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túra csődje imbolyog. Az egész mű 
torz enciklopedikus kísérlet, hogy 
egy groteszk, kínos, szinte véres szin-
tézisben egész, kultúránkat — nagy 
egyéniségében, szellemi és társadalmi 
áramlataiban — átfogja és pőrére 
vetkőztesse. 

Góg, e különc amerikai milliomos 
— Papini e fiktív egyéniségen át néz 
bele a mai szellemi és anyagi tohuva-
bohuba — elméje megőrizte azt a 
nyílt üdeséget, melyet a kiszélesült 
és változatos műveltség mindig meg« 
gyöngít. Erősen paradox és aforisz-
tikus megfigyeléseit raj ta keresztül 
közli a szerző a tőle egykori művei-
ben megszokott enciklopedikus szán-
dékú, de sokszor csak a jobbfajta 
zsurnalizmusig jutó módon, amely-
nek semmi köze sincs az igazi tudós 
pedáns és technikai merevségéhez. 
Különösen érdekesek képzelt inter-
jui, melyben kényelmesen mondhatja 
el közvetett módon véleményét Le-
nin-, Freud-, Wells-, Fordról stb. 

Papini e könyve minden különc-
sége mellett is halálosan komoly 
könyv, helyenként igazán megren-
dítő vallomás kora dekadenciájáról, 
«mely századunk falára a pusztulás 
dermesztő próféciáját írja». Ez az 
érzés viszi és vezeti át alakja végletes 
individualizmusát egy mély, benső 
közösségérzésig, mely egyhelyütt meg 
rázó szavakban tör föl : «Nincs út a 
menekülésre. Még a legteljesebb ma-
gányban is borzalommal érzem, hogy 
atomja vagyok egy hegynek, sejtje 
egy álomnak, cseppje egy tengernek. 
Lelkemben és testemben a holtak 
öröksége él ; gondolatvilágomat az 
élőknek és elköltözötteknek köszön-
hetem . . . Mindazt, amit tudok, má-
soktól tanultam. Mindaz, amit fel-
használok, másoknak a munkája — 
s mit jelent az, hogy megfizettem? 
A munkás, az iparos, a művész nél-
kül meztelenebb volnék Kalibánnál és 
Robinsonnál. Ha mozdulni akarok, 
gépekre van szükségem, amiket nem 

én gyártottam s amiket nem az én 
kezeim vezetnek. Kénytelen vagyok 
egy olyan nyelvet beszélni, amit nem 
én találtam fel. És elődeink tudto-
mon kívül rám kényszerítik az ő ízlé-
süket, érzéseiket, és előítéleteiket . . . 
Hozzátartozom egy osztályhoz, egy 
fajhoz, egy néphez és soha sem fogok 
tudni kibujni, akármennyire is aka-
rok, ezekből a nem általam megvont 
határokból.Minden gondolatom vissz 
hang és minden cselekedetem plá-
gium. Elűzhetem magam mellől az 
embereket, de nagyrészük láthatat-
lanul tovább fog élni bennem a ma-
gányban is. » 

Innen, ettől az érzéstől, hogy én, 
gőgös egyén, csak megfizethetetlen 
adósságok halmaza vagyok, már csak 
egy lépés a teljes emberi szolidaritás 
a nagy, egyénfölötti, objektív érté-
kek fölismeréséig, amely oly meg-
ejtő egyszerűséggel oldja föl a könyv 
helyenként riasztó hatását egy sze-
gény leányka tiszta szánakozásában, 
egyszerű fekete kenyere adományá-
ban. 

A fordítás az eredeti majdnem 
minden stílusszépségét visszaadó bra-
vuros munka. Katona Jenő. 

A Fővárosi Könyvtár egy esztendeje. 
Alig van ma Magyarországon tu-

dományos intézmény, amely a nagy-
közönség előtt annyira népszerű 
lenne, mint a Fővárosi Könyvtár. 
Bátran elmondhatjuk, hogy Buda-
pest könyvtárlátogató közönségének 
nagy része a Fővárosi Könyvtárból 
szerzi be olvasmányait. S a mai sze-
gény időkben, amikor tudományos 
intézeteink fillérekből tengődnek s a 
sorozatos fizetéscsökkentések a kö-
zéposztály maradék anyagi képes-
ségeit is kimerítették, mérhetetlen 
jelentősége van ennek. Rövid negyed-
százados élete folyamán a Fővárosi 
Könyvtár a budapesti középosztály 
szellemi ellátásának legfontosabb köz-
ponti intézménye lett. A magyar 
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könyvtárak között ugyanis ez az 
egyetlen nyugateurópai értelemben 
vett könyvtár, amely hivatását a 
nagyközönség gyors és irányító ki-
szolgálásában látja. Adminisztráció-
ját ezért minden terhelő sallangtól 
megszabadította s kitűnő katalógus-
rendszere segítségéval a könyvet a 
legrövidebb úton juttatja el az olvasó-
hoz. Évről-évre, ahogy a gazdasági 
viszonyok romlottak s a könyvek ára 
nőtt, nőtt a Fővárosi Könyvtár szo-
ciális jelentősége is. A háztartásokban 
egyre kevesebb pénz jutott könyvre s 
egyre többen szorultak rá a kölcsön-
könyvtárra. S a Fővárosi Könyvtár 
mindent megadott olvasóinak. Köz-
pontjában szakkönyveket a kutató-
nak, 13 fiókkönyvtárában szépirodal-
mat és népszerű tudományt a nagy-
közönségnek. 

Nagy érdeklődéssel olvassuk most 
a Fővárosi Könyvtár legújabb év-
könyvét, amelyben Enyvvári Jenő 
igazgató intézete mult évi munkássá-
gáról számol be. Megtudjuk, hogy a 
könyvtár 20.503 kötettel gyarapo-
dott 1932-ben s 1,150.000 kötet köny-
vet kölcsönzött ki. Míg 1920-ban na-
ponta átlag 914 darab könyvet vittek 
el — az érdekes táblázatok szerint — 
a Fővárosi Könyvtár kölcsönzőiből, 

addig az 1932. év folyamán 3.885 kö-
tetet tett ki az átlagos napi forgalom. 
Ez a két szám frappánsan mutatja a 
könyvtár fejlődését az utolsó évtized-
ben. S még többet mond, ha ezzel 
szemben azt nézzük, hogy a könyv-
beszerzés budgetje viszont a jelentés 
évében is 60.000 pengővel megfogyat-
kozott. Apadó erőforrások között 
gyarapodó élet ! Ezt kevés intézmény 
produkálja manapság. Ehhez messze-
látó koncepció, számító költségelő-
irányzat és a feladatokban felolvadni 
tudó hangyaszorgalom kell ! 

A hivatalos közlemények sorát két 
tanulmány teszi színessé Kelényi B, 
Ottó értekezése Erhard Schön ma-
gyar vonatkozású metszeteiről és 
Koch Lajos essay-je Brahms centen-
náriuma alkalmából. A tartalmas Év-
könyvet az új szerzemények váloga-
tottjegyzéke zárja be, amely szakokra 
osztott rendjével és magas szempon-
tokat tükröző felépítésével nemcsak a 
könyvtár gyüjteményének szellemi 
strukturájáról ad képet, hanem a mai 
tudományos irodalom nemzetközi 
irányvonalairól is. 

Az a munka és az a nívó, amely 
ennek a beszámolónak minden sorá-
ból árad, megérdemli a legnagyobb 
elismerést. — ő — 

Olvasóink kívánságára új évfolyamunk regényét külön mel-
lékletben adjuk. A fiatal írónemzedék egyik legtehetségesebb tag-
jának, D ék dny Andrásnak a «Halászok éneke» című regé-
nye önálló melléklet formájában csatlakozik számainkhoz. Olvasóink 
kivehetik és ha a mii befejezést nyer, külön köttethetik. amivel könyv-
tárukat értékesen gyarapítják. 




