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Az eg y e tem i k ö n y v tá r  és a  tu d o m á n y o s  k u ta tá s
Dr. Mátrai László

a budapesti Egyetemi Könyvtár igazgatója

Az egyetem és könyvtárának viszonylatában aránylag ritkán  szoktuk fi
gyelembe venni azt az összefüggést, hogy az egyetemi könyvtár eléggé meg
bízható mérőeszköze annak, vajon az egyetemen zajló oktató- és kutatóm unka 
milyen színvonalon folyik? Ha például a hallgatók keveset olvasnak, és akkor 
is csak tankönyveket, ez nyilván elárulja azt, hogy az illető szaktárgy tanítása 
iskolás módon kötött jellegű, esetleg közelebb áll a  középiskolai, semmint az 
egyetemi típusú oktatáshoz. Vagy ha például az egyetemek professzorai nem
igen veszik igénybe a központi könyvtár új szerzeményeit: ez is eléggé biztos - 
jele annak, hogy egyelőre nem óhajtanak lépést tartan i a szakma legújabb iro
dalmával.

Persze ez az utóbbi következtetés m ár nem egészen egyértelmű, hiszen a 
professzorok elm aradásának tényleges oka lehet az is. hogy minden irodalmat 
meg tudnak szerezni saját tanszéki könyvtáruk keretein belül. Ez az a pont, 
ahol rögtön eléggé éles különbséget kell tennünk az egyetemi könyvtár hasz
nálata tekintetében a társadalom tudom ányi és a term észettudom ányi kutatások 
között. Erre a különbségtevésre különösen indokot adnak egy olyan könyvtár
nak a tapasztalatai, m int a budapesti Egyetemi Könyvtár, ahol az egyetemnek 
három fakultása is működik, és világosan el le jje t különíteni egymástól a te r
mészettudományos és a társadalom tudom ányi használatát, a központi
könyvtárhoz való különböző viszonyt. " *

1. Történeti és aktuális szempontból egyaránt világos a helyzet a Természet- 
tudományi Karon. A term észettudományi kutató  számára egy percre sem lehet 
közömbös az, hogy a ku ta to tt tém ával ugyanakkor nem foglalkozik-e a világ 
valamely távoli pontján egy másik kutató, hiszen akkor esetleg hosszú eszten
dők komoly és költséges kísérletező m unkája válhat teljesen feleslegessé. A mo
dern természettudomány éppen ezért — tekintet nélkül az egyetemi könyvtárak 
fejlődésére, vagy stagnálására — sajá t fejlődésével párhuzamosan kiterm elte a 
maga könyvtári segédeszközeit, szinte könyvtári önellátásra rendezkedett be: 
egyrészt minden kutatóintézet gondoskodott saját kitűnő könyvtárról, különös 
tekintettel a folyóiratokra, m ásrészt a term észettudom ányokban a szakmaközi 
együttműködés megoldotta a dokumentáció kérdéseit is, hiszen (függetlenül a 
könyvtáraktól) a legtöbb természeti alaptudom ánynak nemzetközileg szervezett 
kitünően használható absztraktjai, dokumentációs folyóiratai jelennek meg. 
Megfelel ezeknek az összefüggéseknek az a tapasztalat, hogy éppen a Termé
szettudományi K ar az, am elynek intézeti könyvtáraival kapcsolatban a központi 
könyvtárnak a legkevesebb nehézsége akadt és akad. Ezek a tanszékek azok, 
amelyek egészen természetesnek ta rtják  a könyvtári kooperációt és a legtelje
sebb tervszerűséget.

2. Lényegesen más a helyzet a társadalom tudom ányok területén. I t t  a Böl
csészettudományi K ar egy-egy tanszékének saját könyvtára csak kivételes eset
ben, csak egészen speciális tém ákra vonatkozóan lehet elégséges a komoly ku
tató számára; csak kissé is átfogóbb, bonyolultabb történeti vagy irodalmi kér
dés kutatója számára m ár elengedhetetlen a „nagykönyvtár” több százezer kö
tetre menő, történetileg kialakult és szisztematikusan továbbfejlesztett gyűjte
ménye. Ha pedig ez így van, akkor a társadalom tudom ányok képviselőinek

3



elmaradása a könyvtári látogatók közül csak kettő t jelenthet: vagy nem folyik 
az illető szakmában alkotó tudom ányos m unka, vagy a központi könyvtár állo
mánya olyan gyenge, hogy nem szolgálhat a társadalom tudom ányi ku tatás bázi
sául.

3. Ez a második eset az, ami ránk, könyvtárosokra tartozik. Ha hirtelen 
megkérdezné valaki legfőbb könyvtári szakértőinket, hogy a két lehetséges vá
lasz közül melyik a helyes, bizonyára zavarba jönnének, m ert egyetemi könyv
táraink állományának tartalm i kérdései — enyhén kifejezve — nem állnak el
méleti és gyakorlati szakembereink érdeklődésének előterében. Évek, sőt évti
zedek óta nem foglalkozunk nagy könyvtáraink állom ányának és gyarapodásá
nak tartalm i analízisével, holott enélkül eléggé problem atikus mindenféle 
könyvbeszerzés tervszerűsége, a tervszerűség nélkül pedig több m int problema
tikus a  szerzeményi politika szocialista jellege. Ha véletlenül botrányos mére
teket ölt valamely nagy könyvtárunk szerzeményezési anarchiája (mint néhány 
éve az Országos Széchényi Könyvtár Hungarica gyűjtése): legfeljebb ilyenkor 
ju t  eszünkbe bizonyos m értékig a könyvállomány tartalm i, minőségi elemzése. 
Egyébként azonban éppen nagy könyvtáraink berkeiben szinte kizárólagosan 
eluralkodott a  mennyiségi szemlélet, egy bizonyos kvantitatív  kolosszalizmus, 
amely összetéveszti a nagyot a jóval, a sokat a hasznossal, m intha e könyvtá
rak egyetlen feladata a végtelenbe való kritikátlan  növekedés lenne, m intha az 
évi költségvetés lenne a könyvtári m unka célja, és a könyvtár minden teljesít
m ényét elsősorban ennek kellene alárendelni. Ez a bürokratikus, számvevőségi 
fináncszemlélet szüli a pontatlan statisztikát, a kozmetikázott kim utatásokat, azt 
a fonák helyzetet, hogy egyes könyvtáraink az olvasóért folyó harcot a költség- 
vetésért folyó harccal helyettesítik, vagy azzal sem törődnek, ha a könyvek tíz
ezrei katalogizálatlanul hevernek a raktárakban, hiszen az állományba m ár be 
vannak véve, s így a kvantitatív  táblázatokban nyugodtan szerepeltethetők. 
Hogy ez a kvantitatív  szemlélet m ennyire ellenkezik m ind a tudományos kuta
tás, mind a könyvtárosi m unka érdekeivel, azt ta lán  felesleges külön hangsú
lyozni. Sajnálatos tény, hogy a könyvtári felülvizsgálatok is teljesen elhanyagol- | 
ták  az állom ánygyarapítás minőségi kérdéseit, m intha ez a kérdés csupán a 
közművelődési könyvtárakban lenne aktuális. Évek, sőt évtizedek óta (az előbb 
em lített kivételtől eltekintve) nem érte vád, vagy dicséret egyetemi könyvtá
ra inkat állom ánygyarapításuk helyes, vagy helytelen voltáért, és ki vagyunk 
téve annak, hogy kései utódaink talán csak ötszáz esztendő múlva fognak rá 
jönni arra, hogy 1959 körül valamelyik egyetemi könyvtárunkban igen rossz 
vezetője lehetett a  szerzeményi osztálynak, m ert az évtized legfontosabb tudo
mányos m űveit sem szerezték be. Ha véletlenül h íre  is megy annak, hogy pél
dául a budapesti Egyetemi Könyvtárnak állandóan gazdagodik régóta híres 
segédkönyvtára: ezt többi könyvtárainknál legfeljebb ha tudom ásul veszik, ám 
a maguk részéről valami hasonló kollekcióval követni meg sem kísérlik.

4. Részben kifejezi, részben fokozza ezt a helyzetet az „általános gyűjtő
körű tudományos könyvtárnak” törvényben is lerögzített fogalma. Ez az a ve
szélyes fogalom, amely a tervszerű gyűjtés ellen elkövetett minden bűnt eleve 
megbocsát és feloldoz, hiszen aki m indent gyűjt, az semmit sem gyűjthet iga
zán, így hát felelősségre sem vonható. A jövő iránti kötelességünk ennek a kér
désnek gyakorlati és elméleti szempontból egyaránt komoly megvizsgálása.

1606-ban, körülbelül akkor, am ikor Shakespeare a H am letijét befejezte, 
jelent meg az oxfordi Egyetemi Könyvtár első nyom tatott katalógusa. Ezt a 
négy fakultásra bontott katalógust 1620-ban követte a második, im már tisztán 
alfabetikus katalógus. Világosan láthatjuk e fontos könyvtártörténeti emlékből, 
hogy az „általános gyűjtőkörű tudományos könyvtár” abban az időben még 
valóban modern fogalom volt, amelynek komoly könyvtári tarta lm at is lehetett 
adni. Az a kb. 25 000 könyv, amely e katalógusban szerepel, valóban felöleli 
az akkor ism ert tudom ányok valamennyi értékes publikációját, vagyis minden 
tudom ány számára komoly könyvtári bázist nyújt. A tudom ányoknak azóta be-
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következett fejlődése m ennyiségi és m inőségi szempontból m a m ár lehetetlenné 
teszi, hogy a k á r  a legnagyobb egyetem i könyv tár is olyan m értékben legyen 
ellátva könyvállom ánnyal, am ilyen m értékben annak  idején a tudom ány akkori 
állásához képest az oxfordi Egyetemi K önyvtár el volt látva. A tudom ányok 
fejlődése közism erten egy olyan fokú szakosodást hozott létre , am ellyel a  könyv
táraknak  is lépést kellett és kell ta rtan iu k , ha valóban m odern partnerei óhaj
tanak m aradni a tudom ányos kutatóknak . Ha pedig ez így van, ak k o r az álta
lános gyűjtőkör fogalma nem csak nem teljesíthető, de nem  is teljesítendő fel
adat. hisz eleve m egoldhatatlan.

De ugyanide m uta t nem  csupán a tudom ányok, de az egyetem ek fejlődése 
is. Maguk a bölcsészettudom ányi karok is vállalnak például olyan speciális 
feladatokat, am elyeket m ás egyetem  nem teljesít. így pl. népm űvelő képzés 
csak Debrecenben van, kínai nyelvészetet csak Budapesten lehet tanulni stb. 
Mindeddig ezek a specifikum ok nem igen befolyásolták az illetékes egyetemi 
könyvtárak szerzeményi politikáját.

Nem vitás, hogy egyetemi könyvtárainknak  a jövőben kom oly gondot kell 
fordítaniuk a könyvbeszerzés ta rta lm i oldalára, és az általános gyűjtőkörön 
belül feltétlenül vállalniuk kell valam ely specifikus g yű jtés fe ladatait is, te r
mészetesen a felsőoktatási táv lati tervvel összhangban. Ne fe ledjük el, hogy 
Debrecenben pl. 50 könyvtáros dolgozik, de a könyvtárnak  nincs valam inő 
gyűjtési specifikuma, hiszen a  kötelespéldányok gyűjtése egyszerű duplum rak
tározási kérdés, de nem  kíván sem önálló szerzeményi politikát, és még kevésbé 
azon alapuló dokum entációs vagy egyéb m unkát. Szegedi és pécsi egyetemi 
könyvtárainknak sincs specifikus gyűjtőkörük  (az általánoson belül), am i kü 
lönös kontrasztban áll azzal a ténnyel, hogy ugyanakkor az orvosi tudom ány 
vagy a jogtudom ány országos viszonylatban könyvtári szempontból m a is gaz
dátlan.

5. Ha elfogadjuk — legalább ideiglenes tézisként — , hogy term észettudo
m ány és könyv tár viszonyában lényeges elv i problém ák m a nincsenek, akkor 
nyilvánvaló, hogy a társadalom tudom ányokhoz való viszonyban kell keresnünk 
a megoldáshoz vezető következő láncszemet.

Előre sejthető, hogy társadalom tudom ány és könyv tár viszonyáról lénye
gesen m ást fog tan ítan i a polgári világ, m in t a szocialista felfogás. (A könyv
tári m unka terén  ez m ár abból is jól látható , hogy m íg m űszaki és term észet- 
tudományi téren  számos példánk van a bibliográfiai vagy dokum entációs koope
rációra, sőt itt-o tt internacionalizm usra is: a társadalm i tudom ányok terén  ke
resve sem találhatunk  m egközelítően is nemzetközi jellegű dokum entációs vagy 
bibliográfiai kiadványokat.)

A polgári szakirodalom  arró l beszél, hogy az egyetem i könyvtárak  „vál
ságba” ju to ttak . E válság oka, hogy a tudom ányok specializálódása következté
ben az egyetemi könyvtárak  univerzális szerepe betö lthetetlenné válik — ekkor 
pedig mi szükség van rá juk  a kitűnően beváló term észettudom ányos és m ű
szaki szakkönyvtárak m ellett, m elyek nem  csupán lépést ta rtan ak  a fejlődéssé*, 
de egyenesen e fejlődés következm ényeképpen jö ttek  lé tre?  E felfogás a  pol
gári irodalom ban anny ira  általános, hogy az OSZK által k iadott irodalm i tá jé 
koztató is átveszi, és habozás nélkül az egyetemi könyvtárak válságáról beszél, 
hozzá olyan válságról, m ely csak része egy „még általánosabb válságnak” !

Ha m ár idáig ju to ttu n k , ak k o r az eszmék tisztán látása céljából elkerü lhe
tetlen, hogy kom olyabb p illan tást vessünk e zavaros ideológiák m élyére.

A válság fogalma O. Spengler  óta kedvenc term inusa a polgári filozófiának 
és elég könnyen felism erhető m ódon azt a re jte tt  apologetikus célt szolgálja, 
hogy a tömegek elő tt im m ár tagadha ta tlan  válságjelenségeket „a k u ltú ra  vál
ságának”, „az értelem  válságának”, „az em ber válságának” vagy bárm i más 
válságnak lássák, csak éppen annak  nem, am i — vagyis a kapitalizm us válsá
gának. Ezért m ár eleve csínyján kellene bánnunk a válság fogalm ával, külö
nösen, ha „általános érdekességű” következtetéseket is össze akarunk  ezzel kap
csolni !
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Ha az egyetemi könyvtárakra vonatkozó polgári „válságirodalom ” analízi
sét, m arx ista  k ritik á já t m egkísértjük: legott egy valóban érdekes tudom ány- 
tö rténeti szituációra bukkanunk. Röviden kimondva, ez nem más, m int a  pol
gári társadalom tudom ányok problem atikus, válságos helyzete. A polgári filozó
fiának feladott történelm i jelentőségű dilem ma ugyanis a következő: a) vagy 
elism erik, hogy a term észettudom ányos egzaktság módszereit kell alkalm azni a 
társadalm i tudom ányokban — de ekkor végül is el kell ism erniük a  m arxiz
mus—leninizm us társadalm i tan ításait; b) vagy dogm atikus merevséggel ragasz
kodnak a m arxizm us elutasításához — de ekkor meg kell tagadni m inden tá r 
sadalm i tudom ánytól a tudom ányos jelleget, s ezt csak a term észettudom á
nyoknak lehet m egadni. E dilem m a — am ely nagyon is érthető  módon m ár 
K antnál klasszikus m egfogalm azást nyert — nyilván nem  más. m int ideológiai 
téren  való visszatükrözése annak a helyzetnek, mely a kapitalizm ust jellemzi 
a szocializmussal való versengése terén.

M it je len t m indez a mi jelen problém ánk szem pontjából? Polgári felfogás 
szerint elvi, á thághatatlan  különbség van egzakt term észettudom ány és nem  
egzakt társadalom tudom ány, „m orál” között. Az olvasót, aki egyre inkább elvész 
a szakosodó term észettudom ány részleteiben, közelről fenyegeti a veszély, hogy 
elveszíti kapcsolatát a „hum án  tudom ányokkal”, az „erkölccsel” (humanities. 
Sciences morales). Az egyetemi könyvtárban folyó „általános olvasás” (generál 
reading) feladata lenne e „válságot” megoldani: nem hagyni elveszni az olva
sót a szaktudom ányi, bár egzakt részletekben („szakbarbár” ; Ortega szava!), 
hanem  rákapatni, az erkölcsös (bár korántsem  egzakt!), hum anizáló olvasmá
nyokra is!

Hogy valóban a kapitalizm us apologetikájának egy tudom ányelm életi, tu 
dom ánym ódszertani variánsa áll itt a közvetlen társadalm i háttérben, azt vilá
gosan igazolja a filozófiai irodalom mai nemzetközi helyzete. A m arxizm us el
leni elm életi küzdelem áll a polgári filozófia központjában s  e küzdelem nek 
végső fokon két alaptípusa van: egyik a közvetlen vagy közvetett római irányí
tás alatt álló klerikális alaptendenciájú propagandairodalom , elsősorban jezsui
ták , vagy legalább harcosan katolikus írók tollából (pl. W clter. Bochenski, Ma- 
dariaga s tb .); m ásik az ún. logikai pozitivizmus. Ezt az utóbbit kell — szerintem  
— veszélyesebbnek tartanunk , m ert ez a tudom ányosabb és tisztességesebb el
lenfele a m arxizm us—leninizm usnak.

Külön is vonatkozik ez az irányzat legism ertebb képviselőjére, Bertrand  
Russell-re: m ind tudom ányos, m ind erkölcsi-politikai szempontból messze ki
emelkedik a logikai pozitivizmus táborában. (Jelenleg tiszteletre m éltó harcot 
folytat a háborús uszítok ellen.) Abban Russell (a logikai pozitivizmus egyik 
m egalapítója) m a is rendületlenül képviseli a kapitalizm us öntudatlan  apolo- 
getikáját, hogy tudom ányos ism ereteket nem ta rt elvben lehetségesnek a tá r 
sadalm i kérdések terén : mindezekkel való foglalkozás nem tudom ányos fokú 
ism eret, hanem  csupán „wishful th ink ing”, jám bor óhajtás (m int K ant m on
dotta: „a gyakorlati ész posztulátum a”).

Ahhoz azonban tú l erős és tú l becsületes gondolkodó Russell, hogy a nyo
m or és a hidegháború ellen fel ne em elje a  szavát etikai és politilcai cikkek 
vagy m onográfiák form ájában. így azonban nyílt önellentm ondásba kerü l saját 
m agával, hiszen az etika nem lehet tudom ányos stúdium  a pozitivizmus szerint, 
nem is szólva a politikáról. Russel. B.: H um án Society in  Ethics and Politics. 
1954. vö. Nielsen, Kai: B. Russell’s  new  ethic. ( =  Methodos. 1958. 151—182. 1.)

ím e. ez az az ellentm ondás, m elybe m inden következetes gondolkodónak 
bele kell bonyolódnia, ha kapitalista pozícióból p róbálja bírálni a kapitalizm us 
„kinövéseit”, és ugyanez az ellentm ondás az, m ely kifejeződik „az egyetemi 
könyv tár válságának” koncepciójában is, am ely ebben az összefüggésben nem 
más, m int indokolatlan sopánkodás afelett, hogy m iért nem  is érdeklődik hu
m ánus kérdések irán t az az ifjú  olvasó, akinek a fe jé t telebeszélték azzal, hogy 
a „hum án” kérdéseknek nincs tudom ányos megoldása, ellentétben a term észet,
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vagy technika kérdéseivel. A m agunk részéről nem  az egyetem i könyvtár 
katexochén válságát lá tjuk  abban, hogy a  kapitalizm us belső ellentm ondásai 
im m ár az olvasói s ta tisz tikában  is je lentkeznek . . .

6. A m arx ista  könyvtáros nem  lá t á th idalhata tlan , principiális különbséget 
term észet- és társadalom tudom ány között. Éppen ezért nem  is k iá lt válságot 
am iatt, ha a term észettudom ányok egy része könyv tári önellátásra rendezkedik 
is be: bőven m arad m egoldandó, lelkesítő, a lkotó  könyvtári feladata  ennek elle
nére is, hisz a társadalom tudom ányok csak m ost indu ltak  el a tudom ánnyá vá
lás m arxista ú tján . Hogy ezek a tudom ányok m ég nem  igényelnek olyan doku
m entációt és nem  m u ta tn ak  olyan nem zetközi kooperációt, m int a term észet- 
tudományok, az  nagyon is érthe tő  abból, hogy a  term észettudom ányos kooperá
ció m ár a kapitalizm us kozm opolitizm usának, a nagytőke nem zetközi érdekei
nek jegyében hosszú ideje  folyik, míg a  társadalom tudom ányi igazi kooperáció 
a  szocialista internacionalizm us jegyében csak m ost kezd és m ost fog k ibonta
kozni. Ebben a távlatban  értelm etlen  dolog volna az egyetem i könyv tárak  vál
ságáról beszélni, hiszen csak m ost kezdenek olyan fe ladat elé kerülni, am ely 
igen nagy és fontos szerepet szán ezeknek a  könyvtái'aknak a társadalm i tu d o 
mányok „nagykorúsításában”.

Sokkalta bölcsebb dolog teh á t válság helyett feladatokról beszélni, azokról 
a feltételekről, m elyeket teljesíteni kell ahhoz, hogy egyetem i könyvtáraink  a 
m agyar tudom ányosság fejlődésének hasznos és nélkülözhetetlen segítőivé vál
janak.

1. Az egyetemi könyv tárak  ne tekintsék m agukat csupán „általános gyűjtő
körű tudom ányos kö n y v tárak n ak '’, hanem  vállalják  a rá ju k  róható  ak tív  sze
repet egyes tudom ányágazatok felelős könyvtári — bibliográfiai — dokum entá
ciós gondozásában.

2. Ehhez szükséges az e lte rjed t ü res m ennyiségi szem lélet felváltása az é r
demi, tartalm i, ku tató i szem lélettel.

3. Ezáltal egyetem i könyv táraink  egyrészt ténylegesen bekapcsolódhatnak 
az ország tudom ányos vérkeringésébe, m ásrészt valóban tudom ányos könyvtáro
sokká tud ják  nevelni dolgozóikat, ak ik  az egyetem en folyó könyvtárosképzés
ben is legfeljebb csak az alap ism ereteket szerezhetik meg.

4. Ha ilyen irán y ú  tevékenységük a társadalom tudom ányokra is ki tu d  te r
jeszkedni, elsősorban e téren  v á r rá ju k  politikai és k u ltu rá lis  szem pontból 
úgyszólván póto lhatatlan  szerep: a m arx ista  társadalom tudom ányok bibliográ
fiai — dokum entációs bázisának hazai, m ajd  nem zetközi viszonylatban való fo
kozatos létrehozása.

5. A „könyvtártudom ány” létéről vagy nem létéről fo ly ta to tt v iták  helyett 
e könyvtárak elm életi m unkával igyekezzenek előkészíteni a jövő k u ta tási m ód
szereinek k ia lak ítását: szerezzenek m élyreható, term ékeny  á ttek in tést a  tudo
mányok rendszertani problém áiról nem  csupán az osztályozási, de a k iberneti
kai használhatóság jegyében is; ezáltal já ru ljan ak  hozzá a társadalom - és te r
m észettudom ányok egységének és különbségének m arx ista— leninista tisztázá
sához, a  m ódszerbeli kvantifikáció és gépesítés jelenleg e lő relátható  határa in ak  
kijelöléséhez.

6. A szocialista tudom ány szám ára igen fontos ilyen irányú  fe ladata ikat e 
könyvtárak csak ak k o r fogják tu d n i betölteni, ha m indegyikük rendelkezik 
olyan szakem berekkel, ak ik  a  tudom ányok rendszerének és m ódszertanának, a 
tudom ánytörténet valam ely ágának, em ellett a könyv tári osztályozás és feltá
rás m ódszereinek m egbízható, alapos ismerői. Az ilyen irányú  továbbképzést 
e könyvtáraknak egységesen kellene fo ly tatn iuk , tek in te tte l e tém ák elhanya
golt voltára.

7. Ha ezek a fontos érdem i m unkálatok  m egkezdődnek, rövidesen feltisztul 
az az eszmei zűrzavar, am ely  m a m ég gyakorlat, elm élet vagy tudom ány kér
désében, vagy a könyvtárosok tudom ányos tennivaló inak  kérdésében eléggé 
eluralkodik.
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