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A MARX KAROLY KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
KÖZPONTI KÖNYVTARÁNAK ÚJ ÉPÜLETÉRŐL
PAPP ISTVÁN

A külföldi szakirodalom általában nem foglalkozik a tervezés stádiumában vagy
épülőfélben levő könyvtári épületek bemutatásával; inkább a tényleges eredmény, az el
készült építmény ismertetésére, bírálatára kerít szívesebben sort. Nem úgy mi, akiknek
annyi fájó hiányunk van, hogy nincs türelmünk kivárni nemhogy a használók értékítéle
tét, de az avatás napját sem, s máris örömmel újságoljuk világgá egy-egy új épület terveit,
adatait, ha megvalósulásának reális kilátásai vannak.
Ez történt a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtára
(MKKEKK) esetében is. Folyóiratunk 1981.4. számában Walleshausen Gyula, a könyvtár
igazgatója, valamint M ányi István és Pál Katalin, az épület tervezői szóltak arról, milyen
is lesz a Közraktár utca - Zsil utca sarkán emelkedő könyvtár. Ezért az olvasót arra ké
rem, vegye elő a hivatkozott számot, üsse fel a 262—271. lapokat, s elevenítse fel magá
ban, amit a szerzők annak idején mondottak; az ott hiányzó II. emeleti alaprajzot itt ta
lálja. Nagyjából-egészében meg is valósultak a tervek (ha például egyelőre nincsenek gyors
másolók az olvasói terekben, az nem a tervezők hibája), következésképpen jelen írásnak
nem az adatszerű ismertetés a dolga. Hanem az, hogy véleményt mondjon az eredmény
ről, kissé mindig a jövőbe sandítva, mert a pozitív és negatív tanulságok számbavétele fő
ként az elkövetkező építkezések — legyenek azok rekonstrukciók, bővítések vagy új épü
letek - , számára fontos.
Valószínű, hazai könyvtárépítészetünk történetében rekordnak számít az az idő,
amennyi a beruházásra vonatkozó döntés meghozatalától az új épület használatba vételéig
eltelt; de nemzetközi összehasonlításban sincs mit szégyenkezni. Ilyen nagyságrendű épü
let esetében az ötödfél év igazán gyors tem pót jelent: 1978. június 26-án adott zöld utat
a beruházásnak a Művelődési Minisztérium; a szakmai program az év októberére persze
azért is készülhetett el, mert az első félévben már megkezdődtek előmunkálatai; a kiviteli
tervek 1980 végére lettek készen (ez a fázis azért tartott ennyi ideig, mert az eredeti tervkoncepció többször is változott a konzultációk során, — például öt szint helyett csak
négy ”fért b e” a költségvetésbe); 1981. január 12-én volt az ”első kapavágás”, 1981. no
vember 5-én tartották a bokrétaünnepet, s 1983. február 9-től ha hivatalosan nem is, de
már az olvasók rendelkezésére állt az új épület; a hivatalos megnyitó 1983. március 11-re
esett. A költözés miatt mindössze két hétig szüneteltették szolgáltatásaikat; ez a teljesít
mény, ha nem is világrekord, de elismerést érdemel. A gyors ütem elsősorban az anyaintézmény szorongató épületgondjainak köszönhető, de szempontunkból ez igazán mellé
kes kérdés; a fő tanulság az, hogy nem szükségszerű a könyvtári beruházások elhúzódása
sem.
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A II. emelet szintje
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Az anyaintézmény elhelyezésbeli problémáinak összefüggésében kell látni az új
könyvtár helyének a megválasztását is. Gyakorlatilag két alternatíva előtt állt az egyetem:
vagy a főépületen belül bővíti könyvtárát, vagy a Műegyetem által átengedett épületegyüttesben keres helyet számára. Az előbbi mellett szólt az, hogy abban az épületben
marad a könyvtár, ahol az oktató-kutató munka zöme folyik, ellene a szerényebb területnövekedés, de főképpen a könyvtári terek funkcionális szétesése; az utóbbi mellett egy
szolgáltatási és üzemelési szempontból korszerű könyvtárépület megteremtésének esélye,
ellene a főépülettől való távolság és a várhatóan nagyobb zajártalom. Mindent egybevetve,
a könyvtár vezetésének javaslatára helyesen döntött az egyetem, amikor az utóbbit vá
lasztotta. Bár a földszinti és az első emeleti olvasói terek Közraktár utca felé eső sávjában
nem olyan hatékony (részint a rosszul záródó ablakok hibájából) a zajszigetelés, mint
amennyire a tervezés ígérte, s kétségtelen, hogy az 5 -1 0 percnyire levő könyvtár haszná
lata nem épülhet be oly szervesen a hallgatók napirendjébe, mint korábban (amikor akár
egy őraközi szünet alatt is be lehetett ugrani, nem szólva a ’lyukas” órák célszerű felhasz
nálásáról), a funkcionális előnyök, amelyeket nap mint nap tapasztalnak, alighanem a
használók zömét is meggyőzték a döntés helyességéről.
Természetesen nem volt mentes a kötöttségektől az új telepítési hely sem. Hiszen
egy épületekkel két oldalról is behatárolt telek (a régi, U-alakű építmények két szára
között), valamint az U-nak a Zsil utca felé eső szárnyának egy része állt a könyvtáros és
az építész rendelkezésére, hogy elképzeléseiket megvalósítsák. Ám talán éppen ezek az
adottságok is hozzájárultak ahhoz, hogy az eddigi hazai egyetemi könyvtárépítészeti
hagyományokon túllépve, átültessék és adaptálják saját szükségleteiknek megfelelően a
korszerű egyetemi könyvtár épületmodelljét, ha itt-ott némi kompromisszum árán is.
Hangsúlyoznom kell az MKKEKK épületkoncepciójának újdonságát két másik,
1945 után épült egyetemi könyvtárunkkal szemben is. Az azonos nagyságrendbe tartozó
miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtára (7445 m2) épülete ugyan
megtette a döntő lépést a nagy szabadpolcos olvasószolgálati terek felé, de továbbra is
fenntartotta a klasszikus hármas tagoltságot a raktárállomány kikülönítésével és a könyv
tárosi munkahelyek földszintre való helyezésével (amelynek aztán elkerülhetetlen követ
kezménye, hogy az olvasó, ha belépett a könyvtárba, még nem lálja a könyvtárat: egy
’’díszlépcső” nyújtózik előtte, s ezt manapság már nemigen kedveljük). A soproni Erdé
szeti és Faipari Egyetem Központi Könyvtára épületének érdeme, hogy lebontotta az
olvasói tér és a raktár között álló ikonosztázt, s a használók bizonyos kategóriái számára
a raktári állománnyal azonos térben alakított ki munkahelyeket, de kicsinysége (1416 m2)
ellenére három szintre kényszerült, s ezek közül is az alsó nem a közönséget szolgálja.
Mit látunk ezzel szemben az MKKEKK esetében? A régi épületből kapott szárny
négy szintjére kerültek a szolgálati helyiségek, a műhelyek, vagyis mindaz, ami általában
cellás elhelyezést igényel. S ehhez kapcsolódik négy, egyenként mintegy ezer négyzetméteres nyüt terület, amelyek közül az alsó kettő és a harmadik fele a szabadpolcos állo
mányt, a nyilvános szolgálatot és az olvasói munkahelyeket, a harmadik másik fele és a
negyedik (legfelső) egésze pedig a raktárai fogadja be. Tehát a szolgálati terek az olvasói
és a raktári övezet mellett (és nem fölött vagy alatt), a raktári övezet pedig az olvasószol
gálattal részben azonos szinten, de még inkább fölötte kapott helyet (és nem külön épü
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letben, több szinten, mellette). Ennek az elrendezésnek az előnyeit talán fölösleges részle
teznem. Itt mutatkozik azonban egy olyan kényszerű kompromisszum, ami a már meg
levő épület adottságaiból következik, s ami miatt az elvileg jő megoldás a gyakorlatban
csak nehézkesen működik. Arról van ugyanis szó, hogy a Zsil utcai traktusban a szakrefe
rensek és a feldolgozók munkaszobáit egy belső folyosó, a függőleges közlekedők és a vi
zes helyiségek választják el az olvasói és a raktári terektől, lehetetlenné téve a közvetlen
belépést. S nyilvánvaló állományvédelmi okokból a két épületrész közötti — bár minden
szinten biztosított - átjárókat zárva kell tartani.
A hatszor hat méteres raszterben kialakított, azonos teherbírásra méretezett olvasóiraktári terek maximális flexibilitása lehetővé tesz minden későbbi, a használat által indo
kolt változtatást. Akár a raktári és az olvasói övezet arányán kell módosítani, akár a sza
badpolcos állománynak és a használói munkahelyeknek szánt alapterületekén, mindez
egyaránt lehetséges. Ha valamikor a szabad raktár álláspontjára helyezkednének, annak
sincs akadálya. Már most is kialakíthatók lennének a 3. és 4. szinten a raktárnak a Kinizsi
utca felé eső, ablakokkal ellátott sávján olvasói munkahelyek, — persze, ha sikerülne a
szemközt levő tornatermekből kidörgő csatakiáltásokat valamiképpen letompítani; e zajt
azonban egyébként is feltétlenül meg kell szűrni.
Lényeges tényezője a terek flexibilitásának, hogyan helyezik el a függőleges közle
kedési és szállítási vonalakat, valamint a vizesblokkokat. Igen előnyösnek mutatkozik,
hogy a tervező a négy szintet összekötő közönségforgalmi lépcsőt és liftet az olvasószolgá
lati-raktári övezeteknek a bejárattal szemben levő szélére húzta vissza. így keletkezett a
legkisebb holt tér a közlekedési akna körül, ez a sáv a régi épület miatt amúgy is ablakta
lan, s a személylift mellé mindjárt el lehetett helyezni a ”kétarcú” , az olvasószolgálati
raktári és a munkahelyi övezetet egyaránt szolgáló, ám kissé nehézkesen működő teherliftet. Az aknát körülvevő fal föltételezhetően azt a célt szolgálja, hogy a közlekedés ne
zavarja az olvasókat. El is fogadható ez a megoldás, — persze megvan annak is az előnye,
ha a lépcsőházon keresztül megmutatkoznak a felsőbb szintek —, ha nem lenne alapja
azoknak az olvasói kifogásoknak, amelyek a védőfalba helyezett ajtók hangos csapódását
tették szóvá; lehet, hogy tűzvédelmi rendszabályról van szó, s ez esetben nincs mit tenni.
(Dicséretes, hogy a könyvtár egy-két füzet kihelyezésével már kezdettől fogva gyűjti a
használói véleményeket; valószínűleg a későbbiek folyamán más módszerekkel is ki kell
faggatni azokat, akiket az új épület szolgál.) A négy szintet mértani középpontjában üti
át a két könyvlift. Helyének megválasztása előnyös a raktári munka és az olvasók kiszolgá
lása szempontjából; ha viszont a kölcsönzőszolgálattal kombinált ellenőrzési pont oldalá
ról nézem, akkor szívesebben látnám a bejárathoz közelebb. (Sajnos a könyvlift aknája
huzatos, a liftet pedig csak hívni lehet, küldeni nem.) Ügyes megoldás, hogy a mellékhelyiségek és kézmosók a régi épületbe kerültek, a természetes megvilágítástól legtávolabb
eső területre; egyébként, ha a tervező arra gondolt, hogy a mellékhelyiségek takarása vé
gett is szükséges a függőleges közlekedőt körülvevő fal, fölösleges az aggodalma: elegendő
egy belépővel elválasztani az olvasói tértől a mellékhelyiségeket.
A három szinten elhelyezkedő nyilvános tereken belül a földszinten találhatók az
olvasók fogadásával kapcsolatos szolgálatok (ruhatár, technikai referensz, beiratkozás,
kölcsönzés), a szaktájékoztatás, a könyvtár teljes állományát feltáró katalógusok, a köl
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csönözhető szabadpolcos állomány, a kiállítások és a használók kisebb csoportjai közötti
beszélgetéseket megengedő, a hallgatói csoportok közös munkáját és a könyvtárhasználati
oktatást is szolgáló konzultációs övezet; ez utóbbi hasznos, szinte nélkülözhetetlen voltát
mutatja, hogy a használói igények még néhány régi épületben is kikövetelték maguknak
ezt a teret. (Az 1981/4-es számunkban közölt alaprajzon a konzultációs övezet még kuta
tási célokra volt szánva.) Elnagyoltan fogalmazva az mondható, hogy az I. emelet a hall
gatói, a II. emelet az oktatói-kutatói igényeket szolgálja prézens állományával, s a hozzá
tartozó katalógusokkal. Azonban szó sincs merev elkülönítésről, valamiféle könyvtári
kasztrendszer bevezetéséről, hanem magával a kihelyezett állománnyal valósítják meg az
olvasótábor differenciált kiszolgálását. Gyakorlatilag minden olvasószolgálati tér bárki
számára nyitva áll, pusztán a biztonság kedvéért — s alighanem átmenetileg, mert tényle
gesen nem volt rá eddig szükség —, a II. emeleten néhány asztalt fenntartanak a kutatók
számára. Nem tekintik véglegesnek ezt a rendet. Például már most gondolkodnak azon,
hogy esetleg a két fölső szint szabadpolcain is jelenjék meg a kölcsönözhető állomány;
az épület adottságai több variánst tesznek lehetővé.
Örömmel láttam, hogy az olvasószolgálat munkaszobái az I. emeleti olvasói térből
közvetlenül megközelíthetők, s örömmel fedeztem fel egy szemináriumi helyiséget, ami
többek között a hallgatók könyvtárhasználati oktatását is szolgálhatja; csak azt sajnáltam,
hogy ez utóbbi a II. emeletre került, lentebb jobb helye lett volna. Az I. emeleten találjuk
a szép büfét is a régi épületrészben. (Az 1981/4-es számban közölt alaprajz jobb felső
csücskében levő kis raktárhelyiség egy részéből s pótlólag hozzácsatolt helyiségekből ala
kították ki a tervezők.) Egyelőre ugyan még nem üzemel, de dicséljük meg a tervezést
azért, hogy az ellenőrzési ponton belülre helyezte (vagyis nem kell az ellenőrzésen keresz
tülmenni, ha valaki egy kávét kíván inni), s azért is, hogy kétpultossá formálta (vagyis a
szolgálati szárny felől a dolgozók is igénybe vehetik).
Mindez azonban járulékos előny, amely mit sem ér, ha az alapfunkciók számára
nincs elegendő tér. Sallai István számításai szerint1 nagyobb humán egyetemek könyv
tárait úgy kell méretezni, hogy egy lehetséges használóra 1,6 m2 alapterület (beleértve a
szolgálati helyiségeket, műhelyeket, közlekedőket stb. is) essék. Az 1981/82-es tanév
adatai szerint 2146 nappali, 1117 esti (ebből 346 vidékre kihelyezve) és 738 levelező ta
gozatos hallgatója volt az intézménynek, 202 fő készült szakosító diplomavizsgára, s
382 fő- és 65 részfoglalkozású oktatót alkalmazott. Sallai számításait követve, a vidéki
hallgatók 20%-át figyelembe véve a potenciális használók számát kerekítve 3550 főben
állapíthatjuk meg. A szorzást elvégezve 5680 m2 -nyi helyszükséglet adódik. A MKKEKK
azonban egyben országos jellegű szakkönyvtár is, amelynek széles külső használói körrel
kell számolnia. így a 6726 m2 -es bruttó alapterület nem látszik túlzottnak; igaz, kevés
nek sem. Sallai a potenciális használók 12%-ának egyidejű leültetését javasolja, ami 430
ülőhelyet jelent. Durva számításom szerint a földszinten 80, az I. emeleten 270, a Ilo n
130, összesen 480 olvasóhely van. Ez a szám fedezni látszik a várhatóan tovább erősödő
külső igénybevételt is.
Az olvasóhelyekről szólva nem hallgathatom el a rájuk vonatkozó aggályaimat. El
ismerést érdemel az a törekvés, hogy csupa egyedi asztalt kívántak beállítani a használók
kényelmére; amivel nem értek egyet, - s ezzel nem vagyok egyedül - , az az asztalok
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mérete. (80x80 cm; hogy felületük matt, jó, hogy porfogó, rossz.) Mert mit mond az az
óta irányelvvé átminősített közművelődési könyvtári építési szabvány2 ? (Bár e tekintet
ben továbbra is szabványnak vehető, hiszen sem az emberi test, sem a dokumentumok
méretei nem változtak azóta.) Többszemélyes asztal esetén legalább 85x60 cm-t, egy
személyes esetén legalább 100x75 cm-t ír elő (6.2 pont), s egy-egy férőhelyre 2,5 -3 ,5 m2nyi alapterületet szán. Sallai idézett műve egyetemi könyvtárak számára 2,5 m2 -t javasol
olvasói munkahelyenként. S mit mondanak a szovjet normák? Egyszemélyes asztalok
(105x60 cm) esetén 2,7 m2-t. Az NDK-s normák 3,6 m2-t, az NSZK-beliek 2,5 m2-t, s
megjegyzik, hogy az asztal hosszúsága ne legyen kevesebb, mint 100 cm, szélessége pedig
70 cm .3 Tehát a nemzetközi tapasztalatok alapján célszerűbb lett volna a földszinten és
az I. emeleten kétszemélyes asztalokat (180x60 cm, szovjet norma) elhelyezni, ami azt
jelenti, hogy kis forgalom esetén igen kényelmes helye van az olvasónak, ha pedig minden
olvasóhely foglalt, előnyösebb a hosszabb, mint a mélyebb asztalfelület. S a II. emeleten,
ahol feltétlenül indokolt az egyszemélyes ültetés, a 7500, a 7000 vagy a 6300 cm2-nyi
téglalap alakú asztalok (válogathatunk a normák között) jóval kényelmesebbek lennének,
mint a 6400 cm2 -es négyzetalakúak. Aggályaimnak azonban még nincs vége.
Attól az érthető törekvéstől vezérelve, hogy a régi épületben rendelkezésre álló
olvasóhelyek számát (366) érezhetően megnöveljék, az új épület olvasói terei zsúfoltakká
váltak. Mert egy-egy raszteregység 36 m2 -én általában 15 olvasóhelyet és 9 (de nem ritkán
több) állványfolyómétert (aminek csak az alapterületi igénye 2,25—2,7 m2 , nem szólva
az előttük szükséges legalább 90 cm-es közlekedési sávról!) helyeztek el. A zsúfoltságnak
és az egyszemélyes asztaloknak esztétikai hátrányuk is van: az asztalok közel lévén egy
máshoz, egy-két centiméteres elcsúszásuk is a rendetlenség benyomását kelti.
S még egy: az általánossá tett egyszemélyes olvasóhelyek nem mentenek fel az alól
a kötelezettség alól, hogy egy egyetemi könyvtár meglehetős számú kutatófülkét, sőt
akusztikailag szigetelt kutatóhelyet is ne alakítson ki.
Az olvasói terek másik lényeges eleme a szabadpolcos állomány. Az 90 cm-es állvá
nyok elhelyezésénél némi nehézséget okoznak a vastag tartóoszlopok, ha egy-egy térrész
teljes lezárását kívánják velük megoldani; egy vagy két állványt itt rövidebbre kellett
szabni. Egyelőre 50 ezer kötet számára van hely az olvasói térben, s 30 ezer már fent van
a polcokon. Hogy ez elegendő lesz-e a jövőben, vagy sem, azt majd a használat fogja meg
ítélni; elképzelhető, hogy az olvasói férőhelyek csökkentésével a későbbiekben növelni
kell a szabadpolcos állomány nagyságát. A használói igények nyomására olyasfajta jó öt
letek még eszébe juthatnak a könyvtárosoknak, mint amilyen a magyar folyóiratok utolsó
tíz évfolyamának szabadpolcra helyezése az I. emeleten.
Vitákat váltott ki már eddig is az olvasói terek állványzattal intimebb hatású kisebb
egységekre való tagolása. Akik ellenezték, azok az állományvédők voltak, akik helyesel
ték, azok a használók; talán megegyezésre jutnak. A tér tagolása a II. emeleten látszik a
legszerencsésebbnek, az I. emeleten néhány állvány akadályozza az áttekintést; lehetséges,
hogy itt a szabadpolcos állományt összevontabban, nem ennyire ’’terítve” kell majd
elhelyezni.
Több kollégával ellentétben engem nem zavarnak a szellőztetés csövei (gondoljunk
csak arra a praktikus előnyre, amit a belmagasságban nyertek az álmennyezet elhagyásá-
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val) és az olvasói övezetek színkompozídóját is tetszetősnek tartom. Kár, hogy a föld
szintre nem ju to tt padlószőnyeg. Vagy nem akartak tenni? Én azt hiszem, hogy az utcai
sártól-piszoktól egyéb módon is meg lehetne szabadítani a lábbeliket, minthogy ezer
négyzetméterre linóleumot terítünk. (Úgy tudom, a könyvtár vezetése már töri azon a
fejét, hogy a tornatermek és a könyvtár bejárata közé eső szabad területtel kezdjen vala
mit; ez ugyanis a sár leverésén túl több más célra is hasznosítható lenne.) Zavar viszont,
s nemcsak engem, ami a legkisebb baj, de az olvasókat, s az ott dolgozó könyvtárosokat is,
a földszinti és az I. emeleti pult bástyaszerű kiképzése, számtalan ügyetlensége (hogy csak
egyet említsek: az egész térben a leggyengébben éppen a kölcsönző és a tájékoztató könyv
táros munkahelyét világították meg); előbb-utóbb új bútorzat kell a helyére.
Nem tudok megbékülni a földszint telepítési rendjével. Itt található a legszélesebb
szolgáltatási skála, itt van a legnagyobb használói forgalom. S az olvasói útvonalak itt a
legbonyolultabbak. Persze, az olvasó okosabb, mint a fehér patkány, hogy ne tanulná meg
elég hamar, hogy mi hol van, pláne, ha nem villannyal, de szép szóval, igen jó feliratozás
sal (bár ezek kissé magasan függenek és a sárga felirat a zöld alapon nehezen olvasható),
szép és funkcionális piktogrammokkal, alaprajzi ábrákkal és nyom tatott útmutatókkal
irányítják a számára szükséges szolgáltatásokhoz, mint ahogy teszik is; ennek ellenére úgy
vélem, hogy egy-két-három év tapasztalatai alapján érdemes volna újrarendezni a földszin
ti alaprajzot, különösen ami a ruhatár helyét illeti. Ez a 70 m2-es sziget gyakorlatilag két
felé metszi az áttekinthetőség végett egységben tartandó teret; helyének szerencsésebb
megválasztásával és méretének csökkentésével (vajon érdemes-e arra az évenként egy-két
alkalommal, ha előforduló használati telítettségre méretezni, s nem inkább az átlagosra?
— racionálisabb, ha a ruhatárat rugalmasan lehet bővíteni a néhány nagy roham óráira)
szerepet játszhatna az olvasói forgalom útjának természetes terelésében, a ki- és bemenet
ellenőrzésében. Szerencsére a földszinti válaszfalak szétszerelhetők és átrakhatok.
Hadd ejtsek néhány rövid szót a bútorokról is, bár más összefüggésben már tettem
rájuk néhány megjegyzést. Az Allmedia alapbútorzat funkcionálisan megfelelő, ha külö
nös esztétikai kvalitása nincs is. Panaszok vannak azonban a folyóiratállványok felhajtha
tó lapjaira: nem illeszkednek pontosan, s gyöngék. Megfelelnek a székek is, de az olvasók
talán nem bánnák, ha karfa is szolgálná kényelmüket. A fotelek közül amelyik kényel
mes, az gurul és csikorog, amelyik nem, az szilárdan áll. A katalógusszekrények konstruk
ciója megfelel, kár, hogy a feliratokat befogadó vájat alkalmatlan, s kisebb pontatlanságok
zavarják a szemet; a melléjük rendelt ülőkék lábazata megtöri az egységes stílust.
Hasonlóképpen távirati stílusban az épületgépészetről, mert végső véleményt csak
hosszabb használat után lehet mondani. (A berendezések zöme a Közraktár utcai szárny
ötödik szintjén, mintegy 500 m2-en helyezkedik el.) Meleg nyári nap volt, amikor kriti
kai célzattal felkerestem a könyvtárat, s kellemes klíma fogadott az olvasói terekben, el
térően attól, amit újabb építésű könyvtárainkban megszoktunk. A léghűtés kielégítően és
zajtalanul működött. (Új szakasz kezdődik a magyar könyvtárépítészetben?) Megnyugtat
tak a betörésjelző szenzorok a földszinti ablakokon. (Ámbár manapság már nemcsak a
kívülről betörőktől kell félteni az állományt.) Nincsenek az audiovizuális dokumentumok
használatához szükséges szerkezetek. (De az igazság az, hogy maguk a dokumentumok
sincsenek még.) A reprográfiai berendezések hiányát már említettem. (De ez van olyan
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fájó hiány, hogy kétszeri említést is érdemel.) Néhány olvasó visszakívánja a régi könyv
tárban megszokott helyi világítást. (A terek szélső sávjaiban megoldható lenne, de pénzbe
kerül.) Nem sok könyvtárunk bocsáthat nyilvános telefonállomást használói rendelkezésé
re; az MKKEKK igen. (De jobb helye lenne közelebb a bejárathoz, fülkével, vagy legalább
védőlapokkal körülvéve.) A mellékhelyiségek közül néhányat tolókocsiban kötekedők
számára alakítottak ki. (Először Magyarországon.)
S hogyan jelennek meg az olvasói terek kívülről? Mit lát a könyvtárhoz közeledő
használó? Talán egyetemi könyvtár esetében el lehet tekinteni a homlokzat, a bejárat
hangsúlyozottan olvasócsalogató kiképzésétől, hiszen a használók nem b ee sn ek ”, hanem
eleve elhatározott szándékkal térnek be a könyvtárba. Mégis, egyelőre kissé szikárnak,
kopárnak látszik a bejárat, annak ellenére, hogy sok elemét fenntartás nélkül lehet dicsér
ni. így például az utcára nyíló ablaksort, amelyen keresztül be lehet pillantani a könyvtár
életére, a rámpás alternatív megközelíthetőséget (mozgássérültek!), a tornatermek felé eső
homlokzaton végighúzódó gömblámpasort, a Közraktár utca felőli földszinti homlokzatrész fokozatos bevételét és négy köpcös zöld oszlopát. Lehet, hogy mindez együtt azért
nem képes a kellemesség érzetét kelteni, mert az alsó két szint ablaksora fölött szörnyű
tarnak hat a két fölső szint sima fala (kerül-e rá egyáltalán valami díszítő elem?), ideigle
nes tábla jelzi egyelőre a könyvtárat, s a régi épület Kinizsi utcai szárnyán és udvari trak
tusain még műidig folynak a felújítás munkálatai.
Idehaza még nem szoktuk meg, hogy a raktár az épület fölső szintjeire is kerülhet;
a telek szerény mérete sem tette lehetővé azt a megoldást, hogy az olvasói tömb mellett
legyen a raktári. Kétségtelen, ez erősebb födémeket igényel, de ezt az árat meg kell fizetni
azért, hogy az olvasói terek közelebb eshessenek a bejárathoz. A mintegy 1500 m2-es
alapterület hagyományos elhelyezéssel 600 ezer kötetet, töm ör raktározással 900—1200
ezer kötetet képes befogadni. Figyelembe véve a könyvtár jelenlegi állománynagyságát
(félmillió egység), az évi tízezres gyarapodást, a szabadpolcos terek befogadóképességét,
s a könyvtár vezetésének azt a rokonszenves politikáját, mely az egyre bővülő állomány
okozta raktározás problémára nem csak azt a választ ismeri, hogy új meg új raktári szár
nyakat kell emelni a régi mellé, hanem vállalja a felelősségteli, de radikális állománykivo
nást is, tudatosan tervezi egyes dokumentumtípusok mikroformátumban való megőrzését
is, s számol a ritkán keresett anyag külső elhelyezésével is, nyugodtan nézhetnek az elkö
vetkező évtizedek elébe.
A Zsil utca felől nyílik a szolgálati bejárat a 2189 m2-nyi szolgálati övezetbe;
a könyvszállító kocsi kifuthat az utcára is, mert se lépcső, se küszöb nem gátolja mozgá
sát. (Biztosak vagyunk benne, hogy egyébként szigorúan ellenőrzik a kocsi kifutását!)
A földszinten található a nagy anyagigényű sokszorosító (bár felszerelése egyelőre csak a
reprográfiai szolgáltatásokhoz elegendő) és könyvkötészeti műhely, a fölső három szintre
pedig a könyvtárosi munkahelyek kerültek. Nagyobb tereket a feldolgozó részlegek szá
mára sem alakítottak ki a dolgozók kívánságára, viszont két-három szobát egységbe foglal
tak a köztük nyitott ajtókkal. A berendezésre, amely Alfa-bútor, nem hallottam panaszt.
Nincs zsúfoltság a munkahelyeken, egyelőre, bár ahogy erősödik az MKKEKK országos
szakkönyvtári szerepe, egyre inkább indokolt, hogy visszakapja az egyetem más részlegei
től a számukra ideiglenesen átengedett szobákat. Nem lehet panasz a szociális ellátásra
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sem: minden emeleten zuhanyozó és teakonyha áll a dolgozók rendelkezésére. Gondos
kodtak egy nagyobb étkezőhelyiségről is, de ezt átmenetileg ugyancsak más célokra ren
delte az egyetem; remélhetőleg nem sokáig. Addig meg kell elégedniük a büfével, amely
— mint már említettem - , a szolgálati szárny felől is használható. A racionálisan megfor
mált irodai övezetben nagyon kellemes hatású a lépcső eredeti fakorlátja, s a Dunára néző
L emeleti tanácsteremben a múltat idézi a könyvtár régi, értékes könyveinek gyűjteménye.
*

*

#

Türelmet kér minden új épület, így ez is a használótól, könyvtárostól és bírálótól
egyaránt. A leggondosabb tervezéssel és előkészülettel sem lehet kikerülni a használatba
vétel, a le la k á s ” kisebb-nagyobb döccenőit. Ezért van szükség arra, hogy a könyvtár
valamennyi munkatársa árgus szemmel figyelje a mindennapi üzemelést, ellenőrizze, mi
ként állják a bútorok, berendezések és felszerelések a gyakorlat próbáját, hogyan válik be
az állomány és különféle szolgáltatások telepítési rendje, célszerűek-e a használat és a
szolgálat közlekedési útvonalai stb. stb. Egy bizonyos idő elteltével, ami egy évnél bizto
san hosszabb, de öt évnél biztosan kevesebb, az összegyűjtött megfigyelések és adatok
alapos elemzése után sor kerülhet, ha szükséges, kisebb-nagyobb módosításokra. Nem
javaslom, hogy minden fölfedezett hibát, irracionalitást azonnal, s az egésszel való össze
függéséből kiragadva próbáljanak meg kijavítani, mert ezzel esetleg máshol többet árta
nak, m int itt javítanak. Különösen az olvasószolgálati övezetre érvényes ez a tétel, mert
semmi sem zavaija jobban a használót, mintha nap mint nap ki van téve a könyvtáros
kísérletező kedvének.
A könyvtár dolgozói nagy próbatételnek voltak alávetve: az új épületben az eddig
megszokottól eltérő üzemmódot kellett megteremteniük és megszökniük. Nehéz volt
elsősorban azt a szemléletet kialakítaniok magukban, amellyel a megváltozott elhelyezési
feltételek között a problémákat megközelíteniök és megoldaniok kell, hiszen közülük
csak néhánynak volt módja személyes és helyszíni tapasztalatokat gyűjteni arról a kor
szerű egyetemi könyvtári modellről, amely alapját képezte az építész tervező kezébe adott
szakmai programnak. Ha tart is még a szemléletváltás folyamata, úgy láttam, a nehezén
már túl vannak. Egyre inkább tudják és érzik, hogy hogyan kell az új épületben, a meg
változott könyvtárban dolgozni.
Szerencséjük volt ám a könyvtárosoknak, hogy olyan építész partnerekre leltek,
mint M ányi István és Pál Katalin, akik megértették az új könyvtári modell lényegét, s ké
pesek voltak a számára szükséges épületkömyezetet megteremteni. Nem önmaguknak
akartak emlékművet emelni, hanem hagyták, hogy a funkció, a tartalom szabja meg a
neki megfelelő formát, s így jutottak el egy, az adottságokhoz képest harmonikus épület
hez. Bár hasznosíthatnák, amit itt tanulságul szereztek, más egyetemi könyvtári építke
zéseken!
*

*

*
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Információim szerint az épület, beleértve az új szárnyat és a felújított régit, vala
mint a bútorzat 140 millió forintba került; a négyzetméterenkénti 20,7 ezer forint —az
eredményt tekintve —nem volt kidobott pénz.
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A KÖNYVTÁRÜGY ÉS A KÖNYVTÁRTUDOMÁNY FEJLŐDÉSÉNEK FŐ IRÁNY
ZATAI A SZOCIALISTA ORSZÁGOKBAN címmel 1983. március 1 -3 között az Állami
Lenin Könyvtár konferenciát szervezett. A konferencia több mint 200 résztvevője a jelen
tősebb tudományos könyvtárak és a kulturális főiskolák szakemberei voltak. A résztvevők
meghallgatták N. Sz. Kartasovr&k. ”A lenini örökség megvalósulása a szocialista országok
könyvtárügyében” című előadását és a 22 felszólalást. A résztvevők kifejezték meggyőző
désüket, hogy ez a konferencia és az ott elhangzott előadások jelentősen hozzájárulnak a
szocialista könyvtártudomány problémáinak elemzéséhez. A konferencia ajánlásokat foga
dott el, amelyben megállapították, hogy a Szovjetunióban létrejött egy rendszer, amely a
szocialista országok könyvtárügyéről és bibliográfiai tevékenységéről tájékoztat; erősödött
a kapcsolat a baráti szocialista országok könyvtárosaival. A Bibliotekovedenie i bibliografîâ za rubezom c. lap elősegíti a szocialista országok könyvtártudományának és a
könyvtárakban folyó gyakorlati munkák mélyebb megismerését. A külföldi könyvtártudomány tanulmányozásának és a róla való tájékoztatásnak az 1981—1985. évekre szóló
tervét elkészítette a Lenin Könyvtár. A konferencia résztvevői javasolták, hogy a nagy
tudományos könyvtárak és a kulturális főiskolák fordítsanak még nagyobb gondot a szo
cialista országok könyvtárügyének kutatására, vonjanak be a disszertációk tematikájába
olyan témákat is, amelyek a szocialista országok könyvtárügyével és bibliográfiai tevé
kenységével foglalkoznak. A Bibliotekovedenie i bibliográfia za rubezom szerkesztősége
több elemző jellegű cikket tegyen közzé, valamint olyan cikkeket is jelentessen meg,
amelyek tükrözik a szocialista országok könyvtári tevékenységének pozitív tapasztalatait
és fokozatosan szélesítsék a szocialista országokból származó szerzők körét. (R .Á .)

Könyvtári Figyelő 30(1984)1

