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A Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtár és 
Tájékoztatási Központ (BME KTK) előcsarnoká
ban 1994 tavaszán vettük használatba az új köl
csönzőteret. A könyvtárépület rekonstrukciójának 
első ütemeként megvalósult kölcsönzőben csend
ben, ünnepélyes megnyitás nélkül kezdődött el a 
munka. Azóta azonban újra és újra olyan osztat
lan tetszést és érdeklődést tapasztaltunk könyv
tárunk látogatói és vendégei részéről az új köl
csönzőtér formai és funkcionális megoldása iránt, 
hogy úgy érezzük, pótolnunk kell az elmulasztot
takat, és legalább jelen cikk formájában meg kell 
mutatnunk a könyvtáros világnak a -  talán sze
rénytelenség nélkül -  példa értékűnek nevezhető 
beépítést. Mondanivalónkat elsősorban a könyv
tárvezetők számára fogalmazzuk meg, akik ma
napság rendre szembesülnek azzal a problémá
val, hogy a hagyományos kialakítású kölcsönző
pultjuk nem felel meg a számítógépes kölcsönzés 
ergonómiai-funkcionális követelményeinek. Ezen 
túlmenően nem egy könyvtár működik régi, eset
leg műemlék épületben, az ő számukra további 
haszonnal szolgálhatnak a tapasztalataink.

Előzmények

Az 1848-ban alapított műegyetemi könyvtár 
mai épülete a hagyományos könyvtárépítés kie
melkedő jelentőségű alkotása, amely Pecz Samu 
műegyetemi építész professzor tervei szerint 
épült 1909-ben. A Műegyetem a világörökség ré
szét képező budai Duna-parton terül el, az ún. 
történelmi magjának tekintett épületegyüttes épí
tészetileg legértékesebb eleme a műemléki vé
dettséget élvező neogótikus könyvtárépület.

Az építése idején Európa egyik legkorsze
rűbb könyvtárának számító épület évtizedeken 
keresztül maradéktalanul kiszolgálta a könyvtári 
funkciókat. A 80-as évek végére a fejlődő könyv
tárügy -  elsősorban a számítógépesítés -  immár 
elodázhatatlanná tette a könyvtárépület rekon
strukcióját. A BME vezetői -  felismerve a kérdés 
fontosságát és közérdekű voltát -  a 90-es évekre 
tervbe vették a rekonstrukciót, pénzügyi és 
üzemeltetési okokból a legfontosabbakra: a nagy 
olvasóteremre és az előcsarnokra korlátozva azt.

A tisztán funkcionális okokon túl egyéb szem
pontok is sürgették a rekonstrukciót. Az épület je
lentős károkat szenvedett a II. világháborúban, 
elpusztultak például a Róth Miksa műhelyében
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készült színes üveg ablakok, az előcsarnok és a 
nagy olvasóterem csillárai és más építészeti 
értékek. A további évtizedekben kevésbé a pénz
hiány, inkább a gondatlanság és a rossz építé
szeti ízlés okozott károkat, kezdetben “helyreállí
tás”, majd “felújítás” vagy “korszerűsítés” címén. 
A nagyolvasó falát díszítő, a háborúban csak kis
mértékben sérült Rakssányi freskót fellelhetet
lenül lefestették, a neogótikus tértől teljességgel 
idegen szocreál ízű elemek kerültek az előcsar
nokba és az olvasóterembe, ahol a központi 
világítás hiánya, valamint a rossz fűtés tovább fo
kozta a gondokat.

A rekonstrukció tervezése

A tervezést végző csapat -  Orbán Tibor épí
tészmérnök, az iparművész Kovács (KO-
JODESIGN) és Vörös Ferenc Attila (SZEM
PONT Bt.) -  előtt igen összetett tervezési feladat 
állt. Munkájukat a könyvtár részéről Liszkay Béla 
könyvtáros, az Olvasószolgálati Osztály akkori 
vezetője, valamint jelen cikk építészmérnök szer
zője segítette.

A tervezőknek egyszerre kellett kielégíteniük 
a műemlékvédelmi hatóság szigorú feltételeit és 
igen magas esztétikai igényeit, valamint a könyv
tártechnológiának -  általuk nem várt -  bonyolult 
követelményeit.

A kölcsönzőpult alaprajzi kialakítását az épí
tészeti-térbeli adottságok, az olvasók közlekedési 
útvonalai, valamint a raktárakkal való kapcsolat 
határozta meg.

A Pecz Samu-féle eredeti megoldás szerint a 
kereszt alaprajzú előcsarnoknak egy másik ágá
ban, a nagyolvasó előtti térben folyta kölcsönzés. 
Ezt a teret ikonosztázhoz hasonló, faragott fa
borítású fal határolta, amely azonban elpusztult a 
háborúban. Renkonstrukciója -  tekintettel az azó
ta sokszorosára növekedett kölcsönzői forgalom
ra -  fel sem merült. A háború óta egy, az előcsar
nokba megérkező olvasó útvonalára merőlege
sen álló, egyenesvonalú pultnál folyt a kölcsön
zés. Ez a pult egy tágas teret vágott le az 
előcsarnokból, amelybe elvben bejárhattak az 
olvasók, hogy az ott szabadpolcokon elhelyezett 
ismeretterjesztő és szépirodalmi művekben tal
lózzanak. Ez a megoldás két szempontból is 
rossz volt: ha bement az olvasó, akkor a kölcsön

ző könyvtárosok háta mögé, a zárt raktárak elő
terébe került, de a bátortalanabb olvasók be sem 
merészkedtek a kölcsönzői üvegfal mögé, így a 
szabadpolcos rendszer lényegében nem műkö
dött.

A kölcsönzőtér olvasói oldala

Végül is az új kölcsönzőtér az évtizedek óta 
megszokott helyén maradt, szemben a főbejárat
tal. A beépítés -  homorú megformálása és elő
renyúló írópult-karjai révén -  egyrészt optimálisan 
illeszkedik a térbe, másrészt szinte odavonzza az 
olvasót. Az új kölcsönzőpult sokszög alaprajzú, 
az eredetihez képest hátrahúzott elrendezésben. 
Ez az elrendezés több területet biztosít a kölcsön
zésre várakozóknak, ugyanakkor zavartalanabbá 
teszi az előcsarnok fő közlekedési útvonalait.

A kölcsönzőtér tengelyesen szimmetrikus el
rendezésű, szimmetriatengelye az előcsarnoké
val esik egybe. A kétszabadonálló írópulton kitölt- 
hetik az olvasók a kölcsönzési kérőcédulákat, 
amelyeket egy, a pult falában erre a célra kialakí
tott nyílásba kell bedobniuk. Ily módon a kérések 
leadása elkülönül a többi kölcsönzési funkciótól, 
ami sorbanállást s, ezzel időt takarít meg az olva
sónak. A bedobónyílás belső oldalán plexi anya
gú vályúba esnek a cédulák, hogy a raktáros 
azonnal észrevegye: új kérés érkezett. A kölcsön
zőablakokhoz jelenleg név szerint szólítjuk az ol
vasókat. Ha majd elfogytak a régi típusú kérő
céduláink és hívószámmal ellátott újakat készít
tetünk, akkor tudjuk majd használatba venni a 
kölcsönzőablakok fölé már beépített banki hívó
berendezéseket. A pulton, az álló olvasó számára 
megfelelő magasságban, keskeny lerakófelület 
fut végig. Az olvasók tájékoztatását a kölcsönző
ablakok folytatásában kialakított átlátszatlan fal
mezőkön oldjuk meg. Itt természetesen csak a 
legszűkszavúbb információt adjuk, azt viszont 
mindazon a négy nyelven, amelyeken a BME-n 
képzés folyik.

A kölcsönzőpult könyvtárosi oldala

Ezt látja tehát az olvasó, s most nézzük meg 
a pult belső, szolgálati oldalát. Az olvasó felől ho-
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rriorú -  és ezáltal otthonos, intim teret eredmé
nyező -  beépítés könyvtárosi oldala törvénysze
rűen domború, ami a nem túl tágas térben is 
viszonylag sok lerakó- és munkafelületet ered
ményez. Az ötletes alaprajzi elrendezés a szom
szédos két-két könyvtárosi munkahelyet kissé 
egymás felé fordítja, de nem teljesen szembe 
egymással. A munkaasztal szétnyíló szárú U for
mában veszi körül a könyvtárost, aki így jól eléri a 
számítógépes kölcsönzés valamennyi kellékét: a 
billentyűzetet, a printert, a mágnesszálas lopás- 
gátló rendszer demágnesező készülékét, a kiköl
csönzésre váró könyveket stb. Az elrendezés 
szimmetriájából következően van alkalmas mun
kahely jobb- és balkezes munkatársak számára 
egyaránt. Az álló olvasó és az ülő könyvtáros kö
zötti magasságkülönbség áthidalására a kölcsön- 
zőpuiíot pódiumra állítottuk. A linóleum (nem 
PVC!) burkolatú pódiumot alulról fűti a meleg
vizes központi fűtés rendszerébe bekötött cső
fűtőtest. Utólagos tapasztalatunk, hogy célszerű 
lett volna egy elektromos kiegészítő fűtés beépí
tése is a pódium alá a fűtési szezonon kívüli 
hűvös napokra. A rekonstrukció második ütemé
ben megépítendő nagyolvasói pódium alá már 
beterveztük ezt.

A kölcsönzőpult falának tartószerkezete egy 
kandelábersor, az egyes oszlopok négy-négy 
lámpát tartanak, kettő a külső, kettő pedig a belső 
térbe nyúlik. A kettős lámpakoszorú jó általános 
megvilágítást ad. A könyvtáros munkaasztalon 
egy rejtett fénycső ad káprázás- és tükrözésmen
tes helyi megvilágítást.

A visszavett és visszaosztásra váró könyvek 
számára polcokat integráltunk a faanyagú falbur
kolatba, különböző polctávolságokkal. A teret fűtő 
berendezést szintén elrejtettük a falburkolat mö
gé. A munkahelyeket kiszolgáló erős-, illetve 
gyengeáramú vezetékek, valamint a telefonveze
tékek a pult falában, rejtve futnak.

A kölcsönzőtér alaprajzi kialakításakor figye
lembe vettünk egy esetleges jövőbeli igényt is. A 
világ nem egy könyvtárában tapasztalható, hogy 
a hagyományos zárt raktárakat, vagy ezek egy 
részét, megnyitják, és szabadpolcos olvasóte
remként az olvasók rendelkezésére bocsátják. 
Ha nálunk is bekövetkezne egy ilyen lépés, akkor 
egyszerűen csak ki kell tárnunk a kölcsönzőpult 
kétszárnyú ajtaját, amely éppen a raktárbejárattal 
szemben van. A pulton nem lesz szükség sem
minemű változtatásra.

Műemlékvédelmi-esztétikai szempontok

Eddig főként a funkcionális-ergonómiai igé
nyek kielégítését elemeztük. A tervezésnél azon
ban legalább ekkora súllyal estek latba a műem
lékvédelmi szempontok. A tervet az Országos 
Műemlékvédelmi Hivatallal kellett engedélyeztet
nünk, akik -  nagyon helyesen -  semmiféle eszté
tikai kompromisszumra nem lettek volna hajlan
dók a könyvtártechnológiai szempontok érdeké
ben. Igaz, nem is álltunk elő ilyen kéréssel, az 
iparművészből, építészből és könyvtárosból álló 
tervezőcsoport maximálisan törekedett minden 
építészeti érték figyelembevételére, megőrzésé
re, adaptálására. Addig készültek az újabb és 
újabb tervváltozatok, amíg a könyvtártechnológiai 
és esztétikai követelmények egyidejűleg kielé
gítést nem nyertek.

A könyvtárrekontstrukció tervezésének leg
első lépéseként összegyűjtöttünk minden fellel
hető szakirodalmat, levéltári és múzeumi anya
got, valamint tárgyi emléket a könyvtárépülettel 
kapcsolatban. Megvizsgáltuk, mely motívumok 
kerülhetnek át a tervekbe, nem szolgaian másol
va az eklektikus részletmegoldásokat, hanem új
rafogalmazva a mai építészet-iparművészet szel
lemében.

A kölcsönzőpult esetében például a faszerke
zeten megjelennek az eredeti faburkolatok és aj
tószárnyak “füllung’ -motívumai, a pác színe az 
eredetivel azonos. A kölcsönzőablakok fölötti 
könnyed, fém-üveg anyagú, pártaszerű lezárás 
vonala viszontlátható az eredeti falburkolaton és 
a könyvtárba vezető “Sóhajok Hídja” ablakainak 
íves felső lezárásában. A lámpaernyők formája a 
háború előtti olvasóasztali lámpákat idézi. Ugyan
akkor az együttes egésze egyértelműen mai ipar- 
művészeti alkotás, amelyben egymással össz
hangban vannak jelen a könyvtárépület eredeti 
motívumai és a legnemesebb mai iparművészeti 
értékek.

Néhány szó a kivitelezésről

A kölcsönzőpult megépítését természetesen 
építési munkák előzték meg. Fűtésszerelés, vil
lanyszerelés, faláttörések és ajtóbeépítések, fes
tés, mázolás, valamint a teljes padlóburkolat cse
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réje. A padlóburkolat számára az eredeti mintá
zattal gyártattuk le a téglavörös-homokszínű 
műkőlapokat. Megemlítjük, hogy a kölcsönzőtér
rel szomszédos kéziraktárat födémáttörés és egy 
új lépcsőkar beépítése révén közvetlenül össze
kötöttük a raktári szárny alagsorával, ami révén 
megszűnt a nagy olvasóterem és a raktárak kö
zötti forgalom kényszerű átvezetése a kölcsön

zőtéren. A kivitelezést nehezítette és időben né
mileg el is nyújtotta, hogy sokféle szakiparnak 
kellett viszonylag kis területen egyidejűleg vagy 
egymáshoz kapcsolódva dolgoznia.

Az építési munkák kivitelezője a SZÁMÉP Bt., 
az asztalosmunkáé a Rekord Kft., a fém-üveg 
szerkezet Kovács József iparművész munkája.

Fotó: Som Endre
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