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Wdwez leg szent lelek wriften, wygaztalo es | wriftennek Ayandekä 
geryezd fel (lelkwnkben) izyvönkben Bwzgoi'agos fzerelmcdnek tüzet 
hog mind | holtyg az Igaz hytben my meg maradhaffwnk | 
es örök eletet byrhaffwnk : Amen. | 

Eorök mindenható Wr iften ky minden fetetfegnek | 
wag kegies megwylagofeytoya wylagofycz meg | 
az my zywönket hog az te zent Igédet ertheffwk | 
ertwen meg tarthaffwk k) ; légien az te zent fvadnak | 
newe dyeheretyre, es nekwnk lölkwnknek Idwesse- | 
(gwnkre)-gere mind örökken örökké Amen. | 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE. 

Képes díszmunka a mívelt közönség számára. Szerkeszti Beöthy Zsolt. 
E czím alatt egy nagyszabású munka első füzete jelent meg marczius 
közepén. Bevezetést »Irodalmunk és irodalomtörténetünk« czímmel a szer
kesztő írt; utána Réthy László »A magyar nemzet őskoráról«, Simonyi 
Zsigmond »A magyar nyelv eredeté«-ről, Erdélyi Pál »A pogánykori költé
szet emlékei«-ről értekezik. A füzetet tizenkét szövegkép s két műmelléklet 
diszíti, melyek közül, mint a könyvnyomtató ipar meglepő sikerű alkotása, 
különösen kiválik a Képes Krónikából vett könyvíró barát egy S initialéban, 
8 színnel és aranyozással, továbbá a Halotti Beszéd, melynek ennél hívebb 
hasonmása még sehol sem jelent meg. Ez a kezdet mindenesetre kedvező elő
jel s a munka annál szívesebb fogadtatásra találhat, mert régen érzett hiányt 
lesz hívatva pótolni. Az utóbbi évtizedekben örvendetesen föllendült iro
dalomtörténeti kutatás számos uj anyagot hordott egybe s dolgozott fel 
a részletekben, de az összefoglaló rendszeres munkák legnagyobbrészt 
csak iskolai használatra készültek. Nagy szükség van tehát olyan nagyobb 
munkára, mely a kutatás fontosabb eredményeit felhasználva, a kiválóbb 
irodalmi irányokat és Írókat művelődéstörténeti keretben, inkább elbeszélve, 
mint kritizálva, élvezhető előadásban ismertesse, s érdekessé és tanulsá
gossá tegye az irodalmi s művészeti vonatkozású emlékek hozzáadásával. 
Az az írói szövetség, mely e munkára vállalkozott, az első füzetből 
ítélve, teljes tudatában van feladatának. A munka további folyamára s 
berendezésére tájékoztatóul közöljük a szépen fogalmazott előrajzból a 
következőket: A magyar irodalomtörténet képes kézikönyvét indítjuk meg. 
A nagy magyar közönség számára írjuk, melynek rég szüksége van rá. 
De szüksége van egész nemzeti mívelődésünknek is arra, a mire válla
latunk törekszik: hogy irodalmunk ismerete, szeretete, ápolása terjedjen 
és erősödjék. Még pedig erősödjék történeti alapon, a melyen állunk s a 
mely haladásunkat is biztosítja. A magyar szellem története és hősei: 
nemzeti erősségünk és iskolánk. — A nagy közönségnek írunk. Előtte 
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kívánjuk megvilágítani nemzeti eszményeinket, a mint irodalmunk törté
netében megjelennek és fejlődnek : az ezredik év magyarjának bemutatni 
az ezer év magyarjának lelkét. Közönségünk ismereteit gyarapítani és 
rendezni törekszünk, ízlését fejleszteni és nemzeti érzését erősíteni. Sem 
czélunkat, sem közönségünket nem tévesztve szem elől: az irodalomtör
téneti tudomány jelen színvonalán alaposság mellett előadásban nemesebb 
értelmű népszerűségre törekszünk. Arra, hogy könyvünket a mívelt 
közönség minden osztálya haszonnal és gyönyörűséggel olvashassa. — 
A könyvet a magyar irodalomtörténet kiváló munkásainak egy nagyobb 
társasága írja. így egyfelől minden egyes czikk oly szakember tollából 
kerülvén, kinek sajátlagos tanulmányai körébe esik az illető tárgy: meg
bízhatóság és alaposság tekintetében a vállalat készültének ez a módja 
a legnagyobb biztosítékot nyújtja. Másfelől, kiváló irók közreműködése 
által, a munka érdekes és becses emléke lesz irodalomtörténetírásunk 
jelen állásának. — Köre: a szorosabb értelemben vett nemzeti irodalom. 
Tehát első sorban a költészet s mellette a tudományoknak oly ágai és 
képviselői, kiknek a nemzeti mívelŐdésre jelentékenyebb és általánosabb 
befolyásuk volt: szónokok, történetírók, bölcselkedők, nyelvészek. A tár
gyalás formája lehetőleg biografikus lesz: munkáik kapcsolatosan mutatva 
be fontosabb életrajzi adataikkal s koruktól vett és korukra gyakorolt 
hatásukkal. A tárgyalás egész jelleme inkább ismertető, mint biráló. 
Az egyes korok történetét mívelődéstörténeti bevezetések nyitják meg. 
Ezen kivül a mívelődési életnek fontosabb s az irodalommal szorosabban 
kapcsolatos mozzanatait (iskolák, könyvtárak, könyvnyomtatás, hírlap
irodalom, művészet) külön czikkek tárgyalják. — A munka gazdag és 
díszes ülusztrdcziőkkal jelenik meg: külön, részint színes képekkel és a 
szövegbe nyomott rajzokkal. Miniatúrák és kódex-lapok, czím-rajzok, 
régi nyomtatványok és illusztrácziók, kéziratok és aláírások másolatainak, 
arczképeknek s az irodalomtörténet tekintetében emlékezetes tájak és 
épületek rajzainak gazdag, hű és művészi kivitelű sora fogja díszíteni. 
A képek összeválogatásánál fő szempont, hogy a szövegre tanulságosak 
legyenek.« — A nagy munka dolgozótársai: Alexander Bernát, Angyal 
Dávid, Badics Ferencz (egyszersmind segédszerkesztő), Ballagi Géza, 
Bayer József, Bánóczi József, Erdélyi Pál, Fraknói Vilmos, Gyulai Pál, 
Háhn Adolf, Haraszti Gyula, Hegedűs István, Horváth Cyrill, Imre Sán
dor, Jancsó Benedek, Kardos Albert, Kelemen Béla, Lánczy Gyula, 
Marczali Henrik, Négyesy László, Péterfy Jenő, Rákosi Jenő, Réthy 
László, Riedl Frigyes, Sebestyén Gyula, Sebestyén Gyula (dr.), Simonyi 
Zsigmond, Szász Károly, Széchy Károly, Szilády Áron, Szilágyi Sándor, 
Szinnyei József (id.), Szinnyei József (dr), Takáts Sándor, Vadnai Károly, 
Váczy János, Zichy Antal. — Az egész könyv 45— 50 ívre fog ter
jedni s két-három íves havi füzetekben adatik ki, úgy hogy egy év 
alatt az egész mű be legyen fejezve. Minden egyes füzet ára 40 
krajczár, s így a 18 — 20 füzeté legfeljebb 8 frt. Az előfizetési összegek 
a kiadó »Athenaeum« r. társaság könyvkiadó hivatalába (Budapest, 
Fcrencziek-tere 3. sz.) küldendők. 




