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Redl Károly

150 éves az Országgyűlési Könyvtár1

A Képviselőház 1868 novemberében döntött az Országgyűlési Könyvtár megalapí-
tásáról. A tanulmány röviden bemutatja a könyvtár 150 éves történetének főbb ál-
lomásait. Az eredetileg zárt, kizárólag a képviselőket kiszolgáló könyvtár az ’50-es 
években hogyan került leválasztásra az Országgyűlés szervezetéről és hogyan vált 
nyilvános országos szakkönyvtárrá, majd a rendszerváltozást követően Szabad 
György házelnök hogyan állította helyre az Országgyűlés és az Országgyűlési 
Könyvtár „történelmileg kialakult szerves kapcsolatát”. Bemutatásra kerül a 
könyvtár utóbbi években történt fejlesztése is.

A Magyar Országgyűlés könyvtárát 150 éve, a törvényhozó munka támogatására 
az 1868-as házszabályban hozta létre a Képviselőház. A házszabály 215. pa-
ragrafusa írta le először, hogy : „A Ház, tagjainak használatára könyvtárt állít, 
melybe azon könyvek, nyomtatványok, vagy egyéb kiadványok szereztetnek meg, 
melyek a törvényhozási munkálkodásnál szükséges adatokat tartalmaznak”. 

Természetesen hosszú folyamat során érlelődött a szándék, hogy a képvi-
selőknek könyvtárat alapítsanak.

A könyvtár alapításához vezető út főbb állomásait megismerhetjük Takáts 
Sándor piarista szerzetes, képviselőházi levéltárnok munkásságából. Takáts, aki 
közel 30 éven át dolgozott az Országgyűlési Könyvtárban, kutatóként foglalkozott 
a könyvtár történetével is. Emlékét ma márványtábla őrzi munkahelyén, a könyv-
tár déli toronyszobájában.

Takáts következőképpen idézi fel a kezdeteket. Köztudott dolog volt, hogy a 
reformkori pozsonyi országgyűlésekre sok fiatalt küldtek a megyék, a királyi vá-
rosok és a gazdagabb főurak. A cél az volt, hogy ezek a fiatalok képezzék magukat 
és ezáltal egyszer az országgyűlések hasznos követei lehessenek. Néha a Pozsony-
ban tartózkodó országgyűlési ifjaknak a száma az ezret is meghaladta.

Az országgyűlési ifjak tevékenységüknek olyan működési keretet kívántak 
kialakítani, amely alkalmas különböző összejövetelek megtartására, egyes témák, 
elsősorban politikai kérdések megvitatására. Szerettek volna ezért Pozsonyban 
egyesületet alapítani. Kikérték a korszak legjelesebb országgyűlési képviselői, el-
sősorban Deák Ferenc és Kölcsey Ferenc tanácsát. Deák és Kölcsey nem akarta, 
hogy a fiatalok veszélybe sodorják magukat, ezért azt tanácsolták nekik, hogy a 

1 Az Országgyűlési Könyvtár alapításának 150. évfordulója alkalmából 2018. november 6-án 
rendezett ünnepi konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata.
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politikai célú egyesület helyett „Társalkodási Egyesületet” alapítsanak, melynek 
célja a művelődés. Ezt a célt az alapszabály szerint a finomabb társalgás gyakorlá-
sával, tudományos művek olvasásával és különböző témák megvitatásával kíván-
ták elérni. Deák és Kölcsey úgy gondolta, hogy egy ilyen egyesület létrehozását 
politikailag nem lehet kifogásolni.

Azt hogy milyen légkörben is került sor az Egyesület létrehozatalára, jól il-
lusztrálja a titkosrendőrség vezetőjének feljegyzése, amit miniszterének írt 1833 
januárjában:

A jelentés szerint: „A magyar ifjúság egyetlen országgyűlésen sem volt olyan 
durva, politikai téren gonosz és egzaltált, mint most. Magyar hadsereget, magyar 
tisztikart és magyar királyt követelnek az ifjak, akik különben a lengyeleket is él-
tetik és a Rákóczi-indulót levetett kalpaggal hallgatják!” 

Ezért bár az Egyesület 1834-ben létrejött, de a szüntelen politikai támadások 
miatt, hol megszűnt, hol újjáalakult. A titkosrendőrség folyamatosan jelentett az 
országgyűlési ifjak tevékenységéről, így például 1843-ban felküldte az Egyesület 
alapszabályát a rendőrminiszternek. A jelentésben ezt olvashatjuk a könyvtár 
előzményeiről: 

„Az olvasókörnek két könyvtárőre van, a könyvtárból egyszerre csak egy 
könyvet szabad kivinni, azt, aki a kölcsönvett könyvet három nap alatt vissza nem 
hozza, minden napra hat forint bírsággal büntetik.” 

Az idézett időszakban az Egyesület elnöke Eötvös József volt.
Ekkoriban fogalmazódott meg először, egy kifejezetten a politikusok számá-

ra létrehozandó könyvtár igénye.
Az olvasóköröket szervező országgyűlési ifjúságból sokan később vezető po-

litikusok, országgyűlési képviselők lettek, akik természetesnek vették, hogy mun-
kájukat könyvtár segítse.

Így érthetjük meg igazán, hogyan kerülhetett sor a Képviselőházi Könyvtár 
megalakítása érdekében tett hivatalosnak tekinthető első lépések egyikére 1849. 
június 26-án. Ezen a napon Almásy Pál, a Képviselőház alelnöke kinevezte Vasvá-
ry Károlyt, „a képviselőház könyv- és alirattárnokává”. Érdekes módon ezen a na-
pon egy másik, a szabadságharc szempontjából nagyon fontos katonai döntés is 
születik. Ekkor határozza el a minisztertanács, hogy a magyar hadsereg fő erőit 
Komáromnál fogja összpontosítani, a Haynau táborszernagy vezette császári fő 
erőkkel szemben. Világosan láthatjuk tehát, hogy a kiélezett politikai, katonai 
helyzet ellenére is fontosnak tartották a könyvtár ügyét. A felgyorsult katonai és 
politikai események következtében azonban a könyvtár ekkor még nem jött létre. 

A forradalom leverése után hosszú időre lekerült a napirendről a Képviselő-
házi Könyvtár megalapításának gondolata. Az idő múlásával a magyar polgáro-
sodás helyzetét talán az jellemezte leginkább, hogy a jövőt egyre többen kompro-
misszumos módon képzelték el. Eötvös József, aki korábban az országgyűlési ifjak 
olvasókörének elnöke volt, 1850-ben már úgy vélte, hogy Ausztria segítsége nél-
kül a magyar polgárosodás, a fenyegető nemzetiségi és szociális problémák miatt, 
eleve kudarcra van ítélve. 
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Valóban, az 1867-es kiegyezés következményeként jöhetett ismét szóba a Kép-
viselőházi Könyvtár alapításának a gondolata. A Ház ugyanis még 1866 áprilisá-
ban a házszabályok módosítása feladatával egy bizottságot bízott meg. Ez a bizott-
ság tett javaslatot arra, hogy a törvényhozási munkálkodás megkönnyítése céljá-
ból egy könyvtárat kellene felállítani, ennek figyelembevételével, hozta meg a 
Ház 1868. november 6-án a könyvtár alapítására vonatkozó döntését.

A következő év decemberében Simonyi Ernő képviselő szóvá is tette a Ház 
ülésén: „már négy esztendeje, hogy az országgyűlés ülésez és akár egy törvény-
könyvre, de csak egy naptárra is legyen szüksége valamely képviselőnek, azt 
megtalálni nem lehet. Én tehát kérem a Tisztelt Házat, méltóztassék intézkedni 
aziránt, hogy ezen könyvtár mielőbb felállíttassék.” Somssich Pál házelnök erre 
azt válaszolta, hogy a Házban nincs alkalmas helyiség, de már béreltek egy szobát 
a Nemzeti Múzeum épületében. Erre az épületre azért esett a választás, mert a 
Sándor utcában (mai Bródy Sándor utca) működött a Képviselőház, a mostani 
Olasz Intézet helyén, tehát fizikailag nagyon közel volt így a képviselőkhöz a 
könyvtár. A múzeum kijelölt szobájában mindössze kb. 1000 kötetet tudtak 
elhelyezni, ezért néhány hónap elteltével máris új helyszín után kellett nézni. Így 
került sor arra, hogy kibéreljék a Sándor utcában az ún. Luby-házat, ahol 1873-ig 
működött a könyvtár. Ebben az időszakban még levéltárnok, írnok, illetve napidí-
jas segéderők végezték el a könyvtári teendőket. Az évente megszavazott könyv-
tári költségvetés lehetővé tette, hogy a könyvtár gyűjteménye rohamosan gyara-
podjon, 1873-ban már 7505 kötetre nőtt az állomány. Ghyczy Ignác képviselő 
örökösei a Képviselőháznak ajándékozták apjuk 14 500 kötetes könyvtárát, amit 
azonban hely hiányában csak 1873 második felében kezdtek feldolgozni. 1873-tól 
ismét a Képviselőház adott otthont a könyvtárnak. A Könyvtári Bizottság döntött 
arról, hogy a Ghyczy-könyvtár egy részét a Képviselőház társalgójában és ebédlő-
jében helyezzék el.

Már 1873-ban megjelent a könyvtár gyűjteményének nyomtatott katalógusa. 
A könyvek „betűszerinti”, és „szakszerinti lajstroma” fontos munkaeszköze volt a 
könyvtárosoknak, és a törvényhozás tagjainak egyaránt. Az első könyvtárnok ki-
nevezésére 1875-ben került sor. Bassó Ármin egy személyben volt a könyvtár fele-
lős vezetője, gyarapítója, rendezője, és a gyűjtemény iránt érdeklődő, kölcsönző 
képviselők kiszolgálója. (Mikszáth Kálmán „A derék Bazsó” című nekrológjában 
megörökítette az első könyvtárnok személyét.)

A könyvtár megalapításától kezdve a Magyar Országgyűlés hivatali szerve-
zetének egységeként működött, hármas felügyelet alá tartozott: irányítását a Kép-
viselőház állandó bizottságaként működő Könyvtári Bizottság, és végső fokon a 
Képviselőház plenáris ülése látta el. A Könyvtári Bizottság rendszeres ülésein a 
képviselők megvizsgálták a könyvtár helyzetét, feladatait, és azok végrehajtását, 
ugyanakkor meghatározták a következő időszak tennivalóit és annak költségve-
tési-pénzügyi kereteit. Folyamatosan figyelemmel kísérték és ellenőrizték a 
könyvtár munkáját, állást foglaltak és határozatot hoztak a jelentősebb szakmai, 
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személyi és gazdasági-pénzügyi kérdésekben. A Könyvtári Bizottság tevékenysé-
géről és a könyvtárról időszakonként jelentést tett a Képviselőháznak. 

A Képviselőházi Könyvtár alapvető feladata a törvényhozók munkájának, 
kulturális-tudományos érdeklődésének támogatása volt, így főként jogtudományi 
és történettudományi műveket gyűjtött. Az intézmény nagy arányban kölcsönzött 
gazdag tudományos állományából a képviselőknek, de természetesen a szépiro-
dalmi igényeiket is kielégítette.

1878-ban a könyvtár cserekapcsolatot hozott létre a belga, német, osztrák, po-
rosz, svéd, olasz, norvég, dán, francia és a horvát parlamenttel, 1881-ben az angol 
alsóházzal, 1884-ben pedig az Amerikai Egyesült Államok kongresszusával. 

A könyvtár egyik első jelentős igazgatója Küffer Béla volt. 1884-től két évtize-
den át vezette a könyvtárat, melynek során céltudatos és következetes munkával, 
a tudományosság és a szorgalom ötvözésével, a törvényhozás intenzív támogatá-
sával „a szakkönyvtárak között mintakönyvtárrá” fejlesztette, és „európai színvo-
nalra emelte” az intézményt. Vezetésével 1892-ben elkészítették a könyvtár első 
cédulakatalógusát is. Ez jelentette alapját az 1894-ben kiadott (az 1866 és 1893 kö-
zötti időszakban beérkezett műveket tartalmazó) kötetkatalógusnak is. A könyv-
tár állománya erre az időszakra közel 33 000 kötetre nőtt. 

A Képviselőház 1893-ban fogadta el Ugron Gábor erdélyi képviselő indítvá-
nyát, amelynek következtében megindulhatott a régi magyar országgyűlési doku-
mentumok beszerzése. Ez a munka több évtizeden át zajlott, és az így kialakult 
állomány képezte a később létrehozott Magyar Parlamenti Gyűjtemény alapjait.

Időközben megkezdődött a mai Országház építése is. Steindl Imre az épület 
központi részén tervezett tágas teret a könyvtár számára. A Képviselőház Könyv-
tári Bizottsága folyamatosan figyelemmel kísérte az építési és berendezési mun-
kálatokat, a könyvtár majdani elhelyezésének körülményeit.

Apponyi Albertnek, a Képviselőház elnökének (aki a Könyvtári Bizottság el-
nöke is volt) vezetésével 1902 márciusában helyszíni szemlét tartottak a könyvtár 
számára tervezett helységekben. Apponyi a Ház augusztusi ülésén be is jelentette, 
hogy az 50 000 kötetesre bővült könyvtár sikeresen beköltözött az új Országházba.

A két háború közötti időszak könyvtárigazgatója Nagy Miklós volt. Ő a Kép-
viselőházi Könyvtárban töltött 34 évéből 22 évig volt a könyvtár vezetője. Tudo-
mányos színvonalra emelte az intézmény munkáját, személyiségét nagy tudás és 
szerénység jellemezte. Munkatársaihoz jó kapcsolat fűzte: egyszerűsége, huma-
nizmusa, segítőkészsége a tudományos kutatás hangyaszorgalmával párosult. 
Bibliográfusi tevékenysége is jelentős: az ő szerkesztésében jelent meg a Képvi-
selőházi Könyvtár 1912. és 1913. évi gyarapodásának katalógusa, valamint a 
könyvtár 1929-es és 1932-es katalóguskötete is. 

A könyvtár gyűjteménye gyarapításának ugyancsak fontos mozzanata volt 
az 1922-es év, amikor Klebersberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter tör-
vényjavaslatot nyújtott be, arról, hogy a könyvtár minden magyarországi nyom-
tatványból ingyenes köteles példányt kapjon. Különösen is figyelemre méltó volt 
az indoklás, amely lényegileg így szólt: olyan kevés pénze van a könyvtárnak, 
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hogy azt a keveset, amije van, fordítsa a külföldi szakirodalom beszerzésére, a 
magyar nyomdatermékeket pedig kapja meg ingyen.

A könyvtár folyamatosan gazdagodó gyűjteménye számos olyan könyvet, 
sajtóterméket, országgyűlési dokumentumot birtokolt, amely más magyarországi 
könyvtár állományában nem volt megtalálható, így egyre több kutató, egyetemi 
tanár, minisztériumi munkatárs, a korabeli szóhasználattal „idegenek” kértek en-
gedélyt a könyvtár használatára. Számukra 1934. október 19-én nyílt meg két olva-
sóterem. A statisztikák azt mutatják, hogy az „idegenek” könyvtárhasználati gya-
korisága a harmincas években háromszor, négyszer nagyobb volt, mint a képvi-
selőké. 

A Könyvtárról beszélve megkerülhetetlen kérdés, hogyan is használták a 
képviselők akkoriban az általuk oly gondosan kezelt gyűjteményt. 

Küffer Béla könyvtárigazgató a következőképpen látta a helyzetet 1894-ben: 
„A törvényhozó a dús közéletnek változatos szükségei szerint olvas. Még nem 
írtak valamely új kérdésről, a Képviselőház könyvtárában már keresik irodalmát, 
éspedig a legújabb könyveket, s a többi parlamentnek a legutolsó vitáit róla […] 
aztán többnyire sürgősen kell, ami kell […] Sürgős intézkedés szükségessége 
merült fel valamely kérdésben; holnapra kell véleményt mondani a pártvezérnek: 
hogyan is áll ez a dolog? Vagy pedig: egy óra múlva fog elhangzani a beszéd; még 
egy idézetet, egy adatot kell frissíteni, egy tényt kiszínezni, egy érvet kiélesíteni. 
Kell az adat, és pedig most, és ha nincs meg, […] nem ér akkor az a könyvtár any-
nyit se mint azok a silány rongyok, amikből készült. Ha nincs az a fegyver, ami 
éppen kell, rossz akkor az egész fegyvertár.” 

Az 1945 után érvényesülő kultúrpolitika és a parlament szerepének változása 
következtében a könyvtár egyre hosszabb nyitva tartással várta az olvasóközön-
séget. Trócsányi György igazgató a Könyvtári Bizottság ülésein többször síkra 
szállt a zárt jellegű könyvtár nyilvánossá tétele mellett, mert világosan látta, hogy 
ez a jövő útja. 1949-ben felgyorsultak az események, 1950. szeptember 1-jén már 
naponként 10 órától 20 óráig korlátozott nyilvánossággal üzemelt az intézmény, 
majd 1953-ban Vértes György igazgató vezetésével, mint „politikai alapkönyvtár, 
teljes nyilvánosságú tudományos közkönyvtár”, kezdte meg új időszakát. Ekkor 
véget ért az Országgyűléssel fennálló szervezeti kapcsolat, a továbbiakban az in-
tézmény a kultuszminisztérium felügyelete alatt működött. A rendszerváltozás 
hatására 1990 októberében Szabad György, az országgyűlés elnöke és Andrásfalvy 
Bertalan művelődési és közoktatási miniszter megállapodást írt alá arról, hogy 
1991. január 1-jével „helyreállítja az Országgyűlés és az Országgyűlési Könyvtár 
történetileg kialakult szerves kapcsolatát”.  Az intézmény a törvényhozás könyv-
táraként is megőrizte nyilvános közkönyvtári és országos tudományos szak-
könyvtári feladatait. A képviselők munkájának könyvtári tájékoztatási 
eszközökkel való segítése érdekében 1991 májusában megalakították a Képvise-
lő-tájékoztatási Osztályt. Az új szervezeti egység feladata, hogy információval és 
dokumentumokkal lássa el a képviselőket és szakértőiket, a frakciókat, a bizottsá-
gokat, valamint a hivatal dolgozóit. 2010-től Képviselői Információs Szolgálat (In-
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foszolg) néven, speciális könyvtári és információs szolgáltatások nyújtásával foly-
tatta munkáját az Országgyűlési Könyvtárban egészen 2014 januárjáig, amikor ki-
vált a Könyvtárból és önálló szervezeti egységgé, főosztállyá vált. 

Kövér László házelnök 2012-ben bizottságot hozott létre az Országgyűlési 
Könyvtár megújítása és jövőjének formálása érdekében. Az Országgyűlés Hivata-
lának vezetőiből és külső könyvtári szakértőkből álló bizottság javaslatai alapján 
a könyvtárban nagyarányú állományapasztás és ezzel párhuzamosan jelentős 
léptékű idegen nyelvű szakkönyvgyarapítás zajlott. Mindezzel egy időben került 
sor a nagy olvasóterem Steindl Imre eredeti tervével megegyező rekonstrukciójá-
ra is. Az átépítés következtében az olvasóterem befogadóképessége nőtt, a kézi-
könyvtárban elhelyezett, szabadpolcról elérhető kötetek száma megtöbbszöröző-
dött. Az Országgyűlési Könyvtárat különlegessé tevő különgyűjtemények (ENSZ 
Letéti Gyűjtemény, Európai Unió Letéti Gyűjteménye, Magyar Parlamenti Gyűjte-
mény, Külföldi Parlamenti Gyűjtemény) itt kaptak helyet, így minden gyűjtemény 
a könyvtár teljes nyitvatartási ideje alatt kutatható. 

Az utóbbi években a könyvtár jelentős lépéseket tett állományának digitali-
zálása területén is. A Digitalizált Törvényhozási Tudástár projekt során több mint 
5000 kötet jogi, közigazgatási, történettudományi, nemzetpolitikai és országgyű-
lési szakirodalom került digitalizálásra, összesen 2 millió oldal terjedelemben. A 
digitalizált művek szerzői jogi szempontból már nem védett részét online módon 
is hozzáférhetővé tette a könyvtár. A projekt részeként parlamenti dokumentu-
mok (muzeális jegyzőkönyvek és irományok) is digitalizálásra kerültek, mintegy 
150 ezer oldal terjedelemben, az anyag online módon hozzáférhetővé vált a nagy-
közönség számára.

Az Országgyűlési Könyvtár 150 éves működésének tapasztalati bázisán és a 
nemzetközi könyvtári trendek figyelembevételével igyekszik gyűjteményét és 
szolgáltatásait úgy fejleszteni, hogy mind az országgyűlési képviselők, mind a 
nyilvános olvasóközönség számára kiemelkedő színvonalú könyvtári és informá-
ciós ellátást biztosítson folyamatosan. 

Kulcsszavak: Országgyűlési Könyvtár, Országgyűlés nyilvánossága, könyvtár-
történet
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