
A KSH Könyvtár nemcsak Magyarorszá-
gon jelentõs köz- és szakgyûjtemény, ha-
nem európai viszonylatban is kiemelke-
dik statisztikai állományával, amelynek
legfontosabb beszerzési forrása a nem-
zetközi csere. A tanulmányban beszá-
molunk a könyvtár nemzetközi állo-
mányrészét megalapozó cserekapcsola-
tok történeti alakulásáról, valamint a 
jelenben felmerülõ kihívásokról és lehe-
tõségekrõl. 

Már az 1848–49-es szabadságharc so-
rán létrehozott statisztikai hivatalnak is
volt könyvtára, azonban sajnos se az állo-
mány, se katalógus nem maradt fenn. Így
a jelenlegi KSH Könyvtár alapjait a sta-
tisztikai hivatallal együtt 1867-ben rak-
ták le. A hivatal 1871-es önállósodása,
majd az 1897-es második statisztikai tör-
vény jelentõs lökést adott az intézmény
és könyvtára fejlõdésének. Mivel a hiva-
talnak a kezdetektõl feladata volt nem-
zetközi összehasonlítások elvégzése,
ezért a könyvtár gyûjtõköre sem szorít-
kozhatott kizárólag a magyar viszonyo-
kat bemutató adattárakra. 

Findura Imre, a hivatal elsõ könyvtár-
noka, már az elsõ évben megindította a
nemzetközi cserekapcsolatokat. 1867–68-

ban 35 kiadvány érkezett külföldrõl, el-
sõsorban bécsi, drezdai, brémai és továb-
bi német hivatalok jóvoltából. 1897-ig a
magyar statisztikai hivatalnak a megfele-
lõ elhelyezésre szolgáló helyiség híján
tízszer kellett költöznie. Az áldatlan álla-
potok mégsem akadályozták meg azt,
hogy a könyvtár nemzetközi cserekap-
csolatai egyre kiterjedtebbek legyenek.
Az elsõ években a német nyelvterület sta-
tisztikai intézményeire – Bécs, Drezda,
Bréma, München, Berlin, Lipcse –, majd
1870-tõl teljes Európára kiterjedtek 
a kapcsolatok, így vált cserepartnerré a
francia, a portugál, a spanyol, az olasz, 
a holland, a finn és a román statisztikai
hivatal. 

A magyar statisztika a történelmi ese-
mények miatt csak késõn kezdhette meg
intézményi szintû mûködését. Annál 
nagyobb energiával kezdték meg szerep-
lésüket a kor magyar statisztikusai a
nemzetközi tudományos életben: részt
vállaltak a nemzetközi statisztikai kong-
resszusokon, amelyek kilencedik ülését
1876-ban Budapesten tartották. A ma-
gyar statisztika 1945-ig terjedõ „arany-
kora” a cserekapcsolatokra is jó hatással
volt. Nemcsak azért, mert más országok
kiemelten figyelemmel kísérték a magyar
eredményeket, hanem azért is, mert a
magyar statisztikai kiadványok jelentõs
része németül és franciául is megjelent,
ami kiváló cserealapot biztosított a kül-
földi intézmények viszonylatában. 
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Az 1897. évi második statisztikai tör-
vény megújította a magyar statisztikai
rendszert. A törvény végrehajtási rendel-
kezése a hivatal saját hatáskörébe utalta a
cserepéldányok számának megállapítá-
sát. A cserekapcsolat megindítása a hiva-
tal igazgatójának jogköre volt, aki a
könyvtárnok javaslata alapján dönthetett
a kapcsolat megindítása felõl. Az ezer-
nyolcszáznyolcvanas években már nem-
csak statisztikai hivatalokkal, hanem 
további intézményekkel – minisztériu-
mokkal, tudományos társaságokkal, ku-
tatóintézetekkel – is létesültek cserekap-
csolatok. Az ezernyolcszázkilencvenes
évekre pedig kiépült a statisztikai hivatal
teljes világot átfogó cserekapcsolati há-
lózata, ami már Japánnal, az Amerikai
Egyesült Államokkal, Oroszországgal és
Ausztráliával is rendszeres kapcsolatot
jelentett. Findura Imre 1896-os nyugdíja-
zásakor olyan könyvtárat hagyhatott hát-
ra, amely az egyes országok évkönyvei-
bõl, illetve népszámlálási anyagaiból
pompás nemzetközi gyûjteményt kínált a
hivatal munkatársainak és az érdeklõdõ
kutatóknak. A második statisztikai tör-
vény rendelte el a statisztikai hivatal szá-
mára a köteles példány biztosítását, ami
napjainkig megilleti az intézményt. En-
nek köszönhetõen fejlõdött a könyvtár
napjainkra a könyvtárközi kölcsönzés
egyik biztos bázisává Magyarországon,
amely a teljes kötelespéldánysorból biz-
tosítja a hozzáférést az egész országban. 

Az elsõ világháború rövid megtorpa-
nást eredményezett a cserekapcsolatok
terén. 1918-ban szinte kizárólag a szövet-
séges országokból és a semleges északi
államokból érkeztek cserepéldányok. 
A háborút követõ elsõ években a könyv-
tár igyekezett feléleszteni az elhalt kap-

csolatokat, sõt: újakat is kezdeményezett
Dél-Amerika országaival. Az európai 
országok közül néhányan visszamenõle-
gesen pótolták a háború miatt el nem kül-
dött cserepéldányokat. Az ezerkilenc-
százhúszas és ezerkilencszázharmincas
években a cserekapcsolatok helyreálltak,
és már olyan országok is partnerekké vál-
tak, mint Kuba, Chile vagy Kína. 

A második világháború és az azt kö-
vetõ évtized jóval nagyobb károkat oko-
zott a cserekapcsolatokban. 1944-ben
szinte kizárólag semleges országok, illet-
ve Németország és Olaszország küldtek
kiadványt a könyvtár számára. 1946-ban
elsõként a régió országaival állították
helyre a cserekapcsolatot. Az 1948 és
1953 közötti idõszak cseppet sem kedve-
zett a nemzetközi cserének. A második
világháború nagy törést okozott a hivatal
kiadványpolitikájában. Sok korábbi év-
könyv, sorozat megszûnt. A korábban
önálló folyóiratot, évkönyvet, statisztikai
sorozatot megjelentetõ székesfõvárosi
statisztikai hivatalt beolvasztották a köz-
ponti hivatalba. A továbbra is megjelenõ
kiadványok kis példányszámban és álta-
lában titkos vagy kutatói megjelöléssel
jelentek meg. 1953-ig még a Statisztikai
évkönyv és a népszámlálási kötetek 
(a legfontosabb cserekiadványok) is csak
100-150 példányban és „Szigorúan bizal-
mas” pecséttel ellátva láthattak napvilá-
got. Ezek a körülmények szinte teljesen
megfosztották a könyvtárat a cserekiad-
ványoktól. 1953-ban a statisztikai hivatal
kiadványpolitikája kedvezõ fordulatot
vett. Újraindították a korábban szünetelõ
zsebkönyveket és havi jelentéseket, az
évkönyveken egyre ritkábban tûntek fel a
„Bizalmas” pecsétek, és megemelkedett
a kiadványok példányszáma. 
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1956-ban a statisztikai hivatal könyv-
tára önálló intézménnyé vált. Fontos
irány volt a cserekapcsolatok fellendíté-
se, ezért angol és orosz nyelvû kiadvány-
jegyzéket állítottak össze, illetve rend-
szeresen készítettek angol és orosz nyel-
vû referátumokat a Statisztikai Szemle
cserepéldányaihoz. (A folyóiratban ek-
kor még nem közöltek idegen nyelvû ki-
vonatokat.) Erre az idõszakra tehetõ az,
hogy már nagyobb mennyiségben cserélt
a könyvtár nemcsak évkönyveket, adattá-
rakat, hanem folyóiratokat és monográfi-
ákat is külföldi partnereivel. Az ezerki-
lencszázhatvanas és -hetvenes években a
könyvtár és a hivatal sokaknak nyújtott
menedékhelyet és hozzáférést a külföldi
szakirodalomhoz. 1963 után Bibó István
is a nemzetközi cserével és beszerzéssel
foglalkozott. Így emlékszik vissza erre az
idõszakra Leölkes Lajosné, aki 1955-tõl
dolgozott a könyvtárban:

„1970 körül már jöttek be külföldrõl
a különbözõ, fõleg közgazdasági kiadó-
vállalatok katalógusai. Ezekbõl kellett ki-
jelölni, hogy miket vegyünk meg. Más bu-
dapesti szakkönyvtárakban megnézte a
párttitkár meg a szakszervezetis, mi jön
be nyugatról. Itt a kutya sem foglalkozott
ezzel. Egyrészt nem ismerték a nyelvet –
úgy tettek, »mintha«, de nem néztek utá-
na. Másrészt hozzá voltak szokva a kül-
földi cseréhez; általában így jött be, ami-
re a magyar államigazgatásnak szüksége
volt. A külföldi statisztikákat persze nem
adhattuk oda akárkinek. Aki olvasni
akarta õket, elment az igazgatóhoz, és
pecsétes engedélyt kért.

A »puha diktatúra« korában mindent
megkaptunk, amit jónak találtunk. Pén-
zünk volt, mert a KSH adott arra, hogy a
kultúrát, fõleg a szakirodalom behozata-

lát támogassa. Minden jött: statisztika,
közgazdaságtan, szociológia, gazdaság-
földrajz, szociálpolitika. Elõfizettük az
amerikai egyetemek statisztikai meg köz-
gazdasági tanszékeinek jegyzetsorozatait.”

A nemzetközi cserének köszönhetõen
vált a Library of Congress a magyar sta-
tisztikai adattárak legnagyobb külhoni
megõrzõjévé. Bár nemzetközi szerveze-
tekkel és nemzeti hivatalokkal is voltak
és vannak hosszú ideig tartó cserekap-
csolatok, de az országok és szervezetek
átalakulásnak kitett könyvtáraival szem-
ben a Library of Congress stabilitása a
KSH adattárainak egyik legnagyobb kül-
honi gyûjteményét eredményezte. 

A korábbi politikai jellegû problé-
mákhoz képest újabb veszélyek jelent-
keztek a nemzetközi cserekapcsolatok
életében az ezerkilencszázkilencvenes
években, és különösen az új évezred elsõ
éveiben. A statisztikai adattárak különö-
sen érzékenyek az informatikai változá-
sokra. Lényegesen egyszerûbb és költ-
séghatékonyabb az adatokat nem vaskos
kötetekben közzétenni, hanem online
vagy offline adatbázisokban tárolni. Bár
2003–2004-ben az ENSZ EGB felmérése
még arra a következtetésre jutott, hogy a
nyomtatott statisztikai évkönyvek nem
szûnnek meg, csak szerepük alakul át – 
a (gazdasági) valóság sajnos sok esetben
mást mutat. A nemzetközi csere során az
elmúlt években egyre gyakrabban kellett
szembesülni megszûnõ vagy kizárólag
online megjelenõ kiadványokkal. Egyes
statisztikai hivatalok minden nyomtatott
kiadványukat megszüntették, és adatköz-
zétételi kötelezettségüknek kizárólag a
honlapjukon keresztül tesznek eleget. Ér-
dekes ellentmondás, hogy egy 2010-es
felmérés szerint sok statisztikai hivatal az
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adatokat nem rendezi adatbázisba, ha-
nem a (korábban megjelent) kiadványaik
PDF-fájlként történõ közzétételi lehetõ-
ségének tekinti. Ez utóbbi szerencsésen
lehetõséget biztosít arra, hogy a kataló-
gusban szerepelhessen a kiadvány URL-
címe – ez persze folyamatos ellenõrzést
igényel, hogy kizárólag élõ címeket talál-
jon a felhasználó böngészés közben. 

A csomagoláshoz szükséges iroda-
szerek ára is egyre növekszik. Ennek is
köszönhetõ, hogy a korábbi havi kiküldés
helyett jelenleg évente négy-öt alkalom-
mal történik postázás. Problémát okoz a
felhalmozódó küldemények tárolása, il-
letve a kiadványok „sorsának” követése.
Ez a késedelem különösen a cserébe kül-
dött folyóiratok esetén problematikus. 
A csere postaköltsége évente kb. 1,6 mil-
lió forint. A postázás nagyon precíz elõ-
készítõ munkát igényel, a partnerekkel

történõ kapcsolattartás egyben az integ-
rált rendszer napi karbantartását is jelen-
ti. Nemcsak a szállítók címének ellenõr-
zését értve ez alatt, hanem a megszûnt
idõszaki kiadványok lezárását, illetve
URL-címmel történõ kiegészítését a ka-
talógusban. A könyvtári rendszer precizi-
tását jelzi – ami mögött folyamatos leve-
lezés és egyeztetés áll –, hogy az elmúlt
évtizedben egyszer sem érkezett visszáru
hibás címzés vagy nem megfelelõ tarta-
lom miatt.

Nehezíti a cserekapcsolatokat az is,
hogy sok intézmény nem tudja biztosíta-
ni a szükséges cserekiadványokat. 
A KSH Könyvtár szerencsésnek mond-
hatja magát, mivel a hivatal mint fenntar-
tó ingyenesen átadja a nemzetközi cseré-
hez szükséges kiadványokat – de ez is 
folyamatos egyeztetést igényel a hivatal
és a könyvtár között. A cserével a hivatal
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nemcsak olcsóbban, hanem egyszerûb-
ben is jut hozzá a munkájához szükséges
statisztikai évkönyvekhez. Egy évek óta
bejáratott, jól mûködõ cserekapcsolat lé-
nyegesen kevesebb bonyodalmat okoz,
mint az évkönyvek évente történõ meg-
vásárlása. 

A KSH Könyvtár jelenlegi négyszáz
cserepartnere között – a könyvtár köte-
lespéldány-jogosultságának köszönhetõ-
en – kisebbségben vannak a hazai intéz-
mények. Magyar szervezetekkel és
könyvtárakkal elsõsorban hiánypótlás
céljából létesül kapcsolat; de akad példa
arra is, hogy hivatalosan már nem megje-
lenõ adattárakat CD-re, DVD-re írva kap
meg a KSH Könyvtár magyar partnerin-
tézményétõl. 

A 145 éves KSH Könyvtár beszerzési
politikájában a kezdetek óta kiemelt sze-
repet kapott a nemzetközi cserekapcsola-
tok ápolása. Ez a beszerzési forma napja-
inkban is négyszáz cserepartnerrel
együttmûködve virágzik. A jelenkor
problémái és kihívásai már mások, mint a
korábbi évtizedekben, de a könyvtár
szakállományát tekintve a csere még 
nagyon sokáig nélkülözhetetlen forrás
marad. ■
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