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„Karolva könyvem kebelemre, 
Nevetve nézek ellenemre." 

Illyés Gyula Haza a magasban című versének ezt a két, mélyértelmű sorát választotta cí-
mül és mottóul az Anyanyelvápolók Szövetsége, a Honismereti Szövetség, a Magyar Könyv-
tárosok Egyesülete és a Magyar Műveló'dési Egyesület, amikor közösen pályázatot hirdettek, 
majd tanácskozást szerveztek az Olvasás Éve alkalmából. 

A pályázatra összesen 35 dolgozat érkezett, ezekből a zsűri 6-ot díjazott, de valamennyit 
jutalmazta. A pályázatok nagyobb része, számszerint 25 az ifjúsági kategóriában szerepelt. A 
pályázat eredményhirdetésére 2001. november 20-án került sor a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár nemrég felújított, szépséges épületében. Ebből az alkalomból előadások is elhang-
zottak a könyvnek, a nyelvnek, a könyvtárnak - s általában az olvasásnak a mai ember életé-
ben játszott szerepéről. 

A továbbiakban közöljük az elhangzott előadások szövegét, valamint két, a zsűri által köz-
lésre ajánlott pályamunkát. 

Értékmentés és értékőrzés 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban 

Nagy szeretettel köszöntöm önöket a megújult Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központi 
épületében. Ahol vagyunk, az a hely nem más, mint egy legenda, nem más, mint egy hagyo-
mányápoló intézmény, amely kész a megújulásra, és amelyre úgy gondolom jellemző az ér-
tékmentés és értékőrzés. Merem remélni, hogy ez a könyvtár jó házigazdája lesz, és jó fedelet 
tud nyújtani a négy szervezetnek az Olvasás Éve alkalmából rendezett tanácskozáshoz. E 
megtiszteltetést köszönjük. 

Azt a felkérést kaptam, hogy néhány mondatban szóljak a könyvtárról. Ezt én két módon 
tenném meg: egyrészt most, ami kevésbé lesz élményszerű, másrészt pedig úgy, hogy a ta-
nácskozás végén a könyvtár egészét meg tudják tekinteni. A felkérés másik része, hogy az ol-
vasási szokások alakulásáról szóljak, természetesen mindazon változáson keresztül, amit 
részben már érzékelhet a könyvtár, mint kultúraközvetítő intézmény is, és érzékelhetünk az 
olvasók véleményéből, kritikai észrevételeiből. 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ebben az épületben, a Palota Könyvtárban 1931 áprilisá-
tól működik, de a Fővárosi Nyilvános Könyvtár története, csaknem egy évszázadra tekint 
vissza, hiszen 1904-ben nyitotta meg kapuit. Az intézmény történetére, tevékenységére az el-
múlt évszázadban az nyomta rá a bélyegét, hogy a megfelelő helyet kereste a város könyvtá-
rának. Hogy mennyire komolyan gondolta a város vezetése ennek a feladatnak a megoldását, 
mutatja, hogy különböző tervpályázatokat írtak ki. A kor neves építésze, Lajtha Béla több ter-
vet is benyújtott, amit meg is vásárolt a Főváros Közgyűlése, de megépítésére az első világhá-
ború miatt nem volt esélye. Hosszas huzavona után, 1927-ben találtak megoldást, amikor a 
Wenckheim grófoknak a Baross utca és a Reviczky utca sarkán épült, a józsefvárosi 
palotanegyedet lezáró épületét megvásárolták. Négy évig tartott, amíg a könyvtári célra át-
alakították nagy szakmai és belsőépítészeti viták nyomán: hogyan lehet könyvtárrá tenni egy 
nem erre a célra épült, egyébként gyönyörű palotát. A kérdés 1931-re oldódott meg, és ki-
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sebb-nagyobb átalakításokkal, funkcióváltással egészen 1999-ig szolgálta a fó'város közönsé-
gét a palotában elhelyezett központi könyvtár. 

A könyvtár történetének szerves része a város területén lévó' különböző tagkönyvtárak lé-
tesítése, hálózatba szervezése. Ennek első kidolgozója Szabó Ervin és munkatársai voltak, 
kezdve 1911-ben a Vág utcai és Aréna utcai népkönyvtárral. Ez a munka különösen az 
1950-es, 1960-as években kapott nagy lendületet. Az 1980-as évek második felében azonban -
elsősorban pénzhiány miatt - megszűntek azok a kulturális beruházások, amelyeknek a 
könyvtárépítés is része volt. Az utolsót a XVIII. kerületi Thököly úti könyvtár jelentette. Az 
1990-es évek elején még 118 tagkönyvtára volt a Szabó Ervin Könyvtárnak, mára ez a szám 
72-re csökkent. Kétségtelen tény, hogy elsősorban azok a kisebb kölcsönzőhelyek szűntek 
meg, amelyek sem alapterületben, sem szolgáltatásban nem tudták felvenni a versenyt a na-
gyobb könyvtárakkal. Ennek sajnos az a szomorú következménye, hogy némely városrészek, 
ahol korábban volt valamilyen könyvtári ellátás, ellátatlanná váltak, a nagyobb könyvtárakat 
pedig folyamatosan felújítjuk. A Kálvin téren láthatnak egy új építészeti üvegcsodát, és a 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ helyén egy másik csodaüveg-palota épül. 
1979-re elkészült egy olyan terv, hogy e két foghíj beépítéssel, híddal átkövet itt létesüljön az 
új központi könyvtár. Pénzhiány miatt ez nem valósult meg. Volt még az 1980-as években 
olyan ötlet is, hogy „zöldmezős" beruházással oldják meg a kérdést, mert úgy olcsóbb a telek. 
Ez - hála Istennek! - nem valósult meg. Valahol a Vizafogó környékére tervezték, de azt gon-
dolom, egy központi könyvtárnak a város szívében kell lenni. 

1997-ben megszületett az a rendkívül jó döntés, hogy a központi könyvtárat itt kell hagyni. 
Mindenki tudta, hogy hol van, hol található, megszokták az olvasók, hogy a Kálvin tér mögött 
van egy kulturális központ. A Nemzeti Múzeum, a Magyar Rádió, az Iparművészeti Múze-
um, a Természettudományi Múzeum és néhány egyetem különböző kara közelsége miatt -
érdemes volt megújítani a könyvtárpalotát. Szerencsére nemcsak restaurálásról született dön-
tés, hanem bővítésről is. A központi könyvtár ma három épületegyüttesből áll, 13 ezer négy-
zetméteren várjuk az olvasókat. Ehhez társul 1998 óta a szomszédos Pálffy-palotának az át-
alakításával a Zenei gyűjtemény. Ez ma már olyan minőséget jelent a magyar könyvtárügy-
ben szolgáltatásait tekintve is, amelyre büszkék lehetünk és nemzetközi összehasonlításban is 
vállalható. 

Néhány adatot, csupán azért, hogy lássák milyen volt ez a munka. Nettó 3 milliárd forintba 
került a beruházás. 1998 februárjában az Országgyűlés döntött a címzett támogatásról, ami 
azt jelentette, hogy 80 %-át a központi költségvetés, 20 %-át pedig a fenntartó önkormányzat 
finanszírozta. A könyvtár vállalta a feladatot - ami példátlan a kulturális területen - , hogy sa-
ját magunk voltunk a beruházók és a lebonyolítók. Az volt a követelmény saját magunkkal 
szemben is, hogy ebben az összegben benne maradjunk, a 2001. december 31-i határidőt tarta-
ni tudjuk, és nem utolsósorban kielégítsük funkcionálisan, tereiben, szolgáltatásaiban, felsze-
reltségében, megjelenésében egy nagyvárosi könyvtár igényeit. Azt gondolom, hogy mind-
ezeknek a könyvtár megfelelt, hiszen szeptember 12-én a teljes épületegyüttes átadásra ke-
rült. Holott voltak kétségeink. Hiszen ennek a beruházásnak nemcsak a fizikai megújulás volt 
a tétje, hanem az új, nyolcszintes épület megépítésével funkcionálisan is egy másfajta könyv-
tári szolgáltatás lehetőségét adta a tervező gárda. A szakmai program előkészítése Papp Ist-
ván ma már nyugalmazott főigazgató-helyettes vezetésével történt. Az előkészítésben Kiss Je-
nő, ugyancsak nyugalmazott főigazgató vállalt jelentős szerepet. És a jelenleg is funkcióban 
lévő gazdasági igazgató, Deák Sándor vezetésével történt az építkezés műszaki és pénzügyi 
lebonyolítása. A könyvtár e beruházás terén olyan informatikai fejlesztési programot valósí-
tott meg Sóron László, Nagy Anna vezetésével, amely a hálózat egészét is folyamatosan érin-
ti. Fontos megemlíteni mindazon tervezőknek a nevét, akik ezt megálmodták: Hegedűs Péter 
vezetőtervező, Hefkó Mihály és Jakab Csaba belsőépítészek. Jakab Csaba munkájára külön 
felhívnám a figyelmet, a gyermekkönyvtárban szembesülhetnek vele. Nagy Gábor vezetőres-
taurátor, a Wenckheim-palota munkálatait irányította. Egyébként örömmel jelentem be, hogy 
a múlt héten döntés született arról, hogy az épület felújítását a Magyar Építészek Szövetsége 
Nívó-díjra tartotta érdemesnek. 

Nagyon fontos kérdés volt az, hogy milyen szolgáltatások legyenek a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtárban. Én mindenekelőtt a gyermekkönyvtárat tartom fontosnak. Ebben a szakma rend-
kívül megoszlott az előkészítés során. Volt, aki határozottan tiltakozott a gyermekkönyvtár el-
len, mert - úgymond - ezzel elveszti a nimbuszát a palota-könyvtár. Én viszont azt gondo-
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lom, hogy nagyon jó döntés volt. Ma már gyermekes családok jönnek a könyvtárba játszani, 
akár számitógépezni, akár társasjátékozni, akár itt olvasnak fel mesét. Közben a hagyomá-
nyos könyvtárat is használják, mert kölcsönöznek. De van, amikor a szülő otthagyja a gyere-
ket, és elmegy barangolni a maga dolgában. 

Ugyancsak jó döntés volt a médiakölcsönzés bevezetése, ez helyhiány miatt korábban nem 
valósulhatott meg. A CD, CD-ROM és a videokazetta kölcsönzés miatt olyan emberek jönnek 
be a könyvtárba, akik soha eddig ide be nem tették a lábukat. És azt látjuk, hogy közülük nem 
egy már itt marad, ha mást nem, újságot olvasni. 

A böngészde rész, ami lapozgatót jelent, korábban éppen ezen a helyen volt a könyvtárban, 
ahol most vagyunk. Ma már be lehet jönni a könyvtárba úgy, hogy nem iratkozom be, de a na-
pilapokat, a színes lapokat el tudom olvasni. Ha kölcsönözni akarok valamit, akkor ennek 
nyilván az a feltétele, hogy beiratkozzon a látogató. 

Nagy újdonság még mindig a központi könyvtárban az Internet használat, hiszen erre ko-
rábban nem volt mód. Hét hónap után, a tavalyi nyitást követően meg kellett dupláznunk a 
munkaállomásokat, s ma körülbelül százötvenen veszik naponta igénybe. 

Kisgalériánkbari havonkénti rendszerességgel különböző kiállításokra van mód és lehető-
ség. Csak példaként mondom, kicsit a kiállítási koncepciót is jelzi; szeptemberben Sárosi Zol-
tán fotóművész kiállításával nyitottunk, aki a régi és az új palota egymás melletti képeivel tet-
te izgalmasabbá a megnyitót. Ezt követően, az októberi forradalomra emlékezve, egy 
1956-ban Magyarországot kényszerűen elhagyó fotósnak a kiállítását mutat tuk be. A lánya 
hozta vissza ezeket a fotókat, nagyon nagy érdeklődésre tartott számot, 1956 októberének, no-
vember elejének napjait dokumentálva. Jelen pillanatban Cene Gál István festményei látha-
tók, decemberben pedig Markovics Ferenc fotóművész paralízisben megbénult emberek sor-
sát bemutató, rendkívül kemény dokumentumsorozatát láthattuk. 

Ugyancsak új szolgáltatást jelentett azoknak az olvasótermeknek a sora, amelyek korábban 
már megvoltak. És ezek közül a tanácskozás témájához is nagyon illik a Budapest Gyűjtemény, 
hiszen aki helytörténészként, akárcsak kutatóként, akár érdeklődőként vagy éppen egy kö-
zépiskolai dolgozat elkészítése miatt bejött hozzánk, az a régi gyönyörűséges, falépcsős Bu-
dapest Gyűjteményben találta magát. Ez ma már bölcseleti olvasóként működik. A Budapest 
Gyűjteménynek az alapterülete részben megnőtt, részben pedig korszerű raktári körülmé-
nyek között van az anyag. Itt helyeztük el azokat a legértékesebb régi nyomtatványainkat, a 
XVI-XVII. századi kiadványainkat, amelyek nagy kincsei ennek a gyűjteménynek, és a tech-
nika legkorszerűbb lehetőségeivel van fölszerelve. Miért fontos számunkra a Budapest Gyűj-
temény? Valamennyi könyvtár rendelkezik helytörténeti gyűjteménnyel, ami megteremti azt 
a lehetőséget, ami a helytörténeti kutatáshoz szükséges. A Budapest Gyűjteménynek azért is 
izgalmas az összetétele, mert egyrészt nagyon korán, mintegy 90 évvel ezelőtt kezdődött 
azoknak a dokumentumoknak az összeszedése, amelyek a székesfővárosról szóltak, másrészt 
pedig ne felejtsék el, hogy Budapest meghatározó városa volt az országnak, s értelemszerűen 
az ország története és a város története nagyon sok ponton kapcsolódik egymáshoz. Ez a ku-
tatás szempontjából mindenképpen érdekessé teszi ezt a gyűjteményt. Hozzátéve azt is, hogy 
van néhány különlegessége, mint a plakáttár, a kisnyomtatvány-tár és a fotótár. Valamennyi 
kerületben egy kijelölt könyvtár a Helytörténeti Gyűjtemény gondozását végzi. Ez a honisme-
ret szempontjából meghatározó és fontos. 

A másik az irodalmi és nyelvi olvasóterem. Elrendezésében, külső megjelenésében és min-
denekelőtt dokumentumaiban nemcsak a helyben olvasást teszi lehetővé, hanem a kutatás-
nak is fontos bázisa. Másrészt pedig olyan viszonylag ritka, egyedi videó gyűjteménnyel ren-
delkezik, amit ugyan nem kölcsönzünk, de helyben az érdeklődők megtekinthetnek. Például 
a Latinovits-gyűjtemény, amely nemcsak egy kitűnő művésznek a különböző filmjeit, tévéjá-
tékait, színházi előadásait rögzíti, hanem a kornak a dokumentumát is jelenti. 

Az új könyvtár megnyitásakor fontos volt azoknak az olvasótermeknek a közönség számá-
ra való megtartása, amelyeket ismertek. A nagy bálterem, mint általános olvasóterem, Pest -
szerintem - legszebb neobarokk terme. Vagy régi folyóirat olvasó, ahol ma művészeti olvasó 
van. És itt van ez a fogadóterem, aranyszalon, ezüstszalon - ami olvasóteremként működik, 
amikor éppen nincs rendezvény. De ezt úgy szerveztük meg, hogy miközben itt egy színvona-
las, érdekes tanácskozásra van lehetőség, a könyvtár tíz órakor kinyitott, az olvasók használ-
ják. 
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Néhány adatot azért említenék, mert azt hiszem nagyon fontos az, hogy mihez képest mér-
jük mi saját magunkat. Az, hogy az ország legnagyobb közművelődési könyvtára vagyunk, 
gondolom, kevésbé jelent bárkinek újdonságot. Ránk természetesen ez plusz feladatot és kö-
telezettséget ró. Az azért elgondolkodtató, hogy 2000. november 20-a óta, amikor kinyitot-
tunk, azóta regisztráltan 42 ezer beiratkozott olvasója van csak a központi könyvtárnak.1 Ko-
rábban, amikor csak a Wenckheim-palota állt az olvasók rendelkezésére, az 1990-es években 
20-21 ezer beiratkozott olvasó volt. A napi látogatók száma örvendetesen növekszik, ma már 
3500—4000 körül van, ami azt gondolom, visszajelzés a könyvtárosoknak és a szolgáltatása-
inknak is. Hiszen mindenki, aki bejön, a valóban sokszínű kínálatból választ, újságot olvas, 
internetezik, kölcsönöz, kutat, helyben olvas, tanul. És ehhez jelen vannak felkészült segítő-
kész kollégáink. 

Gondolják meg, hogy egy kölcsönzési szakaszban csak ebből a könyvtárból több mint 71 
ezer dokumentum van az olvasóknál. S ehhez vegyük hozzá a hálózatot. A könyvtár vezeté-
sének az elkövetkező években kettős feladata van. Az egyik, a központi könyvtárnak korsze-
rű, az olvasók számára is színvonalas működtetése. Másrészt pedig kötelességünk ébren tar-
tani azt a fajta érdeklődést, ami az intézmény iránt megnyilvánult, akár az építkezés során, 
akár most, amikor elkészült ez a központi könyvtár. Itt is szeretném az olvasók türelmét és 
megértését megköszönni, amellyel elfogadták, hogy nem zártunk be, csak szűkítenünk kellett 
a szolgáltatásokat. A következő évek feladata a hálózat újragondolása, a hálózatfejlesztési 
koncepció elkészítése. Ehhez a főváros, mint fenntartó hozzájárult, hiszen a hálózat intézmé-
nyeinek felújítására, 2001-ben 6 millió forintot költhettünk. 2002-ben ez az összeg 60 millió fo-
rint. Több kerülettel tárgyalunk a megfelelő könyvtári ellátásról. A hálózatfejlesztési koncep-
ció azzal is együtt jár, hogy az a számítógépesítés, ami a központi könyvtárban már megtör-
tént, ez a hálózatban is egyre több helyen jelenjen meg. 

Kétségtelen tény, hogy a hálózatfejlesztésnek az alapvető célkitűzése, hogy ahol jelen va-
gyunk, minőségi könyvtári szolgáltatás legyen. Ott, ahol erre nincs lehetőség, mert 50 négy-
zetméteren kölcsönzünk, a könyvtár abba az irányba próbál nyitni a kerületekkel együtt, 
hogy különböző civil szervezetekkel közösen működtessünk olyan helyeket, ahol a könyv-
kölcsönzés megoldható. Azt gondolom, hogy az elkövetkezendő években kétirányú mozgás 
fog megvalósulni. Néhány könyvtárral, vagy könyvtárnak nevezett kölcsönzőhellyel valószí-
nűleg csökken a hálózat, ugyanakkor újak jönnek létre, hiszen a fejlesztési elképzeléseinket a 
kerületek támogatják. 

2002-ben - reményeink szerint - megkezdődik és befejeződik a XII. kerületben az Ugocsa 
mozi átalakítása könyvtárrá. Ez egy nagyon rugalmas együttműködés eredménye, mert a je-
lenlegi könyvtár két helyiségét a kerület kapja meg, cserébe ők viszont 100 évre átadják a 
könyvtári célra átalakított mozit. Káposztásmegyeren egy 70 négyzetméteres kis kölcsönző-
helyből végre el tudunk jutni egy 250 négyzetméteresbe. Nagyon fontos, hogy a Belső-Ferenc-
városban lévő Mester utcát és a Ferencvárosi Művelődési Központban lévő pici kölcsönzőt a 
Haller utca közepén lévő új hellyel tudjuk kiváltani. És ami évek óta megoldatlan problé-
mánk, az az V. kerületben a Vadász utca igen leromlott, nem igazán vonzó állagú helyisége, 
amire úgy próbáltunk megoldást találni, hogy a kerülettel tárgyalunk megfelelő alapterületű 
épületről, és miután ott a lakosságszám is jelentősen csökken, egy helyre összpontosítjuk azt a 
könyvtári szolgáltatást, ami a kerületben korábban volt. 

Az olvasási szokások összefüggnek azzal, hogyan érzi magát valaki a könyvtárban. Hiszek 
abban, hogy ma egy korszerű könyvtárnak egyidejűleg hagyományos dokumentumokon ala-
puló szolgáltató helynek és információs központnak kell lennie. Segítenünk kell az olvasókat 
abban, hogy használják a számitógépes katalógust. Márpedig ez jelen pillanatban is több mint 
800 ezer rekordot jelent. 

A könyvtárosoknak és a könyvtárat tovább fejlesztőknek az a dolguk, hogy a minőségi 
könyvtári szolgáltatás minél több ember számára váljon hozzáférhetővé. Akkor, azt hiszem, 
senki nem pártol el a könyvtártól. Szabó Ervin is úgy fogalmazott 1910-es Emlékiratában, 
hogy „A legjobb könyveket a lehető legjobb olvasónak a legolcsóbb úton kell biztosíta-
nunk. . . " 

Fodor Péter 

1 Ez az adat 2001. december 31-én 47 ezer fő. 
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