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HAZAI IRODALOM.

A Bubjectiv elem Moliére drámáiban. Irta Chovaticsuk István, főreáliskolai 
tanár. Vácz. 188 J.

E munkára, melyet a föntisztelt egyén nem rostéit könyvárusi 
kézre is bocsátani, már világra jöttekor kimondatott a megbélyegző íté
let valamely hírlapban. Chovancsák úr sajátja gyanánt adta ki Szász 
Károly egyetemi felolvasásainak bizonyos részét; ez a megállapított 
tény, melyhez, kétségtelenül, nem szükség kommentár. Nem tudjuk, mit 
rapiált a Szász Károly előadásaiból, mert az egyetemi hallgatók szá
mára készült kőnyomatú kiadás nincs kezünk ügyében; mi csak azt 
constatálbattuk, hogy a könyvnek legnagyobb része G reg üss Ágost egyetemi 
előadásainak kőnyomain kiadásából van szorul szóra, sőt, mondhatjuk, betű
ről betűre lenyomtatva. Hogy mindenkinek ad oculos demonstráljuk a 
dolgot, ide igtattunk egy pár hibásan írt czímet és tulajdonnevet, me
lyeknek orthographiája mind két helyütt tökéletesen egyező. Minthogy 
pedig nem méltó ily szennyes ügyet sokáig forgatni olvasóink szeme 
előtt, ezennel mindenkinek rendelkezésére bocsátjuk az említett kőnyo
matú jegyzeteket; a ki akarja, e Közlöny kiadó hivatalában meg
tekintheti.

íme, a szóban forgó egy pár czím és tulajdonnév:
Bandisting gróf, Moliére-fordító (Baudissin, 22. 1.); Stradtforth 

(Stratford, 28. 1.); Don Gartie (Don Garcie, 35. 1.); Pauli, Moliére-for
dító ( Paulay, 38 . 1.); Lucrois Pál (Lacroix, 39. 1.); Chapel ( Chapelle, 
43. 1.); Euphules (Kuphues, 52. 1.) stb.

Megemlítjük még azt az adatot, melyben Shakspereről állíttatik, 
hogy szülővárosába Lomlonba ment* (27. 1.). Ez a tolihiba is, mely 
szintén a Greguss-féle előadások kőnyomatú kiadásából való, nem-e 
világos tanújele az ép oly buta mint szemérmetlen plágiumnak ?

Igazán kétségbeesünk a magyar oktatásügy sorsán, ha elgondol
juk, hogy ez az egyén főreáliskolai tanár, s hogy a budapesti egyetem, 
a jó minap, doctori diplomával tüntette ki, miután a bölcsészeti kar e 
könyvet, mint önálló kutatás eredményét, — mert a szigorlat szabálya 
ilyet követel, — a bírálók véleménye alapján elfogadta.

Budapest, 1882. ápril 26. H á h n  A d o l f .
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