
Jelen dolgozat arra tesz kísérletet, hogy egy konkrét esettanulmányon, az 
1964-ben megépült tatabányai megyei könyvtár épületének példáján 
keresztül mutassa be a (1) modern építészet nemzetközi jelentőségű moz-
galmának (2) hazai meg-

Orlovits Adrienn honosítására tett külön-
böző kísérleteket, (3) és 
ezek időbeli egymásra ré-
tegződéseit, keveredését 
más irányzatokkal, a (4) 
korszak sajátos törté-
n elmi-po liti kai-esztéti kai 
légkörében. 

Az elemzés közép-
pontját képező épület tér-
ben és időben is jól szem-
léltetheti a szocializmus 
építészeti szándékának és 
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A MEG NEM ERTETT 

H A Z A I MODERN 

ÉPÍTÉSZET NYOMAI 

i SZOCIALIZMUSBAN 

A tatabányai József Att i la 

Megyei Könyvtár épületéről 
a - szocreál idején kozmo-
politának bélyegzett és tiltott - modern funkcionalizmusának keveredését. 

A dolgozatnak elsősorban nem az a célja, hogy egy átfogó képet nyújt-
son a modernitás és a szocreál építészetének összetett diskurzusáról, illetve, 
hogy egy teljes értékű építészettörténeti narratívát vázoljon felazadott kor-
ról. Ehelyett elsősorban egy lokális példa feltárásán és értelmezésén keresz-
tül kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a szocializmus ideje alatt létrejött 
épületek mai megítélése ne az elhallgatás, eltörlés és felejtés retorikája, 
hanem a korszak árnyaltabb, kritikailag érzékenyebb reflexiója szerint ala-
kuljon. 



A modern építészet és kezdeti hazai megnyilvánulásai 
Modern építészet, új építészet, Bauhaus, szocreál: olyan fogalmak, melyek 
önmagukban is tisztázásra szorulhatnak. Ahogy azt Bonta János a modern 

építészet történetét összefoglaló könyvének felütéseként megfogal-
38 mazza: „A »modern« illetve az »új építészet« kifejezések nem csupán 

pontatlanok, de megtévesztők is. Ennek az építészetnek elfogult hívei 
nevezik a húszas, harmincas évek avantgard építészetét újnak illetve mo-
dernnek s állítják ily módon az építőművészet több ezer éves történetével 
szembe. Mintha létezett volna valaha is olyan építészet, amely előzményeihez 
képest nem lett volna új, nem lett volna korszerű, nem saját korának céljait 
követte, igényeit szolgálta volna. E jelzőknek nevébe iktatásával hívei két-
ségtelen modernségét és újdonságát abszolutizálják."l Tekintettel tehát 
arra, hogy a modern mozgalmak - eredeti szándékukkal ellentétben - az 
irányzatok sokaságán túl, karakteres formanyelvük révén egyfajta korstílussá 
nőtték ki magukat, elmélyülte kifejezések félrevezető jellege, s ezt változatos 
utóéletük is jól példázza. 

Ezen túl a nemzetközi kezdeményezések hazai építészettörténetben 
betöltött szerepe és sajátos megnyilvánulásai tovább bonyolíthatják a meg-
értésükre tett próbálkozást. Fontos ugyanis figyelembe venni, hogy az emlí-
tett korszakok i s - mint ahogy a mindenkori nemzetközi stílusirányzatok vagy 
mozgalmak - bizonyos időbeli eltolódással, s egyéb helyi jellegzetességekkel 
keveredve jelennek meg idehaza. Ehhez párosulnak még Magyarország sajá-
tos geopolitikai és geokulturális adottságai, melynek következtében a törté-
nelem során számtalanszor állt kelet és nyugat kereszttüzében. Mindez 
szerepet játszott abban, hogy „építészetünkben kevésbé találkozunk elsőd-
leges, autochton stílusmegnyilvánulásokkal, viszont a sokszor némi késéssel 
érkező európai kifejezésmódok nálunk - a nem ritkán érvényesülő provinci-
alizmusok ellenére is - legtöbbször már a stílusok fejlettebb, kiforrottabb 
formaeszközeivel éltek, amelyek ezenfelül a másirányú hatásokra még to-
vábbi színváltozatokkal gazdagodtak vagy lágyultak."2 

A19. század végén, 20. század elején alapvető fordulópont jelentke-
zett az építészetben: a technikai fejlődés, az iparosodás, és ezzel párhuza-
mosan a társadalom átalakulása, a tervezők elé is új kihívásokat állított. 
A különféle útkereső törekvések egyre radikálisabban szakítottak a törté-
nelmi formák ismételgetésével, helyette új kifejezésmódokat, a kornak meg-
felelő megoldásokat keresve. Az Angliábólinduló Arts and Crafts mozgalom, 
a főként Bécsben virágzó szecesszió, majd a 20. század első felének művészeti 
életétalapjaiban meghatározó németországi Bauhaus intézménye, nálunk 
is éreztette hatását. A századfordulón az újszerű és nemzeti kifejezésformá-
kat kereső Lechner Ödön és körének szecesszióhoz kapcsolható munkássága 
gazdagította a nemzetközi törekvések palettáját, azt követően pedig Lajta 



Bála korszerű és előremutató építészetében azonosíthatjuk „a század elején 
olyan lendületesen nekiindult és az első világháborúval sajnos olyan gyorsan 
Letört modern építészetünk első korai csúcsát."3 

A magyar modern alakulásának áttekintése 39 
Az első világháborút követő súlyos válság és a rövid életű Tanácsköz-
társaság bukása utáni konzervatív vezetés időszaka nem kedvezett a modern 
törekvéseknek. Az 1920-as évek állami építkezéseit egyfajta kései neoeklek-
tika, vagy még inkább egy visszatérő stíluskeresés jellemezte, mely ismét a 
múlt formái felé fordult, baloldalinak bélyegezve és elvetve minden 
olyan haladó szellemű próbálkozást, mely az építészetben korszerű- f ^ 
séget hirdetett. Ahogy Rados Jenő az 1961-es építészettörténeti ösz- 1. §, 
szegzésében íija: „Hatóságaink a baloldalinak minősített haladó jc g 
irányokkal szemben viselt elfogultságukban, csak nehezen és későn §•< 
ébredtek tudatára annak, hogy a technika és vele az egész életmód I ^ 
milyen gyökeres változáson esett át, és hogy ennek az építés terén is S-1" 
szükségszerűen bekövetkező hatásai vannak. A modern élet fejlődé- T J 
sének minden követelménye új feladatokat támasztott, és az építé- sr 
szettől is az új problémák korszerű megoldását várta, nemcsak a külső | i 
formaképzés, de az épület belsejének rendeltetésszerű kialakítása te- i g 
kintetében is."4 Meg kell jegyeznünk azonban azt is, hogy a háború oí ^ 
előtt kibontakozó - főként az említett alkotói körök egyéni teljesít- jí ^ 
menyeiben testet öltő - koramodern építészetünk a gyors változások f» 
következtében még nem tudott szélesebb rétegekhez szólni, s nem si- = jf 
került magának kellően erős társadalmi bázist kiépítenie.5 Mindezek íj-
következtében a húszas években csupán elszigetelt jelenségként, a f S. 
magánépítkezésekben, a bérházak, családi és hétvégi házak, villák = 
építészetében érhető tetten. 

A harmincas években lassú, de mindenképpen szükségszerű 1 1 
fordulat következett be: „a magánépítkezés előremutató irányát [...] a 
a húszas évek vége felé hivatalos szerveink és hatóságaink is fokoza-
tosan, óvatos mérséklettel kezdték magukénak vallani."6 Tehát, ha kompro-
misszumokkal is, de utat tört magának a modern építészet a középületek 
megformálásában is, és kezdte újra elfoglalni azt a pozíciót, ami felé a háború 
előtt tartott. Köszönhető ez egyrészt a magánépítkezések tanulságainak és 
az építészeti tervpályázatokon felbukkanó újszerű és megfontolásra érdemes 
megoldási javaslatoknak, másrészt az egyre szélesebb körben teijedő, a hú-
szas évek közepére megerősödő nemzetközi tendenciák hatásának; de ne-
vezhető szükségszerű belső fejlődésnek is, ami egyre inkább a funkciót, a 
célszerűséget és a gazdaságosságot tette meg jelszavául. A két világháború 
közötti időszak utolsó évtizedére tehát elmondható, hogy „a funkcióból 



következő alaprajzi logika ekkor már magától értetődött: alapkövetelmény 
lett, amelyet minden tervezőnek be kellett tartania."7 

Megújulást kívánt azonban a háború utáni időszakban kiéleződő szo-
ciális feszültség, az elmélyülő lakáshiány is. Ebben az időben az állam 

40 még nem tekintette feladatának a lakásépítések szélesebb körű vál-
lalását. A háborút elvesztő, iparosodó országokban nemzetközi szin-

ten jelentkező problémára a Bauhaus alkotói kerestek és dolgoztak ki 
szociálisan érzékeny építészeti válaszokat. Németországban a szociáldemok-
rata párt támogatásával nagy számban valósultak meg példaértékű lakóte-
lepek, „a szociális célú takarékos középítkezések első, valóban sikeres 
példái."8 Az 1928-ban megalakult CIAM (Congres Internationaux d'Architec-
ture Moderne, magyarul „Modern Építészet Nemzetközi Kongresszusa") nem-
zetközi szervezete kezdetben szintén a tömeges lakásépítés megoldásáttűzte 
ki legfőbb céljául.9 Ezek a lépések - többek között a néhány magyar szárma-
zású Bauhaus-tag tevékenységének köszönhetően - a magyar építészetben 
is hamar visszhangra találtak; ezt mutatja, hogy egy évvel később, 1929-ben, 
létrejött a szervezet magyar csoportja is. Itt kell megemlítenünk, hogy az 
alapító tagok között találjuk Korner Józsefet is, aki többek között azáltalunk 
is elemezni kívánt tatabányai könyvtár épületének tervezője. A magyar cso-
porttevékenységefőkéntelméleti, népszerűsítő munkákban, a gyakorlati ol-
dalon pedig lényegében továbbra is magánépítkezések formájában valósult 
meg, hiszen szociálpolitikai beállítottságuk miattjelentősebb beruházások-
hoz ekkoriban még nem juthattak. így az eredeti célkitűzéseknek ellent-
mondva, a nagy tömegeket szolgálni kívánó törekvések helyett maradt egy 
szűk, tehetősebb réteg ízlését kiszolgáló építészet. Végül megemlítendő még 
a Térés Forma című folyóirat alapvetően szociáldemokrata vezetői és a kom-
munista beállítottságú tagok között ekkortájt kibontakozóban lévő ellentét, 
amely tulajdonképpen kicsiben leképezte azt a sajátos, mind mélyebbé váló 
belső ideológiai törést, amely a Magyar Kommunista Párt és a vele kezdetben 
együtt színre lépő avantgard művészeti mozgalmak között kezdett kialakulni. 

A szocreál térnyerése és az enyhülés évei 
A második világháború utáni romeltakarítást követő újjáépítések még a ki-
alakult modern szellemben kezdődtek meg, és a negyvenes évek háború előtti 
építészeti szemléletét képviselték. Az újjáépítések mellett, 1948-ra már je-
lentős új építkezések is kezdődtek, tehát az ország szovjetizálásához vezető, 
fordulat éveinek mondott 1947-49 közötti időszakban még számos kitűnő 
középület és szociális jellegű program (rendelőintézetek, szakszervezeti 
székházak, lakótelepek stb.) valósult meg szabad formálásban. Ugyanakkor 
már korán, 1946-ban, megfigyelhető a fent említett ellentétek hatására a 
modern, haladó szellemű építészet iránt elkötelezett építészek körében 



a politikai ideológiák mentén való csoportokra válás. Pontosabban szólva: a 
vita tárgyát az építészek politikai állásfoglalásának szükségessége képezte, 
melynek következtében az alapvetően apolitikus, szakmai szempontokat 
hangsúlyozó, ám összességében mégis inkább szociáldemokrata ori-
entációjú, főként Fischer József és Granasztói Pál nevéhez köthető Tér 41 
és Forma ellenében megalakulta politikai-világszemléleti alapok fon-
tosságát hirdető, kommunista nézeteket valló, Major Máté, Kozma Lajos és 
Perényi Imre vezette Új Építészet Köre és az Új Építészet című lap.10 

A nagyrészt már az átszervezett állami tervezőintézetek időszakában 
befejeződő építkezések eredményeivel a hatalom nem volt elégedett. 
Az építészet szovjetizálásának elnyúló folyamata lényegében csak *§ ^ 
ekkor, 1949-ben kezdődött meg igazán.11 A hatalom ideológiájának 1. §, 
fokozatos térnyerését jól mutatja, hogy ebben az évben-időszerűt- k g 
lenségüket megállapítva - az Új Építészet körét is feloszlatták. 1951- §•< 
re aztán végleg egyértelművé vált a nyíltan formalistának bélyegzett I ^ 
modernizmus nemkívánatos volta. Megkezdődötta kikényszerítettar- S-1" 
chaizális, a szocialista realizmus hegemóniájának időszaka, és „kia- T J 
Lakúit egy normatív stílus, amely mögött ugyan jórészt politikai akarat sr H 
állt, de amelyhez gyakorló és teoretikus építészek egyaránt és folya- 11 
matosan szállították az elméleti érveket12". A Szovjetunió historizáló- i g 
monumentális építészetének mintájára kialakuló szocreál idehaza a = 
19. századi magyar klasszicizmus „haladó és nemzeti" stílusirányzatát jí ^ 
tette meg alapjául. Sok esetben ez nemcsak a múltból merítő tipikus S 
formai megoldásokban, tengelyesen szimmetrikus tömegformálásban, f g" 
egyenletes nyíláskiosztásokban öltött formát, hanem szerkezeti-épí- jj-
téstechnológiai visszalépésekben is.13 A technikai haladás hiánya f S. 
hosszú távon tarthatatlan volt. Ezis magyarázza aztaz 1954-es Hrus- 1- = 
csov-beszédet, amely költséghatékonysági megfontolásokból elma- g 
rasztalja a technikai és tudományos fejlődési eredményeketintegrálni 1 1 
nem tudó szocreált, előrevetítve ezzel az enyhülés időszakát. Az 1956- a 
os forradalom után pedig „a politika, mintideológiai iránymutató »ki-
vonult« az építészetből."14 

Az 1956-tól 1968-ig tartó időszak tehát újabb váltást hozott: „az 
1956-ot követő közvetlen megtorlás esztendeit a hatvanas évek elejének tár-
sadalmi konszolidációja és az építészet gyors megújulása követte."15 A szoc-
reál központi stíluselvárásának fokozatos megszűntével, ezekben az években 
jutott érvényre újra az - a két világháború között kibontakozó, a második vi-
lágháborút követő években még rövid ideig virágzó, majd a szocreál idején 
ismét háttérbe szorított - építészeti fejlődés, „amely egyes vonásaiban ismét 
a nyugat-európai folyamatokhoz való felcsatlakozást jelenti a viszonylagos 
nyitás jól érzékelhető eredményeként."16 



Ezen fordulat keretei között értelmezhető a tatabányai könyvtár épü-
letének modern jegyeket magán viselő építészeti megformálása is, amelyet, 
ha figyelembe vesszük, hogy általában vidékre a hazai viszonyokon átszűrt 

nemzetközi kezdeményezések fokozottan közvetett formában és kissé 
42 megkésve jutnak el, még inkább figyelemreméltó teljesítményként kell 

értékelnünk. Ebben vélhetőleg a következő tényezők együttállása 
játszhatott szerepet: (1) Tatabánya a szocializmus irányított településfej-
lesztési koncepciójába beleillő (ráadásul a fővároshoz közel fekvő) megye-
központvolt, (2) a könyvtárügy szinte a kezdetektől meghatározó eszköz volt 
a szocialista művelődéspolitika kezében, (3) az újonnan Létrehozott könyvtári 
rendszer kulcsfontosságú intézménytípusának, a megyei könyvtárnak. Tata-
bányán nem volt arra alkalmasan átalakítható épülete, (4) a könyvtár funk-
ciója racionális, viszonylag kötött térszervezést igényel, (5) a könyvtár új 
épületének tervezője. Korner József, maga is a sok egymást váltó korszakot 
megért, modernből induló építészgeneráció tagjai közül került ki. 

Kömer József munkásságnak rövid áttekintése 
Figyelemre méltó, hogy Korner József szakmai életútján szemléletesen nyo-
mon követhetőek a történelem sűrűn változó időszakai és a különböző stílu-
sok egymásra rétegződései. Pályájának kezdetén, a két világháború között, 
az akkori modern építészeti törekvésekhez csatlakozott. Tagja volt a CIAM 
magyar csoportjának is. Ebben a periódusban jellemzően lakóházakat, belső 
berendezéseket tervezett, de egy nemzetközi pályázat első diját is elnyerte, 
egy Athén környéki árvaház-komplexum tervével, amely a háború előtti ma-
gyar modern jelentős eredményének tekinthető. A második világháború után, 
az állami tervezőirodák megalakulásával már több állami megbízásban is 
részt vett. Ekkoriban csatlakozott az Új Építészet Köréhez is. A szocreál évei-
ben pedig ő tervezte a II. kerületi pártszékház klasszicizáló-archaizáló épü-
letét, amelyért 1953-ban Ybl-díjban részesült. Az '50-es évek második felétől, 
életének utolsó évtizedében újra modern stílusban tervezett, ennek a kor-
szakának az egyik legsikeresebb műve a tatabányai könyvtár épülete is. 
Korner ez idő tájt a tervezői irodák központilag irányított átszervezésével, 
államosításával, vagyis az építészeti gyakorlat „pártállami szövevényébe" 
való integrációjával összhangban, a Lakóépülettervező Vállalat munkatársa-
ként kapott megbízást a tatabányai könyvtár új épületének megtervezésére. 
A létesítmény tervfeladatát 1962. január 5-én fogadta el a Lakóépület- ter-
vező Vállalat Műszaki Tanácsának Építészeti Albizottsága, s a műszaki-szak-
mai jóváhagyást követően 1962 őszére elkészültek az épület műszaki és 
kiviteli tervei, valamint ugyanebben azidőszakban a Komárom megyei Állami 
Építő Vállalat (ÁÉV) kivitelezésével meg is kezdődtek az építkezési munká-
latok. 



Mielőtt azonban könyvtár új épületének konkrét elemzésébe kezde-
nénk, érdemes lesz először röviden kitérnünk a könyvtár tervezését és kivi-
telezését övező tágabb történeti, művelődéspolitikai és tudásszociológiai 
háttérre is, amely révén világosabb rálátásunk nyílhat a tervezési kon-
cepció kialakítását motiváló érvekre, tágabban értve pedig azokra a 43 
politikai-társadalmi struktúrákra, amelyek a könyvtárakata szocializ-
mus fontos tudatformáló eszközeként értelmezték. 

A könyvtár mint a szocializmus fontos tudatformáló eszköze 
Mindehhez érdemes lesz közelebbről is szemügyre venni Nagy Lajos-
nak, a Komárom Megyei Tanács Művelődésügyi Osztályvezetőjének a f ^ 
József Attila Könyvtár 1962-ben megjelent Jubileumi Évkönyvéhez írt 1. §, 
előszavát,17 amely a korszakban használatos marxista retorika celeb- jc g 
rális nyelvén a következőképpen fogalmazza meg a „könyvtár-ügy" §•< 
kultúrforradalmi jelentőségét, a „szocializmus építésében" ráróttfele- I ^ 
lősségét: „A felszabadulás előtt országosan nyilvántartott 1008 S-1" 
könyvtár számban is kitűnően példázza azt a kulturális »hagyatékot«, T J 
melyet a régi uralkodó osztályoktól e területen kaptunk (nem is be- sr 
szélve e könyvtárak állományáról, amelyet fenntartói »a templom és 11 
iskola mellett a nemzeti és polgári gondolat ébrentartásának eszkö- i 3 
zeként kezeltek). A felszabadulást közvetlenül követő években vilá- = 
gossá vált a haladó erők előtt, hogy a gazdasági és politikai életben jí ^ 
lezajló korszakosváltozásokat a kultúra sajátos eszközeivel kell az em- f» 
berek tudatában meggyökereztetni, útját egyengetni, hatását elmé- f g" 
lyíteni. Ezért kezdett hozzá könyvtárunk szervezéséhez már 1947-ben jj-
a Magyar Kommunista Párt. Az előzményeket kutatva tehátinnen kell f S. 
elindulni, annak az elvnek a kibontakozásától, amelynek értelmében = 
a könyv fegyver a haladó erők kezében, hatásában aktív politikai, tu- g 
datformáló tényező, a régivel vívott ideológiai harc egyik eszköze. 1 1 
Ez az álláspont ugyanis a könyvtárak helyzetét, feladatát is alapve- a 
tőén változtatta meg: a könyvek raktárából és kölcsönző helyéből a 
kultúrforradalomnak fontos, az iskolán kívül a tömegekre leginkább ható 
tényezője lett."18 

A fenti szövegrész is világosan láttatja, hogy a könyvtár-ügy második 
világháború utáni újjászervezése olyan sürgető kérdés, amelynek végső tétje 
az újonnan fellépő politikai és társadalmi rend ideológiai megszilárdításához 
szükséges reprezentációs felület kialakítása. Ahogy az egy későbbi, 1966-os 
tanulmányban is olvasható: „a könyvtárak az általános és szakmai műveltség 
emelését, a szocialista világnézet megismerését segítő népszerű és tudomá-
nyos művek feltárásával és ajánlásávaljárulnak hozzá a tudatformálás hosszú 
és bonyolult folyamatának lerövidítéséhez."1® 



A könyvtárimmáron tehát nem csupán a privilegizált tudás archivá-
lására és előhívására szolgáló mnemotechnikai eszköz, hanem sokkalinkább 
olyan közösségi tér/reprezentációs felület, amelyen keresztül egyértelműen 

artikulálható a korábbi, (a hatalom felől nézve) „reakciósnak" tekin-
44 tett polgári kultúrával és annak világnézeti beállítódásával való masz-

szív szembehelyezkedés, illetve annak szükségszerű felszámolását 
célul kitűző újfajta népművelési igény. E ponton érdemes megemlíteni, hogy 
ezt az újfajta tudáspolitkai elvet - mint azt majd későbbi is látni fogjuk - a 
„szabadpolcos könyvtári rendszer" nem csupán mint belsőépítészeti program, 
hanem egyszersmind térbeli metafora is sajátosan képviseli. Az olvasási szo-
kások és a tágabban értett olvasáskultúra ilyen irányú megújítása tehát szo-
ros összefüggésben áll a művelődés és a tudás tereinek „haladószellemű" 
reformjávalis, amelynek értelmében a könyvtárnak elsősorban a szocializmus 
gazdaságának előretörését, és az ehhez nélkülözhetetlen termelési tech-
nológiák és tudományos ismeretek gyarapítását kell elősegítenie; ponto-
sabban: „a felépítménynek [...] a megvalósuló alapot, [és] annak 
győzelmét kell szolgálnia." 

Bár az egyik fő motiváció tehát a politikai ideológia teijesztése volt, 
mindenesetre a korszak tervszerű, tudatos népművelési munkájának nagy 
érdeme a közművelődési könyvtárakban bekövetkező jelentős minőségi és 
mennyiségi változás.20 A szociális művelődéspolitikának köszönhetően új ala-
pokon nyugvó, egységes könyvtári rendszert kezdtek el kialakítani. 

A megalakuló megyei könyvtárak elhelyezésének története 
Az 1952-es esztendő fordulópontot jelentett a könyvtárügy történetében: a 
kiadott minisztertanácsi határozat megyei könyvtárak kialakítását rendelte 
el, és ennek megfelelően az évvégére minden megyeszékhelyen megalakult 
- általában a körzeti és városi könyvtárak összevonásával - a megyei könyvtár 
intézménye. Ekkor még általánosan elmondható a közművelődési könyvtá-
rakról, hogy nem álltak rendelkezésükre külön erre a célra kialakított épüle-
tek, a megyei könyvtárak is szinte kivétel nélkül egyéb intézményekben 
kaptak helyet, (pl. Salgótarjánban a művelődési házban) vagy egy régebbi, 
más funkciójú épületet alakítottak át a könyvtár céljainak többé-kevésbé 
megfelelően. Miskolcon például ideiglenesen a volt Kereskedelmi és Iparka-
mara egyemeletes épületében helyezték el, Egerben pedig a volt Nagypré-
posti palotában (utóbbi még most is a könyvtár otthona, persze azóta már 
korszerűsítették). A változás 1961-ben indult meg, amikor - az országban 
elsőként - elkészült a Szekszárdi Megyei Könyvtár épülete, az ország 1945 
után épült közintézményei között az első, könyvtári célra készült épület. Kicsi 
alapterülete (mindössze 944 négyzetméter), széttagolt alaprajza, valamint 
a raktár és a közösségi tér rossz aránya a tapasztalatok hiányát is tükrözi. 



Ennél márjóval korszerűbb kialakításról tanúskodik a beinduló megyei könyv-
tárépítési hullámban harmadikként sorra kerülő tatabányai könyvtár új épü-
lete, melynek tervezése még ugyanebben az évben elkezdődött. 

A tatabányi József Attila Megyei Könyvtár épülete 45 
1952-ben, az akkor még csak öt éve egyesített és két éve megyeszék-
hellyé avatott fiatal Tatabányán, a körzeti könyvtár és a Tatabányai Városi 
Könyvtár állományának összevonásával megalakult a megyei könyvtár. 
Kezdetben a Népházban kapott alkalmi otthont, de az állomány gyors ütemű 
bővülése következtében hamar költöznie kellett. Mivel „olyan épület 
nemálltrendelkezésre,amelyetátlehetettvolnaalakítanikönyvtárrá, | -f" 
a megoldás csak az új épület lehetett."211961-től már folyamatban 1. §, 
volt a tervezés, addig ideiglenesen a volt városi bíróság épületében k g 
állomásozott. A Korner József által jegyzett épületet 1964-ben adták §• < 
át. Funkcionálisan nagyon jól felépített, az országban addig példátlan I ^ 
könyvtárépület jött létre, azonban a szűkös beruházási keretek miatt S-1" 
azépítéssoránvégüll425négyzetméterrecsökkentalapterület-bár T J 
másfélszeresevoltaszekszárdinak-ittishamarkevésnekbizonyult. sr H 
Már az 1965-ös évkönyvében található első egy évről szóló beszámoló 11 
záró mondata - „Talán túl kicsire terveztük a könyvtárat?"22 - előre- i 3 
vetíti a könyvtárfő problémáját. Egyízben, 1981-ben, sikerült egy kb. oí = 
300 négyzetméteres raktárral bővíteni, ami akkor egy időre megöl- jí ^ 
dotta a felmerülő helyhiányt. A létesítmény mára már közel 47 esz- f» 
tendős, de egy 1997-es külső-belső felújításon és egy 2002-ben kiírt, f g" 
majd eredményesen záruló építészeti tervpályázaton túl egyelőre vál- jj-
tozatlan formában váija az esetleges bővítést/átalakítást. f S. 

A könyvtár a város rendkívül előnyös pontján helyezkedik el. 1- = 
Az újonnan épülő létesítmény helyét az 1951-től kiépülő új városrész-
ben, a település hatalmi, adminisztratív és kulturális központját 1 1 
képező Újváros egyik szabadon álló, zöld területén jelölték ki. §> 
A helyszínválasztás még ma is kiválónak bizonyul infrastrukturális 
szempontbólis, hiszen a vasútállomástól, a néhány évvel ezelőtt áthelyezett 
buszvégállomástól és a várost átszelő főútrólis egyaránt könnyen megköze-
líthető. A gimnázium és a főiskola közelségejó kapcsolatokat, a szomszédos 
park pedig az olvasáshoz szükséges nyugalmas körülményeket tesz lehetővé. 

A pavilonszerű épület sziluettjét az erőteljes horizontalitás jellemzi, 
amelyet csak néhány hangsúlyosabb, a különböző funkciók szerint elosztott 
tömegeket megrajzoló vertikális osztások, és a hármas tagolású Shed-tető 
felülvilágítói tagolnak. Ez a klasszikus modernségre jellemző karakterformá-
lás a könyvtárat övező tájhoz való mértéktartó illeszkedést eredményezett: 
a főút felé eső parkos rész felől nézve az épület tömege szinte belesimul 



a háttérben húzódó domborzat Látványába, a bejárati oLdalfeLőL nézve pedig 
kiegyensúlyozott összhatást kelt. 

A földszintes épület két részre tagolódik: a nagyobbik belmagasságú, 
a felnőtt és gyermek olvasótermeknek és a klubhelyiségnek helyet adó 

46 épületrész szerkezetét monolit vasbeton födém és oszlopok, valamint 
a teherhordó külső acél-üveg falak adják. Ezzel szemben az alacso-

nyabb, „U" alaprajzi formájú épületrész, amelyben a kiszolgáló helyiségek, 
a ruhatár, a kétszintes raktár és az adminisztrációs üzemi helyiségek lettek 
kialakítva, hagyományosabb szerkezetekkel, blokktégla falakkal és előregyár-
tott vasbeton gerendás födémmel készült. A külső homlokzat látványát az 
acél-üvegek mellett meghatározzák még a monolit vasbeton szerkezetekre 
felvitt kavicsbeton és a vakolat homogén felületei, illetve a térválasztó és te-
relő szerepet is betöltő, rakott terméskő burkolatú pengefalak, melyek Breuer 
Marcell néhány házának hangulatát juttathatják eszünkbe. 

Ez az anyagszerűség egyébkénta klasszikus modern vakolt felületeivel 
szemben inkább a skandináv szelíd modern építészetének hatását érezteti. 
Ez a belső térben is visszaköszön az anyaghasználatban, főként a jellegzetes, 
Alvar Aaltót idéző, fa lécekkel burkolt pillérek képében. 

A látogató a bejárati szélfogón keresztül először a ruhatárnak helyet 
adó előtérbejut, ahonnan balra a gyermekolvasó, a bejárattal szemközti 
irányban pedig elsőként a kölcsönzőpultotis magába foglaló folyóirat-olvasó 
rész közelíthető meg; ez az egység kezdetben - az akkori tervek szerint - egy 
hírlapolvasó klubhelyiségből és egy előadóteremből állt, melyek igény szerint 
összevonhatóak illetve függönnyel elválaszthatóak voltak. Ehhez kapcsolódik 
a nagyterületű szabadpolcos könyvkiválasztó rész, amely szintén függönnyel 
határolható el az előbb vázolt résztől. A „többcélúan használható helyiség-
csoport" gondolata azonban a gyakorlatban nem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket: az előtér és az előcsarnok, valamint az előcsarnok és az olvasói 
tér közvetlen csatlakozása a különböző igények és az átjutó zajok miatt prob-
lémásnak bizonyult. 

A könyvtár fő eleme, a közel négyzetes alaprajzú, hatalmas egybe-
függő olvasói tér ugyanakkor termékeny kísérletezések terepe Lett: az olvasók 
térben való áramlását, valamint a kikölcsönzött könyvek eloszlását is figye-
lembe véve a szabadpolcos rész berendezése, további funkcionális osztása 
folyamatosan változott. Az intézmény akkori igazgatójának, Horváth Gézának 
a könyvtár 1965-ös évkönyvében megjelentírásában olvashatunk arról, hogy 
a „szabadpolc, mint propaganda eszköz" funkcionális térbeli rendjét milyen 
szempontok alakították pontosan: „Számos esetben megfigyelhettük, hogy 
az olvasói térbe belépő olvasót (s itt nincs kivétel kezdő és gyakorlott olvasó 
között) elkapja a bőség zavara, földhöz ragad a lába, majd hogy 
zavarát palástolja elindul egy irányba, anélkül, hogy a tájékoztató táblákat 



fegyelembe venné, vagy a jelenlévő könyvtárostól felvilágosítást kéljen. 
S miután eljutott a terem minden részébe, úgy érzi, hogy kikutatott minden 
rejtélyt, akkor végül a könyvtároshoz forduls kér egy »jó könyvet«. Még nem 
sikerült teljes egészében az olvasók áramlásának irányzatát feltérké-
pezni, hogy ehhez igazítsuk az állományrészek elhelyezését, de 47 
számos adat áll rendelkezésünkre s ezek alapján ugyancsak végre-
hajthatunk bizonyos korrekciókat."23 

A fent leírtak talán még ma is érvényesek a betérő látogatókra. Mindezzel 
együtt az olvasótér ma is alakul, tovább strukturálódik, új elemekkel bővül, 
egyelőre a meglévő kereteken belül. 

•2 e o -n 
Utószó i. I, 
Az épület mára lényegében megőrizte eredeti arculatát. Az eddig meg- k g 
történt bővítések és felújítások - bár mostanra messze túlhaladottnak §• < 
tekinthetőek - nem csorbítottak a korabeli összhatáson. I ^ 

A 2002-ben kiírt bővítési-átalakítási tervpályázat a könyvtár S-1 
eredeti épületétilletően elgondolkodtató eredményekkel zárult. A be- T J 
érkezett 14 pályaműből két terv 1. díjban, egy terv 2. díjban, másik sr 
kettő pedig megvételben részesült. Elmondható, hogy összességében 11 
igényes kivitelűek, hasznos ötleteketfelvonultatóak, sokszínűek vol- i g 
tak. A zárójelentés szigorúan objektív hangvételű értékelésében a kö- jj* = 
vetkezőket olvashatjuk: „A meglévő épülethez való viszonyulásuk jí ^ 
szerint a pályaművek három csoportba sorolhatók. Az egyik igyekszik S 
minél teljesebben megtartani azt, ezáltal óhatatlanul funkcionális f g" 
kompromisszumokra kényszerül. A másik csoporta meglévő könyvtár íj-
számára jellegzetes részeit- zömmel az olvasótermet- próbálja meg- £ EL 
tartani, és köré-fölé szervezni a megkívánt új, vagy bővülő tereket. 1- = 
A harmadik csoport az épület teljes elbontásával számol, és helyére -
mintegy zöldmezős beruházásként - új könyvtárat helyez el. Ez utóbbi 1 1 
két csoport könyvtári szakmai szempontból talán sikeresebb, köny- a 
nyebben »belakható« épületet hozott létre."24 

Ahhoz, hogy funkcionálisan ismét a kornak tökéletesen megfelelő 
könyvtár jöhessen létre, valóban nagy változások szükségesek. Ám az eredeti 
épület értékét és jelentőségét sem szabadna figyelmen kívül hagyni. Ahogy 
azt a második díjban részesített Reálterv Építész Irodának a tervekhez fűzött 
tanulságos szövegében is olvashatjuk: „Az építészeti karakter a modernség 
józan emberi oldalát hordozza, amely egyediségében anyagi szerénységén 
túlmutat, és ezáltal nemcsak a kultúrtörténeti szerepe okán fontos, hanem 
ennek a korszaknak egyik szellemiségében értékes építészeti eredményeként 
is. Egyszerűbben fogalmazva - a tatabányai könyvtár olyan érték, amelynek 
megőrzése legalább is megfontolás tárgya kell, hogy Legyen." Hiszen az épület 



a megyei könyvtárak sorában talán az egyik Legkorszerűbb volta maga idejé-
ben. Korai megszületéséhez és a tapasztalatok hiányához képest nagyon jól 
működő, funkcionálisan letisztult könyvtár jött létre, de többek között ezzel 

magyarázható alábecsült alapterülete is. Egységes összképével, tiszta 
48 szervezésű térkapcsolataival azonban néhány pillanatra még ma is 

képes megidézni a Bauhaus szellemének magyar építészettörténetben 
beköszöntő kései fénykorát. Teszi mindezt a szocreál egyik mintavárosaként 
induló Tatabánya központjának egyedülálló színfoltjaként, rejtett bizonyíté-
kularra, hogy a szocializmus idején igenis voltak korszakok, amikorjelentős, 
nemzetközi szinten is helytálló építészeti értékek születtek. 
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