Célok a tanácsi
könyvtárügyben
Szervezetszociológiai elemzés

Ladosné Varjú Irén

A szervezetek „célkövető rendszerek” - írja
Jávor István Ackoff és Emery nyomán nemrég
megjelent egyetemi jegyzetében1. Sarkítva ez azt
jelenti, hogy szervezetszociológiai értelemben
nem tekinthető szervezetnek az a társadalmi cso
port, amelynek nincsen célja.
A szervezeti cél kijelölése hatalmi viszonyok
függvénye. Részben hatalmi kérdés az is, hogy a
kitűzött cél hogyan valósul meg, milyen átértel
mezésen, torzuláson megy át közben, megvalósul-e egyáltalán. Hatalmi kérdés, hogy egy szer
vezetnek mennyire van módja önállóan kijelölni
céljait, illetve mennyire jelölik ki kívülről. ZieleniewskP külön névvel illeti a szervezet által vá
lasztott és a kívülről feladott célokat, ez utóbbia
kat „feladatnak” nevezve. Bár kétségesnek tar
tom, lehetséges-e ebben az esetben egyértelmű
elkülönítés (az általam vizsgált időszaknak éppen
az az egyik sajátossága, hogy a formálisan belül
ről kijelölt célok is szervezeten kívüli hatalom aka
ratát tükrözték), a probléma azonban létező.

A célok, ahogyan a könyvtárakban megjelentek
Előfeltevésem szerint a korszak egészében
központi célok (az adott szervezethez képest kí
vülről kijelölt célok) uralták a könyvtárügyet. S itt
nem szükséges különbséget tenni, „fentről” szár
maztak-e az utasítások vagy a helyi tanácstól,
hiszen a tanácsok a központi irányítás eszközei
voltak, s mégha szándékukban állt is a helyi igé
nyek képviselete, felépítésüknél és politikai - tár
sadalmi környezetüknél fogva alkalmatlanok vol
tak rá. Ezzel kapcsolatban elég, ha két dologra
felhívom a figyelmet. Egyik a tanácstestületek
tényleges döntési jogosítványainak a hiánya, a
másik pedig a szakigazgatási szervek kettős alá
rendelésének a ténye, amely ugyan hivatalosan
1971-ben megszűnt, de informálisan továbbra is
fennmaradt.
A központi céloknak nem voltak vetélytársai a
helyi célok, a könyvtár tényleges vagy potenciális
közönségének érdekei csak „suba alatt”, a köz
ponti ellenőrzés hiányosságait kihasználva jelen
hettek meg, illetve groteszk módon központilag
próbáltak kijelölni „helyi” célokat.
Az igazi harc a politikai és az ágazat által kép
viselt szakmai célok között zajlott. Az ötvenes
évek teljes átpolitizáltsága után a hatvanas évek
ben alárendelten már szakmai szempontok is
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megjelenhettek, s az 1970-es Népművelési Kon
ferenciát a szakmai értékek térnyerésének szo
kás tekinteni. Azért 1970 után is jelentős szerepet
játszottak a könyvtárak életében a politikai célok,
tehát csupán hátrébb szorultak, de el nem tűntek.
Nem szabad elfelejtkeznünk továbbá arról, hogy
a használók szemszögéből az ágazat által képvi
selt célok ugyanúgy központiak voltak, mint a po
litikai hatalom által képviseltek. Sőt a tanácsi
könyvtárak számára is hasonlóan jelentek meg:
ugyanaz a szervezeti struktúra közvetítette szá
mukra mindkettőt, sokszor egymással párhuza
mosan.

Központosítás
A szocialista propaganda szerint Magyaror
szágon a semmiből teremtettek könyvtári rend
szert az ötvenes években, s ez valóban így is
volt. A semmiből teremtették, mivel nem építettek
a meglevő hagyományokra sem úgy, hogy fel
használták volna a meglévő szervezeti-tárgyi fel
tételeket (sokszor a helyi olvasókör helyiségét
sem), sem úgy, hogy megpróbálták volna a jól
működő olvasókörök tapasztalatait beépíteni a
munkába.
A semmiből teremtés lehetővé tette, hogy a
népkönyvtári rendszer minden ízében ellenőriz
hető legyen, s mivel mellette megsemmisítettek
minden olyan képződményt, ami nem volt köz
pontilag irányítható, ezzel gyakorlatilag lehetővé
vált a közkönyvtárügy totális ellenőrzése.
A falusi népkönyvtárakra az 1945 előtti és
utáni időkben is jellemző volt, hogy felülről telepí
tették. A gond is ugyanaz lett velük mindkét rend
szerben: telepíteni sokkal könnyebb volt egy
könyvtárat, mint folyamatosan működtetni. 1949től ezt a feladatot a körzeti könyvtárakkal kísérel
ték meg megoldani, nem túl nagy sikerrel. A meg
oldás fő hibája az irányítás alacsony hatásfoka
volt, és az, hogy nem terjedt ki minden könyv
tárra. Keresni kellett egy alsóbb szintű, de min
den szempontból megbízható irányító centrumot.
Ez lett a megye. A körzeti könyvtárakat beol
vasztották a városi könyvtárakba, a városi könyv
tárakat pedig kivették a város kezéből, s a me
gyei, illetve a járási tanács kezébe adták. Kialakí
tották a csaknem a rendszerváltásig érvényes
hierarchiát, amelyben a községi könyvtárak fenn
tartói feladatait a helyi tanácsokra bízták, szakmai
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felügyeletét pedig a járási könyvtárak közreműkö
désével a megyei könyvtárra, illetőleg a megyei
tanács művelődési osztályára. A könyvtári rend
szer hálózattá fűzésével a művelődési irányítás
két legyet ütött egycsapásra: megoldotta a városi
könyvtárak központi irányítását, s biztosította a
falusi könyvtárak működtetését. Az ellenőrzés fő
formái a módszertani tevékenység és a szakfelü
gyelet voltak, amelyek deklarált különbségeik el
lenére, igen hasonló szerepet játszottak a lakóhe
lyi könyvtárak életében: feladatuk a központi
értékrend és elvárások megismertetése és lehe
tőség szerinti megvalósíttatása volt.
A könyvtári rendszer felvázolt formájában az
ötvenes évek második felére nagyjából ki is ala
kult. Felépítését tekintve alkalmas volt arra, amire
létrehozták, hogy a központban kijelölt célokat
végrehajtsa, s alkalmatlan arra, hogy a felhasz
nálói igényeket képes legyen szervezeti céljában
tükrözni. De ez utóbbit sokáig nem is kérte rajta
számon senki.

Politikai célok
Két alapkérdést feltétlenül fel kell tenni, mi
előtt konkrétan vizsgálnánk egy kulturális szerve
zet céljait.
♦ Milyen sajátos célja volt a hatalomnak a
kultúrával?
♦ Milyen célokat állított a kulturális intézmé
nyek elé?
A második kérdésre dokumentumok alapján
könnyű egy egész listát felsorolni. A legfontosab
bak valószínűleg a következők voltak:
- A kulturális esélyegyenlőség elősegítése;
- Az általános és szakmai műveltség emelése;
- Kulturális nevelőmunka a szocialista ember
típus kialakítása céljából.
Most úgy módosíthatnánk az első kérdést,
hogy adhatunk-e rá olyan választ, amelyet a má
sodikkal kapcsolatban nem fogalmaztunk meg?
Azaz egybeestek-e a hatalom deklarált és való
ságos céljai? Természetesen nem. A szocialista
hatalom számára a kultúra elsősorban az ellenőr
zés és a propaganda eszköze volt.
A kulturális szervezetek előtt a második kér
déssel kapcsolatos célok, illetve ezek operacionalizált változatai jelentek meg főcélokként, míg
az elsővel kapcsolatosak alárendelt szerepet
kaptak, sőt a szervezetek nem is mindig voltak tu

Könyvtári Figyelő 4. (40.) 1994/1.

Célok a tanácsi könyvtárügyben

datában ezeknek. Ha azonban egy szervezet úgy
lát el bizonyos funkciókat környezetében (akár
szándéktalanul is), hogy arra mint kimeneti érték
re nem törekszik, nem célról, hanem rendeltetés
ről beszélünk3. Ennek ellenére nem kívánok le
mondani az ellenőrzés és a propaganda vizsgála
táról, mert egyrészt kulcskérdésnek érzem
szerepüket a könyvtárügyben, másrészt izgalmas
elemzési szempontot ad annak vizsgálata, milyen
hatással van egy szervezetre (szervezetrend
szerre), ha cél és rendeltetés ilyen távol esik egy
mástól. Ha pedig nem a szervezetek, hanem a
hatalom szempontjából vizsgáljuk a kérdést, ak
kor a deklarált és a valóságos célok távolságáról
beszélhetünk, ami szintén izgalmas probléma.
A következőkben a politikai hatalom által pre
ferált célokat és funkciókat vizsgálom (helytaka
rékosság miatt a célok közül csak kettőt), majd
megkísérlem felvázolni az ágazati irányítás sze
repét a célkialakításban és -befolyásolásban.

Propaganda
Propagandán kiemelkedő teljesítmények,
eredmények propagandisztikus hatását értem, s
nem értem alatta a propaganda terjesztését. Ter
mészetesen ez utóbbit is be lehetne sorolni a
könyvtár céljai közé, hiszen propagálniuk kellett a
marxizmust, a téeszesítést, a sztahanovista
mozgalmat és mindenekelőtt az olvasást - de
meg akarom különböztetni a „propagandának te
vést” mint rendeltetést az olyan alcéloktól, mint pl.
a szocialista embertípus kialakítását szolgáló
szocialista eszmeiségű irodalom propagandája.
Kicsit furcsán hangzik a „propagandának le
vés", de ez fejezi ki leginkább a könyvtárak pro
paganda funkcióját, hogy ugyanis ők maguk vol
tak a propaganda, vagy az, amit csináltak, anél
kül, hogy propaganda célból csinálták volna.
1950 és 1955 között több mint 6 ezerrel nőtt a
könyvtárak száma, 5 millióval a könyvtári állo
mány (2 millió helyett 7 millió)4, s miközben eze
ket az adatokat harsogták a pártvezetők és a tö
megkommunikációs eszközök, a könyvtárakba
betérő olvasók kedvszegetten tapasztalták, hogy
kevés a könyv (falvakban csupán néhány száz), s
ami van, annak is nagyrésze olvashatatlan, a ki
szolgálás pedig lassú és nehézkes.
Talán érthetetlennek tűnik, hogy propagan
disztikus célokból rosszul vagy sehogyse működő
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könyvtárak ezreit alkotják, hiszen elképzelhető
tenne sokkal gazdaságosabb propaganada. Erre
legegyszerűbben azt válaszolhatnánk, hogy
nemcsak a könyvtárak létesítése vált propagan
dává, hanem minden. Az emberek mindennapi
életének mozzanatai, étkezésük, munkavégzé
sük, pihenésük, művelődésük minden jellegze
tessége mutatószámmá vált egy olyan grafiko
non, amelyen a szocialista értékek szemmel lát
ható növekedést mutattak, a felszámolandónak
ítélt jelenségek pedig látványos csökkenést.
Azonban tudjuk, hogy ez a kultúrával még inkább
így volt. A szocialista vezetésnek szüksége volt a
kiemelkedő kulturális teljesítmények legitimáló
erejére.
A propaganda összekapcsolódik egy manipu
lációs folyamattal, amelyben eleve a politikai pro
paganda szempontjából választják ki a szervezet
elé állítandó célokat. Tehát már maga a célállítás
propaganda. Ahhoz, hogy egy cél több tegyen
deklarációnál, két dolog okvetlenül szükséges: 1)
olyan pontosan megfogalmazni, hogy akinek meg
kell valósítani, az tudja, miről van szó. 2) Olyan
feltéteteket biztosítani, hogy tehetséges tegyen a
megvalósítás. Véleményem szerint ezek a felté
tetek nem teljesültek. A célok az intézményeken
kívül propaganda célokká lényegültek át, belül
azonban komolyan keltett venni őket. Azok a fel
tétetek azonban, amelyek közt tevékenykedtek,
nem tették tehetővé, hogy az elvárásokat teljesít
sék. Ha a továbbiakban vizsgált néhány cél elem
zésében van közös vonás, akkor az a lehetséges
és elvárt között feszülő óriási ellentét.

Statisztika
A statisztika uralma az intézményrendszer
kialakításával nem ért véget. Sőt, ekkor kezdőd
tek az igazi harcok a statisztikával. Az ötvenes
években minden évben nőtt a könyvtárak állomá
nya, nőtt az olvasók száma, nőtt a kölcsönzők és
a kölcsönzött kötetek száma. Nem volt olyan
kölcsönzési adat, amelyet ne keltett volna túltelje
síteni. A könyvtári tevékenység egyetlen mércéje
az előző évi, sőt az előző havi eredmények túltel
jesítése volt.
Valljuk be, mással mint a beiratkozottak és a
kölcsönzések számának növekedésével nép
könyvtárosaink akkoriban nemigen tudtak dicse
kedni. igen sok könyvtárnak még önálló helyisé
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ge sem volt, a külön olvasóterem pedig még na
gyobb könyvtárakban is ritkaságszámba m ent5 A
szabadpolcos kölcsönzés csak a hatvanas évek
elején jött divatba könyvtárainkban, a könyv
tárosok képzetlenek voltak és az elvégzendő fel
adathoz képest kevesen. A pultok előtt hosszú
sorok álltak, a könyvtárosok egyenként szalad
gáltak a könyvekért a raktárba. Mit lehetett elvárni
ilyen helyzetben a könyvtárosoktól? Elsősorban
azt, hogy legyenek lelkesek. A Könyvbarát lapjain
történeteket olvashatunk lelkes könyvtárosokról,
akik aratásidőben felolvasnak ebédszünetben az
aratóknak, vagy házról házra járva propagálják az
olvasást. A lelkesek.
A realisták (azt hiszem, nagy bátorság kellett
ahhoz, hogy akkoriban valaki realista legyen) rá
mutattak az olvasólétszám növelésének ne
hézségeire. Dienes László, a Szabó Ervin Könyv
tár vezetője az I. Országos Könyvtáros Konferen
cián felszólalásában ezt mondta:
múlt évben a
Népművelési Minisztérium azt a feladatot adta a
Fővárosi Könyvtárnak, hogy a 40 000 olvasói
létszámot emelje fel 80 000-re. Én erre határozot
tan kijelentettem, hogy ezt nem lehet megcsinál
ni. Év végére meglett a 80 000, most megvan a
100 000. Tapasztalatunk az, hogy nem minden
arany, ami fénylik, s hogy ez a nagy szám nem
jelent mindig ugyanolyan eredményes kultúrmunkát. Mert mi történt? Nem tudtuk ugyanolyan arány
ban gyarapítani a könyvtárak személyzeti létszá
mát. Most itt állunk 100 000 olvasóval, akiknek
nagy részével nem tudunk foglalkozni. Az ered
mény az, hogy az olvasók egy része
Természetesen akadtak szép számmal olyan
könyvtárosok, aki sem lelkesek, sem bátrak nem
voltak. Akik csak élni akartak. Ők produkálták a
statisztikai adatokat. Bármi áron. A mecseknádasdi népkönyvtár 1954-ben 865 könyvével ha
vonta átlag 1200-as forgalmat bonyolított le, de
májusban 1800 könyvet kölcsönöztek.7 1951-ben
Jászdózsán a nyári hónapokban is havi 396
könyv kölcsönzését jelentették, de az ellenőr
zésnél kiderült, hogy a könyvtárnak nincs is nyil
vántartása, Kenderesen ugyancsak ellenőr
zéskor derült ki, hogy a 200 jelentett könyvtári tag
közül csak 9 rendszeres olvasó.8 A lebukás azon
ban nem volt jellemző. Nyílt titok volt, hogy
kozmetikázni kell a statisztikákat, s aki erre nem
jött rá, szégyent vallott. Valószínűleg a „beavatatlanság” okozta egyszemélyes könyvtárakban
könyvtárosváltások esetén a hihetetlen forga
lomcsökkenési adatokat. Ez lehet a kulcsa annak
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az 54-ben a Könyvtáros Pellengér rovatában
megjelent cikknek, amely a tiszteletdíjas könyv
tárosokat felváltó teljes fizetésű könyvtárosok
szemére veti, hogy forgalomnövekedés helyett
sokuknál feltűnő forgalomcsökkenés mutatkozott,
néhol az előző tizedrészére esett a forgalom.9
Az 1970-es Népművelési Konferencián10
számoltak le hivatalosan az olvasólétszám végte
len növelésének illúziójával. Kimondták, hogy az
előző időszakban a könyvtárak teljesítőképessé
génél gyorsabban növekedett az olvasók száma,
s az olvasók száma csak olyan arányban képes
növekedni, ahogy a könyvtárak működési feltéte
lei javulnak.
A statisztika azonban nem veszett el, csak
átalakult. A könyvtáros munka egy részét - pl. az
olvasókkal való foglalkozást - ugyanis nagyon
nehéz ellenőrizni, ilyen esetekben segít a sta
tisztika. Jávor István
Etzionhivatko
rendszer egyik torzító tényezőjének azt tartja,
hogy a mérhető célok háttérbe szoríthatják a ke
vésbé mérhetőket.11 így a célok teljesítésének
egyik legfőbb momentuma dokumentálásuk lett.
Sokszor éppen a könyvtár érezte szükségesnek,
hogy számokkal bizonyítsa munkájának értékét,
különösen ott, ahol a tanács bizalmatlan volt vele
szemben. Az egész korszakra jellemző, hogy sok
helyen a helyi hatalmak teljesen értetlenül álltaka
könyvtári munka előtt, nem tudták, milyen értéke
lési szempontokat érvényesítsenek. (Ez azonban
sokkal inkább általános kulturális színvonal, s
nem politika kérdése, ezt bizonyítja sok új helyi
hatalom, akik ugyanilyen értetlenül állnak a
könyvtárakkal szemben.)
Hogy mennyire élő probléma volt a statisztikai
adatok mindenáron való teljesítése még a 70-es,
sőt 80-as években is, személyes élményekkel is
tudnám bizonyítani, de talán hitelesebb, ha Lipp
Tamásra hivatkozom. Szociográfiai regényének,
a Hályogkovácsoknak két szereplője is könyv
táros pályafutása meghatározó élményeként em
líti a statisztikai adatok manipulálásának kény
szerét.12

Szocialista embertípus
Nehezen tudnám meghatározni, milyen a
szocialista ember. Általában önmagával magya
rázták a fogalmat: szocialista ember az, aki mar
xista-leninista világnézettel rendelkezik, és szo
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cialista módon él, gondolkodik, dolgozik. Nem
árul el sokat a szocialista embertípusról a követ
kező idézet sem, mégis árulkodó: „Pedig meg kell
értetnünk mindenkivel, hogy a szocialista forrada
lom az egész élet és az egész ember megvál
toztatására törekszik: felhasználva mindazt az ér
téket, amit az emberiség felhalmozott, új társa
dalmat, új kultúrát, új erkölcsöt, új szokásokat, új
életet és új embereket kell teremtenünk. ”13
Aczél György beszéde 1970-ben hangzott el,
azaz az emberek átnevelése még több mint húsz
évvel a szocialista uralom hatalomra jutása után
is kiemelt elvárás volt a művelődési intézmények
kel szemben. Értelmezni azonban senki sem ér
telmezte: sem azt, hogy milyen irányba történjen
a változtatás, sem azt, hogy milyen módszerek
kel.

Nevelés a könyvtárban
Az ötvenes években nemcsak a közműve
lődési könyvtáraknak, hanem még a tudományos
könyvtáraknak is nevelniük kellett, azaz ideológiai
műveket kellett propagálniuk, pártos szakbibliog
ráfiákat kellett készíteniük, s ha egy olvasó ideo
lógiailag kártékony művet akart olvasni (zárt
anyag!), akkor meg kellett magyarázniuk, hogy
miért nem adják oda.
Ezalatt a közművelődési könyvtárak dolgozói
tól elvárták, hogy egyénileg kövessék minden ol
vasójuk olvasmányválasztásának alakulását és
megfelelő irányba tereljék könyvválasztásaikat. A
megfelelő irány azt jelentette, hogy szovjet szépirodalmat és pártirodalmat feltétlenül kölcsönözni
ük kellett, illetve a pillanatnyi preferenciáktól füg
gően ismeretterjesztő vagy szakmai irodalmat is.
Ez a feladat okozta egyébként a legkisebb gondot
a könyvtárosoknak akkoriban: automatikusan
kaptak az olvasók egy „kötelező” olvasmányt a
választott mellé.
Ha meg kellene fogalmaznom, milyen volt az
ötvenes, sőt némileg a hatvanas évek elérni kí
vánt olvasóideálja, akkor az átlagossággal kelle
ne jellemeznem. Ha csak szépirodalmat olvasott,
rá kellett venni, hogy kölcsönözzön ismeretter
jesztőt is; ha csak ismeretterjesztő munkát, akkor
szépirodalmat adtak a kezébe; ha csak klasszi
kus szépirodalmat olvasott, meg kellett ismerked
nie a szocialista realizmus alkotásaival, s ha olva
sott szépirodalmat és szakirodalmat is, mai és
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régi műveket is, akkor rábeszélték, hogy kölcsö
nözzön több szovjet művet. A szocialista embertí
pus könyvtári konkretizációja az ötvenes években
annyira sokoldalú volt, hogy lehetőleg minden
egyes kölcsönzés alkalmával a statisztika által
előírt könyvkupacot cipelte haza magával.
Az ideológiai és az ismeretterjesztő művek a
hatvanas években lassan megszűntek kötelezők
lenni, s így a könyvtárosok teljes figyelmüket az
olvasók szépirodalmi választásaira fordíthatták. S
mivel az a kevés könyvtáros, aki diplomás volt,
okvetlenül magyar szakon végzett, aki pedig nem
volt diplomás, vonzódott az irodalomhoz, hiszen
ezért lett könyvtáros, testhez álló feladatnak
érezték fejleszteni olvasóik ízlését.
Az olvasók szépirodalmi nevelésének hívei
komoly tudományos hátteret is maguk mögött
tudhattak: Magyarországon ugyanis a könyvtár
szociológiának jóformán egyetlen virágzó ága az
olvasásszociológia volt, az olvasásszociológia
pedig alapfeltevésként támaszkodott az értékes
és értéktelen irodalom szembenállására. Ennek
egy kordokumentum értékű példája Kamarás
István műve: Az irodalmi érték esélye lektűrolva
sóknálu
Az előzményekről annyit, hogy a hatvanas
években kezdtek megjelenni a korábban tiltott
szépirodalmi művek, köztük néhány lektűr is. A
könyvtárosok pedig rossz lelkiismerettel ugyan,
de vettek belőle. Úgy érezték, a giccs egyelőre
szükséges, de a jövőben kiküszöbölhető, mint a
szocializmus építésének más, kezdeti hibái.
„Napjainkban a fő ellentmondást az a jelenség
hordozza, hogy az emberek fejlettebb társada
lomban élnek, mint amilyen a többség ízlésszint
je ” - olvasható az Országos Népművelési Konfe
rencia egyik előtanulmányában.15
Visszatérve Kamarás István művéhez, a het
venes évek elején jelent meg két könyvben, me
lyek közül az egyik tíz lektűrolvasó kérdőívvel és
tesztekkel kombinált mélyinterjúja életkörülmé
nyeiről és olvasmányairól, valamint annak a kí
sérletnek a leírása, hogyan reagáltak ezek az ol
vasók a könyvtárosok által ajánlott értékes irodal
mi művekre. A másik könyv egy nagyobb (150
fős) minta hasonló vizsgálatának az ismertetése.
A vizsgálat feltűnő ellentmondása, hogy míg
maga is életkörülményekbe, pszichológiai vo
násokba ágyazottnak tartja az olvasást, olyannyi
ra, hogy feltélez „értékes” irodalomnál is egy „lek
tűrszintű” olvasást, mégis lehetségesnek és
szükségesnek tartja a (felnőtt) olvasók nevelését.
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További ellentmondás a nevelő kérdése. Árulko
dó Kamarás megjegyzése, hogy a vizsgálatban,
illetve annak olvasónevelő szakaszában részt
vevő könyvtárosok különféle, de többségükben
középfokú végzettségűek. Ez volt egyébként a
realitás, a könyvtárosok többsége középfokú vég
zettségű volt, s fele még ma is az16. Magyaror
szágon közmegegyezés, hogy gyerekek nevelé
séhez felsőfokú végzettség szükséges. Felnőttek
neveléséhez alacsonyabb szintű tudás is elégsé
ges? S ha igen, akkor kit nevelt a középfokú vég
zettségű könyvtáros? Azt, aki hozzá hasonló
vagy magasabb végzettségű - nehezen. Marad
nak a munkások. (A parasztfiatalok átnevelésének akadálya a falusi könyvtárak rossz helyzete.)
Kamarás István maga is munkásfiatalokat vizs
gál. A nevelő könyvtár, tehát akárhogy szépítjük
is, a gyerekeken kívül kizárólag a munkásokat
nevelte.
Újabb ellentmondás az érték kérdése. Ki
mondta meg, hogy mi értékes és mi értéktelen az
irodalomban? Gondos Ernő klasszikus olvasás
vizsgálatában17 25 irodalmárt kért fel az ízlés
alakzatok
értelmezésére.
A
féle
,
40
C7
Elményalakzatok műtipizálását 5 irodalmár vé
gezte. Felvetődik először is egy kutatáselméleti
kérdés, hogy ugyan mit vizsgál egy olyan kutatás,
amely nem irodalmár olvasók olvasmányválasztá
sát értékeli irodalmárok által kialakított értékrend
segítségével azon kívül, hogy hogy viszonylik
egymáshoz a két értékrend. De ha belegondo
lunk ebbe a munkásnevelési kampányba, az is
furcsa, hogy a munkásosztály által vezetett társa
dalomban éppen a munkásosztály ízlése maradt
el olyan mértékben a társadalmi viszonyoktól,
hogy fejlesztésre szorult.
Kamarás István egyébként háromféle könyv
tári nevelő stratégiát tart lehetségesnek, melyek
közül az első a lektűr elzárása az olvasó elől, de
ez esetben a könyvtárosoknak képeseknek kell
lenni az ebből adódó feszültségek kezelésére, a
második a lektűr változatlanul hagyása mellett a
könyvtárosok nevelő szerepének az erősítése, a
harmadik pedig az átvezető olvasmányok fokoza
tos növelése a lektűr csökkentése mellett. Minde
gyik stratégia pedagógiai, sőt empatikus képes
ségeket kíván a könyvtárosoktól, de legalábbis az
értékes és értéktelen művek pontos megkülön
böztetésének a képességét.
Azonban még ezzel a harmadik képességgel
sincs minden rendben. Először is hogyan szok
tassák le olvasóikat a lektűr olvasásáról a könyv
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tárosok, ha azt maguk is kedvelték? Vidra Szabó
Ferenc vizsgálatában19 a könyvtárosok arra a
kérdésre, hogy ki a kedvenc írójuk, többnyire va
lóban nagy írókat neveztek meg, de arra a kér
désre, hogy mit olvastak az utóbbi időben, tekin
télyes lektűrlista kerekedett. Ebből úgy tűnik, a
könyvtárosok legalább „tudják a jót", ha nem is
teszik, bár Kamarás István 1984-ben publikált Ér
ték és mérték című tanulmánya20 ezt is megkér
dőjelezi. Kiderült, hogy felsőfokú végzettségű
könyvtárosok is bizonytalanok olyan közismert
művek értékes vagy értéktelen voltának megíté
lésében, mint az Elfújta a szél vagy az Iskola a
határon.
Azt kel! tehát mondanunk, hogy az ízlésneve
lés is olyan elvárás volt, amelyhez nem voltak
meg a (főleg emberi) feltételek a könyvtárakban,
így csupán deklaráció maradhatott. (Más kérdés
- s ez nem tartozik a jelen írás témakörébe - ,
hogy vajon feladatának kell-e érezze a modern
szolgáltató könyvtár az ízlésneveiést?)
Ez persze nem jelenti azt, hogy semmiféle
nevelőmunka nem folyt a könyvtárak falain belül.
Fő formája azonban nem az egyéni, hanem a
csoportos nevelés volt, és olvasópályázatnak ne
vezték. Különféle alakváltozásokon keresztülmenve 1956-tól egészen a 80-as évekig élt. Jel
lemzője volt a központilag előírt olvasmánylista
(ami megkímélte a könyvtárosokat, hogy érték
dolgában döntsenek), és a központilag biztosított
egyéb segédeszközök (forgatókönyvvázlat, pá
lyázati lapok), társadalmi szervezetek bevonása
(KISZ, MSZBT, Népfront stb.) és sok pénz a jutal
makra. Az olvasópályázatok az olvasásszocioló
gusoknál sokkal tágabban értelmezték a neve
lést: olvasásra, könyvtárhasználatra és igényes
olvasókká akartak nevelni, de a könyviisták min
dig úgy voltak összeállítva, hogy ideológiai neve
lést is nyújtsanak. Ízelítőül az 1980-83-as pályá
zat listájának első fele - a „Kezdő olvasóknak
ajánljuk” című: Dobozy Imre; A tizedes meg a töb
biek; Ember Mária: Hajtűkanyar; Hollós Korvin
Lajos: Kik voltak, mit akartak?; Illés Béla: Honfog
lalás; Lengyel József: Igéző; Moldova György:
Tisztelet Komlónak; Palotai Boris: Keserű man
dula; Szabó Pál: Isten malmai; Vészi Endre: Angi
Vera és a többiek; Veres Péter: Próbatétel.
Természetesen az olvasópályázatok is a fia
tal munkásokat célozták meg, s mivel KlSZ-munkának minősült, a KISZ-alapszervezetek ki is állí
tottak néhány csapatot. Könnyen és fájdalommentesen
lezajlottak ezek a pályázatok
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Célok a tanácsi könyvtárügyben

(legfeljebb a pályázatra előírt könyvekkel volt
gond, amelyek mindig vagy túl kevés példányban
voltak meg a könyvtárban, vagy késve jelentek
meg), a KISZ-esek kipipálhatták a kulturális válla
lást, a könyvtárak pedig a munkásokat, a fiatalo
kat és a nevelést.

Kulturális esélyegyenlőség
„A kultúra eszközeivel segíteni a szellemi és
fizikai munka, valamint a város és a falu közötti lé
nyeges különbség csökkentését, végső fokon
megszüntetését.” (A Magyar Szocialista Munkás
párt művelődési politikájának irányelvei, 1958.)
„A könyvtárosoknak is hozzá kell járulniuk ah
hoz, hogy csökkenjen a szellemi és fizikai munka
közötti különbség, a falun és tanyán élők kulturá
lis ellátása közelítsen a városi
(IV.
Országos Könyvtárügyi Konferencia, 1981.)
A két idézet szemléletesen bizonyítja, hogy
létezett olyan állandó cél a könyvtárügyben, ame
lyik az egész korszakot változás nélkül jelle
mezte. Ezt volt az a gumicsont, amin rágódhatott
a könyvtárügy, sőt az egész művelődésügy,
1958-ben ugyanúgy, mint 1981-ben.
Most elmélkedni kezdhetnék arról, hogy mit
jelent a fizikai és szellemi munka közötti kü
lönbség csökkentése, csökken-e mondjuk a sza
lag mellett álló munkás és vállalatigazgató mun
kája közötti különbség, ha a szalag mellett álló
munkás Bulgakovot és esztétikát olvas. A könyv
tárosoknak természetesen nem értelmezniük kel
lett a kapott feladatokat, hanem megvalósítani.
Először is a munkások és a parasztok olvasá
sa nem ugyanaz. A munkások olvasása politikai
kérdés volt, a parasztoké sokkal kevésbé. Azt is
mondhatjuk, hogy a munkások olvasásából lehetett
politikai kérdést csinálni, a parasztokéból nem.
A munkások városokban laktak, ahol voltak
nagy könyvtárak, szakképzett személyzettel, a
parasztok falvakban, ahol nem voltak. A munka
helyen is sokkal elérhetőbbek, szervezhetőbbek
voltak a munkások, mint a parasztok, hiszen so
kan dolgoztak egy helyen. A szakszervezeti
könyvtárak pedig a tanácsihoz hasonlóan jól kié
pített hálózatot alkottak, minden üzembe eljutot
tak, így a munkások már munka közben beszervezhetők voltak mindenféle kampányba. Sok szó
esett a munkásokról a könyvtárakban, sok könyv
táros nem kis fáradságába került az éppen aktuá
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lis vetélkedők, felmérések, jelentések stb. elké
szítése „munkásügyben”, de nagyon kevés olyas
mi történt, amitől a munkások valóban jobban
érezték magukat a könyvtárban. (Ami történt, az
pedig jobbára a tanácsi könyvtárügy bomlása ide
jén, a nyolcvanas évek második felében történt.)
A falusi lakosok művelődési esélyeinek javítá
sát célzó talán egyetlen reális kísérletről, a taná
csi könyvtári hálózat központosított rendszerré
való fejlesztéséről az ágazati célok között írok
majd, s ott jelzem fenntartásaimat is ezzel kap
csolatban. Esélyegyenlősítő törekvésnek kell te
kintenünk az ötvenes évek népkönyvtári rend
szerének kialakítását is, amikor rengeteg falu ju
tott végre könyvhöz. Ezek a népkönyvtárak
azonban nem váltak túl népszerűekké, sőt sokuk
a szakma minden jó szándéka ellenére idegen
test maradt a falu életében.
Utoljára valószínűleg a szabadműveíődés
korszában próbálták meg komolyan a művelődés
szakemberei, hogy parasztokra méretezett kultu
rálódási lehetőségeket biztosítsanak a falunak.
(Természesen itt a tanácsi korszak utáni művelő
désügyről nem szólok.) Abból indultak ki, hogy a
művelődés szervezeti feltételeit és tartalmát a ha
gyományokhoz igazítsák. A paraszti gazdakörök,
művelődési egyesületek nem kölcsönzőhelyek
voltak, hanem a falusi férfiak közéleti fórumai,
amelyek sokféle funkcióit betöltötték tagjaik életé
ben az újságolvasástól a biliárdozásig, s általá
ban nem túl sok, de társadalmi állását tekintve
meglehetősen homogén tagja volt. Kovalcsik
J ó z s e f az 1973-as Magyar Nemzetből idéz ri
portot egy még működő olvasókörről. A riporter
kérdésére, hogy miért nem járnak inkább a szép
új művelődési otthonba, az egyik tag azt válaszol
ta: „Messze esik tőlünk. Ide jószágetetés után
csak elugrunk, még kiöltözködnünk sem kell.”
A parasztember az olvasókörben fesztelen
együttlétet keresett, közös politizálgatást, híreket.
Ferge Zsuzsa kifejezésével „hétköznapi tudást”,
míg a kultúrházban „ünnepnapi tudást” akartak
rátukmálni22, legalábbis úgy érezte, ki kell öltözni
hozzá. Olvasási szokásairól pedig annyit, hogy
könyvet inkább a feleségének vitt haza, maga vi
szont okvetlenül elolvasta az újságot. (Vagy vala
ki felolvasta.) Ehhez képest a népkönyvtárak
csak kölcsönzőhelyek voltak, gyakran önálló he
lyiség nélkül. Katsányi már említett tanulmánya
mellett23 hivatkozhatok pl. Arató-Simon 1969-es
tanulmányára24, melyből kiderül, hogy a hatva
nas években még a kiemelt községekben sem
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volt helybenolvasási lehetőség, s igen kevés volt
a sajtótermék. A hetvenes években ugyan sok
modern községi könyvtár épült, különösen Békés
megyében, de a falusi könyvtárügy általában to
vábbra is hátrányos helyzetű maradt. Nem is le
hetett ez másként. Az 1971-es településfejleszési
koncepciót követő, elsősorban a községeket sújtó
elosztási rendszer egyre növekvő területi egyenlőt
lenségeket eredményezett. Ilyen helyzetben a terü
leti egyenlőtlenségek művelődési eszközökkel tör
ténő csökkentéséről beszélni cinizmus.
De hogy munkásokat sújtó területi hátrányo
kat is említsek, először is sokuk községből járt be,
s így egyszerre érintették a község rosszabb in
frastruktúrájából és a bejárásból eredő hátrá
nyok, aki viszont városlakó volt, különösen, ha fa
luról származott, nagy valószínűséggel a külvá
rosban vagy a lakótelepen telepedett le, s ezek
voltak a kulturális ellátás fehér foltjai. S ha most
elvonatkoztatunk az akcióktól és a statisztikai hó
kuszpókusztól, s azt kérdezzük, milyen könyv
tárba jutott el a munkás vagy a paraszt, nincs is
olyan nagy különbség. Az egyik városszéli fiókkönyvtárba vagy üzemi szakszervezeti könyv
tárba, a másik községi, sőt kisközségi könyv
tárba. Éppen ezek azok a közművelődési könyv
tárak, amelyek az átlagnál gyakrabban voltak kis
alapterületűek, esetleg önálló helyiséggel sem
rendelkezőek, s olvasóikat az átlagnál gyakrab
ban fogadta képzetlen könyvtáros, szegényes
gyűjtemény.
Ennél is nagyobb gond azonban, hogy az
esélyegyenlőség megteremtése nem lehet pusz
tán kultúrpolitikai feladat. A politikai vezetés olyan
feladatot jelölt ki és kért számon a könyvtáraktól,
amelynek fő részét sokkal átfogóbb társada
lompolitikai intézkedésekkel lehetett volna csak
megoldani.
Anélkül, hogy túlzott jelentőséget tulajdonítanék
egy olyan mérőszámnak, mint a könyvolvasás gya
korisága, talán megengedhető, hogy megpróbálom
vele a kulturális esélyegyenlőség érdekében tett
intézkedések eredményességét érzékeltetni. Ad
dig, míg az értelmiségieknek és a vezetőknek
csak 2%-a, illetve az alkalmazottaknak 12%-a
nem olvasott 1978-ban, addig a munkásoknál ez
az arány 42%, a parasztoknál pedig 72%. 1964hez viszonyítva az értelmiségieknél 3%-kal csök
kent a nem olvasók aránya, a nem olvasó alkal
mazottak száma változatlan maradt, viszont a
munkások közül 8%-kal többen nem olvastak, a
parasztok esetében pedig a romlás 12%-os.25
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Ellenőrzés
1956 augusztusában Győri
tollából vi
tát kavaró cikk jelent meg Könyvtári életünk de
mokratizmusáért! cím m er6. Egy részlet belőle:
„Tudományos könyvtáraink - felsőbb utasítások
és nyomás következtében - a fasiszta könyvek
után lázas szenvedéllyel vetették magukat min
den könyvre, amely az éppen érvényes politikai
felfogás szerint gyanús vagy kétes volt. Sorra ke
rültek a munkásmozgalom kezdeti korának köny
vei, úgy hogy a magyar olvasó eredeti művek
alapján képtelen áttanulmányozni a munkásmozgalom idológiai történetét; sorra kerültek a
klasszikus polgári közgazdászok; filozófusok és
irodalomtörténészek, vallástörténészek és pszi
chológusok; és a hamis perek szította beteges
légkörben a félretaszítottak könyvei; sorra kerül
tek szépírók, költők, esszéisták, s mindenki, aki
abban a pillanatban nem állott a párt oldalán,
nem értett mindenben egyet a szocialista orszá
gok kül- és belpolitikájával, vagy szerencsétlen
ségére néhány évtizeddel korábban elhúnyt, s
nem foglalhatott állást a szocializmus aktuális
kérdéseiben. Hovatovább olyan zárt anyagok ke
letkeztek, melyek újabb, hatalmas könyvtárak
ként terpeszkedtek az eredeti könyvtár mellett, s
ha így folytatódik, nemsokára a zárt könyvtárak
messze maguk mögött hagyták volna az eredeti
könyvtárakat Egyetlen példa: A Szabó Ervin
Könyvtárban a ’’Fokozott Védelem,, anyagának
kötetszáma meghaladja a félszázezret!”
A zárt anyag és a tudományos könyvtárak
problémája azonban a kérdésnek csak egyik
metszete. „Megrakott teherautók karavánjai szál
lították a közkönyvtárakból kivont teméntelen
könyvet...” - írja Győri később.27 Ezekhez a köny
vekhez azonban a hozzájutás a továbbiakban
nem egyszerűen antidemokratikus volt - a köz
könyvtárak olvasói számára ezek a könyvek nem
léteztek többé. Ma már elég sokat tudunk azokról
a listákról, amelyek az ötvenes években meg
csonkították a könyvtári állományokat (eltűntek
pl. Gárdonyi, Kodolányi, Reményik, Tamási Áron
művei), így ezek történetét nem ismertetem.28
Végeredményben nem is az a legfontosabb,
hogy mi van rajta a listán, hanem maguknak a lis
táknak a léte. Az ellenőrzés ugyanis a hatalom
szempontjából nemcsak azt jelenti, hogy a káros
nak tartott dolgokat megtiltja, hanem elsősorban
azt, hogy ő dönti el, mi káros és mi nem. A kultúr-
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irányítás liberálisabb „3 T-s” korszakában pedig a
könyvtári nevelőmunkának - s ebben tért el a po
litikai vezetés és az olvasásszociológusok véle
ménye - nem valamiféle abszolút értelemben vett
érték felé kellett vezetni az olvasókat, hanem afe
lé, amit a hatalom értéknek minősített. S minden
könyvtáros tudta, hogy Dosztojevszkij és Csehov
művei nem egyszerűen azért szerepelnek az ol
vasópályázat anyagában, mert művészileg érté
kesek, hanem mert ráadásul oroszok is.
Heller-Márkus: Diktatúra a szükségletek
f29
című művében Mussolinira utalva kiemelik, hogy
a totalitárius társadalom minden értéke homoge
nizál. Totalizáció és heterogén értékpreferenciá
kon nyugvó értelmezések ellentmondanak egy
másnak. A totális hatalom folyamatosan minden
kérdésben állást foglal, s ezekben az állásfoglalá
sokban nem a következtesség, hanem az állásfoglalások ténye a lényeges. Sőt, a változó, akár
egymásnak ellentmondó határozatoknak funkció
juk van: a népesség ellenőrzöttségét mérik fel. A
népesség ugyanis akkor igazán jól ellenőrzött,
,jia késznek mutatkozik arra, hogy tetszőleges
kérdésben, véleményét egyik pillanatról a másik
ra megváltoztatva, kövesse a pártot."30
Bár a teljes totalizáció csak a korszak első
évtizedét jellemezte, a politikai vezetés a 80-as
évekig magának tartotta fenn a jogot, hogy érték
kérdésekben döntsön. Amikor tehát az olvasás
szociológusok irodalomelméleti - azaz hatalmon
kívüli - szempontokat kínáltak az értékeléshez,
minden fenntartásunk ellenére el kell ismernünk,
hogy ezzel a könyvtári tevékenység ellenőrzöttségének a csökkentéséért harcoltak.
Itt kell megjegyeznünk, hogy a közműve
lődési könyvtárügy története során a könyv
tárosok többször tanújelét adták a civil kurázsi
nak. Sajnos még senki nem írta meg a „névtelen
könyvtári ellenállók” történetét, így csak vissza
emlékezésekből tudhatunk az 50-es 60-as évek
könyvmentési akcióiról, amikor a könyvtárosok
zúzdába szánt könyveket dugdostak a raktárak
sötét sarkaiban, a 80-as években pedig egyesek
megvették a szamizdatot is, s persze azt is jól el
dugták. A könyvtári ellenállás hétköznapi hőstet
tei voltak az Új könyvek ajánlása ellenére több
példányban megvásárolt TŰRT kategóriába tar
tozó könyvek, amelyekbe a fenntartó éppúgy be
leköthetett, mint a hálózati módszertanos.
De a hatalom nemcsak azok által ellenőrzött,
akik teljesen behódoltak neki. A „különutas” értel
miségi akkor tudott Konrádból több példányt vá
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sárolni, ha forgalmazta a Könyvtárellátó, ha kap
ható volt a könyvesboltokban vagy legalább az
antikváriumban. A szamizdatot, ha bátor volt, be
szerezte, de a polcra nem rakta ki. A rendszer logi
kája alapján azt a szerepet játszotta el, ami ki volt rá
osztva, s kis lázadozásai csupán a szabadság illú
zióját nyújtották, nem valódi szabadságot.
1989 januárjában egy riport jelent meg az
Országos Széchényi Könyvtár zárolt kiadványok
tárának vezetőjével.31 A beszélgetéshez tudni
kell, hogy egy 81-es miniszteri utasítás alapján32
könyvtári anyag zárttá nyilvánítása - legalábbis
részben - a könyvtár kompetenciájába tartozott.
A riporter két kérdést feszegetett: Mi alapján kerül
be valami a zárolt kiadványok közé, és kinek en
gedélyezik a kutatását. Válaszában az osztályve
zető többször kiemelte, hogy csak addig tartanak
bent a zárolt kiadványok között egy könyvet, amíg
okvetlenül szükséges, például amikor elkezdtek
beszélni Wallenbergről, ők azonnal kivettek min
den Wallenberggel kapcsolatos irodalmat, a kuta
tás pedig ugyan megbízólevélhez van kötve, de
már többször tettek kivételt. Azzal fejezte be,
hogy a gyakorlattal nincs baj, azt kell eldönteni,
kell-e egyáltalán zárt anyag a könyvtárban. A
könyvtár tehát, mivel miniszteri utasítás rendelke
zett arról, hogy van zárt anyag, bizonyos anyago
kat elzárt az olvasó elől, bár nem volt meggyő
ződve arról, hogy valóban szükséges zárt anyag.
A beszédszituáció már maga is szimbolikus. A zá
rolt kiadványok tárának vezetője nyilatkozik, aki
tehát nem lenne vezető, ha nem lenne ilyen
osztály, de mivel létezik ez az osztály, elzárnak
bizonyos kiadványokat, hiszen ez a munkájuk.
Ugyanígy a kulturális intézményrendszer az in
tézményekben dolgozó egyének szándékaitól
függetlenül létével ellenőriz, azzal, hogy olyan,
amilyen, s azt teszi, amire be van programozva.
Az ötvenes évek totális ellenőrzésétől a
nyolcvanas évek puha diktatúrájáig az ellenőrzés
fokozatos visszavonulásának lehetünk tanúi. Erre
hívja fel a figyelmet Heller-Némedi-Rényi: A nyil
vánosság szerkezetváltozása című tanulmá
nyában. Egyre több terület kikerült az ellenőr
zés alól, az ellenőrzöttség csökkenése azonban
sokkal inkább észlelhető volt a magas kultúra
szintjén mint a hétköznapokban. Míg egyetemi
előadásokon az előadó szabadon kritizálhatta a
marxizmust, a csernobili katasztrófa által okozott
sugárszennyezés mértékét meghamisították a tö
megkommunikációs eszközök, hogy az emberek
nyugodtan menjenek május elsején felvonulni.
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Azt is mondhatnánk, hogy míg egy szűk értelmi
ségi elit valóban el tudta érni, hogy tevékenysége
kikerüljön az ellenőrzés alól, addig a többség el
lenőrzéséről a hatalom nem mondott le.
Hann Elemér-Vásárhelyi Mária: Ha nyugat
hoz mérjük magunkat című vizsgálatában34 talál
tam néhány elgondolkoztató adatot. Egy táblázat
ban ábrázolják, hogyan ítélik meg a felnőttek Ma
gyarországot Nyugathoz viszonyítva 1981-ben és
1986-ben.
Csupán néhány kiragadott példát
említek: A gyermekek megfelelő felnevelésének a
tekintetében 1981-ben a felnőttek 98%, 1986-ban
87%-a úgy látta, hogy Magyarország áll jobban, a
véleménynyilvánítás szabadságában 74%, illetve
67% az arány szintén Magyarország javára, áru
bőség tekintetében pedig 81-ben 44%, 86-ban
34% látta úgy, hogy Magyarország áll jobban.
1986 úgy él az emlékezetünkben, mint amikor
már mindenről lehetett beszélni, és minden infor
mációhoz hozzá lehetett jutni, s ekkor a válasza
dók túlnyomó többsége még meg volt győződve
róla, hogy Magyarországon szabadabban lehet
véleményt nyilvánítani, 34%-uk pedig még abban
is biztos volt, hogy Magyarországon nagyobb az
árubőség. (Természetesen nem tudjuk kiszűrni a
torzító tényezőket, például voltak, akik félelemből
válaszoltak így, de az adatok annyira egyfelé mu
tatnak, hogy még ezt a torzítást is kibírják.)
Ilyenféle adatok alapján úgy gondolom, hogy
tudatellenőrzés tekintetében mégiscsak jól vé
gezte a dolgát a sajtó, az iskola, a könyvtár. S ha
most valaki bebizonyítaná, hogy a könyvtári tagok
sokkal nagyobb arányban válaszoltak tájékozot
tam ez sem bizonyítaná az ellenkezőjét. Mert a
könyvtár is része volt annak a mechanizmusnak,
amely szervezetten álinformációkat közölt az em
berekkel, elzárta előlük a valóságos információ
kat és kutatási engedélyhez kötötte, vagy csak
olyan kódolt formában engedte nyilvánosság elé,
amelyet a többség nem volt képes megfejteni.

Ágazati célok
„A ma követelménye az, hogy minden ember
elérhető távolságon belül olyan könyvtárhoz ju s
son, amely - saját bázisából vagy más könyv
tárak állományának és szolgáltatásainak közvetí
tésével - az általános tudományos szintű tájéko
zódás és a gyakorlati ismeretek magas szintjéig
elégítse ki az igényeket. Az önmagában álló, csak
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saját lehetőségeire támaszkodó kis könyvtárak
ideje lejárt, akárcsak a kézműiparé. A kis könyv
tár csupán mint az általános tudományos szintet
elérő könyvtártípus fiókja lehetséges és életké
pes” - olvashatjuk a már többször említett Orszá
gos Népművelési Konferencia előkészítő tanul
mányában.36
Az önmagában álló népkönyvtárakkal szem
beni alternatíva, a könyvtári rendszer szoros
együttműködést feltételez a könyvtárak között. A
könyvtári rendszer könyvtári értelmezésben egy
ségesen irányított szervezetet jelent. Ebben az
értelemben használja a kifejezést pl. Futala Tibor,
Horváth Tibor és Papp István közös tanul
mányukban: „... nem tartunk sem azokkal, akik
azt mondják, rendszerként, szervezetként nem lé
tezik a magyar könyvtárügy; de azokkal sem, akik
rendszernek tekintik azt, ami még csak quasirendszer. Történelmi folyamatnak véljük a rend
szerré való fejlődést, amelyet mindig az adott
gazdasági, politikai, kulturális stb. feltételek hatá
roznak meg alapvetően, de jelentősen befolyásol
nak szubjektív tényezők is.”
„Minden szervezetnek azonban világosan
megfogalmazott, minimális céllal kell rendel
keznie, mert ez adja meg léte értelmét. Esetünk
ben ez a cél a dokumentum-és információellátás,
amelyet a rendszernek garantáltan teljesíteni
kell.’5,1
A 60-as évek második felében ismert okok
miatt felértékelődött a tudás, a szakértelem, a ha
tékonyság. A könyvtári célrendszerben is előtér
be kerültek a szakmai célok. Lehetőség nyílt az
elavult anyag selejtezésére, katalógusépítésre, a
megyei könyvtárakban pedig bibliográfiai, repertorizálási munkák kezdődtek.
Ez a váltás azonban nem helyi szinten, ha
nem ágazati szinten ment végbe. A centralizált
könyvtárirányítás megmaradt, sőt talán erősödött
a járási könyvtárak helyzetének némi javulásával.
Ezt a meglévő formát töltötte meg az ágazati irá
nyítás olyan központi céllal, amely jól szolgálta az
érdekeit. A könyvtári rendszer szervezetként való
definiálásából ugyanis világosan következett a
központi szerepkör erősödése, a deklarált mini
mális célból pedig (azaz, hogy a kisebb könyv
tárak legyenek képesek a nagykönyvtárak szol
gáltatásainak közvetítésére), adott fejlettségi
szintjükön csak önállóságuk teljes elvesztése kö
vetkezhetett. Az Országos Népművelési Konfe
rencia előkészítő tanulmányában egyébként ki is
mondták, hogy „A kis könyvtár csupán mint az ál
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talános tudományos szintet elérő könyvtártípus
fiókja lehetséges és
tkp
le
é
(Kiemelés
L.V.I.) A kissé maximalista elképzelés alapján a
magyar tanácsi könyvtárügy egyetlen nagy fiókrendszerré vált volna. Egyébként már maga az a
tény, hogy a könyvtárügy vezetői közös célt kí
vántak megvalósítani az egész könyvtári rend
szerben, kétségessé tette a falusi könyvtárak
jövőjét. Olyan színvonalbeli különbségek jelle
mezték ugyanis egy hálózaton belül a könyv
tárakat, hogy a közös cél követése a falusi könyv
tár esetében csak azt jelenthette, hogy lemond
saját céljairól.
Hogy egészen pontosan milyen módon ala
kultak ki az ágazati célok, annak elemzésére nem
mernék vállalkozni. De az biztos, hogy az ágazati
irányítás erősödésének nyertesei a megyei könyv
tárak lettek, amelyek hálózati munkájukban sok
kal függetlenebbé váltak a megyei tanácsoktól.
Az ágazati irányítás erősödésének feltétele
és következménye a „szakmaiság” rehabilitálása
volt. (Azt is mondhatjuk, hogy átemelése a tudo
mányos könyvtárügyből, ugyanis néhány nagy
könyvtár kivételével a tanácsi könyvtárügyben
nem volt hagyománya.) A szakmai szemlélet ér
vényesülésének nagy eredménye a könyvtárosok
számára, hogy deklarálódott: az olvasók ellátásá
hoz a könyvtárosok lelkességén kívül objektív fel
tételek is szükségesek, így helyiség, könyvállomány, szakképzett dolgozók. Ennek a válto
zásnak egyik dokumentuma az 1973-ban
megjelent Szakmai irányelvek. A személyi-tárgyi
feltételek javítása mellett jelentős helyet foglalnak
el az ágazati célok között a konkrétan szakmai
orientációjú célok. Az alacsony presztízsű pálya
alacsony önbizalmú könyvtárosai számára az ér
telmiségivé válás feltétele volt a szakmaiság erő
sítése. A bibliográfiai leírás és a szakkatalógus
azt jelentette számukra, amit az orvos számára a
betegségek latin nevei. Érdekes lenne például
megvizsgálni, milyen hangsúlyt fektettek a taná
csi könyvtárügyben olvasóbarát katalógusok ké
szítésére és gondozására - azaz olyanokra,
amelyek használatához nem kell különösebb
szakértelem. Tudomásom szerint például az
ETO-szakkatalógusnál jóval könnyebben kezel
hető tárgyszókataiógusok a megyei könyvtárak
nak is csak kisebbik részében épültek. (A gyerek
könyvtárak kivételek!)
Addig azonban, míg a szakmaiság erősödése
a nagyobb könyvtáraknak kifejezetten jól jött, elvi
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selhetetlen helyzetbe hozott egyes falusi könyv
tárakat. Nekik valóban nem volt másuk, mint a lel
tőlem,
kesedésük, de míg olvasók agitálására ez is elég
volt, katalógusépítésre már alig. S a probléma to
vább gyűrűzött, mert a módszertanos könyv
tárosok elkeseredve tapasztalták, hogy egyes fa
lusi könyvtárakkal „nem lehet produkálni". Az
„újrakörzetesítés” gondolata már a hatvanas
évek végén felvetődött, Katsányi Sándor koráb
ban már idézett tanulmánya a kisközségek szá
mára a kiutat a letéti rendszer felújításában jelölte
meg. A letéti rendszer ellentmondásosságát38 jól
jellemzi a következő eset:
„Akörzeti ellátás bevezetését állományrende
zés és selejtezés előzte meg. Az elhasználódott,
ám megszokott, piszkos, de »öregbetűs« könyve
ket elvitték, és helyettük számukra többnyire ér
téktelen könyveket hoztak - igaz, darabszámra
többet. Az egyik lelkes könyvtáros ezeket a kise
lejtezett és mindenhonnan leírt könyveket vissza
vitte a községbe, megmentve a köz számára azt a
könyvet, amit talán még a mostani gyerekek apja
vagy anyja is olvasott gyerekkorában:
- Ezeket nem rakom a többi közé, mert ugye
ezek a könyvek itt már nincsenek, de mégis ott
szeretnek válogatni nagyon sokan, ahol ezeket
tartom. Volt olyan olvasó is, aki a gyerekének kü
lön elmondta, hogy azt a könyvet ő is innen vitte
el fiatal korában, le se tudta tenni, még ki is kapott
érte, hogy csak a könyvet bújja - olvassa csak el
a gyerek is, nagyon tanulságos történet! Még az
is előfordul, hogy veszekednek rajta, kié
gyen!’39
A letéti rendszer egyébként nem terjedt el
annyira, amennyire a könyvtárügyi vezetés szük
ségesnek tartotta volna, valószínűleg a más mű
velődési főhatóságok által sikeresebben képviselt
szervezeti alternatívák miatt. (Ezek közül a legna
gyobb publicitást az ÁMK-k kapták.)
Végezetül meg kell említeni, hogy először
ágazati szinten jelent meg a felhasználói igények
képviseletének a szükségessége is. Különös, ski
zofrén állapotot tükrözött egyazon dokumentu
mon belül annak deklarálása, hogy a közműve
lődési könyvtáraknak ki kell elégíteniük olvasóik
igényeit, sőt igényfelméréssel eléjük kell menni
ük, s annak, hogy az olvasók ízlése elmaradott, s
fejleszteni kell. E dokumentumok olvasójában fel
merülhet a kétely, vajon melyiket gondolták ko
molyan.
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