inden irodalm i iránynak, minden politikai pártnak megvan
a maga közlönye. Egyre új lapok indulnak útjukra. Csak a
magyar könyvnek nincs orgánuma.
A magyar könyvnek a sorsa mindig mostoha volt. De soha oly
mostoha, miut ma. Nem jut levegőhöz.
A magyar könyvért küzdeni kell. S ebben a küzdelemben a
magyar könyvek barátai — sajnos -— egj^edül a maguk erejére
vannak utalva.
Ennek a célnak szolgálata hívta létre a Könyvbarátok Lapját.
Talán mindennél előbbre való, kiváltkép napjainkban, hogy
legyen egy folyóiratunk, amely áldozati helye a szép és jó könyv
kultuszának. Egy folyóiratunk, amely tisztán a magyar könyv kul
tuszának szolgálatában, de belekapcsolódva a kultúrális élet nem
zetközi mozgalmaiba, segít megteremteni azt a szellemi légkört,
amelyben a m agyar könyv eredményesen mutatja fel a külföld felé
és bent az országban a magyar lélek teremtő erejét.
A Könyvbarátok Lapjának célja, hogy komoly, mindamellett az
olvasóközönség legszélesebb köreit is érdeklő közleményekkel egybegyüjtse a könyvek barátait s megteremtse a könyvek barátainak
külön szellemi életét. Könyvszeretet: ez ma egy folyóiratnak nem
magánügye. Ez ma nemzeti érdek. A Könyvbarátok Lapja állandó
figyelemmel kíséri a könyvvel kapcsolatos hazai és külföldi esemé
nyeket, ismerteti a könyvkiállításokat, magángyűjteményeket, auk
ciókat. Foglalkozik a sajtóval, grafikával, művészettel, amennyiben
a könyvvel vannak összefüggésben. Különös súlyt vet az új könyvek
komoly, elfogulatlan, minden érdektől mentes ismertetésére.
Mindenekelőtt a magyar könyv történetét kívánja bemutatni :
nyomását, díszítését, kötését, a legrégibb időktől máig, egészében
a magyar könyv történetét.
A Könyvbarátok Lapjával így, amikor érdeklődési körébe minél
nagyobb olvasóközönséget kívánunk bevonni, egyben azon is vagyunk,
hogy a későbbi időkre nélkülözhetetlen forrásmunka legyen mind
azok számára, akiket a magyar könyv sorsa, élete érdekel. Régi
magyar teremtőerő, bibliofil érdekesség, oktató cél s az új idők
szelleme szolgálja így együtt a könyv-kultúra ügyét.
Folyóiratunk, kizárva hasábjain minden politikai és irodalm i célza
tosságot, szoros kapcsolatban a külföldi törekvésekkel: így lesz a magyar
könyvnek mindentől független lapja a határokon innen és túl. Csak
megnyugtató érzést kelt, hogy e munkánkhoz a hazai s külföldi írók
és tudósok legkiválóbbjai állnak segítségünkre.
Sikabonyi Antal.
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