
A kezdet biztató, példaértékû

Szekszárd vezetõi 1958-ban úgy döntöttek:
korszerû, az igényeknek megfelelõ könyvtá-
rat építenek.1959-ben megkezdõdött az ala-
pozás Vas Zoltánnak, a Középülettervezõ
Vállalat építészének tervei alapján. Szakem-
berekkel is egyeztettek, Budapesten, a Szabó
Ervin Körben elismeréssel fogadták a há-
romszintes, a városképbe jól beilleszkedõ
könyvtár tervét.

Úttörõ feladat volt, ’45 után ez volt az el-
sõ könyvtári célra épült épület. (Ennek a ta-
pasztalatlanságnak a hátrányait alaposan
megszenvedtük késõbb. Kaposvárott 1964-
ben már, okulva a szekszárdi hibákból, más-
ként építkeztek.)

„Épül Szekszárdon a megyei könyvtár, s
ez nem átalakítás, nem adaptálás, hanem
könyvtári célra emelt új épület. A többi me-
gye bizonyosan követi majd a szekszárdi
példát […] A bátor kezdeményezés érdeme
azonban vitán felül Tolna megyéé […]” – ír-
ja Kéki Béla a Könyvtárosban.

1961 decemberében rengeteg meghívott
vendég örömére adták át az olvasóknak az
épületet.

A legnagyobb gondot a könyvtár tovább-
fejleszthetõségének, bõvítésének megoldat-
lansága jelentette, a berendezése sem volt
eléggé modern…

Ugye – idézve Póla Károlyt –, a büszke-
ség érzése tolakszik elõ, hogy elsõk voltunk
és példát mutattunk. Másokban a korabeli
alig-város képe ötlik fel, a húszezret el sem
érõ lakosságával és csak néhány emeletes há-
zával, három középiskolájával, egy fasori
kultúrházzal és a Wosinsky Mórtól örökölt,
de korszerû múzeummal. („A város, mint
egy álmos eb /hever a domb alatt” – Babits
Mihály, 1915)

(Mondták késõbb, hogy nem a gyorsan
kinõtt épület, hanem a szelleme tette a
könyvtárat a kultúra otthonává.)

Füstbe ment tervek

Gyors városi fejlõdés, iskolavárosi lét, igé-
nyek-kínálat?

1978: Elsõ bõvítési terv – Váczi Imre épí-
tész.

1980: Második – Váczi Imre.
1982. augusztus 5.: Elkészül a bõvítés be-

ruházási programja.
1986: A Tolna Megyei Tanács Tervezõ

Vállalata újabb költségvetést ad a könyvtár-
bõvítéshez (miközben a városrendezési terv-
ben a fõiskola mellett kapna helyet egy új
könyvtár; Köpeczi Béla miniszter látogatása
utáni javaslat).

1991. december 13.: Születésnapi ünnep-
ség a megyei könyvtárban (Luca széke kép-
letes átadása), megyei és városi vezetõk bi-
zonytalan és reménykeltõ nyilatkozata a
könyvtár méltó elhelyezésérõl.

1995. szeptember 28.: Megyei közgyûlési
határozati javaslat: hosszú távú program ki-
dolgozása a könyvtárépület bõvítésére.

1995: Magyar Bálint miniszter látoga-
tása a könyvtárban: „egyik fontos feladat 
a könyvtár bõvítésének megterveztetése”.

1996. október 24., Székesfehérvár: Or-
szágos értekezlet, korszerûtlen mûködési kö-
rülmények között dolgozó megyei könyvtá-
rak vezetõinek tanácskozása (Debrecen,
Eger, Gyõr, Kaposvár, Székesfehérvár, Szek-
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szárd, Szombathely, Tatabánya képviselõi-
vel). A leglehetetlenebb helyzetben Szek-
szárd tengõdik, elismerik: országos támoga-
tás kell.

1996 decemberében a városi önkormány-
zat felajánlja az építkezéshez a gyógyszertár
mögötti telket, a belsõ városmag megtisztítá-
sának megtervezésével párhuzamosan.

1996 decembere: A megyei önkormány-
zat egymillió forintot kap a kulturális tárcá-
tól a bõvítés tervének elkészíttetéséhez.

1997. március, április, május: Meghívá-
sos tervpályázat a megyei könyvtár bõvítésé-
re. Váczi Imre terve mellett Hegedüs Péter,
Vargacz Csaba pályázata nyer. (Címzett 
pályázati támogatásban nem részesült: 500
milliós beruházás, felajánlott önrész 25 mil-
lió, tisztázatlan tulajdonviszonyok az építke-
zéshez a könyvtárépület mellett???)

1998. február: Szûkített bõvített terv, vi-
ták, az önkormányzati szándékok mássága, a
Széchenyi u. 53. számú ház kisajátítása ké-
sik, a pályázat beadása elmarad. Esélyesek
voltunk…

1998: Szakdolgozat – Földesi Zoltán: a
szekszárdi fûtõmû (Augusz I. u.) helyén
könyvtár, a város tárgyalt róla, nem tartják
megfelelõen megközelíthetõ helynek.

1999: Viták, egyeztetések, tárgyalások
sorozata, bizottságok, megyei és városi ön-
kormányzat, politikusok között. Pályázni
kellene: eladó az 53.sz. épület, meg kell ven-
ni, önrésznek is számít, országos egyeztetés
alapján prioritást élvezhetnénk a címzett tá-
mogatás elnyerésében. Van terv, a költségve-
tési árak magasak, készülünk… A megyei

önkormányzat elnöke váratlanul nemet
mond a támogatási igény beadására: „Tolna
megye nemzeti színháza épülne 4000 négy-
zetméteren, más megoldást kell keresni, több
intézmény gondját meg kell oldani.” Hihetet-
len csalódás…

Érdekesség: Bonyhád városa felajánlja:
legyen ott a megyei könyvtár, ad telket(?), a
Hermann-Niermann Alapítvány is szívesen
támogatná egy korszerû könyvtár létrehozá-
sát Szekszárdon.

2000. január: Helykijelölési tanulmány-
terv a megyei önkormányzat kérésére (Lajtai
Zoltán építész munkája).

2000: Tervek készülnek ötszintes épület-
tel a könyvtár, a levéltár és a Humán Szolgál-
tatók Központja elhelyezésére a megyei ön-
kormányzat hivatala mögötti telken (tervezõ
Lázár Antal, Szécsi Zoltán). Ötmilliárd, be-
lefoglalták a megyeháza felújítását, oda köl-
tözött volna az önkormányzati hivatal.

2001: A városközpontból kiköltözne, a
nyomda felajánlja épületét. A tervpályázatot
Sulyok Balázs, Zámbó Ildikó, Földesi István
nyeri tervével (könyvtár, levéltár).

2003 áprilisa: A fõiskolai karral közös
könyvtár épületére, a megyei könyvtár épü-
letének bõvítésére készül tervpályázat
(MATESZ: Felcsuti László, Hegedüs Péter).

2005: Egyéni javaslat (Balázs Csaba volt
városi fõépítész) a SZÜV székház könyv-
tári célú átalakítására (kb. 800 millió – a me-
gye nem tudja beadni pályázatként, nem is
akarja).

2006 áprilisa: Megyei közgyûlési határo-
zat: a laktanya déli részét értékesítik, az
északi részen könyvtár, levéltár, konferencia-
központ épül (az elõzetes terveket Frey 
Tamás, a Dél-dunántúli Regionális Zrt. veze-
tõje készíti, a szakmai program már elõtte,
2005-ben megfogalmazódik).

2007: Szakmai program kidolgozása a
Pannon Tudományegyetem Illyés Gyula Fõ-
iskolai Karával közösen könyvtárépítésre –
az AGORA programhoz csatlakozva. Fõis-
kola, E-épület (Szent István tér).

2008: Tanulmányterv, E-épület (megyei,
városi, fõiskolai könyvtár). Nyertes pályázat:
Hodossy László, Földesi Zoltán, Máté Já-
nos). A programba csak városi intézmény-
ként „fért” volna bele a könyvtárépítés, a
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megyei önkormányzatra háruló önrész is na-
gyon magas lett volna). Maradt a mûvelõdé-
si ház és a mûvészetek háza felújítása (sok
készülõdés, szakmai program, egyeztetés
után újabb szakmai, de nagyon sok városla-
kóban is megfogalmazódó s tartósan befész-
kelõdõ csalódás).

Szakmai programok a tervezéshez

1995-tõl szinte minden évben készült, éven-
te több is. Idõ, felkészülés, izgalom,
várakozás…

Mindig kérték és elfogadták a vélemé-
nyünket az önkormányzati vezetõk, az építé-
szek, a pályázati támogatások elbírálásánál
elismerték szakszerûségünket.

Szakmai trendek, használói igények,
„dolgozószoba”, munkahely, szolgáltatások
megújulása, változása, modern infrastruktú-
ra, az élethosszig tartó tanulás színhelye, 
információs központ, közéleti fórum, közös-
ségfejlesztési, közösségépítési funkciók, kö-
zösségi hely, a találkozások háza (hazai és
külföldi tapasztalatcserék összegzése, hasz-
nosítása).

Stílusváltások, szakmai újdonságok, diva-
tos és indokolt szervezeti összevonások. Mi-
nek, kinek feleljünk meg?

Az öregedõ épület mûködtetése

A szakmai színvonal megtartása – erõn felü-
li feladat a súlyos épületgondok kényszerû
hárítása az örökös költözködések között
(mégis magunkénak mondhattunk országos,
példaszerû szakmai sikereket).

Az öregedõ épület pusztult, újabb és
újabb épületrész kapcsolódott, bérlõdött
hozzá. Toldások-foldások, életveszélyes
helyzetek, például az 1999. évben: fertõzõ
penész, vizesedés, tó az alagsorban – uszo-
da! –, 90 cm-es víz, veszélyes villanyháló-
zat, a bezárás fenyegeti az intézményt, elõtte
födémbeszakadás… Egy elvarázsolt kastély
a mesében, de a valóságban?

Mentések, pakolások, átalakítások – nya-
rak mentek rá. Egy-egy szebb, kulturáltabb
részleg használatba vételének átmeneti örö-
me. Remények és reményvesztések, feladni
sohasem volt szabad…

Nagyobb összeg sosem állt rendelkezé-
sünkre az állagmegóvásra, hiszen „úgyis lesz
majd bõvítés vagy új könyvtár”.

Közben gazdaságtalan a mûködtetés, fe-
lesleges pénzkidobások, kényszerlépések…

Miért nem sikerült?

Pénzhiány 
A beadott pályázatoknál: kevés önrész,

rendezetlen tulajdonviszonyok a szomszédos
épületeknél, politikai játszmák, háttér-infor-
mációk, érdekek, elmaradt a megfelelõ hely
kijelölése-fenntartása a városközpontban,
más prioritások jöttek számításba, mega-
lomán, irreális terv, a látszólag együttmûkö-
dõ felek meghátrálása, nemet mondása (le-
véltári osztályvezetõ, pécsi rektor…), a fenn-
tartó önkormányzat(ok) bizonytalanságai.

A városrendezési tervek hiányosságai, 
a fejlesztések aránytalanságai.

Nagyon határozott állásfoglalás hiánya a
kulturális tárca vezetõiben a méltatlan hely-
zetben levõ könyvtárak felzárkóztatására.

A mi kiszolgáltatottságunk, alkalmazko-
dás a változó önkormányzati vezetéshez,
elképzeléshez… annyira akartuk.

Lobbizás
Szinte mindenki segítségére vártunk, szá-

mítottunk: miniszterek, országgyûlési képvi-
selõk, nagykövet, kultúrattasé.

Minden megyei elnök megválasztásakor
elsõ nyilatkozataiban a megyei könyvtár el-
helyezését jelölte meg az egyik legfontosabb
feladatnak.
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Vidéki polgármesterek lobbizása mellet-
tünk: 2000-tõl 2005-ig majd’ harminc felújí-
tott vagy új könyvtárat adhattunk át közsé-
gekben, utána a mozgókönyvtári ellátás
megszervezése hozott újabb fejlesztéseket,
komoly korszerûsítéseket – de milyen a me-
gyei, a központi, a szolgáltató könyvtár? –
kérdezték.

Mindenki akarta – látszólag…

Veszteségek

Számszerûségében (szerény számítással)
500 ezer potenciális látogató elvész az új,

szép, korszerû épület hiányában (öt–hét év
alatt valahol persze találtak helyet és elfog-
laltságot), utcán, kocsmákban, áruházakban,
más városokban, utazással).

Generációk nõttek fel a korszerûtlen
könyvtárkép élményével, hiába voltak színe-
sek a szolgáltatások és a programok.

Szekszárdon egy könyvtár volt, ami nem
jellemzõ a nagyobb városokra.

A legnagyobb: szellemiségben, tudásban,
közösségépítésben, „mert kell egy hely”, az
épület meghatározó! Sokkal többet tehettünk
volna a kényelmes városi létért, a közjóért…

Mentális veszteségek
Olvasóban reménykedés, várakozás, kö-

zös örömök, csalódás. (Az egyik olvasónk
felajánlotta az épületbõvítéshez a Bezerédj
utcai házát.)

(Mészöly Miklós gyakran látogatott el
hozzánk. Õ szerette az épület hangulatát. Azt
mondta: olyan, mint egy párizsi antikvárium
– tréfált.)

Traumák a könyvtárvezetésnek, 
a könyvtárosoknak

Várakozások, felesleges munkák, ame-
lyek megbetegítik a testet, lelket, hitek és 
remények, rossz munkafeltételek, egészség-
ügyi veszélyek, lehetetlenül széttagolt raktá-
ri rendszer, a számítógépes fejlesztések, a
munkarend megszervezésének bonyolultsá-
ga, az új szolgáltatások bevezetésének ne-
hézségei, a zsúfoltság a rendezvényeken –
olyan sokszor szégyelltük magunkat!

Elmaradt a „beruházás a jövõbe”… Hihe-
tetlenül sok kezdeményezés, akarat volt az
építészekkel közösen.

Végezetül: a szép kezdethez méltó befejezés

2011 októberében született egy határozott
ajánlás a szekszárdi könyvtár-építészeti szim-
póziumon az összefogásra, a közeljövõbe te-
kintve: teremtõdjön meg az új, korszerû, a
helyi közösség igényeihez igazodó, tökéletes
infrastruktúrával rendelkezõ könyvtár, infor-
mációs központ, közösségi hely, a találkozá-
sok háza (hogy a város megtartó erejét is nö-
velje), egy olyan intézmény, amely a harma-
dik hely az otthon, a munkahely után. ■
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