászberényi-út 1. 

Engel Simon. 
VI., Szondy-u. 23. 

* Engelmann Mór. 
IX.. Várüház-körút 15. 

»Európa« nyomda r. t. 
VI., Ó-u. 12. 

Feldmann Mór. 
IX., Soroksári-u. 5. 

Fischer Péter. 
VII., István-tér 9/b. 

Fortuna ny. (tul. Pollák M. Miksa 
és Tsa.) 

V., Bálvány-u. 21. 

Fővárosi nyomda r. t. 
VI., Podmaniczky-u. 39. 

Franklin-társulat. 
IV., Egyetem-u. 4. 

Fried és Krakauer. 
VI., Dalszinház-u. 10. 

Fried S. 
VIII., József-u. 17. 

Friedländer Schoel. 
VI., Uj-u. 21. 

B u d a p e s t (folytatás) : 
Friedmann Áron. 

VI., Podmaniczky-u. 21. 

Fritz Ármin. 
VIII., József-körút 9. 

Fuchs Samu és társa. 
VI., Podmaniczky-u. 27. 

Galitzenstein Ármin. 
VII., Kertész-u. 25. 

Garai Mór. 
VII., Dohány-u. 1. 

Gelléri és Székely. 
VI., Podmaniczky-u. 47. 

Glückselig Miksa. 
VI., Hunyadi-tér 7. 

Goldberger Ignácz. 
II., Fö-tt. 23. 

Goldfaden Márk. 
VII., Kerepesi-u. 36. 

* Goldschmiedt Lipót. 
VI., Révay-u. 6. 

Gonda és Tsa. 
VIII., Mária-u. 11. 

* Goszler Gyula. 
IV., Aranykéz-u. 1. 

Gross Jakab és Grünhut Mór. 
VI., Gyár-u. 32. 

* Grünhut Miksa. 
VI., Lázár-u. 2. 

Hamburger és Birkholz. 
V., Csáky-u. 13. 

Hartenstein Emil. 
IX., Bónyay-u. 7. 

Hedvig Sándor. 
VII., Dohány-u. 12. 

Hegedűs Márton. 
VI., Dessewffy-u. 18. 

Heisler J. 
II., Várkert-rakpart 1. 

Helios ny. (tul. Honig Lajos.) 
VI., Gyár-u. 62. 

Hell Ede. 
VIII., Luther-u. 4. 

Hermann Győző. 
IV., Egyetem-u. 2. 

1* 
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B u d a p e s t (folytatás) : 
* Herrman Ignácz. 

VI. , l .audon-u. 10. 

Honi Emil. 
V., Bá lvány-u . 8. 

Hornyánszky Viktor. 
VU, Aradi -u . 16. 

* Hungária könyvnyomda. 
V., Váezi -körút 34. 

Hunnia ny. 
VI., Teréz-körút 3. 

Hunyadi Mátyás irod. és 
nyomdai intézet. 

IV., Zöldfa-u. 43. 

Jäger Ármin, kézisajtó. 
V I Í L , Kerepesi-ut 23. 

Jermányi Samu. 
VI., Dessewffy-u. 47. 

Kalmár Mór. 
V-, D o r o t t y a u . 9. 

* Kálmán M. és társa. 
V., Vadász-u. 32. 

* Kanitz C. és fiai. 
V., Vadász-u. 26. 

Károlyi György. 
V., Kálmán-u . .">. 

* Kassino Jakab. 
VI. , Király-u. 26 

* Kauders Ferencz. 
VII. , Csömöri-ut 28. 

Kaufmann József. 
V., Arany János-u . 4. 

* Keil József. 
VII[. , József-körút . 17. 

Keller Dániel. 
I., At t i la-u . 63. 

Kellner és Mohrlüder. 
VI. , Gyár-u . 29. 

Kertész József. 
V., Mária Valéria-u. i l . 

Klas Hermann. 
V., Váczi-u. 16. 

Klein Ignácz. 
VI. , Lovag-u. 13. 

Klein Sámuel. 
VIII . , Akáozfa-u. 64. 

B u d a p e s t (folytatás): 
* Klopfer Samu. 

VU. , Kazinczy-u. 35. 

Kogutovicz Manó. 
V., Rudolf-rakpar t 8. 

Kohn Simon kézi sajtója. 
VII I . , József-körút 5. 

Kollmann Fülöp. 
V., A r a n y János-u . 34. 

* Korvin Testv. 
VI. , Révay-n . 14. 

Kosmos r. t. 
V)., Aradi-u . 8. 

* Kossuth Lajos ny. 
VII. , I s tván- té r 9. 

Kövér János. 
VI., Révay-u . 8. 

Közművelődés-nyomda. 
VI., Izabel la-u . 70. 

Krausz S. és T. 
V., Zol tán-u. 11. 

Kunosy Vilmos és fia. 
VI., Teréz-körú t 38. 

Kunstädter Vilmos. 
VII . , Di»mjanich-u. 32. 

* Langer Ede és fia. 
IV. , Zsitiárus-u. 1. 

Légrády testvérek. 
V., Váezi-körút 78. 

Leitersdorfer József. 
VII. , Ron.bach-u. 4. 

Lengyel Lipót. 
V., Vadász-u. 35/A. 

* Löbl Dávid és Fia. 
VI. , Andrássy-u . 19. és 
Szerecsen-u. 2?—26. 

Löbl Mór. 
VII . , Kírály-u. 27. 

Löblovitz Zsigmond. 
VII., Csömöri-ut 54. 

* Löw Ede. 
V., Váezi -körút 80. 

Luszt Sándor. 
VI. , Gyár-u. 50. 

Magyar Hirlap r. t. 
V., Honvéd-u . 4 . 



5 

B u d a p e s t (folytatás :) 
* Magyar nők lapja kny. (tul. Kirsch

mann J.) 
V,, Hold-u. 25. 

* Manswirth Lipót. 
VI. , Podmaniczky -u. B. 

* Markoviig és Garai. 
VI., Lázár -u . 13. 

Márkus Sámuel. 
V., Báthory-u . 20. 

* Merkur kny. (tul. Berger Géza.) 
IV. , Kecskeméti -u . 5. 

Merendiák Károly. 
X., T.igettér 4. 

Merényi József. 
V l l . , Káro ly-körút 19. 

Minerva kny. 
V., Sas-u. 29. 

Muskát Béla. 
VI. , Teréz -körú t 27. 

Müller K. 
I I . , Albrecht-u. 3—5. 

Nágel István. 
VII . , Vörösmarty-u. 17 

Nágel István. 
VI. , I>essewffy-u. 21. 

Nagy Sándor. 
IV. , Papnövelde-u . 8. 

Neumayer Ede. 
VI. , Proféta-n. 7. 

Neuwald Illés-féle kny. (Tul. Berger 
Ármin.) 

VII . , Dohánj ' -u. 44. 

Orsz. községi központi nyomda r. t. 
V., Lipót-körút 22. 

Országos ügyvédi nyomda, mint 
szövetkezet. 

VI., ITj-u. g. 

* Pallas irod. és könyvny. r. társ. 
V., Kálmán-u . 2. 

Pannónia nyomda. 
VII. , Eombach-u. 8. 

Pátria irod. és nyomd. r. t. 
IX. , Üllői-út 25. 

Pesti könyvnyomda r. t. 
V., Hold-u. 7. 

B u d a p e s t (folytatás) : 
Pesti Lloyd-t. ny. 

V., Doro t tya-u . 14. 

id. Poldini Ede és Társa. 
IV . , Ferencz József - rakpar t 32. 

* Pollacsek Mór. 
VI., Ó-u 38. 

Pollák Gyula. 
V., Dorottya-ix. 9. 

Pollák Jakab. 
VI., Aradi-u. 19. 

Posner K. Lajos és fia. 
VI., Csengery-u. 31. 

* Posta- és távírda igazg. kny. (M. k.) 
IV., Pöpos ta épület . 

* Postatakarékpénztár ny. (M. kir.) 
V., Szóehényi-u. 2. 

Preszburg Frigyes. 
V., Arany János-u . 14. 

Propper Leó. 
V I I , Erzsébe t -körú t 35. 

Pscherhoffer Vilmos. 
VI., Podmaniczky-u . 15. 

Quittner József. 
VI. , Szerecscn-u. 1. 

Badó Izor. 
\ ' l . , Váczi-körút 1. 

* Bedő testvérek. 
V , Klotild-u. 20. 

Beich Ármin. 
VII . , Dohány-u . 81. 

Bévai és Salamon. 
IX., Üllöi-út 18. 

Biegler József Ede. 
VI. , Kózsa-u. 55. 

Bosenberg Mór né. 
VI. , Uj-u. 6. 

* Both és Krausz. 
VI. , A"asvári Pá l -u 9. 

* Both József. 
IV., Ujvilág-u. G. 

Bózsa ^Kálmán és neje. 
Vi l i . , Szentk i rá ly i -n . 30-

Bubin J. 
VII . , Kirá ly-u . 13. 
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B u d a p e s t (folytatás) : 
Schenkenwald György János. 

IV., Molnár-u. 19. 

Schlenger testvérek. 
VI., Dessewffy-u. 16. 

Schlesinger és Kleinberger. 
V., Bálvány-u. 18. 

Schlieszer Henrik. 
VI., Király-u. 10. 

Schmelz és Schillinger. 
VI., Csengery-u. 51. 

* Schmidl H. 
VI., Szerecsen-u. 6. 

Schmiedl Samuné. 
V., Bálvány-u. 4. 

Schultz Ábrahám. 
VIII., Baross-u. 81. 

Singer Lipót. 
IV., Károly-körút 24. 

Spatz Henrik. 
VII., Dob-u. 65. 

* Spitzer és Somogyi. 
VII., Klauzál-u. 31. 

* Steinbuch Ármin. 
V., Béla-u. 3. 

Stephan eum. 
VIII., Szentkirályiu. 28/b. 

Stern Péter. 
VU., Kazinezy-u. 35. 

Süsz Dávid. 
IV., Molnár-u. 39. 

* Széchenyi ny. 
VIII., Józ'ef-u. 45. 

* Székesfővárosi házi nyomda. 
IV., Lipót-u. 32. 

Szent Gellért nyomda (Valter Ernő). 
VIII., Práter-n. 44. 

Szent László nyomda. 
VIII., Rökk-Sziláid-u. 2s. 

* Tedesco Ármin. 
VII., Rózsa-u. 25. 

* Ullmann József. 
IV., Régi posta-u. 4. 

Univers ny. 
X., Gyűjtőfogház. 

B u d a p e s t (folytatás): 
Várnay Fülöp. 

TV., Régi posta-u. 3. 

Weissenberg Ármin. 
Vili., József-körut 28. 

Weisz Lipót. 
VI., Ó-u. 39. 

* Ifj. Weisz Manó és Tsa. 
VII., Csányi-u. 13. 

Wellesz Béla. 
VI., Uj-u. 27. 

* Wendt és Tsa-féle kny. 
VII., Károly-körút 19. 

Werbőczy könyvny. részv. társ. 
IV., Vármegye-u. 11—13. 

* Wesselényi ny. (tul. Flesch Jakab 
és Grün Ignácz.) 

VI., Uj-u. 37. 

Wesselényi Géza. 
II., Zsigmond-u. 11. 

Wimmer Márton. 
TH., Serfözö-u. 10. 

Wodianer F. és fiai. 
IV., Sarkantyús-u. 3. 

Wotitz Vilmos. 
IV , Kossuth Lajos-u. 1. 

* Zawadil E.-féle menetjegy ny. (tul. 
Christoph Paula és Jirschik 
András.) 

V., Zoltán-u. 13. 

Zeisler M. 
VII., István-tér 17. 

Zimmermann Vilmos. 
VI., Szondy-u. 50. 

B u z i á s : 
Ullmann Ferencz. 

C s á k ó v á : 
Chudy testvérek. 

C s á k t o r n y a : 
Fischel Fülöp (Strausz Sándor). 

C s í k s z e r e d a : 
Györgyjakab Márton utóda (Diesz-

nandt Viktor). 
*Létz János. 
Szvoboda József. 
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Csongrád : 
Tiszavidék nyomdája (tul. Silber 

János). 
Weisz Márk. 

Csorna : 
Kokas István és Neumann Samu. 

Csurgó : 

Vágó Gyula. 

Czegléd : 
* Molnár János 
•Nagy Elek 
Sebők Béla. 

Debreczen : 
Csokonai nyomda (tul. Lengyel 

Imre és társa.) 
Debreczen sz. kir. város könyvnyom

dája. 
Hoffmann és Kronovitz. 
Kutasi Imre. 
* László Albert. 
* Pongrácz Géza. 

Deés : 
Demeter és Kiss. 
Goldstein Jakab. 

Detta : 
Heldenwanger József. 

Déva : 
Hirsch Adolf. 
Kroll Gyula. 

Devecse r : 
Rosenberg Zsigmond. 
Vörösmarty-könyvnyomda (tul. Huss 

Gyuláné). 

Dicső-Szent-Márton : 
Hirsch Mór. 

Ditró : 
Ditró és Szárhegy közs. nyomdája. 

Dombóvár (Tolna-m.) : 
Brück Sándor. 

Duna-Földvár : 
Schwarz Manó. 

Dunasze rdahe ly : 
Adler N. Lipót. 
Goldstein Józsua. 

E g e r : 
Baross-nyomda (tul. Paunz Sándor.) 
Egri nyomda részv. társaság. 
Egri érseki lyceum ny. 
* Löw Sámuel. 
Schwartz Ilka. 

E n y i n g : 
Politzer Jenő. 

Eperjes : 
Kósch Árpád. 
Pannónia nyomda (tul. Kahn Mór. 
Stamberger Lajos. 

É r -Mihály fa lva : 
Beck Adolf. 

É rsekújvá r : 
Kohn Samu. 
Winter Zsigmond. 

E rzsébetfa lva : 
Mártonfi László. 

E rzsébetvá ros : 
Kotzauer János. 

Eszte rgom : 
Buzárovits Gusztáv. 
»Hunnia« nyomda (tul. Gerenday 

József.) 
Laiszky János. 
Tábor Adolf. 

Fehérgya rmat (Szatmárm.) : 
Klein József. 

F e h é r t e m p l o m : 
Kuhn Péter. 
Wunder Gusztáv. 
Wunder Gyula. 

Félegyháza : 
Feuer Illés. 
Vesszősi József. 
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Felső-Eör (Vas m.) : 
Schodisch Lajos. 

Felső-Vissó (Máramarosm.) : 
Schiffmann Gbána Taube. 

F i u m e : 
Battara Pietro. 
Chiuzzelin A. et Comp. 
Honig E. 
Jerouscheg Luigi. 
Mohovich Emidio. 
Ruddoff Giovanni. 
Unió nyomda (tul. Hegyi Jenő.) 

Fogaras : 
Thierfeld Lipót. 

G-alánta : 
Első gálán thai kny. (tul. Neufeld 

Samu.) 

Galgócz : 
Szóld Jakab. 
Stern er Adolf. 

Gödöllő : 
*Schulcz E. 

Gyergyó-Sz.-Miklós : 
Létz János. 
* Szabó tes tv. 

Gyoma : 
Kner Izidor. 

Gyöngyös : 
Herczog Ernő Ármin. 
Kovács és társa. 
Schimmerling Dávid. 

Gyönk (Tolna m.) : 
Engel József. 

Győr : 
Dobos Ignácz. 
Győr-egyházmegyei nyomda. 
Nitsmann József. 
»Pannónia« könyvny. (tul. Szávay 

Gyula és Raáb Béla.) 
Suráhyi János. 

Győrsziget : 
Gross testvérek. 

Gyu l a : 
»Corvina« nyomda (tul. Weinstein 

Arnold.) 
Dobay János. 

Gyulafehérvár : 
Püspöki lyceumi knyomda. 
Volcz Bálint. 

Hajdú-Böszörmény : 
Szabó Ferenczné. 

Hajdú-Dorog : 
Grünfeld Mózes. 

Hajdú-Nánás : 
Bartha Imre. 

Hajdú-Szoboszló : 
Plón Gyula. 

Halas : 
Práger Ferencz. 

Hátszeg : 
Triznyai István. 

Hatvan : 
Hoffmann M. L. 

Heve s : 
Adler József. 

Hódmezővásárhely : 
Hmvásárhelyi nyomda részv.-társ. 
Lévai Fülöp. 
»Vásárhely és Vidéke* nyomdája. 

Hódságh : 
Pfiszter József. 
Raab János. 

HolicS : 
* Hotascha J. 
Malovani József. 
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H o m o n n a : 
Kőim Jenő. 
Waller S. 

Huszt : 
Mcrmelstein Fülöp. 

I g l Ó : 
Schmidt József. 
Tátra-nyomda (tul. Stein Ignácz). 

I p o l y s á g : 
Neumann Jakab. 

J á s z b e r é n y : 
Briinauer Adolf. 
Kaczvinszky és Szappanos. 

K a l o c s a : 
Jurcsó Antal. 
Werner Ferencz. 

K a p o s v á r : 
Gerő Zsigmond. 
Hagelmann Károly. 
Özv. Jancsovits Gyuláné. 
* Kethelyi Miksa utóda. 
Singer Lipótné. 

K a p u v á r : 
Buxbaum József. 

K a r á n s e b e s : 
Fleissig Lipót. 
Gör. kel. román egyházmegye kny. 

K a r c z a g : 
Sződi S. 

K a s s a : 
Grosz Samu. 
* Nauer és Streck. 
Ries Lajos. 
••' Rosa Viktor. 
Werfer Károly. 

K e c s k e m é t : 
Első kecskeméti hírlapkiadó és 

nyomda r.-t. 
Hajnal és Feuermann. 
Steiner Mihály. 
Sziládi László. 
Tóth László-féle ny. (tul. Fekete 

Mihály.) 

K é s m á r k : 
Altmann Dávid. 
Szauter Pál. 

K e s z t h e l y : 
Farkas János. 
Nádai Ignácz. 
Sujánszky József. 

K é z d i - V á s á r h e l y : 
Ifj. Jancsó Mózes. 

K i r á l y l i e l m e c z : 
Klein Gyula. 

K i s b é r : 
Haftl Kálmán. 

K i s - C z e l l : 
Menyhárt Julia. 

K i s - J e n ő : 
Gallovics Jenő és Liebermann Mór. 

K i s k ö r ö s : 
Kalisch Ignáczné. 

K i s m a r t o n : 
Dick Ede. 
Gabriel Jakab. 

K i s p e s t : 
Első kispesti könyvnyomda (tul. 

Fischhof Henrik.) 

K i s ú j s z á l l á s : 
Szekeres József. 

K i s - V á r d a : 
Berger Ignácz. 
Ifj. Klein Gymla. 

K o l o z s v á r : 
Boskovics József. 
»Ellenzék« nyomdája (tul. Magyary 

Mihály.) 
Fenyvesi Viktor. 
Gámán János örököse. 
Liczeum-nyomda (tul. Gombos Fe

rencz). 
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Magyar Polgár nyomdája (tul. Ajtai 
K. Albert). 

Polcz Albert. 
Zabatz és Fekete. 

Komárom : 
Frei singer Mór. 
Hacker Richárd. 
Schönwald Tivadar. 
Spitzer Sándor. 
Szénássy János. 

K o r p o n a : 
* Joerges A. özv. és fia. 
* Korpona és Vidéke ny. (tul. Gallo-

vich Jenő). 

Kö rmend : 
Körmendi könyvnyomda részvény

társaság. 

Körmöczbánya : 
Joerges Ágost özvegye és fia. 
Paxner J. és Biron H. 

Kőszeg : 
Feigl Frigyes. 
Feigl Gyula. 

Kúla : 
Berkovits Márk. 

Kún-Szt-Márton : 
Csanádi József. 

Kán-Szent-Miklós : 
Özv. Bors Károlyné. 

Lajta-Sz.-Miklós : 
* Fleischmann Ignácz. 

Lakompak (Sopron m.): 
Krausz Henrik. 

Léva : 
Dukesz Lipót. 
Nyitrai és társa. 

Lippa : 
Máhr Emil. 
Zách József. 

Liptó-Szent-Miklós : 
Steier Izidor. 
Salva Károly. 

Losonez : 
Kármán-könyvny. részv. társ. 
Losonczi Sándor. 
Roth Simon. 

Lőcse : 
Reiss Tivadar József. 

Lúgos : 
Traunfellner Károly. 
Virányi János. 
Weisz és Sziklai. 

Magya r -Óvá r : 
Berghofer és Weisz. 
Czéh Sándor-féle kvnyomda. 

Magya r -Pécska : 
Ruber István. 

Makó : 
»Maros« nyomda (tul. Gaál László). 
»Makói hirlap« ny. (tul. Neumann 

József). 
Vitéz és Süveges. 

Malaezka : 
Wiesner Alfréd. 

Mármaros-Sziget : 
Blumenfeld és Dávid. 
Mármarosi könyvny. és kiadó r. t. 
Mayer és Berger. 
Wider Mendel fia. 

Marczal i : 
* Mizsúr Ádám. 

Maros-Ludas : 
Glück József. 

Ma rosvásárhely : 
Adi Árpád. 
Ev. ref. kollégium-nyomda (Bérlő : 

Sztupjár István). 
I Grün Vilmos. 
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Mátészalka : 
Weisz Antal. 
Weisz Zsigmond. 

Medgyes : 
Reissenberger G. A. 

Mező-Kövesd : 
Balázs Ferencz. 

Mezőtúr : 
* Dolesch és Braun. 
Gyikó Károly. 

Miava : 
Haas Mór. 

Mindszent : 
Weisz Ignácz. 

Miskolez : 
* Forster, Klein és Ludvig. 
* Gedeon és társa. 
Stamberger Bernát. 
Szelényi és Társa. 

Misztótfalu : 
Simon Aurél és társa. 

Módos : 
Staits György. 

Mohács : 
Blandl János. 
Rosenthal Márk. 

Monor : 
* Süveges József, 

Moór : 
Reszler Jakab né. 

Mosón : 
Grünfeld Ignácz. 

Munkács : 
Grünstein Mór. 
Kohn és Klein. 
Kroó Hugó. 

Muraszombat' 
Újházi Miksa 

Nagy-Atád : 
Günsberger Antal. 

N a g y b á n y a : 
Molnár Mihály. 
Nánási István. 

Nagy-Becs ke rek : 
Grcsits Julianna, 
Jokly Lipót. 
Pleitz Fer. Pál. 

Nagy-Bi t t se (Trencsén m.): 
Spiegel Samu. 

N a g y - E n y e d : 
Nagyenyedi kny. és papirárúgyár r. t. 

Nagy-Kál ló : 
Sarkady József. 

Nagy-Kanizsa : 
Farkas és Kraus. 
Fischel Fülöp. 
Gondos Ignácz. 
Ifj. Wajdits József. 
Weiss L. és F. 

Nagy-Káro ly : 
* Nóvák és Verő. 
Róth Károly. 
Sarkadi Nagy Zsigmond. 
Vider Jakab. 

Nagy-Kata : 
* Nagykátai és monori kny. 

Nagyk ik inda : 
Gain Vásza. 
»Kiadói nvomda« (tul. Szegyakov 

Milán). 
* Milenkovits István. 
Radák János. 

Nagy-Kö rös : 
Bazsó Lajos. 
Ottinger Kálmán. 
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N a g y l a k (Csanád m.): 
Hubert Jenő. 

N a g y m a r t o n : 
Gellis Henrik. 
Kohn József H. 
Schön Samu. 

N a g y - M i h á l y : 
Landesman B. 

N a g y - R ő c z e : 
* Büchler Béla-

N a g y s z a l o n t a : 
Beich Jakab. 

N a g y s z e b e n : 
Drotleff József. 
Görög-keleti főegyházmegyei ny. 
Krafft Vilmos. 
Steinhausen T. utóda (Beissenberger 

Adolf). 
Typographia részvénytárs. 

N a g y - S z e n t - M i k l ó s : 
Wiener Náthán. 

N a g y s z o m b a t : 
Fiebig József. 
Goldmann Miksa özv. 
Horovitz Adolf. 
Beisz Sarolta. 
Winter Zsigmond özvegye. 

N a g y - S z ö l l ő s : 
* Doktor István. 
Zala Mór. 

N a g y - T a p o l c s á n y : 
Platzko Gyula. 

N a g y v á r a d : 
iíj. Berger Sámuel. 
Boros Jakab Jenő. 
Fiedler M. 
Freund Lajos és tsa. 
Helyfi László. 
Honig Józpefné. 
Láng József. 
Laszky Ármin. 
Neumann Vilmos. 
Pauker Dániel. 
Bakos Vilmos utóda (Adler Béla). 
Sonnenfeld Adolf. 
Sz. László ny. (bérlő Kovács Antal.) 

N á m e s z t ó : 
* Schein M. 

N é m e t - B o g s á n : 
Bosner Adolf. 

N é m e t - P a l á n k a : 
Kristofek József. 

N e z s i d e r : 
Horváth Julia. 

N y í r b á t o r : 
Friedmann Lipót. 

N y í r e g y h á z a : 
Jóba Elek. 
Nagy Mónié. 
Piringer János. 
* »Szabolcsi Hirlap« nyomdája (tul. 

Székely Imre). 

N y i t r a : 
Huszár István. 
Iritzer Zsigmond. 
Neugebauer Nándor. 
Beicheles B. 

Ó - B e c s e : 
Löwy Lajos. 

Ó - K a n i z s a : 
Brück P. Pál. 
* Schwartz A. 

O r a v i c z a : 
Kehrer L. 
Wunder Károly. 

O r o s h á z a : 
Pless N. 
Veres Lajos. 

O r s o v a : 
*Handl József. 
* Orsó va i kny. részv.-társ. 
* Tillmann B. 

Ó - S z é p l a k : 
Nyitravölgyi gazd. egyl. nyomdája. 

Ó - S z i v a c z : 
Özv. Löwy Miksáné. 

P a k s : 
Bosenbaum Miksa. 
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Pancsova : 
Jovanovics testvérek. 
Koszanics Miklós. 
Vig Simon. 
Wittigschlager Károly. 

Pankota : 
Bod József. 

Pápa : 
Ev. ref. főiskolai nyomda. 
Goldberger Gyula. 
Nobel Ármin. 

Pécs : 
Hochrein J. 
Pécsi irod. és könyvnyomdai r. t. 
Pécsi püspöki lyceum kny. (bérlő 

Madarász Béla.') 
Taizs József. 
Wessely és Horvát. 

Perjámos : 
* Hungária kny. 
Pirkmayer Alajos. 

Petrozsény : 
Figuli Antal. 

Pozsony : 
Adler Zsigmond. 
Alkalay Adolf. 
Angermayer Károly. 
Eder István. 
Eixel Károly. 
Freistadt Mór. 
Grünfeld Lipót. 
Katholikus irodalmi részv.-társaság. 
Kurzweil Mózes. 
Natali Magdolna. 
Oest.-ung. Papiermanufactur und 

Druckindustrie (tul. Pollak Henrik). 
Preisak Győző. 
Richter Károly. 
Schönberger Bernát. 
Simonyi Iván. 
* »Westungarischer Grenzbote« 

nyomdája. 
Wigand F. K. (Stromszky Emil). 

Pöstyén : 
* Gipsz H. 

Predmér : 
* Links M. utóda : Rosenzweig H. 

Pu tnok : 
Gärtner Ignácz. 

Resiczabánya : 
Eisler József. 
* Hungária kny. 
Weisz Adolf. 

Rimaszombat : 
Lévay Izsó. 
Náray János Albert. 
Rábely Miklós. 

Rózsahegy : 
Kohn Adolf. 
Salva Károly. 

Rozsnyó : 
Kovács Mihály. 
Sajóvidék nyomdája (tul. Hermann 

Istvánné). 

Salgó-Tarján : 
* Ifj. Bogenglück Ignácz. 
Friedler Ármin. 
Pollacsek Sándor. 

Sárbogárd : 
Spitzer Jakab. 

Sárospatak : 
Ev. ref. főiskola ny. (tul. Steinfeld 

Jenő). 
Sárvár : 

Jakoby B. utóda Stranz János. 

S.-A.-Ujhely : 
Hegyalja ny. (tul. Alexander Vilmos). 
Landesmann Miksa és tsa. 
Lövi Adolf. 
Pannónia ny. (tul. Ocskay László). 
Zemplén-nyomda (tul. Ehlert Gyula). 

Segesvá r : 
Horeth Frigyes. 
Jördens testv. 

Selmeczbánya : 
Bleyer Adolf. 
Joerges Ágost özv. és fia. 

Sepsi-Szt.-György : 
Jókai nyomda részv. társ-

Siklós : 
Harangozó József. 
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Sopron : 
Berghofer József. 
Binder Pál, ezelőtt: Reininger Armin. 
Breiner E. lia. 
* Hungária-nyomda. 
Gellis Mór. 
Petőfi-nyomda (tul. Zsombor Géza). 
Romwalter Alfréd. 
Röttig Gusztáv. 
Török Kálmán és Kremszner Károly. 

Stájerlak : 
Rose V. 

Sümeg : 
Horváth Gábor. 

Szabadka : 
Bittermann József. 
Krausz és Fischer. 
Szabados Sándor. 
Székely Simon. 
Tomits Miklós. 

Szakolcza : 
Teszlik és Neumann. 

Szamosujvár : 
Aurora-nyomda (tul.Todorán Endre.) 
Gör. kath. püspökség egyházmegyei 

nyomdája. 

Szarvas : 
Danszky Sándor. 
Sámuel Adolf. 
* Szikes Antal. 

Szász-Régen : 
Burghardt Dezső. 
Schebesch Vilma. 

Szászsebes : 
Stegmann János. 
Winkler Gusztáv. 

Szászváros : 
Minerva-nyomda r.-t. 
Schäser Anna. 

Sza tmá rnémeti : 
Morvái János. 
Nagy Lajosné. 
Pázmány-sajtó. 
»Szabadsajtó« ny. (tul. Litteczki 

Endre). 
Weinberger testvérek. 

Szécsény : 
Glattstein Adolf. 

Szeged : 
Beck Adolf. 
Endrényi Imre. 
Endrényi Lajos. 
Engel Lajos. 
Gönczi J. József. 
Schulhof Lajos. 
Traub B. és társa. 
Várnai Lipót. 

Szegzárd : 
Báter János. 
Lengyel Pál. 
Ujfalussy Lajos. 

Széke lyhíd : 
Kohn Sámuel. 

Széke ly-Keresztur : 
Szabó testvérek. 

Széke ly-Udvarhe ly : 
Becsek D. fia. 
Betegh Pál. 

Székesfehérvár : 
Csitári-Gramanetz és társa. 
Debreczeni Gyula. 
* Eisler Adolf. 
Kaufmann F. 
Márián Péter. 
Singer Ede. 
Számmer Imre. 
Számmer Kálmán. 

Szempcz : 
Fischer Náthán. 

Szenicz : 
Bezsó János és társa. 
Löffler József. 

Szen t -Endre : 
Szent-Endre és Vidéke ny. (tul. 
Schwarcz J.) 

Szentes : 
Farkas Eugénia. 
Hollósy és Vajda. 
»Szentes és Vidéke« I. könyv

nyomda r. t. 
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Temesvár : Szen t-Go tthárd : 
Ifj. Wellisch Béla. 

Szepes-Váralja : 
Búzás Dénes. 

Szepsi : 
Tóth István. 

Szered : 
Sterner Dávid. 

Szerencs : 
Simon József. 

Szigetvár : 
Corvina ny. (tiü. Fried Dávid). 
Kozáry Ede. 

Szikszó : 
Blank Simon. 

Szilágy-Somlyó : 
Bölöni Sándor. 
Heimlich Weisz Katalin. 

Szili-Hadad : 
* Fein Sámuel. 

Szinér-Váralja (Szatmárm.) : 
Vider Jakab. 

Szolnok : 
Bakos István. 
Fuchs Lipót. 
Jász-Nagykún-Szolnokmegyei Lapok 

nyomdája (tiü. Vezéry Ödön). 
Wachs Pál. 

Szombathely : 
Bertalanffy József. 
Egyházmegyei könyvnyomda. 
Gábriel Ágoston. 
Seiler Henrik utódai: Szele és Brei-

feld. 

Tab: 
Pfeifer Ignácz. 

Tapolcza : 
Lővy B. 

Tata: 
Engländer József és társa. 
Nobel Adolf. 

Beyer Róbert. 
Csanád egyházmegyei könyvny. 
Csendes Jakab. 
Délmagyarorsz. könyvnyomda. 
Freund Gyula. 
Mangold Sándor. 
Moravetz Gyula. 
Posaune-nyomdája (tul. Lechen-

mayer József Károly.) 
Roschek József és Eichler József. 
Steger Ernő utódai. 
Trautmann György. 
* Trautmann Károly. 
Uhrmann Henrik. 
Unio-könyvnyomda (tul. Steiner 

Ferencz). 
Veres Sámuel. 

T e n k e : 
*Maár L. Vilmos. 

Tisza-Fü red : 
Kemény Arnold. 
Weiszmann Samu. 

Titel : 
Blazek József. 

Tolna : 
Weltmanu Ignácz. 

Tolna-Tamási (Tolna m.): 
Jeruzsálem Ede. 

Torda : 
Berla Sámuel és társa. 
* Fiissy és Sztupjár (ezelőtt Har-
math J.) 

Torna : 
* RosenblQth Simon. 

To rnal lya : 
* Künstler J. 

Török-Becse : 
Radák Jánosné. 

Török-Kanizsa : 
* Brück P. Pál. 

Török-Szent-Miklós : 
Rubinstein S. 
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Trencsén : 
Gansel Lipót. 
Skarnitzl X. Ferencz. 
Szóld Henrik. 

Turkeve : 
Özv. Fölföldy Györgyné. 

Turócz-Szt.-Márton : 
Gasparik József. 
Magyar nyomda (tul. Moskóczi 

Ferenczné). 
Turócz-szt.-mártoni könyvny. r. t. 

Uj-Arad : 
Mayr Lajos. 

Újpest : 
Fuchs Antal. 
Salgó testvérek. 

Ujverbász : 
Verbászi könyvnyomda (tul. Bor< 

Györgyné). 

Újvidék : 
* Bresnitz H. K. 
Fuchs Emil és társa. 
Hirschenhauser Béni. 
Ivkovics György. 
Dr. Miletits Szvetozár. 
Popovits testvérek. 

Ungvár : 
Gellis Miksa. 
Jäger Bertalan. 
Lévay Mór. 
Székely és Illés. 
Szent Bazil-társulat kny. 

Váez : 
* Kir. orsz. fegyintézeti nyomda. 
Kohn Mór. 
Mayer Sándor. 

Vágu jhe ly : 
Brück Soma. 
Horovitz Adolf. 
Steinmann Jakab. 

Versecz : 
*Grcsits M. 
Kehrer Lajos, 
özv. Kirchner J. E. 
Petko-Pavlovits Milán. 
Popovits Athanáz. 
Vettel és Veronits. 

Veszp rém : 
Egyházmegyei könyvnyomda. 
Köves és Boros. 
Krausz Ármin fia. 
Népakarat nyomdája (tul. Takács 
Szilveszter). 

Zala-Egerszeg : 
Breisach Sámuel. 
Tahy Rozália és Isa. 
Unger Antal. 

Zala-Szent Grót : 
Nagy Sándor. 

Zenta : 
Kabos Ármin. 
* Klenóczkyné Gs. A. 
Kovacsevits Ottó. 
Schvartz Sándor. 
Straub Ödön. 

Zilah : 
Seres Samu. 

Zólyom : 
Nádosy Gyula. 
* Seidl és Friedmann. 

Zombor : 
Eittermann Nándor és fia. 
Oblát Károly. 

Zsámbok réth : 
»Nyitravölgyi gazd. egylet« kny. 

Zsolna : 
Ál dóri Manó. 
Horn er Ferencz. 

Zsombolya : 
Wunder Rezső. 


