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A MAGYAR BIBLIOFIL TÁRSASÁG
a jövő évben ünnepli fennállásának 
ötödik évfordulóját. Ezen rövid idő 
alatt a Társaság igyekezett, dacára a 
nehéz gazdasági viszonyoknak, elő
mozdítani a könyvnek, különösen 
pedig a szép könyvnek az ismeretét 
és szeretetét, azt, amit nálunk nem 
valami szerencsés kifejezéssel „bib- 
liofiliá“-nak szoktak nevezni. A fino
mult, előkelő ízlésű könyvkultusznak 
ugyan Magyarországon is voltak min
denkor hivatottképviselői, kiváltazok 
között, akik a külfölddel és annak leg
jobb könyvprodukciójával szorosabb 
kapcsolatot tartottak fenn; de hogy a 
legnemesebb értelemben vett könyv
kultusz hazánkban is gyökeret ver
hessen, ehhez az érdeklődők tömörí
tésére, példaadásra, ösztönzésre volt 
szükség. Kiadványaival, kiállításai
val kétségkívül a M. Bibliofil Társa- 
ságmárishozzájárultecélmegvalósí- 
tásához. A fellendülés, mely az utóbbi 
években a magyar könyv tipográfiai 
kiállításában, díszítésében s a könyv- 
kötészetben tapasztalható, részben 
legalább a Bibliofil Társaság törek
véseinek tudható be. Maga a Társa
ság is haladt ; 1924. évi tagilletménye, 
Ilosvai 7o/dz-jának kiadása külső ki
állítás tekintetében felülmúlja a Tár
saság korábbi kiadványait. Az Arany 
János által használt szöveget Dézsi 
Lajos dr. rendezte sajtó alá, nyomása 
Reiter László irányításával Pápai
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Ernő müintézetében készült 200 szá
mozott példányban, kizárólag a M. 
Bibliophil Társaság tagjai részére.

A Társaság jövő tavaszra a XIX. 
század magyar íróinak első kiadásai
ból kiállítást tervez, amelynek ren
dezését Kremmer Dezső dr., a fővá
rosi könyvtár igazgatója vállalta.

A kiadványok egész sora van 
tervbe véve, többek között egy év
könyv, a Régi Magyar Kiadó és 
Ny omdászj elvényekf oly tatólagos ki
adása, egyes magán-gyűjtemények 
ismertetése stb. Sajnos, mindez az 
anyagiakon múlik. A csekély tagdí
jakból bizony nem lehet manapság 
gazdag kiállítású könyveket nyom
tatni és a köny vkultura terén is, mint 
más kulturális téren, csak a közönség 
érdeklődése és önkéntes áldozat- 
készsége segíthet rajtunk.

Hogy azonban a legmagasabb ér
telemben vett könyvértőkre Magyar- 
országnak is szüksége van, az ép
pen most vált nyilvánvalóvá, amikor 
Apponyi Sándor gróf világszerte is
mert lengyeli könyvtárát a M. N. 
Múzeumnak felajánlotta. Ennek a 
„bibliofil-könyvtárnak méltatására 
és — majdan — adminisztrációjára is 
csak az képes, aki a könyvgyüjtő és 
könyvbarát szeretetével, nem pedig 
csupán mint történész és filológus 
tekinti a könyvet.
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