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hallunk, addig tulajdonképpen VIII. Kelemenrõl
(1592–1605) kellene, hogy szó essék (vö. 21. ol-
dal). Igen szemet bántó az is, amikor az idén ép-
pen százhatvanadik évfordulóját ünneplõ ma-
gyar forradalom és szabadságharc évszáma
1948–1949-re módosul (vö. 200. oldal). Nem
egyszer találkozunk félkész fordításokkal is a
szövegben, amikor egy-egy mondatban például
német szavak maradnak: a 201. oldalon szereplõ
„Infanterie-Regimentet” érdemes lett volna a
magyarosabb „gyalogezred” szóval helyettesíte-
ni. A személynévmutatóban végzett szúrópróba-
szerû ellenõrzés eredményeként elmondható,
hogy a hivatkozott oldalszámok nem mindig áll-
nak összhangban a fõszövegbeli elhelyezkedé-
sükkel (vö. pl. Bayer, Bizschoff, Pyrker stb.).
Több név nem szerepel a mutatóban (pl.
Trestyánszky D. – így feloldatlanul a fõszöveg-
ben). Sokszor kimaradnak az utalók, és még
földrajzi nevek is becsúsznak a személynevek
közé (pl. Erlau/Eger). A földrajzi nevek mutató-
járól hasonló észrevételek tehetõk. A tárgymuta-
tóban elõfordul olyan szócikk is, amelyhez nincs
oldalszám rendelve (pl. Candide). A szerzõk és
mûvek jegyzékében igen sok és a fõszövegben
olvashatóktól eltérõ gépelési, helyesírási hiba ta-
lálható. A tartalommutatóban például oldal-
számok elcsúszására lehet figyelmes a körülte-
kintõ olvasó (pl. 242/243. oldal). Összességében
a munka azt a látszatot kelti, mintha az utolsó el-
lenõrzési, átolvasási, lektorálási fázis kimaradt
volna. Amennyiben nem ez történt, úgy egy fel-
tételezhetõ technikai malõr következtében egy
korábbi szövegváltozat került el a nyomdába.
Végsõ soron azt lehet elmondani a jelen kiad-

ványról, hogy az olyan mûvelõdés- és mentalitás-
történeti adalékoknak köszönhetõen, amelyek
nem kapcsolódnak feltétlenül szorosan a bemuta-
tott mûvekhez, a könyv hozzáadott értéke igen
magas. A közeljövõben mindenképpen érdemes
lenne nagyobb példányszámban és két változat-
ban, egy népszerûsítõ és egy tudományos formá-
ban is kiadni, hogy a különféle érdeklõdésû és
igényû olvasók egyaránt örömüket lelhessék en-
nek az alapvetõen kiváló könyvnek a tanulmányo-
zásában.
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A fõváros könyvtárának története

Budapest közkönyvtára, a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár, mint országos szakkönyvtár, mint a fõ-
város egyik, ha nem a legnagyobb közmûvelõdé-
si intézménye, a könyvtár történetét bemutató ki-
advány megjelentetésével ünnepelt, tisztelte meg
olvasóit megalakulásának 100. évfordulójára. 
A kétkötetesre tervezett, a kezdetektõl 1998-ig
terjedõ idõszak eseményeit bemutató kötetekbõl
az 1. kötet 2004-ben, az évforduló évében jelent
meg. A nagy gonddal készült kétkötetes történeti
monográfia elsõ kötetét, a Központi Statisztikai
Hivatal Könyvtárnak ajándékozott A fõváros
könyvtárának története I. kötet 1945-ig c. kiad-
ványt az „alapító könyvtárnak” tisztelettel beírás-
sal dedikálta Katsányi Sándor, a szerzõ. Amikor
Kõrösy Józsefrõl, a Fõvárosi Statisztikai Hivatal
és annak könyvtára elsõ igazgatójáról készült ta-
nulmányhoz gyûjtöttem anyagot, Katsányi Sán-
dor e könyve alapmû volt számomra.
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár kiadásában

megjelent mû már címében és elõszavában is ígér-
te, hogy lesz folytatása a kötetnek. 2009. március
11-én került sor A fõváros könyvtárának történe-
te 1945–1998 címû kiadvány, a 2. kötet bemuta-
tására. Ennek a kötetnek Katsányi Sándor mellett
társszerzõje is van, Tóth Gyula személyében. 
A második kötet bevezetõjében olvashatjuk, hogy
az eredeti tervek szerint együtt jelent volna meg a
két kötet. A könyvtár 1945 utáni történetének
megírására Kiss Jenõ, a könyvtár nyugalmazott fõ-
igazgatója kapott megbízást, aki az 1945–1979
közötti periódust vállalta, az 1980–2000. évek be-
mutatására pedig Futala Tibort kérte fel. A szakma
két nagy öregje nem tudta a vállalt munkát elvé-
gezni, elmentek közülünk. A félbeszakadt munkát
Katsányi Sándor és Tóth Gyula fejezte be.
Jó így együtt kézbe venni a két kötetet, hiszen

így vált teljessé a kép a könyvtárról, és szeret-
ném most, így együtt a két kötetet áttekinteni,
bemutatni.
A könyvtár történetének 100 évébõl 1980-ig

fogja át az eseményeket Katsányi Sándor, aki a
kezdetektõl 1945-ig terjedõ idõszak krónikáját is
megírta, az 1980-tól 30 év történetét pedig Tóth
Gyula tollából olvashatjuk.

✒ Nemes Erzsébet



Az elsõ kötetben megismerhetjük a könyvtár
megalakulásának elõzményeit, Pest és Buda
könyvtári nyilvánosságának kialakulását, egy fõ-
városi könyvtár mint általános közmûvelõdési
könyvtár létrehozására való törekvéseket.
Ez az a korszak, amely a fõváros könyvtárügyé-

nek egyik eseményekben bõvelkedõ, legizgalma-
sabb idõszaka volt. Katsányi Sándor elfogulatlanul
mutatja be a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár elõ-
történetét, alapítását és ebben a Fõvárosi Statiszti-
kai Hivatal és Kõrösy József, valamint a Fõvárosi
Könyvtár és Toldy László szerepét, a Statisztikai
Hivatal vezetõjének, egyben a könyvtár igazgató-
jának, Kõrösy Józsefnek és a tõle a Statisztikai Hi-
vatal könyvtárában könyvtárnoki státust kapó Sza-
bó Ervinnek a munkásságát, majd a századforduló
táján született kezdeményezéseket a városi, fõvá-
rosi nyilvános könyvtár megteremtésére.
Részletesen olvashatunk egy-egy jelentõsebb

korszakot felölelve az újjászervezéstõl a korsze-
rûen mûködõ társadalomtudományi könyvtárig,
korhû képet hagyva a fõváros mûvelõdés- és
könyvtárügyérõl is.
Az 1893–1903 közötti, majd az 1903–1909 kö-

zötti idõszak is az átszervezésekrõl és újjászer-

vezésekrõl, a fentebb említett két könyvtár egye-
sítésérõl, majd szétválásáról és egy új könyvtár,
egy új fõvárosi könyvtár születésérõl, alapításá-
ról szól. Erre az idõszakra, 1904-re datálják a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár megalapítását.
A következõ fejezetben az 1910-es évek ese-

ményeirõl, a városi könyvtár új modelljének ki-
alakításáról, ezt követõen a nyilvános könyvtár
alapjainak megszilárdulásáról, a könyvtárpalota
tervezésérõl, a központi könyvtár mellett a fiók-
könyvtárak mûködésérõl olvashatunk.
Az 1914–1918 közti idõszak a Szabó Ervin-i

korszak lezárulása. Külön fejezetet szentel a szer-
zõ a könyvtár tevékenységének a Tanácsköztársa-
ság idõszakában. Majd a váltás, a konszolidáció
idõszaka következik, a Budapest Gyûjtemény és a
Keleti Gyûjtemény, a fiókhálózat alakulása, a sze-
mélyzeti munka, a társadalmi kapcsolatok újra-
szövése, egy átmeneti korszak lezárulta a fejezet
fõbb állomásai.
A Wenckheim-palota történetével kezdõdik a

következõ fejezet, ahol a hálózatépítõ törekvé-
sekrõl, a központi könyvtár és a hálózat állomá-
nyának alakulásáról, információközvetítõ, 
olvasmányközvetítõ szerepérõl, politikai szerep-
vállalásokról, könyvtárpolitikáról olvashatunk.
Az 1. kötet a könyvtár II. világháború alatti

életérõl, mûködésérõl szóló fejezettel, Buda-
pest és a Wenckheim-palota ostrom alatti sorsá-
val zárul.
A Budapest Gyûjtemény képanyagával gazda-

gon illusztrált kötet végén, fejezetenkénti bon-
tásban, gazdag jegyzetanyagot, kronológiát, név-
mutatót, tárgymutatót találunk.
A 2008 végén megjelent, ez év márciusában bemu-

tatott második kötet követi az elsõ kötet szerkezetét.
Az ország sorsában, történetében jelentõs mér-

földkövek a könyvtár életében is megmutatkoz-
nak. Az elsõ fejezet az 1945–48 közötti koalíciós
évekrõl számol be, a romeltakarítástól kezdõdõ-
en, a könyvtár szerepérõl, a mûködési keretek
változásáról, az új mûvelõdéspolitikáról, a dol-
gozók „kicserélésérõl” ír tárgyilagosan a szerzõ.
A kultúrforradalom és diktatúra fejezetben a
könyvtár megváltozott szerepvállalásáról, 
a korszak egészét jellemzõ paradigmaváltásról,
politikai légkörrõl, a felsõ vezetés teljes kicse-
rélõdésérõl olvashatunk. A továbbra is kronoló-
giai sorrendben haladó eseményeket követve az
1956-os forradalomig terjedõ idõszakban bekö-
vetkezett átrendezõdésekrõl, visszarendezõdé-
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sekrõl, változásokról, ezt követõen a Kádár-
rendszerbeli koncepciókról, számonkérésekrõl
van szó. Nagyon izgalmas volt számomra ezeket
a fejezeteket és a késõbbieket már úgy olvasni,
mint kortársa, részese az eseményeknek, és egy
könyvtár történetén keresztül visszatükrözõdni
látni közeli múltunkat. Az 1960-as évek a differen-
ciáltabb szolgáltatások felé mutattak, míg a 70-es
évek kapcsán új stratégiákról, szemléletváltásról,
változásról, a szociológiai szolgáltatások kibonta-
kozásáról, könyvtárakról és vezetõkrõl, raktározási
problémáktól és eredményekrõl számol be.
Egyre több olyan kollégs bukkan fel, akit a szak-

ma nagy öregének tekintünk, de már munkatár-
sunk, vagy tanárunk volt, a közelmúlt eseményei-
nek átélõjeként, részeseként. Katsányi Sándor a
közkönyvtárak ideálképének korszakonkénti vál-
tozását így fogalmazza meg tömören: az ötvenes
években a hálózati elvárás az „agitáló könyvtár”
volt, a 60-as években a „nevelõ könyvtár” lett, a
70-es években a szolgáltatások széles skáláját
nyújtó, differenciált könyvtári rendszer megte-
remtése lett a stratégiai cél. A könyvtár fennállá-
sának 75. évfordulójának évével, az 1979-es év
eseményeivel záródik a Katsányi Sándor által írt
rész.
Az egészen közeli múltról talán még nehezebb

tárgyilagos képet rajzolni, de ez sikerült Tóth
Gyulának, aki az 1980-as évektõl tárja elénk a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár mintegy 20 év-
nyi eseményeit, egészen 1998-ig.
Két nagy fejezetben mutatja be ezt az idõszakot.

A visszatérés a Szabó Ervin-i alapokhoz és a kor-
szerûsítés részben szemléletváltásról, a reform-
korszakról, a rendszerváltás éveirõl és az új 
központi könyvtár elõkészítésérõl ad számot. 
A másik nagy felölelõ rész a könyvtár mûködését 
mutatja be. Itt a feltételek alakulásáról, az állo-
mányról, az olvasókról, a szolgáltatásokról és a
szakgyûjteményekrõl, a könyvtár kapcsolatairól
ír. A sok küzdelem, nehézség ellenére személyes
megtapasztalói lehettünk, hogy e korszakot lezá-
róan kulturális területen példátlanul magas támo-
gatási összeget kapott a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár a régi palotaépület és a hozzá csatlako-
zó két épületszárny átépítésére. Az átépítés és a
rekonstrukció megvalósult, és mint a kötet tartal-
mi részét záró kitekintésben olvashatjuk, 2004-
ben a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár méltó mó-
don ünnepelte alapításának 100. évfordulóját. 
Ezt a kötetet névmutató, kronológia, kiadványjegy-

zék és bibliográfia, valamint statisztikai adatok teszik
teljessé. A lábjegyzetek mindkét kötetben jelentõs
forrásanyagot tartalmaznak. Az illusztrációkat a
könyvtár Budapest Gyûjteményébõl válogatták.
Katsányi Sándor dedikációja „az alapító könyv-

tár” mai munkatársait büszkévé teszik, hogy a Fõ-
városi Statisztikai Könyvtár gyûjteményének
nagy része alapja lehetett a mára világvárosi köz-
mûvelõdési könyvtárrá nõtt Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtárnak és olyan könyvtárost adott a szak-
mának, mint Szabó Ervin. A két szerzõ, Katsányi
Sándor és Tóth Gyula igazán olvasmányos, néha
anekdotázó stílusban, ugyanakkor tárgyilagosan,
alapos forráskutatással alátámasztva tárja elénk
egyik legjelentõsebb könyvtárunk, a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár történetét. A kétkötetes mû
fontos és hiánypotló adalékául szolgál a magyar
könyvtártörténetnek.

Katsányi Sándor: A fõváros könyvtárának története
(Katsányi Sándor; [közread. A Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár]. - Budapest: FSZEK, 2004. 1. köt., 1945-ig. -
2004. - 420 p.: ill.
Katsányi Sándor – Tóth Gyula: A fõváros könyvtárának
története (Katsányi Sándor; Tóth Gyula; [közread. A Fõvá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár]. - Bp: FSZEK, 2008. 2. köt.,
1945–1998. – 2008. 526 p.: ill.


