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KÖNYVÉSZET.
Összeállítja Hellebrant Árpád.

HAZAI IRODALOM.
Classicusok (latin és görög) fordítása és magyarázata. Pozsony, Stam- 

pfel, 1882 (16. r.). Egy füzet ára 30 kr.
7. főz. Cicero Catilina ellen tartott vádbeszédei. Ford. és magy. Dávid J.

II. fűz.
8. fűz. Szemelvények Herodotos műveiből. Dávid J.-nak kiadása sze

rint. II. fűz.
9. fűz. Livius XXI. Ford. és magy. Dávid J.

10. fűz. Cicero A. Licinius Archias mellett tartott védő beszéde. Ford.
és magy. Dávid J.

1 1. fűz. Sallustius. Jugurtha. Ford. és magy. Krajnyák. II. fűz. 
Dugonics András. Tárházi. Víg szabású játék öt szakaszban. Az ere

deti kéziratból kiadta és bevezetéssel ellátta Háhn A. Budapest, 
1882. Eggenberger. (N 8r. 71 1.) 80 kr.

Perenczy Z. Észrevételek a magyar irodalomról. Kolozsvár, 1882.
Demién. (8r. 80 1.) 50 kr.

Gyulai Pál. Katona József és Bánk bánja. Budapest, 1883. Franklin t.
(K. 8r. VII, 309 1. és 1 arczkép) 2 frt.

Kisfaludy Társaság évlapjai. Uj folyam. XVII. köt. 1881—82. Buda
pest, 1883. Franklin t. (N. 8r. IV, 447 1.) 3 frt.

Magyar könyvészet. 1881. Jegyzéke az 1881. évben megjelent új, vagy 
újólag kiadott magyar könyveknek és térképeknek, az alakok, lap
számok, megjelenési helyek., kiadók és árak fölemlítésével és tudo
mányos szakmutatóval. — Összeállította Makáry Ger<5. Vl-ik évfo
lyam. Függelékül: a magyar hírlapok és folyóiratok 1882-ben. 
Budapest, 1882. (8r. XXI, 100 1.) 1 frt.

Névy L. A magyar nemzeti irodalom történetének vázlata. Iskolai hasz
nálatra. 3-ik átdolgozott kiadás. Budapest, 1882. (N. 8r. III, 124. 1. 
és 1 melléklet.) 1 frt. 20 kr.

Olcsó könyvtár. Szerk, Gyulai Pál. Budapest 1883. Franklin társ. 
(16r.) 154. sz. Malot H., Pompon. Regény. Francziából fordította 
Sz. E. (444 1.) 80 kr. 155----Bérezik Á. Az igmándi kispap. Nép
színmű 3 felv. (160. 1.) 30 kr.

Schenkl görög elemi olvasókönyve Curtius nyelvtanához, a 10-dik 
eredeti kiadás nyomán átvizsgált 7. javított kiadás. Budapest, 1883. 
Kilián. (8. r. 231 1.)

Schultz Ferdinand kisebb latin nyelvtana. Ford. Kiss. L. 8. jav. kiad.
Budapest, 1883. Kilián. (8. r. 286 1.)

Schultz F. Gyakorló könyv kisebb latin nyelvtanához. Ford. Kiss L.
8. jav. kiad. Budapest, 1883. Kilián. (8. r. 239 1.)

Szamosi J. Görög nyelvtan gymnasiumok számára. II. rész. Mondat
tan. Budapest, 1883. Zilahy. (8. r. XI, 151 1.) 1 frt.

Szénásy S. latin olvasókönyve. A gym. I. és ü . oszt. számára. 5-ik 
jav. kiadás. Átdolg. Elischer József. Budapest, 1883. Lampel R. 
(N. 8r. VIII, 186 1.) 90 kr.

Szinnyei J. Dr. A magyar nyelv rokonai. A nagy közönség számára. 
Budapest, 1883. Franklin t. (8r. 48 1.) 30 kr.
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B&hder, Kari von, Die deutsche Philologie im Grundriss. Paderborn, 1883, 
XVI. és 456 lap. Ára 6 rnk.

Hoffmann von Fallersleben adott ki 1836-ban ily czímü jeles köny
vet. De akkor a német philologia csak kezdő szak vo lt; ma óriási terje
delmű virágzó tudomány. B&hder könyve igen használható, alapos biblio- 
grapliia, mely a folyóiratokban s lapokban megjelent czikkekre is kiter
jed, de a középkori írók kiadásait 8 a reájok vonatkozó irodalmat 
mellőzi. Főbb fejezetei: Begriff und Geschichte dér deutschen Philo- 
logie. Hilfsm ittel (kéziratok, könyvészet, források). Sprache (ez a leg
terjedelmesebb és legjobban kidolgozott rész). Literaturgeschichte (a 
metrikával együtt). Volkskunde. (Hit és szokás. Mondák s regék. Nép
dalok. Közmondások.) Alterthümer (Mívelődéstörténet. Művészet. Jog 
és alkotmány).

A hiányzó részt íaz Írókat, kiadásokat, s a mindkettőre vonatkozó 
irodalmat illetőleg) jól pótolhatja: Bibliotheca Gcrmanica ed. C. 
H. Hermann. (Halle, 1878, 341 lap), mely az 1830 és 1875 közt meg
jelent műveket elég teljesen felsorolja s jól csoportosítja.

Bartsch Kari, Gesammelte Vortr&ge und Aufs&tze. Freiburg, 1883, 404 1. 
Ára 8 mk.

Tartalom : Aus dér Kinderzeit (Ifjúkori emlékek. Bartsch 1832-ben 
született, Sprottauban, Sziléziában). Die dichterische Gestaltung dér Ni- 
belungensage. Wolframs von Eschenbach Parzival. Tristan und Isolde. 
Die Treue in deutscher Sage und Poosie. Das Fürstenideal des deu
tschen Mittelalters im Spiegel deutscher Dichtung. Die Formen des 
geselligen Lebens im Mittelalter. Die romanischen und deutschen Tanz- 
lieder. Guillem von Berguedan. Das altfranzösische Volkslied im 12. 
und 13. Jahrhundert. Italienisches Frauenleben im Zeitalter Dantes.

Bartsch a német romanisták és germanisták egyik legkitünőbbike ; 
roppant sokoldalú, bámulatos szorgalmú, a középkori irodalom minden 
korát és ágát alapos kutatásaival felvilágosító író. Ez teszi kisebb dol
gozatait tudományos értéküekké ; szép és kellemes előadásánál fogva 
a laikus is élvezettel olvashatja azokat.

Curtius Ernát, Alterthum und Gegenwart. Gesammelte Reden und Vor- 
tráge. 2. Bd. BerHn, 1882. Hertz. (VII. 347 1. N. 8-r.) Ára 4 mk.

Huszonegy jelesebbnél jelesebb, szellemes közlemény, többnyire a 
berlini egyetem és akadémia ünnepélyein tartott beszédek, melyek benső 
értékre nézve talán még fölötte állanak azon értekezéseknek, melyek 
az Alterthum und Gegenwart első kötetében vannak összegyűjtve és me
lyeket annak idején ismertettünk is. A gyűjtemény tartalma: K. A. 
Müller, Chr. M. Brandes, Boeckh, Joh. Brandes, Leake Schottmüller 
jellemzései, értekezések Olympiáról, a modern nemzetek versenyzé
séről az ókor földjének újra fölfedezésében, a Hellenek és Israel népe, 
Athén égaljáról és talajáról, A kereszténységről a görögöknél, A görögök
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theogoniájáról történeti szempontból, Ephesosról, A porosz állam fej
lődése az ókori történet analógiája szerint stb.

Draeger A., Historische Syntax dér lateinischen Sprache. II. Bd. 2. Aufl. 
Leipzig, 1881.

Az egyetlen munka, mely a latin nyelv történeti mondattanát adja, 
8 mint ilyen nélkülözhetetlen, daczára annak, hogy még a második 
kiadása is (az első 1874—76*ban jelent meg) épen nem mondható hi
bátlannak, minek oka persze nagyrészt abban rejlik, hogy a szerző 
nem fórt hozzá azon számos idevágó ujabb monographiához, melyek 
aligha jelenhettek volna meg, ha Draeger műve nem adta volna m eg  
az alapot, melyen tovább lehetett és kellett építeni.

Engel Ed., Qeschichte dér französisehen Literatur von ihren Anf&ngen 
bis auf die neueste Zeit. Leipzig, Friedrich, 1882. 544 1.

A nagy közönségnek szánt, csak az irodalom kiválóbb alakjait be
hatóbban tárgyaló, igen friss stílusban írt, merész ítéletekben gazdag, 
de mindamellett elolvasásra méltó könyv. A szerző jól ismeri az iro
dalmat, rokonszenvez a franczia nemzettel, nagyon elismeri íróinak 
fényes jelességeit. Inkább az előadás hibája, hogy a könyv a felületes
ség hatását teszi. Szerző nagyon szeret ítélni és ítéletei sokszor roppant 
alanyiak. Leggyengébb a középkori irodalom tárgyalása; látszik, hogy 
a szerző itt csak kis részben a forrásokból merít. De a kiválóbb mono- 
graphiákat ügyesen felhasználta. Annál csodálatosabb, hogy Chretien 
de Troyest, a legnagyobb trouvért, ki a német irodalomra oly roppant 
befolyást gyakorolt, teljesen kifelejtette! Jó a XVII. századot tárgyaló 
fejezet, bár Boileaut túlzó szigorral sújtja. Legjobban van a XVIII. 
század tárgyalva. Legkevésbbé sikerült a jelen századdal foglalkozó 
rész, melyben a szerző nem tudta a roppant anyagot sem kellőleg 
csoportosítani, sem helyesen jellemezni. — Az egész munka főhibája, 
hogy a szerző az anyag megválogatásában igen önkényesen jár e l ; hall
gatással melléz írókat, kik bővebb tárgyalást igényelnek, s bőven szól 
másokról, kiket egy pár szóval elintézhetett volna. Egy helyütt idézi 
a legjobb kiadásokat, életrajzokat stb., másutt, hol sokkal inkább ke
resné az ember az ily tájékoztató megjegyzéseket, egy szót sem szól. 
Látszik, hogy a munka nagyon gyorsan készült; ez a sietség a stíluson 
is tapasztalható, mely mégis túlságosan «fess». — A könyv azonban 
mind eme hiány mellett érdekes és tanulságos áttekintése a franczia 
irodalomnak.

Digitized by i ^ o o Q L e


