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Korunk egyik legbonyolultabb -  s ahogy azt 
saját bőrünkön tapasztaljuk -  egyik legnehezeb
ben kezelhető globális társadalmi problémáját a 
kisebbségek -  a faji, etnikai, nyelvi és vallási, az 
őshonos és bevándorolt kisebbségek -  léte 
okozza. A tolerancia, a másság elfogadása, a 
„jog-többlet” megadása még a legdemokratiku
sabb társadalmakban sem magától értetődő, 
mindenki által respektált együttélési norma. Az 
önazonosság, az anyanyelv, a hagyományok 
megőrzése, átörökítése a kisebbségi közössé
gektől mindenütt állandó szellemi készenlétet, 
összeszedettséget, áldozatvállalalást követel. Mi
vel a nyelv, a kultúra ápolásának legfontosabb 
műhelye az iskola után a könyvtár, az anyanyelvi 
könyvtári ellátás biztosításának az alapvető ki
sebbségi jogok között van a helye. A jószándék 
azonban s az akarat -  ha netán meg is van -  
nem elegendő. A kérdés megoldása mind a 
könyvtárfenntartót, mind a könyvtárost sajátos 
feladatok elé állítja. Ezt ismerte fel Marie Zielins- 
ka asszony, a Kanadai Nemzeti Könyvtár munka
társa, amikor azt a megbízást kapta, hogy szer
vezze meg a kanadai etno-kulturális közösségek 
országos könyvtári ellátását. Olyan kollégákkal 
keresett kapcsolatot az Egyesült Államokban, 
Svédországban, Ausztráliában, akik a kisebbségi 
könyvtárügy területén tevékenykedtek. Levelezé

sük „láthatatlan kollégiummá” szerveződött, 
majd a hetvenes években, amikor az etnikai ki
sebbségek és a bevándorlók kérdése nagyobb 
hangsúlyt kapott, ez a laza, informális közösség 
az IFLA keretében munkacsoporttá, a nyolc
vanas évek közepén pedig önálló szakosztállyá 
alakult. Az előkészítő, alapozó munkában Marie 
Zielinskán kívül Benedikte Gu
lyás Miklós és Michael Foster játszott döntő sze
repet. Ez utóbbi elnöksége alatt nyerte el a mun
kacsoport a szakosztály-státust, és indította meg 
lapját Journal of Multicultural Librarianship cím
mel.

A szakosztály, amelynek hivatalos neve Sec
tion on Library Services to Multicultural Popula
tions (Könyvtári Szolgáltatások Sokkuitúrájú Né
pességek Számára) 1991. augusztus 13. és 16. 
között tartotta -  a moszkvai IFLA konferenciát 
megelőzően -  második nemzetközi szemináriu
mát Rigában. (Az elsőt, amelynek nyomtatásban 
megjelent anyagát itt kapták kézhez a résztve
vők, 1990-ben rendezték a svédországi Eskilstu- 
naban.)

A szeminárium elnevezése Library Services 
in a Multicultural Environment -  East and West 
(Könyvtári Szolgáltatások Sokkultúrájú Környe
zetben -  Kelet és Nyugat), házigazdája a lett 
Nemzeti Könyvtár volt. Az ország teljes függet
lenségének kikiáltása a levegőben lógott, de a 
szovjet hatalom még erősnek tűnt (a puccs előtt 
voltunk), s nem lehetett tudni, mit hoz a jövő. A 
parlament épülete körül még álltak a barikádok, 
csak a közlekedés biztosítására törtek rajtuk ré
seket. Mindemellett a szervezés és rendezés pél
dás volt. A lett kollégák, Aldis Abelevel, a Nem
zeti Könyvtár aligazgatójával az élen, mindent 
megtettek, hogy a szeminárium eredményes, 
együttlétünk hasznos és kellemes legyen. S ezt 
el is érték. A szeminárium sikeréhez döntően 
hozzájárult Inese A. Smith, a loughboroughi mű
egyetem könyvtártudományi tanszékének lett 
származású előadótanára. Tulajdonképpen neki 
köszönhettük, hogy Rigában találkozhattunk.

A program 13-án a Nemzeti Könyvtárban 
kezdődött. A munkatársak ismertették a könyvtár 
történetét, tevékenységét, majd válaszoltak a 
vendégek kérdéseire.

A szeminárium érdemi munkájára 14-én és 
15-én került sor, a Riga Szálló konferenciatermé
ben. A két napon a világ minden sarkából össze- 
sereglett mintegy nyolcvan könyvtáros -  Kana
dától Ausztráliáig és Japánig, Dél-Afrikától Svéd

260 Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/1.



Kitekintés

országig tizenöt országból jöttek küldöttek -  
megvitatta a kisebbségek könyveilátásának, a 
könyvkiadásnak és a könyvtárainak a helyzetét. 
Néhány érdekesebb előadás címe: A lettországi 
kisebbségi könyvtárak (Andris Vilks, a Nemzeti 
Könyvtár igazgatója), A nemzeti kisebbségek 
könyvtári ellátása Litvániában (Dalia Jaskoniene), 
Finnek Svédországban és Chileiek Svédország
ban (Pirkko Wergenius, a stockholmi Városi 
Könyvtár munkatársa), Észtek Lettországban 
(Henn Tuherm, akkor Észtország állandó képvi
selője Lettországban). Jómagam Magyarok Ro
mániában című dolgozatomban ismertettem a 
romániai magyarok helyzetét.

Három tanulsággal tértem haza Rigából. Az 
első: sehol a világon nem leányálom kisebbségi
nek lenni (bár természetesen nagyon boldogok 
lennénk, ha úgy élnénk, mint a svédországi vagy

Magyarok Romániában
(rövidített szöveg)

Fülöp Géza

Történelmi áttekintés

Erdély a honfoglalástól a 16. század közepé
ig a magyar királyság szerves rész volt, majd 
amikor a török hódítás nyomán az ország három 
részre szakadt, önálló fejedelemséggé alakult. A 
kis ország másfél évszázados történetében di
csőséges s nyomorúságos korszakok váltották

a hollandiai kisebbségek). A második: sajnos a 
nyugati országokban a kisebbségi kérdés na
gyon sok ember tudatában -  könyvtárosokéban 
is -  leszűkül a bevándoroltak problémáira, nem 
ismerik, s ezért nem is nagyon értik az őshonos, 
történelmi kisebbségek sajátos helyzetét és igé
nyeit. Hatékonyabb felvilágosító munkára van 
szükség ezen a téren. A harmadik: más orszá- 
gokbeli kisebbségekhez hasonlóan nekünk is 
meg kell szerveznünk saját könyvtárainkat, ki kell 
építenünk saját hálózatunkat, szervezetünket. 
(Ezen a téren már túl vagyunk az első lépéseken. 
A tavaly újraalakult EMKE (Erdélyi Magyar Köz- 
művelődési Egyesület) könyvtári szakosztálya az 
RMDSZ-szel (Romániai Magyar Demokrata Szö
vetség) közösen már létrehozott néhány könyv
tárat, s a könyvtárosok szervezkedése is megin
dult.)

A következőkben a konferencián elhangzott előadásokból a 
romániai, a lettországi, a litvániai és a finnországi nemzeti 
kisebbségek számára szervezett könyvtárügyi szolgáltatáso
kat ismertetjük Fülöp Géza tömörítésében.

egymást, míg végül 1690-ben több évtizedes ha
nyatlás után I. Lipót császár véget vetett az akkor 
már úgyis csak látszat-függetlenségnek, s a ko
rona tartományává nyilvánította. Az 1848-49-es 
szabadságharc rövid időszakát leszámítva az is 
maradt a kiegyezésig. 1867-ben Erdély újra 
egyesült Magyarországgal. Az első világháborút 
lezáró trianoni békeszerződés azután a Bánság 
és a Nagyalföld keleti részével együtt Romániá
nak ítélte. Ma, amikor Erdélyről beszélünk, sok
szor - helytelenül - a Kárpátok és Románia nyu
gati határa közötti területre gondolunk.

Etnikai helyzet

Az etnikai mérleg a 17. század tájt billent át a 
román népesség javára. Az arányeltolódás azóta 
is tart, s különösen felgyorsult az elmúlt évtize
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dekben, amikor Ceausescu homogenizációs po
litikája a románok százezreit telepítette át Erdély
be, s a magyarok tízezreit kényszerftette a Kárpá
tokon túlra vagy emigrációba.

Arról, hogy hány magyar él Romániában, 
nincs pontos adatunk. Az elmúlt hetven évben 
rendezett népszámlálások adatai ugyanis nem 
megbízhatóak. Hivatalosan 1,7 millióról beszél
nek, de az egyházi anyakönyvek s más doku
mentumok alapján feltételezhető, hogy a valós 
szám 2 millió felett van.

A magyarságnak kb. egyharmada egységes, 
homogén tömböt alkot Erdély keleti-délkeleti ré
szében (a székelyek). Hasonló homogén töm
bök, de jóval kisebbek találhatók még az ország 
középső és nyugati tájain is (pl. Kalotaszeg). A 
magyar lakosságnak több mint fele azonban ve
gyes településeken él, s az arány 60-65%-tól né
hány lélekig változik. Sajátos etnikai csoportot 
képeznek a moldvai csángók, akik minden romá- 
nosítási törekvés ellenére mindmáig megőrizték 
ősi magyar nyelvüket és római katolikus hitüket. 
Magyar diaszpórákat találunk Bukarestben és 
más román városokban.

Könyvtári helyzetkép

Európának ezen a vidékén Erdélynek vannak 
a legrégebbi könyvtári hagyományai. Már a tizen
egyedik században működtek püspöki, kolostori 
könyvtárak, másoló műhelyek Váradon, Gyulafe
hérváron, Kolozsmonostoron. A könyvnyomtatás 
elterjedése nyomán világi könyvtárak is létesültek 
a fejedelmi udvarban és a főnemesek kastélyai
ban. A reformáció térhódítását új iskolák, kollégi
umok, főiskolák alapítása követte, s hosszú időn 
keresztül ezek könyvtárai töltötték be a köz
könyvtárak szerepét. A legjelentősebbek közé 
tartozott a Báthori István által alapított kolozsvári 
és a Bethlen Gábor alapította gyulafehérvári kol
légium. Ez utóbbi később Nagyenyedre költözött 
át. Sajnos a történelem viharai a könyvtárakat 
sem kímélték. A török-tatár hordák, a zsoldos se
regek, a lázadó jobbágyok gyakran dúlták s 
égették fel a városokkal, kastélyokkal együtt a 
könyvtárakat is.

Két igen nagy értékű, ma is működő könyv
tárat kell megemlítenünk a 18-19. század forduló
járól. Az egyiket Batthyány Ignác római katolikus

püspök alapította 1781-ben Gyulafehérváron, a 
másikat Teleki Sámuel 1802-ben Marosvásárhe
lyen, mindkettőt azzal a célial, hogy a közössé
get szolgálják.

Az első, mai értelemben vett közkönyvtárak a 
reformkori klubok, kaszinók, olvasóegyletek 
könyvtárai voltak. Ilyenek a múlt század harmin
cas-negyvenes éveiben Erdély nagyon sok tele
pülésén működtek (nemcsak városokban, ha
nem néhány községben is). Mint érdekességet, 
megemlítjük, hogy az első magánvállalkozásként 
működő kölcsönkönyvtárat Klapka József, Klap
ka György édesapja nyitotta 1815-ben Temesvá
ron.

A 19. század végén az állam, a helyhatósá
gok, a művelődési egyesületek -  elsősorban az 
Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület 
(EMKE) -  nagyon sok faluban és városban hoz
tak létre könyvtárat. 1912-ben az EMKE 1417 fa
lusi könyvtárat tartott fenn.

A román és német közösségek is létrehozták 
a maguk könyvtárait. A legjelentősebbek a nagy
szebeni Brunkenthal Múzeum és a balázsfalvi 
Görögkatolikus Teológia Könyvtára.

Ez volt tehát a helyzet 1920 előtt.
A hatalomváltozással súlyos csapás érte a 

magyar művelődési intézményeket. A román ál
lam a könyvtárak egy részét elvette, s a többitől 
megvonta az anyagi támogatást. S mivel a ma
gyarságnak a kultúrát támogató rétegei elszegé
nyedtek, s számuk is megcsappant, intézménye
ink nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Az elnyo
mó intézkedések és anyagi bajok ellenére is 
sikerült azonban intézményeink jórészét fenntar
tani és működtetni.

Az igazi nagy romlást a romániai könyvtárak 
életében általában -  és a kisebbségiekében kü
lönösen -  a kommunista hatalomátvétel okozta. 
Az iskolák és a művelődési intézmények államo
sítása után könyörtelen tisztogatás indult meg. A 
könyvtárak polcairól eltávolították a „reakciós”, 
ellenzéki emigráns szerzők műveit, a vallásos, 
ideológiailag nem megfelelő könyveket. Nem 
egyszer a legértékesebb könyvek estek áldozatá
ul a hozzá nem értő kultúraktivistáknak, botcsi
nálta könyvtárosok „lelkes” tevékenységének. 
Egy 1951-es kormányhatározat az összes könyv
tárat egységes országos hálózatba kény
szerítette. Demokratikus társadalomban egy ilyen 
hálózatnak sok előnye is van, a diktatúrában 
azonban egyenértékű a teljes, korlátlan állami el
lenőrzéssel.
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A sok évszázados egyházi és iskolai könyv
tárakat -  túlnyomó többségük magyar volt -  
beolvasztották az Akadémia könyvtárába vagy a 
megyei közkönyvtárakba. A hanyag és felelőtlen 
kezelés értékes állományok eltűnéséhez vezetett. 
Az 1952 előtt megjelent kiadványokat elkülönítet
ték és zárt állományként kezelték. Ezekhez csak 
a tudományos kutatók juthattak hozzá, különle
ges endegéllyel. Az államvédelmi hivatal (Securi- 
tate) rendszeresen ellenőrizte ezeknek a részle
geknek a forgalmát.

Azt is el kell azonban ismernünk, hogy az új 
rendszernek pozitív eredményei is voltak. Majd
nem minden településen létesítettek közkönyvtá
rat, s főleg az elmaradottabb vidékeken ez sok
ban hozzájárult a műveltségi színvonal emelke
déséhez. (Már persze attól függően, hogyan 
dolgozott a könyvtáros.)

A rendszer a lakosság olvasmányait több 
csatornán keresztül ellenőrizte és irányította. 
Egyrészt a könyvtárak ellátásának központosítá
sával, másrészt az államosított könyvkiadók tevé
kenységének irányításával, harmadrészt a könyv- 
és folyóiratimport ellenőrzésével és csökkentésé
vel (ez utóbbinak természtesen valutáris okai is 
voltak). A Ceausescu-éra utolsó éveiben az im
port gyakorlatilag nullára csökkent. Mindezek fe
lett természetesen éber szemmel őrködött a ma
gánlevelezésre is kiterjedő cenzúra.

1974-ben egy újabb rendelet mért súlyos 
csapást a könyvtárakra. A községi könyvtárosi 
posztokat megszüntették, a könyvtárak költség- 
vetését drasztikusan csökkentették, az előfizet
hető folyóiratok számát (a belföldiekét) minimá
lisra redukálták. A könyvtárosképzést minden 
szinten már évekkel azelőtt felszámolták.

Milyen hatással voltak mindezek az intézke
dések a kisebbségek könyvtári ellátására?

Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy Ro
mániában az „etnikai és nyelvi kisebbség könyv
tári ellátása” ismeretlen fogalom. Nem léteznek 
nemzetiségi könyvtárak vagy részlegek. A ma
gyar -  és más nemzetiségű -  könyvek beleol
vadnak a „homogenizált” állományba, s a kataló
guscédulák szintúgy. Ez természetesen nagyon 
megnehezíti a hozzáférést a nem-szakember 
számára. Azokon a településeken, ahol a magya
rok alkotják a többséget, könyvtári ellátásuk nem 
volt rosszabb, mint általában az egész lakossá
gé, csupán annyiban, hogy az import visszaszo
rításával, az anyanemzethez fűződő kapcsolatok 
leépítésével „sikerült” elérni, hogy a magyar

könyvállomány alig nőtt, s lassan elavult. Azokon 
a településeken viszont, ahol a magyarság ki
sebbségben él, a helyzet nagyon rossz volt, s az 
ma is. A magyar nyelvű könyvek beszerzése ki
zárólag a könyvtárvezetők és a munkatársak jó 
indulatától függ, s mivel nagyon sokan a nacio
nalizmus és intolerancia mérgével fertőzöttek, 
ezekbe a könyvtárakba nem sok magyar könyv 
kerül be. S ha ráadásul a könyvtáros nem ismeri 
a magyar nyelvet, s még kevésbé az irodalmat, a 
magyar olvasók -  főleg az idősebbek, a gyer
mekek és a kevésbé iskolázottak -  nemigen ju t
hatnak megfelelő olvasnivalóhoz.

Milyen változásokat hozott az úgynevezett 
forradalom?

A könyvtárosok java -  akárcsak a nép nagy
része -  rövid ideig eufóriás hangulatban élt. Ha
mar rá kellett azonban ébrednünk, hogy a gyöke
res változásokra még várnunk kell. Mégis valami 
mozdult. A régi könyvekre vonatkozó tiltást felol
dották, helyre lehetett állítani a külföldi kapcsola
tokat. Sok helyen, ahol a költségvetés megen
gedte, újra alkalmaztak községi könyvtárosokat. 
A külföldi könyv- és folyóiratbeszerzést most már 
nem a politikai, hanem a gazdasági okok teszik 
lehetetlenné. Újra megindulta könyvtárosképzés.

Ami a kisebbségek, s főleg a magyarok 
könyvtári ellátását illeti, ezen a téren is voltak po
zitív változások. A forradalom után nagyon sok 
könyvtár kapott Magyarországról jelentős 
mennyiségben ajándékkönyveket, s így sikerült 
az állományt valamennyire felfrissíteni. Ki lehetett 
építeni a személyes kapcsolatokat az anyaorszá
gi könyvtárosokkal, s lehetővé váltak a kölcsö
nös látogatások. Több könyvtáros vesz részt ma
gyarországi továbbképzésen.

Az általános kép azonban nagyon sötét. A 
nacionalizmus fellángolása -  ami egyébként je l
lemző minden posztkommunista államra -  a 
könyvtárakban is érezteti hatását. A megyei mű
velődési bizottságokat egyelőre még a kormány 
nevezi ki -  s a mi kormányunk még nem a leg
demokratikusabb - ,  s ezek még nem hajlandók 
elfogadni a pluralizmus, a kulturális autonómia 
gondolatát.

Mit tehetünk ilyen körülmények között?
Elsősorban -  kihasználva a viszonylagos po

litikai enyhülést -  újra kell szerveznünk művelő
dési intézményeinket, egyesületeinket, társasá
gainkat. Újra létre kell hoznunk saját könyv
tárainkat, főleg a szórványvidékeken. Emellett 
szükség van magyar könyvtárosok képzésére és
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továbbképzésére. Mindezekben már értünk el 
eredményeket, de még nagyon sok a tennivaló. 
Sajnos a politikai és adminisztratív nehézségek 
mellett legalább akkora gond a szegénységünk. 
Mivel az állami támogatás -  ha van egyáltalán -  
nagyon csekély, saját erőnkre kellene támasz
kodnunk. A mai gazdasági helyzetben ez nagyon 
nehéz, szinte lehetetlen.

Mindezek mellett a legfontosabb feladatunk 
támogatni a román demokratikus erőket az igazi 
demokráciáért folytatott harcukban, hogy végre 
sikerüljön felépíteni Romániában is egy olyan tár
sadalmat, amelyben a kisebbségi jogok is mara
déktalanul érvényesülnek.

*  *  *

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár kiadásában megjelent a KISEBBSÉGKUTATÁS című, a 
hazai és a külföldi irodalomból szemléző folyóirat. A folyóirat útra bocsátásával -  ahogy a lap első szá
ma bevezetőjében Cholnoky Győző felelős szerkesztő megfogalmazta -  az volt a szándék, hogy „h i
ánypótló információs szemle folyóiratot adjanak közre, amely a már megjelent magyarországi és külföl
di tudományos irodalom tartalmairól nyújt folyamatos tájékoztatást.” Idézet a bevezetőből:

A magyarországi kisebbségekre, a kelet-közép-európai interetnikus viszonyokra vonatkozó tudo
mányos irodalom nemcsak nyelvterületi-topográfiai értelemben szórt, hanem tudományrendszertani ér
telemben is, s mint ilyen, felöleli -  a teljesség igénye nélkül -  a szociológia, a jog, a politika, a nyelv és 
irodalomtudomány, a történettudomány, a néprajz tárgyköreit.

A Kisebbségkutatás a tömörített, referált szövegeket egységes tematikus elrendezésben közli, s 
egyazon témán belül jelenteti meg a hazai és külföldi véleményeket, álláspontokat.

A szerkesztés elvei közül első helyre kívánkozik az objektivitásra való törekvés: vonatkozik ez a re
ferált anyag kijelölésére és a tömörítés technikájára egyaránt. Mindez nem jelent merev szövegtükröz- 
tetést, minhogy szükség szerint sort kerítünk több forrásra alapozott szintézisek összeállítására, egy- 
egy közlemény holdudvarának a bemutatására, szövegmagyarázatokra, adatkiegészftésekre is. Summa 
summarum: olyan folyóirat kiadására vállalkozunk, amely másodlagos információkat közöl ugyan, de 
alkalmasint többet ad, mint az eredeti közlemények összessége.

A lap a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbség Alapítvány támogatásával jelenik meg; a szer- 
kesztéshez-kiadáshoz szükséges feltételeket pedig az Országos Idegennyelvű Könyvtár biztosította, lé
vén a könyvtár a nemzetiségi irodalom központi gyűjteménye.
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