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Végleges ítéletet a kötetről, amely csinos külső kiállításában teljesen 
hozzásimul az előző évfolyamokhoz, csupán a II. füzet megjelenése után 
mondhatunk. Adja az isteni Gondviselés, hogy az a II. füzet PASTEINER 
körültekintő, szakavatott szerkesztésében a jelen súlyos gazdasági válság 
dacára is mielőbb napvilágott láthasson s maradéktalanul feltárhassa az 
ezer sebtől vérző csonka hazában heroikus kitartással folyó tudományos 
munka eszközeit. GULYÁS PÁL. 

A Fővárosi Nyilvános Könyvtár Értesítője. 1930. Üj 
folyam. 10. kötet. Budapest, 1931. Bp. Szfőváros Házinyomdája. 
217 1. 8. r. 

A Fővárosi Könyvtár évenként egy kötetbe egyesített négy füzetben 
adja ki Értesítőjét, ez egyszersmind az illető év szerzeményeinek váloga
tott jegyzéke is, melyet ENYVVÁRI Jenőnek a könyvtár igazgatójának 
érdekes és statisztikai kimutatási kapcsán tanulságos jelentése előz meg. 
Az 1930. évi jelentésben foglaltakból csupán két sajnálatos és két örven
detes dolgot kívánunk kiemelni. Sajnálatos az, hogy a főváros autonómiájá
nak új körülírásával kapcsolatban a könyvtári bizottságot is leépítették, 
amelyért annyival nagyobb kár, mert az «mindenkor a legnagyobb hozzá
értéssel s a kultúra nagy szeretetétől áthatva» minden törekvésében támo
gatta a könyvtár igazgatóját s hervadhatatlan érdemeket szerzett magának 
a főváros könyvtárügyeinek nagyarányú kifejlesztése körül. A másik 
sajnálatos dolog a javadalom csökkentése. Örvendetes dolog, hogy a régi, 
gróf Károlyi-utcai könyvtárhelyiségekből az új könyvtári palotába (ennek 
megszerzése is a leépített könyvtári bizottság munkájának eredménye) 
való átköltözés céltudatos és gondos előmunkálatai befejezésükhöz köze
ledtek. A másik örvendetes eredmény pedig az, hogy úgy a központ, 
mint a fiókok egy rendkívül nagy olvasótermi és kölcsönzési forgalmat 
bonyolítottak le kifogástalanul. A könyvtár életét néhány lekerített szám
mal kívánjuk sommásan jellemezni. A központ 10.000, a fiókok 27.000 
kötettel gyarapodtak. A központ olvasótermében 107 ezer, a fiókokban 
77 ezer kötetet olvastak, ezzel kapcsolatban a központtól 45 ezer, a 
fiókoktól 895 ezer kötetet vettek kölcsön, úgy hogy az egész Fővárosi 
Könyvtár összes forgalma egy és egynyolcad millió kötetet tett ki. 
Az Aktuális kérdések irodalma c. bibliográfiákból a Munkaidőről, továbbá 
GOLDMARK Károlyról adták ki a 48. s ill. a 49. számú füzetet, amelyek
ről megjelenésükkor megemlékeztünk. I. K. 




