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Az itt következő tanulmányt egy 22 éves fiatalember írta, nyolc évtizeddel
ezelőtt. A budapesti Városi Nyilvános Könyvtár kezdő munkatársának dolgozata
arról tanúskodik, hogy szerzője egyformán ismeri a hazai könyvtári állapotokat és a
szakma nemzetközi állását és hogy egyaránt felkészült könyvtárosságból és
nyelvismeret dolgában. A tanulmány máig érvényes elveket fogalmaz meg a
nagyvárosok könyvtári ellátási rendszeréről. Hol vannak ma az ilyen kész kezdő
könyvtárosok, sóhajtanak fel napjaink igazgatói.
Dienes László — ez a szép reményekre jogosító fiatalember — pedig 25 évesen
a központi könyvtár nyilvános szolgálatának vezetője, 26 évesen a fiókhálózat főnöke
és 30 éves mikor először lesz igazgatója a főváros könyvtárának. Hol bíznak ma ilyen
bátran a fiatalokban, mondhatnák erre mai ifjú pályatársaink.
Az idén márciusban volt százéves Dienes László pályája sok tanulsággal szolgál
napjainknak is. Bár személyében nehezen választható el a könyvtárostól a tudós
közgazdász, az irodalmár és a kritikus, a folyóiratszerkesztő és a politikus — és ő
mindezekben kiemelkedőt alkotott — a Könyvtári Figyelő, tanulmánya újraközlésével
szakmánk kiemelkedő képviselőjére emlékezik és emlékeztet.
Dienes László neve és munkássága részben a századelőhöz, a szabó ervini
könyvtári forradalomhoz, majd a Tanácsköztársasághoz, részben pedig az ötvenes
évek könyvtárügyéhez kötődik. Személyében eleven kapcsolat teremtődött a
könyvtárügy e két szocialista kísérlete között. Nem véletlen tehát, hogy az általa
képviselt helyes elvek, korszerű, világszínvonalú elképzelések a szocialista könyvtár
politika és könyvtári gyakorlat egyedül üdvözítő megoldásaivá, merev elveivé,
nemegyszer dogmáivá kanonizáltattak. Pedig éppen a legjobb, legelőremutatóbb
gondolatai nem érvényesültek a gyakorlatban, nem valósultak meg sem az ötvenes
években, sem azóta. Ő maga pedig könyvtárvezetői, könyvtárpolitikusi tevékeny
ségében a sematikus megoldások, a dogmatikus értelmezés ellen lépett fel,
nemegyszer szembe kerülve a hivatalos felfogással. Személye és életműve mutatja,
hogy az ötvenes évek magyar könyvtárügyének alapos elemzése, reális értékelése
bonyolult összefüggések tisztázását teszi szükségessé.
Amiképpen egyoldalú túlzás volt annakidején szocialistának kiáltani ki minden
korszerű, jobbító szándékú javaslatát (és nemcsak Dienes Lászlóéit), ugyanolyan
téves, ellenkező irányú túlzás, önmagunkat szegényítő eljárás lenne most meg
korszerűtlennek minősíteni mindent, amit Dienes László 1919-ben vagy 1951-ben
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javasolt. Dienes meggyőződéses kommunista értelmiségi és jól képzett, nemzetközi
látókörű és tapasztalt könyvtáros volt. Napjainkban, amikor hazánkban,
társadalmunkban egy idejétmúlt, megmerevedett társadalmi és politikai
intézményrendszer gyökeres reformja van napirenden, a könyvtárügy rég időszerű
megújítása nem nélkülözheti Dienes László gondolatait sem.

C E N T R A L IZ Á C IÓ A K Ö N Y V T Á R Ü G Y T E R É N .*
A legmesszebb menő következményekkel bíró kérdések egyike a könyv
tárügy terén, hogy elfogadjuk-e a könyvtárak szervezésében a centrali
záció elvét alapelv gyanánt vagy nem. Az egész nem egyéb, mint cél
szerűségi kérdés, annak kérdése, melyik felel meg jobban a nyilvános
könyvtár céljának: a centralizált, központi szervezet vagy a decentralizált,
apró könyvtárak halmaza. «A legjobb könyveket a lehető legtöbb olvasó
nak a legolcsóbb úton» nyújtani — mint az amerikaiak kifejezik a nyil
vános közkönyvtár feladatát — úgy látszik első tekintetre, legjobban egy
mástól távol eső s a város alkalmas pontjain elhelyezett könyvtárakkal
lehet, melyekbe a legjobb könyveket felhalmoztuk s jó olvasótermekkel
nagy számú olvasónak hozzáférhetővé tettük. S tényleg, ha nagyon sok
pénzzel rendelkezünk, a legjobb megoldás sok, nagy könyvtár felállítása,
melyek mind meg tudnak felelni a hozzájuk fűzött várakozásoknak. Ez
esetben fogunk építeni sok, hogy úgy mondjuk aközpontit könyvtárt,
melyben minden korú s minden társadalmi rétegből való olvasó meg fogja
találni azt a könyvet, melyre épen szüksége van. D e ha pénzforrásunk,
melyből a könyvtárra áldozhatunk, nem kimeríthetetlen, hanem, mint
rendesen, nagyon is határolt, úgy nézetünk szerint, sokkal jobban m eg
felelhetünk a közkönyvtártól kívánt feladatoknak egy központi nagy
könyvtár s vele szoros összefüggésben és csereviszonyban lévő, a nagy
város különböző, m egfelelő pontjain elhelyezett fiókkönyvtárak szerve
zése által.
11
A centralizált szervezet előnyei elsősorban anyagiak. A könyvtár sem
vonható ki ama, a mai korban erősen érzett tapasztalat alól, hogy
rint a nagy üzem olcsóbb, ‘mint a kis üzem s az előbbi hivatva van
elnyom ni és helyettesíteni az utóbbit. Az elnyomás és helyettesítés itt
sem jelenti egy szükséglet m egsem m isítését, mint nem jelenti azt a gaz
dasági élet terén sem, hanem egy régen meglévő, talán fejlődött s töké-
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letesedett szükséglet eddigi, de többé meg nem felelő kielégítési mód
jának egy újabb s jobb kielégítési móddal való felcserélését. Eldobunk
egy régi, a mai igényeknek többé meg nem felelő eszközt, hogy szaba
dabban használhassunk egy, a mai fejlettebb értelmünkkel s megnövekedett
tudásunkkal kigondolt s céljának jobban megfelelő eszközt. Ez történik
állandóan a gazdasági élet egész terén, változásokat okozva folytonosan
s szükségképen romokat hagyva maga után, melyek ugyan fájdalmasak
[ehetnek, melyeket azonban sajnálni nem szabad, mivel a fejlődésnek elkerül
hetetlen föltételei. S ha ugyanaz történik az intézmények életében, mi,
magyarok, még abban a szerencsés helyzetben is vagyunk, hogy nem kell
romokat eltakarítanunk s elsiratnunk, hanem már kifejlesztett és kipróbált
s sokszor jónak bizonjmlt eszméket készen vehetünk át az amerikaiaktól,
mikor könyvtárügyünket szervezni akarjuk s azokat igényeinkhez alkal
mazva ugyanolyan fáradsággal s anyagi áldozattal tökéletesebbel alkot
hatunk, mint alkothatnánk ama tapasztalatok felhasználása nélkül.
ZZ
S az amerikai közkönyvtárak szép eredményei, melyekre itt nem
szükséges bővebben kitérnünk, erősen igazolják, hogy a centralizált szer
vezet, melynek előnyei elm életileg oly világosak, a gyakorlati életben is
Szépen megállja helyét.
Z Z
Eme nagy anyagi előnyök legelseje az, mely a könyvtár központi
szervezéséből közvetlenül és közvetve folyik. Mindenekelőtt kevesebb
anyagi áldozatba kerül egy központi hivatalnoki szervezet fenntartása,
úgy a személyzet kisebb száma, mint a szükségelt hely és eszközök
csekélyebb volta miatt, mint egy decentralizált, szétszórt, sok helyiségei
igénylő s a felügyeletet megnehezítő szervezet. Ha csak a könyvek
számát vesszük s minden egyébtől el is tekintünk, kevesebbe kerül
100,000 kötet könyvnek egységes elhelyezése és rendben tartása, mint
talán 5— 6 helyen szétszórt, apró könyvtárakká felszeletelt elrendezése,
mely. sokkal több embernek munkáját fogja igénybe venni, anélkül,
hogy az eredmény minőségben ezáltal nyerne. Nem nyerni, de bizonyára
veszítni fog. S hogy a nagy üzem a könyvtárak esetében is mennyire
leszállítja a termelési költségeket, szépen mutatja azt az össze
hasonlítás két rokon intézmény, a bécsi Zentralbibliothek és a Budapesti
Könyvtáregyesület között. A bécsi Zentralbibliothek 1908-ban köz
pontjában és 23 fiókjában 358,000 kötetével 2.000,000 kötetnyi forgalmat
csinált. A Budapesti Könyvtáregyesület ugyanakkor központja és hat
fiókja útján 30,000 kötetet 38,500 esetben forgatott meg. Ugyanazon évben
a Zentralbibliothek összes kiadásai 168,000 koronát tettek ki, a könyvtáregyesületéi 6,300 koronát. Került tehát a forgalom egy esete Bécsben
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$'4 fillérbe, Budapesten 16*3 fillérbe, tehát csaknem a kétszeresébe. De
még sokkal szemléltetöbb néhány amerikai példa. Grand Rapids (Sze
gednél kisebb amerikai város) könyvtárában (és 15 fiókjában) a kötetek
száma csak iV3-szor több, a kiadások összege csak 8-szor nagyobb, az
alkalmazottak száma 47'2-szer több, a forgalom mégis 43-szor akkora,
m int Budapesten. S míg Budapesten 1908-ban egy-egy könyvnek olva
sása vagy kölcsönadása 431 fillérjébe került a városnak, Grand Rapids
polgárai ugyanazt 78 fillérért kapták, vagyis 5J/2-szer olcsóbb áron.
Brooklynban a forgalom 3 millió és néhány százezer kötet, itt egy-egy
használatra már csak 52 fillér esik ; New Yorkban a forgalom 5 7 * millió,,
tehát a használat m ég olcsóbb, 47 fillér esetenként, vagyis 9Vő-szor
kevesebb, m int Budapesten. Ezen adatok eléggé bizonyítják, hogy a
nagy üzem a szellemi termelés terén is gazdaságosabb, mint a kicsL
D e hiszen minden statisztikai adat nélkül azonnal nyilvánvaló, hogy
olcsóbb egy nagy könyvtárat építeni, mint 5— 6 kicsit, melyek befogadó
képessége a nagyéval felérjen, olcsóbb a könyvek kezelését, katalógizálását, kiadását egyöntetűen, egy helyen s a koordináció miatt kisebb
számú hivatalnokkal végeztetni, mint egymástól független, munkameg
osztásba be nem helyezhető s így kellőkép nem is alkalmas hivatalnoko
kat alkalmazni.
11
A közvetlen anyagi nyereség csak az egyik. A másik néha talán még
lényegesebb nyereség, mely a központi szervezetből folyik, a könyvek
bevásárlásának egyöntetűségében áll. Ha egy nagy városban van több
egymástól független könyvtár, ezek mindegyike saját külön tervezete
vagy szeszélye szerint fog vásárolni könyveket s így igen valószínű, h ogy
részben ugyanazon könyveket fogják megvenni. Annál is inkább, m int
hogy az igények részben azonosak s m inthogy vannak elsőrendű kereslet
tárgyát képező általános érdekű munkák, m elyeket beszerezni mindegyik
könyvtár [kötelességének fogja tartani. Ez a teljes anarkia a könyvvásárlás terén, m elyet a mi budapesti könyvtárainknál csak a történelmi
hagyom ányok által kijelölt területelhatárolás enyhít némiképen, igen
nagy pénzpocsékolásra vezet, melynek nagyságáról úgy győződhetnénk
meg, ha összevetnénk a budapesti könyvtárak anyagi forrását és könyvszolgáltatását egy ugyanilyen anyagi forrással bíró, p. o. amerikai egysé
gesen igazgatott közkönyvtár könyvszolgáltatási képességével. D e ennek
pontos megállapítására szükségünk volna statisztikai adatokra abban a
tekintetben, hogy m ennyiben egyezik a budapesti könyvtárak könyv
anyaga, hogy így eldönthetnénk, ugyanolyan kiadással mennyivel több
különböző könyvet tud szolgáltatni a centralizált szervezetű amerikai
közkönyvtár a budapesti anarkia állapotában boldog könyvtáraknál.
Z I
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Zimmer dortmundi könyvtáros a Volksbildungsarchiv-ban* igen erős
szavakkal kél ki ez anarkia ellen s a leghatározottabban követeli a könytárak egységes vezetését:
Z Z
«Alapítanak könyvtárakat és szanaszét rendeznek be olvasótermeket
és nagy könyvtárak fiókjait, városi, magán- és alapítványi pénzekből
általában mégsem dolgoznak úgy, ahogy ezt mindenekelőtt a gazdasági,
elvek megkívánnák. Miért tűrnek egyes városok az iskoláknál m ég mindig
tantestületi könyvtárakat ? Miért van a városi hatóság egyes ágainak
külön könyvtára ? Vagy miért áll némely városban egy úgynevezett tudo
mányos könyvtár mellett még külön városi könyvtár és még külön nép
könyvtár? Es aztán az egyesületek könyvtárpolitikája! Van az ipar
egyesületnek könyvtára, a közművelődési egyletnek könyvtára, a keres
kedelmi testületnek, a tanítóegyesületnek, a lelkészegyesületnek, a zene
egyletnek és a nőegyletnek és így tovább. Ipari vidékeken nagy gyárak
és cégek is fenntartanak külön szakkönyvtárakat és egyes nagy szakszer
vezetek is nagy összegeket adnak ki könyvtárakra ; egész jól m egfigyel
hetjük, hogy mihelyt némely kis egyesület erősebben áll a lábán, már
könyvtárat szervez a tagjainak, legyenek azok még oly kicsinyek. Ide
kell beékelni a modern reformot. Az legyen a cél, hogy a könyvállo
mányok az egyes városokban centralizál tassanak, hogy egy helyről és
módon mindegyik hozzáférhető legyen. Sőt odáig kell menni, hogy egy
város egyik nyilvános könyvtárában se szerezzenek be könyvet, m ielőtt
a központ értesítve nincs, m ielőtt bizonyosnémű helybenhagyást vagy
vélem ényt a könyvtár nem kapott.»
Z Z
Ha elfogadjuk ez álláspontot, már anélkül is, hogy a , könyvtárakat
adminisztrative is egyesítettük volna, igen sokat megtakarítottunk. Nem
fogjuk a különböző könyvtárakban csaknem ugyanazon anyagot találni
s ha más könyvet akarunk, azt a választ kapni, hogy az nem tartozik a
könyvtár keretébe, ha van minden nagyobb, városban egy központi szerv,
melynek hivatásául tétetik az összes könyvtárak anyagát ismerni és koor
dinálni, a megszerzendő könyvanyagot közöttük felosztani s így lehetővé
tenni, hogy ugyanazon erőfeszítéssel sokkal nagyobb eredményt mutat
hassanak fel. A könyvvásárlás e központi szervezése és koordinációja
azonban teljesen talán csak a könyvtárak teljes adminisztratív egysége
esetében lehetséges. Mivel bizonytalan az, vájjon egymástól független s
más-más pénzforrásból táplálkozó könyvtárak, melyeknek mindig m eg
vannak a maguk külön érdekeik s speciális rendeltetésük, hajlandók
lesznek-e magukat*alávetni egy föléjük állított, külső s a könyvtár éle
tében legfontosabb dolgokról rendelkező hatalomnak. Ez is kérdéses s
* Bd. i. H . 2/3. 1910. (433—24.)
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vele összefügg még sok más egyéb, melyek a könyvtár használhatósá
gára nem kevésbé fontosak. Mert igen m egkönnyítheti vagy lehetetlenné
teheti eg}7 város könyvanyagának tényleges használatát, hogy hasonló
rendszerű, egységes katalógusban kell-e keresnem könyvem után vagy
pedig 8— io különböző beosztású, önkényesen választott s teljesen helyi
igényekhez alkalmazkodó katalógus-rendszert kell megtanulnom, m elyektől
kívánni sem lehet, hogy ellent ne mondjanak egymásnak, valamint,
hogy hány különböző helyen fogom megtalálni e katalógusokat s a nap
nak mily különböző óráiban juthatok hozzájuk. Vagyis egyszóval, igen
fontos, hogy a katalógus épúgy, mint a könyvtárak elhelyezésé és
hozzáférhetésük ideje rendszeresen legyen megállapítva a könyveket
keresők lehető kényelmére.
Z Z
Ez pedig a legjobban kétségtelenül egy város könyvtárainak központi
szervezése által valósítható meg, m elyet előkészíthet vagy melyhez hozzá
járulhat m ég a városban lévő egyéb könyvtárakkal való kooperáció.
A közkönyvtár ily felfogása szerint van a nagyváros egyik centrumában
egy nagy központi könyvtár — a reference library, mint Amerikában
nevezik — s amely ugyanakkor, midőn a legnagyobb könyvraktár, egyúttal
a város különböző arra alkalmas pontjain elhelyezett s a helyi szükség
leteknek m egfelelően felszerelt fiókok és könyvkölcsönző állomások köz
ponti irányító szerve is. Ez utóbbiak tulajdonképen nem egyebek, mint
az egyetlen könyvtár nyúlványai, melyek által az az olvasók nagyobb
számát kielégítheti s a népesség mélyebb rétegeibe behatolhat. H ogy a
rendelkezésre álló pénzösszeg a lehető legcélszerűbben használtassák fel,
a központi vezetőség felosztja a tudományok és az irodalom egész terü
letét a központ és fiókok között. E tervezet szerint fogják azután
ezek magukat specializálni, anélkül azonban, hogy ezáltal általános
könyvtár jellegüket elveszítenék, m inthogy folytonos összeköttetésben
maradnak a központtal, m ely anyagukat felfrissíti és k iszélesít; valamint
a központ a fiókokkal s a fiókok egymás között állandó csereviszonyban
vannak s bármelyik könyvtár olvasója az összes többi könyvtár anyagát
használhatja. Ily módon egy nagy és az irodalom minden ágában jól fel
szerelt könyvtárt fog élvezni a város bármely részén lakó polgár anélkül,
hogy nagy utakat kellene fennie vagy sokat kellene könyvtárára kiadnia.
S bogy ez mennyire nemcsak elméletben szép, hanem gyakorlatilag
is kivihető, arra szép példákkal szolgálnak különösen az amerikaiak, de
m ég közelebb már a ném etek is. íg y p. о. a berlini városi könyvtár a
28 berlini népkönyvtár és a 13 nyilvános olvasóterem központja. A városi
könyvtár, mint a népkönyvtárak központja, felülvizsgálta ezek állományát,
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az elavult könyveket kiselejtezte és időszerűekkel pótolta. A városi könyv
tár könyvei a legközelebbi népkönyvtárban a legnagyobb könnyűséggel
megrendelhetők s ennek útján 24 órán belül megszerezhetők. Az ame
rikai könyvtárak nagyságára és szétágazására pedig szolgáljon jellemzésül
e néhány adat: New York könyvtárának, melynek évi forgalma 5.400,000
kötetre megy, van 36 fiókja és 651 kikölcsönző állomása, a Chicago
Public Librarynek van 14 fiókja és 83 kikölcsönző állomása, évi forgalma
1.600,000 kötet. Boston könyvtárának van 32 fiókja és 24 könyvkölcsönző
állomása, évi forgalma 1.509,000 kötetre megy. Az amerikaiak, amint
látjuk, sikeresen megvalósították alapéi v ü k et: centralizálnak, hogy
decentralizálhassanak.

