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A könyvtár tragikus módon pusztult el 1869 december 1-én. A Szamos kiáradt, 
a városka körtöltését több helyen átszakította. „Iszonyú rombolással tette semmivé 
egész életem becsületes keresményét. Házunk összeomlott, mielőtt a könyvtárat s 
bútorainkat megmenthettük volna. Néhány lelkes emberbarát, köztük különösen 
Újhelyi András főszolgabíró önfeláldozó készséggel kísértették meg a könyvtár meg
mentését, mely azonban felülhaladta az emberi erőt, s így alig lehetett a majd kétezer 
kötetből pár százat megmenteni."23 

A Máramaros és a Hon c. lapok híradásai nyomán adakozás indult az elpusztult 
könyvtár pótlására. HECKENAST, RÁTH Mór, LEHOCZKY János könyvkereskedései, 
egyháziak, intézmények és magánosok küldeményei érkeztek DOBY Antalhoz. Azon
ban őt már akkor sok küzködése után ez az újabb csapás teljesen lesújtotta. tJgy érezte : 
„le kell mondani azon reményről, hogy az elpusztult könyvtárt, melyre majd minden 
megtakarított filléremet áldoztam, újból a közművelődés terjesztésére felállíthassam."24 

A megmaradt s ajándékba érkezett könyveket tehát nem tartja magánál, hanem tovább
adja tanítóképzők és tanítói egyesületek könyvtárainak, jut még a kolozsmonostori 
gazdasági iskolának is. „A népies munkákból a szegény bukovinai magyarok részére 
az istensegítsi lelkészhez küldöttem több darabot."25 „Nekem pedig nem maradt egyebem 
utána, mint az a tudat, hogy polgári s hazafias kötelességemet teljesítettem," — fejezi 
be kéziratát DOBY Antal.26 

Egy nagymúltú s tekintélyes állományú könyvtár élete is nehezen rögzíthető, 
s hatása alig mérhető. Hát még e másfélezer kötetes, hamar és teljesen elpusztult, sok
féle igényt kielégítő könyvtári próbálkozásé! DOBY Antal áldozatos munkája értékes 
emléke könyvtári kultúránknak; száz esztendő múltával is említést érdemel. 

P A P P IVÁNNÉ 

A kecskeméti könyvtár történetéből. A kecskeméti múzeum Alföldi 
városok könyvművészete című kiállításának a megnyitóján mondta VARJAS Béla : „Fele
letet kellene adni arra az alapvető kérdésre, hogy kik és mit olvastak ezekben a városok
ban. A könyvtárak, könyvereskedők történetének feldolgozása ugyancsak fontos és 
szép eredményeket ígérő feladat." E rövid dolgozat ennek a felhívásnak a szülötte. 

Kecskemét „nagy polgármestere" KADA Elek munkája nyomán „kertté szelidült 
lassan a homok", múzeum, könyvtár, művésztelep létesült. Az akkori közállapotok 
és népművelési viszonyok közepette ez áldozatos munkát követelt, mindenképp nehéz 
feladat megoldását jelentette. 

A jogakadémia diákjai — köztük JÓKAI, ÁCS, OBEBNYIK — tevékenységének, 
az irodalomkedvelő SZILÁD Y nyomdászmester unszolásának, meg a reformkor szemléleté
riek a következtében egyre több ember olvasott a városban. Egyedül KISFALUDY művei
ből 40 sorozatot vásároltak meg. Két könyvkötő-könyvárus : GALLIA Fülöp és SALAMON 
Ferenc már 1848-ban nyilvános kölcsönkönyvtárat nyitottak — nyilván raktáron 
porosodó műveik hasznosítására. Katalógust kétízben is nyomattak 200—200 példány
ban. A 70-es években — más vidéki városokhoz hasonlóan — „Olvasóegyletet" is 
szerveztek. Az évi 1 — 2 korona tagsági díjat több mint 200-an fizették be. De ezt az 
exkluzív gyülekezetet elsősorban társaskörnek, nem pedig az olvasást, az irodalmat nép
szerűsítő egyletnek tekinthetjük. Az alapszabályok első pontja is ezt igazolja : „Az 
olvasókör célja a művelt társalgás és erkölcs szabályaival megférő lélekderítő ismeretek 

2 3 DOBY : I. m. f. 9. 
24 Uo. f. 10. 
25 DOBY : I. m. f. 10. 
26 Uo. f. 12. 



104 Kisebb közlemények 

és elvek megszerzése, hazai és helyi érdekek felkarolása, a vallási fejtegetések kizárásá
val. Az olvasókör tagjává minden becsületes férfiú lehet, ki erre a választmány által 
érdemesnek találtatik." 

A „Könyvtári Bizottság" a város látszólagos fellendülése idején, 1897-ben alakult 
meg. Ekkor épült az új városháza, a színház. Tudós főiskolai tanárok, irodalomkedvelő 
városi elöljárók a bizottság tagjai. Feladata : , , . . . hogy a városi könyvtár [ ?] meglévő 
anyagát beható vizsgálat alá vévén az ott lévő értéktelen munkák kiselejtezésére, a 
könyvtár helyes kezelésére tegyen javaslatot, s tegyen előterjesztést arra nézvést, hogy 
a könyvtárban meglévő anyag, a helyi viszonyok tekintetbe vételével, a rendeltetésére 
való figyelemmel miképpen volna céltudatosan fejlesztendő s ezen fejlesztés körülbelül 
minő anyagi áldozatot igényelne. Feladata leend továbbá . . . a részére kiadandó könyv
tári ügyekben véleményt mondani s a könyvtár kezelését ellenőrizni." 

A bizottsági tagok néhány hét alatt rendezték a levéltárban összegyűlt 3—4000 
kötetnyi anyagot, s javaslatot tettek egy nyilvános könyvtár létesítésére. Joggal tekint
hetjük 1897-et a Városi Könyvtár születési évének, még akkor is, ha a város tanácsa 
csak 1898-ban — a 22 272. sz. határozattal — szentesítette az új intézmény megalakulását, 
hiszen már 1897 márciusában megbízták SZILÁDY Károlyt a könyvtár ügyeinek veze
tésével, helyet adtak az új városháza földszinti galériás termében a gyűjteménynek, 
s megvásárolták — kifejezetten a könyvtár részére — a Franklin-Társulat által fel
ajánlott 200 kötetet. 

Az irodalomkedvelő polgármester közbenjárására az állam évi 600, a város pedig 
500 korona támogatásban részesítette a vidék egyik legelső ilynemű intézményét. Ezt 
a viszonylag kis összeget gondosan, céltudatosan használták fel. Szerzeményezési elvei
ket így fogalmazták meg : 

„ . . . az általános műveltség körébe vágó legfontosabb munkákon kívül első
sorban a magyar történelem, irodalomtörténet és irodalom alapvető műveit gyűjti. 
Szerez mezőgazdasággal foglalkozó könyveket. Az „Alföld" irodalmából inkább csak 
a három város irodalmát hivatott összegyűjteni, csak a legfontosabbakat, mert a rész
letekbe menő gyűjtés felülmúlja erejét. Felhasznál kedvező alkalmakat, hogy a „Régi 
Magyar Könyvtárból" — különösen az első részéből — gyarapítsa már meglévő állo
mányát ." 

A beszerzett művekről pontos és szakszerű nyilvántartásokat : csoportos és cím
leltárt, betűrendes és tárgyszavas katalógust vezettek. Feldolgozták a folyóiratok fon-
tosabb írásainak címadatait is. Külön raktározták a 4-, 8-, és 16-rét könyveket. 

1910-ben már 10 000 kötet várta az olvasókat. A zárkózott SZILÁDY azonban 
évről-évre húzta a könyvtár kapuinak a megnyitását. Hol „rendezési munkálatokra", 
hol „a fűzött könyvek nagy számára", hol „megfelelő helyiség hiányára" hivatkozva 
hárította el az ilyenirányú utasításokat. A könyvtár feladatát — mint korának annyi 
könyvtárosa — csupán az értékek megőrzésében látta. 

A város vezetői erélyesen sürgették a rendezési munkálatok befejezését. Az 
1910-es években már-már úgy látszott, hogy a szüntelen unszolás eredményt hoz. A város 
tanácsa új közművelődési épület emelését vette tervbe (az első világháború miatt nem 
valósult meg az elgondolás), ahol a jogakadémiának és a városnak a könyvgyűjteménye 
— közös olvasóteremmel — egyaránt helyet kap. 

SZILÁDY dr. SZABÓ Kálmánt — a muzeológust — Szegedre küldte, hogy földijétől, 
MÓRA Ferenctől érdeklődjék, milyen elvek alapján dolgozzanak egy modern közművelő
dési könyvtárban. Az író-könyvtáros vidéken tartózkodott a látogatás napján. TÖMÖB-
KÉNYtől értesülvén a dolgokról tollat ragadott, és „saját cudar betűivel" 4 oldalas 
hosszú levélben mesélte el gondolatait a könyvtároséletről, áz írói népszerűségről, köny
vekről a maga fanyar módján, a gondolatok mögül kitetsző csendes mosollyal. 
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,, . . . A könyvolvasásnak a mi olvasótermünkben — s azt hiszem másutt is — 
éppen úgy megvannak a divatjai, akár a nyakkendőnek vagy a kalapnak. Természetesen 
nem szakembereket és szakkönyveket értek, hanem az átlagpublikum olvasnivalóit. 

Például van egy Monte Christo fordításunk a 70-es évekből. Huszonöt év óta 
senki sem nyúlt hozzá a könyvtárban. A múlt évben, hogy az Uj Idők divatba hozta, 
elő kellett keresni és még öt példányt beszerezni belőle, hogy eleget bírjunk tenni a 
publikumnak. Volt nap, hogy harminc ember egyszerre olvasott a könyvtárban Monte 
Christót : összesen 320 kézben fordult meg a regény. 

Az öreg Dumas kapósságára való tekintettel, mikor a „Három testőr" magyar 
fordítása megjelent, tavaly mindjárt két példányt vettünk belőle egyszerre. Rajtam 
kívül egyet se nyitott ki idáig senki. Persze „ennek" nem csinált reklámot az „Uj Idők". 

Néha azonban a reklám se használ semmit. Például a mi publikumunk az új 
magyar irodalmat se versben, se prózában nem veszi be, akárhogy puffog a nagydob. 
Ady, mikor leghíresebb volt, ment egy-két hónapig — utolsó kötetei már felvágatlanul 
kerültek az észre nem vevés nagy mészgödrébe . . . Még Molnár Ferencet is csak elvétve 
keresi valaki. Ellenben Jókaink három kiadásban forog közkézen s nyilván szerzünk 
be még egyet. Nincs nap nyolc év óta, mióta én őrzöm a könyvtárt, hogy Jókai kézben 
ne lenne. Utána jön Mikszáth, utána, akármilyen hihetetlen, Eötvös József s csak 
azután Herczeg Ferenc és Gárdonyi meg Rákosi Viktor egy-két kötete. Nálunk ter
mészetesen Tömörkény is az olvasottabb írók közé tartozik. 

Komoly munkákban a Műveltség könyvtára vezet, de csak két kötete : „Az 
Ember" és a „Technika Vívmányai", ezekből jó ha több példány van — a többi kötetek 
iránt nem érdeklődik senki. Ellenben a szociológiai munkák elég keresettek. 

Természetesen sok fordul meg azon, hogy kik az olvasók . . . [itt statisztikai 
kimutatás következik, majd] . . . iparos alig van (legfeljebb télen melegszik itt egy-egy 
pincérsegéd), földműves a könyvtár fennállása óta nem volt itt. 

Azt hiszem Kecskeméten is így fog kialakulni az olvasóközönség. Sok függ attól 
is, hogy tudja az embereket becsalogatni a könyvtár, a lehető legkevesebb copffal, s a 
lehető legtöbb udvariassággal, nem megnehezítvén, hanem minél kényelmesebbé tevén 
az olvasást. Nálunk sajnos nem a legideálisabb a rendszer, kissé korlátozva van az. 
olvasó a nézegetésben, a válogatásban, s nekem sincs módom ezen változtatni. Gon
dolom, s úgy is tudom : ez magyar szisztéma szerte az országban. 

Egyet mindenesetre ajánlok . . . : mentől több heraldikai és genealógiai munkát 
beszerezni s azután hozzáférhetővé tenni : ebben a demokrata világban nincsen azoknál 
kapósabb könyv." 

A lassan, de szüntelenül gyarapodó állomány — igaz, már nem fapolcozaton,. 
hanem a helyi gépgyárban készített, dr. ERDÉLYI Pál által tervezett kitűnő vasáll
ványzaton — tovább porosodott. 

Szólnunk kell egy félszeg kísérletről is. 
1909-ben „népkönyvtárat" létesítettek. A Városháza földszinti folyosójának 

egyik végét — mintegy 2 X 3 m-es területet — vasráccsal elkerítették. Ez az odu a 
raktár, a kölcsönző és olvasóhelyiség szerepét töltötte be. A berendezést illetően a& 
eredeti 11719/1909. számú ügyirat így intézkedett: „Utasítom a gazdasági osztályt, 
hogy abba egy hosszú asztalról és néhány egyszerű székről, mint felszerelésről gon
doskodjék." A könyvtárkezelő, KEREKES népiskolai igazgató, évi 130 F t kezelési díjat 
kapott. Ennek fejében vasárnap délutánonként a szánalmas állományból ki kellett 
„elégítenie" a „nép" könyvigényét. Mondanunk sem kell, hogy ez az intézmény a város 
szellemi életében semmiféle szerepet nem játszott. 

A könyvtár nyilvánossá tételét csak 1919-ben szorgalmazták újra. Az akkori 
könyvtáros feljegyzéseiből idézünk : „Az itteni Direktórium már a proletárdiktatúra 
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kezdetén sürgetni kezdte a városi könyvtárnak azonnal a legtágabb körben való nyil
vánossá tételét. Ez a sürgetés később is, egyre meg-megújult." Különféle okokon — 
SZILÁDY vonakodásán kívül az olvasóterem hiánya gátolta leginkább a terv megvaló
sulását — ez az elgondolás is meghiúsult, noha ezügyben a városban járt a Közoktatás
ügyi Népbiztosság könyvtári politikai megbízottja is. Annyit sikerült csak elérnie, 
hogy vasárnaponként társadalomtudományi könyveket adott ki helyben olvasásra a 
köny vt ár vezet ő. 

A Tanácsköztársaság helyi vezetői a felhalmozott szellemi kincseket minden 
erejükkel a nép művelése szolgálatába akarták állítani, ezt bizonyítja a következő irat : 

,,184/D A kecskeméti ref. kollégiumnak. 
1919 

A Direktórium kéri, hogy a könyvtáros közbejöttével szíveskedjék a kollégium könyv
tárát mielőbb megnyitni és közkönyvtárrá alakíthatóvá tenni, és ebben a tekintetben 
érintkezésbe lépni Szilády városi könyvtárigazgató elvtárssal, akit a Direktórium a 
könyvtárak megnyitásának a kérdésével megbízott. 
1919. III . 29 A Direktórium tagjai." 

1920-ban már másféle átiratot kézbesítettek. A város akkori helyettes polgár
mestere írásban javasolja az alábbi művek feltétlen beszerzését : PRESZLY : A magyar 
kir. csendőrség története, A magyar katona ezeréven át stb. Követelte a Move című lap 
előfizetését is . . . 

Az 1920-as évek közepe táján átmeneti javulás következett. Megszerezték 20 hold 
föld és 600 000 korona ellenében a neves halasi tudós, SZILÁDY Áron rendkívül becses 
magánkönyvtárának 4073 kötetét (ebből 130 RMK) és nagyértékű levelezését, majd 
a végső anyagi nyomorba jutott SZABÓ Dezső elárverezett gyűjteményének 280 kötetét. 
(A sok ládányi könyv évekig egy II . emeleti szobában porosodott.) 

A gazdasági helyzet romlásával párhuzamosan a könyvtár is egyre áldatlanabb 
körülmények között sínylődött. Az olvasóterem létesítésére vonatkozó kérelmeket 
sorra utasították vissza, megtoldva ilyen figyelmeztetésekkel : „Utasítom továbbá, 
hogy már az elemi előirányzatok összeállításánál számoljon a város igen súlyos anyagi 
helyzetével, és ennek megfelelően a kiadási tételeket a lehető legminimálisabb összegek
ben irányozza elő." 1945-ig — ilyen körülmények között — számottevő fejlődésről 
természetesen nem beszélhetünk. 

A közvetlenül a könyvtárügyre is jobb napokat hozó felszabadulás előtt súlyos 
kár érte az intézményt. Az egyik tanyára kiszállított könyvritkaságok — pótolhatatlan 
levéltári értékekkel együtt — elpusztultak. Súlyosbítja a bajt, hogy az 50-es években 
az akkori vezető nagymennyiségű, ma már beszerezhetetlen művet átadott más könyv
táraknak. (Többek között a nagyértékű SziLÁDY-gyűjtemény keleti vonatkozású részét 
az Akadémiai Könyvtárnak.) 

A jelentős állami dotáció segítségével az állomány — a veszteségek ellenére — 
50 000 kötetre szaporodott. Igaz, a rendelkezésre álló pénzt a könyvtár sűrűn változó 
vezetői nem mindig használták fel gondosan ; az összehasonlíthatatlanul nagyobb be
szerzési keret ellenére több az elmúlt években megjelent, értékes művet hiába keresünk 
az állományban. 

A rangban megnőtt (néhány éve az egész megye könyvtárügyét irányítja) s 
1953 óta KATONA József nevét viselő könyvtár 4000 olvasója több könyvet kölcsönöz 
ki ma egyetlen hét alatt, mint azelőtt félévszázados fennállása során összesen. 

HELTAI NÁNDOR 


