
Egy főúri palota átépítése az Országos Műszaki Könyvtár 
számára 

I. 

Az Országos Műszaki Könyvtár alapításának 75. évfordulóján a Múzeum 
utca 17. számú egykori főúri palotába költözik három jellegzetesen könyvtári 
osztályával (feldolgozó, olvasószolgálati és folyóiratosztály), valamint Szaba
dalmi Tárával. A könyvtár műszaki dokumentációs, nemkülönben fordí
tási osztálya a mikrofilm- és fotólaboratóriummal, továbbá a gazdasági 
osztály, a módszertani csoport és a könyvtár vezetője a titkársággal már 
hosszabb-rövidebb idő óta (egyes részlegek már több mint két év óta) az új 
épületben működnek. 

A könyvtár elődjét, a Technológiai Iparmúzeum Könyvtárát TREFORT 
Ágoston kultuszminiszter, a múlt század nagy reformnemzedékének egyik 
jeles képviselője alapította 1883-ban ,,az iparfejlesztés céljaira, az iparosok 
oktatására, okulására, tanulásának előmozdítására". Az Iparmúzeum s annak 
könyvtára a Kerepesi ú t 9. sz. alatti ún. ,,Beleznay-kert" épületében kapott 
szállást.1 

Alig két évvel az Iparmúzeum alapítása után TREFORT a József körút, 
Népszínház utca és Csokonai utca által határolt telket jelölte ki az Iparmúzeum 
s a vele egyesített Állami Közép-Ipartanoda új székházának céljaira, s az 
épület tervezésével HAUSZMANN Alajos műegyetemi tanárt , műépítészt bízta 
meg. 

Az új épület puritán egyszerűségű nyers téglafal-homlokzattal, olasz 
renaissance ízlésben, gazdag terrakotta dísszel és szép loggiákkal 1889-ben 
készült el. A könyvtár az épület földszintjén kapott szállást. 

Háromnegyed évszázados fennállása során a könyvtár kérlelhetetlen 
következetességgel, szervezeti és állománybeli növekedésének, valamint 
látogatottságának arányában egyre több területet foglalt el. Birtokába vette 
fokozatosan az épület József körúti szárnya egész első emeletének utcai és 
udvari helyiségeit. Mégis állandó területi válságokkal küzdött. Ez a válság 
már a harmincas évek első felében súlyos jelenségként gátolta a könyvtár t 
munkája, társadalmi feladata jó végzésében. 

Különösen nehézzé vált a könyvtár helyzete a felszabadulást követő 
években. Állománya és olvasóforgalma igen nagy mértékben megnövekedett : 

1 Az épület a mai Rákóczi út 5. sz. (volt Pannónia Szálló) helyén állt, az egykori 
Nemzeti Színház mögött. A Beleznay-kert a múlt század hatvanas éveiben s azt követőleg 
„afféle falusi kúria volt, a kastélyszerű ház előtt rácsos udvarral, mely a Kerepesi-útra 
nézett". (Thespis kordéja Pest-Budán. A régi Pest-Buda. Hasznos mulatságok. 4. Bp. 
1957. Bibliotheca.) Megemlékezik róla JÓKAI is Rab Ráby c. regényében. 

[* 
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a második világháború előtti idők csúcsforgalmának több mint a háromszoro
sára! A legnagyobb forgalmú januári—februári hónapokban mérnökök, 
technikusok és ipari szakmunkások, nemkülönben műszaki egyetemi hall
gatók hosszú sora állt a ruhatár előtt, felszabaduló olvasótermi ülőhelyre 
várva. A helyszűke nehézségeit csak tetézte a Technológiai Könyvtárnak 
önálló (a Technológiai Anyagvizsgáló Intézettől független) kulturális intéz
ménnyé válása. A válság teljessé vált, midőn a könyvtár és a Műszaki Doku
mentációs Központ „Országos Műszaki Könyvtár" elnevezéssel egyetlen 
szervezetté, a műszaki tudományok nyilvános jellegű tudományos alapkönyv
tárává, műszaki dokumentációs központtá s a vállalati műszaki könyvtárak 
hálózati központjává alakult. A szervezetileg könyvtári „nagyüzemmé" 
alakult intézmény nem kevesebb, mint négy, egymástól nagyobb távolságban 
levő épületben helyezkedett el2. 

A területi szétesettség hovatovább bénítólag hatot t az ország egyik 
legnagyobb műszaki könyvtárára és műszaki dokumentációs központjára. 
Ez a jelenség azért volt nagyonis figyelemre méltó éppen hazai iparunk 
műszaki fejlesztésének időszakában, mert a könyvtár feladata, hogy gazdag 
hazai és külföldi műszaki könyvállományával, értékes és rohamos mértékben 
gyarapodó folyóirattárával, műszaki folyóiratcikk-fordítási gyűjteményével, 
több mint 5 millió hazai és külföldi szabadalmi leírásból álló Szabadalmi 
Tárával, széleskörű műszaki dokumentációs tevékenységével (lapszemlék, 
figyelőszolgálat, műszaki bibliográfiák, fordítási munka, mikrofilm- ós fotó
laboratórium stb.) hatásosan támogassa a magyar műszaki fejlesztés egyik 
legfontosabb bázisaként mind az üzemek termelését, mind pedig a műszaki 
kutatóintézetek, nemkülönben az érdeklődők, önálló kutatók stb. munkáját. 
Ezenkívül széleskörű tevőleges részvevője legyen a politechnikai műveltség 
elterjedésének. 

E fontos, országos jellegű feladatok előmozdítása érdekében elkerül
hetetlen szükségszerűségként jelentkezett a könyvtár és műszaki dokumen
tációs központ egységes elhelyezése, a könyvtár funkcióit jól szolgáló, meg
felelő épületben. 

A szervezési, elhelyezési szétesettséghez 1955 elején újabb bajok járultak. 
A József körúti központi épületben a könyvolvasóterem salakbetonfödémje 
megrepedezett, újabb nagymennyiségű könyv- és folyóiratanyagot kellett 
kihelyezni. 

Szóba került ebben az időben a könyvtárnak a Műszaki és Természet
tudományi Egyesületek Szövetségével együtt a „Technika Házá"-ban való 
elhelyezése is. Ebben a kérdésben azonban nehezen született meg a döntés, az 
OMK elhelyezését viszont most már sürgősen meg kellett oldani. Az érde
kesség kedvéért megjegyezzük, hogy 1955 tavaszán szóba került a Pannónia 
Szálló épülete teljes birtokbavételének lehetősége is3. A kérdésnek ilymodon 
való rendezési lehetőségét azonban az arra illetékes szervek közelebbről 
soha meg sem vizsgálták. 

2 A könyvtár olvasószolgálata, feldolgozó osztálya, vezetése és a gazdasági osztály 
a VIII., József körút G. sz., a dokumentációs osztályok (műszaki tájékoztatás, figyelő
szolgálat, lapszemlék, fordítási osztály, mikrofilm- és fotólaboratórium, sokszorosító 
üzem stb.) a VIII., Rákóczi út 5. sz., a fordításnyilvántartási csoport az V., Petőfi 
Sándor utca 9. sz. alatt, közel 50 000 könyvet és folyóiratot a könyvtár a VI., Bajnok 
utca 1. sz. ház pincéjében tárolt. 

3 OMK. 3851. sz. ügyirat, 1955. V. 4. 
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Ez irányú kezdeti lépések után, az akkori Népművelési Minisztérium 
kérésére a KÖZELBIZ (Közületeket Elhelyező Bizottság) a könyvtár egységes 
elhelyezésére a Budapest, VIII., Múzeum utca 17. sz. és a vele közvetlen kap
csolatos VIII., Reviczky utca 6. sz. alatt fekvő épületeket jelölte ki, s egyúttal 
azonnali hatállyal határozatilag4 kimondta az épületek igénybevételét (1955. 
november 2.) annak figyelembevételével, hogy az OMK szakaszokban való 
átköltözködése után az eddig elfoglalt (és az előzőkben felsorolt) helyisé
geket a KÖZELBIZ-nek köteles szakaszokban rendelkezésére bocsátani. 
A könyvtár az új épületet 1955. november 18-án birtokba vette. Ugyanez 
év december első felében megtörtént a Rákóczi úti épület III . és IV. emeletén 
levő egyes könyvtári részek, elsősorban az odatelepített könyv- és folyóirat
raktárak kiürítése, s megkezdődött az új épület Reviczky utcai szárnyának a 
könyvtár részéről történő „megszállása". 

Az OMK 1956. január 6-i kelettel megbízást adott az Építésügyi Minisz
térium Középülettervező Vállalatának (KÖZTI) az épület átalakításával 
kapcsolatos műszaki tervek elkészítésére. A vonatkozó beruházási és program
javaslatot a Népművelési Minisztérium könyvtári főosztálya január 31-én 
jóváhagyta. A műszaki kiviteli tervek jóváhagyására április 19-én 
került sor. 

Az új épület beruházási programjához készített, 1955. november 23-án 
kelt „Irányelvek" I. pontja részletesen indokolta a beruházás szükségességét 
ós gazdaságosságát, s rámutatot t arra, hogy „az átvet t épr íet-komplexum a 
benne helyetfoglaló nagyméretű termek és kellően tágas közlekedőterek foly
tán az Országos Műszaki Könyvtár céljainak annál is inkább megfelel, miután 
ezen intézmény jelentős műszaki irodalmat feldolgozó hivatali részlegeinek 
elhelyezését is biztosítja, sőt fejlődési lehetőségeket is tartalmaz." „A terve
zett kisebb átalakítások, továbbá a lebombázott udvari szárnyépület I . 
emeletének újra való felépítése esetén is a beruházás gazdaságosnak mond
ható, mivel az eddig négy különböző helyen és épületben való üzemeltetés egy 
épülettömbben történhet ; továbbá mind külső, mind belső kialakításában egy 
reprezentatív ós a célnak megfelelő épület-komplexum áll rendelke
zésre." 

Az „Irányelvek" II . pontja az építkezés jellegét illetőleg azt „átalakí
tásnak" minősítette, az épület II. o. műemlékké nyilvánított részeinek hű 
meghagyásával. 

II . 

Az épület, amely ilymódon az OMK birtokába jutott, Budapest egyik 
érdekes történetű palotája. A múlt század második felében a Nemzeti Múzeum 
környékén, az ún. „mágnás-fertályban" több értékes főúri palota épült. Ezek 
közül már építése után kivált gróf KÁROLYI Istvánné palotája, melynek telke 
átnyúlt a Múzeum utcából az annak idején József utcának nevezett mai 
Reviczky utcába. 

A barokk palotát az osztrák K E L L N E R Ferdinánd (1847—1916) és a 
német HELMER Hermann (1849—1919) építészek tervezték (1881). Ez a két 

4 Ü. i. száma : 869/422/1955., ezt a határozatát a KÖZELBIZ a Minisztertanács 
elnökhelyettesének a 12070/1951 O. T. sz. rendelet 6. §-a értelmében hozott döntése 
alapján hozta. 
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műépítész a maga korában európai hírnévnek örvendett, s 1873 óta különösen 
színházak építésével foglalkozott. A két műépítész neves alkotásait Európa 
számos városában ma is meglelhetjük. Alkotásaik közé tartozik a bécsi Városi 
Színház (1872), a budapesti egykori ,.Népszínház" (1874—75) és a Vígszínház 
(Néphadsereg Színháza) (1896) épülete. 

A Múzeum utcai grófi palota egyik múlt századbeli leírója, RADISICS 
Jenő az épületnek különösen a belső, udvari részét tar tot ta értékes
nek.5 

..Az udvar valóságos Cour d'honneur — írja RADISICS — jól megválasz
tot t arányaival, változatos, helyesen taglalt architektúrájával, ez a palotának, 
belsejéről nem beszélve, kétségkívül legsikerültebb része." RADISICS még a 
tölgyfából való, angolos hallt emeli ki, mely a kiváló magyar asztalosmestert, 
T H É K Endrét dicséri, az emeletre vivő ,,nagy és pompás" falépcsővel együtt, 
mely ugyancsak mindenestől tölgyfából való, s a hall „dekoratív súly
pontja." 

Az épület állaga azonban az OMK által történt átvétel időpontjában eléggé 
siralmasnak bizonyult. Az egykori fényűzően megépített és belsőleg kiképzett 
főúri palota az évtizedek viszontagságai során sok változáson ment át. A könyv
tár egyik birtokos elődje, a Baross Szövetség a maga sajátos céljainak meg
felelően átépítette, illetve átalakította (1938), majd a felszabadulás után a 
Pedagógus Szakszervezet építkezései jártak jelentős átalakítással. Az átépítők 
sorában a Lenin Intézet, majd ennek birtokos utódja, a Diákotthon követ
kezett. Tetézte a bajokat az a sajnálatos tény is, hogy az 1944. évi légitáma
dások során az épület Reviczky utcai belső, jobboldali emeleti szárnya bomba
találat következtében leomlott. Az újjáépítés során ennek az épületszárnynak 
csak földszinti részét állították helyre. 

Az egymást váltó gazdák az épület állagmegóvását nem látták el, meg
tűrtek súlyos beázásokat.6 

Kétségtelen volt azonban mindazok számára, akik az épületnek könyv
tári célokra való átépítésével foglalkoztak, hogy a volt grófi palota épüJete 
nagy értékű és kifejezetten reprezentatív közintézmény használatára való. 
Alkalmas arra, hogy a könyvtár benne helyet foglaljon. Ezen túlmenőleg az 
épület fekvése, topográfiai elhelyezése is megfelelőnek, sok tekintetben jónak 
volt tekinthető. A főváros egyik jellegzetesen nagy forgalmú gócából, a Kálvin 
térből nyílik a Múzeum utca, tehát könnyen megközelíthető, de az épület 
maga már a főútvonal zajától távol áll, tehát fővárosi környezetben viszonylag 
csendes utcákra néznek ablakai. Közel van a Baross utcához és viszonylag közel 
a József körúthoz. Jellegzetesen kulturális központban fekszik, az Országos 
Széchényi Könyvtár ós a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár közé ékelve, viszony
lag közel a Műszaki Egyetemhez s a többi, nem műszaki jellegű egyete
mekhez. 

Az épület Múzeum utcára néző szárnya, tehát ahol a könyvtár nyilvá
nos forgalma (olvasótermek, tájékoztatás, kölcsönzés stb.) lebonyolódik, hom
lokzati részében északi irányú, a Múzeum utca ugyanis majdnem teljesen 

5 Művészi Ipar, 1892. ]23—135.1. Tanulmányában a szerző a palotáról autotípi-
ával készült látképet és fototípiával készült alaprajzot, valamint épületkeresztmet
szetet is közöl. Az udvari rész látképét s a korabeli épület földszinti és emeleti alaprajzát 
közli még : DIVALD : Budapest építményei. Bp. (é. n.), VIII. f. 72., 73., 74. 1. 

6 Vö. KÖZTI I. Irodájának iratát : Szakvélemény a Budapest VIII. Múzeum utca 
17.—Reviczky u. 6.sz. épületek állagáról. (1955. IX. 9.) 
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kelet-nyugati irányban húzódik. A közvetlen környezet (városrész) könyv
tári telepítés szempontjából fontos ,,klimatikus" jellege kedvező. Nincs a 
közelben nagyobb víz (folyó vagy tó), nagyobb mennyiségű dús növényzet 
(nedves erdő stb.). A környező házak nem túl magasak. Nincsenek gyárak, 
üzemek a közelben, tehát a levegő szennyeződésével különösebb mértékben 
nem kell számolni. 

Miután a reprezentatív jellegű épületrész az északi, Múzeum utcai, két
ségtelen volt az első perctől kezdve, hogy a könyvtár olvasótermeit ezek
ben kell elhelyezni. Erre vonatkozólag a tervezgetések, felmérések a könyv
tár vezetősége részéről azonnal meg is kezdődtek. 

Kétségtelen volt az is, hogy a déli, Reviczky utcai szárny a maga kisebb 
helyiségeivel válhatik majd megfelelő átépítés után alkalmassá a jellegzetesen 
dokumentációs feladatokat ellátó osztályok, valamint a gazdasági osztály és 
a mikrofilm-, valamint a fotólaboratórium elhelyezésére. 

III. 

Mind a könyvtárosok, mind a tervezők részéről mindjárt az átépítéshez 
szükséges tervek elkészítésének kezdetén felmerült a kérdés : milyen doku
mentációs segítséget tud nyújtani az elvégzésre váró tervező és kivitelező mun
kához a szakirodalomi A kérdés vizsgálata érdekes, ha nem is mindenben 
kielégítő eredménnyel járt. 

A könyvtárépítéssel foglalkozó külföldi szakirodalom igen nagy. Az 
eredetileg is könyvtári célokra készült épületek helyreállításával s bizonyos 
fokú átépítésével ugyancsak számos tanulmány foglalkozik. A második világ
háború utáni szakirodalom ezen e téren viszonylag gazdag elvi vonatkozá
sokat ismertet és eléggé bő tapasztalati adatokat is közöl.7 

T Fontosabb folyóiratcikkek és tanulmányok: BECKERS, C : Der Wiederaufbau 
der Stadtbibliothek Hanau. Bücherei u. Bildung,* 1955. 1/2. 14—17. 1. BLACK, M.—DIA
MOND, J.: Library for ihe National Institute of Economic and Social Research. Architect. 
Building News. 1952. 4348. 458. 1. BONSER, W. : University Library buildings. University 
Library planning. ASLIB Proceedings, 1951. 5. k. 2. 59—62. 1. CAIN, J.: La Bibliothèque 
Nationale pendant les années 1945 à 1951. Paris 1954. (III.: ,,La transformation des bâti
ments et les aménagements nouveaux, 42—52.1.) OHPCOB, T.: Pa3iuupeHue ruiovnadu Tocydap-
cmeeHHoû. nyÔAUHHOû őuŐAuomeKu UM. CaJimumm Uleàpuna. En6jinoTei<apb. 1951. 3. 
39—41. 1. GRÜNWALD, W.: Der Wiederaufbau der Bibliothek der Technischen Hochschule 
Hannover. Nachr. wissenschaftl. Bibl., 1952. 5. 242—248.1. HEPPENSTALL, A.—BROWN, 
C : Reconstruction of ihe Central Library Macclesfield. Architect. & Building News. 1950. 
4273. 506—509. 1. HOFFMANN, Gr.: Wiederaufbauprobleme der Bayer. Staatsbibliothek 
München. Nachr. wissenschaftl. Bibl. 1952. 4. 156—167. 1. KATAB, A. : KueecKan 
rocydapcmeeHHan OŐAacrriHaa őuŐAuomeKa UM. K77CC. BHÔJiHOTeiopb. 1955. 3. 31—36. 1. 
K E I L , K.: Der Neubau der Wetterdienstbibliothek in Offenbach am Main. Dokumentation-
Fachbibliothek-Werksbücherei. 1956. 5/6. 71—74. 1. Neubau der Bibliothek einer 
alten französischen Universität. Dokumentation-Fachbibhothek-Werks-bücherei, 1957. 
7/8. 129—132. 1. KREUER, W.: Der Wiederaufbau der Technischen Universität Berlin. 
Bauwelt. 1954. ápr. 12. 283—288. 1. KUNZE, H.: Die öffentliche Wissenschaftliche 
Bibliothek zu Berlin. Der Neuaufbau der Bibliothek. Bibliothekar. 1953. 2.144—155.1. 
PACHNICKE, G.: Neues Leben in alter Bibliothek. Bibliothekar. 1955. 1. 21— 
23. 1. (Ez a tanulmány a gothai Landesbibliothek helyreállításának eredményeit ismer
teti. E kérdéssel a Zentralbl. Bibliotheksw. 1955. 1—2. 41—42 1. is foglalkozik.) PREDEEK, 
A.: Aus englischen Bibliotheken. Beobachtungen auf einer Studienreise. Libri. 1955. 3* 
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Nem könyvtári célra emelt épületnek könyvtári célépületté való át alakítá
sával kapcsolatban a külföldi szakirodalomban sem találunk, sajnos, bővebb 
adatokat. Éppen ezért figyelemre méltónak tekintjük SCHRÖTER kritikai jellegű 
tanulmányát a dessaui könyvtár rendelkezésére bocsátott, műemléknek 
nyilvánított romépület könyvtári célokra való átalakításának terve
iről.8 

Tájékoztató jellegű PENROSE rövid beszámolója egy gimnáziumi épü
letnek könyvtárrá való átalakításáról az Egyesült Államokban.9 

Hazai vonatkozású könyvtárépítési szakirodalmunk alig van, hiszen a 
könyvtárak építésének több mint „egy évszázada kiforrott és világszerte 
alkalmazott elvei csak három, eredetileg is könyvtárnak szánt épületünk 
tervezésében érvényesültek. Ezek : a pesti Egyetemi Könyvtár, a Műegye
tem Könyvtára és a debreceni Egyetemi Könyvtár. Ezeken kívül a szegedi 
Kultúrpalotába és a Parlament épületébe beletervezték a könyvtárat. A többi 
tudományos könyvtár más célra emelt épületek alkalmazása vagy h első átalakí
tása révén kapott hajlékot."10 

A legjelentősebb épületátalakítás hazánkban a Fővárosi Nyilvános Könyv
tár (mai Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár) esetében 1929—31-ben történt, 
midőn az 1887—1890-ben a Baross utca és a Reviczky utca találkozásánál a 
gróf WENCKHEiM-család részére épített palotát, melyet a német MEINING 
Artúr (1853—1904) tervezett, átalakították könyvtári célokra. 

Ennek az eredetileg grófi lakás számára készült épületnek az építész a 
maga egészében reprezentatív külsőt adott. Az átalakításról három érdekes 
forrás áll rendelkezésünkre.11 

Az épület fekvését kétségtelenül szerencsésnek ítélték az átalakításával 
annakidején foglalkozó könyvtárosok. Nagy termei is alkalmasnak látszottak 
olvasótermek, kölcsönző, katalógusterem és a legfontosabb különgyujtemónyek 
céljaira. A dekoratív hatás azonban erőteljesen befolyásolta a könyvtárosokat 

201—2] 2. 1. SCHERRER, P.: Der Umbau der ETH-Bibliothek, in den Jahren 1948 bis 1951. 
Schweizer. Bauzeit. 1952. ápr. 5. 199—203. 1. SCHMIDT, W.: Die Berliner Bibliotheks
neubauten. Nachr. wissenschaftl. Bibl. 1952. 4. 148—156. 1. CypFO, A. : 3ÜAU EÜÖAUO-
meKu UM. B. M. Jlenuna. (ApxumeKmypa u CmpoumeAbcmeo, 1954. ápr. 25—28. 1.) 
ZIMMERMANN, E.: Der Umbau des Gebäudes der Staats- und Universitätsbibliothek Ham
burg. Nachr. wissenschaftl. Bibl. 1952. 4. 168—179. 1. A kérdéssel foglalkozó kisebb 
tanulmányokat közölnek a következő folyóiratok is : Architecture d'Aujourdhui, 1954. 
54. 91. 1.; Builder, 1952. 5707. 15. 1.; Ossature Métallique, 1951. 7—8. 373. 1. 

8 SCHRÖTER, E.: Das Bauprojekt der Allgemeinen Öffentlichen Bibliothek Dessau. 
Ein Auftakt für weitere Planungen. Bibliothekar. 1955. 6. 353—360. 1. A tanulmány 
közli az épület alaprajzát, homlokzati rajzát, közlekedési sémáját, a különböző helyi
ségek rendeltetésének leírását. 

9 PENROSE, CH.: Gymnasium becomes library. Library J . 1957. 11. 1437—1438. 1. 
A Harriet Call Burnap Memorial Library (Clarkson College of Technology, Potsdam, 
New York) épületének átépítését ismerteti röviden. 

1 0 SAXLAI L-—SEBESTYÉN G.: A könyvtáros kézikönyve. Bp. 1956, 576. 1. (Kiemelés 
tőlem. T. T.) 

11 A Fővárosi Könyvtár évkönyve. I. 1931. Bp. 1932. Bpest Székesfőváros házi ny. 
207 1. (Az épület átalakításról szóló közlések : A Fővárosi Könyvtár története. 35—55. 1. 
c. tanulmányban találhatók, 51—53. 1.) — J A J C Z A Y János : Az új Fővárosi Könyvtár 
palotája. Képzőművészet. 1931. 108—112.1. — A Fővárosi Könyvtár bútortervei, téka a 
Szabó Ervin Könyvtárban. (Pályázati anyag, 1929.) Bf 022/12. raktári jelzet alatt. 
A téka a THÉK és a LINGL cégek iparművészeinek eredeti bútor- és berendezési rajzait 
tartalmazza, melyek javarészét kivitelezték is. 
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és az építészeket.12 Az épület műemlék-jellege szinte megkötötte kezüket a 
könyvtári funkciónak megfelelőbb átalakításban. A könyvtárosok és az épí
tészek részéről tehát megítélésünk szerint bizonyos megalkuvással történt az 
épület elfogadása. A könyvtár, mely először a Városházában, majd 1914 óta 
a Károlyi utcában kapott szállást, súlyos elhelyezési gondokkal küzdött. 
A könyvtárosoknak választaniuk kellett : vagy maradnak régi helyükön, 
szűkös, mostoha elhelyezésben, vagy választják a kétségtelenül fényes, ékes, 
de nem könyvtárnak épített, műemlék-jellegű épületet. A könyvtári funkcio
nális elveket az átalakítás során alig vehették figyelembe. Éppen a legfontosabb 
helyiségek (olvasótermek és raktárak) esetében a szoros kapcsolatot biztosí
tani nem lehetett. 

,,A palota berendezési terveinek elkészítésénél az az elv volt irányadó 
— olvashatjuk az Évkönyvben13 —, hogy a dísztermek a maguk érintetlen 
szépségükben maradjanak meg és az olvasótermek, valamint az ezekhez kap
csolódó helyiségek, továbbá a legfontosabb különgyűjtemények elhelye
zésére szolgáljanak." 

A könyvtárosok annakidején a megoldást „szerencsésnek" minősítették. 
A Fővárosi Könyvtár átépítését a funkcionális elvek figyelembevételével ma 
korántsem tekinthetjük annak. A könyvraktár az épület hátsó, belső részébe 
került, eléggé távol az olvasótermektől és a kölcsönzéstől. Ez a tény azóta is 
hátrányosan befolyásolja a könyvtár működését. Nem gondoskodtak meg
felelően a könyvtári dolgozók munkahelyeiről s a különgyűjtemények jó elhe
lyezéséről sem. 

A bútorok s a berendezés tervezésekor a termek eredeti stílusának után
zására törekedtek, túlzott pompa nélkül. Technikai újításként bevezették a 
központi fűtést. Világítástechnikai szempontból a könyvtár dolgozói és a ter
vezők, valamint a világítástechnikusok beleestek a „csillárok bűvöletébe". 
Meghagyták a régi csillárokat, amelyek a könyvtár világítási igényeit sem az 
átalakítás idején, sem azóta korszerű módon kielégíteni természetesen nem 
tudták s nem tudják. 

Ennek a jelentős könyvtári célra történt ópületátalakításnak a körülmé
nyeit vizsgálva elgondolkozhatunk azon, amit WHEELER és GITENS a figyel
münkbe ajánl :14 ,,Az esztétikáról kevés értékeset lehet írni. Minden eset a 
maga megoldását követeli. A jó tulajdonságokat el kell fogadni és ezeket 
hangsúlyozni kell, a hibákat viszont rejteni kell." 

Mind az átalakításnál, mind az újjáépítéseknél azt a józan, helyes elvet 
kell követnünk, amelynek központjában a könyvtári funkció szolgálatának 
kérdése áll. Bármely épület csak akkor alkalmas könyvtári átalakításra, ha 
a lényeges könyvtári feladatok kielégítését jól szolgálja. Az átépített részekben 
emellett természetesen a legnagyobb tiszteletben kell tartani az esztétikai ele
meket. Meg kell őriznünk minden művészi értéket, s hacsak lehet, a törté
nelmi vagy művészi szempontból értékes, régi, műemlék-jellegű épületek ese
tében esetleg többszöri átalakítások során megmásított épületrészeket, helyi-

12 ,,E helyiségek berendezése és dekoratív hatása annyim egyedülálló, hogy a 
főváros legnagyobb kultúrintézete számára méltóbb hely el sem képzelhető." A Fővárosi 
Könyvtár évkönyve 51. 1. 

13 52—53. 1. 
14 WHEELER, J. L . — G I T E N S , A . M . : The American Public Library building. Chicago, 

1941. 484 1. 
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ségeket, berendezéseket stb. lehetőleg eredeti stílusukban, eredeti szépségükben 
kell helyreállítani, esetenként, anélkül azonban, hogy ez a helyreállítás szolgai 
reprodukcióvá alakulna.15 

Az előadottakból is nyilvánvaló, hogy, mint ugyancsak WHEELER és 
GITENS megjegyzik16 : „Az átalakítás nagyobb zsenialitást kíván, mint az 
új épület felépítése. Ha a változások behatóak s az épület szerkezetét is érin
tik, az építkezés költsége a tervezettnél könnyen több lehet, és az eredmény 
nem kielégítő kompromisszum (an unsatisfactory compromise)". 

A második világháborút követő évek nagy hazai könyvtári létesít
ménye, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtára is 
épületátépítés során kapott elhelyezést a Dimitrov téri volt Fővámpalo
tában. Az új egyetemi könyvtár, melynek tervezési munkálatai 1949/50 
telén indultak meg, az Y B L Miklós építette hatalmas dunaparti palota 
emeleti, déli szárnyán kapott helyiségeket. Az átépítésről HARASZTY Gyula 
számolt be.17 

Az egyetem vezetősége által adott utasítások szerint arra kellett 
törekedni, hogy kb. 300 személyes olvasóterem álljon rendelkezésre, a raktár 
pedig kb. 200 000 kötet befogadására legyen alkalmas. 

,,A tervezők és a kivitelezők kezét két dolog kötötte meg, ami különösen 
a könyvtár vonalán igen erőteljesen jelentkezett: —írja HARASZTY, —egy
részt a régi épület ún. 'adottságai', másrészt a neo-renaissance Ybl-palota 
műemlék-volta s e műemlék stilhangulatához való kötelező ragaszkodás. 
Különösen az adottságok, a régi épületből keletkező új könyvtárak e réme 
okozott súlyos gondot tervezőknek és kivitelezőknek egyaránt (oszlopos, igen 
hosszú olvasóterem ; boltíves raktár, mely nem engedte meg a raktári etage-ok 
beépítését." 

A 762 m2 alapterületű hatalmas déli és nyugati fekvésű, 317 olvasó be
fogadására alkalmas olvasóterem alatt van a 756 m2 alapterületű, boltíves 
kiképzésű raktár, melynek felső polcsorait csak létrával lehet elérni, mert e 
terem magassága raktári funkcionális vasszerkezetű emeletekre felosztható 
nem volt. 

Hasonló kényszermegoldást jelentett a dolgozó-helyiségek megosztott 
elhelyezése az épület I. és I I . emeletén. 

Az átépítés tehát az épület adottságai miatt néhány fontos területen it t is 
szükségszerű kompromisszummal járt . 

IV. 

Valamely épületnek könyvtári célokra való alkalmazása esetében a már 
többször idézett két amerikai könyvtárépítési szakértő, WHEELER és GITENS 
az alábbi három főszabályra hívta fel figyelmünket :18 

15 Vö. A P O L L O N J , E . : Problemi estelid nella ricoslruzicne di biblioteche sinistrate 
dalia guerra. ( T a n u l m á n y a „Miscellanea di scr i t t i va r i in memor ia di Alfonso Gallo" 
c. kö te tben . Fi renze , 1956. 79—85. 1.) 

16 I. m. 355.1. 
17 A Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtára. K ö n v v t á r ü . Beszám. 1951. 3/4. 

7—18. 1. 
18 Uo. 355. 1. 
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„1. Vedd számba mindazokat a területeket, amelyek egy jól működő 
könyvtárban szükségesek, mintha az adott könyvtár új épületet szándékozna 
emelni. Változtass a régi épületen, és tedd hozzá mindazt a régihez, ami csak 
szükséges ahhoz, hogy a szükségleteknek eleget tehess". 

„2. Mennél kevesebbet változtass, és mennél többet tégy hozzá, mert a 
hozzáépítés olcsóbb, mint a változtatás." 

,,3. Bontsd le a régit, és kezd elölről az építkezést, ha a változta
tás közel annyiba kerülne, mint egy új épület ; mert az átalakítás 
kompromisszum, és a javítási és karbantartási költségek magasabbak, mint 
az új épületé." 

A könyvtár arra illetékes munkatársai tehát a tervezést megelőzőleg 
széleskörű szakirodalmi dokumentációval közelítették meg a kérdést, éppen a 
legfontosabb alapelvek tisztázására. Nyomon követték a könyvtárépítés fejlő
dését a „raktárkönyvtári elv" kialakulása óta. 

Tudomásul vették e vizsgálódások nyomán, hogy normák alakultak a 
könyvtári építkezésekre. A könyvtári épület modern értelmében is célépületté 
vált, s mint FITZ József megállapítja19 : ,,A könyvtár uniformisba öltözik, 
üzeme olyan lesz, mint a gyáré". 

Figyelembe vették azt a tanácsot is, amit egy kiváló néhai magyar 
könyvtáros, ERDÉLYI Pál (a róla elnevezett vasszerkezetű raktári állványzat 
és berendezés feltalálója) írt le 1912-ben20 ,,A könyvtárt építőnek legelőször 
azzal kell tisztában lennie, hogy épületét a saját könyvtára egyénisége szerint 
kell terveznie." (Abban az időben a szakirodalom még nem igen emlegette a 
„funkció" elnevezést.) 

Egy másik, külföldi, korunkbeli könyvtáros21 lényegében ugyanezt a 
gondolatot a következőképpen fejezi ki : „Minden építészeti terv saját prob
léma-komplexumát adja, és mindegyiket a maga útján kell megoldani." 

V. 

E gondolatok jegyében kezdték el az OMK illetékes vezetői az építész 
számára készítendő „könyvtári építési program" kidolgozását. Az egyes osztályok 
s a fontosabb, függetlenített csoportok vezetőiből a könyvtáron belül egy 
,,könyvtárépítési szakbizottság" alakult, mely a legszorosabban együttműködött 
mindvégig a tervező-építésszel. Munkája nyomán elkészült az építési program. 
Összeállították ezenkívül mindazoknak a tevékenységeknek pontos leírását is, 
amelyek céljaira a tervezett épület készült. (Feladatok, funkcionális össze
függések meghatározása, forgalom, szervezet, személyzeti létszám, helyi
ség, bútorzat stb., valamint világítási és fűtési szükségletek.) Ez az építési 
program tehát lényegében a „megrendelő" kívánalmait tartalmazta, s az 
átalakítási terv elkészítésének alapjául szolgált. Az alapprogramot élőszóval 
kiegészítették, folyamatosan, a szükségletnek megfelelően. Ezt a programot 
az osztályvezetők minden osztályon megbeszélték a dolgozókkal. 

19 A könyvtár gyűjtőköre. (Klny. a Magy. Könyvszle. 1937. 4. számából. Bp. é. n. 
27. 1. 

20 A kolozsvári Egyetemi Könyvtár. Uránia, 1912. febr. 49—54. 1. 
21 BUREN, M.: Főiskolai és egyetemi könyvtárak belső tervezése. College and líesearch 

Libr. 1956. 3. 231—235., 238. 1. (OSzK. 1752. sz. ford.) 
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Az együttműködés tervező-építész és e bizottság között mindvégig jó 
volt. A könyvtárépítési szakbizottság és a tervezők között nemegyszer kiala
kult viták mindig a funkciók figyelembevételével dőltek el. 

VI. 

Az É. M. Középülettervező Vállalata az épület tervezési munkáit BÉLA 
Antal építészre bízta, aki az építési program birtokában és a könyvtár osztály
vezetőivel folytatott tárgyalások után elkészítette az előzetes terveket. Az épí
tésiprogram főbb irányelveinek megfelelően a létesítendő könyvtár főbejáratát 
a Múzeum utcai oldalon jelölte meg. 

Az alaprajzi elrendezés a „Műleírás" (a tervrajzok magyarázata) szerint 
a következő : 

Pince : A Reviczky utcai szárnyban kerül elhelyezésre a kazánház 
és a szénraktár, valamint a salakraktár. A kapubejárati rész alatt új pince 
létesül. 

Alagsor : I t t helyezik el a postaátvételt, melegítő konyhát, házi műhelyt, 
takarítónői szobát, férfi és női személyzeti öltözőket a hozzátartozó mellék
helyiségekkel. A szellőző gépház, valamint a 150 főre szóló személyzeti ós a 
240 személyt befogadó olvasószolgálati óvóhely, s annak szellőzőgépei ugyan
csak it t kaptak helyet. Az egész épületet, annak összes emeleteit bekötő könyv
szállító (500 kg teherbírású) liftet és a folyóiratolvasót az alatta levő rak
táraival összekötő 50 kg-os gyors teherlift alsó végállomásának helyét is i t t 
jelölte meg a tervező. 

Földszint: Az épületnek erre a szintjére esik a Múzeum utcai főbejárat. 
I t t helyezték el a hallt, a ruhatárt, mögötte a büfét, a társalgót és a dohányzót. 
A bejárattól balra kapott helyet az intézet vezetője titkárságával ós a mód
szertani csoporttal. A bejárattól jobbra a kutatószoba, a dohányzó két olda
lán a sajtószolgálat, szakszervezet kapott szobát. Az épület jobboldali föld
szinti szárnyán biztosított helyet a tervezés a teleponközpontnak, a Szaba
dalmi Tár olvasótermének, feldolgozó helyiségeinek és a félemeletig felnyúló 
raktárainak. — A földszinti rósz Múzeum utcai balszárnyán a folyóiratolvasó
terem raktára kapott még helyet. A Reviczky utcai szárnyban a gondnoki 
lakás, könyvkötészet, sokszorosító, porta, étterem, figyelőszolgálat s néhány 
mellékhelyiség elhelyezését lehetett biztosítani. 

Félemelet : csak a Reviczky utcai szárnyon van, i t t a mikrofilm- ós fotó
laboratórium és a fordítási osztály kapott szállást. 

/ . emelet: A Múzeum utcai épületrészen, az első emeleti homlokzat tel
jes hosszúságában a könyvolvasóterem számára biztosított helyet a tervező. 
Közvetlen szomszédságában a 4 szintes vasszerkezetű könyvraktár, melynek 
átellenes, túlsó oldalán a kölcsönzőhelyiség kapott szállást. Mellette akölcsönző-
helyiségtől jobbra a katalógusok és a könyvtári tájékoztatás (référence) 
terme következik. Ehhez csatlakozik a bibliográfiai csoport figyelőszolgálati 
katalógus-rendszere, majd e csoport munkaszobáinak sora (most már az épület 
jobbszárnyára jutva). Ugyanezen az emeleten, az épület balszárnyán, a köl
csönzőhöz csatlakozik a folyóiratolvasóterem, mögötte a folyóiratosztály fel
dolgozó helyiségei vannak. A folyóiratraktár a folyóiratolvasó alá került, két 
emeletes szintjével lenyúlik egészen az alagsorig. A folyóiratolvasóterem mögött, 
a Reviczky utcai rész felé haladva, de még az épület balszárnyában kapott 
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helyet a kultúrterem, pártiroda, valamint itt vannak a műszaki tájékoztatási 
osztály és a gazdasági osztály munkahelyei. 

II. emelet: csak a Múzeum utcai részen van. Az egykori személyzeti 
lakószobákban a feldolgozó osztály kapott szállást. 
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Átépítés után 

Mosdókat, folyosókat a szükségleteknek megfelelően az összes emelete
ken, épületszinteken helyezett el a tervező. 

A homlokzatképzést illetőleg (az épület II. osztályú műemlék-jellegére 
való tekintettel) mindkét utcai homlokzat változtatás nélküli helyreállítását 
vették fel a tervbe. 
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E teljességre való törekvés nélkül felsorolt könyvtári részlegek közül 
a műszaki tájékoztatási osztály, a fordítási osztály és annak kapcsolt részei, 
továbbá a bibliográfiai csoport elhelyezése nem okozott különösebb gondot. 
Hasonlóképpen egyszerű megoldást igényelt a feldolgozó osztály elhelyezése 
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is minden vonatkozásban. Könyvtári, irodai jellegű munkahelyekről volt szó. 
Biztosítani kellett minden egyes munkahelyen az íróasztalon, széken kívül 
mindazoknak a segédeszközöknek az elhelyezését, amelyek nélkülözhetetlenek 
a dokumentációs munka végzésekor vagy a feldolgozó munkában. 
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A nyilvános szolgálatot ellátó két osztály, az olvasószolgálati és a folyó
irat osztály, továbbá a Szabadalmi Tár elhelyezése a megoldásra váró kérdések 
nehezebbjét jelentette. 

A nyilvános szolgálat tehát lényegében a reprezentatív jellegű Múzeum 
utcai épületrészben kapott helyet. 

A rendelkezésre álló összes terület : 4 300 m2 az egyes lényeges műkö
dési területek között a következőképpen oszlott meg százalékos arány
ban : 

olvasótermek együtt, katalógus, 
kölcsönzés 733 m2 17,0% 

hall, dohányzó, büfé, ruhatár, 
nyilvános szolgálati WC-k . . 469 „ 10,9% 

könyv-, folyóiratraktár, a Szaba
dalmi Tár raktára 1 180 ,, 27,3% 

feldolgozó munka (könyv és folyó
irat), dokumentációs munka, 
mikrofilm- ós fotólaboratórium 1 180 ,, 27,3% 

igazgatás, szociális ós kulturális 
területek, a pincék, óvóhelyek, 
kazánház és alagsori raktárak 
nélkül stb 738 „ 17,5% 

összesen 4 300 m2 100,0% 

VII. 

Nincs lehetőségünk arra, hogy az átépített könyvtár minden egyes terü
letét elemző módszerekkel vizsgálat alá vegyük. Elkerülhetetlen azonban, 
hogy a könyvtárnak a működés szempontjából legfontosabb nyilvános szol
gálati részeit ismertessük. 

A raktár vizsgálata kívánkozik elsősorban az előtérbe. E fontos terület
nek elsőszámú követelménye, hogy közel legyen az olvasóteremhez és a kölcsön
zéshez. Ezzel a könyvanyag szállítási ideje megrövidül, az olvasó kiszolgálása 
gyorsabbá válik. 

A raktár létesítésekor azonban gondolni kell minden esetben kibővíté
sének lehetőségére vagy lehetőségeire is. Tehát már a telepítés idején figye
lemmel kell lenni az állomány nagyságára, a rendelkezésre álló térségre, az 
állomány súlyára, az anyag biztonságára. Önálló birodalom a raktár a könyv
tár ,,corpus"-ában, de nem szabad a könyvtártól elkülönítve vizsgálni, hanem 
a könyvtár egészének lényeges elemeként az összes többi létesítményekkel, 
berendezésekkel együtt. Fontos követelmény ezenkívül a raktár építésekor a 
gazdaságos építkezés biztosítása is. Ezen túlmenőleg azonban biztosítani kell 
akár horizontálisan, akár vertikálisan a kapcsolatot a feldolgozó osztállyal is, 
hiszen az új, feldolgozott anyagot a raktár innen kapja. 

Különös gonddal kell megtervezni a raktáron belüli vízszintes ós — 
többemeletes (többszintes) könyvtár esetében — a függőleges közlekedést is. 
Alapvető kérdés a világítás, szellőztetés, fűtés és tűzbiztonság jó meg
oldása. 
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Mindezek figyelembevételével jelölte ki a tervezés a központi könyv
raktár helyét a könyvolvasóterem és a kölcsönzés között. így egyik oldalával 
az olvasóteremhez, másik oldalával pedig a kölcsönzohelyisóghez tapad. 

A raktár északi szegélye feletti emeleten telepítette a tervező a feldol
gozó osztályt, mely az anyagát a földszinti anyagátvételi helyiségen keresz
tül, liften kapja meg. Ez a lift kétoldali állomásrendszerrel rendelkezik. Az 
alagsorból indul el, felső végállomása a feldolgozó osztály emeletszintjén 
van. 

A raktár vasállványzata és felszerelése a GANZ—VAJDA-féle magyar 
szabadalom szerint készült el. Építője a Darugyár, mely ezzel a raktárépíté
sével újabb mestermunkát végzett. Az OMK új vasszerkezetű raktára jelen
leg a legnagyobb egy tömbben épült raktár az országban. Egyetlen légtérben és 
egyetlen vasszerkezetben 200 000 kötet tárolására alkalmas. 

A raktár sztatikái tervezése különös körültekintést igényelt. Nemcsak 
az anyag óriási, amelyet a raktárnak be kell fogadnia, hanem figyelemmel kell 
lenni a fejlődésre, az állomány gyarapodására s az ebből adódó raktárfejlesz
tésre is. 

A raktárnak jelenleg négy szintje van, földszint (amely egybeesik az 
olvasószolgálati főszinttel) és a három emelet (a legfelső szint egybeesik a 
feldolgozó osztály szintjével). 

Terjeszkedése vertikális lesz, vagyis a négyszintű raktár idővel nyolc
szintűvé válik, tehát ilymódon toronyraktárrá alakul át. Ennek a majdani 
torony raktárnak megfelelő sztatikái alátámasztást kellett biztosítani. Az építés 
elve az ,,európai u ta t" követi. A vasszerkezet önhordó ugyan, de kiváltásokkal 
beleilleszkedik a vastag főfalakba is, tehát a terhelésből a falaknak is átad. 
Mégis, a teher leglényegesebb részét átadja a vasszerkezet az épület alapjai
nak. Ennek megvalósítása érdekében hat darab acél és vasbeton tartóoszlop 
hatol le mélyen az épület alapjaiba. Egyenként 15 tonna teherbírással is elég
séges lett volna a tartóoszlopok méretezése, de minden egyes tartóoszlopot 
már eleve 30 tonna teherbírásúra terveztek. 

A raktár földszintjén észak-déli irányú főfolyosó biztosítja a közlekedést, 
nagyobb szállítmányok befogadását és előrendezését. I t t helyezkednek el a 
raktárosok, i t t működik a központi fényjelre és hangjelre működő hívóberen
dezés. Külön jellel hív a kölcsönzés és külön jellel az olvasóterem. I t t helyezik 
el azt a távbeszélő mellékállomást is, amely a háziközponttal áll összekötte
tésben. 

A raktárterem méretei : 9,85 X 12,20 X 8,30 m. Ez utóbbi a magassági mé
ret. Raktári emeletmagasságok : 2,10—2,10—2,10—2,00 méter. A főfolyosó 
szélessége a földszinten alul 175 cm (az alsó, tehát fix polcnál), felül 
200 cm.. 

A tengelytávolság általában 120 cm, a mellékfolyosók szélessége lent 
60 cm, fent 80 cm, ami általában megfelel nemzetközi viszonylatban is a lere
dukált méreteknek. Kétségtelen,hogy a raktár zárt, tömör egységet alkot,terü
lete maximálisan ki van használva. A tervezés ezt az egyébként megnyugtató 
alsó határ t azért fogadta el, mert szélesebb mellékfolyosók tervezésével igen 
nagy területveszteséget szenvedett volna a raktár. 

A liften kívül a keleti oldalon vaslépcső köti össze a raktár négy szintjét, 
de a lépcsőfeljáró mellett, annak északi szélén kis akna vezet át a négy szin
ten. Kisebb könyvkéréseket egyszerű, ún. kosaras módszerrel is ki tud szol
gálni a raktár. 

- Magyar Könyvszemle 
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Minden egyes emeleten, a keleti sarkokon lekerekített ablakok vannak. 
A természetes világítás nem elégséges a raktár üzemeltetésének biztosítására, 
de a beáramló szórt fény a benntartózkodást kellemessé teszi. Biztosította a 
tervezés a természetes és mesterséges szellőztetést, s lehetővé teszi az állo
mány portalanítását az egyes ablakoknál. 

Minden egyes emeleten raktárosi munkahely van, ami lehetővé teszi az 
emeletenkénti előrendezést is. 

Tűzbiztos ajtók zárják el a raktár t az olvasóteremtől és a kölcsön
zéstől. 

Világítástechnikai megoldása újszerű. Alsó szintjén, a kiszélesített főfolyo
són (kezelőfolyosón) kisfeszültségű fénycsövekkel, , ,F" cső armatúrákkal vilá
gítják meg a 10 m hosszú folyosót. A mellékfolyosókat izzólámpás sugárzókkal 
lehet megvilágítani, melyeket párosával helyeznek el, egy lámpapár két szem
közti állványra veti a fényt. Ezeken kívül folyosó-, lépcső- és rendezőhely
világítás kerül a raktárba. A teljes világításberendezés névleges energiafel
vétele 16 675 W 432 lámpahellyel. Tényleges igény az adódó egyidejűségek 
mérlegelésével kb. 3000 W-ra becsülhető. A világítás teljes kikapcsolását mág-
nes-távkapcsoló biztosítja. A könyvraktárak belső vezetékei a könyvállvá
nyokon acélpáncél védőcsőbe húzott vezetékek. Minden szinten 3—3 db föld
del érintkező dugaszaljzat is van a porszívók működésének biztosítására. 

Minden egyes mellékfolyosót mind felgyújtani, mind leoltani mindegyik 
folyosóbejáratnál, illetve kijáratnál lehet, tehát a könyvtáros folyamatosan 
végig mehet gyújtva és a kimenetnél oltva a folyosók égőit. (Automatikus 
váltókapcsolók.) 

VIII. 

A könyvolvasóterem az épület Múzeum utcai első emeleti teljes homlokzati 
részét foglalja el. Hosszúsága 31 m, szélessége 8,10 m, magassága 5,50 m. Bejá
rata a téglalap közepén levő központi ajtón van. I t t kap helyet az olvasótermi 
felügyelő. A viszonylag hosszú terem felügyeletét tehát a felügyelő központi 
elhelyezésével lehet sikeresen megoldani. 

Természetes megvilágítása jó. Mesterséges megvilágítást illetőleg a kor
szerű könyvtárvilágítási elveknek megfelelően helyi világítást az olvasók nem 
kapnak. Intenzív általános világítással, kisfeszültségű fénycsövekkel vilá
gítják meg a termet, 300—400 lux megvilágítási értékkel. 

A terem hosszában, az ablaksíkkal párhuzamosan két világító hasáb 
vonul végig, egyenként három párhuzamos kisfeszültségű fénycső sorral. 
Egy-egy világító hasáb 30 m hosszban 24 darab összeillesztett, 3 fénycsöves 
világítótestből áll, melyeket alul káprázatmentesítő (fényterelő) rács, két
oldalt homályosított üvegfelület határol. Összesen 144 darab fénycső került 
felszerelésre. 

A könyvolvasó 100— 110 személy befogadására lesz alkalmas. A könyvtár 
megnyitásakor a régi bútorzat kerül a terembe, tehát 120 olvasót tud majd 
befogadni. A következő években azonban a mostani hatszemélyes asztalokat 
kétszemélyesekre cseréli ki a könyvtár. Ez a csere előreláthatólag azzal fog 
járni, hogy a befogadóképességet az olvasók kényelmének emelésére csökken
teni kell. 

Az olvasóterem két szélső (keleti és nyugati) falán a végleges berendezés 
elkészültekor 1 — 1 szabadpolcos állványt kap a terem teljes szélességé-
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ben. A teremfelügyelő központi pultja mögött van a falbasüllyesztett 
kapcsolótábla, ettől jobbra az ugyancsak falbasüllyesztett kézikönyvtári 
állványzat. 

A kölcsönzőhelyiség, mint már említettük, a könyvraktár és a folyóirat
olvasó között foglal helyet, nyugati oldalán a katalógusterem és a tájékoztatás 
van. Az olvasó először a tájékoztatást veszi igénybe, azután tetszése szerint 
vagy a kölcsönzőbe megy, vagy azon át a folyóiratolvasóterembe. Illetve 
visszafordulva a katalógusterembe, végigmenve a díszes emeleti fa-galérián 
a könyvolvasóterembe léphet. 

A kölcsönzőhelyiség beépített pultjával ékessége és érdekessége lesz a 
könyvtárnak. 

A folyóiratolvasóterembe a kölcsönzőn keresztülmenve lehet belépni. 
Hangulata intimebb, mint a könyvolvasóteremé, befogadóképessége 65 olvasó. 
Érdekessége, hogy; a raktára az olvasóterem alatt van. Ez a raktár egészen az 
alagsorig nyúlik. Állványzata az a vasszerkezet lesz, amely a könyvtár József 
körúti épületében a könyvraktáré volt. A Darugyár a beépített vasszerkezetet 
szétszedi. Minden egyes állványsorból kétoldalas, saját talpukon álló könyv
állványokat készít, melyek bútorszerűen kerülnek a raktárak vasbeton padló
zatára. 

A folyóiratolvasóterem bejáratától balra van a teremfelügyelő helye. 
Mögötte működik az 50 kg teherbírású gyorsjáratú lift, mely összeköti az 
olvasótermet a raktárral. Ez a lift beleépült a folyóiratolvasóterem és a köl
esönzőhelyiség falába. Kótoldalra működőképes, tehát északi ajtaján át a köl
csönzést, déli ajtaján át a folyóiratolvasótermet látja el folyóiratokkal. Meg
jegyezzük, hogy a folyóiratolvasóteremből vasszerkezetű lépcsőn a raktárakba 
el lehet jutni. 

E terem világítástechnikai megoldása is , ,F" csövekkel történt, helyi 
világítás nélkül, bőséges általános világítással. A folyóiratolvasóterem mögött 
van a mikrofilmleolvasók számára létesített helyiség. I t t működik majd 
a gyorsfotoberendezés, de it t állítja fel a könyvtár a gyorsmásolóberendezését 
is. Ezen a helyiségen át lehet elérni a folyóiratosztály feldolgozó helyisé
geit. f . • 

A katalógusteremben a katalógusokat egymásnak háttal összetámasztva, 
alkovszerűen helyezik el. Az udvar felé kiugró teremrészbe nagy kutató
asztal kerül. A referencesek számára a bejárattal szemben kétszemélyes refe-
rence-asztal készül majd. Külön asztala lesz a szaktanácsadóknak és a szak
fordítóknak. 

Mint már említettük, fény- és hangjelzőberendezések működnek majd a 
kölcsönző, könyvolvasó, könyvraktár, folyóiratolvasó, folyóiratraktár stb. 
között. A folyóiratolvasóterem külön érdekessége lesz a fényjellel működő 
hívóberendezós. Ez adja tudtára az olvasónak, hogy a kért folyóirat az olvasó
terem alatti raktárból számára megérkezett. Míg ugyanis a könyvolvasóterem
ben számozottak lesznek a helyek, a folyóiratolvasóteremben az olvasó meg
kapja az olvasótermi számát, de oda ül le, ahova akar. A felügyelőtől kapot t 
számmal hívják majd a teremfelügyelőhöz a kért anyag átvételére. 

A Szabadalmi Tár 20 személyes olvasóterme a hallból nyílik, annak jobb
oldali sarkán át lehet elérni. Mögötte húzódik a kétemeletes szabadalmi raktár, 
mely 5 millió szabadalmi leírást foglal magában. 

Ugyancsak a földszinten, a főbejárattól jobbra nyílik a kutatóterem, 
mely harminc olvasó befogadására alkalmas. 

2* 
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A hallba nyíló főbejárattal szemben a társalgó és a dohányzó van. A hall
ból (balra) nyílik a hatalmas, 300 személyes ruhatár, mely egy díszes, de feles
leges barokk kandalló feláldozásával kapott jó helyet. A hall bal sarkából 
nyílik a büfé. 

Kiállítási csarnok maga a hall és a dohányzó. A falépcső feljáró galériá
jának egyik falában ezenkívül beépített, belső világítása nagy vitrin áll ren
delkezésére a könyvtári propagandamunkának. (Új szerzemények bemutatása, 
témakiállítások stb.) 

IX. 
A könyvtár korszerű fűtőberendezést kapott. Az épületnek korábban ki). 

i/3-ában volt csak központi fűtés, az épület 2/3 részét kályhákkal fűtötték. Saj
nos a meglevő központifűtési berendezés a korszerű használatra alkalmatlan
nak bizonyult, ezért az egész berendezést ki kellett cserélni, s újat kellett épí
teni. Uj kazánokat, új hatalmas kéményt kapott a fűtőberendezés. Gépesített 
módon történik a salakkiemelés, emberi munka nélkül. 

Az épület fűtési rendszere szivattyús melegvízfűtés 90° C előremenő és 
70° C visszatérő vízhőfokkal. A kazánház az épület Reviczky utcai frontján 
van. Széntárolás és tüzelés tehát távol van az értékes könyv-, folyóiratailo-
mánytól és viszonylag távol a Szabadalmi Tár anyagától. 

A szénfogyasztás egy fűtési idényre előreláthatólag (180 fűtési napot 
és átlag napi 12 óra üzemet számítva) közepes erősségű tél esetén 28 vagon 
szén. (Hőmérsékleti normák : öltözők, zuhanvozók -j- 22° C, irodák, olvasók 
+ 20° C, raktárak, folyosók +16° C.) 

Légfűtőberendezóst kap a hatalmas hall, a reference-terem (katalógus) 
meleg levegő befúvatásával és keringtetésével (5400 m3/ó 35° C) , továbbá a 
könyvraktár, a dohányzó. A raktár, a könyv-, íblyóiratolvasó, katalógusterem 
ezenkívül gravitációs szellőzőbereridezóst is kap. 

X. 

Az átépítés igen sokrétű gonddal és bajjal járt. A nehézségek sokszor várat
lanul súlyos feladatok elé állították mind a könyvtárost, mind a tervezőt, mind a 
kivitelezőt. 

Nehezítette például a helyzetet az a körülmény, hogy a régi falakban 
olyan nagyméretű, ma már szükségtelen almákra bukkantak az építkezők több 
helyen, amelyek a régi tervekben sem szerepelnek, eltömítésük költségtöbbletet 
jelentett. 

Súlyos bajként jelentkezett az építkezés során a gombásodás, mely a 
hall, a galéria, a katalógusterem padlózatának a kicserélését vonta maga után. 
A vonatkozó vizsgálatokat a Faipari Kutató Intézet végezte el. A szakvéle
mény szerint fésüscsápú kopogóbogár (Ptilinus pecticornis) is megtámadta 
a faanyagot, de házi kéreggomba (Poria vaporaria) is súlyos pusztításokat vég
zett. Az új faanyagot színtelen, szagtalan, nem égéstápláló tulajdonságú 
faanyagvédelemmel látták el. A fertőtlenítés minden tekintetben sikerrel 
járt. 

Az építkezés során derült ki, hogy több helyen ki kell cserélni a régi, 
avult födémeket (pl. a mikrofilmlaboratórium alatt). Különösen súlyos költség
kihatás okkal járt a könyvolvasóterem födémének megerősítése. 
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Nagy nehézségeket okozott a tervezés során a sok különböző emeletszint 
egybehangolása, hogy a könyvtári funkciók jó végzése szempontjából azok ne 
akadályozzák pl. az anyagnak kézikocsin való szállítási lehetőségét. 

A sok nehézség ellenére mégis, mindent összegezve, ma már megállapít
hatjuk, hogy az épület átépítésével érdemes volt foglalkozni. Hasonló épület 
építése szakértők véleménye szerint ma kb. 12 millió forintba kerülne. A teljes 
átépítés a jelek szerint 4,5 millió forinttal fedezhető lesz.E kiadással megmenti 
a mostani nemzedék Budapest egyik értékes, szép épületét ós új, jó székház
hoz juttatja a könyvtárt . 

Az új és célszerű könyvtárépületet, tudjuk jól, elvileg semmi sem pótolja. 
Minden átépítés sok tekintetben kompromisszum is. Mégis úgy véljük, hogy 
az Országos Műszaki Könyvtár számára átalakított épületben végre egyesül 
a könyvtár két alapvetően fontos tevékenysége : a könyvtári és a dokumen
tációs munka. Négy olvasóterme, korszerű raktárrendszere, a jó munkahelyek 
sora hozzájárulhat ahhoz, hogy a könyvtár a magyar kultúra egyik felleg
váraként egyre hatékonyabban járulhasson hozzá az ország műszaki fejlődé
sének előmozdításához. 

TOMBOR TIBOR 

TIBOR TOMBOR : REBUILDING AN ARISTOCRATE PALACE TO SUIT 
THE PURPOSES OF THE HUNGÁRIÁN CENTRAL TECHNICAL LIBRARY 

The Hungárián Central Technical Library célébrâtes its 75th anniversary this 
year. The Library, the centre of technical documentation in Hungary as well, with its 
over 170,000 volumes of books and periodicals, over 100,000 translations of articles from 
technical Journals and over five-million patent spécifications, is now moving into a new 
building. 

The building, assigned to the Library by the Government, is situated in the heart 
of Budapest, on Museum Street, a quiet lane off the busy thoroughfare Calvin Square. 
The building was erccted in 188]. The architecture of the palace is in the Baroque style 
and the courtyard in Italian Renaissance. I t was planned by F. FELLNER, Austrian, 
and H. HELMER, Germán architects who also planned the Municipal Théâtre in Vienna 
(1872) and other splendid édifices in many ciliés of Europe. 

The édifice was rebuilt several times during the years preceding the second 
world war. 

The drafting of the plans for rebuilding the aristocratie mansion into a suitable 
édifice for housing a large library has been set about in 1955. The principal point of view 
in planning the rebuilding was to build a truly modem library. Close co-operation was 
established between the librarians and the architect for achieving this aim. The Library 
invited the Enterprise for Planning Public Edifices to make plans for the building. 
The enterprise designated architect Antal Béla to carry out the commission. 

The ground-plans of the ground and first floor are published by the author. The 
rebuilding was centered around the bookstack, on the one side of which is the public 
reading-room for books and, on the other, the premises of the lending-servicc. The 
new bookstack is a four-storey iron structure whose design conforms to a Hungárián 
patent. Its capacity is 200,000 volumes. An upward extension of four more storeys 
sometime in the future will increase its capacity to about half a million books. A passenger -
and freight-lift is located at the side of the bookstack. The public reading room 
for periodicals is also situated on the first floor ; a large, two-storey, iron-structure 
stack for the periodicals is located below it. There is a fast service-lift between the 
stack and the reading-room and lending-service. 

The central information service (référence) and the catalogue cabinets are on the 
first floor as well, directly next to the lending service. The catalogues inolude those of 
the card-system bibliographie service based on subject headings. 

The public reading-room for books is situated on the first floor of the building, 
facing the street ; it accommodâtes 100 readers. The public reading-room for periodi-
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cals seats 80 readers. Visitors to the Library enter a large Baroque lobby on the ground 
floor. A public room for research workcrs, seating 30, opcns off the hall. The right wing 
of the building contains the files of patent spécifications and another public reading-
room for patents. Access to the cloakroom, refreshment bar, smoking-room and lounge 
is gained from the lobby as well. 

The édifice, characterized as a monument of art, incorporâtes the various départ-
ments of the library in the main wing on Museum Street. The dcpartment for technical 
documentation with the card-system bibliographie service basecl on subject headings, 
the editors' offices of the technical reviews published in Hungárián and in foreign lan-
guages, the translation department, microfilm and photo-studios and the department 
for the registration of translations are situated in the Reviczky Street wing of the building. 
The cataloging and classification department is located on the second floor of the 
Museum Street wing. 

Of the 4300 square mètres totally available area 17% are occupied by the public 
reading-rooms, the catalogues and the lending service, 10.9% by the lobby, cloakroom, 
refreshment bar and smoking-room, 27.3% by the stack and file rooms, the rest of 
the space is allotted to the Directors and various other offices and rooms. 

The public reading-rooms are equippecl throughout with luminescent gênerai 
lighting, individual table lights hâve been dispensed with. The intensity of the gênerai 
lighting is 300—400 Luxes. The lending service and the catalogue room are also fitted 
with luminescent lights. The System has been installed in the main gang-way on the 
ground floor of the bookstack. 

The building is fitted with a forced-circulation hot water heating System. The 
lobby, the catalogue and information service room, the bookstack, the smoking-room 
and lounge are heated by hot air. 

The study also deals with the unexpected difficulties encountered in the course 
of rebuilding, such as shafts, not appearing in the old plans, found in some of the bearing 
walls, damages caused by dry rot that had attacked and partially destroyed some of the 
more important wooden structural éléments, etc., ail of which contributed to considér
able increases in the costs of construction. 

The library section and the documentary section of the Library were up to the 
présent located in various buildings at a considérable distance from each other. Now, 
the two fundamental aetivities of the Library, library work and documentary work, 
can, at last, be together in one building. 


