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máról emlékezik meg. Irodalmi felfogása tiszteletreméltó, hiszen nagy 
íróink olvasására serkent. CSÁSZÁR Elemér előszava érdekes dokumen
tuma annak, mint lehet egy nem nagy jelentőségű füzet elé szép és 
értékes sorokat írni. Dr. K. S. 

Szeibert János : Sárvár monográfiája. Huszár Károly előszavá
val. («A Falu könyvtára» 33. szám.) Szombathely. 1926. Dunántúl i 
ny. 8°. 88 1. 

A tanulmány két részre oszlik: a történelmi előzményekre és a 
jelen állapotokra. Az első részben ismerteti Sárvár őstörténetét, elneve
zését és privilégiumait, majd a vár történetét foglalja össze s a NÁDASDYak 
determináló hatását vázolja. Ezután következik könyvének a sárvári híres 
nyomdát tárgyaló része. A legelső magyarnyelvű könyvnyomtatóműhelyt 
itt állították fel s ezzel valóban «elévülhetetlen nevet biztosított magának 
Sárvár a magyar kultúrában», amint ERDÖSI SYLVESTER János írja gramma
tikájában: «itt kezdtük a könyvnyomtatás isteni munkáját». 1539-ben 
jelent meg a nyomda első terméke, a többiek közül a leghíresebb,. 
MAGYARI István könyve : A\ Ors\àgokhan való soc Romlasoknac okairól. 
(1602.) Nyomdatörténeti adataiban a szerző semmi újat nem derített 
ki, sem új szempontból nem világította meg a magyar könyv és kultúra 
útjának eme legjelentősebb stációját. A jelenlegi állapotok rajzában száraz 
statisztikai adatokat regisztrál. A tárgyalás eléggé szaggatott, néhol hézagos, 
a történeti fejlődés nem elég éles és világos (a sok rövid és mindig 
elülröl kezdődő fejezet is egyik oka ennek !), stílusa is régies, mindamellett 
könyve kedves, sőt vonzó olvasmánya lehet az e nagyjelentőségű város 
múltjába elmerülni óhajtóknak. Dr. KOZOCSA SÁNDOR, 

A SZERKESZTŐSÉGHEZ BEKÜLDÖTT KÖNYVEK! 
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