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Harmadik fajta tartalommutató a közölt kar címét sorozza betű
rendbe (rendesen a szöveg kezdöszavait) ; szintén pontosan idézve az 
Apollo illető évfolyamát s az ének számozását. 

Ez az érdemes, mert hasznos, sőt szükséges összeállítás fáradságos 
volt és nagy gondot igényelt. Köszönet jár érte a buzgó szerkesztőnek, 
aki egyszersmind az Apollo kiadója is. KERESZTY ISTVÁN. 

Baranyai Zoltán : Francia eredetű s%éppro\a-fordításaink a 
XVIII. s^á^adban. (Különlenyomat a Magyar Nyelv 1927. évi 
3—6. füzetéből.) 8°. 426—437. 1. 

BARANYAI cikkében — amely egy hosszabb tanulmánynak részlete 
— lelkiismeretes és pontos bibliográfiai összeállítását adja XVIII. szá
zadi francia eredetű széppróza-fordításainknak. Fordítóink nem csupán a 
nagy, vezető szellemek müveit ültették át nyelvünkbe, hanem gyakran 
fordultak anyagért olyan kisebb jelentőségű írókhoz, akiknek neve ma 
már teljesen feledésbe merült. Az eredeti kiválasztásánál fordítóink 
elsősorban azt nézték, hogy a lefordított író divatos legyen. Igen sok 
fordítás készült bécsi s más külföldi utánnyomatok után, amelyek gyor
sabban terjedtek el nálunk, mint az eredeti franciaországi kiadások. 
BARANYAI sorra veszi a fordítások egyes kiadásait s felhasználva a reájuk 
vonatkozó szakirodalmat, nagyrészt azonban saját kutatásai alapján meg
állapítja a fordítások keletkezési körülményeit és értékét. Philologiai és 
bibliográfiai pontossága mellett elismerést érdemelnek a fordítások 
stílusbeli sajátosságaira vonatkozó finom megfigyelései is. Örülünk, 
hogy BARANVAI alapos tanulmánya rövidesen francia nyelven is meg
jelenik. P—Y. 

D r . Tó th , L a d i s l a u s : Zwei Berichte des Wiener Nuntius 
Garampi über die kirchlichen Verhältnisse um 1776. (Veröffent
lichungen des ungarischen historischen Institutes in Rom. — Sonder-
Abdruck aus der Römischen Quartalschrift. 34. Jahrgang.) Buda
pest, 1926. 8°, 25 1. 

Dr. TÓTH László, a vatikáni levéltár szorgos kutatója, eddig is több 
olyan adalékot bocsátott közre, amelyek részben vagy egészben magyar 
vonatkozásúak. Ezúttal GARAMPI bécsi nuncius két jelentését hozta nyilvá
nosságra, 1776-ból, az akkori egyházi viszonyokról. 
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GARAMPI jelentéseiből azt a mozgalmas korszakot ismerjük meg, 
mely átmenetet képez MÁRIA TERÉZIA reformtörek\ éseiböl a tulajdon-
képeni jozefinizmusra. Az egyházpolitikai reformtörekvések ellensúlyozá
sára küldte Bécsbe a szentszék GARAMPIÍ, ki előzőleg Varsóban működött. 
A jelentések természetesen elsősorban Ausztria egyházpolitikájával foglal
koznak. Érdekes betekintést nyerünk az egyház és állam harcaiba. Sok 
bennük a magyar vonatkozás is. így bizalmas értesüléseit KLIMÓ György 
pécsi püspöktől szerezte, kihez régi barátság fűzte. Felkereste BATTHYÁNY 
hercegprímást, MIGAZZI biboros váci püspököt, az egri és győri püspököket. 
Megállapítása szerint az egyházi viszonyok Magyarországon sokkal ked
vezőbbek, mint az örökös tartományokban. A jozefinizmus legkérlel-
hetetlenebb ellensége ESZTERHÁZY egri püspök volt. Érdekes feljegyzés, 
liogy II. JÓZSEF idejében az örökös tartományok 20 püspöke közül 10, 
a magyar 19 püspök közül pedig 11 volt a római Germanicum 
növendéke. 

Ezek és az itt fel nem sorolt magyar vonatkozások kívánatossá 
tennék, hogy az eredetileg olasz nyelven írt és így közzétett jelentések 
magyar fordításban is hozzáférhetők legyenek. Különösen figyelmet 
érdemelnek a nagyszámú magyarázó jegyzetek és utalások, melyek 
széleskörű ismeretről és beható kutatásról tanúskodnak. 

DR. ALAPI SALAMON ISTVÁN. 

Vasvármegye és Szombathely város Kultúregyesülete 
Könyvtárának gyarapodása. Összeállította: dr. Pavel Ágoston. 
Kiadja: Vasvármegye és Szombathely város Kultúregyesülete, 1927. 

Legutóbbi számunkban emlékeztünk meg e könyvtár szépszámú 
anyagáról s most ismét el kell mondanunk, hogy az alig egy esztendő 
járta alatt jelentékeny gyarapodást mutat. Dr. PAVEL Ágoston könyvtarőr 
számadása szerint, akinek buzgósága nélkül aligha volna e fejlődés ily 
hamaros, 2500 új könyvvel gyarapodott a könyvtár. Előnyösen emeli 
ki a hivatott tényezők könyvszeretetét, hogy ennek az anyagnak 8o°/o-a 
vásárolt könyv. Kívánjuk a derék könyvtárörnek, hogy a folyóiratkérdést 
is, amelyre úgy látjuk, szintén van programmja, sikerüljön olyan kielé
gítően megoldania s teljességre emelnie a szűkös anyagot annyira, 
amennyire ezt a szépirodalomnál látjuk, mert bizony egy-két folyóiratot, 
mint pl. a Kath. Szemlét, Napkeletet, szívesen láttuk volna az új szerze
mények között. Zs. 




