
tromozva.1) Menant azt is tudni véli, hogy Asur-bani-pal könyvtárosának 
Nisu-Duppisati volt a neve.2) Ez tévedés. George Smith3) egy helyének 
hibás olvastára megy vissza, amely azóta számos népszerűsítő dolgozatot 
eléktelenített. Smith ugyanis a calachi könyvtárról beszélve, azt mondja, 
hogy ezen irodalmi kincsek őrének nisu-duppi-satri volt a címe.

A királyi könyvtár legszorgalmasabb olvasója úgylátszik maga Asur- 
bani-pal volt. Egy helyt azzal dicsekszik, hogy olyan köveket is elolvas, 
amelyek a vízözön előtti korszakból származnak s hogy ebben a tekintet
ben versenytárs nélkül áll királyi elődei között.4) De valószínű, hogy köny
vei a korabeli írástudóknak ép úgy rendelkezésre állottak, mint Európában 
a renaissance-korban a fejedelmi gyűjtemények. Dr. Wallis Budge vélemé
nye szerint a Ninivében talált kétnyelvű szószedeteket a király egyenest a 
tanulók számára készíttette.5) Sayce6) egy homályos passzusból vont kö
vetkeztetés alapján azt állítja, hogy Asur-bani-pal könyvtárának olvasói a 
könyvtár őrétől úgy kérték ki a müveket, hogy egy agyagtáblácskára föl
jegyezték szakjelzésüket. Azonban Thiele és mások elvetik ezt a föltevést.7)

Gulyás Pál.

ANATOLE FRANCE MINT BIBLIOFIL

VILLA SÁÍD-ban egy vasárnap délelőtt P . . . 
N . . . akadémikus társa látogatta meg Anatole 
France-ot. Nem volt fogadónap és magunk ül
tünk hárman a földszinti szalon kis fülkéjében a 
Jeanne d’Arc gobeleine alatt. Mindenről beszél
gettünk már és éppen az időjárásrakerültasor, 
amikor az öregedő akadémikus rászánta magát 
és Racine egyik régi és ritka kiadását kérte köl
csön pár napra.

Anatole France arca fellángolt, elfehéredett, 
de szemében ötlet gyúlt :

— Meglepett, megriasztott, sőt megsértett, cher ami, őszintén megmon
dom. Avagy a szerelmesét merné-e egyik férfiú a másiktól kölcsön kérni?...

!) Zentralblatt. 1904 : 276—77. 1.
2) I. h.
3) Babylonian and Assyrian libraries. North British Rewiew. CII. köt. 1870. 313.1. 
á) Meissner i. m. 245. 1.
5) John Willis Clark: The care of books. Cambridge, 1907. 4. 1.
6) Babylonian literature. 9. és 73. 1.
7) Bruto Teloni: Libri, Documenti e biblioteche nell’ Antica Mesopotamia. Rivista 

delle Biblioteche. II. (1899) 148. 1.
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Párviadalra nem hívom : a mazarini kupola alá tartozunk mindketten . . . 
Az én Racine-ommal akar párszor együtt hálni, aztán majd egyszerűen vissza
hozza . . . Mintha ez így lehetséges lenne. Nem lennék igazi bibliofil, ha 
könyvet kölcsön adnék, de nem lennék megértő, ha Önnek nem ajándékoz
nám. Szüksége lehet rá, ha kéri. Nyugodtan elfogadhatja, bár ritka kiadás; 
ugyanezt ajánlották nekem a minap. Megveszem és „nous serons heureux 
tous les deux".

Az akadémikus kínos zavarban volt, alig akarta, de mégis elfogadta a 
szép ajándékot.

Mikor elment, a Mester el nem fojtható bosszúsággal mondotta:
— író írótól, bibliofil bibliofiltől : könyvet kérjen kölcsön ! . . .  Ez csak 

úgy lehet, ha a kölcsönkérő nem igazi író és nem igazi bibliofil . . . Van 
könyvtár és van könyves b o lt. . . Mily kicsinyes önzés ilyesmivel mást 
zavarni. A könyvet eldicsekedve megmutogatjuk ugyan, mint a szép sze
retőt, de jószántunkból oda nem adjuk másnak. Ezt a legcsekélyebb intel
ligenciájú gyűjtő is tudja.

Anatole France-nál vele született, vérében lüktető életszükséglet volt a 
„könyvszerelem". így nevezte ő maga, és hogy szépségérzésének tető
pontjaként komoly szenvedelme volt, azt nem egyszer láttam a legemberibb 
hévvel megnyilatkozni. Ö maga is vallotta:

— Könyvszerelmem, — úgy gondolom, — a legmélyebb és legváltozat
lanabb szenvedelmem. A könyvhöz sohasem voltam hűtlen. Ez az érzésem 
apai örökségem. Egyre erősödött, fejlődött, csiszolódott. Ha nem akar
tam volna, bizonyára akkor is, mint az iszákosság, a tehetség, vagy az 
eredendő bűnök igazságon alapuló legendája : véremben kering, agysejt
jeimet táplálja. Minden más érzésemen keresztül, bennem lüktet ez az 
„amour ardent“-ja a könyveknek.

Életemben még egypár igazi nagy bibliofillel találkoztam. Más termé
szetű ember volt mindegyik és könyvszeretetük is másképpen nyilvánult. 
Csak érzésük forrása volt egy, akármilyen más formában buggyant elő. Úgy 
néztem, mint az emberi lélek legtisztább kisugárzását.

A kalkuttai múzeum igazgatóságánál megismerkedtem dr. Bloch neves, 
német származású tudóssal, aki szintén szenvedélyes könyvbarát volt. Bib
liofil a szó legnemesebb értelmében. A legrégibb szanszkrit papiruszokat, 
az egyiptomi hieroglifek olvasását senki jobban nem ismerte, mint ő. Az 
indiai hajnalcsillag mindig a könyvei és porladozó papirusztekercsei közt 
találta. Pihenőjét, álmát: életerejét áldozta a szenvedélyéért. Sovány, szi
kár, aszkéta-képű ember volt, az Anatole France testet öltött Paphnuce-a, 
ki életét tudná kockára tenni bibliofil szenvedélyéért. így láttam egy na
pon, amikor a kalkuttai múzeum dragománja hírül hozta neki, hogy Bena- 
res közelében, fák közé rejtett, magányos villában, furcsa, különc angol 
gentleman halódik koleragörcsökben kínlódva. Az egész lakása tele van 
pergament és papirusz-szagú könyvekkel, tekercsekkel, amiket ha megérin
tenek, füstként száll belőlük a finom por. Bizony csak ez van körülötte és

159



semmi élő lény, mert szolgái,a ragálytól félve, elszéledtek. Dr. Bloch azon
nal oda akart sietni a halódó kolerás beteghez. Missziójának fogta fel, hogy 
fertőtlenítse és megmentse a bennszülöttek elégetésétől a régi, talán való
ban nagyon ritka papiruszokat és pergamenteket és ki tudja mily régi-régi 
könyveket. Bibliofil szenvedélye oly magas lánggal csapott fel, hogy saját 
életével cseppet sem törődött. Kollégáinak és barátainak egyre azt hajto
gatta : az értékes, a különös érdekességű régi írásokat mindenáron meg kell 
menteni. Ha ő el is pusztulna, ezeket már rendben fogja hagyni, összeszedi, 
elrendezi, fertőtleníti. És nehogy valamit is elégessenek közülük. Egyedül 
az ő hullája nem fontos, azt elégethetik nyomban, azzal nem kell vesződni.

Csaknem így történt. Dr. Bloch, minden lebeszélés ellenére, nyomban útra 
kelt a halódó kolerás beteg elhagyott villájához. Az öreg angol tudóst már 
halva találta a kerti fasorban. Az egész villát, különösképpen a könyveket 
és irományokat fertőtlenítette. És éjjel-nappal dolgozva, kutatva a sok ér
dekes könyv közt megtalálta: a legrégibb Biblia- és a legrégibb Shakespeare- 
kiadásokat és felfedezett ennél is értékesebb és régibb pergamenteket, 
papiruszokat, pálmalevélre karcolt, santálfába rovott sok százados írást. 
De túlfeszített gyors és mohó munkájába belebetegedett. Csaknem halott
ként szállították vissza Kalkuttába, ahol aztán hónapokig feküdt a kórház
ban élet és halál közt. így fizette meg, csaknem az életével, a ritka értékes 
gyűjteményt, amit aztán az angol állam a kalkuttai múzeumnak ajándéko
zott elismerésként a dr. Bloch áldozatkész fáradozásáért.

Egy másik különös és különc bibliofillel Birmában, Rangoon fővárosában 
ismerkedtem meg. Itt találkoztam a kis asztmás, ideges, vézna gyermek
testalkatú tudós bibliofillel, Mister Edouard Liesten-nel, a rangooni angol 
könyvtár igazgatójával. Asztalszomszédom volt, szűkszavú és magábamé- 
lyedt, alig szóltunk a legkötelesebb udvarias formán kívül egymáshoz. De 
amikor megtudta, hogy ismerem és nagyrabecsülöm dr. Blochot, egészen 
felélénkült. Kérdezősködött legújabban felfedezett könyveiről. Beszélt az 
igazgatósága alatt álló angol könyvtárról. Meghívott, nézzem meg könyv
tárát és ha kedvem tartja, dolgozzak ott délelőttönként. Ettől kezdve na
ponként láttam a szelíd és csendes tudóst,«aki csak könyveinek élt. Ott 
lakott köztük, a könyvtár épületében, egyedül öreg szolgájával. Szenvedé
lyes ragaszkodással rendezgette, rakosgatta könyveit. Két melléje rendelt 
hivatalnokát állandóan szabadságolta, mert nem találta őket igazi bibliofi
leknek és nem szerette, ha a könyvekhez nyúltak. A ritka és szép példányo
kat elrejtette, nehogy valakinek oda kelljen adnia. Amikor mégis könyvet 
adott ki a könyvtárból, ez nagyon nehezére esett. Kérte, vigyázzanak a 
könyvre és ő maga csomagolta be a leggondosabban. Ha visszahoztak 
könyvet, aggódó szeretettel vizsgálta: nincs-e megrongálva?

Egy reggel zárva és lepecsételve találtam a könyvtárt.
Az öreg szolga meglátott és feldúltan sietett hozzám. Elmondta, hogy az 

éjjel, amíg ő nyugodtan aludt, rettenetes dolog történt : szelíd, jóságos gaz
dája embert ölt. Egy betörő, aki pénzt, vagy ékszert sejtett a kazettában,
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amelyben szanszkrit tekercsek és egypár ritka könyv volt elzárva, el akarta 
lopni azt a tudós ágya mellől. De ez felébredt álmából és féltett könyvei 
miatt dulakodásra került a sor. A betörő földreteperte az öreg tudóst és 
hóna alatt a könyves kazettával már mászott kifelé az ablakon. Ekkor a 
tudós minden erejét összeszedte és az ablak vasrúdjával utána sújtott a be
törőnek. Halántékon találta. Megmentette könyveit, de elájult, amint meg
látta, milyen áron. Hajnalban ott találták egymás mellett a két elnyúlt em
bertestet. A tudós ujjai görcsösen szorították a kazettát. A kórházban az 
orvos szedte ki kezei közül.

Néhány nap múlva valamennyiünket, akik ismertük a kedves, szelíd bib
liofilt, Mister Edouard Liesíen-t, nagyon megrázott halálának a híre. Régi 
szívbajával a kiállott izgalmakat nem bírta túlélni.

Egyszer munkaközben, a Villa Said áhítatos, nagy csendességében el
mondottam Anatole France-nak a birmai bibliofil tragikusan szomorú tör
ténetét. A Les Anges regényét írta éppen akkor, amely csak később kapta 
a La révolte des Anges címet. Különösebben érdekelte éppen ezért ez a 
történet. Sariette-t, a d’Espervieu család könyvtárosának alakját formázta 
ez időben nagy gonddal és szeretettel : teremtette a saját képmására.

— Sariettembe, — szólt elbeszélésem után, megörülve, — most a saját 
érzéseimen és meglátásaimon keresztül ez a szomorú véget ért, rokon
szenves Mr. Edouard Liesten is bele lesz gyúrva és alakot fog nyerni. . . 
Sariette érzései, enyhe derűje, bús tépelődései, könyvrajongása — mon
danom sem kell, — az én régi könyvtárosi és lektori, fiatalkori életem 
utánérzései és átplántálásai a csendes öregségbe, — amely mégsem tud 
csendes és lehiggadt lenni, mert a régen kiégett szenvedélyek is fűtik. Sa- 
riettem tehát megvolt saját magamból, a látottakból, elgondoltakból ösz- 
szetéve. De hiányzott a történetem hozzá. Most megtaláltam. Nem lesz 
ugyanez. A természetet sem kell élethűen másolni. A saját gondolataimat 
át fogom formálni. Csak az alapja marad meg: Sariette könyvszerel
méért embert fog ölni, és ebbe belepusztul ő maga is . . . írásaimban új 
gondolat többször született a mások elbeszélése nyomán. De még gyak
rabban a saját magam elbeszélései, tréfás történetei, vagy meséi után. 
Ezért szerettem és mulattatott, ha elmondhattam meséimet, tréfás meg
történt és meg nem történt történeteimet, amiket legszívesebben mindig 
egy kicsit változtatva, másképpen beszéltem el. Megfigyeltem, érde
kelt: mit szólnak hozzá mások? . . .  Ez adta az újabb fordulatokat, élén
kítette ötleteimet, csiszolta mondanivalóimat. Nem egyszer így mesélgetve, 
játékos kedvvel incselkedve szedtem ki az emberekből a véleményüket 
olyan dolgokról is, amikről különben nem szívesen mondják meg az igazat. 
Pokoli szórakozás volt, hogy néha így miket tudtam meg. Ezeket felhasz
náltam írásaimban embereim jellemzésénél. És örömöm telt benne, ha kissé 
gúnyolódtam. L’ironie est la joie de la sagesse.

Szép, öreg könyvei közt gyakran elbeszélgettünk így meghitten, őszin
tén munkaközben. Ez volt a Mester pihenője és frissülése. Ilyenkor szíve
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sen tervezte és örömmel beszélt róla, hogy ha megírta regényét és ha 
visszatérünk az olaszországi utazásból, amelyet egészségi szempontból 
és elszórakoztató pihenésül javasolt orvosa, — akkor egész könyvtárának 
a katalógusát revideáljuk. Hozzájegyezzük az utolsó pár év alatt szerzett 
könyveket és ezek miatt átrendezzük az egyes polcokat. Határtalan ér
deklődéssel vágytam erre a kíváncsiságomat izgató, megtisztelő munkára. 
Igazán megtisztelő munkára, mert a Mester, aki egyre jobban megbecsülte 
könyveit, érinteni sem engedte őket „seulement les érudits" kezektől. Hogy 
könyveit, a legféltettebbeket is ismerjem, ő maga növelte vágyás kíván
csiságomat. Több ízben ilyesmiket mondott :

— Az értelmi életet élő ember sok mindent nélkülözhet többé-kevésbbé 
könnyen, de ha könyveiről kellene lemondania : inkább életét adná oda. 
Könyveimnek hipnotikus az erejük, jobban ragaszkodom hozzájuk, mint az 
élethez. Sok minden elhagyott, — a fiatalság is, — sok mindentől eltávo
lodtam magam is, de a könyv hű maradt és hű maradtam én is hozzá . .  . 
Milyen jó lesz, ha átrendezgetés közben megmutogatom a legszebbeket, a 
legérdekesebbeket. Ujjaimmal valamennyit végig fogom cirógatni.

És naponta annyi mindenföléhelyező szeretettel beszélt könyveiről és 
a könyvről, amelyet „úgy kell érinteni, mint a buzgó hívek az imakönyvet",
— hogy már alig vártam a könyvtár-rendezést. De a könyvtárát mégsem ren
dezhettük együtt. Értékes, ritka és féltett könyveit nem érinthettem annyi 
kegyelettel és áhítattal, mint a buzgó hívek az imakönyvet, — haza kellett 
jönnöm. És amikor már itthon voltam, jött a háború.

Csak úgy nagyjából tudom, mi volt a könyvtárában. így nem is adha
tok erről részletes, kimerítő leírást; inkább csak arról szólhatok, milyen az
6 igazi, nagy könyvszeretete és hogy sok könyve közül melyiket tartotta 
leggyakrabban íróasztalán, vagy olvasással átvirrasztott éjszakákon az 
ágya melletti kisebb könyvállványon. A franciák közül: Voltaire, Renan, 
Rabelais abban az időben állandóan az íróasztalán állottak. A többi ked
ves könyve vágya, szeszélye, vagy valami gondolata kapcsán került oda. 
Gyakran láttam ott Racine-t (Fédre tragédiáját csaknem könyv nélkül tudta), 
Villon-t, Ronsard-t, Corneille-t, Boileau-t, Fénelon-t, Sainte Beuve-t, Dide- 
rot-t, Pascal-t, Rousseau-t, Moliére-t, sőt La Fontaine meséit is. És igen 
sok más kedvenc könyve volt, ami nem tartozott a francia irodalomhoz. 
Különösen szerette és nagyon sokat forgatta a görög és latin bölcseket 
és költőket. Ágya előtti állványán ott sorakoztak: Sokrates, Sophokles, Ci
cero, Livius, Petronius, Tacitus, Seneca, Plató, Homeros, Vergilius, Horatius, 
Ovidius, Dante, Petrarca és Euripides. Euripidesből minden este olvasott és 
nem egyszer megjegyezte : „Racine l’a souvent imité, mais avec quelle 
grâce et quelle intelligence..." Olvasása is egyéni volt. Más mint a másoké. 
Már a könyvet úgy fogta kezébe, hogy a figyelő azonnal felismerhette 
benne a legtökéletesebb bibliofilt. Két kézzel, szive felett tartotta a köny
vet, gyöngéden és féltve, mint a törékeny virágszálat, nehogy finom szirma 
megsérüljön, — sohasem fogta csak félkézben, vagy éppen visszahajtva.
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Ha lapot fordított, óvatosan a térdére helyezte. A behajtott laptól és a 
szamárfültől módfelett irtózott, úgy, mint írásközben a felkiáltójeltől, amit 
„nagyigényü ostobaságának nevezett. És nem akarta még a felkiáltójel 
hangosságát sem elviselni, a halk és okos szónak adott előnyt. És mikor 
megmondottam, hogy a könyvlap behajtogatott szélét „szamárfülnek" ne
vezik magyarul, igen invenciózusnak találta az elnevezést és azt fűzte 
hozzá: „Okos és tehetséges emberek nyelve az, amely így megadja a szó
nak átvitt helyes értelmét. Szamárfület valóban csak a szamár csinálhat." 
Szeretett így eltréfálni és játszani a szavakkal, a szavak sokféle színével, 
hangzásával, értelmével. És ha magyarul (mert így kívánta) Adyt olvas
tam neki (amit olvasás közben le is fordítottam), azt szokta mondani: a ma
gyar szó szép barbár muzsikája: erős napsütést, vad vizek zuhogását, 
mennydörgést érzékeltet különösen csengő melodiás ritmusban. Még oly 
tiszta, őserejü, kiforratlan, hogy magát a természetet szólaltatja meg. Itt 
jegyzem meg: magyar könyve is volt Anatole France-nak. Én megsze
reztem és összegyűjtöttem számára, nyolcvanadik születésenapjára, regé
nyeinek csaknem valamennyi magyar fordítását.

Több mint egy évtizeddel ezelőtt, abban az időben, amikor naponként 
láttam és munkájában kegyeletes, nagy szeretettel segítségére lehettem, — 
angol írókat csak ritkán olvasott. De ott voltak íróasztalához nem mesz- 
sze egy hatalmas polcon: Shakespeare,Byron,Milton,Popé,Bacon, Burns. 
Akkoriban — mert a Párizsban időző Ferrer, akit kedvelt és becsült, gyak
ran látogatta és könyveket hozott neki, — spanyol írók és költők könyveit 
olvasgattuk fordításban: Calderon, Cervantes, Espartero, Francisco de Riója, 
Narvaez, Manuel Toy, Louis de Gongora és José Zorrilla írásait. A régi né
met irodalom sem hiányzott könyvtárából, Goethe és Schillerig minden 
érdemesebb német író, költő, tudós, filozófus, kritikus írása ott volt a 
polcán. Kant-ot idézte és szerette. Fiatal korában, amikor, mint ő maga 
mondta „könyvtáros és lektor volt" (a Lemerre könyvkiadó lektora), — so
kat olvasott német íróktól, de csak fordításban, mert anyanyelvén kí
vül élő nyelvet nem beszélt. Annál teljesebb volt ó-görög és latin nyelv- 
ismerete. Angolul és olaszul olvasott, de beszélni nem szokott. Öregségére 
pedig, — ahogy másfél évtizeddel ezelőtt mondotta, — amikor már takaré
kosan kell bánni a hátralevő idővel: visszatért legifjabb évei szerelméhez, 
a „Le Génie Latin“-hez. Anatole France-hoz, aki maga is latin szellem, 
természetes, hogy a latin szellem állt a legközelebb. A legszíveszerintebb 
könyvei mindig a Génie Latin termékei voltak. De az északi népek irodal
mának számottevő könyvei mégsem estek ki érdeklődésének köréből.

Dolgozószobája fala ki volt tapétázva könyvekkel. Dolgozó és hálószo
bája közt pedig (mielőtt az egész Villa Said-beli villáját teljesen át nem 
alakították) egy könyvtárszoba volt. A lépcsőház falaiban is könyvszekré
nyek beépítve. És könyv volt mindenfelé, minden falon, ahol csak elfért, 
az egész épületben, itt-ott egy-egy szép keleti szőnyeggel függönyként el
takarva. És több, különben alig használt szobában, formás, stílusos szek-
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rénykékben könyvek voltak elrejtve a nem hivatott szemek elől. Egy-egy 
nagyon kedves írójának a művei, egy-egy munkájához szükséges össze
gyűjtött írások és könyvek állottak ezekben a szekrényekben. így volt egy 
ilyen szekrénye Rabelais címerével és tele csak Rabelais könyveivel és a 
reá vonatkozó adatokkal, írásokkal. És volt egy másik Jeanne d’Arc-címe- 
res, ebben Jeanne d’Arc-ról írott könyvek és valamennyi az orleansi szűzre 
vonatkozó dokumentum. Egy harmadikban pedig a legféltettebbek, a leg
régibb és legritkább kiadások: Lucretius és Dante első kiadásai (Casella 
nápolyi kiadójának ajándéka). Aztán a híres Dina Mózes héber tudós egy
kori gyűjteményéből sok utánjárással és fáradsággal Pronté estampe ke
reskedő (a Mesternek hűséges jó embere) segítségével megszerzett érde
kes ritkaságok: juhbőrés faraó-fügefa levelekre írt aramenus és szamaritá
nus szövegek, egyiptomi és syriai különösen ritka és becses írások.

Századok és évezredek tömjénfüstként szálló finom porában, régi köny
vek lélekzetvisszafojtó csöndjében láttam Anatole France-ot naponként. 
Hajdani görög bölcs pentelikoni kőből kifaragott képmásaként, szép, már
ványfehér öreg fejével a sok könyv között. Öt láttam a legcsudálatosabb, 
a legérzékenyebb bibliofilnek. Hittem ezt és éreztem is. Ö csakugyan köny
vek közt született. Könyvek közt nőtt fel apja könyvesboltjában. És később 
is, felserdült ifjú korában könyvek közt élt a Luxembourg-könyvtárban, ahol 
Leconte de Lisle alatt állása volt és ahol, amint ő maga szerette emlegetni: 
„A nyitott ablakon át rigók füttyentettek be csalogatni a Senatus ódon köny
vei mellől, a napos kert virágágyai közé, ahol ifjú párok sétálgattak karöltve. “ 
És könyvek közt tudjuk ezután is, mint a parnasszusi költők kiadójának, 
Lemerre-nek lektorát. Már mint írót, kritikust, könyvgyüjtőt, őszinte, komoly 
bibliofilt, akit bölcsőjétől-koporsójáig el nem hagyott a könyv. Mert köny
vek közt élt utolsó éveiben, bölcs, rezignált, nyugalmat kereső öregsé
gében is. Anatole France könyvek közt született, élt, könyveket írt, köny
vei közül szólította el a halál.

Ez év tavaszán, — 1924-ben, — amikor nyolcvan éves korában meglá
togattuk, még mindig könyvei közt láttuk. Dolgozószobájában éppen olyan 
sorrendben, elrendezésben találtam könyveit, mint amikor köztük ülve a 
Les Anges regényét írta. A padlótól a mennyezetig éppen úgy állottak 
szép sorjában egymás mellett a művészi kötésű, sötét fedelű könyvek, 
mint azon a napon, amikor ott hagytam őket. Csak maga a Mester : Ana
tole France változott meg, hogy belénk markoljon fájdalma az emberi 
múlandóságnak a tárgyak állandóbb létezése felett. A könyv él száza
dokon, évezredeken keresztül, amikor már az agy, amelyben gondolata 
megfogant és a kéz, amely a gondolatot közvetítette, réges-régen elpor
ladt . . . Hol vannak azok a bibliofilek, akik megőrizték számunkra a leg
ritkább, legérdekesebb és a legrégibb könyveket?... Úgy elhamvadtak, 
mint azok, akik megírták számunkra. És akármennyire is a dolgok megszo
kott rendje ez: bele tudunk-e minden fájdalom nélkül törődni? . . .  És 
mert: nem, e fájdalomból születik szakadatlan lánca az új és újabb köny
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veknek. Meghalt és születő gondolatok örök kapcsolata a könyv. A soha 
nem szűnő emberi gondolat terméke . . .

A bibliofil Anatole France mellett bibliofil érzések sarjadtak bennem is. 
Jó volt viszontlátni, ismét előttem sorakozva, a régi görög és latin költők, 
bölcsek, tudósok írásait; szanszkrit és perzsa papiruszokon az évezredek 
előtti tanításokat: hindu filozófusok,költők, mesemondók, japán és kinai írók, 
természettudósok müveit; egyiptomi hieroglifeket, semitáktalmudjáts a régi 
európai irodalom kiválóságait. Minden nagy gondolatot, ami valaha emberi 
agyban termett, amit valaha emberi kéz leírt Voltaire-ig, vagy még egy szá
zaddal későbbig, Balzacig. Csak eddig terjedt Anatole France irodalomsze- 
retete. Modern könyv nem volt könyvtárában. És, ha mai íróról kérdez
ték véleményét, azt mondotta: „Nem ismerem a modern irodalmat." Pedig 
minden megjelent érdemesebb új könyvet elolvasott, minden folyóiratot 
figyelmesen átnézett, de aztán hagyta elkallódni őket, nem tette a könyv
tárába. Mégis egyre azt mondotta, nem ismeri a modern irodalmat. Még ne
kem is azt mondotta, aki pedig frissen érkezett új könyveit vágtam fel, de 
aztán hozzátette: „Amit igazán és nagyon nem szeretünk, azt nem ismerjük, 
bizonyos távolban marad mindig tőlünk. És mivel megértő szeretettel a 
modern irodalmat nem tudom felfogni, hogyan mondhatnék ítéletet felőle?" 
Ilyen bölcs, mértékletes, saját magát is bíráló volt mindig kritikájában. 
Nem kicsinyeit, nem túlzott, bár hevülékeny, lelkesedő természetű volt, 
ítéletének mérlegét egyensúlyban tartotta. Sohasem láttam elfogultnak, 
türelmetlennek, a legkevésbbé rosszindulatúnak, sem irodalom, sem mű
vészet, sem más emberi törekvéssel szemben.

Nemcsak a ma irodalma, hanem a ma művészete is távol állott tőle. És 
nem volt ízlése szerint való a mai építkezés, a mai bútor, a mai robotos, 
elmélyedés nélküli élet. Nem tudta még gondolatban sem magát beleélni 
a jelenbe. Vagy a régi múltba vonult erősen vissza, vagy az utópiás jö
vendőhöz menekült. Csak éppen a vajúdó ma volt teljesen idegen és szép- 
ségtelenül kietlen számára. Régi könyvek, régi műtárgyak, régi bútorok 
közt élt. Lúdtollal írt gyertyavilágnál és öreg kandallójában nagy fahasá
bok égtek. így fordult el a jelentől a jelenben.

Kémeri Sándor.
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