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2011-ben a Központi Statisztikai Hivatal
Könyvtár elsõ alkalommal csatlakozott a
Kulturális örökség napjai rendezvénysoro-
zathoz. Ennek köszönhetõen 2011. szeptem-
ber 17-én 9 és 13.30 óra között minden ér-
deklõdõ megtekinthette a KSH fõépületének
könyvtári részét. A Czigler Gyõzõ által ter-
vezett „Statisztikai palota” eklektikus épüle-
tét 1897-ben adták át a Központi Statisztikai
Hivatal számára, amelynek máig székhelyül
szolgál. Az eredetileg 140 helyiséget magá-
ban foglaló palota alagsori szintjét lehetett
megtekinteni, ahol több mint száz éve mûkö-
dik a KSH Könyvtár. Az épületet az évek 
során többször átalakították, belsõ udvarait
lefedték, a második világháború során több
súlyos találat is érte. 

Az érdeklõdõ látogatók az olvasóterem-
ben tematikusan elrendezett kiadványok kö-
zött böngészhettek az épületbejárás megkez-
déséig. Az egyes olvasótermi blokkokban 
találtak ízelítõt a KSH 1948 utáni titkos je-
lentéseibõl, köztük az 1956-os eseményekre
és az ötéves tervek tényleges állapotára vo-
natkozó statisztikákat. Megtekinthették a
könyvtár egyik legrégebbi, az 1790-es évek-
bõl származó térképét, valamint a térkép-
gyûjtemény más értékes darabjait. Az 1960-
as, 1970-es és 1980-as évekbõl származó 
napilapok és magazinok lapozgatása mellett
sokan érdeklõdve nézték a kuvaiti, trinidad
és tobagói, iráni és örmény statisztikai év-
könyveket. Bemutattuk a magyar statisztikai
szolgálat elsõ kiadványait: az 1870. évi nép-
számlálás, az 1872-es statisztikai évkönyv,

az 1894-es budapesti statisztikai évkönyv
eredeti köteteit, és a könyvtár 1898. évi hasz-
nálati szabályzatát is.

Az eredeti tervek szerint félóránként in-
dult volna idegenvezetés az épületben. Azon-
ban a vezetéseket inkább az igényekhez 
igazítottuk, és a csoportok kellõ számú ér-
deklõdõ megjelenésével azonnal indultak. 
A látogatók megismerkedtek a 2010-ben át-
adott, egy korábbi raktár átalakítása után
megnyílt Bibó István-teremmel. (Bibó bör-
tönbõl történõ szabadulása után, 1963 és
1971 között dolgozott a KSH Könyvtárban.)
A körséta az egykori lovarda helyén kialakí-
tott raktárban folytatódott, ahol lehetõség
nyílt a tömörraktári rendszer kipróbálására,
és mindenki megtekinthette a könyvtár mini-
könyv-gyûjteményét. A séta utolsó állomása
a fõigazgatói iroda volt, ahol az 1900-as
évek elejérõl származó számológép sokak
érdeklõdését felkeltette. Az eredeti funkcióra
érkezõ tippek széles skálán mozogtak, a
verklitõl a térképtartóig.

A nap során a látogatók szinte mind pozi-
tív visszajelzésekkel szolgáltak. Az újszerû
feladat nem csak kihívást jelentett számunk-
ra, könyvtárosok számára, hanem kellemes
csalódást okozott, hogy ilyen mértékû érdek-
lõdést tapasztaltunk az általunk kezelt gyûj-
temény iránt. Kezdeti félelmeink szerencsére
alaptalannak bizonyultak azzal kapcsolat-
ban, hogy az érdeklõdõk száma csekély lesz,
és így remélhetõleg jövõre újra megnyitja
kapuit a kulturális örökség napjai keretében
Czigler Gyõzõ „Statisztikai palotája.” ■
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