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Az Országos Széchényi Könyvtár 
vári épületének megnyitása

1985. április 2-án ünnepélyesen felavatták könyvtárunk uj otthonát a Budavári Palota 

Pépületében. E látszólag egyszerű megállapítás mögött hosszú évtizedek reménykedő várakozá

sa, sok nehéz küzdelme, megfeszített iramú munkája áll. Az 1959-es kormányzati döntés nyo

mán építők és könyvtárosok egymást váltó nemzedéke dolgozott a tervek valóra váltásán, míg 
végre elérkezett az a nap, amikor a Széchényi Könyvtár - fennállásának 183. évében - végre 

önálló székhelyhez jutott. Az ünnep mindnyájunké volt: azoké is, akik már nem lehettek 
közöttünk, azoké is, akik hosszú időn keresztül részesei voltak e nagyszerű munkának s a 

IegfiataIabbaké, akik már az uj épületben, a megváltozott körülmények között válnak majd 

igazán könyvtárosokká. Az ő munkájukon múlik, hogy a nemzeti könyvtár megújított szolgál

tatásaival elfoglalja-e valóban az ország kulturális-tudományos életében azt a helyet, amely 

páratlan értékű gyűjteményei révén méltán megilleti. Végül ünnepe volt ez a nap az egész 
magyar népnek, mivel a nemzet egészének áldozatkész munkája tette végül is lehetővé, hogy 

az ország felszabadulásának 40. évforduIójára elkészüljön és megnyissa kapuit az uj Széché
nyi Könyvtár.

Következzék tehát az ünnepségek krónikája.

A megnyitással kapcsolatos eseménysorozat már ápriI is l-én, hétfőn de. 9 órakor meg

kezdődött azzal a sajtófogadássá I, amit dr. Havasi Zoltán, könyvtárunk mb. főigazgatója 

adott. El*ő ízben tárultak fel hivatalosan is a könyvtárnak az Oroszlános-udvarra nyíló dí

szes kapuszárnyai s a belépő újságírók a márvány-előcsarnokon keresztülhaladva az V. szinti 

/az Oroszlános-udvar felől a földszinti/ Tanácsteremben gyülekeztek. Rövid tájékoztatás 

után, amelyet dr. Havasi Zoltán és Lóri nczi Edit belsőépítész tartottak, a sajtó képvise

lői az intézet főosztályvezetői - dr. Ferenczy Endréné, Sonnevend Péter, Poprády Géza - va

lamint Szente Ferenc, a KMK igazgatója vezetésével végigjárták az épületet.

De. II órakor került sor ugyancsak a Tanácsteremben a külföldi vendégek fogadására, 

akik mar az előző nap Budapestre érkeztek. A vendégek, akiket a könyvtár vezető munkatár

sainak élén dr. Havasi Zoltán mb. főigazgató fogadott, kísérő-tolmácsaikkal együtt érkeztek
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szálláshelyükről, a budai FIamenco-hoteI bői. Havasi Zoltán oroszul és németül is elhangzó 

üdvözlő szavai egyenként köszöntötték a vendégeket, bemutatva őket egymásnak is, majd a 

jelenlévő OSZK-vezetőség bemutatása következett. Havasi Zoltán szavai percek alatt meg

teremtették azt a baráti légkört, ami a következő napokban csak tovább mélyült és színe

sedett. Hiszen voltaképpen sok régi ismerős találkozott itt Budapesten, a nemzeti könyvtár 

uj épületében. Itt voltak mindenekelőtt a szocialista országok nemzeti könyvtárainak veze

tői /az országnevek betűrendjében/: Peter Karaangov, a bolgár Cirill és Metód Nemzeti 

Könyvtár /Narodna Bibliotéka Kirí Ma i Metodija, Sofia/ igazgatója, Ing. Dr. Karéi Köze lek, 

a cseh Állami Könyvtár, a prágai Státni Knihovna Igazgatója, dr. Stefan Krivus, a szlovák 

Nemzeti Könyvtár, a Matica Slovenska igazgatója, dr. Stanislaw Czajka, a lengyel Nemzeti 

Könyvtár /Bibliotéka Narodowa, Warszawa/ igazgatója, Prof. Dr. FriedhiIde Krause, a berli

ni Deutsche Staatsb i b l'iothek igazgatója, Prof. Dr. Helmut Rötzsch, a lipcsei Deutsche 

Bücherei igazgatója, George Bondoc, a román Állami Könyvtár /Biblioteca Centrala de Stat, 

Bucuresti/ igazgatóhelyettese. /Sajnálatos módon hiányzott N.Sz. Kartasov elvtárs, a moszk

vai Lenin Könyvtár igazgatója, aki más irányú eI fogIaItsága miatt nem lehetett jelen./ Ju

goszláviát D. Radanovic, a szerb Nemzeti Könyvtár /Narodna Bibliotéka SR, Beograd/ igaz

gatóhelyettese képviselte. /Jugoszláv részről is sajnálatosan nélkülöznünk kellett az új
vidéki Matica srpska és a zágrábi Nemzeti és Egyetemi Könyvtár meghívott vezetőit./ A többi 

európai országok nemzeti könyvtárainak vezetői közül mindenekelőtt a szomszédos Ausztria 

képviselőjét, Dr. MagdaIena-Maria Strebl-t, a bécsi Österreichische NationaIbibI iothek 

igazgatóját és a baráti Finnország képviselőjét, Esko Hákli-t, a helsinki Nemzeti és Egye

temi Könyvtár igazgatóját említjük. Itt volt Kenneth. R. Cooper, a British Library igazga

tója, Prof. Dr. Günther PfIug, a Frankfurt am Main-i Deutsche Bibiiothek igazgatója és ré

gi jó ismerősünk, Prof. Dr. Jan Rogiers, a Leuven-i Katolikus Egyetem Könyvtárának igaz

gatója, akinek személyéhez az Őmagyar Mária-siralom hazahozatala fűződik. Sajnálatos mó

don nem tudott meghívásunknak eleget tenni André Miguel, a párizsi Bibliothéque Nationale 

igazgatója és közbejött akadályok miatt az utolsó napokban mondta le részvételét El se 

Granheim, az IFLA elnöke. Vendégeink között köszönthettük még Dr. Franz Görner-t, a nyugat

berlini Staatsbibl iothek Preussischer Kulturbesitz kelet-európai részlegének vezetőjét és 

Jürgen Heri ng-et, a stuttgarti /NSZK/ Universitátsbibliothek igazgatóját.

A rövid bevezető után az épület megtekintése következett, a könyvtár vezetőinek ka

lauzolásával. Vendégeink ezután ismét a Tanácsteremben és az ebből nyíló főigazgatói szo

bában találkoztak, ahol a pincérek által felszolgált hidegtálak és italok mellett fesz

telen beszélgetés keretében folytatódott az együtt lét. Ekkor került sor a meghívottak ál

tal hozott ajándékok átadására és látogatásuknak a vendégkönyvben való megörökítésére.

A külföldi vendégek programja egy esti hangversennyel zárult a Zeneakadémián.

Az ünnepélyes megnyitóra ápriI is 2-án, kedden de. II órakor került sor. A könyvtár 

előcsarnokában, az első emeleti lépcsőforduló pihenőjében, Széchényi Ferenc leleplezésre 

váró mellszobra körül és a VI. szintre vezető két lépcsőfeljárón ünnepi közönség gyűlt 

egybe. Magas rangú párt- és ál lami tisztségviselők, a hazai kulturális és tudományos élet 

számos képviselője, a könyvtárügy legfőbb vezetői, a tömegkommunikációs szervek képviselői
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jöttek el, hogy részesei legyenek az ünnepnek. A Széchényi Könyvtár munkatársai az elő

csarnokban, ili. a VI. szinten gyülekeztek. Pontban II órakor az OSZK Kamarakórusának elő

adásában felhangzott a Himnusz, majd Sinkovits Imre Kossuth-dijas színművész eredeti doku

mentumokból összeállított montázs-szöveget olvasott fel. A montázs-szöveg, melyet alábbiak

ban teljes terjedelmében közlünk, történelmi pillanatképekben idézte fel a könyvtár múlt

ját, emlékeztetve arra, hogy a Budavári Palotában megnyíló Nemzeti Könyvtár Mátyás király 

hírneves budai könyvtárát, a Bibliotheca Corvinianat tekinti szellemi elődének.

"A budai várat Mátyás király kezdte kiépíteni, különösen a belső palotát - írja 

Antonio Bonfini. A Dunára néző részen kápolnát emelt víziorgonával s márványból és ezüst

ből készült kettős keresztelő kuttal, mellé tisztes káptalant rendelt. Felette könyveshá

zat épített, dúsan rakva latin és görög könyvekkel; a könyvek kiállítása is pazar.

A firenzei Na Idus Naldius levele Corvin Mátyáshoz:

Neved híre, Felséges Mátyás, egész Itáliát annyira bejárta, hogy még Firenze városát 

is meghódította és mindenki a Te hatalmas és fényességes erényeidről beszél. Királyi há

zad megtelt tudósokkal, palotádban nincs díszesebb hely, mint a királyi ház ama része, 

ahol azoknak könyveit helyezték el, kik tudományuk, tehetségük által e földi életben máso

kat felülmúltak. Te akartad, nagy bölcsességü Király, hogy királyi hajlékodban helyet 

kapjon a Bölcsesség szentélye is, és őt ott istennőként tiszteljék.
Oláh Miklós esztergomi érsek:

Ott, ahol a belső könyvtár felől Szent János kápolnájába nyíló fülkéhez lehet menni, 

két egymásba nyíló terem van. Az elsőben a király által Görögországból és más keleti or

szágokból nem kis gonddal és vesződséggel összegyűjtött görög könyveket őrzik. A második 

a belső terem rejti magában azokat a kódexeket, melyek az egész latin irodalmat képvise
lik. Valamennyit sokszínű, arannyal átszőtt selyemkötés borította.

Aranka György, 1791:

Megholt Mátyás király és elmúlt az hazai vagy nemzeti tudományról való reménységünk. 

ö kezdett volt egy Királyi Bibliothecat állítani fel Magyarországon, az prédává lett; ami 

megmaradt is belőle, nem az Hazában van, elveszett. Egész Nemzetünkben, a két Hazában nin

csen egy Nemzeti avagy azt a nevet érdemlő gyűjtemény. Ideje volna már egyszer hozzá kezde

ni és a sok drága, imitt amott küszködő darabokat, mellyek Hazánknak megannyi elásott kin

csei, az Haza hasznára napfényre hozni, s egybe gyűjteni, Magyar és más közönséges Bib- 

Iiothecat is ál Iitani.

Barcsay Abrahám, 1777:

Jer tehát, jó Barát! szent Gél lért hegyére,

Nézzünk Mátyás király palota-helyére.

Ne sirassuk többé nemzet romlottságát,

Nézzük fiaink paIIérozottságát.

Ó Buda! te játszó szerencse labdája,

Gyászos esetek gyakori példája,

Ki régente valál törökök prédája,

Te légy tudományok tündöklő fáklyája.
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Széchényi Ferenc felterjesztése I, Ferenchez a Nemzeti Könyvtár alapításáról:

Felséges Uram! Ifjúságomtól kezdve fáradhatatlan gonddal, nagy áldozattal szereztem 

meg magamnak azt a gyűjteményt, amely részint közvetlenül, részint közvetve Magyarország

ra vonatkozik, s amely a következő tárgyakból áll: nyomtatott könyvekből, kéziratokból, 

érmekből és régi pénzekből, rézmetszetekből, címerekből, földabroszokból.

Méltóztassék kegyesen engedélyezni, hogy ezen gyűjteményt Magyarországnak adományoz

hassam. Szabadjon a gyűjteményt életem folyamán a sajátomból továbbra is gyarapítani és 

amennyire csak lehetséges, teljessé tenni. ígérem, hogy e célból se a fáradtságot, sem 

az utánjárást nem fogom sokailani. Méltóztassék megengedni, hogy ezen intézmény az ország 

főkormányszékének joghatósága alatt álljon, hogy ezáltal is bizonyos tekintélynek örvend

jen, fejlődése biztosittassék és céljának megfelelően vezettessék és a közhasználat szá

mára megerősödjék.

A Széchényi Könyvtár alapítóleveléből:

Mi, Második Ferenc, Istennek kegyelméből római császár, Németország, Magyarország, 

Csehország, Dalmácia, Horvátország és Szlavónia apostoli királya, Ausztria főhercege a 

jelen irat tartalmával emlékezetül adjuk, jelezve mindazoknak, akiket illet, hogy Széchényi 

Ferenc gróf Magyarországunk használatára szentelt és szolgáló saját könyvtáráról és ehhez 

tartozó egyéb gyűjteményéről határozott adományozó nyilatkozatot tett s ezt pecsétjével és 

aláírásával megerősítette. Mi azért a Felségünk elé előterjesztett hitelesen kiállított 

ajándékozó nyilatkozatot megerősítve, és arra királyi jóváhagyásunkat megadva, jónak lát

tuk kiadni és engedélyezni. Kelt Bécsben, november hó 26. napján az Ur 1802. esztendejé

ben .

Szabolcs Vármegyének Rendei - Széchényi Ferenchez:

Belső örömöt éreztünk azon, hogy tál ál tátik még ma is oly nagy hazafi, ki nemzetünk 

paIlérozására, anyai nyelvünk virágzására s hazánk történeteinek igaz ösmeretire vezető 

útnak feltalálására oly nagy. áldozatokát tészen, - hogy találtatik oly nagy polgár, ki 

hazánknak azon nagy veszteségét, melyet a rabló török a néhai Mátyás király által felállí

tott nemzeti könyvtárnak és ritka gyűjteményeknek ki pusztításává I okozott; pótolgatja, 

és annak teljes kipótolásának fundamentomát megvetette.

Az 1807. évi XXIV. törvénycikk:

A magyar országgyűlési karok és rendek hálás szívvel emlékeznek meg Széchényi Ferenc 

gróf bőkezűségéről és a közjó előmozdítására irányzott törekvéséről, hogy gazdag, váloga

tott könyvtárát, ritka éremgyüjteményét, fegyver és czimergyüjteményét, úgyszintén az 

általa nagy gonddal és költséggel összeszedett mappákat, képeket és kéziratokat, a magyar 

nemzet használatára teljes joggal átengedte és ezzel a létesítendő Nemzeti Muzeum alapját 

dicséretes buzgalommal megvetette. Az országos Karok és Rendek, ezen jeles és követésre 

méltó törekvésnek beczikkeIyezését, hogy ennek emlékezete az ország köztörvényeiben is fenn

maradjon, elrendelik.
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A Magyar Nemzeti Muzeum mai százéves évfordulója - mondja a vallás- és közoktatási 

miniszter 1902. november 26-án, a centenáriumi ünnepségen - nemcsak a tudományos körök, 

de az egész nemzet ünnepe. Nincs közművelődési intézmény, mely oly mélyen gyökereznék 

a nemzet szivében, mint a Nemzeti Muzeum. Köszönet mindama lelkes hazafiak ezreinek, kik 

adományaikat a hazai tudománynak szentelt ezen oltárára rakták le. Nekik köszönjük a 

Nemzeti Múzeumnak felvirágozását és egy félszázad előtt nem is gyanított gyarapodását; 

az a köztudat, hogy múzeumunk a magyar nemzet kincsesháza, növelte gyűjteményeinket oly 

nagyokká, hogy ma már ebben a palotában el sem férnek. Egy uj, a jelenlegihez lehetőleg 

hasonló terjedelmű palotának emelése vált immár elodázhatatlannná.

Ortutay Gyula visszaemlékezése a felszabadulásra: 1945. január 16-án hajnalban döröm

böltek a Nemzeti Muzeum kapujánál. A Muzeum egyik igazgatója és a Természettudományi Tár 

vezetője mentek a kapuhoz, magukkal vitték a mentesítő iratot, hogy ebben a házban egyet

len fegyveres alakulat sem rendezkedhetik be, a harcoktól meg kell kímélni, mert ez a mu

zeum a magyar nemzeti kultúra legfőbb emlékeit s legnagyobb könyvtárunk értékeit őrzi. A 

német tiszt ki söpörte a kezükből a parancsot s közölte, hogy ez az irat öt semmire sem 

kötelezi. Elaknásították az egész épületet a legfelsőbb emelettől a pincékig. Az volt a 

tervük, hogy a benyomuló szovjet egységekre rárobbantják a hatalmas épületet. Az, hogy a 

romok alá temetik egy nemzet kultúrájának legfőbb emlékeit s vél ük az odamenekült öregek, 

fiatalok, gyermekek sokaságát - nem volt lelkiismereti probléma számukra. De egy oldalaj

tón szovjet harcosok törtek be, rövidesen megsemmisítették az aknarakókat. Mi döbbenten 

bámultuk a folyósokon a villamos aknakereső bottal kutató katonákat, akik kosárszámra hord
ták a lapos tányéraknákat, - a mi halálos ítéletünket. Kinn az utcákon kattogtak még a 

géppisztolyok, de a szikrázó januári fény már jókedvet hordozott, a szabadságot.

A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1949. évi 13. számú törvényerejű rendelete:

A magyar történet, tudomány és művészet emlékeit és eredményeit, mint közművelődésünk 

örökbecsű értékeit, a jelen törvényerejű rendeletben meghatározott módon fokozott védelem

ben kel I részesíteni és azokat az egész nép számára hozzáférhetővé tenni . A Magyar Nemzeti 

Muzeum önkormányzati szervezetében egyesi tett nagy nemzeti közgyűjtemények önálló intézmé

nyekként folytatják működésűket; az Országos Széchényi Könyvtár tekintetében a közkönyv
tárakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Mihályfi Ernő Írja 1957-ben:

Ismét napirendre került a Vár sorsa. Dönteni kell, mire használjuk a budai várpalotát. 

Javaslatot teszek: legyen a vár a kultúra vára. Helyezzünk el kulturális intézményeket, 

könyvtárakat, múzeumokat, tudományos kutatóintézeteket a Várban. Melyek azok az intézmé

nyek, amelyeknek elhelyezése egyre sürgetőbb, egyre nagyobb gondot okoz? Legelsősorban a 
Széchényi Könyvtár, a magyar nemzeti könyvtár.

A Kormány Gazdasági Bizottsága a budavári volt királyi palota helyreállítására és 

felhasználására, s ennek keretében a Nemzeti Könyvtár uj elhelyezésére vonatkozóan 1959.
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júliusában hozott elvi döntés után 1959. december 30-án hozta meg azt a határozatát, 

amely szerint a Budavári Palotának és környezetének kulturális központ céljára történő 

helyreállítása során, a Magyar Népköztársaság Nemzeti Könyvtárát, az Országos Széchényi 

Könyvtárat a Budavári Palota nyugati, úgynevezett krisztinavárosi épületében és a Szent 

György téren létesítendő uj épületben kell elhelyezni.

Baróti Szabó Dávid, 1803:

Az országnak Tőled ajándokoztatott nagy könyv-ház meg nem szűnik Tiéd lenni: a Te fé

nyes nevedet fogja mindenkoron viselni, és minden haszon, mely abból áradand, Teneked 

mint kútfőnek fog illendő köszönettel tulajdonittatni."

Széchényi Ferencnek a könyvtár alapítóleveléből idézett szavai alatt hullt le a le

pel a szoborról, Rátonyi József Munkácsy-dijas szobrászművész alkotásáról. Ezután a kórus 

előadásában Bárdos Lajos-Kölcsey Ferenc "Bátorság ad erőt" és "Nemzeti fény a cél" c. mü
vek hangzottak el, majd dr. Havasi Zoltán mb. főigazgató lépett a mikrofonhoz. Bevezető 

szavaiban köszöntötte a megnyitó ünnepségen megjelent Grósz Károlyt, az MSZMP PB tagját, 

a Budapesti Pártbizottság első titkárát, dr. Csehák Juditot, az MSZMP KB tagját, a Minisz

tertanács elnökhelyettesét, Somogyi László építési és városfejlesztési minisztert és 

Drecin József művelődési államtitkárt, továbbá az állami és társadalmi szervek vezető 
tisztségviselőit, a tudományos és kulturális intézmények vezető képviselőit. Külön köszön

tötte a könyvtár külföldi vendégeit, tizenhárom európai nemzeti könyvtár igazgatóját. Hava

si Zoltán üdvözlő szavaiban kiemelte annak jelentőségét, hogy az uj könyvtárépület a feI — 

szabadulás 4*0. évfordulóján nyílik meg, az MSZMP-nek a következő évek programját kijelölő 

XIII. kongresszusa után. Ezután dr. Csehák Judit, a Minisztertanács elnökhelyettese mon

dotta el avató beszédét.

"Tisztelt ünneplő Közönség! Kedves Vendégeink!

Arany János, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 1865-ben — I20 esztendővel ezelőtt 

- az egyetemes és a magyar tudomány kapcsolatáról a következőket mondotta: "... valamint 

anyagi téren nem az elzárkózás - mely már lehetetlen is - szolgál üdvünkre, hanem minél 

nagyobb részvét a világ forgalmában. Egy van főleg, mi első helyen reánk, magyarokra néz: 

hazánk minden oldalú megismerése, s megismertetése a nagyviIággal. Ha majd édes nemzetünk

nek nyelv és tettben nyilatkozó múltját, jelenét a tudomány teljes fényébe állítottuk: ez

által oly politikai tőkére tettünk szert, melynek keltét legörömestebb ismeri el a müveit 

külföld. És im, ez a honszeretet a tudományban."

Méltóbb szavakkal aligha lehetne bevezetni a magyar könyvtárügy és vele együtt a ma

gyar tudomány mai nagy ünnepét. Mert valóban ünnep ez, olyan ünnep, amilyent a Széchényi
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Könyvtár 183 esztendős történetében még nem élt meg: végleges, méltó elhelyezést kapott.

Nemzeti könyvtárunk uj hajlékának avatása örömteli és fényes pillanata felszabadulá

si ünnepeinknek. Az alkalomnak többszörösen is jelképes értelme van. A fasiszta pusztítás 

és a háború következtében romhalmazzá vált egykori királyi palota épületegyüttesének hely

reállítása a Nemzeti Könyvtár megnyitásával fejeződik be. Átadása népünk áldozatkészségé

nek, a gonddal és szeretettel végzett békés épitőmunkának az eredménye.

A könyvtár ideköltözése a szocialista kulturális forradalom kibontakoztatásának, a 

kultúra demokratizmusának is jelképes eredménye. A palota, amely egykor a fennkölt arisz

tokratizmus, a gőg és az elzárkózás megtestesüléseként komor lőtt a főváros felett, a mai 

naptól immár a maga teljességében és végérvényesen a művelődés otthona lett, légjogosabb 

tulajdonosa, a magyar nép birtokába került.

De jelképes értelmű a hely és az alkalom azáltal is, hogy a magyar írásbeliség leg

gazdagabb gyűjteménye most ott nyitja meg kapuit, ahol valaha a magyar művelődés nagyhírű 

intézménye, Mátyás király "fölséges könyvtára", a Bibliotheca Corviniana állt.

A magyar reneszánsz kultúra páratlan szépségű és gazdagságú alkotása elpusztult, 
szétszóródott a történelmi viharok sodrában és nem válhatott a nemzeti lét folyamatosságát 

kifejező intézménnyé.

Az Országos Széchényi Könyvtár, amely gyűjteményében ott őrzi a Corvina könyvtár szá

mos fellelt becses kódexét, azzal, hogy mint nemzeti könyvtár most a Budavári Palotába 

települ, helyreállítja a megszakadt történelmi folyamatosságot.

A hajdani "budai bibliotéka" akkori alapitója - mint tudjuk - nem csupán a humanis

ta könyvgyüjtés szenvedélyének hódolt, hanem az ország javát, erősödését, gyarapítását is 

nézte. Hasonló cél vezérelte későbbi követőjét, Széchényi Ferencet, aki 1802 tavaszán azt 

kívánta, hogy összegyűjtött könyveit, kéziratait, metszeteit a "drága hazának" és a 

"közhaszonnak" szentelhesse.

A könyvtárai api tás e kettős célja máig él. A bibliotékának ma is az a kötelessége, 

hogy a nemzetet, a hazát szolgája, amely létét, állandó fejlődését megalapozza s azt a 

közösséget, amely haszonnal veheti igénybe és a kultúra felhalmozott értékeit egész népünk 

javára fordítja. Olyan hagyomány ez, melyet büszkén vállalhatunk.

Bibliotheca National is Széchényiano-regnicolaris - igy nevezte könyvtárát az alapitó. 

Tudjuk, hogy a XIX. század elején a nemzeti öntudat megerősödésének hatására Európa-szerte 

ráébredtek a nemzeti intézmények alapvető szükségességére.

Akkor még éppencsak kialakulóban volt a nemzeti könyvtár fogalma. így még inkább elis

merésre méltó, hogy Széchényi milyen tisztán látta és fogalmazta meg annak máig érvényes 

feladatait. Ezek között első helyen áll az a kötelezettség, hogy össze kell gyűjtenie és 

meg kell őriznie mindent, amit az ország területén kinyomtattak; továbbá: fel kell tárni 

és a hazába kell hozni mindazt, amit a magyarságról bárhol, bármikor, bármely nyelven meg

jelentettek. Az alapításkor a könyvtárat alkotó 15 000 kötet ilyen szempontok szerint 

gyűlt össze - mindenfajta hasonló előzmény nélkül. Csak csodálhatjuk, hogy a kor színvona

lát, a hazai körülményeket és előzményeket tekintve Széchényi Ferenc ajándéka mennyire igé

nyes és gazdag adomány volt.
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Nemzeti könyvtárunk - létrejötte óta - együtt fejlődött a társadalommal, követte a 

kultúra és tudomány változásait. Az intézmény jelentősége, hasznossága kezdetben gyüjte- 

ményénak egyedülálló gazdagságára alapozódott: olyan könyvtár volt, amely mindent nyúj

tott, amit elvártak tőle.
A teljességnek ez az eszménye azonban egy idő után megvalósíthatatlanná vált. Szük

ségképpen változott a nemzeti könyvtár feladata is: az egyetemességet - amit korábban sa

ját tevékenységével igyekezett elérni - ezután a könyvtárak együttműködésével kellett meg

közelítenie. Tevékenységében a gyűjtemény gyarapítása mellett a köponti szerepkörből és a 

nemzetközi könyvtári munkamegosztásból adódó feladatok is előtérbe kerültek.

A könyvtár kivételes rangja hűen tükröződik a társadalom tudatában, amely azt mindig 

is a nemzeti közgondolkodás formálójának tekintette. A reformkori eszmék táplálták a könyv

tár indulását, és ez olyan folytonosságot biztosított, amely - ha néha rejtve is - lehe

tővé tette csatlakozását később is a haladó gondolatokhoz. És napjainkban, amikor a tár

sadalmi jelenségek megismerése, pontos feltérképezése, múltúnknak a mába és a holnapba ha

tó kutatása időszerűbb, mint korábban bármikor, nemzeti könyvtárunk olyan igényekkel szem

besült, amelyek tovább erősitik aktív alkotó jelenlétét szocialista társadalmunkban és köz

életünkben.
Természetes, hogy a társadalmi lét különféle területei közül a művelődésben várjuk 

a legtöbbet az Országos Széchényi Könyvtártól. A hungarika-dokumentumokra épülő szolgál

tatásai teszik érthetővé és indokolttá azt a kivételes szerepet, amelyet a könyvtárnak köz

vetlenül saját kutatótevékenységgel, s közvetve - a másutt folyó kutatások legalapvetőbb 

eszközeihez hozzájárulva - játszania kell.

Az Országos Széchényi Könyvtár alapítása óta a legszorosabb kapcsolatban áll a hazai 

tudományossággal. Visszatekintve azokra, akik e könyvtár vezetői, dolgozói vagy rendsze

res használói, olvasói voltak csaknem két évszázados története folyamán, társadalomtudo

mányunk hazai*és nem is csak hazai történetének valamennyi kiemelkedő személyisége nevé

vel talál kozhatunk.

Kevésbé volt talán szembetűnő az a kapcsolat, amely a nemzeti könyvtár és a magyar ok

tatásügy között mindig is fennállt. A közreadott történeti dokumentumok, könyvészeti segéd

letek gyakori eszközei a tanítási óráknak, forrásai a tanulók önálló munkájának is. Nemze

déken át ez a könyvtár az egyetemi ifjúság egyik legfontosabb munkahelye és munkaeszköze 

volt. őszintén reméljük, hogy az lesz újra, immár sokkal magasabb szinten, minőségileg 

megújulva, mennyiségileg is többet nyújtva szolgálja a fiatalok felkészülését. A könyvtár 

tudományos műhelyként is hozzájárulhat felsőoktatásunk korszerűsítéséhez.

Az Országos Széchényi Könyvtár és a magyar könyvfárügy viszonya - hogy tovább szükrfsük 

a könyvtár környezetét - nem volt mindig egyértelmű és nem volt mindig felhőtlen. Nem a 

feladatok megfogalmazása hiányzott: a társadalomnak a könyvtárakkal szemben támasztott kö

vetelményei csaknem mindig pontosan ismertek voltak, azok is, amelyeknek a nemzeti könyv

tár köteles eleget tenni. Emlékezhetünk azonban olyan időszakokra, amikor nemzeti könyv

tárunk nem mindig ismerte el illetékességét egy-egy részterüIeten: amikor társadalmilag 

nem indokolt, talán még szakmailag sem nagyon hitelesíthető követelményeket állított önmaga 

elé; vagy amikor a feltételek hiánya tette lehetetlenné a helyes cél elérését.
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Mai és jövőbeni feladatait a könyvtár jől ismeri. Dolgozói azt is tudják, melyek 

azok a fontos szolgáltatások, amelyek fejlesztésére, jobbítására még ezután kell sort kerí

teni. Ilyen például a nemzeti bibliográfia teljes körének kiadása, a könyvtárközi kölcsön

zések meggyorsítása, a könyvtári kataszter felállítása.

Hisszük, hogy az uj körülmények között lényegesen előbbre jut a könyvtár ezeken a 

területeken is, és munkája jó hatással lesz az egész magyar könyvtárügyre. Az Országos 

Széchényi Könyvtár által ellátott, vagy ellátandó funkciók között ugyanis kiemelkedő je

lentőségűek azok, amelyek voltaképp csak a könyvtári rendszer közvetítése révén válnak 

széleskörben érzékelhetővé: az országos szintű koordinációra, a módszertani tevékenységre, 

a nemzetközi információs rendszerekhez való kapcsolódásra, a hungarológiai munkára gondo

lunk, amelyek tehát a központi szerepköréből fakadnak. S hogy e feladatát világosabban és 

pontosabban lássuk, szem előtt kell tartanunk általában a könyvtár - mint sajátos művelő

dési intézménytípus - társadalmi szerepét és jelentőségét.

Tisztelt Közönség!

A könyvtár a kulturális ellátás egyik legnagyobb hatású és legszélesebb tömegeket 

érintő intézménytípusa, amelynek szolgáltatásai közvetlenül hatnak az oktatás, a kutatás, 

a termelés, a közművelődés, végső soron egész társadalmunk fejlődésére.

A Magyar Szocialista Munkáspárt most befejeződött XIII. kongresszusán elfogadott gaz

dasági, társadalmi, politikai program megvalósításához nélkülözhetetlen a szakmailag jól 

felkészült, tudását folyamatosan megújítani képes, általánosan müveit és tájékozott, a 

közéletben aktív szerepet vállaló, a közösségért áldozatra is kész alkotó személyiség.

Az ilyen embertípus formálása, megerősítése sokrétű és bonyolult feladat, amelyhez a leg

különfélébb intézmények összehangolt munkájára, az eszközök gazdag tárházára van szükség.

És ezek között az intézmények, eszközök között fontos feladat hárul a kultúra, a tudomá

nyos ismeretek nagymultu, mással nem pótolható hordozóira: a könyvekre és a könyvtárakra.

A Gutenberg galaxis köddéválását hirdető jóslatok - ma már meggyőződéssel állíthat

juk -, hamisnak bizonyultak. Az írás, a nyomtatott szó jelentősége nem csökken, éppen el

lenkezőleg tovább nő, az emberi tudás rögzítését, megőrzését, terjesztését szolgáló esz

közök egyre szélesebb skálájával egészül ki, szükségképpen bővítve a mindezen ismereteket 

gyűjteni hivatott könyvtárak tevékenységi körét, kényszerítve a könyvtárakat a tudományos 

és műszaki élet fejlődésének minél szorosabb követésére, a legmodernebb technikai eszkö

zök, eljárások, közlésmódok, információhordozók alkalmazására.

Soha ilyen ütemben nem nőttek, nem változtak még a könyvtárak felé forduló igények, 

s talán még soha nem volt ilyen fontos, hogy a könyvtárak nyitottak legyenek, s a lehető 

legnagyobb rugalmassággal kövessék ezeket az igényeket és gyorsan válaszolják meg a hozzá

juk intézett kérdéseket. Mindez ma már lehetetlen a sok évszázados módszerek hagyományhü 

folytatásával. Gyökeres változásokra van itt is szükség, amelyek a múlt minden értékét át

örökítik és minden kölöncét elvetik.

Nem számíthatunk mennyiségi, a feladatok növekedését mindig arányosan követő extenziv 

fejlesztésre. A könyvtárügyben is azokat a technikai és szervezeti formákat kell megtalál

ni és alkalmazni, amelyek a munka hatékonyságát fokozzák, intenzitását erősitik, amelyek 

révén az eddigieknél is jobban kihasználhatók a hazai és a nemzetközi együttműködésben rej

lő lehetőségek.
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A magyar könyvtárügyben ez a fejlődés megindult. De meg nagyon a kezdetek kezdetén 

állunk. S ebben a fejlődésben kiemelkedő jelentősége lesz az Országos Széchényi Könyvtár

nak. Tudjuk, hogy e feladatok ellátásának is csak részben teremtődtek meg a feltételei az 

uj elhelyezéssel. Az ünnep pillanataiban is vegyük észre mindazt, ami még hiányzik, ami a 

következő hetek, hónapok vagy éppen évek feladata, amire még nélkülözhetetlenül szükség 

van ahhoz, hogy minden szempontból alkalmas legyen funkcióinak kiteljesítésére, szolgál

tatásainak korszerüsitésére.
Ne feledjük, hogy a XIX. század elején az angol és a francia után a harmadik volt 

Európában ez a nemzeti közgyűjtemény. Ma az a feladat áll előttünk, hogy a fényes múlttal 

rendelkező kulturális intézményt ismét a külhoniak első soraiba emeljük.

Tisztelt Ünneplő Közönség!

Amikor ezt az uj könyvtárat felavatjuk, gondoljunk mindenekelőtt az építőkre. Mond

junk köszönetét mindazoknak, akik támogatásukkal, szaktudásukkal, kétkezi munkájukkal hoz

zájárultak a könyvtári palota kialakításához. Illesse elismerés a tervezőket, a kivitele

zőket, a szál Utókat és a könyvtárosokat, akik kemény munkából és megértő türelemből is 

jól vizsgáztak.

Amikor nemzeti könyvtárunk uj otthonát a közönségnek átadjuk, gondoljunk a magyar 

írásbeliség és könyvtárügy gazdag múltjára: a kódexek szorgalmas másolóira, a geszták név

telen íróira. Tisztelegjünk a magyar humanizmus és reformáció nagy mesterei, művészei - a 

Csezmiczei Jánosok, Hess Andrások, Huszár Gálok, Káról i Gáspárok és a többiek - előtt. Ne 

feledkezzünk meg a hazafias érzelmű, tudományt-pártoló mecénásokról, iskolaalapítókról 

sem, akiknek a sárospataki, az esztergomi, az egri, a keszthelyi és más muzeális könyv

gyűjteményeinket köszönhetjük. Emlékezzünk a "nép nevében" megszületett szabad sajtóra, az 
agrárszociaIista oIvasókörökre, a munkásotthonokra, Szabó Ervinre és körére, a magyar 

könyvészet más nagyjaira, a felszabadulás utáni népkönyvtári mozgalomra, szocialista 

könyvtárügyünk tegnapjára is.

Kívánom, hogy váljék e palota a művelődés mindennapos otthonává, a nemzeti géniusz 

táplálójává. Hirdesse népünk békevágyát, alkotóerejét, jövőbe vetett hitét, bizalmát. 

Legyen olyan, miként egykor Hunyadi Mátyás könyvtára volt - az "ország dísze", melynek 

homlokzatára joggal véshetnénk a Bonfinitól származó eredeti feliratot: "érc, márvány 

és könyv nem hagy enyészni soha."

Beszédének befejeztével dr. Csehák Judit egy nemzetiszinü szalag átvágásával megnyi

totta a könyvtárat, jelképesen átadva azt rendeItetősének, majd kitüntetéseket adott át.

A kitüntetettek között dr. Ferenczy Endréné, az OSZK főosztályvezetője a Munka Érdemrend 

arany fokozatát, Lórinczi Edit belsőépítész, szakfőmérnök és dr. Farkas László, az OSZK 

ny. főmunkatársa a Munka Érdemrend ezüst fokozatát, Tatai András raktári csoportvezető a 

Munka Érdemrend bronz fokozatát kapta. Az ünnepség befejezéseképpen Sinkovits Imre megrázó 

erővel szavalta el a Szózatot, majd elhangzott a Szózat az OSZK Kamarakórusának előadásá

ban is.
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Ezután a vendégek egy része állófogadáson vett részt, mig mások a könyvtár nagy elő

adótermében az épületet ismertető előadást hallgathatták végig. Valamennyi vendégnek le

hetősége nyílt szakszerű vezetéssel végigjárni az uj könyvtárat és megtekinteni a "Gyűj

tők és mecénások” c. kiállítást, amely az alapitó Széchényi Ferenctől napjainkig emlé

ket állít azoknak, akik adományaikkal jelentős mértékben hozzájárultak a nemzeti könyv

kincs gyarapításához.

Este a külföldi vendégek és kísérőik, valamint a könyvtár főbb vezetői a várbeli 

régi Országház étteremben közös vacsorán vettek részt.

Az olvasóközönségnek április 9-én, kedden de. 9 órakor nyitotta meg kapuit a Széché

nyi Könyvtár. A könyvtár előcsarnokában dr. Havasi Zoltán mb. főigazgató köszöntötte a be

iratkozó pultnál az első olvasót, Keresztury Dezső akadémikust, az OSZK ny. főosztályveze

tőjét.

A megnyitás napján a posta alkalmi levelezőlapot bocsátott ki Széchényi Ferenc arcké

pével és a könyvtár épületének rajzával. Az árusítás helyén elsőnapos bélyegzés volt.

A megnyitóra megjelent kiadványok közül kiemelkedik a könyvtár tájékoztatója 3. át

dolgozott és bővített kiadásának ötnyelvű /magyar, angol, francia, német és orosz/ válto

zata. Az igényes kivitelű, több színes ábrát tartalmazó mü tipográfiai tervezője Szántó 

Tibor, szerkesztője dr. Kovács Ilona osztályvezető volt. Megjelent több tájékoztató lepo

relló /egy általános könyvtári, és egy-egy a küIöngyüjteményekről és a KMK-ról./ Kiadásra 

került és az első hetekben megvásárolható volt két 6-6 felvételt tartalmazó dia-sorozat 

/az egyik a könyvtár épületéről, a másik a különgyüjtemények egy-egy nevesebb darabjáról/, 

valamint hasonló témában egy hat eredeti fényképből álló sorozat. Készült a megnyitásra 

egy emléklap is, Fery Antal grafikusművész alkotásaként, amelyet a vendégeken kívül az OSZK 

valamennyi dolgozója is megkapott. A "Gyűjtők és mecénások" c. kiál Iitásról megjelent ka

talógus egészítette még ki az ünnepi kiadványok sorát. A felsorolt kiadványokból különböző 

válogatásban készültek összeállítások, információs csomagok, amelyeket az uj OSZK-embIémá- 

val díszített barnaszinü dossziéban kaptak meg vendégeink.

Összeállította: Somkuti Gabriella
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K I T Ü N T E T É S E K

A Munka Érdemrend arany fokozatát kapta

dr. Ferenczy Endréné az Országos Széchényi Könyvtár főosztályvezetője

a Munka Érdemrend ezüst fokozatát kapta

dr. Farkas László

Gajárszki Henrik 

Lorinczi Edit

Majzik Sándor 

Rékási Mihály

az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott főmun- 

katársa

a Középületépitő Vállalat ács-állványozója 

a KözépüIettervezo Vállalat belsőépítész szak

főmérnöke

a Kőbányai Faipari Vállalat asztalosa 

a Csőszerelői pári Vállalat művezetője

a Munka Érdemrend bronz fokozatát kapta

Kállay Ti bor 

Nagy Vendel

Tatai András

a KözépüIetépitő Vállalat főépitésvezető-helyettese 

a Kőfaragó és ÉpüIetszobrászipari Vállalat kőfara

gója

Az Országos Széchényi Könyvtár csoportvezetője

A művelődési miniszter eredményes munkájuk elismeréséül 

a Szoc i a I i sta kuI túráért kitüntető jelvényt adományozta

Farkas Kis Gyulának

Garasi Gyulának 

Havassy Pálnak

KI inda Lászlónak 

Madarász Gézának

Nyirő Lajosnak 

Sz í lassy Lászlónak

dr. Sziráky Zoltánnak

a Középülettervező Vállalat statikus osztály- 

vezetőjének

a Kommunális Beruházási Vállalat osztályvezetőjének 

az Országos Műemléki Felügyelőség nyugalmazott 

műszaki igazgató helyettesének 

a Középülettervező Vállalat gépész tervezőjének 

a Kommunális Beruházási Vállalat csoportvezető 

főmérnökének

a KözépüIetépitő Vállalat művezetőjének 

a 22. sz. Állami Építőipari Vállalat főmunkatársá

nak

a Középülettervező Vállalat nyugalmazott villamos 

tervezőjének

Az építésügyi és városfejlesztési miniszter a Kiváló Munkáért kitüntető jelvényt adományozta 

Bagdi Lajosnak a VI LATI Villamos Automatika Fővállalkozó és Gyártó

Vállalat csoportvezetőjének

Badonszki Imrének a Csőszerelőipari Vállalat vizvezetékszerelő bri

gádvezetőjének
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Bakon Pálnak 

Blaskó Sándornak 

Cserveni Gézának 

Dajka Lászlónak

Dudás Jánosnak 

Goda Istvánnak 

Gyuricza Lászlónak 

Jakab Zoltánnak 

Kéry Lászlónak 

Kollányi Bélának 

Kozmányi Tamásnak

Majer Andrásnak 

Nagy György Tamásnak

Nagy Jánosnak 
Papp Mihálynak 

Sátori Ferencnek 

Sterczer Györgynek

Szandaváry Csabánénak

Szí lágyi Miklósnak 

Ulbert Jánosnak

Ulicska Lászlónak 

Vajda Zsuzsannának 

Varga Jánosnak

a Mélyépítő Vállalat épitésvezetöheIyettesének 

a Mélyépítő Vállalat építésvezetőjének 

a "fémmunkás” Vállalat lakatosának 

a Kőfaragó és Épületszobrászipari Vállalat 

ép i tésvezetöjének

a Középül etépito Vállalat főépitésvezetöjének 

a Középül etépi tő Vállalat kőművesének 

a Kőbányai Faipari VálIaIat asztalosának 

a Középülettervező Vállalat műszaki ellenőrének 

a "fémmunkás" Vállalat csoportvezetőjének 

a Középülettervező Válla lat irodavezetőjének 

a Kommunális Beruházási Vállalat műszaki ellenő

rének

a Kőbányai Faipari Vállalat asztalosának 

a Mátravidéki Építő- és Szakipari Szövetkezet 

viIlanyszerelőjének

a Középül etépi tő Vállalat építésvezetőjének 
a Középül etépi tő Vállalat művezetőjének 

az Országos Szakipari Vállalat üzemágvezetőjének 

a Kőfaragó és Épületszobrász ipari Vállalat kőfa

ragó szakmunkásának

a Kommunális Beruházási Vállalat műszaki ellen

őrének

a Középül etépi tő Vállalat művezetőjének 

a Szakipari Vállalat fapadlózó és müanyagburkoló

jának

a Csőszerelőipari Vállalat hegesztőjének 

a Művelődési Minisztérium osztályvezetőjének 

a Mátravidéki Épitő- és Szakpari Szövetkezet műve

zetőjének.

Április 4. alkalmából a művelődési miniszter eredményes munkájuk elismeréséül a 

Szocialista kultúráért kitüntető jelvényt adományozta

Inótái Istvánnak 

Juhász LászIónénak 

Karakas Petemének 

Kovács LászIónénak /KMK/

Radics Lajosnak 

Szilágyi Józsefnek 

dr. Wojtilla Gyulánénak
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a Kiváló Munkáért kitüntető jelvényt adományozta

Haász Erzsébetnek 

Horváth Gyulánénak 

Jenei Ildikónak 

Kaibinger Kárólynének 

Kassai Lajosnak

Mürschberger Ferencnének 

Patay LászIónénak 

Rákóczy Csabánénak 

Sajtos Endrének 

Sonnevend Péternének

Kovács Imrénének 

Ménesi k Pál nak

Szita Gábornak

A Fővárosi Szállítási Vállalat dolgozói közül az Országos Széchényi Könyvtár költözteté

sében kifejtett kiemelkedő tevékenységéért 

Csibi Lászlónak Haász Ferencnek
Drixler Andrásnak 

Gubicza Józsefnek
Szigeti Lászlónak

Miniszteri dicséretben részesült

Borsányi Zsuzsanna Mólnár Béla
Csillag Ildikó 

Kereszturyné Jónás Mária
Pulay Éva 

Szel esi Rózsa

Az Országos Széchényi Könyvtárban eltöltött szolgálati idő alapján a törzsgárda tagság 

fokozatát elért dolgozók emléklapban és pénzjutalomban részesültek.

10 év szolgálati idő alapján a törzsgárda tagság I. fokozatát érte el

Biegelbauer Pál /KMK/ 

Bolgár Tamásné 

dr. Erényi Ivánné 

Fejes Józsefné 

Haász Erzsébet 

dr. Heltai János 

Horváth Pál 

1 1ly LászIóné

Mártonffy Attila 

dr. Nagy Lajos /KMK/ 

Rásy Árpád

Reisenleitner Lajosné 

Sárkány Mihályné 

Somogyvári Gyula 

Szollősy Éva 

Tóbiás Jánosné

Karácsonyi. Rózsa Urbán Gusztávné

Kiss Gábor /Mikrofilmtár/ Vissi Gézáné

Koczka Katalin 

Kókay Péterné

Záhony Éva

20 év szolgálati idő alapján a törzsgárda tagság II. fokozatát érte el

dr. Batári Gyula 

Gál Ágnes 

Kiss Jenőné

Tóthné Székely Ágnes 

dr. Urosevics Danilo /KMK/ 

Vári né Kudelke Genovéva

Ma lek Magdolna Wclf Magdolna
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25 év szolgálati idő alapján a törzsgárda tagság 111, fokozatát érte e

Baczoni Tamásné 

dr. Kausay Tiborné 

Sefcsik Gyuláné

dr. Susánszky Zoltánná 

Tőkés Lászlóné

Kiemelkedő társadalmi munkájáért jutalomban részesült 

Csákvári Elekné Mi Ihoffer Alajos

dr. Elekes Péter 

Gero Zsoltné

Nagy Zoltán 

Óvári Sándor
dr. IIlyés Kata 1i n Pusztai Istvánná

Jenei Ildikó Radics Lajos

dr. Kálmán Péterné dr. Szente Péter

Karácsonyi Rózsa Szinaí Ti vadamé

dr. Kenyéri Katalin 

Komornik Zoltánná
dr. Urosevics Danilo

Szakszervezeti tagságának 25. 

Baczoni Tamásné

évfordulója alkalmából emléklapban részesült 

Pásztor Rezsoné

Balassa Jenoné 

dr. Beck Ivánná

Prepeliczay Györgyné 

Sefcsik Gyuláné

dr. Friedrich 11d i kó Simon Miklósné

Gereben Ferenc Vajgel József

Heilauf Györgyné 

Horváth Gyöngyvér 

dr. IIlyés Katalin

Vigh Lajosné 

Zöldi Péter



Könyvtárnyitó ké
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Az OSZK új otthona 
a Budavári Palota F épületében

A PALOTA ELŐTÖRTÉNETE

A Budavári Palota - Ybl Miklós és Hauszmann Alajos nagyszerű alkotása - a századfor

dulón annak a régi palotának a helyén épült fel, melynek első építője IV. Béla volt a ta

tárjárás utáni időkben, fénykorát Zsigmond és Mátyás király idejében élte, majd a török 

uralom és a felszabadító ostrom alatt, 1686-ban szinte teljesen elpusztult. Az egykori 
palota helyén, a régi alapfalak részbeni felhasználásával Mária Terézia építtetett uj pa

lotát. Ez a palota szinte változatlan alaprajzi elrendezésben állt fenn a múlt század kö

zepéig. A kiegyezés után merült fel a palota átalakításának, kibővítésének, iII. uj épü

letrészek építésének gondolata. A terveket Ybl Miklós dolgozta ki, az építkezés 1890-ben 

indult s Ybl Miklós 1891-ben bekövetkezett halála miatt már Hauszmann Alajos folytatta és 

fejezte be 1905-ben.
Ennek az építkezésnek során készült el a krisztinavárosi szárny, a mai F-épület, 

mely a középkori erődfalakra és a közöttük elterülő teraszos kertekre épült. Keleti /az 

Oroszlános udvar felőli/ oldala épp csak érinti a Vár felszínét, maga az épület a nyugati 

lejtőn áll, nyugati falával a legalsó erődfalra támaszkodva.

A Budavári Palota a második világháborúban súlyos károkat szenvedett. A helyreállí

tás, iII. újjáépítés és vele párhuzamosan a régészeti feltárás 1949-ben indult.

A BUDAVÁRI PALOTA UJ RENDELTETÉSE

Kormányzati döntés értelmében a vári épületek az újjáépítés után többé nem kormányza 

ti székhelyül, hanem kulturális és tudományos intézmények elhelyezésére szolgálnak. A dön 

tést széles körű társadalmi vita előzte meg. /Vö. Mihályfi Ernő: Legyen a vár a kultúra 

vára. = Magyar Nemzet, 1957. nov. 27./ A Széchényi Könyvtár elhelyezéséről a Kormány Gaz

dasági Bizottsága az 1959 júliusában hozott elvi döntés után 1959. december 30-án hozta 

meg a végleges döntést /10.327/I959. GB.hat./, mely szerint Magyarország nemzeti könyvtá

rát, az Országos Széchényi Könyvtárt a Budavári Palota krisztinavárosi épületében - az un 

F-épületben - és a Szt. György téren létesítendő uj épületben kell elhelyezni.
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A magyar könyvtáros társadalom már igen korán, még a GB-határozat meghozatala előtt 

megismerkedhetett az uj Nemzeti Könyvtár terveivel. A Magyar Könyvtárosok Szabó Ervin Kö

re /ma: a Magyar Könyvtárosok Egyesülete/ 1959. junius 18-án rendezett összejövetelén Vin

ce Pál, az OKT Könyvtárépitési és Berendezési Szakbizottságának mérnök tagja ismertette a 

vári átalakítás terveit. /Vö. Könyvtáros, 1959. 8. sz. 585. I./

A TERVEZÉS MEGINDUL. AZ ELSŐ PROGRAMTERVEZET

Már az előzetes felmérések során kitűnt, hogy maga a krisztinavárosi épületszárny 

50 éves távlatban nem lesz elegendő a könyvtár elhelyezésére; szükség volt tehát a közvet

len közelben egy pótépület felépítésére is. Ezért került bele a már idézett GB-határozat- 

ba a Szt. György-téri uj épület emelése. Ennek az uj épületnek - amelyben többek között 

teljes egészében helyet kapott volna a Könyvtártudományi és Módszertani Központ - a terve

zési feladata is elkészült a 60-as évek elején, megépítésére azonban végül is nem került 

sor. A kormányhatóság takarékossági okokból utóbb úgy döntött, hogy ez az épület nem épül

fel, hanem a KMK-t is teljes egészében az F-épületben kell elhelyezni. /Ennek az intézke

désnek esett áldozatul az ide tervezett 2.000 személyes étkező, valamint a Várgondnokság 
kedvező elhelyezése a hozzá tartozó üzemekkel./

Az OSZK vezetősége már az 1959. juliusí elvi döntés meghozatala után azonnal hozzá

kezdett az átépítés megtervezésének előkészítéséhez. Az 1959. év második felében kidolgo

zott épitési programtervezet /Az uj nemzeti könyvtár építésének programtervezete. Bp. 1959. 

OSZK. 80. I. és 14 ábra. Soksz./ vázolta azokat a feladatokat, melyeket a nemzeti könyvtár

nak el kell végeznie, részletesen megadta a könyvtár helyiségszükségletét és rögzítette a 

tervezésben irányadónak tekintendő alábbi funkcionális szempontokat:

1. Az épület belső elrendezését úgy kell megtervezni, hogy összefüggésben legyenek

a raktárak a raktárakkal, az olvasóhelyiségek pedig az olvasóhelyiségekkel;

legyen tehát egy egységes raktári tömb és egy egységes olvasói közlekedő útvonal.

2. A raktárak legyenek jól megközelíthetők mind a feldolgozó helyiségekből, mind 

pedig az olvasótermek felől.

3. A nagyközönség számára szolgáló helyiségek minden szinten zárt egységet képezze

nek, szigorúan elhatárolva azoktól az útvonalaktól, melyeken a könyvek mozgatása 

történik.

4. Az olvasótermeket úgy kell kialakítani, hogy azokban nagy mennyiségű könyvét /olva

sói kézikönyvtár, segédkönyvek/ is el lehessen helyezni és ott az olvasók számára 

szabad használatú polcokon hozzáférhetővé tenni.

5. Az olvasóközönség számára biztosítani kell a könyvtár kényelmes megközelítését. 

Ezért javasolta a könyvtár a programtervezetben még egy alsó, Dózsa György téri 

bejárat létesítését is.
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Kitér a programtervezet a belső közlekedés kérdéseire és megjelölte a könyvtárnak az 

egyes helyiségcsoportok megviIágitásávaI, fűtésével, szellőztetésével, belső kiképzésével, 

a födémek teherbíró képességével stb. kapcsolatos igényeit is.
2

A könyvtár helyiségszükségletét a programtervezet összesen 37.853 m -ben állapítot

ta meg. Ha ebből levonjuk azoknak a helyiségeknek a területi adatait, amelyekről már a 

tervezés legelején kitűnt, hogy helyhiány miatt az F-épületben nem lesznek elhelyezhetők

/a KMK helyiségei, szolgálati lakások, garázs, óvóhelyraktárak/, akkor a könyvtár által
2

megadott helyigény összesen 34.496 m -t tett ki. Ez a helyiségszükséglet az egyes funkcio

nális csoportok szerint a következőképpen oszlott meg:

könyvraktárak 21 .740 m'

ny i1vános-szo1gá1at i helyi ségek 5.735 "

szolgálati, feldolgozó helyiségek 4.752 "

üzemek, műhelyek 1.569 "

társadalmi, jóléti helyiségek 700 "

összesen 34.496 m‘

A nem funkcionális jellegű egyéb helyiségek /gépházak, telefonközpont, mosdók stb./ 

területi adatait a programtervezet nem adta meg. Viszont tartalmazott egy elhelyezési váz

latot is a funkcionális helyiségcsoportok elhelyezésére vonatkozóan. Ezzel is igyekezett 

megkönnyíteni a tervezők számára a könyvtárépület belső beosztásának elképzelését.

A RÉSZLETES TERVEZÉS ELSŐ SZAKASZA. A TERVFELADAT ELKÉSZÜL ÉS MEGINDUL AZ ÉPÍTKEZÉS

A külföldi könyvtárépitési tapasztalatok megismerésére a kormányzat külföldi tanul

mányútra küldött két építészt: Hidasi Lajost, a Budavári Palota főépítészét és Havassy 

Pált, a Nemzeti Könyvtár uj épületének felelős tervezőjét, valamint két könyvtárost:

Hámori Bélát és dr. Pajkossy Györgyöt, az Országos Széchényi Könyvtár főosztályvezetőit. 

Feladatuk volt a tervezési munkák megkezdése előtt általános tájékozódás céljából tanul

mányozni a Szovjetunió, Lengyelország, Svájc, a Német Szövetségi Köztársaság és Ausztria 

különböző nagy könyvtárait, elsősorban azokat, amelyek feltehetőleg hasznos tapasztalato

kat nyújthatnak a Nemzeti Könyvtár uj épületének tervezéséhez. Erre a tanulmányútra annál 

is inkább szükség volt, mert felhasználható hazai tapasztalatokkal nem rendelkeztünk, kül

földön pedig a könyvtárépités azokban az évtizedekben igen nagy fejlődésen ment át, s an

nak eredményeit semmiképpen sem volt szabad figyelmen kívül hagyni.

A programtervezetnek, valamint a külföldön szerzett tapasztalatoknak figyelembevéte

lével - állandóan szemmel tartva és tanulmányozva a könyvtárépitési szakirodalmat is - 

dolgozták ki közösen építészek és könyvtárosok az OSZK elhelyezésének tervét a budavári 

palota F-épülétében. Az OSZK főigazgatója a könyvtári jellegű szakmai-funkcionáIis tervező 

és szervező munka elvégzésével, valamint az ezzel összefüggő ügyek intézésével a könyvtár 

két dolgozóját, dr. Tombor Tibort, a Raktári Osztály vezetőjét és dr. Farkas László fő
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könyvtárost bízta meg, a tervezés irányítását pedig dr. Sebestyén Géza főigazgatóheIyet- 

tes feladatává tette. Ily módon a vezetés közvetlen szervezeti egységeként jött létre az 

OSZK Könyvtárépitési Munkacsoportja Tombor Tibor 1969-ben történt nyugalombavonulása 

után helyét a munkacsoportban óvári Sándor főosztályvezető vette át.

Az elhelyezési terv kidolgozása során a tervezés azt a munkamódszert követte, hogy 

elsősorban a funkcionális egységek /raktárak, olvasószolgálati helyiségek, feldolgozó 

helyiségek, üzemek, műhelyek stb./ elhelyezésének rendjét dolgozta ki, annak szem előtt 

tartásával, hogy a könyvtár a reá háruló funkciókat a legteljesebb mértékben és a legmeg

felelőbb módon tudja majd elvégezni. Ezt a funkcionális elhelyezési tervet kell azután 

összhangba hozni a könyvtár szervezeti felépítésével és mindkét szemponton belül biztosí

tani az egyes munkamenetek végzésének különleges szempontjait. /Vö. Farkas LászIó-Havassy 

Pál-Tombor Tibor: A Nemzeti Könyvtár uj épülete a Budavári Palotában. = OSZK évkönyv 

196-1/62. Bp. 1963. 39-107. I. és önállóan is./

Havassy Pál felelős tervező az Országos Széchényi Könyvtár főosztályvezetői, osztály- 

vft7pfnj és önálló csoportvezetői előtt 1961. január 18-án ismertette az első tervvázlatot, 

s ezt a tervezés ugyanazon év tavaszán tartott sorozatos megbeszéléseken részleteiben 

megtárgyalta a könyvtár egyes szervezeti egységeivel. Ezekről a megbeszélésekről jegyző
könyvek, feljegyzések készültek, a megbeszélések menetéről valamint az azokon kialakult 

véleményekről, állásfoglalásokról a Munkacsoport folyamatosan tájékoztatta Sebestyén Géza 
főigazgatóhelyettest, akinek irányításával folytatott további tárgyalásokon tisztázta 

a tervezés a függőben maradt kérdéseket a könyvtár vezetőivel.

így alakult ki az egyes helyiségcsoportok, illetve helyiségek elhelyezésének, terüle

tének, egymással való kapcsolatának az a részletes tervezete, aminek tervanyagát a Középü

lettervező Vállalat III. számú Irodája elkészítette, s amit azután mint a Nemzeti Könyv

tárnak most már a műszaki szempontok és lehetőségek figyelembevételével kidolgozott építé

si programját az Országos Széchényi Könyvtár vezetői kollégiuma, dr. Jóboru Magda főigaz

gató elnökletével az 1961. május 17-én tartott ülésen megtárgyalt és kisebb módosításokkal 

el fogadott.
A kollégium által elfogadott építési programot 1961. junius 9-én megtárgyalta az 

Országos Könyvtárügyi Tanács Elnökségének, Könyvtárépitési és Berendezési Szakbizottságá

nak és a Nemzeti Könyvtár uj elhelyezésével kapcsolatban létesített Tanácsadó Testületnek 

együttes ülése is. Az uj épülettel kapcsolatos munkavédelmi és munkaegészségügyi kérdé

seket a könyvtár vezetői kollégiuma által elfogadott építési program, illetve vázlatterv 

alapján a SZOT és a Közalkalmazottak Szakszervezete megbízottjaival tárgyalta meg a ter

vezés, ugyancsak 1961. júniusában. Az építési program rövidített szövegét terjesztette 

fel az Országos Széchényi Könyvtár főfelügyeleti hatóságához, a Művelődésügyi Minisztéri

um Könyvtári Osztályához.
Ennek az építési programnak, illetve az annak alapjául szolgáló korábbi tervdokumen

tumoknak alapján készült el ezután a KÖZTI III. sz. Irodája, valamint az Országos Széché

nyi Könyvtár Könyvtárépitési Munkacsoportja közös munkájának eredményeként, a Művelődésügyi 

Minisztérium Műszaki Osztályának közreműködésével a Nemzeti Könyvtár részletes tervezési 

programja és műszaki tervezési feladata - a Tervfeladat - 1961 . augusztus 31-én.
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Ennek a Tervfeladatnak az elkészítésében és a további részletes tervezési munkákban 

Havassy Pál tervező építész irányításával természetesen részt vettek már a KÖZTI szakter

vezői is. A belsőépitész-tervező Lorinczi Edit volt, aki azután később - a 60-as évek 

végétől - amikor már Havassy Pál más fontos beosztása folytán már csak az elvi döntések 

meghozatalában tudott részt venni, a felelős épités-tervezői munkakört is ellátta.

Ezt a Tervfeladatot az Építésügyi Minisztérium mellett működő Konzultatív Várbizott

ság javaslata alapján az Építésügyi Minisztérium 1962. február 15-én jóváhagyta.

Ezt követőieg azonnal megkezdődött a részletes tervezés, sőt haladéktalanul megindul

tak az átépítési munkák is 1962. március 26-án.

A Tervfeladat a KMK elhelyezésének tervét már nem foglalta magában, viszont tartal

mazta még a Dézsa György téri alsó bejárat tervét; ezt azonban a jóváhagyó határozat töröl

te. Ehelyett azután az épület északnyugati sarokrészében egy 3 darab 10 személyes egység

ből álló gyorsfelvonó rendszer létesült, amely a könyvtárépület elkülönített részén keresz

tül lehetővé teszi a közönség feljutását a Dózsa György térről a palota Oroszlános udvará- 

raf ahonnan nemcsak a könvvtár; hanem a többi palotai intézmény is jól megközelíthető.

Ez az I96l-es Tervfeladat még sok tekintetben különbözött attól, ami 1985-re végül is 

megvalósult. Mint már fentebb is említettük, nem foglalta magában a KMK-t, a Vili. szintre 

- a büfén és társalgón kívül - került volna /a középső részre/ a nagy előadóterem. A KMK 
tájékoztató szolgálatának mai helyiségeit változó kiállítások rendezésére tervezték, mig 

a VI. épületszint középső része /a mai nagy előadóterem/ reprezentativ kiállítási térnek 

volt szánva, az állandó kiállítások számára. Az V. szinten még hely jutott volna a Nemzet

közi Csereszolgálatnak és a társadalmi szerveknek is. A II., ill. részben az I. szint 

akkor még elegendőnek látszott valamennyi könyvtári üzem befogadására: az ezen a téren a 

hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején bekövetkezett nagyarányú fejlesztés ezt később 

már nem tette lehetővé.

Az épület belső magjában és az ezt kiegészítő terekben helyezte el a tervezés a

könyvraktárakat. Az állomány raktározásának céljára jelölte ki a Tervfeladat az épület
2

két - egyenként mintegy 340 m alapterületű - belső udvara helyén kiépítendő raktártornyo

kat ll-ll, 210 cm. belmagasságú raktári szinttel a II. épületszinttől a VII. épületszint 

padlózatáig, valamint az épület II. és III. szintjén ezeket egymással, a központi főlépcső 

alatt horizontálisan összekapcsoló teret. / A két raktártornyot azért kellett csak a VII. 

szint padlózatáig kiépíteni, hogy a VII. szinten már ezeket a tereket is az olvasószolgálat 

számára lehessen igénybe venni, s igy ez az egész szint egy egységes olvasószolgálati te

rületté legyen kialakítható /. Ehhez az egységes raktári tömbhöz csatlakoznak a III. és IV. 

épületszinten az épületnek az Oroszlános udvarra, az angol aknára néző keleti oldalán az 

emeletenként 2-2, összesen tehát négy raktári szintre tervezett "keleti raktárak", továbbá 

az épületnek a Dózsa György térre néző nyugati oldalán az I. és II. épületszintre tervezett, 

ugyancsak négyszintes "nyugati raktár". További raktározási lehetőségként jelölte meg még 

a Tervfeladat az épület tűzbiztosán kiépítendő tetőtereiben elhelyezhető tetőtér raktárakat 

és a VI. küIöngyüjteményi épületszint galériáin kialakítható kisebb raktárakat. /Az erede

tileg az épületnek majdnem teljes hosszában négy szintesre tervezett nyugati raktár végül 

is úgy készült el, hogy csak az északi és déli 1/3-1/3 része lett négy szintes, a középső
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harmadrészben csak egy kétszintes raktár épült az.l. épületszinten; all. szintre terve

zett középső raktárrész a Könyvtár javaslatára üresen maradt, a későbbiekben oda telepí

tendő elektronikus adatfeldolgozó részleg számára. Egyebekben a könyvraktárak teljesen a 

Tervfeladatban meghatározott elhelyezési terv alapján készültek el./

Az 1959-es Programtervezethez képest az I96l-es Tervfeladat a raktári területre lé

nyegesebb kisebb alapterületet irányzott elő. E korrekció létjogosultságát az időközben 

újra elvégzett felmérések igazolták. Ezek értelmében Nemzeti Könyvtárunk sajátos körülmé- 

nyei folytán /kötél épé Idányos könyvtár/ a raktári terület I m -éré nem 200-250 kötet el

helyezésével lehet számolni, mint ezt még a Programtervezet tette - elsősorban a külföldi
2szakirodalom alapján - hanem I raktári m -en a hagyományos vasállványokon is átlagosan

400 /polcfolyóméterenként 57/ kötet helyezhető el, a tömör raktári berendezés alkalmazása 
2

esetén ez a szám m -énként 500-600-ra emelkedik. A Programtervezetben megjelölt raktári 

helyszükséglet tehát ennek megfelelő arányban csökken. /Itt jegyezzük meg, hogy a raktár

tornyok alsó öt szintje úgy készült, hogy tömör raktári vasberendezés felállítására is al
kalmasak, ami által befogadóképességük kétszeresére növelhető./

A TERVEZÉS MÁSODIK SZAKASZA. AZ EREDETI TERVEK KÉNYSZERŰ MÓDOSÍTÁSA

A további külföldi tapasztalatok megszerzésénél nagy segítséget jelentett az Unesco 

által biztosított ösztöndíj, amelynek felhasználásával Sebestyén Géza főigazgatóhelyettes 

1963 első felében két és fél hónapon át tanulmányozhatta az NSZK, Svédország, Dánia, Bel

gium és Franciaország legújabb könyvtárépitési és berendezési eredményeit. A meglátogatott 

44 könyvtár számos olyan tanulsággal szolgált, amelyeket a tervezés során értékesíteni le
hetett.

Az épület belsőépítészeti és berendezési, felszerelési kérdéseivel a Tervfeladat rész

letesen, az egyes helyiségek vonatkozásában természetesen még nem foglalkozhatott. A belső

építészeti és berendezési programot mind a nyilvános-szolgálati helyiségek és a munkahe

lyek, mind pedig az üzemek, műhelyek, szociális helyiségek, porták stb. tekintetében és 

persze a könyvraktárakra vonatkozóan is ezután kellett még elkészíteni, beleértve mindezen 

helyiségek kiaIakitásának módjára, burkolatára, világítására, hőmérsékletére, szellőzésére 

és kondicionálására, fel szerelésére és berendezésére vonatkozó szakmai igények részletes 

megjelölését. A könyvtár a Tervfeladat jóváhagyása után, az eredetileg tervbe vett 1969-es 

beköltözés reményében haladéktalanul hozzákezdett várbeli elhelyezése részletes belsőépí

tészeti és berendezési programjának kidolgozásához. Ennek előkészítésére a könyvtárban az 

egyes funkcionális témakörökben különböző tervtanulmányok készültek el, amelyek a könyvtá

ron belül széleskörű megvitatásra kerültek. /A tervtanulmányok szerzői és témái:

I./ Sebestyén Géza: Az uj nemzeti könyvtár olvasószolgálata. Bp. 1964. 2./ Pajkossy György: 

A nemzeti könyvtár kézikönyvtárai. Bp. 1964. 3./ Szentmi hályi János: Az uj nemezeti könyv

tár tájékoztató munkája. A tájékoztató munka feladatai, keretei és módszerei. Bp. 1964.

4./ Haraszthy Gyula: Az OSZK olvasói és szolgálati katalógusai. Bp. 1964. 5./ A különgyüj- 

temények /tárak katalógusai, különös tekintettel a nemzeti könyvtár katalógusaival való

65



összefüggésre, Bp. 1966/67. 6./ Farkas Lász1ó-Tombor Tibor: Raktározás és állományvédelem 

a Nemzeti Könyvtár Budavári uj otthonában. Bp. 1964./
A könyvtár szakemberei a tervezés egész folyamata alatt közvetlen személyes kapcsos- 

latban voltak a tervező vállalat illetékes szakembereivel; az együttműködés zavartalan volt. 

így jött létre az 1965. évben az F-épület belsőépítészeti és berendezési tervezési prog

ramja, amely meghatározta az épület részletes helyiségelosztását, az egyes halyiségek funk

cióját és egymással való kapcsolatát, a berendezési és felszerelési szükségleteket. Ennek 

alapján a KÖZTI most már a részletes műszaki terveket is elkészíthette, s így reálisnak 

tűnt az 1969. évi beköltözés. ^

A 60-as évek második felében gazdasági okokból szükségessé vált a Budavári Palota 

beruházási programjának módosítása. A 14/1967. sz. engedély-okmánnyal jóváhagyott uj beru

házási program már nem tartalmazta az eredetileg tervbe vett uj Szt. György téri épületet, 

ugyanakkor nem gondoskodott a KMK elhelyezéséről, amely éppen ebben az uj Szt. György té

ri épületben kapott volna helyet. A Gazdasági Bizottság 10.176/1968. sz. határozata pedig 

úgy rendelkezett, hogy a nemzeti könyvtár számára átépülő F-épületben kell elhelyezni az 

Akadémiai Könyvtár raktárát és a Mezőgazdasági Könyvtár-Dokumentációs Központot 
/Agroinform/. A helyzet az OSZK szempontjából egészen válságos volt, mert - eltekintve az 

Akadémiai Könyvtár ideiglenes raktár igényétől - az Agroinformnak az F-épületbe történő 
betelepítése esetén a könyvtár elvesztette volna az épületbe tervezett munkahelyeinek 

mintegy 30 ^-át, s emiatt több részlegét nem tudta volna a Várba felköltöztetni, s így to

vábbra is megmaradt volna áldatlan széttagoltsága. De válságos volt a helyzet a KMK szem

pontjából is, mert elhelyezéséről egyáltalán nem történt gondoskodás, a Muzeum u. 3. sz. 

épületet pedig, amelyben a KMK akkor el volt helyezve, a 10. 176/1968. GB. határozat le

bontásra jelölte ki. Hosszas tárgyalások után a Gazdasági Bizottság 10. 150/1969. sz. hatá

rozatával végül is úgy döntött, hogy teljes egészében az F-épületben kell elhelyezni a
2KMK-t, s ezenfelül ott kell biztosítani az Akadémiai Könyvtár részére 2.000 m , az

2
Agroinform részére pedig 700 m raktárterületet. /Ezeket a raktárterületeket, melyeknek 

elvétele folytán tovább csökkent volna az OSZK amúgy is szűkös raktárterülete, az említett 

két könyvtár végül is nem ve'tte igénybe./ A KMK-nak az F-épületben való elhelyezése azon

ban igen nagy gondot jelentett. A Tervfeladatban kidolgozott funkcionális tervet úgy kel

lett módosítani, hogy az épületben a KMK elhelyezése mellett az OSZK-nak is elegendő hely 

maradjon, de továbbra is érvényesüljenek mindazok a funkcionális követelmények, amelyek 

mind az OSZK, mind a KMK jó működéséhez szükségesek. S ennek az áttervezésnek az egész 

költsége bele kellett, hogy férjen a kormányhatóság által nagyon szigorúan megszabott szűk 

pénzügyi keretbe.

A Könyvtár a maga részéről mindenesetre igyekezett a kormányhatározatok legteljesebb, 

lelkiismeretes végrehajtására s ennek szem előtt tartásával, a KMK-val egyetértésben elké

szítette már 1969 augusztusában az épület áttervezésének programját. Ennek alapján azután 

a felelős tervező, a könyvtár szakembereivel folytatott sorozatos konzultációk után kidol

gozta a tervezési programot /Tervezési program a Budavári Palota Nemzeti Könyvtár - F-épü- 

let - funkcióváltozás miatti áttervezéséről/. Azt azonban mindenesetre tényként lehet és 

kell is megállapítani, hogy ez a kényszerű áttervezés a Könyvtárnak már akkor is igen sok
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gondot, a későbbiek során pedig még további nehézségeket is okozott; egyebek között a már 

1965-ben összeállított belsőépítészeti programtervezet nagymértékű átdolgozását is szük

ségessé tette. Végső soron oka lett annak, hogy az 1961. évi Tervfeladatban kitűzött cé

lokat nem lehetett és nem is lehet maradéktalanul elérni.
Az épület funkcionális áttervezése - a menetközben szükségessé vált többrendbeli 

módosítással és újra tervezéssel - 1969-től 1971-ig tartott. A KMK által akkor kidolgozott 

programterv szerint az F-épületben a KMK hat szervezeti egységébe tartozó 65 dolgozójának 

megfelelő elhelyezéséről kellett gondoskodni. Ezenkívül el kellett helyezni a KMK könyv

tártudományi szakkönyvtárát, kellő számú szabadpolccal, a szabadpolcra ki nem helyezett 

állomány számára pedig helyet kellett kijelölni az épület valamenyik raktárterében.

Ez a kényszerű áttervezés mind az OSZK, mind a KMK számára kétségtelenül hátrányos 

volt. A KMK-nak le kellett mondania a Szt. György téri épületben eredetileg tervbe vett 

funkcionálisan jó és területileg is megfelelő elhelyezéséről, ugyanakkor területi igényét 

az F-épületben nem lehetett kielégíteni annak ellenére sem, hogy egyes részlegei egybevon

hatok voltak az OSZK ugyanilyen vagy hasonló funkciót végző részlegeivel /gazdasági ügyek, 

személyi ügyek, sokszorosítás, előadóterem, ruhatár/. Az OSZK számára pedig azért volt 

rendkívül hátrányos, sőt káros ez az áttervezés, mert munkahelyei, a feldolgozási helyisé

gek a KMK betelepítése következtében nagy mértékben összeszorultak és elkerülhetetlenül 

felbomlott az a jó funkcionális rend, amit az 1961. évi Tervfeladatban még sikerült kiala

kítani .
Ebben az időben került napirendre a könyvszállító berendezés kérdése is. Sokoldalú 

tájékozódás után esett a választás 1972. májusában a Teleli ft elnevezésű, nyugatnémet 

gyártmányú berendezésre. A Telelift nemcsak könyvek, hanem a kérőlapok továbbítására is 

felhasználható, bár kétségtelen, hogy a jelzetközlésnek ez a módja lényegesen hosszabb időt 

vesz igénybe, mint pl. egy pneumatikus csőposta berendezés. Éppen ezért a Könyvtár kezdet

ben még ragaszkodott a csőposta berendezés felszereléséhez is, később azonban a nagy költ

ségekre való tekintettel ettől a kérésétől elállt és tudomásul vette, hogy a könyvszálli- 

tást és a jelzetközlést ugyanazzal a berendezéssel fogja lebonyolítani. Ezután még négy 

hosszú évnek kellett eltelnie, amig a könyvtár szakemberei meg tudták győzni a döntésre 

illetékeseket, hogy egy ilyen méretű könyvtár nem lehet meg korszerű könyvszállító beren

dezés nélkül s ennek megszerzése csakis import utján, komoly anyagi áldozatok árán lehetsé

ges. A kedvező döntés végül is 1976 októberében született meg. Időközben a könyvtár és a ki

vitelező vállalat szakembereinek módjuk nyílt külföldön a Telelift berendezésnek műkö

dés közben való tanulmányozására is.

Közben az eredetileg kitűzött határidők - 1968. dec. 31., majd 1970. április 4, 1973. 

dec. 31, később 1975. dec. 31. - sorra elmúltak, az építkezés a hatvanas évek lendülete 

után a hetvenes évekre rendkívül lelassult. A Könyvtár többször feltárta az illetékes ha

tóságok és a közvélemény előtt is elhelyezési körülményeinek teljes tarthatatlanságát, és 

állandóan kérte főhatósága utján az építkezés sürgős befejezését, rámutatva a befejezés 

elhalasztásának veszélyeire. Kényszerű helyzetében a Könyvtár már beleegyezett volna az 

épület szakaszos használatba vételébe is - ez a gondolat már 1971. őszén felmerült - ameny- 

nyiben egy ilyen szakaszos átadás építészetileg, illetve műszakilag, a könyvtár funkcioná
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lis szempontjainak érvényesítése mellett megoldható. De ez az elgondolás sem valósulhatott 

meg. Mindössze annyi történt, hogy az 1972. év végére elkészült - néhány raktári szint ki

vételével - teljes ál I ványberendezéssel az épület belső udvarainak helyébe tervezett két 

toronyraktár és azokat a Könyvtár, minthogy raktározási körülményei akkorra már valóban 

elviselhetetlenekké váltak, 1973. októberétől kezdődően fokozatosan használatba is vette; 

igen nagy nehézségek között, amelyek az épület befejezetIenségéből adódtak. Ekkor és az 

ezt követő években folyamatosan fel szál Iitásra került ide 700.000 kötet.

A Könyvtár által elkészített belsőépitészeti és berendezési programok a lapján a KÖZTI 

1972-ben újonnan elkészítette l:50-es léptékben az épület berendezésének elrendezési alap

rajzait, s most már hozzá lehetett kezdeni az épület egyes helyiségeiben elhelyezendő be

rendezési és felszerelési tárgyak terveinek elkészítéséhez, típusainak meghatározásához.

A tervezést a beruházó megbízásából - a Művelődésügyi Minisztérium által megadott szem

pontok figyelembevételével - a KÖZTI végezte, de a Könyvtár a mobiI ia-tervek elkészítése 

során is igényelte magának az állandó és folyamatos közreműködést. Különös jelentőséget 

tulajdonított ennek a Könyvtár az olvasószolgálati helyiségek és általában a nyilvános

szolgálati terek kialakításánál, de nagyon lényeges volt a Könyvtár közreműködése a szol

gálati helyiségek berendezésének megtervezésénél, valamint a könyvraktárak és az üzemi 

helyiségek berendezésének és felszerelésének meghatározásánál is. A Könyvtár ezt a közre
működést a maga részéről mindig készséggel vállalta.

Az építési szervek azonban az 1975-ös befejezési határidőt sem tudták tartani, s ha

marosan sor került a befejezési határidő 1980. december 31-ig való elhalasztására. Ez az 

uj határidő már annyira komolynak látszott, hogy a Könyvtárnak miniszteri utasításra 1975. 

év végén már a Várba való fel költözés intézkedési tervét is el kellett készítenie. A Könyv

tár viszont a szerzett tapasztalatok alapján és funkciórendjének megváltozása, illetve 

megnövekedése folytán időközben arra a meggyőződésre jutott, hogy korszerű működése érde

kében feltétlenül szükséges az 1971-ben megállapított funkcionális helyiségelosztási 

terveken bizonyos kisebb módosítások végrehajtása. Ezekre a kisebb módosításokra vonatko

zó kérését, a módosítások részletes programtervével együtt 1975. decemberében küldte meg 

a beruházónak. A kért módosítások az épület szerkezetét egyáltalán nem érintették és csak 

egészen minimális építészeti következményekkel jártak, sőt egyes esetekben még bizonyos 

megtakarításokra is lehetőséget adtak. Mindezek ellenére évekig - 1978-ig tartott, míg vé

gül is a beruházó és az érdekelt hatóságok, rengeteg tárgyalás, iratváltás után a Könyvtár 

által kért módosításokat tudomásul vették.

Időközben az történt, hogy az építkezés elhúzódása folytán szükségessé vált az F-épü- 

let helyreálI itására 1972-ben már elkészült teljes kivitelezési tervdokumentáció tervezői 

korszerüsitése, aminek elvégzésére a KÖZTI kapott megbízást. A kiviteli tervek általános 

korszerüsitésével együtt lehetett aztán kielégíteni a Könyvtár által 1975-ben előterjesz

tett könyvtártechnológiai korszerűsítési igényeket, és ugyanakkor végezte el a KÖZTI, a 

könyvtári szakértők bevonásával az üzemi jellegű helyiségek technológiai berendezéseinek 

korszerüs i tés i feIüIv i zsgáIatát i s.

Mindezen tervmódosítások után, 1980-tól valóban felgyorsult az építkezés s az Állami 

Tervbizottság 1981-ben hozott határozatának megfelelően a műszaki átadás 1983. december
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22-én vette kezdetét. Az építkezés befejező munkálatai, egyes szerelési munkálatok, pró

baüzemelések 1984. őszéig tartottak, igy a Nemzeti Könyvtár költözködése csak 1984. október 

3-án indulhatott és 1985. március 20-án fejeződött be.

AZ ÉPÜLET LEÍRÁSA, A KÖNYVTÁR ELHELYEZÉSE

Az épület stiIusadottsága kötött: mind homlokzati, mind alaprajzi kiképzésében a 

századvégi építkezésekre jellemző eklektikus barokk. Ez az adottság a külső homlokzatot 

illetően megmaradt, az épület belső építészeti megfogalmazása és berendezése azonban a 

korszerű könyvtári igényekhez igyekszik alkalmazkodni. Ugyanezen adottságok hatásosan se

gítik elő az intézmény reprezentatív jellegének hangsúlyozását, a nemzeti múlt írásos doku

mentumainak megőrzéséül szolgáló környezet ünnepélyesebb kialakítását.

Műemlék jellegű épület könyvtárrá való átalakítása azonban mindig kényszerű kompro

misszumokkal jár együtt s ezektől nem mentes a Nemzeti Könyvtár uj otthona sem. Egyik leg

főbb hiányossága, hogy az épület további fejlődésre lehetőséget nem ad. A több mint negyed

századdal ezelőtt indult tervezés számolt ugyan fejlődéssel, de nem számolt - mert nem szá

molhatott - többek között az információs technikának azzal a szédítő iramú fejlődésével, 
amelynek követelményei könyvtárunkban máris jelentkeznek.

Maga az épület az egykori királyi palotának a Krisztinaváros, illetve a budai hegyek 

felé néző nyugati része kb. N O  m hosszú és 45 m széles, amelynek egy hatalmas központi 

előcsarnoka, illetve lépcsőháza és két nagy - egyenként kb. 340 m alapterületű belső ud

vara volt. Főbejárata a Vár un. Oroszlános udvaráról nyílik, mely a palota régi belső 

díszudvara volt. Az épületnek a főbejárat szintjétől felfelé két teljes emeleti és az épü

let középső részén még egy harmadik emelete, lefelé pedig két alagsori szintje és két 

pincesora - összesen tehát nyolc szintje - van. A főbejárat szintje az V. szint. Meg kell 

azonban jegyezni, hogy a két un. alagsori szint, tehát a III. és a IV. épületszint - mint

hogy az épület lejtőre épült - három oldalról teljesen nyílt és magasan - a nyugati olda

lon több emelet magasságban - a föld szintje felett helyezkedik el, csupán az Oroszlános 

udvar felőli keleti oldalon alagsori kiképzésű, de ott is teljes megvilágítást kap az épü

let keleti oldalának hosszában kiképzett úgynevezett angol akna felől.

A könyvtári célú átépítés egyik fontos kérdése a megfelelő nagyságú raktári tér biz

tosítása volt. Ennek megoldására a két belső udvart all. épületszint padozatától a VII.
2szint padozatáig teljesen beépítették, igy két II szintes, szintenként mintegy 340 m 

alapterületű, 210 cm belmagasságú toronyraktár jött létre és ezeket egymással a I I . és III. 

épületszinten a központi főlépcső alatt horizontálisan összekapcsolták. Az ily módon kiala

kított "U" alakú raktári tömb teljesen ablak nélküli, úgynevezett vak-raktár, megfelelő 

hőmársékIetérőI, szellőztetéséről és a levegő relatív nedvességének optimális szinten 

tartásáról kondicionáló berendezés gondoskodik. Ehhez a raktári tömbhöz csatlakoznak a III. 

IV. épületszinten a keleti oldalon elhelyezett 4 szintes raktárak, valamint a nyugati olda

lon az I . és II. épületszinten kialakított 4 szintes - illetve a középső részen csak 2 

szintes - raktárak. További raktárak vannak még elhelyezve az épület tűzbiztosán kiépített
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tetőtereiben és a VI. szinten kiépített galériában. A raktárakban összesen mintegy 70.000 

folyóméternyi polc kapott helyet, a raktárakat egymással, az olvasótermekkel a Telelift 

könyvszállító berendezés köti össze.

A könyvraktárak berendezése különböző méretű vaspolcokkal felszerelt vasállvány rend

szer; un. tömör raktári vasberendezés egyelőre nem készült az épületben, a raktártornyok 

alsó öt szintje azonban ilyen berendezés elhelyezésére is alkalmas, ami által ezeken a 

szinteken a raktári befogadóképesség majdnem kétszeresére lesz emelhető. Az egyes külön- 

gyüjteményi raktárak a szükségletnek megfelelően fiókos fémszekrényekkel és más, külön

leges rendeltetésű raktári berendezésekkel vannak felszerelve. A raktárak világítása, 

mint általában az egész épületé, fénycsöves rendszerű. A raktárakat, valamint az olvasóter

meket, előadó és kiállítási termeket 33 nagyobb önálló légtechnikai rendszer szellőzteti, 

melyek közül 19 egység teljes klíma berendezés. A toronyraktárak II szintjét egymással és 

a felettük lévő olvasótérrel a raktártértől tűzbiztosán elválasztott raktári lépcső köti 

össze. Ezenfelül a raktári személyzet belső közlekedését szolgálja az egyes toronyraktári 

szintek és a fölöttük lévő olvasói tér között beépített egyszemélyes felvonó. A toronyrak- 

tárakon kívüli többszintes raktárak szintjeit belső lépcsők kötik össze; a nyugati oldalon 

lévő 4 szintes raktárakat összekötő lépcsők a raktártértől elkülönítve tűzbiztosán vannak 

elhelyezve. A könyvraktáraknak és az egyéb állományi egységek /hírlapok, folyóiratok kézi

ratok, zenemüvek, plakátok, mikrofilmek stb./ raktárainak összes területe megközelíti a 
2

15.000 m -t, ami - mint arról már szó volt, lényegében elegendő; az ezredforduIóig elő

reláthatólag kitart.

A könyvtár főbejárata az V. szinten van, az Oroszlános udvarból, ahonnan az földszint

nek számit. /A szolgálati bejárat ugyanezen a szinten, az Oroszlános kapu alatt van./ A fő

bejáraton belépőt tágas előcsarnok fogadja, jobbra és balra ruhatárak, szemben beiratkozó 

és információs pult. Az V. szinten található a főigazgatóság, a tanácsterem, az igazgatási 

és gazdasági -igazgatósági hivatali helyiségek. Itt nyert elhelyezést a küIöngyüjtemények 

közül a Plakát- és Kisnyomtatványtár gyűjteményeinek egy része és a tár olvasóterme, vala

mint a KMK tanterem is. Itt működik a könyvtár büféje.

Az előcsarnokból, tehát az V. szintről széles márvány lépcső vezet felfelé. A lépcső 

két oldalán Fadrusz János carrarai márványból készült Atlasz-szobrai láthatók, amelyek még 

a régi királyi palotából maradtak fenn. Ugyancsak a régi palota eredeti része a márvány lép

cső középső szakasza. A lépcsőforduló pihenőjében, szemben a főbejárattal van elhelyezve 

a könyvtár alapítójának, gr. Széchényi Ferencnek mellszobra, Rátonyi József Munkácsy-dijas 
szobrászművész alkotása.

A VI. szinten található a könyvtár három kiállítási terme, a 220 személyes nagy elő

adóterem, különgyüjtemények és azok olvasótermei. Közös olvasóterme van a Kézirattárnak és 

a Régi Nyomtatványok Tárának, a Színháztörténeti Tárnak és a Zeneműtárnak. Külön említésre 

méltó a Zeneműtár olvasótermében és a mellette lévő zeneteremben létesített korszerű elekt

roakusztikai berendezés. Az olvasóteremben egy zárt lehallgató fülke és 12 fejhalIgatós le

hallgató hely van, a zeneterem pedig a beépített hangfalak utján hangos lehallgatásra van 

berendezve. A leadás az olvasóterem zárt galériáján elhelyezett stúdióból történik, amely 

stúdió felvételek készítésére és átjátszására is alkalmas. Önálló olvasóteremmel rendelke
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zik a Térképtár. A Régi Nyomtatványok Tára egy termének berendezése a külföldi hungarika 

gyűjteményt adományozó gr. Apponyi Sándor eredeti, most felújított dolgozószobájának bú

torzata, az un. Apponyi-terem.
A VII. szinten van a könyvtár központi olvasó és tájékoztató szolgálata. Ez a szint,

valamint az épületnek csak a középső részén kiépített Vili. szintje már kizárólag olvasó-

szolgálati célokat szolgál. A központi olvasó és tájékoztató szolgálat úgy van elhelyezve,

hogy a szint középső részén, a főbejárati előcsarnokból induló személyfelvonók, valamint

az itt már kétágú és oldalra helyezett központi lépcső érkezési pontjainál, a központi
- 2előcsarnok, illetve díszlépcső feletti több, mint 800 m -es térben vannak az olvasói kata

lógusok. Ezt a katalógusteret veszik körül az épület teljes szélességében és - az északi 

és déli oldal külső héjjában elhelyezett szolgálati helyiségek leszámításával - teljes 

hosszában is a különböző olvasó-terek, melyeknek összes terjedelme mintegy 3.500 m . Eze

ket a tereket csak részben választják el megépített falak egymástól; a katalógustértől
2

északra és délre eső, egyenként 1430 m területű olvasóteret csak az ott elhelyezett sza

badpolcos állványok osztják részekre. Ennek folytán az egész olvasói térség nagy mértékben 

flexibilis, belső beosztása és berendezése könnyen változtatható. A térség részben oldalról, 

részben felülről - a toronyraktárak feletti részeken - természetes megvilágítást kap. A 
mesterséges fénycsőviI ági tás általános jellegű, de lehetőség van kiegészítő, asztali vilá

gítás használatára is.

Az olvasói tér egységes egészet alkot, amelyet a szabadon használható, összességében 

mintegy 70.000 kötetes kézikönyvtár tagol részekre. Az északi olvasói térben kapott helyet 

mintegy 30.000 kötettel az általános kézikönyvtár, amelyben valamennyi tudományterület 

alapvető könyv- és folyóirat irodalma található. A déli tér megoszlik a történettudomány 

és az irodalomtudomány kézikönyvanyaga között. Valamennyi szaktudomány tanulmányozásához 

nyújt segítséget az olvasói, tér keleti /Oroszlános udvar felőli/ részén lévő tájékoztató 

kézikönyvtár, amely 15.000 kötetével a legfontosabb külföldi és magyar lexikonokat, bib

liográfiákat, szótárakat stb. tartalmazza. A tájékoztató kézikönyvtárral szembeni oldalon 

helyezkedik el a központi könyvkiadó állomás, ahová a raktárból kért müveket szállítja a 

Telelift szállítóberendezés. Ez az automatikus könyvszállító berendezés a könyvtár vala

mennyi raktárát összekapcsolja a könyvtár valamennyi olvasótermével; az 1.200 m hosszú alu

mínium sínpályán mozgó, 8 kg. teherbírású s az egyes állomásokra beprogramozható szállító 

kocsik hordják a könyveket a raktárakból az olvasótermekbe és vissza, és ezek a kocsik vi

szik a kérőlapokat is az olvasótermekből a raktárakba. A rendszernek 56 állomása van, a 

szállító kocsik száma 100.

A raktárból kért könyvek megérkezéséről az olvasókat a központi könyvkiadó állomás 

dolgozói egy elektromos számkijelző berendezés utján értesítik. A VII. szinti olvasótér

ben összesen 7 db számkijelző tábla van elhelyezve, melyek mindegyikén egyszerre 15 há

romjegyű számot lehet megjelentetni. Mikrofilmek olvasására a VII. szinti olvasótérben 

egy külön 14 személyes olvasóterem van berendezve, de ezenfelül mikrofilm olvasó-készülé

kek valamennyi olvasóteremben - a különgyüjteményi olvasótermekben is - el vannak helyez

ve.
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A VII. szinti olvasói térben van elhelyezve a hírlapok olvasóterme, valamint a külön

leges könyvtári dokumentumok kutatói olvasóterme is. Ugyanezen a szinten található még egy 

kisebb, 100 személyes előadóterem /klub-terem/ vetítő berendezéssel. Az összes olvasói fé

rőhelyek összes száma megközelíti a 700-at. /Összehasonlításul: a könyvtár előző elhelye

zésében 160 olvasóhely állt rendeIkezésre./
A Könyvtártudományi és Módszertani Központ külön olvasóterme és tájékoztató szolgála

ta a Vili. szinten van. Megközelítése ugyanúgy, mint a többi olvasótermeké, a főbejárati 

előcsarnokból induló lifteken, vagy a középső lépcsőn történik. Ugyanennek a Vili. szint

nek a budai helyekre néző nyugati oldalán elhelyezett kétszintes - eredetileg büfének és 

társalgónak szánt - helyiségből egy nagyméretű szobrokkal díszített erkélyre léphet a lá

togató, ahol páratlan Szépségű panoráma fogadja.

Az épület V. szintjétől lefelé kezdődnek a könyvtári feldolgozó szolgálati helyisé

gei. A IV. szint a könyvtári feldolgozás szintje /gyarapítás, katalogizálás, bibliográfiai 

szerkesztőség stb./, a III. szinten vannak elhelyezve a központi könyvtárügyi szolgálta

tások /kötelespéldány, nemzetközi kiadványcsere, központi katalógusok, könyvtárközi köl

csönzés, restauráló laboratórium/. Itt van az épület gazdasági bejárata, a déli oldalon, a 

Csikós udvar felől. /A keleti oldalon még két kisebb gazdasági bejárat van./ All. szin
ten fotólabor, xerox- és kötészeti üzemek találhatók. Az I. szinten van az adréma üzem 

/cédula-sokszorositó/, valamint a fűtés, szellőzés, légkondicionálás gépi berendezései.

Uj épületében a könyvtár számítástechnikai berendezésekkel is rendelkezik. Erről az 

1961-ben készült tervfeladatban még egyáltalán nem volt szó. Ez idő szerint már több külön
böző terminál működik az épület délnyugati un. sarokkupolájában. Saját számítógépe nincs 

még a könyvtárnak; az elhelyezésére szükséges helyiségről azonban - a II. épületszint nyu

gati oldalának középső részén - az építkezés során gondoskodás történt.

Személyfelvonók az épület 6 különböző pontján működnek. Teherfelvonó 3 van, ezen 

kívül 3 db 50 kg-os könyvszál Iitó lift is működik /a nagyformátumú hírlapok szállítására, 

amelyek nem férnek be a Telelift-kocsikba/.

A könyvtár gyorsabb megközelítését szolgálja az épület északnyugati sarokrészében 

beépített 3 db, egyenként 10 személyes gyors lift, amellyel a könyvtár a Dózsa György szo

bor felől közvetlenül is elérhető.

A szociális helyiségekről csak annyit, hogy számos öltöző és zuhanyozó helyiség, 

melegítő konyha, valamint orvosi szoba áll a dolgozók rendelkezésére.

Az épület nem tudott helyet adni a következő részlegeknek: Mikrofilmtár, Állományvé

delmi osztály, Sokszorosító üzem és Fölöspéldány központ, így ezek továbbra is a Budavári 

Palotán kívül üzemelnek. A Fölöspéldány központhoz tartozó Tároló könyvtár eredetileg is 

tervezett helyén, a törökbálinti raktárvárosban működik.
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AZ ÉPÜLET FONTOSABB MŰSZAKI ADATAI

Bruttó térfogat ________

Nettó térfogat _________

Fütött légtér ______

Klimatizál't légtér _ 

SzeIIoztetett I égtér

249.000 m3

194.000 m3 

35.200 m 

68.800 m3 

16.000 m3

Teljes alapterület_________________ _

ebből:

gépészeti terek_________________

közlekedő terek /lépcsők, folyosók/

44.300 m2

6.350 m2 

4.900 m2

Felhasználható hasznos alapterület 33.050 m2

ebből:

raktári tér 14.520 43,9 %

ny i1vános szó 1gá1at 8.894x 26,9 %

h i vata1i helyi ségek 6.170 18,6 %

üzemek, műhelyek 2.404 7,3 %

szoc i á 1i s helyi ségek 1.062 3,3 %

xa kiállítási terekkel együtt.

A könyvtári berendezés típusa: Almédia, svéd Iicenc alapján, svéd-magyar kooperáció

ban készült.

A Nemzeti Könyvtár uj épületének belső beosztása a klasszikus hármas tagoltság elvén, 

a könyvraktárak, az olvasótermek és a szolgálati helyiségek különállásán alapul. Ennek a 

hagyományos elrendezésnek a merevségét azonban a tervezés korszerű módon feloldotta s ugyan

akkor gondoskodott a könyvtárnak korszerű technikai felszereléssel és funkcionális beren

dezéssel való ellátásáról is. A könyvtár belső elrendezésének az a rugalmas formája, ami 

lehetővé teszi az alapjában hagyományos, hármas tagoltságu könyvtár nagy olvasói térségé

nek tetszés szerinti átalakítását, továbbá az a tény, hogy ebben az olvasói térben mintegy 

70.000 kötet áll szabadhasználatu polcokon az olvasók rendelkezésére, valamint a raktárak

nak az épület belsejében való tömbszerü elhelyezése - úgy véljük - Európában ma egyik leg

korszerűbb megoldásnak tekinthető.
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Meggyőződésünk, hogy Nemzeti Könyvtárunk budavári uj otthonában, az egykori 

Bibliotheca Corviniana közelségében igen jó elhelyezésben teljesítheti majd rendkívül 

széleskörű tudományos és társadalomnevelő feladatait, s szolgálhatja ezzel a magyar 

nép művelődésének, kulturális előrehaladásának nagy ügyét.

FARKAS LÁSZLÓ - SOMKUTI GABRIELLA
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„Gyűjtők és mecénások”: 
első kiállításunk a Várban

Thurzó Gábor szokta volt mondogatni, hogy az írás sohasem jelent számára problémát, 

mert jól tud gépelni. Az irói feladat a gépelés után kezdődik: dönteni arról, hogy mi az 

a sok, amit el kell hagyni, és mi az a kevés, ami megmaradhat.

Hasonló probléma meredt ennek a kiállításnak rendezői elé is. A könyvtár történetére 

vonatkozó müveknek és a könyvtári iratoknak áttanulmányozása során légiónyi cédula gyűlt 
egybe, igazolván azt, hogy Széchényi Ferenc nemzeti könyvtárat a lapító tette nemzeti kí

vánság megvalósítását szolgálta. Müve egy korszakot tetőzött be, a könyvtáraIapitások klasz- 
szikus évszázadát: többek között Esterházy Károly egri, KIimó Antal pécsi püspök egyetemi

nek szánt könyvtára éppúgy ebben a korszakban keletkezett, mint a Batthyány Ignác által 

létrehozott gyulafehérvári Batthányeum. Ez utóbbi könyvtár még gyűjtőköri célkitűzésében 

is megegyezett Széchényiével, elérésére pedig az alapító erdélyi püspök még Széchényinél 

is többet áldozott anyagiakban. Mégsem bizonyult egyik könyvtár sem életerősnek - és a 
korból meg több gyűjteményt is említhetnénk - az alapító halála után.

Kivéve Széchényi kezdeményezését. Könyvtára a nemzeti cél kihangsuIyozásávaI és az 

ország szivébe való helyezésével nemzeti üggyé vált olyannyira, hogy rövidesen Nemzeti 

Múzeummá izmosodott. Ezzel - mint a kiállítási katalógus bevezető soraiban olvashatjuk - 

olyan mágneses erőtér keletkezett, amely vonta magához a nemzeti értékeket. Alapítása a 
nemzet ügye lett, s a kiállítás ezt a "jelenséget" igyekezett érzékeltetni.

Az Országos Széchényi Könyvtár nemcsak tartalmánál, de gyarapítóinál fogva is nemzeti 

könyvtár olyannyira, hogy csupán nevük, adományaik darabszáma és azok értékének felsorolá

sa is megtöltötte volna a rendel kezesre álló tárlókat. Ezért okozta a kiállítás rendezésé

ben a legnagyobb gondot és fejtörést a válogatás: bemutatni a nagyokat, de teret adni a 

jellegzeteseknek is, akiknek élete vagy gyűjtőmunkája "expogén", kiállításra alkalmas jel

legzetességeket tartalmaz. Külön öröm, hogy ezek közé hajdani könyvtárosaink közül is be

kerültek néhányan. Ma ugyanis az idők szavának engedelmeskedve a könyvtárosság egyre in

kább a hivatalnoki irányba tolódik, nem árt tehát, ha rádöbbenünk arra, hogy pályánknak 

köze van a bibiiofiI iához, és szerény anyagi lehetőségek közepette is lehet valaki - rég

múlt idők kifejezésével és írásmódjával élve - "amateur", a könyvgyüjtés passzionátusa. 

így szerepel a kiállított 33 gyűjtő között négy könyvtárosunk is, köztük két igazgató,

Horvát István / 1784— 1846/ és Gulyás Pál /1881 — 1963/, továbbá Varga Sándor Frigyes /1904— 

1976/, és a ma élők közül Keresztury Dezső.
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Végül kedves kötelessége a krónikásnak, hogy felsorolja azok nevét, akik hétről-hétre 

nagyobb lelkesedéssel és egyre több idoáldozattal összeálIitották és "összeötIötték" a ki-: 

állítást: Wix Györgyné, az egész kiállítás mozgatója és mellette e beszámoló írója, to

vábbá Kocsy Lászlóné, Tóth Cecília és Csajkovits Józsefné. Külön meg kell emlékeznük az 

Állományvédelmi főosztályról, ahol Rosta Lajosné vezetésével egyként készségesen segítet

tek a restaurátorok és a könyvkötők, közülük különösen Lukácsy Tibor. És természetesen 

a raktári osztály és a küIöngyüjtemények sok-sok besegitője...

Végül tallózzunk kissé a kiállítás vendégkönyvében.

Kezdjük talán a kifogásokkal?

A vendégkönyv nem panaszkönyv, így a kifogások legtöbbször nem is a kiállítással, ha

nem a könyvtár látogatóinak alsó korhatárával voltak kapcsolatosak: ”Miért csak 18 éven 

felülieknek? Ez nem szexfilm."

Annál több a megható bejegyzés:

- Csak álltam és sírtam 44-ben, mikor a Vár égett. Végtelen öröm ez a könyvtár ma 

és itt.

- Büszkék vagyunk, hogy magyarok vagyunk.

- Tisztelet és csodálat az ősöknek.

- Emlékezetemben megőrzőm azt a kincset, amit számomra lehetővé tettek, hogy meg- 

or izzem.

jHatára_i_nJ<oin jtuJ_r_o Ij_

- Nagyon szép és tanulságos a magyar nép szorgalma és nemzeti tudata.

- Olyan sok gyönyörűséget láttam, hogy sírni kell tőle.

- Köszönet a szép kiállításért, melyet rendezője nemcsak nagy szakértelemmel, 

hanem szeretettel és örömmel állított össze - gondolok itt az értékes anyag 

mellett elhelyezett ötletes és ízléses kis csokrokra és egyéb apró tárgyakra.

J_degenekj_.

- Why is there no guiding comment in English?

Bizony, sokszor kifogásolták az idegen nyelvű magyarázó szövegek hiányát. Nem 

mondhattuk el, hogy a kiállítás olykor szinte reménytelenül a levegőben lógott, termei 

a 23. órában készültek el - ideiglenesen! - és az "installáción" a 24. órában még vasár

nap és közvetlen nyitás előtt is dolgoztunk.

- Dér Besuch hat sich gelohnt!
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Very impressed.
Tol le Ausstellung, wissenswert auch für uns... 

Merci de cette mérvéi Ileuse visite.

Me parece muy interesante.

Kelecsényi Gábor
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