
Az alábbi tanulmány egy nagyobb, még be sem fejezett 
munka első részének, a megyei könyvtári hálózat 1825-1952 
közötti szakaszának a Könyvtári Figyelő számára erősen rö
vidített változata.

A megyei könyvtári 
hálózat 

problématörténete

A közigazgatási átszervezés és a könyvtári 
rendszerváltás napirendre tűzte a megyei könyv
tárak és hálózatuk újbóli átgondolását. Negyven 
éve a 2042-13/1952-es minisztertanácsi határo
zat hozta létre a megyei könyvtárakat és hálóza
tukat. A gondolat azonban sokkal korábbi, és az 
előzmények is igen tanulságosak.

Az eszme- és problématörténeti gyökerek

Ha a legkorábbi mozzanatokat keressük, 
egészen az 1820-as évek közepéig kell vissza- 

Tóth Gyula nyúlnunk, amikor egyszerre két kezdeményezés 
is történt.1 A Hasznos M u la ts á g o k  1826-os évfo
lyamában ismeretlen szerző, külföldi példákra hi
vatkozva azt kezdeményezte, hogy 

„az edd ig  szervezett nagyobb  
nyek a köz haszonra m egnyittassanak, vagy a  Nemes 
Várm egyék, Szabad  Királyi Városok által nyilvánvaló 
Bibliothékák álléttassa

Ez inkább tudományos, mint a nagyközön
ség érdeklődését szolgálni alkalmas gyűjtemé
nyek megnyitását célozta, ámde, - ahogy Fülöp 
G é z a  megjegyezte - „... a leg több  m egye és  város 
n em esi vezetősége nem  ism erte m ég  fe l a  könyvtárak 
je len tőségét..."

Megoldásában részben eltérő kezdeménye
zés volt Festetics Lászlóé, a Georgicont alapító 
György fiáé. Az országosnak szánt, végül négy 
megyére vonatkozóan konkrétan is ismert kísér
let egyfelől „a közösség fe ladatának tekinti... a m e 
gyei és  városi könyvtárak létes ítését és , ”3
másfelől 1825 végén Somogy és Sopron várme
gyéknek, majd 1826 elején Vas és Zala megyék
nek jelentős összegű támogatást ajánlott fel 
könyvtár alapítására. Festetics kezdeményezése 
szerint részben a világi és egyházi gazdagok 
adományaiból, felajánlásaiból jöttek volna létre 
„a Magyar törvényt, történeteket, vagy nyelvet tá
mogató” könyveket beszerző, vélhetően a nem
zeti könyvtárat és az éppen megalakuló tudo
mányos akadémia példáját követő könyvtárak,
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melyek a vármegyék támogatásával a megye- 
székhelyeken és a szabad királyi városokban 
működtek volna. Kicsit „nemzeti könyvtár-izű”, 
inkább tudományos könyvtárak ezek, melyek 
azonban az egész megyének szolgáltak volna.

Festetics indítványa is korainak bizonyult, 
mert pl. Vas megyében a vármegyei közgyűlés 
többször tárgyalta ugyan a témát, és a vasi ren
dek jónak és megvalósíthatónak találták a me
gyei könyvtár alapításának gondolatát, de a 
könyvtáralapítás ügye végül 1842-ben el halasztó
dott »egy boldogabb időre«.4 Hasonlóan ígéretes 
volt Sopron válasza is. A vármegyeháza, (mely
nek helyet kellett volna adnia) 1834-ben felépült, 
de a könyvtár gondolatával 1840-ben kezdtek 
csak foglalkozni, s az összegyűlt könyvanyagot, 
„átmenetileg” a levéltárban helyezték el. Zala me
gyében nem kisebb személyek mozdultak meg, 
mint Kisfaludy Sándor (a „könyvtári bizottmány” 
elnöke), DeákFerehc, Csány László.
Károly kőznemes pedig 1954 kötetes könyvtárát 
is a megyének ajándékozta.

A legtöbbet Kaposváron tették: 1828-ban a 
megyeházán olvasószoba nyílt (tudható, hogy az 
1830-as években Berzsenyi is gyakran lá
togatta), s működött 1866-ig. Még létezett a ka
posvári könyvtár, amikor újra felmerült a megyei 
könyvtár gondolata.

1864-ben Schwarcz Gyula Angliába küldött, 
publikált levelében5 arra adott magyarázatot, mi
ért voltak sikertelenek az eddigi kezdeményezé
sek, és miért kellett évtizedeket várni a gondolat 
újbóli felmerülésére is.

„... kik Ö nöknél a  városi könyvtárakat alapítják, 
először n em  oly szegények,mint azok, kikben nálunk  

legalább  az  akarat m egvolna ilyesm ire adakozni, 
m ásodszor m eg  n incsenek annyi oldalról igénybe vé
ve hazafias zsebeik... m iért n em  állítanak hát föl, kér
dezi ön, m agántársulatok kellő  könyvtárakat? A fe le le t
röviden ez: nincs p é n z ; ... a  m egyei népesség  leg na
gyobb részének m erev részvétlensége annyira nyil
vánvaló, hogy előre látná m indenki a  bukást, m ásrész
ről, a  kereskedő,iparos- és  földm íves osztály em bere 
it h iába is vasárnapi-iskoláznók:ők ugyan nem
em elnek nálunk könyvtárat m ég  egy ideig. ... m iná- 
lunk nem  annyira azért égető  könyvtárak fe l
állítása, hogy azok a  m ár tanuló s e 
gédforrásokat nyissanak, m int inkább azért,hogy azok  
a m ég  szendergő  ré tegekben  kíváncsiságot, tudo
m ányos részvétet gerjesszenek..."

A széles látókörű kulturpolitikus levele - úgy 
tűnik - magyarázatot adott nemcsak a könyv

táralapítási közömbösségre, de arra is, hogy a 
későbbiekben miért merült föl mindig felülről a 
megyei könyvtáralapftás eszméje, miért várták 
mindig a központi gondoskodást.

A 19. században tehát meglehetősen korán 
felvetődött a megyei (a városi) könyvtárak esz
méje, méghozzá a megyeszékhely, ill. a városok 
közigazatási határait, a helyben lakó polgárok el
látását túllépő, mondhatni - ekkor még közvetle
nül - megyei ellátó funkció szándékával. Eleinte a 
nemzeti tudomány és kultúra művelése és szín
vonalának emelése volt a cél, ám Schwarcz Gyu
lánál már a polgárok és gyermekeik műveltségé
nek, azaz a közműveltség növelésének szándéka 
is közrejátszott.

A Múzeumok és Könyvtárak Országos Taná
csának és Főfelügyelőségének korszaka

Az Országos Múzeumi és Könyvtári Bizottság 
1894. április 27-i ülésén újabb vonásokkal gazda
gította a megyei könyvtári gondolatot. Javasolta, 
hogy

„ m inden várm egye területén m eg je le n ő  nyomtat
vány egy köteles példánya a  M agyar N em zeti M úzeu
m on kívül kü ldessék b e  a  várm egye székhelyére, s ott 
az esetleg  m ár létező  hatósági, egyesületi vagy iskolai 
könyvtár gyarapítására fordíttasvagy eg y  később  
létes ítendő  közkönyvtár a lapja gyanánt a  levéltárban  
helyeztessék e l."

A megyei könyvtári gondolat összekapcsoló
dott a múzeumokéval.

„Túróc várm egye 2 0  000  Ft-ot szavazott m e g  egy  
m egyei m úzeum  és könyvtár alapítására... Sopron, F e 
jé r  és Esztergom  várm egyékben a  m ár lé tező  történel
m i társulatok fáradoznak ez  irányban, s példá jukra a 
többi várm egyében is m egindult az akció, hogy tudo
m ányos és kulturális társulatok létes ítésével biztosí
tsák az országos m ozgalom  sikerét. Az O rszágos M ú 
zeum i és Könyvtári Bizottság m indent elkövet, hogy e  
m ozgalom  egyetem essé váljék..."6

Új lendületet adott a folyamatnak a Múzeu
mok és Könyvtárak Országos Tanácsának és Fő
felügyelőségének életre hívása 1897-ben, mely fő 
feladatául a már meglévő könyvtárak segítését, 
másrészt népkönyvtárak létesítését kapta. Az el
ső évtizedben - Fraknóí Vilmos országos főfelü
gyelő értékelése szerint -

„...nem  lehete tt az a  szándékunk, hogy ...vidéken  

önálló állam i könyvtárak fölállítását sürgessük, mikor
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m ég a fővárosban sincs a  m odem  ke llékeknek m eg 
felelően rendezett ily könyvtárunk. Azzal kellett m eg
elégednünk tehát, hogy a je len tékenyebb  városokban  
fönnálló különböző eredetű és jellegű  könyvtárak rende
zését, gyarapítását és azokban olvasótermeknek a nagy
közönség számára való megnyitását lehetővé tegyük."7

Mindemellett a Főfelügyelőség mind több 
népkönyvtár létesítésében vett részt, a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium mind nagyobb 
összeget bocsátott rendelkezésre.8

Ferenczi Zoltán: A könyvtártan alapvonalai c. 
munkájában már felfigyelt a központosítás angol
szász gyakorlatára éppúgy, mint ezeknek az or
szágoknak a városi és a népkönyvtáraknak a la
kóközösség általi létrehozását megengedő és a 
központi szervezéstől és finanszírozástól való 
függetlenedésre építő könyvtári törvénykezésére. 
Ugyanakkor azt is megállapította, hogy más or
szágokban szintén messze állnak ettől a megol
dástól, pl. a berlini népkönyvtárak sem követték 
a központosítás elvét.

A városi és népkönyvtárak feladatkörének ár
nyalt számbavételére szintén Ferenczi Zoltán vál
lalkozott. Alkalmat erre a szabad tanítás 1907 ok
tóberében Pécsett tartott kongresszusa,10 vala
mint a hatására megkezdődött elméleti pezsgés 
kínált,11 míg lehetőséget a könyvtárügy aktuális 
kérdéseivel (is) foglalkozó új szaklap, a Múzeumi 
és Könyvtári Értesítő megindítása teremtett,12 

Ferenczi Zoltán megkülönböztetett 
könyvtárakat és nyilvános Az e-
lőbbiek két csoportot alkottak: az egészen kis te
lepüléseken (pusztákon, tanyákon, kisebb falvak
ban) vándor (mozgó) könyvtárak, míg a 
községekben és a városok kisebb területein ál
landó, helyben lévő népkönyvtárak, de - mint írta 
- „arra kell törekedni, hogy minden ván
dorkönyvtár... állandó könyvtárrá váljék."

Szerinte a népkönyvtárak állami létesítésűek 
és fenntartásúak legyenek, míg a 10 000-nél na
gyobb lélekszámú városokban az angolszász tí
pusú nyilvános könyvtárakat a helyi hatóság (kö
zösség) tartsa fenn a helyi adókból. Pécsett kifej
tett nézetei szerint

„ . . . a  népkönyvtári intézm ény az iskola m ellett a  
legfontosabb nem zet- és népm űvelő  intézmény, ennél 
fogva szükséges, hogy m ég  a legkisebb  hely vagy te
lep  se  legyen m egfe le lő  népkönyvtár nélkül... a  szük
ségn ek  m egfe le lő  o lvasóterem m el kapcsoltassák  

össze, hogy ezáltal, kivált falvakon, a  könyvtár egy
szersm ind a  szabad  tanítás színtere és középpontja  

legyen..."

Melvil Dewey-re hivatkozva, azért tekintette 
az állam feladatának a kis települések könyv
tárainak a fenntartását, mert

, am int az állam  kö telessége az iskolákról való
gondoskodás, akként kö te lessége könyvtárakkal arról 
gondoskodni, hogy az iskolából kikerültökre nézve a  
továbbképzés útja e l n e  vágassák." Mégpedig „az ál
lam  a  fe ladatát kétfé leképpen  teljesítheti: vagy m aga  
ellát és tart fönn könyvtárakat, vagy kötelezi rá a tör
vényhatóságokat pótadó  álta l és ő  m aga is ebben  az  
esetben anyagilag és  erkölcsileg tám ogatja őket."

A népkönyvtáraktól élesen megkülönböztette 
a városi könyvtárakat:

„ ezek alapítása elsősorban m ár nem  állam i fel
adat. Ilyeneket fő leg  a m egyei és városi törvényható
ság i adóbó l alapíthatnak, s leg fő llebb  az állam  ki- 
sebb-nagyobb segé lyét vehetik igénybe".

A városokban többféle értelemben is a köz- 
pontosítást szorgalmazta. Egyfelől

„főlhívandók a 2 5 00  lakójú és ennél n ép es eb b  vá
rosok, hogy a városaikban lévő, különböző célú  
könyvtárak egyesítésével egy középponti könyvtárt 
alapítsanak",

vagyis az elaprózottság, a különböző réteg
könyvtár ellenpontjaként. Másfelől a nagyobb vá
rosokban a központ és a fiókok a jobb ellátást 
célozták.

„£ középponti városi könyvtár fe ladata az, hogy  
fiókkönyvtárakkal és könyvkiadó helyekkel, esetleg  
fiókolvasóterm ekkel hálózza b e  szükség szerint a  vá
ros külső területeit, azon szintén am erikai terv szerint, 
hogy centralizálni ke ll az erőket és decentralizálni a 
könyveket; azaz a  könyvtár fő alapelve: a könyvtárakat 
a néphez juttatni, m é g p ed ig  a leg jobb  könyveket le 
hető leg  sok olvasó keze  ügyébe adni, a  legolcsóbb  
m ódon."

Sőt a központi könyvtár „egyszersmind köz
pontja legyen... esetleg a közelebbi vidéki ösz- 
szes népkönyvtári működésnek." Végül megje
lent a központosítás egy harmadik értelmezése: 
a népkönyvtárak és a vándorkönyvtárak, tehát a 
kis települések ellátásának szempontjából is. 
Ezek a mozgókönyvtárak

„kétféle m ódon kezelhetők, ú.m . vagy egy közép
pontból, vagy több kisebb  középpontból. Az e lső  eset
ben  a középpont a  főváros... A  népkönyvtárak keze lé 
sének m ásodik m ódszere, a vidéken ún. k isebb kö
zéppontok alkotása bizonyos kerü leti vagy járási 
beosztással... Valam i olyan ez, m in t a  városi közép
ponti könyvtár m elle tt ugyanennek fiókkönyvtárai... Ez 
a m ásodik eljárás m egoldható  azzal a  m ódszerrel is, 

hogy így ilyen 8-10, vagy több községből álló kerűlet-
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ben  nincs am olyan em lített tőrzskönyvtár, hanem  csak  
egy középpont, m ely kezel ugyanannyi váltakozó soro
zatú kis könyvtárt, ahány a községek szám a...”

Az 1901. évi 89.938. sz. VKM. rendeletben, a 
népkönyvtárak szervezésének alapelveit tartal
mazó dokumentumban13 még egyértelműen a 
vándorkönyvtáraknak a központi ellátásáról volt 
szó, néhány év eleteltével azonban felismerték 
nehézkességét. A második változat pedig volta
képpen valamiféle járási és/vagy körzeti könyv
tári ellátási szisztémát sejtet, adott esetben csak 
ellátóközpontból. Az ötlet nem vált valóra, az erő
sen centralizált szervezet tovább élt.

Ferenczi Zoltán munkája nyomán született 
meg az a dokumentum, melyet „a közkönyvtárak 
ügyének fokozottabb fejlesztése érdekében” 
1909 januárjában juttatott el Wlassics Gyula, az 
országos tanács elnöke gróf Apponyi Albert val
lás- és közoktatásügyi miniszterhez.14 Ekkor 
még azt írták, hogy

„a felsorolt fö ltételeknek m egfe le lő  új könyvtárnak 
a fővárosban állam i költségen felállítását ezúttal nem  
m erjük javaso ln i”,

erre csak 1910-ben került sor.15 1909-ben a 
vidéki könyvtárakon volt a hangsúly, melyeket az 
emlékirat három csoportba osztott, s ezzel mint
egy hierarchiát, rendszert vázolt föl.

„A) O ly helyeken, hol főiskolai képzettséggel bíró 
olvasóközönség tetem es szám ban látogathatja a 
könyvtárat, ezt oly állapotba ke ll hozni, hogy a tudo
m ányos m unkásságot is lehetővé tegye, e végből 
nem csak olvasmányokkal, hanem  forrásm unkákkal, a 
hazai és külföldi irodalm ak term ékeivel, ké t olvasóte
rem m el, egy m agasabb  képzettségű könyvtárnokkal 
és egy irodatiszttel ke ll ellátni s egész nap és este  
nyitva tartani. Ilyen könyvtárra igényt em elhetnek: 
Arad, Debreczen, Kassa, Kolozsvár, Nagyvárad, Pécs, 
Pozsony, Szeged, Szom bathely, Temesvár.

B) Az önm űvelés eszközeit vannak hivatva nyújta
n i a  várm egyék székhelyein, a törvényhatósági jog g a l 
felruházott városokban és a m űvelt körökhöz tartozó 
nagyobb szám ú közönséggel bíró m ás helyeken a 
közkönyvtárak, m elyeket e lég  a hazai irodalom  term é
keivel és néhány külföldi irodalm i és m űvészeti folyói
rattal gyarapítani s a  délutáni és esti órákban m egnyit
ható egy olvasóterem m el ellátni, m inélfogva a könyv- 
tárnoki tisztét m ellékfoglalkozásképpen is betöltheti 
arra alkalm as egyén.

C) A harm adik csoportba sorozandók a gyári 
m unkások részére a nagyobb gyártelepeken, a föld- 
m ívesek és iparosok szám ára lehető leg  m inden köz

ségben  felállítandó könyvtárak, az ism ereteket n ép 

szerűsítő és nem esen  szórakoztató m unkákkal. Ezeket 
a könyvtárakat szokták népkönyvtáraknak n evezn i...” A 
dokum entum  célja az volt, hogy „a társadalom  arra hi
vatott tényezői lehető leg  bevonassanak a  népkönyvtá- 
ri ügy érdekköréb e.” Egyfelől azt kezdem ényezte a Ta
nács, hogy a „társadalm i akczió m egindítására legal
kalm asabb volna, hogy a m egyei és városi vezető  
körök a leg ille tékesebb  helyről, N agym éltóságod ré
széről buzdító felhívásban részesü lnének”, másrészt a 
Tanács „azzal a ké re lem m el fordul m ég  N agym éltósá
godhoz, hogy m ikor a  nagyobb községekben  oly isko
laépü leteket em el, am elyek a teljes hat osztályt van
nak hivatva befogadni, új olvasóterem  ép ítését és b e 
rendezését m éltóztassék elrendelni, a m elyben  a 
könyvtár és ifjúsági könyvtár közhasználatnak adatnék  
á t...”

A félreértések elkerülése végett: a magyar 
könyvtárügy ekkor már túl volt a 19. század het
venes éveiben kialakított közös iskolai könyvtári 
és népkönyvtár koncepcióján, sőt a 20. század 
első éveiben már megfigyelhető az iskolai könyv
tárak önállósodása és a két könyvtártípus rövide
sen külön vált. Ferenczi több írásában világos 
megkülönböztetésre törekedett, de a hiányok is 
mind az iskolai, mind a népkönyvtári vonatkozás
ban oly nagyok voltak, hogy mégis csak gondol
kodnia kellett a kettő viszonyán.

„A felállítás sorrendjében m indenesetre  az e lső  az 
iskolai könyvtár - írta -... és a népkönyvtár soha nem  
használható fel iskolai könyvtár czéljaira, em ez, ha jó, 
annyiban felhasználható népkönyvtárul is, hogy a ta
nuló által belő le  hazavitt könyv fölkeltheti a többi csa
ládtag  érdeklődését és o lvasáskedvét is ...”

Gulyás Pál 1911-ben megvonta a népkönyv
tárügy hazai mérlegét.16 Az 1909 januárban Ap- 
ponyihoz eljuttatott dokumentumról azt írta: „A 
minisztérium ezen 1908-ban kelt előterjesztésről 
érdemileg még nem határozott.”

A központi alapokból létesített népkönyvtá
raknak a működéséhez a helyi hatóságokat és 
társadalmat nem sikerült megnyerni,

„a legtöbb községi elö ljáróság azt hiszi, e lege t 
tesz kötelezettségnek, ha a népkönyvtárt valam ely  
községi épü letben jól-rosszul helyezi, s ha a tanítót, 
vagy valam ely m ás alkalm azottját az ingyenes keze lé 
sére kirendeli... 522 könyvtár közül, am elyek 1909-ben  
je len tés t terjesztettek az Országos Tanács elé, m ind
össze huszonnyolc részesült községi segélyben, 
m elynek összege 4102 ,2  K-t tett k i csup án .” Gulyás 

szerint „a Tanácsnak a községi segé ly  egy m inim um á
tól ke llene függővé tennie a könyvtár adom ányozását. 

Ez a m inim um  az adandó könyvtár értékének 5-10% -
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ábó l állhatna, am i lehetővé tenné a k isebb javítások  
és kezelés i kö ltségek fedezését."

Mit tehetett ebben a helyzetben a népkönyv
tárakért felelős állami szerv? A Múzeumok és 
Könyvtárak Országos Tanácsa 1912 elején újabb 
felterjesztésben fordult a vallás- és közoktatásü
gyi miniszterhez.17 Ebben megismételték 1909- 
es javaslataikat, ami a legjobb bizonyíték annak 
sikertelenségére - igaz, közben más lett a minisz
ter. A korábbi javaslatokat két újabbal is megtol- 
dották. Ezek közül nagyobb horderejűnek az 
ígérkezett, amelyik egy megyei, illetve a na
gyobb, vagy több településsel rendelkező me
gyék esetében járási vagy körzeti könyvtári rend
szer körvonalait vázolta föl. (Közbevetőieg meg
jegyezzük, hogy Gulyás Pál népkönyvtári 
kézikönyvében1® már arról írt, hogy

„hasznos szolgálatot tehet egyes m egyei járások
ra (Sic! T.Gy.) k iterjeszkedő anyakönyvtárak létesítése  
is oly m ódon, hogy a járás i székhelyen fennálló köz
ponti könyvtár sa ját anyagából látja e l könyvekkel a já 
ráshoz tartozó falusi fiókjait...")

A vidéken létesülő közművelődési házak 
könyvtárai csak úgy fognak feladatuk magaslatá
ra emelkedni, ha

„...pl. egész m egye, vagy ha egy-egy m egyében  
több ily közm űvelődési ház működik, a  hozzá köze
lebb  eső járások könyvtári m unkásságát is központo
sítani, vezetni és egészíten i törekszik... ha ... a szá
mukra kijelölt körzetekben létesített k isebb városi és 
falusi könyvtárakkal kapcsolatba hozatnának s a  m a
guk gazdag  anyagából esetleg  fé lévenként a  helyi 
szükségletnek m egfe le lő  szám ú és term észetű könyv- 
sorozatot kü ldenének szét e  könyvtárakba 
csönzés végett... Ez együttm űködés egy m ásik fontos 
előnye volna, hogy a közm űvelődési házak könyv
tárainak vezetői eszközölhetnék a körzet területén e l
helyezett vándorkönyvtár k icserélését is, am it B uda
pestről végrehajtani, m ár a nagy kö ltségek m iatt sem  
lehet..."

Ez a tervezet tehát egységes rendszerbe fűz
né a Ferenczi Zoltán áltai még külön csoportba 
sorolt könyvtárakat. Másrészt e felfogás szerint 
ezeknek a könyvtáraknak lenne állandóan hely
ben lévő gyűjteményrésze, másrészt a közműve
lődési házak által félévente cserélt forgó állomá
nya. Ugyanakkor Gulyás Pál már idézett helyzet- 
értékeléséből azt is tudjuk, hogy néhány 
alapvető mű a vándorkönyvtáraknál is minden 
sorozatban szerepelt, tehát gyakorlatilag állandó
an helyben volt. A Múzeumok és Könyvtárak Or
szágos Tanácsának és Főfelügyelőségének me

moranduma tehát jelzi, felismerték, hogy az or
szágos központosítás nem vezet célra, szerény 
eredményeket képes felmutatni, azt is mondhat
juk: kudarcot vallott.

Az Országos Szövetség soproni közgyűlé
sén, 1913. október 5-én Wlassics Gyula szüksé
gesnek tartotta a témára visszatérni, s ez jelzi a 
kezdeményezések újabb sikertelenségét.

„A m egyei hatóságok közönyét is m eg  ke ll törni. 
M eg ye i könyvtárunk a lig  van... A m egye székhelyén  
vagy nagyobb járás i székhelyein  ott volna a nagyobb  
közkönyvtár, m ely az egyes vidéki közkönyvtárakat 
szünet nékü l ellátná ú j kü ldem ényekkel. M ihelyt ke d 
vezőbbek lesznek a gazdaság i viszonyok, m eg  ke ll kí
sérelnünk, hogy a m egyéket akczióba vonjuk. Javas
latunkkal közvetlenül fogunk a m egyékhez fordulni, de  
nem  zárkózunk e l attól sem , hogy a  korm ány és tör
vényhozás közbelépésével lendítsünk  
ügyünkön ...”1S

Mihalik Józsefnek,a Múzeumok és Könyv
tárak Országos Főfelügyelősége előbb titkárá
nak, majd országos felügyelőjének és szaklapja 
szerkesztőjének 1913-ban készült egy részletes 
tervezete „A magyar közművelődési könyvtárak 
szervezése" címmel. Ezt akkor nem publikálta, 
csak „a könyvtárak ügyével foglalkozó szakférfi
aknak” küldte meg, s ez gyakorlatilag nem más, 
mint az 1912-es emlékiratban elvileg kifejtett kon
cepció részletes számításokon alapuló aprólékos 
kifejtése.20 Olyan számítási módszert alkalma
zott, mellyel igazolta, hogy 14 év alatt, az eddigi 
központi támogatások növelése nélkül (s ez a ié- 
nyeg, hogy abból, de növelése nélkül!) létrehoz
ható és műdödtethető az a rendszer, amely sze
rint „...összesen m integy hetven közm űvelődési 
könyvtár hálózná b e  az ország területét..." Ez úgy tel
jesíthető, hogy egyrészt számolt a Múzeumok és 
Könyvtárak Országos Főfelügyelősége hatáskö
rében működő 26 nagyobb könyvtárral. Itt új 
közművelődési könyvtárak felállítására nincs 
szükség, legfeljebb a meglévőket kell megfelelő 
változtatásokkal népszerűvé, s könyvanyag ván
doroltatására képessé tenni, „ezzel elérnők azt, am i 
az angol-am erikai - pub lic  library - típusú könyv
táraknál oly sikeresen bevált: a  tudós és közkönyvtá
rak összeolvadását." Van ezen felül számos na
gyobb könyvtár, amelyek aránylag csekély anya
gi eszközkökkel közművelődési könyvtárakká 
átalakíthatók volnának. Végül felsorolta azokat a 
városokat, amelyekben - mint gócpontokban - 
újonnan szervezendő közművelődési könyvtárak 
felállítása szükséges. (Részletezésük helyett: 29
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konkrét település közül a mai Magyarország terü
letén 19 található, s ezek közül 9-ben ma megyei 
és 10-ben városi könyvtár van.)

Mihaliknak ez a pénzügyileg és a könyvek 
mozgatását szakmailag is aprólékosan kidolgozó 
tervezete tehát továbbra is az állam támogatását 
tekintette elsődlegesnek, de támaszkodott volna 
helyi forrásokra is. A hatóságokat azzal kívánta 
meggyőzni, hogy a hely, a személyzet, a beren
dezés, valamint a fűtés és világítás költségei alig 
többek, mintha népkönyvtárat tartanának fönn. 
Nem nagyon bízhatott azonban ebben, mert 
nyomban hozzátette, hogy ha

„...ilyen város egyáltalán nem , vagy csak kevés  
akadna, törvényhozási úton ke ilen  hogy
az O rszágos Tanács á lta l k ijelölt 
n ek  a közm űvelődési könyvtárak

Sőt 1918-ban, amikor az Országos Tanács a 
kiszállított könyvek bolti árának a 10%-át kötötte 
volna ki helyi hozzájárulásként, már he
vesen reagált:

„M agyarországról van szó s arról a  m agyar népről, 
m ely - á ltalánosságban m ondva m ég  m indig nem  
szeret olvasni, d e  éppen  nem  fog olvasni akkor, ha fi
zetn ie kell, hogy könyvet kapjon a  kezébe... harm incz  
éven á t vidéken szerzett tapasztalataim  alapján m e
rem  azt gondolni, hogy m egszületendő  közm űvelődé
si könyvtáraink teljes népszerűtlenségére vezetne, ha  
adót rónánk ki."2̂

Látható tehát, hogy a korszak közművelődési 
könyvtárügyéért fáradozó és felelős vezetői rend
kívül szorító körülmények között őrlődtek: érzé
kelték a lemaradást és a csekély eredményeket, 
erőfeszítéseket tettek, hogy állami erőből, de pol
gári módon a helyi társadalmak és az egyének 
támogatására is számítva, azt mozgósítva - kor
szerű rendszert hozzanak létre.

A meggyőzés és a demokratikus játékszabá
lyok alkalmazására tett kísérletek azonban ered
ménytelenek voltak vagy szelíd eredményeket 
produkáltak, mert a vidék nehezen mozdult. Ter
vezetek, előterjesztések készültek, többször is, 
de a helyi társadalmak vagy nem ismerték föl, 
vagy nem tellett tőlük ezeknek a támogatására.

A következő tervezet volt.22
lyás erősen hasonló elveket és módszereket fej
tett ki, mint néhány évvel korábban 
zsef. A két tervezet közötti különbségként említ
hető, hogy Gulyás immár 57 olyan könyvtárat 
talált, melyeket e célokra alkalmasnak ítélt (köz
tük közművelődési egyesületi, múzeumi, városi, 
sőt néhol középiskolai könyvtárak), majd további

49-et sorolt fel, ahol szerinte „a városi hatóságok 
részéről megfelelő áldozatkészség nyilvánul 
meg.” Gulyás még határozottabban kívánt a helyi 
erőkre is építeni, s úgy találta 12 év alatt az akci
ót lebonyolíthatónak, ha a közművelődési könyv
tárak állami megszervezését és a már létezők se
gélyezését meghatározott anyagi feltételekhez 
kötik, sőt emellett minden városban a városi köz
könyvtárat segélyező egyesületet (IT.Gy.) kellene 
szervezni, s az alapító tagdíjak beruházásra, a 
rendes tagdíjak könyvtárfejlesztésre volnának 
fordíthatók.

Gulyás tervezetére reagált a korábban már 
hivatkozott terjedelmes és a közművelődési 
könyvtári rendszert még alaposabban kimunkáló 
írásában Mihalik József.23 Fontos momentumok
kal fejlesztette tovább részben a saját, részben a 
Gulyás-féle meglehetősen merev sémát. Rámuta

tott a könyvtári rendszerszervezés igen komoly 
szempontjára: a helyi körülmények mérlegelésé
re:

„...Gulyás P ál teljesen figyelm en kívül hagyja a  
tervezeteibe bevont városok közm űvelődési viszonya
it, a  lakosság különböző ré teg ein ek kultúrái fejlettsé
gét, a  városok és  a környezet szocziális nem zetgazda
sági, nem zetiség i és  egyéb... viszonyait,... Beható  és 
gondos m érlegelés a lap ján  ke ll esetről-esetre, város- 
ról-városra határozni a  fölött, hogy az egyes helye
ken... m ilyen terjedelmű,minő fokú könyvtárra van 
szükség; hány és m ely községvonandók vagy von
hatók b e  vándoroltatás czéljábaz ha
táskörébe; m iből álljon ezek  

kodni kell a  m egfe le lő  kezelősz m egnyerésé
ről; g a ra n c iá k a t ke ll a  könyvtár
biztonságáról, á llandó m ű ködésének biztosításáról és 
a könyvanyag vándoroltatásának lebo
nyolításáról..."

Majd konkrét példán: Debrecen, illetve az ak
kori Hajdú megye példáján be is mutatta, miként 
kell a helyi viszonyok figyelembevételével a konk
rét tervezést elvégezni. Hangsúlyozta: a debrece
ni városi közkönyvtárhoz, illetve a hajdúszobosz- 
lói megszervezendő közművelődési könyvtárhoz 
kapcsolt rendszer „...volna az első igazi kísérlet a 
közművelődési könyvtáraknak a gyakorlati élet
ben való meghonosítása terén, s az itt szerzett 
tapasztalatok irányítóul szolgálhatnak...”

Hosszas fejtegetésünk talán bizonyította: a 
kor legkiválóbbjai gyakorlatilag az angolokkal 
egyidejűleg (!) foglalkoztak a kistelepülések 
könyvtári ellátásával és lényegében eljutottak a 
megyei? - körzeti? - járási? ellátáshoz, voltakép-
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pen annak felismeréséhez, hogy a kisvárosok és 
falvak könyvtári ellátása ezeknek a könyv
táraknak az útján látszik megoldhatónak.

1919-es elképzelések

K ő h a lm i B é la  1919. szeptember 24-én kelt kéz
iratában24 azt írta, hogy a könyvtárügy vezetői 

„arra törekedtek, hogy eg y szé lesebb  bázisú  
könyvtárkultúra előfeltételeit terem tsék m eg. Ilyen e lő 
fe ltéte lnek ism erték el... könyvanyag összegyűjtését 
kiterjedt fiókhálózat, m egyei központból, vagy n a
gyobb vidéki városból kiinduló falusi és tanyai könyv
tárhálózat s z á m á r a . "

Kőhalmi Béla 1959-ben megjelent monográfi
ája25 bevezetőjében figyelmeztette az olvasót:

„ nem  szorul kü lönösebb m agyarázatra, hogy a Ta
nácsköztársaság könyvtári program jában szerepel 
olyan «többlet», am ely csak a Tanácsköztársaság lét
rejötte következtében szám íthatott megvalósításra... 
Ilyenek p l.: az összes könyvtárak - tudom ányosak és 
közm űvelődésiek - állam i központi irányítása; a  köz- 
m űvelődési könyvtáraknak e leven  áram ú hálózati köz
ponti gondozásba helyezése; a közm űvelődési könyv
tárak könyvszükségletének központosított ellátása..."

Az időszak három program-dokumentumá
ban26 témánkkal több pont is foglalkozott. A 
könyvtárügyi program szerint:

„2. Törvény útján kö teleztessenek a városok arra, 
hogy m eglévő  kihasználatlan könyvtáraik nyilvános 
könyvtárakká (közm űvelődési könyvtárakká) alakíttas
sanak, s e  célra könyvtári illetéket szedjenek. ...4. Já
rásonként vagy legalább  m egyénként nagyobb köz- 
m űvelődési anyakönyvtár létesítendő, m ely a vidék fa
lusi népkönyvtárainak központja. . . .6. Intézetek  
(esetleg  á llam i vagy hatóságiak is), érdekképvisele
tek, társulatok korm ányhatóságilag felhívandók, hogy  
könyvtáraikat feladataik sére lm e nélkü l ad ját át n a 
gyobb közönség használatára a  járási, m egyei vagy 
városi központi m űvelődési könyvtáraknak, am elyek  
azt tovább vezetnék. ...11 . Az országban kiép ítendő  

közm űvelődési könyvtári hálózat..."

Ha a tervezeteket figyelmesen végig olvas
suk, akkor kiderül, hogy ami a vidéket illeti, a ja
vasolt megoldás bizony nem Szabó Ervin-i, se 
nem tanácsköztársaság! „többlet” , hanem lénye
gét illetően a Ferenczi-Mihalik-Gulyás-féle kon
cepciókkal azonos! ily módon, ha nem is egé
szen helytálló G u ly á s  P á l  summázata sem, (hogy 
ti. „am i a  m egbízottak törekvéseiben jó, az nem  új, s

am i új, az n em  jó"27) abban bizony sok igazság 
van, hogy a tanácsköztársasági törekvéseket nem 
csak a korábban idézett két összetevő adta ki.

Az Országos Könyvtárügyi és Bibliográfiai In
tézet vidéki közművelődési könyvtárak ügyeit in
téző osztályának élére 1919. június 22-én M ih a lik  
J ó z s e fe t  nevezték ki, de a könyvtárügyi politikai 
megbízottaktól már 1919. május 21-én szóbeli 
megbízást kapott, hogy a „vidéki közm űvelődési 
könyvtárak létesítése ügyében kim erítő  tervezeteket 
készítsen és azokat a  politikai m egbízottakhoz ter
jessze  be”28

Gulyás, Kőhalmi és Mihalik egybehangzóan 
arról írtak, hogy Mihalik részletes terveket készí
tett 6 város számára (Kecskemét, Cegléd, Nagy
kőrös, Győr, Pápa és Kiskunhalas), továbbá 
részben készült el Sopron, Kolozsvár, Gödöllő, 
Győrszentmárton, Tét, Budafok, Kiskunfélegyhá
za, Ráckeve és Szentendre tervével. Gulyás leírá
sa alapján biztonsággal állíthatjuk, hogy Mihalik 
tervezeteiben azt a módszert alkalmazta, amit az 
1918-ban írt tanulmányában Debrecen példáján 
kipróbált. Tehát a tanácsköztársaság idején is a 
nagyobb városokból tervezték a környező tele
pülések könyvtári ellátását - csakúgy, mint a du
alizmus korában! Ugyanakkor nem kétséges az 
sem, hogy az 1919-es centralizációs elképzelé
sek29 is korábbi keletűek, hiszen pl. Dienes Lász
ló már 1911 -ben - akkor nyilvánvalóan a Fővárosi 
Nyilvános Könyvtár Szabó Ervin-i koncepciója 
szervezeti megvalósításának alátámasztására! - a 
centralizáció amerikai elveivel és megoldásaival 
érvelt.30 Dienesék tehát voltaképpen 1919-ben - 
diktatórikus eszközökkel, felülről megszervezet- 
ten, vagyis nem a korábbi könyvtári tendenciák 
szerves fejlődése révén! - nagyon is polgári de
mokratikus, angolszász elveket kívántak megva
lósítani a magyar könyvtári, azon belül a közmű
velődési könyvtári gyakorlatban. Ennek lényegét 
Dienes egy másik írásában így fejtette ki: a köz- 
művelődési könyvtárügyet

„... nem  újjá ke ll szervezni, hanem  m eg  ke ll szer
vezni a  sem m ibő l m ajdnem  teljesen, m ert am i van, az 

alig  használható fel... A jó  közm űvelődési könyvtárnak 
olyannak ke ll lennie, hogy az tekintet nélkü l osztályra, 
társadalm i helyzetre, korra vagy nem re m indenkit el
lásson könyvvel, ak inek az olvasm ányra szüksége  
van. Egy kivételével. A közm űvelődési könyvtárnak 
n em  ke ll ellátnia a  szakkutatót. A  szakkutató m enjen  a 
tudós könyvtárba, az való neki. D e  a szakkutató is, ha 
szépirodalm at akar olvasni, vagy p e d ig  olyan tudo
m ányos szaklapot, am ely nem  az ő  szakm ájához tarto
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zik, a  közm űvelődési könyvtárban kell, hogy m egtalá l
ja  az  olvasmányát. Ez azt jelenti, hogy a  közm űvelődé
si könyvtár tudom ányos könyvanyaga nem  szabad, 
hogy alacsony nívójú legyen...531

1919-1045

A két világháború között sem a megyei 
könyvtárak, sem megyei vagy járási könyvtári há
lózatok ügyében semmi újabb fejleményről nem 
tudunk, sőt, inkább a századforduló képe lebeg
hetett előttük, hiszen az 1910-es évek elgondolá
sairól, a Ferenczi-G ulyás-M ihal ik-féle tervezetek
ről nem esett szó. Pasteiner Iván 1935-ben 
elhangzott előadásában32 a Múzeumok és Könyv
tárak Országos Főfelügyelőségét egyfelől megdi
csérte, hogy ti. „a háború előtti M agyarország hatal
m as népkönyvtári hálózatának k iépítése és tervszerű  
fejlesztése... az ő  közrem űködésük hervadhatatlan  
d e m e ”, másfelől e szerv 1924-ben történt meg
szüntetését azzal indokolta, hogy „...tudom ányos  
és közm űvelődési könyvtárügyünknek... problém ái e  
szervek negyedszázados m űködése után is m ego l
datlanok m aradtak..."

Mindenesetre az előző évtizedekben létreho
zott közművelődési jellegű könyvtárakat 1920 
után gyakorlatilag teljesen újjá kellett szervezni. 
Feltűnő, hogy a Vallás- és Közoktatásügyi Mi
nisztériumban megszervezett népkönyvtári ügy
osztály végső soron ugyanazt a megoldást vá
lasztotta, mint elődje a századfordulón: központi
lag hozott létre könyvtárakat. Az 1924 óta 
rendelkezésre álló népszövetségi kölcsönből, 
650 000 pengőből 1927-ben 1510 népkönyvtárat 
hozott létre, mégpedig négyféle nagyságrend
ben: 360, 250, 210 és 200 kötetes „könyvtárakat” 
juttattak el a megyékhez, de - s ez új! - a külde
ményben részesülő községeket az időközben 
megszervezett megyei népművelődési bizottsá
gok jelölték ki. Döntő többségüket a falvak kap
ták: mégpedig helyhez kötve, áthelyezni csak a 
VKM illetékes ügyosztályának engedélyével lehe
tett. A sors fintora és a dolgok - mondhatjuk - ter
mészetes rendje szerint persze ezek a könyv
tárak is kiolvasottakká váltak, így aztán 1935-ben 
jött a „nagy ötlet” , s a VKM elrendelte a három 
kisebb típusba tartozó könyvtárak egy részének 
vándorkönyvtárrá történő átszervezését. Amire 
ezen felül azért is szükség volt, mert a központi

példa most sem talált követőre, s a népkönyvtá
rak száma még 1935-ben is csak 1616 volt, 1936- 
ra pedig 1626-ra „emelkedett". Másfelől a külön
böző könyvtáralapító szervek munkájának össze
hangolása híján - s erre Gulyás már 1917-ben is 
figyelmeztetett! - az ország 3400 községéből-vá- 
rosából csak 1280-ban (37,6%) volt népkönyvtár. 
Bisztray Gyulától,a téma szakértőjétől tudjuk,
hogy 1943-ra az is kiderült, hogy a vándorkönyv
tárak sem váltak be, elkallódtak.33

A gyűjtőfogalomként többféle könyvtárat ma
gában foglaló népkönyvtár (munkáskönyvtár, 
gazdakönyvtár, egyesületi, ifjúsági, levente- és 
gyermekkönyvtárak, vándorkönyvtárak) ügyében 
a két világháború között elvileg a kulturkormány- 
zat ugyancsak azt a „filozófiát” képviselte, hogy 
az állam feladata legfeljebb az alapítás, de a fej
lesztés, fenntartás és működtetés már a helyi ha
tóságok feladata.s adóból, rendezvények bevé
teléből fedezzék, mint a legtöbb országban. Ez 
a remény azonban éppúgy nem vált be, mint a 
századelőn: Bisztray Gyula1933-ban csakúgy a
„ társadalom  iassanolvadó közöny"-ét kényszerült 
tapasztalni, mint elődei. A VKM. 77.300/1933. VII. 
sz. rendeletével arra utasította a törvényhatósági 
népművelési bizottságokat, hogy „az 
népm űvelési tevékenységre összegnek
legalább  15% -át fordítsák népkönyvtári célokra. Az
akció már csak azért sem lehetett sikeres, mivel 
a 15% igen csekély összeget jelentett volna, rá
adásul a megyék többnyire nem is tartották be a 
rendelkezést. A kisebb települések ellátására te
hát a két világháború között nem találtak megol
dást, igazi rendszer nem alakult ki, a századelő 
központi erőfeszítések formájában megnyilvánu
ló gyakorlatát követték, olyannyira, hogy a saját 
alapítású könyvtárak könyvanyagát is ugyanúgy 
központilag elkészített jegyzékben szabták meg. 
(1927 és 1944 között hat jegyzéket adtak ki: 
1927, 1931, 1934, 1943, 1944-ben.)

A városok könyvtári ellátását - csakúgy, mint 
a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügye
lőségének vezetői - a közkönyvtárak keretében 
képzelték el a két világháború között is. Sok vál
tozás ezen a területen sem volt a korábbi évtize
dekhez képest - legalábbis a rendelkezésre álló 
gyér forrás tanúsága szerint.36 Ezeket a tudo
mányos és szakkönyvtárak közé sorolták (és így 
más ügyosztályhoz tartoztak a VKM-ben isi), 
másrészt az 1922. évi XIX. ic-kel létrehozott Or
szágos Magyar Gyűjteményegyetemhez csatol
ták 1929-ben, mint vidéki közgyűjteményeket, a
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múzeumokkal és levéltárakkal együtt. A Gyűjte
ményegyetem 1934-ben történt megszüntetéséig 
legalább annak tanácsa vállalkozott könyv
tárpolitikai irányításukra, állami főfelügyeletükre, 
megszűnése után országos közgyűjteményi fő
felügyelői posztot létesítettek. Pasteiner Iván eb
béli funkciójában ítélte meg úgy, hogy Gulyás Pál 
1917-es értékelése óta

a helyzet nem csak hogy nem  javult, hanem  
rosszabbodott. V idéki könyvtári hálózatunk egyáltalán  
nincs kiépítve. Szám os városunk, sőt nagy és vagyo
nos városunk nélkülözi a  könyvtári intézményt. Ahol 
p ed ig  van közkönyvtár, ott ezek... m űködése az új 
idők kívánalm ainak nem  fe le l m eg  és fejlesztése telje
sen tervszerűtlen, ese tleg es .”

A változtatásra is a régi receptet elevenítették 
föl.

„...a N em zeti M úzeum  Tanácsa felhívással fog for
dulni vidéki törvényhatóságainkhoz és városainkhoz 
ily közkönyvtárak létesítése, illető leg a m eglévők m eg 
fe le lő  gondozása és fejlesztése érdekében... Am eny- 
nyiben rem ényeinkben m égis csalódnánk, úgy e kér
dés m egoldásának törvényhozási úton való rendezé
sé t ke llene szorgalm aznunk.”

A másik lehetőség szintén nem a korszak fel
fedezése, az első világháború előtt éppúgy pró
bálkoztak vele, miként 1919-ben is: ez a közpon
tosítás, ill. a város területén lévő könyvtárak 
együttműködése. Pasteiner szerint

„kooperációt ke llene létesíteni egy-egy könyvtár 
és ugyanazon helyben lévő egyéb könyvtárak, úgy  
m int iskolai, egyházi, társadalm i, egyleti könyvtárak 
között, és p ed ig  abban  a form ában, hogy a közkönyv
tárakban nyilvántartassanak az em lített helybeli könyv
tárak legújabb szerzem ényei és hogy azok teljes  
anyaga a közkönyvtár közönségének is rendelkezésé
re bocsáttassék...”

Hogy a gondolat csekély visszhangra talált, 
azt mutatja, hogy Radó István öt évvel később, 
ugyanezt szorgalmazta, s a Pasteiner által példa
ként emlegetett Sopron mellett Győr példáját 
tudta felhozni.

„Győrött m ár dolgoznak egy központi lehetősé
gen, Sopronban p ed ig  m ár több ízben gyakorlatba is 
átvitték az együttm űködés elvét... a soproni könyvtár 
gyakran lép  fővárosi és külföldi könyvtárakkal közvet
len ősszeköttetésbe.m

Ezeknek a városi könyvtáraknak (Győr, 
Szombathely, Szeged, Sopron, Debrecen, Mis
kolc, Nyíregyháza, és Cegléd városi könyv
tárairól szólt Radó!) - úgy tűnik - szemléletével is 
gondok voltak:

„A vidéki könyvtár... helytelen úton jár, ha tisztán 
arra szorítkozik, hogy m eglévő, esetleg  folyam atosan  
beszerzett és beszerzendő  könyvanyagát m egőrizze, 
gondosan azon lévén, hogy senkinek kezéb e  ne ke 
rüljön... az ilyen könyvtár cé ljá t tév e s z te tte ;... A vidéki 
közkönyvtár rendelte tése elsősorban az legyen, hogy  
az illető város lakosságának m inél szé lesebb  rétegeit 
lássa e l szellem i táp lá lékkal...”

1945-1949

A kiskönyvtáraknak nagyobb ellensége a há
ború, mint a jelentősebb gyűjteményeknek. Ért
hető tehát, hogy 1945 után a közművelődési 
könyvtárak létrehozása volt az elsődleges fel
adat. Sajátos módon - s ez kezdeti bizonytalan
kodást jelez - a vallás és közoktatásügyi minisz
ter 71.293/1945. VI./I. számú rendeletében még 
a népkönyvtárak újjászervezését és továbbfej
lesztését tartotta „különösen fontosnak”. Ugyan
akkor a korszak alapvető művelődéspolitikai do
kumentuma bizonyítja, hogy világosan látták a 
múltat.

„M agyarország ké t nagy kísérletet tett a m últban  
falusi könyvtáraink m egszervezésére: egyet az 1897- 
ben, egyet az 1923-ban (Sic! T.Gy.) elindított n ép 
könyvtári vállalkozással, am ely a haladó dem okratikus 
állam okban m ár m egbukott: az izolált kiskönyvtárak ki
zárólagos rendszerével. A népkönyvtárügy m odern  
könyvtári alakja a körzeti rendszer. M agyarországot te
hát m ind  sa ját kára, m ind  a külföldi tanulságok arra 
kényszerítik, hogy az egész falusi könyvtárügyet át
szervezze... Az új körzeti rendszer szerint a falusi 
könyvtárak anyaga ké t részből fog állni. A falu állandó, 
saját anyaga azokat a m űveket foglalja m agában, 
am elyekre folytonosan szükség van (pl. kézikönyvek). 
A m ásik változó részt a körzeti központból kapják. 
...így a körzeti könyvtár m egterem ti a lehetőségét a  fa
lusi lakosság szám ára is, hogy egy gazdag, változa
tos, állandóan m egújuló  gyűjtem ényből válogasson. 
M ásrészt ezt a központi könyvtárat sikerült ellátni 
m indazokkal a kellékekkel, am elyek nélkü l korszerű  
könyvtári szolgálat nem  képzelhető  el. Elsősorban is 
lesz kellően képzett, válogatott szem élyzete, am ely  
nélkü l a könyvtár nevelő felvilágosító m unkáját nem  
tudja végezni. A tájékoztatáshoz (Sic! T.Gy.) ...rend el
kezésre á ll adattár (kézikönyvek, térképek, stb.)... a 
körzetek szám ára, am int lehet, nálunk is könyvtári au 

tóbuszokat kell biztosítani. Ezek feladata lesz, hogy a
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A megyei könyvtári hálózat probiómatőriénete

Úgy látszik,hogy a körzeti könyvtár kérdésé
ben egyetértés alakult ki, hiszen a minisztérium 
könyvtári osztálya által kidolgozott 1947. évi tör
vénytervezet középpontjában is a közművelődési 
könyvtárak álltak. A jogszabály a 200-nál na
gyobb lélekszámú községek számára írta volna 
elő könyvtár létesítését, melynek fenntartási költ
ségeiről maguknak kellett volna gondoskodniuk. 
Ámde kilátásba helyezte, hogy ha ez a teherbíró 
képességet meghaladja, a község állami köl
csönt, illetve államsegélyt kérhet. A 10 000-nél (!) 
kisebb lélekszámú községek számára könyvtári 
körzeteket kívánt létesíteni, s csak a 10 000 és

30 000 közötti lélekszámúak dönthettek volna, 
hogy belépnek-e a körzeti szervezetbe. A körzeti 
könyvtárnak - amely ugyan szervezeti kapcsolat
ba léphetett volna helyi könyvtárral, vagy nevelé
si intézménnyel, ámde állományukat nem von
hatták volna össze! - tehát egyfelől a körzet 
egész területét „a modern műveltség kiterjedé
sének megfelelő változatos, színvonalas olvasni
valóval..." kellett volna ellátnia letétek formájá
ban, tehát közvetve (autóbusz, postai külde
mény, vagy egyéb úton); másfelől ahol helyi 
könyvtár nem alakulhat, ott kölcsönző állomáso
kat létesítve, közvetlenül szolgálta volna ki az ol
vasókat. Már a 10 000-nél nagyobb lélekszámú 
települések a könyvtártól távolabb lakók számára 
fiókokból, kölcsönzőállomásokból álló közös 
szervezetet alakítottak volna, de tagokként be
léphettek volna a körzeti szervezetbe, s ez eset
ben a nagyobb települések osztoztak volna a 
körzet fenntartási költségein. A 30 000-nél na
gyobb lakosságú községek és városok egyértel
műen önálló könyvtári szervezet fenntartására és 
működtetésére köteleztettek volna.

liyen mádon tehát ez a törvénytervezet nem 
megyei szervezetben gondolkodott, a nagyobb 
településeken részben saját szervezetet működ
tető városi könyvtárak, részben körzeti könyv
tárak tevékenykedtek volna, falusi- és fiókkönyv
tárakat, illetve kölcsönző állomásokat táplálva. 
Az már a tervezet egyéb passzusaiból derül ki, 
hogy ezek a városok és körzetek - más típusú 
könyvtárakkal együtt - nagyjából a régi tankerüle
ti főigazgatóságokkal megegyező nagyobb terü
leten, kerületekbe tömörültek volna az erőtel
jesen érvényesített önkormányzati elveknek meg
felelően, s miként a városi és körzeti könyvtárak 
mellett is, (itt kerületi) könyvtári tanács működött 
volna. A demokratikus elvek megvalósítását cé
lozta, hogy ezekben az önkormányzati (és nem 
tanácsadói!) szerepkörű tanácsokban a fenntar
tókon és az érdekelt könyvtárakon kívül az olva
sók képviselői is helyet kaptak volna.

Végül nem kevésbé érdekes vonása a tör
vénytervezetnek (illetve részben már az 1946-os 
művelődéspolitikai dokumentumnak is!), hogy az 
50-nél több foglalkoztatottal rendelkező munka
helyeken üzemi (és nem szakszervezeti!) könyv
tárak révén akarta közelebb vinni a könyvtári 
szolgáltatásokat az állampolgárokhoz. Ezek vá
rosi szinten szervezhettek volnak külön ellátó 
rendszert, vagy - belátásuk szerint - beléphettek 
volna a városi-körzeti rendszerbe.
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1949-1952

A világháború utáni 6-7 év amúgy sem kellő
en feltárt időszakán belül is méltánytalanul elha
nyagolt az 1949-1952 közötti időszak, a körzeti 
könyvtárak és a korábbról megmaradt városi 
könyvtárak egymás mellett élésének korszaka40. 
Pedig amint egy tíz évvel későbbi méltatás41 
megállapította:

. . .A z  O rszágos Könyvtári Központ népkönyvtári 
osztálya ebben  az évben (1949-ben. T.Gy.) vetette 
m eg közm űvelődési hálózati rendszerűnk alapjait a 
körzeti könyvtárak létrehozásával... Az e lső  körzeti 
könyvtár Veszprém ben nyílt m eg, de  m ég  eb b en  az  
évben Békéscsabán, Győrött, Kaposváron, M iskolcon, 
Pécsett, Salgótarjánban, Szentesen, Siklóson és Ta
tán is m egszervezték az ú j körzeti könyvtárakat..."

Egyenlőre nem akadtunk a szervezést elindí
tó jogszabályi nyomra, valószínűleg belső intéz
kedéssel, s több évtizedes tervezgetés után, 
1949-ben részletesen kimunkált korszerű rend
szer alapjait rakták le. A közművelődési könyvtári 
rendszer (vagy hálózat) ekkor sem megyei szin
ten született meg: ezt mutatja a felsorolás, továb
bá az, hogy számuk 1950-ben már 22-re emelke
dett, egy 1951 közepén megjelent írás42 pedig 
arról tudósított, hogy

... .m a  m ár 30  körzeti könyvtárunk van 2030 n ép 
könyvtárral és 570000  kötettel. Az ötéves terv végére  
60  körzeti könyvtárat és  40 00  népkönyvtárat tervezünk, 
m elyekhez m ég  különösen a tanyavilágban kisebb  
vándorkönyvtárakat kívánunk kapcsolni..."

Ez az írás - még ha talán az akkor kötelezővé 
vált reflexre is! - már arról szólt, hogy

....népkönyvtári hálózatunkat a  Szovjetunió p é ld á 
ja  nyom án és a Párt útm utatásai nyom án építjük..."

S valóban képtségtelenül kitapintható a rend
szer versenyszerűen gyors kiépítése, a mennyi
ségi eredmények mindenek fölé helyezése, csak
úgy, mint az országosan centralizált könyvellá
tás, instruálás és ellenőrzés a Népkönyvtári 
Központ részéről; ebben a körzeti könyvtárak jó
részt csak tranzit szerepkört töltöttek be, s fő fel
adatuk a könyvtárak létrehozása és a könyv
anyag továbbítása volt. Nemcsak a községek la
kosai számára, de a körzeti könyvtárak 
gépállomásokon, állami gazdaságokban és ter
melőszövetkezetekben is szerveztek könyv
tárakat. Ez a rendszer már kevésbé az 1946-47- 
es elképzelésekre, vagy a korábbi, korszerűbb
nek nevezhető tervekre hasonlított, sokkal

inkább a századelő és a két világháború közötti 
felülről, egy központból létrehozott, s csak a 
könyvtárak számát hajszoló népkönyvtári gya
korlatot követte. Az állománymozgatásra éppúgy 
nem került sor, mint ahogy a helyi és megyei ha
tóságokat sem tudták érdekeltté tenni, s kiérző
dött a rendszer központi kézben tartásának szán
déka, mely a későbbiekben tovább erősödött. 
Amikor 1950-ben az egyik vidéki cikkíró43 azt 
szorgalmazta, hogy

....m in d en  legalább  ötezer lakosú község  legyen  
köteles községi közm űvelődési könyvtárt szervezni és 
fenntartani, ...hely iséget biztosítani... eg y  főhivatású  
könyvtárost, aho l p e d ig  szükséges, segédkönyvtárost 
alkalm azni... évi kö ltségvetésében az intézm ény fenn
tartására, fejlesztésére a szükséges összegeket bizto
sítani",

a szerkesztőség a „felvetéssel” egyetértett, 
de a cikkírónak szemrehányást tett, hogy nem 
értékelte az elért eredményeket, s egyúttal jelez
te, hogy „...az ötéves terv végére 60 körzeti 
könyvtár köré 5000 népkönyvtár csoportosul.” 
(Zárójelben felhívjuk a figyelmet, hogy a körzeti 
könyvtáraknak ez a száma erősen hasonlít az 
1910-es években tervezettekre!) Végül ugyan
csak megerősítették, hogy

„...a körzeti könyvtár egyik fő fe ladata az is, hogy  

a népkönyvtárakba kihelyezett állandóan
cserélje ..."

A körzeti könyvtárak mellett léteztek városi 
könyvtárak is, s itt szintén jelentkezett a mennyi
ségi fejlesztés igénye, hiszen az akkori 54 város 
közül csak 30 helyen volt könyvtár, s nem mind
egyikben függetlenített könyvtáros. Figyelemre
méltó, hogy 1951-ben velük kapcsolatban még a 
Népgazdasági Tanács határozata44 arról döntött, 
hogy „a városi nyilvános könyvtárakat - a szocia
lista fejlődés követelményeinek megfelelően - fo
kozatosan tudományos könyvtári színvonalra kell 
fejleszteni” . Ez az akció városon belüli centralizá
ciót tűzött ki célul, hiszen a városi nyilvános 
könyvtárba kellett beolvasztani a Központi Tech
nológiai Könyvtár nem sokkal korábban telepített 
vidéki műszaki könyvtárait, a városi múzeumok 
és az iskolák szűkén vett kézikönyvtári kereteket 
és az oktatási feladatokat meghaladó könyv
tárrészlegeit, valamint a volt szerzetesi könyv
tárak anyagából az elkobzás során állami tulaj
donba került és a tudományos kutatás szem
pontjából értékes könyvanyagot.

Am néhány hónap múltán már megváltozott 
a politkai vezetés szándéka és Nemes Dezső az
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1952. március 17-18-án megtartott Országos 
Népművelési Értekezleten arról beszélt, hogy a 
könyvtárhálózat

.... s z e r v e s e b b ,t ervszerűbb összefogása érdeké
b en  1952-53-ban  létre ke ll hozni a  m egyei és járási 
könyvtárak hálózatát."

Indoklásul azt hozta fel, hogy
„...a körzeti könyvtárak nem  végeznek tényleges  

könyvtári m unkát, hanem  adm inisztratív-szervező és  
részben ellenőrző fiókjai a Népkönyvtári Központnak  
és feladatuknak m egfele lően, könyvraktárakkal ren
delkeznek."

Ezzel aligha lehet vitatkozni, ámde hogy 
nemcsak erről volt szó, azt jól mutatja, hogy mit 
kínált helyette Nemes Dezső:

„A m egyei könyvtárak feladata lesz segíten i a  já rá 
s i és városi könyvtárakat és a  legnagyobb üzem i 
könyvtárakat. A városi könyvtáraknak p ed ig  segítséget 
ke ll nyújtaniuk a kisebb üzem i könyvtáraknak. A járási 
könyvtárak a község i könyvtárak részére fognak - a  sa
já t helyi tevékenységűk m ellett - segítséget nyújtani. ”45

Ez bizony egy jól szervezett hierarchia, s aki 
ismeri a rövidesen megjelentetett 2.042-13/1952. 
Mt határozatot46, és főleg a végrehajtására ki
adott rendeletet, az tudja, hogy mindent részlete
sen előírtak, s ezekben legalább annyi az irányí
tási és ellenőrzési funkció, mint a gondoskodó
fenntartói, így pl. „megyei, járási könyvtárat új 
helyiségbe költöztetni csak a népművelődési mi
niszter előzetesen megadott írásbeli hozzájárulá
sával” szabadott.

Ámde a minisztertanácsi határozat és az utá
na következő történések számbavétele már egy 
más szakasz, és új tanulmányokat igényel. In
kább csak arra kell felhívni a figyelmet, hogy - 
minden eltérő jelszó hangoztatásával szemben - 
tovább kísértett a lassan évszázados „tradíció” : a 
helyi hatóságok közömbössége. A minisztertaná
csi határozatot beharangozó cikk ezt nyíltan meg 
is írta:

„A városi és falusi könyvtárak eddigi munkájának  
legnagyobb nehézsége éppen az volt, hogy a  helyi Ta
nács a  könyvtárakat nem  érezte saját intézményének."47

Ezért aztán akár úgy is felfoghatjuk az akciót, 
mint azoknak az intézkedéseknek kezdetét, me
lyek később is újabb és újabb rendelkezések ki
adásában próbáltak gyógyírt találni a sebekre. 
Érdekes, hogy egy szinttel föntebbre tették a ter

het! „A Minisztertanács ezért utalja a megyei 
könyvtárakat a Megyei Tanács, a járási könyv
tárakat a Járási Tanács hatáskörébe, hogy ezál
tal is biztosítsa számukra a működési területén 
szükséges segítséget.”

Tehát a helyiek nélkül gondolták a fejlesztést, 
immár évtizedekre feloldozva őket a könyv
tárfenntartással összefüggő felelősség és gon
doskodás alól. Furcsa módon a városok nem 
megfelelő hozzáállását „ Celvtársnővel", a 
moszkvai könyvtári főiskola tanárával, annak az 
országos népművelési konferencián elmondott 
hozzászólásával mondatták ki.

„...Fontos útmutatás volt szám unkra C sekina elv
társnőnek az a figyelm eztetése is, am elyben  m egá lla 
pította, hogy több városban a tanács nagyfokú rész
vétlenséget m utat a  könyvtári m unka iránt... nem  érzi 
m agát a  könyvtár gazdájának... ”48 Egy öt évvel későb
bi írás pedig ugyancsak megerősítette, hogy a „m e
gyei és járás i könyvtárak hálózatát a  volt N épm űvelés i 
M inisztérium  szovjet p é ld a  a lap ján  szervezte m eg."49

Anélkül, hogy a megyei könyvtári, illetve a 
megyei könyvtári hálózati téma előzményeinek 
127 évérői szóló - hosszúsága ellenére is - vázla
tos és számos tisztázatlan kérdést hordozó átte
kintésünket didaktikus összefoglalóval zárnánk 
és levonnánk a „máig érvényes” tanulságokat 
(ezt tegye meg ki-ki saját maga!) álljon inkább itt 
Csűry István 1964-ből való értékelése. Szerinte a 
körzeti könyvtár

„...e lhelyezése, hatósugara nem  illeszkedett az  
ország közigazgatási beosztásához, nem  volt szoros 
kapcsolata a  területi közigazgatási szervekkel 
nem  volt a  szó teljes érte lm ében  vett könyvtár. M árp e 
d ig  igen  m eggyőző szervezési elv az, hogy a  kisebb  
könyvtárakat hálózati központként valam ely ténylege
sen m űködő könyvtár irányítsa... Persze, ez  utóbbi im 
m anens h ibákat jóform án csak log ikai alapon süthet
ték a körzeti könyvtárakra, m ert fennállásuk id e je  rövid  
volt ahhoz, hogy róluk tapasztalatilag m eggyőződhes
senek, vagy hogy épp  ellenkezőleg , az intézm ény b e 
bizonyította volna alkalm asságát. Az újítási kedv erő
sebb  volt, m int a  kísérletező  türelem : a  körzeti könyv
tárak nagyobb területi eg ység eket átfogó egylépcsős  
rendszerét ham arosan felváltotta a  m egyei és  járás i 
könyvtárak kétlépcsős, h ierarchikus felép ítésű  és a 
szűkebb közigazgatási hatóságokhoz igazodó rend-
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Jegyzetek

1. Természetesen a megyei könyvtár kifejezést a lehető 
legtágabban értelmezzük és kezeljük, hogy a különbö
ző személyek és korok gyakran eltérő értelmezését 
egyformán csokorba gyűjtsük.

2. Idézi FÜLÖP Géza: A magyar olvasóközönség a felvilá
gosodás idején és a reformkorban. Bp. Akadémiai Ki
adó, 1978. 166. p. A korabeli kezdeményezések jórészt 
az ő kutatásaiból, valamint többek között KOSTYÁL Ist
ván: Festetics László kísérletei közkönyvtárak alapításá
ra. = Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve. 1961- 
1962. Bp. 1963. 280-290.p., ill. KUNTÁR Lajos: Szom
bathely város könyvtárainak története. = Berzsenyi 
Dániel Megyei Könyvtár évkönyve. 1962. Szerk. Takács 
Miklós, Tóth Gyula. Szombathely, 1963. (1964). 22- 
44.p. c. írásaiból tanulmányozhatók.

3. Idézi FÜLÖP Géza im. uo.
4. KÜNTÁR Lajos im.
5. Az eredetileg a Székesfehérvári Évkönyv címen 1865- 

ben kiadott naptárban, majd a Magyar Sajtó 1864. au
gusztus 30-i számában megjelent levelet közli A könyv 
és könyvtár a magyar társadalom életében. 1849-től 
1945-ig. Szerk. Kovács Máté. Bp. Gondolat, 1970. a 70- 
73. lapokon.

6. idézi A könyv és könyvtár... im. a 225-226. p-cn, a Ma
gyar Könyvszemle 1894. évfolyamában közzétett közle
ményből.

7. FRAKNÓI Vilmos: Visszatekintés egy évtized munkás
ságára. (1898-1907) = Múzeumi és Könyvtári Értesítő, 
1907. 3-4. fűz. 121-137.p. A Múzeumok és Könyvtárak 
Országos Tanácsáról és Főfelügyelőségéről részlete
sen ír legújabban VOIT Krisztina: A magyar közgyűjte
ményrendszer törtenének vázlata a századfordulótól 
1949-ig. 1. rész. = Magyar Könyvszemle, 1992. 1.sz. 
23-43. p.

8. Vö. SZABADNÉ SZEGŐ Judit: A könyvtárügy áiiami tá- 
mogatása a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 
költségvetései tükrében. 1867-1918. = Az Országos 
Széchényi Könyvtár évkönyve. 1978. Bp. 1980. 123- 
173. p. ill. a korszakhoz Id. még VARGA Zoltánné: Az 
imperializmus kora első két évtizedének könyv
tárpolitikai előzményei és kezdetei Magyarországon. = 
Könyv és Könyvtár. A Debreceni Kossuth Lajos Tudo
mányegyetem Könyvtárának évkönyve. VI. Bp. 1964. 
43-69. p.

9. FERENCZI Zoltán: A könyvtártan alapvonalai. Bp. 1903. 
133-135.p. De hivatkozhatunk az ekkortájt már - Fe- 
renczi Zoltán szorgalmazása nyomán - aktuális kérdé
sekkel is foglalkozó, a külföldi kapcsolatokról is beszá
moló Magyar Könyvszemle egyes írásaira. Ld. még KU
DO RA Károly: Könyvtártan. Bp. 1893. XIX. 208 p.; 
GYALUY Farkas: A könyvtári tudományok célja és fel
adata Magyarországon. Kolozsvár, 1903. 2,25 p.

10. A szabad tanítás Pécsett 1907-ben megtartott országos 
kongresszusának naplója. Szerk. Vörösvári Ferenc. Bp. 
Franklin, 1908. XIV, 647 p.; ld. még Emlékülés az 1907. 
évi pécsi szabadtanítási kongresszus 60. évfordulója 
tiszteletére. = Baranyai Művelődés, 1968. május. 79- 
114.p.

11. FERENCZI Zoltán ekkori és ide kapcsolódó írásai közül 
az alábbiakat emeljük ki: A nép- és városi koncáraink
ról. = Múzeumi és Könyvtári Értesítő, 1907. 1.sz. 13- 
18.p.; Az olvasásról a köz- és népkönyvtárakkal kapcso

latban. Uo. 2.sz. 73-80.p.; Népkönyvtárak, vándor
könyvtárak - azok szervezése és az esteli könyvtárak 
kérdése. = A szabad tanítás Pécsett... im. 352-378.p.; A 
népkönyvtárak nemei. = Múzeumi és Könyvtári Értesí
tő, 1907. 3-4.SZ. 155-163.p.

12. Múzeumi és Könyvtári Értesítő, 1907-1918. Szerk. Miha- 
lik József. A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfe
lügyelőségének és Országos Tanácsának hivatalos 
közlönye.

13. Utasítás a népkönyvtárak szervezésére. A népkönyvtá
rak számára ajánlható művek jegyzékével. Kiad. a Mú
zeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa. Bp. Athe
naeum, 1902. 67 p.

14. Múzeumi és Könyvtári Értesítő, 1909. 1. fűz. 57-60.p.
15. A Budapesten létesítendő közművelődési könyvtár 

ügyében a Budapest székesfőváros tanácsa elé terjesz
tett 546/1910. sz. emlékirat szövegét közli a Múzeumi 
és Könyvtári Értesítő, 1910. 1. fűz. 56-57.p. Minthogy a 
témakör most kívül esik figyelmünkön, vele itt részlete
sen nem foglalkozunk, mindössze jelezzük, hogy ez is 
egyértelműen az angolszász megoldás mellett tör lán
dzsát. Ugyanígy nem foglalkozunk ehelyütt Szabó Er
vin mégoly érdemes munkásságával sem, mivelhogy 
az közvetlenül nem érinti a megyei könyvtári problema
tikát.

16. GULYÁS Pál: A hazai népkönyvtárügy kialakulása és 
mai helyzete. = Múzeumi és Könyvtári Értesítő, 1911. 
2-3. fűz. 80.p.

17. Az Orsz. Tanács és Orsz. Főfelügyelőség emlékirata a 
magyar könyvtárügy fejlesztése érdekében. = Múzeu
mi és Könyvtári Értesítő, 1912. 1. fűz. 66-68.p.

18. GULYÁS Pál: A népkönyvtárak szervezése, fenntartása, 
és kezelése. Bp. Athenaeum. 1909. 239 p. Az Idézet a 
30. p-ró! való.

19. WLASSICS Gyulának a Múzeumok és Könyvtárak Or
szágos Szövetsége közgyűlésén Sopronban 1913. ok
tóber 5-én elmondott megnyitó beszéde. = Múzeumi 
és Könyvtári Értesítő, 1913. 3-4. fűz. 217-227.p.

20. Ml MALIK József: Reformok. = Múzeumi és Könyvtári 
Értesítő, 1915. 3-4. fűz. 151-165.p. Két évvel korábbi 
tervezetét tette közzé, mégpedig - ahogy írta - „csak a 
főbb vezetőeszméket reprodukálom.” A tervezet lénye
gét innen foglaltuk össze.

21. MIHALIK József: Még egy szó a magyar közművelődési 
könyvtárakról. = Múzeumi és Könyvtári Értesítő, 1918. 
95.p.

22. GULYÁS Pál: Könyvtári problémák c. esszéjéről van 
szó, mely eredetileg a Múzeumi és Könyvtári Értesítő
ben jelent meg 1917-ben. A VII. fejezet foglalkozik a 
közművelődési könyvtárakkal a saját kiadású önálló kö
tetben a 129-156. lapokon

23. ld. 21. sz. jegyzetet. Komoly jegyzetapparátusra tá
maszkodva összefoglalta, mi történt eddig a közműve
lődési könyvtárak ügyében, megismételve 1913-ban 
készült saját tervezetét, vitatkozva Gulyással.

24. Vázlatos kép az Országos Könyvtárügyi és Bibliográfiai
Intézet 1919. április-júliusi munkájáról. = A Magyar Ta
nácsköztársaság könyvtárügye. Forrásgyűjtemény.
Közzéteszi, bev. és jegyzetekkel ell. Kőhalmi Béla. Ki
ad. az Országos Széchényi Könyvtár Könyv
tártudományi és Módszertani Központ. Bp. 1959. 185- 
193.p.

25. KŐHALMI Béla: A Magyar Tanácsköztársaság könyv
tárügye. Bp. Gondolat, 1959, 258 p.
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26. Könyvtárügyi program (1919 február vég©); Az orszá
gos könyvtárügy rendezésének általános alapelvei 
(1919. március vég©); Az országos könyvtárügy szerve
zete. (1919. március vége). Közli a 25. sz. jegyzetben 
jelzett könyv függelékében Kőhalmi Béla a 218-229.p- 
on

27. GULYÁS Pál: Kommunista könyvtárpoiítika. Bp. Szent 
István Akadémia, 1921. 129 p. Az idézet a 125,p-ról 
való.

28. Jelentés az Országos Könyvtárügyi és Bibliográfiai inté
zet vidéki közművelődési könyvtárak ügyeit intéző osz
tályának 1919. május-július havi működéséről. = A Ma
gyar Tanácsköztársaság könyvtárügye. Forrásgyűjte
mény im. 148~154.p, (Megjegyezzük, hogy Gulyás 
Pálnak az előző jegyzetben hivatkozott tanulmánya 
szerint május 12-én történt a könyvtári megbízottak lá
togatása. lm, 87.p.)

29. DIENES László: Kommunista könyvtárpoiítika. In: Die
nes László 1889-1959. Szerk. «Remete László. Bp, 
FSZEK, 1964. 151-163,p.

30. DIENES László: Centralizáció a könyvtárügy terén, = 
Népmívelés, 1911.12. kötet. 84-89.p.

31. DIENES László: Könyvtár a kommunista társada
lomban. In: Dienes László 1889-1953 ím, 163-173,p,

32. PASTEINER Iván: Magyar könyvtárpolitika. = Á Magyar 
Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének évköny
ve. 1935-1937, Szerk. Bisztray Gyula. Bp. 1937. 5-12,p. 
Ehhez Id. még KOVÁCS Máté: Az olvasóközönség, 
könyvkiadás és könyvtárak az ellenforradalom negyed - 
századában. In: Ä könyv- és könyvtár a magyar társa
dalom életében. 1849-1945. Szerk. Kovács Máté. Bp. 
Gondolat, 1970, 387-388,p.; KISS István: Népkönyvtá
rak a két világháború között. ~ Népművelési Értesítő, 
1961. 1. sz. 89-122.p.; FEJES Erzsébet: Könyvtárak a 
Horthy-korszakban és a Közművelődés c. folyóirat, = 
Magyar Könyvszemle, 1982, 4,sz. 343-351.p.

33. Bisztray 1943-ban Balatonkenesén tartott referátumá
ból, III, A népkönyvtárak gyakorlati kérdései. Bp. 1944. 
c. kötetből idézi Kiss István im.

34. Ez olvasható az 1927-es művelődési koncepcióban 
éppúgy, mint az 1930-as évek írásaiban, HÓMAN Bá
lint: Múzeumok, könyvtárak, levéltárak. In: A magyar 
tudománypolitika alapvetése, Szerk, Magyary Zoltán, 
Bp, 1927. 295-345.p-.; BISZTRAY Gyula: Népkönyvtár és 
vándorkönyvtár, = Néptanítók Lapja, 1935. 22,sz. ill. 
uő.: A falusi népkönyvtárak = Magyar Könyvszemle, 
1937. 111-119.p. (az MKLE 1936. október 3-i kongresz- 
szusán felolvasott előadás!)

35. idézi KISS István im.

36. Vö. PASTEINER Iván 32. sz. jegyzetben im. továbbá 
DRESCHER Pál: Nagyvárosi népkönyvtárak. = Magyar 
Könyvszemle, 1937. 29-34.p.; RADÓ István: Vidéki köz
könyvtárak. = Magyar Könyvszemle, 1940. 55-64.p.

37. Olvasható: Mai magyar művelődéspolitika. Elvek, ter
vek, eredmények. Bev. Kovács Máté. Bp. 1946. 7-35.p. 
Az idézetek A körzeti népkönyvtárak szervezése c. feje
zetből valók. Az azonban még felderítésre vár, hogy a 
jelzett kísérlet lezajlott-e, és hol, milyen eredménnyel.

38. KŐHALMI Béla: Községi könyvtárpolitika. = Városi 
Szemle, 33,é v i 1947., sőt 16 lapos különlenyomat is 
készült belőle.

39. A törvényerőre sajnos nem emelkedett tervezet - a kö
rülmények leírásával és indoklással ellátva - olvasható 
SEBESTYÉN Géza: Az 1947. évi könyvtári törvényterve
zet. = Könyvtártudományi Tanulmányok, 1968. Bp. 
OKDT, 1968. 581~806.p.

40. A megállapítás éppúgy érvényes a monografikus mű
vekre (pl. Kovács Máté: A magyar könyv- és könyv
tárkultúra a szocializmus kezdeti szakaszában. Kiad. az 
OKT. Bp, 1961.; Magyar könyvtártörténet. Szerk. Vér- 
tesy Miklós. Bp, Gondolat, 1987,), mint a kisebb terje
delmű írásokra: ezt a három évet kihagyják.

41. Könyvtári életünk fontos évfordulója. = A könyvtáros, 
1959. 3.sz. 169.p.

42. KARDOS Ferenc: Népkönyvtár! hálózatunkrói. = 
Könyvbarát, 1951, 1.sz. (junius!) 39-40,p.

43. FEKETE Péter, H.: A vidéki kőnyvtárpolitikához. = 
Könyvtárügyi Szemle, 1950. 3.sz. 95-98,p.

44. 98/4/1951. (júl. 21.) N.T. határozat a könyvtárak terv
szerű fejlesztéséről. In: Könyvtári jogszabályok gyűjte
ménye. Összeáll, Takács József, Bp, 1951. 186-187,p.

45. NEMES Dezső: A népművelési munka soronlevő fel
adatai. Részietek az 1952. március 17. és 184 Országos 
Népművelési Értekezleten tartott előadói beszédből. = 
Könyvbarát, 1952. 4.sz. 1-4.p.

46. 2042-13/1952. (V. 14,)sz. minisztertanácsi határozat a 
könyvtárügy fejlesztéséről. Közölte a Népművelési Köz
löny 1952. 9., ill. a Könyvbarát, 1952. 6.sz. is.

47. A Minisztertanács határozata nyomán javítsuk meg a 
könyvtárak munkáját! *  Könyvbarát, 1952. 5.$z, 2-4.p.

48. DARABOS Pálné: Fejlesszük városi könyvtárainkat! -  
Könyvbarát, 1952. 6,sz. 3-5,p.

49. GOMBOS Károly: Az állami közművelődési hálózat idő
szerű kérdéseiről. = A könyvtáros, 1957, 1,sz. (junius!) 
1-4.p,

50. CSURY István: A megyei könyvtárak hivatása és helye 
a magyar könyvtárügy rendszerében. Megyei könyv
tárigazgatók konferenciája. 1964, április 9-11-ig. A kon
ferencia jegyzőkönyve, Bp. 1964. 8-9.p.

SZÉLHÁMOS CSOMAGKÜLDŐ-CÉGEK A KÖNYVSZAKMÁBAN is akadnak: előre kérik a vételárat, de 
nem szállítják a könyvet. A feketelistán már szereplő neveket gazdagította a közelmúltban az amerikai 

Cambridge-ben állítólag működő Brielkiadó, amely többek között 30, ill. 46 kötetes, részben már 
megjelent kézikönyveit hirdette („A keleti kereszténység enciklopédiája” és „Patrisztikai Biblia”). Egy 

német egyetemi könyvtár (Paderborn) fel is adta ezekért a több mint 3000 dollárt. Miután a kiadó 
hónapokig nem reagált, amerikai könyvkereskedőknél érdeklődtek, s kiderült, hogy ilyen cég nincs is. 

A könyvtár most keresi a többi károsultat, hogy közösen üssék bottal a szélhámosok nyomát.
(Bibliotheksdienst, 1991. nov.)
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