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KISEBB KÖZLEMÉNYEK

A hatoldalas magyarnyelvű előfizetési felhívás: „Tudósítás az Erdéllyi
Magyar Hír-vivőről" mint „Zehnte besondere Beilage zu Num. 28. des neuen
Kuriers aus Ungarn" jelent meg. (Der neue Kurier 1790. 301. 1.)
Kereszty bibliográfiája említi. Hol található és hány száma jelent meg?
TR. Z.
Ki látta az Ungrische Oekonomische Zeitung-ot ? „Auf die
Ungrische Oekonomische Zeitung, welche der Eigenthümer des Pester
und Ofner Kundschaftamtes veranstaltet, gehen die Bestellungen nach
Wunsch. Am 15. dies erschien das erste Stück davon und wird zur Probe
dem Pester Kurier unentgeltlich den 18. beigelegt. Alle Patrioten Ungarns,
und Liebhaber Vaterländischer Landeskultur werden brüderlich augefordert,
durch ihre Vorsprache diese nützliche Unternehmung zu empfehlen, und
dem Herrn Verfasser des Magyar Kurier dankt der Verleger hiermit ver
bindlichst für seine Güte." (O. und P. Frag- und Kundschaftsblatt 1789.
Juli 16. 214. 1.)

Megjelent-e az Ungrische Oekonomische Zeitung s megvan-e valahol?
Kereszty nem ismeri.
TR. Z.
Színházi évkönyvek, zsebkönyvek és almanachok a Nemzet
Múzeum Széchényi Könyvtárában. A magyar színészet történetével
foglalkozóknak sok nehézséggel kell megküzdeniök. Forrásmunka
nagyon kevés van és különösen az 1796-tól 1837-ig terjedő idő
szak sok részben még mindig nagyon is homályos. A régi hírlapok
csak szórványosan és nagyon felületesen foglalkoztak a színházak
munkájával és teljesen figyelmen kívül hagyták azt, hogy írásaik
valamikor történeti dokumentumokként fognak szolgálni. Inkább lehet
támaszkodni a színházi év-, zsebkönyvekre és almanachokra, bár ezek
nek adatai sem kielégítők.
E könyvecskék legnagyobb hibája, hogy egyszerűen az előadott
darabok címének felsorolására szorítkoznak, a szerzők nevének meg
említése nélkül.
Ezeket a kiskönyvecskéket többnyire a színtársulatok súgói
adták ki és csak a Nemzeti Színház zsebkönyvét adta ki 1868-tól
CSEPREGI LAJOS, a színház titkára.

A legrégibb ilyen magyar nyelvű könyvet 1793-ban adták ki a
Nemzeti Játszó Társaság Tagjai. A következő évek kiadványai mind
egy kaptafára készülnek. Változást hozott a KÖNYVES MÁTÉ által
1834-ben kiadott Játékszíni koszorú, mely az egész ország magyar
színészetének adatait magában foglalja.
Ugyancsak az egész ország színjátszását foglalja magában a
VAHOT IMRE által 1853-ban kiadott Játékszíni
Almanach.
Ezután 1872-ig csak az egyes színtársulatok adatait magában fog
laló ily könyvecskék jelennek meg. 1872-ben jelenik meg A magyar
színészet országos névtára, LENHARDT E. kiadásában. Ennél még töké-

