
Tíz éve új házában a 
száztíz éves könyvtár

Tóth Béla

Az árvízi katasztrófa híre hallatára Somogyi 
Károly esztergomi kanonok Szegednek ajándé
kozta nagy értékű könyvtárát.

Ám, abban az időben ajándékozni sem volt 
könnyű misszió.

A szegedi szerencsétlenség hírére világszer
te megnyíltak a szívek, erszények, raktárak, a be
lőlük fakadó anyagi javak kéretlenül áradtak a 
város megsegítésére. Eszkimóföldről mécsesbe 
való fókazsír, a balkániaktól szárított hús, dallad- 
zó evező a finnektől és száz más, a város meg
maradásához fontosnak vélt használati eszköz 
és élelem. Száz felől.

Somogyi Károly kéretlenül nem küldhette ide 
43 000 kötetnél is gazdagabb könyvtárát, tegyé
tek, ahová akarjátok! Az annyi lett volna, mint élő 
elevent szántszándékkal a vízbe veszejteni. Ké
relmező levelet írt a város podesztájának, a mű
velt öreg, bölcs Pálfy Ferencnek, hogy fogadja 
örök ajándékul Szegednek szánt könyvtárát.

Pálfy nem is válaszolt. Ivóvízért, kórházakért, 
hetvenezer hajléktalan feje fölé való tetőért fájt a 
feje. A második Somogyi levélre sem válaszolt.

Akkor a főpap, rokoni segédlettel Szegedre 
toppant, Tisza Lajos királyi biztossal bekopogta
tott a polgármesterhez, akit a többi között ezzel 
kapacitált: „Hamburgot és Liverpoolt nem csupán 
népe végtelen szorgalma, de egynek egynek tíz
nél is több nagy könyvtára tette naggyá, s az ab
ban folyó csöndes, áhítatos, eredményes mun
ka!"

Természetesen, tán Tisza Lajos szótlan 
pressziójára, a város elfogadta Somogyi ajándé
kát, s a reáliskola földszinti hat szobájában ren
dezte be a könyvtárt, amit a király jelenlétében 
nyitottak meg és adtak át Szeged olvasóközön
ségének.

Nagyon bojtos kosztra fogták. Reizner János, 
városi főjegyzőségből kiútált igazgató könyvtáros, 
egy sima könyvtárnok, meg egy szolga serényke
dett az intézményben. Ám a könyvtár működése 
első évében, 1893-94-ben 3437 helyben olvasó
juk 5173 művet használt.

De nem tanyázott tíz évig sem a Reálban, 
amikor a Kúria odatelepült, s nem tudott egy tető 
alatt maradni a könyvtárral. A Sóhordó utcában 
lévő Fodor ügyvéd lakóházába került albérlőnek. 
Amikor az ügyvédnek kellett a lakás, a Somogyi 
könyvtár szekere rúdja neki volt fordítva a sópaj
táknak. Azok éppen üresen kongtak.

Jobb érzésű, betű- és könyvszerető szegedi 
polgárok a könyvtár védelmére keltek. Nem kia-
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báltak szájtépő politikusok módjára bele a vakvi
lágba, hanem ismerve városuk hiúságát, eme 
szarvánál fogták, mondván, ha nem épít a kom- 
munitás a milléniumra könyvtárának és múzeu
mának méltó hajlékot, sokáig nézegetheti magát 
a Tisza tükrében!

Szeged, ha tehette -  nem épp alap nélkül 
valahányszor kivágta a rezet. Rezet kivágni, fé
nyes, csillogó eredmény.

A Tisza partra, a vár helyére fínum-fánumos 
házat terveztetett. Amelyik ki is süt az eklektikus 
paloták sorából, de nem is idegenkedik tőlük.

Közel az ezredforduló, nyüzsgés a házon. 
Nézték a szegediek. -  Mi lösz a, minek a? Köll-e 
a?

Tömörkény István mint fiatal újságíró is néze
gette a házat, akkor még nem is sejtette, hogy né
hány kis év utántól haláláig lesz annak szorgos 
munkása, regnálója. De építés közben ő is azt 
írta, hogy lovarda, hogy hodály, hogy dohánypaj
ta, birkasopa, s hasonló aranyos jelzőkkel illette.

Reizner, ahogy beleköltöztek a házba, már al
kalmatlannak minősítette, hogy fűthetetlen, huza
tos, nagy légterű kulissza a Kultúrpalota.

Tömörkény haláláig benne dolgozott, ám a 
maga szelídségével minden évi jelentésében föl
panaszolta a palota hibáit és a raktári helyek szű
kösségét. Móra már nem csak évi jelentéseiben 
jajgatja föl az egyszerűen kibírhatatlannak tűnő 
helyhiányt, de ő kiteregeti a sajtó nyilvánosságá
val a Szegedi Naplóban, a Világ és a Magyar Hír
lap hasábjain.

Válaszul még csak fügét sem mutattak neki a 
város illetékesei.

1953-ban a hetvenévesen ifjonti könyvtár 
épületének a két szárnyán bővítést kapott, akár a 
múzeum. Ám csak olvasótermét tudta használat
ba venni, mert a raktárnak szánt része beállvá- 
nyozására közel húsz évig nem volt pénze.

Ezek ellenére az élő könyvtár takaréklángon 
is fejlődik, terebélyesedik. Polca nem lévén, a vá
rosi hivatalok lecserélt irattári bútorainak roncsolt 
deszkáiból, a beépített raktárak járó rácsaira sze
relték asztalos vonzalmú könyvtárosok az 1000 
fm-ig menő polcozatokat. E sorok írója se dicsé
retek, se panaszok leltárkönyvének vezetésére 
nem vállalkozik, csak a jelenséget mondja, netán 
mások okulására, s mert eltitkolni is vétek lenne.

S a mondott szorongató helyhiányon a kultúra 
fitogtatására sokat adó mindenkori hatalom sem
mit sem könnyített volna, ha a történelem nem 
kezdi taposni a felelősök sarkát. Mármint a me

gyei „hajjaköndtökét”. Próbálkozott az oldalra 
kitérni, magyarázni, eltussolni, ahogy szokta a 
neki nem tetsző ügyeket, de nem úszhatta meg, 
hogy kulturális célzatú beruházásra sor ne kerül
jön.

Kis múlhatatlan kerülővel, de visszaérve: a 
török utáni földbirtokos főispánok legtöbbje nem 
akart a szabad királyi város címere alól megyét 
kormányozni, mert a subaszagú várost egyszerű 
emberek irányították egy valamire való főnemes 
nélkül, de meg kényelmetlen is otthoni kastélyaik
ból kocsin rázatva magukat idefáradozni. Ezért 
volt megyei főváros Mindszent, Szentes, Szeg
vár. Szeged ennek előtte soha. Még Vásárhely is, 
amikor Titótól féltődött a félteni való.

Amikor az új „Turáni átok” múladozott, épült a 
megyei tanács székháza. Beleköltözött teljes ha
talmi súlyával és létszámával a megye. Közel 
négyszáz a szobaajtója. De a megyei könyvtárat 
kint hagyták Vásárhelyen. Az ország könyvtár
ügyéért buzgólkodók számonkérték.

Na, akkor kijelölődött három szoba a megye
házán, ráírták: Megyei Könyvtári Központ.

Amikor ezt meglátták Kondor Istvánná, Futala 
Tibor, meg Sallai István főkönyvtárosok, hát nem 
vették jó néven, mi több csúfolódásnak, a kultúra, 
a könyvtárügy meggyalázásának tartották. Jog
gal. Adta-teremtézésüket nem hallottam, nem tu
dom, kinek adresszálták, de elvárták, hogy a me
gyei könyvtári hálózat ellátását se kockafejű bü
rokraták igazítsák, hanem élő, eleven könyvtárak 
gyakorló könyvtárosai!

Ó, nem szaladtak bánatukban a Tiszának az 
itteniek.

Megkérdezték az Egyetemi Könyvtárat, len- 
ne-é megyei könyvtári központ? Mert az jobban il
lett volna a megyeiek gomblyukába. De a tudo
mányos könyvtár nemet intett.

Maradt a rongyos közművelődési sarzsiban 
járó Somogyi-könyvtár.

Akkor a megye hozzávágta a föladatot. De 
nem adott hozzá csak két gémkapoccsal össze
fogott, lehajszolt gépkocsit, idelökte tizenegyné- 
hány nem szeretett emberét, köztük könyvtároso
kat, és 12 területi könyvtára gondját, baját. Pénzt, 
csak éppen akkori áron számolható benzinre va
lót. Föltételeket semmit. Egy széket se, ahová 
megyei könyvtári ügyben leülhetnek az emberek. 
Se az Isten, se más rajta kívül panasznak ne ve
gye, nekünk el kellett volna szaladnunk akkor a 
Somogyiból.

A megye hajaszála ettől nem fehéredett.
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A múzeum is akkor kapta a megyei föladato
kat. Két nagy térigényű növény nem fér egy száz
éves cserépben.

Országnagyok látták helyzetünk tarthatatlan
ságát. „Tervezzetek könyvtárat!”

Öt éven át ment a tervezgetős tili-toli, mire 
egy projektum elfogadódott.

Végül, megépült a Somogyi-könyvtár és Le
véltár palotájának az egyharmada.

De ez is tízszer akkora, mint amiből kiköltöz
tünk. Naívság volna azt hinni, hogy tízszeresére 
nőtt az olvasók száma, a forgalma.

De beköltöztek a szükségből olajos barak
kokban, elhagyott tanyai iskolákban lappangó, Is- 
ten-őrizte állományrészein(k, idegen nyelvű folyói
ratok ezer méterei, az olvasóterek a kor kívánal
mainak megfelelően alakultak.

Itt helye teremtődött a könyvtárközi kölcsön
zésnek, amiről a régi helyen úgy hallottunk, mint 
az egyszeri katona a kávéról.

Itt több ezer kérés fordul meg a a kölcsönző- 
sök kezén vice-versa, aminek a mi részünkről 
könyvállományunk foghíjassága miatt átlag 35- 
40%-át tudjuk teljesíteni.

Nem pótolja, de vigasztalja a könyvtárost, 
hogy kiépített számítógépes rendszer van a keze 
ügyében, amivel eléri Londont, s a tengerentúlt, 
ha a szükség ezt parancsolja. Zenei részlege 
minden követelményt kielégít a klasszikusoktól, 
kottatárával a modern jejéig.

Helytörténeti gyűjteményének gazdagságát e 
témában munkálkodó tudós, vagy dolgozatát író 
tanuló csak a maga számára nagy hátránnyal 
kerülheti meg.

Összgyűjteményünk, valamint a könyvtáro
sok maximális tudása, szolgálatkészsége révén, 
a város a Somogyi-könyvtárra bízta a mai kornak 
megfelelő 4 kötetes monográfiájának kidajkálá- 
sát, valamint a város körüli öt községnek, eddig 
soha nem létező monográfiájának kiműhelyelé- 
sét.

Ez a könyvtár teljesítőképességének, sokirá
nyú hasznosságának, ütőképességének a jele. 
Amellett számtalan sorozat, periodika készül és 
jelenik meg a könyvtár gondozásában. Személyi 
és szakbibliográfiák, a néprajzon át a könyvtár
históriákig.

Városunk szülötte, jó Vasváry Ödön bátyánk 
amerikai magyarságtörténeti gyűjteményét a So
mogyi Könyvtárra hagyományozta. Látogatottsá
ga nem tömeges, munkája minőségi, napra kész, 
nélkülözhetetlen.

A közforgalmunk a 200 000-es város 17-21 %- 
át olvasójának tudja, a 25-ig számolható kerületi 
fiókkönyvtáraival egyetemben.

Kötészete a könyvtár igényére, a könyvtár fa
lai között nőtt föl. Tudja a széria munkát, de jól fel- 
szerszámozott műhelyében a jól képzett restau
rátorok avatott kézzel nyúlnak istápolásra váró 
könyvkincseinkhez.

Az intézmény irányítását néhány itt teremtő
dött ügyelő, gondos végzi. Vigyázó figyelmüket 
egy elhajítani való görbe szög el nem kerüli.

A központ kölcsönzősei 1000 kérdőívvel 
megszondáztatták a törzsoivasóinkat némely je
les kérdésekben, mint pl. elégedettség, hiányos
ság, szolgálatkészség, gazdagodási lehetőség, 
légkör, érdemesség, javítani valók.

Általában elégedettek az olvasók, ám ők is, 
mi is tudjuk, hogy messzi vagyunk a jóléti társa
dalmak könyvtári fejlettségi fokától. Mi még most 
is a puszta megmaradásunkért kapaszkodunk.

Most fújjuk a koldusindulót, amikor az ország 
kétharmada kilincsel az egyharmadánál, meg a 
másik koldusnál. Valósággal a tanul
sága elevenedik meg jelenünkben. A koldus teszi 
le az utolsó hiányzó garast a boldoguláshoz.

A fönntartók anyagi forrásainak megcsappa
nása ösztönöz bennünket a kéregetésre. Pedig 
mi még nem is panaszkodhatunk az önkormány
zatiakra. Szavunkat ha nem is lesik, hallatlanná 
sem teszik. Figyelnek és oszlatják gondjainkat. 
Hanem egyre növekvő számláinkat nem győzik 
fizetni.

10 éves korukra már modern gépeink elkö
szönnek a szolgálatból, újítani nincs pénzünk. Az 
épület páratartalmát szabályozó gépek elpusztul
tak, utána pusztul a könyvállomány. Föl nem 
győznénk sorolni a költségeket. Pedig semmi 
luxus. A puszta lét és megmaradás.

Jól tudjuk, könyvtárunk életében voltak na
gyon aszályos évek. Móra megérte a világgazda
sági válságot. Nem tudott könyvet, újságot, folyói
ratot venni. Szabadkőmívesekből, egyházi embe
rekből, pénzesebb, kultúra-szerető polgárokból 
olyan Könyvtárbarátok Egyesületét verbuvált, 
amely az aszályos években összepörsölyözött 
annyit, amiből a legfontosabb periodikákat, leg
alapvetőbb munkákat megvásárolhatták, így át
vészelve a nehéz gazdasági bajokban vergődő 
éveket.

Mi is fújjuk a koldusindulót, mert apad az olva
sói létszám az apadó könyvállomány nyomán.
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Fiókok elnéptelenednek, nem talál olvasni
valót bennük a mindent olvasó szegedi. Ezek 
rossz jelek. A törzsállomány is csak az egypéldá- 
nyos rendszer szerint gyarapszik. Nem futja több
re.

Takarék láng. Mindig jobb, mint a nulla láng.
Koldulunk, hogy gyűjtésünk nyomán a túlélés 

elemi föltételeit biztosítsuk. A magyar kultúra vég
várai a közművelődési könyvtár és az alapfokú 
oktatás.

A szegedi Somogyi-könyvtár
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