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Magyar könyvtár, szerkeszti Radó Antal, kiadja Lampel B. (Wodianer F. 
és Fiai). Egyes füzet ára 30 f. 

469. sz. Bródy Sándor, Az automobil és egyéb elbeszélések 78 lap. 
470. sz. Thallóczy Lajos, III . Béla és a magyar birodalom. 80 lap. 
471. sz. Ebner-Eschenbach Mária, Krampampuli és egyéb elbeszélések. 

Fordította Radó Ágnes. 64 lap. 
472—473. sz. Moliére, A tudós nők. Fordította Gábor Andor. 82 lap 

A SZERKESZTŐ BÚCSÚSZAVA. 

Hét évi szerkesztés után megválók e folyóirat vezetésétől. Sajná-
lattal teszem ezt, mert sok szellemi örömtől foszt meg e megválás. 
De nem tehettem máskép, mert sokféle elfoglaltságom, ami az utóbhi 
években még újakkal szaporodott, nem engedi, hogy a szerkesztésre 
annyi erőt fordítsak, amennyit e folyóirat és vele a magyar paedagogiai 
irodalom érdeke méltán megkövetelhet. Hiszen a támasztható követel-
mények az én részemről csak nagyobb erőfeszítéssel volnának kielé-
gíthetők, mint az olyan szerkesztő részéről, aki szakszerűen foglalko-
zik a paedagogiával. Ideje volt már, hogy tudományos paedagogiai 
folyóiratunk ilyen szerkesztő kezébe kerüljön. Az it t előadott okok ki-
fejtésével bírtam rá a M. Paed. Társ', elnökét; hogy lemondásomat el-
fogadja. Hálás vagyok iránta azért, hogy ezt nem mindjár t az első 
szóra tette, hanem csak egy év óta többször megismételt kérésemre. 
Úgy tekintem ezt a vonakodást, mint lelkiismeretes törekvéseimnek mél-
tánylását. Hálás vagyok iránta azért a nagyon hathatós támogatásért is, 
amellyel mint munkatárs, de főkép mint tanácsadó segített a folyóirat 
színvonalát emelni. Hálásan köszönöm tisztelt munkatársaimnak hű és 
buzgó támogatását, ami egyedül tette lehetségessé, hogy nehéz felada-
tomnak becsülettel megfelelhessek. A velük való baráti érintkezés emlékét 
híven fogom őrizni egész életemben. Kérem, tar tsanak meg engem is 
barátságukban. Támogatásukkal pedig ajándékozzák meg utódomat is, 
akinek eddigi irodalmi és szerkesztői sikerei, if jú energiája, továbbá az 
a közreműködés, amelyet az elnök úr neki az eddiginél is nagyobb 
mértékben megígért, teljes biztosíték arra, hogy e folyóirat a jövőben 
még teljesebben töltheti be nemes hivatását a magyar paedagogiai 
tudományosság szolgálatában. 

Budapest, 1907, január 31. 
Kovács János. 


