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útikönyvek cimü sorozatban megjelent útikalauz, a többi pedig cseh pénzen 
megjelent propaganda kiadvány, illetőleg MASARYK három munkájának 
magyar fordítása. Becses azonban ez a bibliográfia, mint a cseh politikai 
propaganda irodalom összeállítása, továbbá a cseh irodalom külföldi 
hatásainak ismertetése szempontjából is. Bennünket a CoMENius-irodalom 
elég bö és soknyelvű összeállítása érdekel különösebben. 

BARANYAI Zoltán nemrégen keserűen állapította meg, hogy francia 
nyelven ma jóformán semmit sem tudunk annak az érdeklődőnek a kezébe 
adni, aki a magyar irodalomról és művészetről tájékozódni akar (Szép
halom, 1928. 336—34411.). A helyzet ezen a téren azóta se javult és méltán 
nézzük irigységgel a csehszlovák propagandát, amely ilyen hatalmas és 
soknyelvű, változatos anyagot tud a hazája iránt érdeklődő idegennek a 
rendelkezésére bocsajtani. T. L. 

A magyar tudományos irodalom bibliográfiája 1901—1925., 
IV.: Mathematika, összeállította: Gáspár Hona dr. Budapest, 
1930. XI -f- 83 lap, 8°. 

Az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ kiadványainak 
sorozatában jelent meg ez a hézagpótló munka. GÁSPÁR Ilona dr. a ma
gyar mathematikusok negyedszázados munkásságát nagy alapossággal 
dolgozza fel 27 szakcsoportba beosztva és kiterjeszkedve a külföldön és 
idegen nyelven megjelent müvekre is. A felsorolt 1897 munka szakszerű 
csoportosítása könnyen kezelhetővé teszi a könyvet; s egyrészt világos 
képet ad a magyar mathematikusok által feldolgozott problémakörökről, 
másrészt a szakembernek nagy segítséget nyújt a kimerítő és világosan 
rendezett munkák, sőt a folyóiratokban megjelent kisebb cikkek felsoro
lásával is. A bibliográfia a külföld számára is használhatóvá válik azáltal, 
hogy a csoportok és a jelentősebb magyar müvek címét német fordítás
ban is közli. PAUDLER ÉVA. 

Szalay József: A könyvről és a könyvszeretetről. (Széphalom-
Könyvtár. 23 . sz.) Szeged, 1931. 8°. Szeged Városi Nyomda. 22 1. 

A kis füzet valóban egy vérbeli bibliofil munkája, aki át van hatva 
a könyvek szeretetétől. Fáradságot nem ismerve gyűjtötte gazdag és érté
kes könyvtárát, mely már tízezer kötettel dicsekedhetik. Kutatásai, uta
zásai során felmerülő könyvészeti tanulságait, tapasztalatait sűrítette össze 
ebben a kis tanulmányában, mely, amennyire ötletszerű, éppolyan vonzó 
és kellemes olvasmány. Nem szakemberek számára íródott munka, de 




