
B Í R Á L A T O K . 

(A hely szűke miatt csak a szorosan magyar irodalomtörténeti tartalmú mun-
kákat ismertetjük.) 

Bach Endre: U n humaniste hongrois en France. Jean Sambu-
cus et ses relations littéraires. Szeged, 1932. 

Zsámboki János költői és tudományos fejlődésére a francia szellemi élet 
erősen hatott; a francia filológusok, történészek, természettudósok, könyv-
kiadók szoros összeköttetésben álltak vele; a filozófia magiszterének címét a 
párizsi egyetemen nyerte el. Franciára is lefordított Emblémái igazi világhírt 
szereztek számára. Külföldi barátait hatásosan tudósította hazája kétségbe-
ejtő helyzetéről, ezek viszont többször fölemelték szavukat a kereszténységért 
harcoló magyar nemzet érdekében. — Bach Endre figyelmet érdemlő tanulmánya 
a szegedi egyetem francia intézetéből került ki: érdemes tanujeleként aimak, 
liogy milyen buzgó és eredményes munka folyik a szegedi egyetem filozófiai 
karán ebben a tudományágban is. (P. I.) 

Bris i t s F r i g y e s : Pázmány v i lága . Budapest, 1932. 184 1. Egye-
temi Nyomda kiadása. 

A kitűnő ítélettel egybeállított Pázmány-breviárium valóban belevezeti az 
olvasót a nagy egyházi szónok lelki világába. A hitvitázót, a prédikálót és a 
stilisztát egyformán megismerjük az értékes kötetből. A szemelvények során az 
olvasó Pázmány minden nevezetesebb munkájából megkapja, a legjellemzőbb 
részleteket; a szövegekhez a gyűjtemény végén értékes jegyzetek járulnak, a 
bevezetés — Brisits Frigyes Pázmány-jellertizése — külön érték. A bevezetés 
írójának helyes megállapítása szerint: „Pázmány nyelvének egésze, szavainak 
ősi tiszta bősége, szólásainak üdítő magyarsága, gazdagsága állandó ércfede-
zete romlandó irodalmi és köznyelvünk hányt-vetett életének. Ezek az értékek 
Pázmány mindig megmaradó igazságai". 

Domokos Pá l Péter: A moldvai magyarság . Csíksomlyó, 1931. 
304 1. 

Az érdekes és tanulságos könyv a moldvai csángómagyarok szomorú hely-
zetét vázolja a múltban s a jelenben. Az irodalomtörténetet főképen az éltékes 
és gazdag népköltési gyűjtés (betlehemes játék, népdalok) érdekli. Az eddigi 
kutatók és utazók azt állapították meg, hogy a moldvai csángóknak nincsenek 
dalaik. Domonkos 65 moldvai csángómagyar népdalt közöl dallammal együtt. 
Gyűjtése a magyarlakta négy zenedialektus területét egy ötödikkel bővíti. 

T. K. 
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Emlékkönyv Móra Ferenc 30 éves írói jubileumára. Budapest, 
1932. 64 1. 

Az Otthon-Körben rendezett jubiláris ünnepségnek némi visszhangja ez a 
kis könyv. Móra jellegzetes írásainak tükrében s a magyar íróvilág jeleseinek 
meleghangú emlékezéseiben mozaikszerűen elénk tárul az alföldi szegénység 
írójának élete és írói arcképe. T. K. 

Gondán Fel ic ián: Szarvas Gábor és intézetünk. (A ciszterci n nd 
bajai III. Béla-reálgimnáziumának értesítője, 1931.) 

Szarvas Gábor bajai diák — (1842—1848) és tanár — (1860—1861) évei-
nek rajza. Diákkorában még szerepelt a ferences iskoladrámákban. A költőlelkű 
Nagy Rókus tanár a kolostor előtti térségen egyik eclogáját adatta elő a 
főigazgató tiszteletére. Szarvas, mint fiatal tanár, Baján kezdte meg irodalmi 
működését. T. K. 

Horváth Konstant in: Johannis Lemovicensis Opera Omnia. 
Három kötet. Veszprém, 1932. A ciszterci rend kiadása. (Zirci Könyvek.) 

Az ezer lapot jóval meghaladó tudományos munka a középkor szellemi 
világának kutatói számára nagy ajándék. A három kötet Horváth Konstantin 
cisztercirendi szerzetes értékes kiadása. Limogesi János zirci apát 1208-tól 
1218-ig állt magyarországi szerzetestársai élén: az ő kéziratban maradt latin-
nyelvű hittudományi munkáit foglalja magában a három kötet. .Jean de Limo-
ges francia ciszterci volt, iratai a clairvauxi levéltárnak jelenleg Troyesban 
őrzött emlékei között maradtak fenn. Á jeles teológus körülbelül tíz évet töltött 
Magyarországon, zirci apátsága után visszatért Franciaországba. Irodalmi 
munkássága nem számítható szorosabban a hazai latin irodalom köréhez, 
inkább csak művelődéstörténeti szempontból tarthat számot a figyelemre. 
Személyében, amint kiadója említi, a francia anyaapátság nagyműveltségű szer-
zetest küldött a ciszterci rend magyar ültetvényének ápolására s ha az érdemes 
férfiú nem tartózkodhatott is hosszabb ideig közöttünk s nem lehetett magyarrá, 
vallásos prózája és verselése méltó az utókor megemlékezésére. 

Kovács Sándor: Schlauch Lőrinc emlékezete. (A debreceni róm. 
kath. tanítónőképző-intézet. értesítője, 1932. 7 1.) 

Schlauch Lőrincet korának egyik legnagyobb és legünnepeltebb szónokává 
avatta csodás előadóképessége. A kor fülének akkor még teljesen újszerű nyelv 
jelentkezik beszédeiben. T. K. 

Magyar Irodalmi Ritkaságok. Szerkesztette Vajthó László. Buda-
pest, 1932. Egyetemi Nyomda. 

15. szám. Bessenyei György: Anyai oktatás. (A budapesti II. ker. áll. 
tanítónőképző-intézet ifjúságának kiadása Sebestyén Erzsébet irányításával.) 
— 16. szám. Bessenyei György: Magyarság. Magyar nézők. (A budapesti 
II. ker. áll. Mátyás király-reálgimnázium ifjúságának kiadása. Gazdag Lajos, 
Horváth László, Kovács Miklós és vitéz Polgáry István irányításával.) — 
17. szám. Hajnal Mátyás: A Jézus szívét szerető szüzeknek ájtatosságára 
megmagyaráztatott könyvecske. (A budapesti kath. Szent Margit-leánygimná-
zium ifjúságának kiadása.) — 18. szám. Péterfv Jenő dramaturgiai dolgozatai. 
Harmadik sorozat. (A budapesti V. ker. áll. Bólyai-reáliskola ifjúságának ki-
adása. Lányi Ernő irányításával.) — 19. szám. Péterfy Jenő dramaturgiai 
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dolgozatai. Negyedik sorozat. (A budapesti V. ker. áll. Berzsenyi Dániel-reál-
gimnázium ifjúságának kiadása. Halász László irányításával.) — 20. szám. 
Pázmány világa, (összeállította Brisits Frigyes.) — 21. szám. Tragédia 
magyar nyelven. (Bornemisza Péter Elektrája. Kiadta báró Diószeghy Erzsé-
bet.) — 22. szám. Riedl Frigyce: Vajda, Reviczky, Komjáthy. (A kaposvári 
leánygimnázium kiadása Biczó Ferenc irányításával.) 

V á t h János munkái . Tíz kötet. Balatonfüred, 1929—1932. A Bala-
toni Szövetség kiadása. 

A gyűjtemény befejezett képet ad az érdemes dunántúli katholikus elbe-
szélő eddigi írói pályájáról. Bánhegyi Jóbnak a sorozathoz csatolt méltató 
torai szerint: „Váth János a magyar Heimatkunstnak egyik megalapítója és 
ennek az irányzatnak egyik legkitűnőbb képviselője. Szűkebb hazájának, a 
Balaton vidékének tájait, növény- és állatvilágát és még inkább népét senki 
sem ismeri nála jobban a magyar írók közül. írásainak tehát gyökerük van . . . 
Népét olyannak látja, amilyen valóban: cseppet sem idealizálja, de nem is tor-
zítja túlzó naturalizmussal. Emberei sorsának alakulásában nagy szerepük 
van az etikai tényezőknek, életszemlélete pedig mélyen átérzett, meggyőződéses 
katholicizmusból fakad. 

Woyc iechowsky József: Sipos P á l élete és matematikai 
munkássága. Közlemények a debreceni tudományegyetem matematikai sze-
mináriumából. Budapest, 1932. 124 1. Athenaeum. 

Sipos Pál az első eredeti alkotó tehetségű magyar matematikus. Dolgo-
zatát a berlini akadémia adta ki 1795-ben és aranyéremmel jutalmazta. A szerző 
bebizonyítja, hogy az ellipszis kerületét meghatározó eljárása ma is a legjob-
bak egyike, trigonometrikus táblájának rendszere pedig példa nélkül való. 
Ennek az érdekes rendszernek továbbfejlesztését Sipos 1813-ban Kazinczynak 
ajánlotta. Munkájának 592 jegyzetében a szerző összegyűjtötte a filozófus, peda-
gógus, szónok és versíró Siposra található adatokat és közli Bode és Kästner 
leveleit. 

Zsigmond Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története. 
Első kötet: Vörösmarty felléptéig. Középiskolák VII. osztálya számára. Debre-
cen, 1932. 294 1. Debreceni Városi Nyomda. 

A középiskolai tankönyvek évtizedes nagy áradatában az irodalomtörté-
neti munkák fölötte csekély helyet foglalnak el. Ez a dolog természetéből folyik. 
Az irodalomtörténeti tankönyv szerzőjének bajosan lehet más iskolakönyvek 
kézzelfogható segítségével dolgozni, a szerzőnek nagy gonddal kell megformál-
nia minden egyes ítéletét, szóval magából kell merítenie, anélkül, hogy egyéni-
eégét kirívóvá tegye. Ma mindössze három középiskolai irodalomtörténeti kézi-
könyv forog közkézen; ezekhez csatlakozik negyediknek Zsigmond Ferenc mun-
kája. Igen jeles munka, méltó gazdagodása tankönyvirodalmunknak. Tekintsük 
a szerzőnek akár stílusát, akár ítéleteit, akár anyagkiválogatását, mindenképen 
csak elismerés illetheti meg sikerült kötetéért; a feldolgozás módszerében meg-
volt a maga önálló elgondolása, lelkiismeretesen átgondolt tervét pompásan 
sikerült valóra váltania. (P. J.) 


