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foglaló külföldi katalógusok külföldi könyvekre vonatkozólag eddig 
is hasznos útbaigazítást adtak. A magyar antikvár-piac árairól azon
ban eddig összefoglaló áttekintésünk nem volt, de — örömmel jelenthet
jük — már készül, sőt sajtó alatt is van és MAKKAI LÁSZLÓ munkájá
ban az Országos Széchényi-Könyvtár kiadásában rövidesen meg is 
jelenik, az antikvár-katalógusokban ajánlott és a könyvaukciókon el
ért árak feltüntetésével. Ez persze nem jelenti azt, hogy könyvbecslés 
most már e katalógus alapján elvégezhető, mert éppen a katalógusból is 
kiderül, hogy a piac árai időnként változók, az egyes könyvek iránti 
érdeklődés, vagy a közgazdasági helyzet, a könyvvásárlók, tudósok, 
gyűjtők anyagi helyzetének változása, a könyvek állapota s esetleges 
bejegyzései szerint. De MAKKAI könyve tájékozást fog nyújtani arról, 
hogy az elmúlt évtizedekben miképen értékelték a magyar könyv
piacon a forgalomban volt régi könyveket. TR. Z. 

Párizsi forma kötés» A Magyar Kurír 1822. évfolyamában olvasom 
„Jelentés. Hébe. Zsebkönyv 1823-ra, kiadta Igaz Sámuel. Hat részre metszett 
képpel, Villiers, Huit, Bája, Perger, Schnorr és Höfel János rajzolatjaik után 
Blaschke, Kovács s Höfel által; kéziratmásolatokkal és muzsikai darabbal; 
(mellette vagyon az 1823-ra szólló Kalendáriom, hasonlóul metszett czím-
képpel Lenhardtól); párizsi forma kötésben, aranyos metszéssel, tokban, velin 
papirosra nyomtatva 7 f V. Cz. (M. Kurir 1822. IL, 340.) „Auróra... 
1823-ra. Tíz rézre metszett képpel, G. M. Petrich és Schärmer rajzolatjaik 
után, Blaschke, Axmann, Höfel és Loos ál tal ; . . . Párizsi forma kötésben, 
aranyos metszéssel, tokban, velin papirosra nyomtatva. (M. Kurir 1822., 
II. 404.) 

A párizsi forma kötés a Hebe és Auróra selyemkötése, az elsó, finom, 
aranymetszésű, elegáns kötés, amely nagyobb számban került a könyvpiacra. 

TR, Z. 

Erdéllyi Magyar Hir-vivö. Der neue Kurier 1790. évi folyamának 
egyik mellékletében olvasom: 

„igyekezünk ezen folyó 1790-dik Esztendőben Áprilisnak harmadik 
napján el-kezdve, Júniusnak utolsó napjáig Újságainkat minden héten egy
szer Tsötörtök nap botsátani; Júliusban kezdjük minden héten két izben kül
deni, úgy-mint Hétfőn és Tsötörtökön... ezen Hir-vivőnek árrát oly kevésre 
szabtuk a' mint tsak lehetett. 

A' szebeni Elő fizető Urak mind a* Pénzt az Újságokért, mind pedig 
hozzánk tejendő Jelentéseiket [Tudósításokat] említett Hochmeister Márton 
Szebeni Könyv Nyomtatónál adják-be. 

Szeben, 18-dik Febr. 1790. 
Az Erdélyi Magyar Hírvivőt 
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