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támadásokra, melyek feléledő irodalmunkban a franciáskodó nőket és
férfiakat érték.
BARANYAI müve nem terjeszkedik ki a francia irodalomnak a ma
gyarra gyakorolt hatására, melyet KONT Ignác Etude sur l'influence de
là littérature française en Hongrie c. müvében még a kutatás akkori
állásához képest is igen tökéletlenül oldott meg. Reméljük, hogy
BARANYAI, aki jelen dolgozatában ép oly ügyes összefoglalónak, mint
szerencsés kezű kutatónak mutatkozott, egy újabb müvében ennek a
hálás feladatnak a megoldására is vállalkozni fog.
GULYÁS PÁL.
Koninklijke Bibliotheek. Aanwinsten,
Hongarije.'sGra.venhzge,

1921. IL Geschenk

iái

1921. AlgemeeneLandsdrukkerij 8-r. 26,111.1.

A vesztett háború és lelketlen megcsonkításunk következtében
beállott valutaromlás szinte lehetetlenné teszi, hogy tudományos köz
könyvtáraink beszerezhessék a külföldi kiadványokat s ezzel komoly
veszedelembe dönti tudományos életünk jövőjét. Ezt az általános emberi
szempontból is káros helyzetet igyekeznek orvosolni azok a külföldi
tudós férfiak és testületek, amelyek a hazájukbeli irodalmi termékeket
békeáron, csereképen vagy teljesen ingyen igyekeznek eljuttatni nagy
közkönyvtárainkba és tudományos intézeteink könyvgyűjteményeibe.
A három módozat közül ránk nézve a legkevésbé megalázó à könyv
csere s amellett a legkívánatosabb is, mert ez úton szellemi törek
véseink termékeit a külföld tudósai számára is hozzáférhetővé tesszük,
bizonyára nem egy őszinte barátot szerezve így, amire most különö
sen nagy szükségünk van.
Hollandiában a csereviszonyt ANTAL Géza rf. püspök bonyolítja le,
aki nagy összeköttetéseit felhasználva, valóban fáradhatatlan buzgóság
gal végzi önként vállalt feladatát s ezzel örök hálára kötelezte le véreit.
Fáradozásának eredménye a jelen füzet, mely a M. T. Akadémia és
egyéb tudományos társulatok kiadványaiból a hágai kir. könyvtárnak
felajánlott példányok jegyzékét adja szakok szerint csoportosítva s a
magyar címek holland fordítása kíséretében. A mintaszerű tipográfiával
készült füzet magyar szövegének korrektsége s a holland címfordítások
helyessége arra vall, hogy a katalógus valamely. Németalföldön tartóz
kodó honfitársunk munkája. A szerzők betüsoros névmutatója zárja be
a csinos füzetet, mely kétségkívül jó szolgálatot fog tenni a tudomány
nak általában s a magyar ügynek különösen. Hála és köszönet érte
mindazoknak, akik létrejöttét elősegítették.
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