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JoussELiN, Octave HOMBERG, akár André BERTAUD. Ellentétes nézetek érvé
nyesülnek. Egy részük az eredeti metszet, a másik a sokszorosított metszet 
híve. A rézmetszetet ezek, a fametszetet amazok szeretik, a kőrajz kezdetben 
igen szerény szerepet játszik, mig utóbb előtérbe lép.» Amikor igen nagy 
tárgyismerettel és szeretettel ismertet meg a nagy és nevezetes háború előtti 
bibliofil egyesületekkel, nem mulasztja el, hogy röviden meg ne emlékezzék az 
újabb és a vidéki könyvbarát-egyesülésekről. E cikk még nem fejeződött be,., 
amikor a figyelő rovatban egy újabb bibliofil társulat megalakulásáról adott 
hírt. T . i. az Automobile-Club kebelén belül 100 tagból álló egyesület alakult, 
mely évenként egy lukszuskiadású könyvet fog megjelentetni. I. K. 

Revue des Études Hongroises et Finno-Ougriennes. VI. évf. 1928. 4. 
szám. A BARANYAI Zoltán és ECKHARDT Sándor kitűnő szerkesztésében meg
jelenő francia tudományos folyóiratunk rendeltetéséhez hűen francia vonatko
zású értekezéseken kívül oly tudományos dolgozatokat közöl, melyek magyar 
vonatkozásuk dacára érdeklik (az elvből közömbös és ellenünk befolyásolt) kül
földi tudományos világot. Épen ez a helyes célkitűzés teszi nehézzé a pontos, 
idejére való megjelenést, de teszi egyúttal értékesebbé a szerkesztők munkáját. 
A legutóbbi számban SOLYMOSSY Sándor a magyar népmesékben található 
keleti hatásokról értekezik rendkívül alapos és széleskörű kutatásai alapján. 
Nyelvészeti téren mozog ZOLNAI Gyula (Entrelacement de propositions dans le 
hongrois), valamint ECKHARDT Sándor (Le nom français des Hongrois : h. organique 
initial) cikke, míg T Ó T H Béla : Edgard Quinet et la Hongrie c. tanulmányá
ban politikai viszonylatokat világít meg. Igen hasznos és értékes apróbb cikkek 
és hozzászólások után gondosan megírt kritikákat kapunk. Folyóiratunk szem
pontjából természetszerűleg a könyvészeti vonatkozású közlemények érdekelnek 
különösen. így kiemeljük a Commission nationale hongroise de Coopération 
intellectuelle által úgy az 1926., mint 1927. év hazai irodalmi terméséből 
kiválasztott 10—10 legjobbnak ítélt mű jegyzékét, örömmel üdvözöljük továbbá 
a magyar vonatkozású francia nyelvű művek gondos és kiterjedt bibliográfiáját, 
mely az előzőkkel együtt s az 1928. évivel, valamint tárgyi csoportositású 
résszel kiegészítve, mint külön kiadvány, kitűnő szolgálatokat tehetne a ma
gyarságnak. I. K. 

Le Bibliographe moderne. 1928—1929. 139—141 szám. A levéltári és 
könyvtári ügynek szentelt eme folyóirat legutóbbi számában F. VAUX DE 
FOLETIER Jugoszlávia levéltárait ismerteti szerb adalékok alapján s különösen 
kiemeli az ott található francia vonatkozású anyagot, (I. NAPÓLEON kora) amely 
Zárában van s amelyet a szerb kormány az olasztól követel. C. COUDERE : 
Le Bréviaiee de François d'Esteing című ismertetése során a délfrancia egyházi 
szerkönyvek leirását adja. LETONNELIER G. a grenoblei püspöknek, ALLEMAN 
Lőrincnek 1499-ben kiadott levéltári szabályzatát közli. Paul BURGUBURU foly
tatja metrologiai bibliográfiáját. Rendkívül gazdag és igen körűitekintő a levél
tárak és a könyvtárak krónikája, nemkevésbbé a bibliográfiáké. Irigylésre méltó 
az a nagy anyag, amely a munkatársaknak rendelkezésére áll. Miután rólunk 
sem feledkeznek meg, célszerű volna a szerkesztőséget ebben a munkájában a 
vonatkozó nyomtatványok megküldésével támogatni. I. K» 




