
Száz év alatt sok minden történhet. Fõleg ak-
kor, ha ez a száz év szinte egybeesik a XX.
századdal. A könyvtár életét (mint sok más in-
tézményét) állandóan befolyásolták, irányítot-
ták a történelmi helyzetek, politikai fordulatok,
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így nyugodtan mondhatjuk, hogy a könyvtár
története sorozatos újrakezdésekbõl áll. Az elsõ
kezdés (ekkor még "újra" nélkül) pontosan száz
éve történt.

1903-ban alakult meg ugyanis a Magyarorszá-
gi Vas- és Fémmunkások Központi Szövetsége.
E szövetség keretén belül létesítették a Vasas
Könyvtárat a szakegyletek könyvtárainak össze-
vonásával. A könyvtár a szövetség akkori szék-
házában, a Thököly út 56. szám alatt kapott he-
lyet. A könyvállomány kezdetben 346 kötetbõl

.~-- állt, ezek nagy része -a

munkások anyanyelvi

megoszlásához igazodva
-német nyelvû volt.
1914-ig a könyvtár jelen-
tõsen fejlõdött, ennek a
fellendülésnek az 1. világ-
háború vetett gátat.

A fegyverszünet után
három évvel kerülhetett
újra napirendre a mun-
káskönyvtárak ügye. A

szövetség vezetõsége
még ebben az évben
megvásárolta idó"'közben
elhunyt egykori elnöké-
nek, Teszársz Károlynak
a könyvtárát, ezzel is
gyarapítva a központi

könyvtár állományát.
1928-ban felépült a Va-
sas Szakszervezet új
székháza a Magdolna u.
5-7. alatt. Természete-
sen a könyvtár is itt ka-
pott helyet, a harmadik
emeleten. A könyvtárhe-
lyiség mellett létesült egy
olvasóterem is, ahol új-
ságokat és kézikönyve-
ket lapozgathattak az ide-

látogatók.
Az 1929-ben bekövet-

kezett gazdasági válság
nagymértékben akadá-
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lyozta a munkáskönyvtár-ügy további fejlõdését.
Ennek ellenére a Vasas Szakszervezet -az akko-
ri viszonyokhoz képest -nagy kötetállományú

(huszonötezres) könyvtárhálózattal rendelkezett.
Az állomány hetven százalékban szépirodalmi
mûveket tartalmazott, a korabeli sikerregények
helyett a klasszikus magyar és külföldi szerzó'k
mûvei voltak többségben. Pár évvel késõbb a
központi könyvtár az országban az elsó'k között
tért át az akkor legkorszerú'bb tizedes osztályo-
zásra. E munka során a Fõvárosi Könyvtár ka-
talógusrendszere volt a példakép. 1939-ben a Ma-
gyarországi Vasmunkások Lapjában állandó rovat
nyílt a könyvtár és a könyvek népszerûsítésére.

A könyvtár a II. világháború alatt is azoknak
az egyre csökkenõ számú intézményeknek a so-
rába tartozott, melyeken keresztül a szakszerve-
zet tartani tudta a munkásokkal a kapcsolatot, így
a könyvek beszerzése az 1940-es években sem
szünetelt. A nyilas hatalomátvétel után kormány-
rendelet született az antifasiszta szellemiségû köny-
vek indexre tételéról, és ezzel együtt kötelezõ be-
szolgáltatás áról. A Vasas azonban csak az erõsen
megrongálódott könyveket és a duplumokat szol-
gáltatta be, a tiltott könyvek nagy részét Kabók
Lajos (a szövetség akkori titkára) elrejtette a szék-
ház dísztermének üreges márványoszlopaiba. A
háború befejezése után a központi könyvtár a
megmaradt 3337 könyvvel nyitott ki újra.

Az ötvenes években sorra jöttek létre a vasi-
pari ágazathoz tartozó mûvelõdési központok,
könyvtárak, megkezdõdött egy új típusú könyv-
tárhálózat kialakítása. A Vasas Központi Könyv-
tár is új helyiséget kapott a Baross u. 90-ben,
munkájuk segítésére pedig létrehozták a Mezõ
Imre Körzeti Könyvtárat, valamint a József Attila
Körzeti Könyvtárat.

A hetvenes években (mind az olvasók, mind
az állam részéról) jelentõsen megnõttek az igé-
nyek, és megváltoztak a követelmények. Ennek
megfelelõen a könyvtárak feladatköre is bõvült, a
kölcsönzés mellett megindult a szakmai képzé-
sek, illetve olvasómozgalmak, író-olvasó találko-
zók szervezése. Ez az évtized a "dinamikus nö-
vekedés" korszaka lett, pl. 1977-ben a Vasas
könyvtári hálózatának 7612 beíratkozott olvasója
volt.

Késó'bb azonban a rendszerváltás elõszeleként
megindult gazdasági változások háttérbe szorítot-
ták a vasipari ágazatot, a Vasas vállalatainak nagy
része kisebb cégekre hullott szét, vagy pedig tel-~

jesen megszûnt..A kö.zponti könyvtár -olvasói
számának csökkenése miatt -bekapcsolódott a
lak~sság ellátásába. Kezdetben csak a VIII. kerü-
let lakói íratkozhattak be, mára a könyvtár min-
denki számára nyilvánossá vált. A rendszerváltás
után a hálózathoz tartozó könyvtárak megfogyat-
kozása miatt a Mezõ Imre és a József Attila
Körzeti Könyvtárat is felszámolták. Állományuk
azonban beleolvadt a központi könyvtár állomá-
nyába, ezzel jelentõsen bõvítve azt. 1996-ban
(anyagi okok miatt) a könyvtár visszaköltözött a
Magdolna utcai épületbe, ezúttal a földszintre, ahol
ma is található. A székház alagsorában lehetõség
adódott egy százezer kötetet befogadó tömörrak-
tár létesítésére is. 1999-tõl a könyvtár non-profit
szervezetként, Vasas Központi Könyvtár Alapít-
vány néven mûködik. Az állam és a Vasas Szak-
szervezet támogatása mellett a fenntartáshoz szük-
séges pénzt pály~zatok útján szerzi meg.

Az új évezred információs társadalmának el-
várásaihoz igazodva a könyvtár szolgáltatásai is
átalakultak. Az állomány hetven százaléka szá-
mítógépen van nyilvántartva, s (egyelõre könyv-
táros közvetítéssel) biztosított az intemethasználat
is. A könyvtár mára teljes mértékben nyilvános,
az állomány bárki számára hozzáférhetõ, a nyit-
vatartási idõ heti huszonhét óra. A könyvtáros ok
változatlanul folytatják a munkahelyi könyvtári
ellátást, az irodalmi elõadások szervezését. Köz-
vetlenül egy szûkebb közösség, közvetetten a
társadalom érdekeit (és értékeit) tartják szem elõtt,
mint azt folyamatosan teszik az indulás óta, pon-
tosan száz éve.

Elõdeik munkáját tisztelve és megbecsülve
õrzik és legjobb tudásuk szerint folytatják a szel-
lemi értékek megõrzését és közvetítését.

Buza Sándorné
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