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Magyar Bibliophil Társaság 
1925. évi tagilletménye a legs 
közelebb fog megjelenni. A  
Társaság kiadósbizottsága érs 
fésülésünk szerint ezúttal egy 

élő magyar író néhány elbeszélésével fog 
kedveskedni a társulati tagoknak. Nem  kis 
ván ugyanis a Bibliophil Társaság biblios 
gráfiai és irodalomtörténeti kiadványokra 
szorítkozni, hanem publikációi sorozatás 
bán helyet ad a modern magyar irodas 
lomnak is. Ezzel természetesen nem 
akar erőteljes kiadóvállalatainkkal vers 
senyre kelni, sőt úgy véli, hogy a kis 
adók is csak örömmel fogadhatják, ha 
a Bibliophüek amatőrkiadásai fokozzák 
a könyvvásárló közönség érdeklődését 
hazai irodalmunk iránt.

De a Bibliophil Társaság egyúttal a 
lelkes könyvbarátok és könyvgyüjtők 
gárdájának igényeit is kívánja szolgálni, 
amivel közvetve az irodalomnak és tus 
dománynak is szolgálatot tesz. Mert, 
amint ezt Zobeltitz, a weimari bibliofil 
társaság elnöke, Bibliophilie als W ist  
senschaft című cikkében kifejti (Gus 
tenbergsFestschrift, 398. 1.) — a könyvs 
gyűjtés könnyen mániává fajulhat 
ugyan, de viszont a szórakoztató kedvs 
telésből megkezdett gyűjtés is gyakran, 
sőt legtöbbnyire a jelentéktelen külsős 
ségektől a lényeg fölismerésére, elmélyes 
désre, tudományos kutatásokra és szaks 
értelemre vezet. A z első német kézirats 
gyűjteményt, az első bibliagyüjteményt, 
az első ősnyomtatványskatalogust és 
sok más becses tudományos eredményt 
bibliofileknek, sőt sok esetben biblios 
mánoknak köszönhetjük, nem is szólva 
a könyvek szépségének, a könyvművés 
szetnek, a könyvkötészetnek fejlesztésés 
ről, mely úgyszólván kizárólag a biblios 
filek érdeme. A nagy közkönyvtárak 
legtöbbjének alapját bibliofilek magáns

gyűjteményei képezik, olyan gyüjtemés 
nyék, melyeket csakis a fanatikus más 
gángyüjtők hozhattak létre, mint a nagy 
Medici, Mátyás király, Széchenyi Fe
renc, Jankovich Miklós, Ráth György, 
Todoreszku Gyula és annyi más, kik 
között utolsó helyen, de mint egyikét 
a legszerencsésebb és legáldozatkészebb 
gyűjtőknek említjük meg a világszerte 
ismert nagy magyar könyvbarátot, gróf 
Apponyi Sándort.

A  Magyar Bibliophil Társaság nem  
mulasztotta el kivenni részét Apponyi 
Sándor emlékének kegyeletes megörökís 
téséből. Amint már erről a Bibliophil 
Szemlében megemlékeztünk (II. évf., 14. 
és köv. 11.), a Társaság illusztrált luxuss 
kiadást adott ki a Magyar Nem zeti Mús 
zeum könyvtári címjegyzékeinek soros 
zatában megjelent Apponyisféle Rariora 
et Curiosa gyüjteménysjegyzékből. A  
kiadvány csak 100 számozott példánys 
bán nyomatott és kizárólag a Magyar 
Bibliophil Társaság előfizető tagjai 
számára volt fenntartva. A  Magyar Bibs 
liophil Társaság ez év őszére a La Fons 
taine Társasággal együtt egy nagyszas 
bású kiállítás rendezését tervezi, mely 
kiállítás a Contes et nouvelles en vers 
hírneves szerzőjének és kora francia 
művészetének volna szentelve. A  kiáls 
lítást, mely iránt a külföld részéről is 
nagy érdeklődés várható, az Országos 
Magyar Iparművészeti Múzeumban tarts 
ják meg. Ez úton is kérjük a könyvs 
barátokat, akiknek tulajdonában a kis 
állítás körébe tartozó tárgyak vannak 
(különösen értékes La Fontaineskiadások 
vagy az íróval és korával valamely 
összefüggésben álló könyvek, metszetek, 
rajzok, francia műipari készítmények 
stb.), hogy erről a Magyar Bibliophil 
Társaság vezetőségét (Budapest, IX, 
Üllőisút 33—37) értesíteni szíveskedjenek.

Végh Gyula.

17* 259


