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Szakirodalom.

dása, Fináczy fölemlíti a Molnár Gergely 1772-ben Debreczenben
megjelent grammatikájának szomorúan komikus esetét, amelynek
3432 példányát azért kobozták el, mert a chriát illusztráló példa
Rákóczy Györgyöt az oroszlánhoz hasonlítja. A nagybecsű tanul
mány mellékleteként a függelék közli Van Swieten említett elő
terjesztését a magyarországi könyvrevizió ügyében: »Note sur la
proposition de la chancelerie Hongroise par rapport à la cenzure
des livres.<
(e.)
A könyv. Irodalmi, bibliográfiai és könyvipari hetilap.
Szerkeszti Sebestyén Ede. Budapest, VIII. Ullöi-ut IS. sz. Elő
fizetési ár egész évre 6 frt. 1. szám 1899. szeptember 23.
Az új hetilap programmjából kiemeljük a következőket:
»Ebben a lapban egyesítem akarunk mindenkit, valakinek a
könyv megteremtésében része vagyon. írók és kiadók, illusztrálok,
könyvkereskedők és könyviparosok: mind megtalálják benne ami
érdekli őket és mind érdekeik megvédőjének tarthatják a lapot.
Főbb czéljainak egyike az leszen, hogy mozgalmat szervezzen az
országban aziránt, hogy Magyarország is belépjen az írói jogokat
védő nemzetközi szövetségbe
Szükségessé teszi a lapot
és gyarapítja föladatait az a gyakori érintkezés is, amelyben az
írók, illusztrálok, kiadók, könyvkereskedők és a művészi színvonal
elérésére törekvő könyvkötők állanak. Kell, hogy ezeknek egy
közös lapjuk legyen, ahol tájékozódhatnak a többieknek őket
illető dolgairól, ahol úgyszólván minden héten találkozhatnak,
beszélhetnek és tanácskozhatnak
«
Ha sikerül e programmot megvalósítani s a megjelölt kör
tényezői között az állandó érintkezést megteremteni, a vállalat
határozottan hiányt fog pótolni. Az előttünk fekvő számok révén
azonban igen nehéz jóslatot mondani. Neves írók dolgozatai mel
lett reklámczikkek s más értéktelen közlemények találhatók;
irodalmi kritikájának alapelvei nem domborodnak ki eléggé;
repertóriumai nagyon sok kívánni valót hagynak maguk után; a
könyvipar szempontjából pedig a lap már szegényes kiállítása
miatt sem számíthat nagy tekintélyre. Meglehet, hogy a kezdet
nehézségein túlesve mindezek a fogyatékosságok meg fognak szűnni.
S tekintve a magyar könyvpiacz mindig fokozódó élénkségét, kívá
natos is volna, hogy biztos alapokon nyugvó s úgy tartalmában
mint külső megjelenésében egyaránt megfelelő és stílszerű idő
szaki közlöny szolgálja a folyton újabb és újabb irányokban
szétágazó és egymással különböző pontokon ismét érintkező
érdekeket.
f—ó.)

