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Egy százéves könyvtárról

Kégli Ferenc munkája, amely a székesfehér
vári könyvtár, illetve könyvtárak történetét ismer
teti, kiváló és alaposan kidolgozott tanulmány. 
Csodálattal olvastam e művet, látva mögötte a ha
tártalan lelkesedést, szeretetet, amellyel a szerző 
a régmúltból felszínre hozta az ismereteket. Biz
tos vagyok benne, hogy hiánytalanul mindent 
megtudhatunk, ami csak megtudható a történet
hez. Színes képekben pereg le az olvasó előtt a 
könyvtárak hányatott sorsa.

A mű többet ad egy könyvtár történeténél, 
hiszen egyetértve az előszóban írottakkal, e ta
nulmány egyben szakmánk történetéhez is hoz
zájárul. Hiszem, hogy meg kell őriznünk kincse
inket, értékeinket, és ezek sorába tartozik könyv
táraink története is. Kégli Ferenc nem hagyta 
elveszni a múltat, munkája példaként állhat min
denki előtt, aki hasonló feladatra vállalkozik.

A szerző időrendet követve mutatja be a 
könyvtár harcát a létezésért, láttatva az adott kor 
gazdasági, kulturális környezetét és minden 
olyan fontos társadalmi, szociális tényezőt, amely 
hatással volt a könyvtár sorsának alakulására.

A kölcsönkönyvtár alapításának ötlete köz
vetve Jókai Mórnak köszönhető. Ötvenéves írói 
jubileumának megünneplésekor a nemzeti díszki
adás előfizetési felhívása úgy szóit, hogy a város 
annyi példányt rendeljen, ahány könyvtára, kul
turális intézménye van. A felhívás felelvenítette 
azt a korábbi törekvést, hogy létesítsenek egy 
közkönyvtárat. A város határozatot hozott, hogy 
Jókai Mór összes munkáinak díszkiadását (100 
kötet) meg kell rendelni, és majd ez képezi alapját 
a létesítendő közkönyvtárnak.

Az alapítással egyidőben azonban nem hoz
tak létre olyan bizottságot, melynek feladata a fej
lesztés és szervezés ellátása lett volna, bár a 
leendő könyvtár gyarapítására 1894-től a költség- 
vetésből éves keretet biztosítottak. Az állomány 
először a városháza épületében kapott helyet, 
néhány zárható szekrényben. Ekkor még nem 
volt katalógusa és könyvtárhasználati szabály
zata sem. Az 1910-es évek elején említették elő
ször a nyilvánosság előtt is a könyvtár tarthatat
lan helyzetét, a városháza bővítése, újjáépítése 
kapcsán. A könyvtár közművelődési funkcióit a le-
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hetetlen elhelyezési körülmények miatt ebben az 
épületben nem tudta ellátni, ezért 1932-ben a 
megüresedett leánylíceumi épületbe költözött. Itt 
több jelentősebb esemény is történt a könyvtár 
életében. Adományokat, segélyeket kaptak. Saját 
pecsétet használtak, s elkészült a könyvtárhasz
nálati szabályzat. Azonban még nem volt főállású 
könyvtárosa, hetente egyszer volt nyitva, s emiatt 
a szolgáltatás nem lehetett kielégítő. Továbbra is 
nagy volt a zsúfoltság. A könyvtár nem gazdál
kodhatott önállóan, működését évente meghatá
rozott összegek biztosították, de nem részesült 
az állam rendszeres anyagi támogatásban. A 
könyvtáros tiszteletdíjáról a városi költségvetés 
gondoskodott. Mivel ebben az épületben nem fej
lődhetett tovább a könyvtár, újabb költözés követ
kezett, de azt sem lehetett véglegesnek tekinteni. 
Felmerült egy olyan kultúrház építésének a terve, 
mely a könyvtárat is magában foglalná, ám erre 
még várni kellett.

A kultúrházat 1940-ben tervezte Schmidl Fe
renc. A könyvtári rész háromszintes, raktárral 
ellátott épületrész volt, amely a kultúrháztól elzár- 
tan működhetett. 1944. máj. 1-jén már új helyén, 
az Ince pápa téri félkész épületben várhatta a
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kölcsönzőket. Olvasóterme még nem készült el, s 
még mindig tiszteletdíjas könyvtáros dolgozott 
benne. A Fejérmegyei Napló 1944. nov. 30-i írása 
színes tudósításban mutatta be a könyvtárat, 
amely végül is kisebb-nagyobb károkkal élte túl a 
háborút. Nagy veszteség volt Kiss Jenő könyv
tárigazgató halála, aki évekig lelkesen küzdött, 
dolgozott a könyvtár ügyéért. A háborús károk 
helyreállítása is lassan ment. Az új vezető Sze
mere Gyula lett, aki nem sok segítséget kapott a 
város vezetőitől. Ennek ellenére a könyvtár 1946, 
november 5-én ismét megnyílt a látogatók előtt, 
bár erre a helyiségei nem igazán voltak alkalma
sak. Szemere tiszteletdíjért, egyedül dolgozott, 
néha lelkes tanítványai segítették. 1950-re kb. 8- 
10 ezerre lehetett becsülni a könyvtár állományát. 
A műveket az Egyetemi Könyvtár rendszeréhez 
hasonlóan csoportosította.

1949-ben nagy változás következett be a vá
rosi könyvtár életében, ugyanis a Vallás és Köz
oktatási Minisztérium közgyűjteménnyé nyilvání
totta. Ez a könyvtár költségvetésében nagyobb 
összeget jelenthetett volna. Hogy mégsem követ
kezett be, annak egyik oka egy körzeti könyvtár 
létesítése volt. Már más városban is létrejött ilyen 
könyvtár, a népkönytárak ellátó és módszertani 
irányító intézményeként, mintegy felettes szerv
ként. Ez Székesfehérváron a városi könyvtár fel
adata lett, ezért a városi könyvtárat átszervezték, 
állományának nagy részét pedig kivonták a forga
lomból. Szemere lemondott, s Mácsai Lajosné, a 
körzeti könyvtár vezetője vette át ideiglenesen 
ezt a posztot. Az állományt az akkori ideológiának 
megfelelően kezdték bővíteni. A városi tanács

továbbra sem vitte túlzásba a könyvtárról való 
gondoskodást. 1951-ben a költségvetésben egy
általán nem is volt előirányzat a könyvtárra. 
Később ez a helyzet módosult, s már három sze
mély dolgozhatott a könyvtárban, havi fizetésért. 
A helyreállításokra s egyéb fejlesztésekre is 
terveztek pénzösszegeket. Ezekkel a támogatá
sokkal a könyvtár végre megkezdhette azt a kul
túra közvetítő munkát, melynek betöltésére min
dig is készült. Könczöl Imrére várt a feladat, hogy 
irányítása alatt megvalósulhasson mindez. Hoz
záértő, lelkes személyzettel fogott hozzá a mun
kához. Megkezdődött a dokumentumok címleírá
sa, osztályozása a tizedes rendszer alapján, fiók- 
könyvtárak szervezése és a könyvtárosok to
vábbképzése. Elindultak a később hagyománnyá 
váló könyvtári rendezvénysorozatok, gondot for
dítottak a könyvtár propagálására is, Könczöl 
mindig jó politikai érzékkel állt ki a könyvtár 
ügyéért.

1952-ben a városi könyvtár és a körzeti könyv
tár összevonásával létrejött a megyei könyvtár. 
Az ezzel járó szervezési munkák elvégzésével 
Könczöl Imrét bízták meg. A Vörösmarty Mihály 
Megyei Könyvtár avatására 1952. augusztus 19- 
én került sor. A városi könyvtár mint intézmény, 
megszűnt létezni.

Eddig az időszakig ismerteti Kégli Ferenc a 
könyvtár viszontagságokkal, zökkenőkkel teli út
ját. Bízom benne, hogy rövidesen elkészül a foly
tatás is, amely napjainkig kíséri majd végig a 
könyvtár sorsát.

Tóthné Kúrán Julianna

302 Könyvtári Figyelő 5. (41.) 1995/1.




