
derék munkát végzett és az eddig 
megjelent idevágó tanulmányokat 
magasan fölülmúlja.

Fógel József.

*
AUER JÁNOS FERDINÁND po

zsonyi nemes polgárnak hélloronyi 
fogságában írt naplója 1664. Közzé
teszi Dr. Lukinich Imre. Budapest, 
1923. Kiadja a Magyar Történelmi 
Társulat. 8°, XL, 272 1.

Hódoltságkori történetünk emlé
keivel, a török uralom alá került ma
gyar részek külső és belső történe
tével történetírásunk aránytalanul 
keveset foglalkozott az utóbbi évti
zedekben.

A bécsi levéltárak török anyagá
nak feldolgozása a törökség iránt 
meleg szeretettel érző Takáts Sándor 
érdeme; Szekfü Gyula pedig a török 
források értékelésének alapelveit és 
fokmérőjét teremtette meg.

Elismerésre, sőt a tudományosság 
hálájára méltó tehát a Magyar Tör
ténelmi Társulatnak az az elhatáro
zása, hogy az újabbkori magyar tör

ténet forrásai során egy külön soro
zatot indít meg, a törökkori történet
nek egyelőre a hazai és bécsi levél
tárakban felkutatott forrásai közzé
tételére.

Szerencsés gondolat volt ezt a soro
zatot Auer János Ferdinánd pozsonyi 
polgár naplójának közlésével meg
indítani. Auer mint a pozsonyi vá
rosi nemesség századának hadnagya 
1663 augusztus 7-én Párkánynál esett 
török fogságba.

Fogságának súlyos napjait igye
kezett a naplóírással megrövidíteni. 
Naplója nem csupán érdekes és hű 
képe a Héttorony szomorú, keserű
ségekkel teli életének, de írójának 
kétségtelenül meglévő szépírói kész
sége miatt, mint írásmü is, élvezetes.

Lukinich Imre nagy felkészültség
gel, elismerésre mindenkép méltóan 
oldotta meg munkáját. Nem szorít
kozott kizárólag a műnek filológiailag 
pontos közzétételére és magyaráza
tára, hanem széles alapokra fekte
tett kutatások alapján a terjedelmes 
bevezetésben megírja Auer életraj
zát is. Tóth László.

A K Ü L F Ö L D  R Ó L U N K

ILIPPO SACCHI: 
Cittá. (A város.) Mi
lano, Casa editrice 
Alpes. 1923.8°, 211 
lap.

Szellemes módon 
megoldott útleírás. A könyv fejezetei 
a kontinens egy-egy városa. A vá
rosnak egy-egy jellegzetessége a fe
jezet címe. Jellegzetességek, ame
lyekről fölismered a várost, anélkül, 
hogy meg volna nevezve.
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„Minden városnak megvan a maga 
távlati nézőpontja", így vezeti be 
Sacchi könyvét, amelynek első feje
zetében Antwerpent eleveníti meg 
„Rubens" cím alatt, a nagy mester
hez méltó színekkel.

„Szél, kövek és politika" a Bel- 
grádról szóló fejezet címe; „Az ol
vasztó kemence" Essen városának, 
a németnagyipar fellegváránakszen- 
telt fejezeté; Hága: „A mosható 
város", a holland arisztokrácia, az



évszázados polgári gazdagság, a pat
ríciusok ragyogóan tiszta házainak 
és utcáinak üdítő leírása.

„Csárdás len ta“: ez Budapest. 
Lassú csárdás! Nem mintha a szerző 
Budapesten nem látott volna egye
bet, mint mulatságot és dáridót, sőt 
ellenkezőleg, barátságos szívének 
teljes melegével ismerteti Magyar- 
országot és fővárosát. Bevezetése 
gyönyörű fejtegetés a magyar Szent- 
Korona tanáról, egy fejtegetés, mely 
bármely közjogászunknak díszére 
válnék; a magyar Szent-Korona 
apoteozisa, amelyet csak oly ember 
tud bensőségesen leírni, aki átérzi 
teljes horderejét és jelentőségét an
nak a kérdésnek, amelyet szemlél
tetni akar.

Meleg szavakkal emlékezik meg a 
modern Budapestről, palotáiról, ér
dekességeiről, a magyar faj nagy al
kotásairól. Felismeri a magyar faj 
életrevalóságát, küzdőképességét és 
élniakarását, nem feledkezik meg a 
magyar hadierények méltatásáról 
és arról a nemes büszkeségről sem, 
mely a magyarokat jellemzi.

Külön hosszú fejezetet szentel a 
magyar zenének, amelyről azt írja, 
hogy az „a magyar léleknek legszebb 
és legmelegebb virága". Megemlé
kezik a magyar táncról, a csárdás
ról, megemlékezik a hallgatóról és 
mindarról, ami a lélekhez szól a 
magyar zenében.

RENÉE DUNÁN: Le brigand Hon
gre. (A magyar betyár.) Chambéry 
(Savoie) Édition de Tentatives 1924, 
8° 63 1.

Nőszerző lép elénk egy Magyar- 
országról írt regénnyel. Úgy látszik, 
töltött néhány napot Magyarorszá
gon, ahol fantáziáját valószínűleg a
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Rózsa Sándor-féle ponyvairodalom 
fordításaiból elégítette ki. Csodál
kozunk azon, hogy nőt annyira ke
véssé hatott meg a magyar lova
giasság, mint Renée Dunan-t. Regé
nye nem társadalmi s nem is törté
nelmi, amennyiben nélkülözi a való
színűségnek még legcsekélyebb lát
szatát is. S fantasztikus regénynek 
sem mondható a fantázia szegény
sége és színtelensége miatt. De szól
jon a könyv tartalma annak értékéről.

Magyarországon, a Bakonyban él 
Effreázy Árpád herceg, akinek mér
hetetlen kiterjedésű birtokai van
nak, s ezek túlnyomó részét a Ba
kony őserdői foglalják el. Százötven- 
ezer ember, szinte jobbágysorsban, 
lesi az oligarchának parancsszavát. 
Azonban őserdeiben a betyárok ta
nyáznak, akiket a hatalmas úr vált- 
ságpénzekkel kénytelen évenként 
megvesztegetni, hogy őt és hozzá
tartozóit ne bántsák. Ennek a hatal
mas magyar hercegnek egyetlen leá
nyánál, Idánál, a szerző—elbeszélése 
szerint—francia nevelőnő volt. A her- 
cegkisasszony, bár félig serdületlen, 
az elvetemültség, rosszakarat, gőg 
és minden elképzelhető gonoszság 
mintaképe.

Ez az Ida princesz egy alkalom
mal nevelőnőjével meglátogatja a 
Nemzeti Múzeumot, ahol egy félel
metes tekintetű ismeretlen alak le
velet nyújt át neki. Visszatérve a 
Bakonyim, egy ízben Ida sétaközben 
megszökik nevelőnője mellől. A ne
velőnő nyomon követi őt és titkos 
szeretőjének, a betyárok vezérének 
karjai közt találja, akiben felismeri a 
Nemzeti Múzeum ismeretlenjét. Be
szélgetésüket kihallgatva megtudja, 
hogy Ida, aki ádáz gyűlölettel visel-
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tetik nevelőnője iránt, el akarja őt 
tenni láb alól a betyár segítségével. 
Közben beesteledik és Renée Dunán 
az őserdőből nem talál vissza a 
kastélyba. Az egész éjszakát a va
donban tölti, örökösfélelemben,hogy 
farkasok vagy medvék áldozatául 
esik. Másnap véletlenül az egyik be
tyárfelfedezi őt az erdőben és abetyá- 
rok tanyájára kíséri. A betyárok, akik 
még sohasem láttak európai nőt, 
asztalra állítják a francia kisasszonyt 
és úgy nézegetik mint valami cso
dalényt. Ezen szemlélődés közben 
érkezik meg Ida és a betyárok ve
zére, akik most végezni akarnak ve
le. Az egyik betyár segítségével azon
ban sikerül megmenekülnie és hazá
jába visszatérnie. Évek múlva aztán 
egy francia kémtől értesül, hogyabe- 
tyárt az erdőben felakasztották és 
szeretője, a fiatal hercegnő, az akasz
tófa alatt adja át magát egy csúf 
és undorító szörnyetegnek.

Aki így látja Magyarországot és 
aki a Bakonyban még betyárvilágot, 
medvéket és farkasokat talál, annak 
jobb lett volna a Himalájára áttenni 
hősi elbeszéléseinek színhelyét, mert 
így talán mégis akadt volna valaki, 
aki elhitte volna, amit Renée Dunán 
el akar hitetni, hogy átélt, feltéve, 
ha érdekesen írná meg kalandjait, 
amit a szerző bakonyi élményeiről 
igazán nem lehet elmondani.

Egy Párizsban élő honfitársunk kü
lönben szóvátette a szerző előtt re
gényének rosszindulatú beállítását. 
Renée Dunán maga is beismeri, hogy 
regénye inkább a képzelet szülemé
nye, mint a valóságé, egyidejűleg 
pedig kijelenti, hogy ő barátja a ma
gyar nemzetnek és könyvével csak 
szimpátiájának (?) kívánt kifejezést
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adni, amiről a könyv is tanúbizony
ságot tehet. Isten őrizz barátainktól !

R O B E R T  BIRK H ILL: Seeds of 
War. (A háború aratása.) London, 
Editor Wallace Gandy, London 1923, 
164 oldal.

Robert Birkhill név alatt megjelent 
egy politikai tanulmány, melyben a 
szerző az utódállamokban tett uta
zásai közben szerzett tapasztalatai
ról és benyomásairól számol be. A 
szerző előszavában biztosítja az ol
vasót, hogy egyedüli kívánsága: tár
gyilagosnak lenni, s kijelenti, hogy 
a látottakról és tapasztaltakról adott 
beszámolójának minden szaváért 
mindenkor helyt is áll.

Könyvét két részre osztja. Első 
részében a tényleges helyzettel fog
lalkozik, még pedig négy fejezet
ben: Szlovákia, Erdély és Jugoszlá
via; az utóbbit két fejezetben tár
gyalja, amelynek egyike felöleli a 
Bánátot és a Bácskát, a másik a hor- 
vát kérdést.

Könyvének második részében a 
szerző keresi azokat a módokat és 
eszközöket, amelyekkel a jelen ál
lapoton segíteni lehetne és azokat a 
politikai lehetőségeket, amelyek a 
jelen áldatlan viszonyok kiküszöbö
lésére legcélszerűbbeknek látszanak.

Az első részben ismerteti a szerző 
mindazon tapasztalatait, amelyek 
előttünk, magyarok előtt, már régóta 
túlontúl jól ismertek, amelyek azon
ban a külföld füléhez eddigelé csak 
ritkán, vagy csak eltorzított alakban 
juthattak el. Közli a pozsonyi Mária 
Terézia szobor barbár lerombolása, 
valamintakassaiHonvéd-szobor bru
tális ledöntése révén a csehek okoz
ta kultúrbotrányt, erős lélekkel és 
öntudatos bátorsággal tárja fel a



románok által megszállt Erdély mil
liónyi magyarságának szenvedéseit. 
Lerántja a leplet a Siguranca sö
tét kínzókamráiról és az angol ol
vasó előtt kitárja egy felsőbbséges 
kulturált fajnak ezernyi szenvedé
sét, amelyet egy messze alatta álló 
néptől egy igazságtalan béke folyo
mányaként el kell szenvednie.

Ismerteti a Bánátban és a Bács
kában a népek önrendelkezési jogá
val űzött gúnyos játékot, letépi a 
leplet egy hatalmi politikának tit
kos háttereiről: földreformról,népek 
fölszabadításáról és önrendelkezési 
jogáról s mindarról, aminek azt a célt 
kell szolgálnia, hogy a Magyaror
szágon elkövetett „Justizmord“-ot a 
civilizált világ előtt leplezze és ta
karja.

Az angol ember tisztánlátásával is
merteti a horvát kérdést, ismerteti 
végül azt a tragikomédiát, amelynek 
következményeként a régi Magyar- 
országon széles autonómiával ren
delkező Horvátország a népek fel
szabadításának jelszava alatt a szerb 
nagyhatalmi centralizmus áldozatául 
esett.

Müvének második részében foglal
kozik a szerinte egyedüli békessé- 
ges megoldáshoz vezető utakkal. 
Első és legfőbb követelése a kisebb
ségi kérdés igazságos rendezése.

A középeurópai probléma végle
ges megoldására két kivezető utat 
lát a szerző. Egyik a békeszerződés 
revíziója, újabb és igazságosabb ha
tárok megállapítása, amely határo
kon belül magyar többségek nem le
hetnének többé idegen uralom alatt; 
a másik megoldás lehetőségét az 
utódállamok közös egymásrautalt
ságában és azoknak egymástól való

14*

gazdasági függésében látja. Ez a 
megoldás a régi monarchia területé
ből kivált, valamint annak területé
ből megnagyobbodott országok gaz
dasági szövetségéhez vezetne, mely
nek végeredménye az „Egyesült 
Középeurópai Államok" megalko
tása volna. Gombó István.

*
Jó ka i ku ltu sz  Csehországban. 

Érdekes, hogy kevés országban van 
oly nagy olvasóközönsége Jókai
nak, mint épen Csehországban. Mun
káinak javarészét már régen a há
ború előtt lefordították cseh nyelvre, 
s most egy prágai könyvkiadó-cég 
(Fr.Borovÿ) sorozatoskiadást rendez 
Jókai regényeiből áldozatkész kiállí
tásban, famentes papíroson. Előttünk 
fekszik éppen A lőcsei fehér asszony 
fordítása Mayerhoffer G. N. tollából 
s ez is már a második kiadás. A mű 
borítéklapján belül többek között a 
következő ajánló sorokat olvashat
juk: „Jókai Mór kétségkívül a világ- 
irodalom egyik legragyogóbb jelen
sége. A maga hazájában népszerűbb 
valamennyi írónál előtte és utána, 
fordítás útján csakhamar eljutott az 
összes európai irodalmakba, mint ke
resett, állandóan kívánt és legked
veltebb író. Regényeit, novelláit, 
amelyeket a Pesti Hírlap napi foly
tatásokban közölt, valósággal falta 
a magyar közönség, könyvben ki
nyomatva sorozatos kiadásokat ér
tek meg s fordításokban oly diadal- 
útat futottak be a világon, amilyet 
kevés kiválasztott író művei. Csak 
magyar nyelven több mint három 
millió kötet jelent meg belőlük! Re
gényeit lefordították angol, francia, 
(a franciák nevét hibásan Zsoké-
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nak ejtették) lengyel, szerb, horvát, 
orosz, finn, svéd, dán, török, holland, 
újgörög, örmény, japán, sőt volapük 
nyelvre is. Jókai dicsősége el van 
terjedve az egész világon és méltán! 
Sorozatos kiadásban már a háború 
előtt nyolc kötetet adtunk ki, amelyek 
a következők: Fekete gyémántok — 
Egy magyar nábob — Kárpáthy Zol
tán — Rab Ráby — A régi jó tábla- 
bírák — Szeretve mind a vérpadig
— Páter Péter — Erdély aranykora. 
Tanúbizonysága annak a nagy szere
tetnek, amelyben Jókait a mi olvasó- 
közönségünk részesíti, hogy ezek az 
összes regények már régen elfogytak! 
Csak a számos sürgetésnek teszünk 
eleget tehát, amikor a kiadást foly
tatjuk s A lőcsei fehér asszony híres 
és gyönyörű regényével kezdjük azt 
meg, amely a cseh és tót olvasókö
zönség számára annál érdekesebb 
lesz s hozzá közelebbálló, mert cse
lekménye a mi Szlouenszkónkon, az 
ősrégi Lőcsén játszódik le!“

A továbbiakban a kiadó bejelenti, 
hogy legközelebb, szoros egymás
utánban mily Jókai-regények kerül
nek sorra.

Mayerhoffer fordításában lapoz
gatva megállapíthatjuk, hogy általá
ban jó és fordulatos s ebben a tekin
tetben csak itt-ott merülnek föl kisebb 
hibák. Nagyobb hiba, hogy a történe
lemhamisítás és a politika is megnyil
vánul itt-ott; Pozsony pl. következe
tesen „Bratislava", s a„ Jégbarlang" c. 
fejezetben mindjárt az első sorban a 
„magyar föld természeti ritkaságai11 
helyett „tói természeti ritkaságok“ ál
lanak. Érdemes volna ebből a szem
pontból összehasonlítást tenni a há
ború előtti első és a mostani máso
dik kiadás között.
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Jókai egy másik regényét, a Gö- 
rögtüzek-et viszont a prágai központi 
munkás-könyvkiadóvállalat adta ki 
nagy nyolcadrét alakban színes mű
lapokkal, azonban nagyon silány pa
piroson. Címe cseh fordításban „Az 
arany titokzatos földjén", ami cseh 
és tót nyelven van rajta a borítékla
pon. A brünni Lídoué Nouiny napi
lap pedig Egy hírhedt kalandor a
XVII. századból c. regényét közölte 
ez év őszén sorozatos folytatásokban.

Pavel Bújnák: Ján Arany v sloven- 
skej literatúre. (Arany János a tót iro
dalomban)^ cím alatt Dr. Bújnák Pál, 
volt korponai levéltárosnak s ezidő- 
szerint a prágai egyetemi könyvtár 
tisztviselőjének igen érdekes iroda
lomtörténeti tanulmánya jelent meg 
Prágában, amely Arany János költé
szetének nagyarányú hatását mutatja 
ki a tót költészetre és irodalomra. 
Bővebb ismertetést róla ezúttal nem 
nyújthatunk, miután csak hírlapi re
ferátumokra vagyunk utalva.

Prof. Dr. Albert Prazák: Slouenská 
otázka v dobé J. M. Hurbana. (A tót 
kérdés Húrban József Miloszláv ko
rában). Pozsony, 1923. A pozsonyi 
Komensky-egyetem bölcsészeti fa
kultásának kiadása. 8°, 333—556 
(az egyetem gyűjteményes kiad
ványaiban folytatólagos a lapszá
mozás), ill. 1—229 és I.—IV. (francia 
kivonat).

Prazák Albertnek, a tudomány 
mezején a „csehszlovák" ideológia 
egyik legfőbb képviselőjének ezen 
munkája tulajdonképen vitairat. Al
kalmat erre e sorok írója szolgál
tatott „J. M. Húrban a jeho borba 
proti Cechom a Cechoslovákom v



casopise „Slovenskje Pohladi“ r. 
1846.“ (J. M. Húrban és küzdelme 
a csehek és csehszlovákok ellen a 
„SÍ. P.“ folyóiratban 1846-ban) c. Bu
dapesten, 1922-ben megjelent mun
kájával. Prazák ezen müvében szo
fista módon ki akarja mutatni, hogy 
Húrban nem a csehek s a cseh iro
dalmi nyomás ellen küzdött s a tót 
irodalmi nyelv megteremtése életé
nek jelentéktelenebb epizódja. Pra- 
záknak s alulírottnak tanulmánya 
egyaránt nagy port vert föl s hóna
pokon keresztül Prágától Kassáig 
erősen foglalkoztatta pro és kontra a 
cseh, » tót és német sajtót ; Prazák 
szubjektivitására mutat az is, hogy 
alulírottat „magyarón“-nak nevezi. 
A műre elsőízben a budapesti Slo- 
venské Noviny-bán (1923. aug. 26.) 
reflektáltam; a részleges cáfolatot és 
megérdemelt választ készülő mun
kámban fogom megadni.

Hviezdoslav-Országh Pálnak, az 
1922-ben elhunyt legnagyobb tót lí
rikusnak egyik legszebb epikai köl
teményét, a Hájnikoua zena (Az er
dőkerülő felesége) címűt a lapok 
jelentése szerint Schöpflin Géza 
magyarra fordította s Pozsonyban 
könyvalakban is kiadta.

Dr. V. Srobár: Pamati z uojny a z 
vazenia. (1914—1918.) Prága, 1922. 
8°, 2521. (Srobár: Emlékek a háború
ból és a fogságból).

Az első pozsonyi tót miniszternek, 
Srobár Lőrinc doktornak memoire- 
szerű feljegyzéseit tartalmazza ez a 
könyv a világháború idejéből. Két 
részre oszlik; az első rész a világhá
ború kitörésétől 1918. aug. 14-éig át
élt élményeit tartalmazza, a második

rész ceglédi internáltságát írja le. A 
szerző szerint a tót politikusok túl
nyomó része — főleg a túrócszent- 
mártoni csoport — egészen 1918. ok
tóber hó végéig elutasító álláspontra 
helyezkedett a cseh-tót állameszmé
vel szemben, sőt a világháború alatt, 
1917-ben határozottan lojális volt, 
amikor Mudrony János és Dula Máté 
indítványára Tiszához deputációban 
akartak menni. Ez a terv épen Sro- 
bárék ellenállásán tört meg.

Végül megállapítja azt is, hogy — 
kevés kivétellel maguk a csehek sem 
akartak hallani a Felvidék bekebele
zéséről.

R. W. Seton Watson: Nővé Slo- 
vensko (Thenew Slovakia). Tótra for
dította: RuppeldtFedor. Prága, 1924. 
8°, 132 1.

Seton Watson (Scotus Viator) ezen 
új munkája a szerző kívánságára egy
szerre s egyidőben jelent meg angol 
és tót nyelven. Benne azon tapasz
talatairól és benyomásairól számol 
be, amelyeket 1923-ban, felvidéki ta
nulmányútja alatt szerzett. Elsősor
ban és főleg a cseh-tót ellentét kér
dése foglalkoztatja; annak igyekszik 
okait megtalálni. Konkrét javaslatok
kal lép föl, hogy mikép lehetne azt 
az ellentétet megszüntetni, illetőleg 
kiküszöbölni.

Egyébként élesen elítéli Hlinka 
Andrásnak működését, akit inkább 
demagógnak, mint politikusnak tart. 
Viszont a cseh-tót köztársaság alkot
mányát, mint a demokratikus fejlődés 
mintaképét szemlélteti. A VI. fejezet
ben foglalkozik a felvidéki magyar
ság helyzetével és panaszaival. Kívá
natosnak tartja, hogy a földosztásnál 
a magyar parasztság igényeit is fi-
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gyelembe vegyék s ne telepítsenek 
közéjük tótokat és cseheket. Végül 
szükségét érzi a felvidéki gyáripar 
fokozatos megszüntetésének s a fel
vidéki autonómia helyett tág admi
nisztratív önkormányzatot ajánl Skót- 
ország és Anglia példájára.

K. Krofta: Konec starého Uherska. 
(A régi Magyarország vége). Pozsony 
1924. 8o, 47(1) 1.

A munka szerzője prágai egyetemi 
tanár, a pozsonyi egyetem meghívott 
előadójasvoltbécsi.mostberlinicseh 
követ, azokat az okokat kutatja, ame
lyek az integer Magyarország állam
épületének megdőléséhez vezettek. 
Szerinte a Szerbia elleni hadjáratnak 
mozgató rugója a monarchia bal
káni politikája volt, amely elsősor

ban magyar érdekekhez igazodott. 
A szerző végső következtetése sze
rint a legyőzött Magyarország nem 
hullott volna széjjel darabokra, ha 
belpolitikailag nem lett volna súlyo
san beteg. A nemzetiségi problémán 
kívül a feudális állam-berendezkedés 
s a választójog korlátozása volt 
ennek az oka; a magyarság maga is 
ezekből kifolyólag Európa egyik leg
elhanyagoltabb és legjobban magára 
hagyatott népe volt. Egyébként tár
gyilagosan elismeri, hogy Tisza a 
háború felidézéséértsokkalkevésbbé 
felelős, mint ahogy eddig állították 
róla. S mindebből azt a tanulságot 
vonja le a szerző, hogy a mai Cseh
ország ne úgy bánjék a nemzetisé
gekkel, mint a régi Magyarország.

Podhradszky György

K Ü L F Ö L D I  B I B L I O F Í L I A

UCH und Buchein- 
bánd. Aufsatze und 
graphische Blatter 
zum 60. Geburtstage 
von Hans Loubier. 
Leipzig, 1923. K. 

W. Hiersemann. 4°, XII, 212 1., 8 
mülappal és 27 melléklettel.

Ez a remek kiállítású emlékkönyv 
Loubier Hansnak, a berlini iparművé
szeti főiskolakönyvtárosának 60. szü- 
letésenapjára készült. Az ünnepelt 
eredetilegfranciafilológusnakindult, 
de munkássága csakhamar áthajlott a 
könyvművészet területére. A biblio
filek legszélesebb köreiben 1904-ben 
vált neve közismertté, amidőn Dér 
Bucheinband in altér u. neuer Zeit 
c. tudományosan megalapozott, él
vezetesen megírt kézikönyve a Mo-
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nographien desKunstgewerbesX.kö
tete gyanánt megjelent. E munkájá
nak méltó párja az 1921-ben kiadott 
Die neue deutsche Buchkunst c. kö
tete, melyben összefoglalja a modern 
német könyvművészetre vonatkozó 
részlettanulmányainak eredményeit.

Az emlékkönyvben megjelent dol
gozatok részben tudományos, rész
ben bibliofil érdekűek, de van közöt
tük nem egy olyan, mely egyaránt 
szól a tudósnak és az amatőrnek is. 
Ilyen kettős jelentőségű mindjárt 
Husung M. József dolgozata a ka
lendáriumok hónapképeinek fejlődé
séről, mely ezt a népszerű és válto
zatos témát a hellenisztikus korszak
tól egész Thoma Hans 1902-iki örök
naptáráig kíséri végig. A legrégibb 
idevágó emlék, mely ránk maradt, egy


