
UKRÁN KÖNYVTÁRAK. 

Háborús időkben a könyvek sorsa is veszélyes és hányatta
tott. Békés évek tervszerű munkáját felforgatják a háború viharai 
s a könyvtárak életében épp olyan mélyreható változásokat idéz
nek elő, mint az egyes emberekében. A pusztulás veszélye megnő, 
s a háború könyvekben is megköveteli a maga áldozatait. Sze
münk előtt játszódott le az ukrajnai hadjárat története — a 
könyvszerető ember érdeklődéséviel kérdezzük: mi történt az 
ukrajnai könyvtárakkal? Érdeklődésünk annál fokozottabb, mi
vel egy ország könyvtári viszonyairól van szó, melynek belső 
életébe eddig nem pillanthattunk bele s e hadjárat fedte föl előt
tünk tulajdonképen a háború előtti állapotokat is. A bizonytalan 
hírforrásokból származó értesülések után igyekszünk saját szem
mel belelátni egy eddig hozzáférhetetlen és hermetikusan elzárt 
ország könyvtárpolitikájába és megkíséreljük felmérni a háború 
okozta változásokat és veszteségeket. 

A jelenleg német kézen levő Ukrajna közigazgatásilag két 
élesen elkülönített részre oszlik: a polgári közigazgatás alatt álló 
Birodalmi Biztosságra és elől a katonai közigazgatás alatt álló 
hadműveleti területre. A katonai közigazgatás természetesen nem 
fordíthat túlzott figyelmet a könyvtárak gondozására, a terület 
részben fluktuál, a veszélyek fokozottabbak s a hadműveleti érde
kek primérebbek, semhogy állandóbb jellegű rendezésre időt és 
erőt lehetne pazarolni. Mégis, az egyes városparancsnokságok a 
beosztott propaganda-osztagok útján gondozásba veszik a helyi 
könyvtárakat és elismerésreméltó igyekezetet fejtenek ki a könyv
állománynak a pusztulástól való megóvása érdekében. A polgári 
közigazgatás ezzel szemben már komoly tudományos apparátus
sal dolgozik, bekapcsolva a könyvtárügyet az egész Németbiro
dalom könyvtárpolitikai rendszerébe és máris, a háború nehéz 
viszonyai között hatalmas eredményekkel dicsekedhetik a könyv
anyag megmentése, rendezése, feldolgozása és a külső szolgálat 
(közönség kiszolgálása) terén. A német kormányzat tudatában 
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van annak, hogy sok még a tennivialó, hogy az elhanyagolt 
ukrajnai könyvtárakat európai színvonalra emelje, és évekig tartó 
megfeszített munkára van szükség, amíg a háború okozta zűr
zavart sikerül megszüntetni, azonban a viszonyok engedte kere
tek között eddig is csodálatos az, amit alkottak. Biztosítani tud
ták azt, hogy a könyvtárakban tovább folyjék a munka, gaz
dátlanná vált, vagy megsérült könyvtárak anyaga nagyobb 
könyvtárakba olvadjon bele, csereviiszony alakuljon ki külföldi 
(főleg németbirodalmi) könyvtárakkal, az utánpótlás meg legyen 
szervezve, sőt egyes könyvtárak — anyaguk megtisztítása után — 
még a nagyközönségnek is rendelkezésre álljanak. 

A szovjetek könyvtárpolitikáját az erős extenzivitás jelle
mezte. A könyvtárak száma óriási mértékben megnövekedett, 
hatalmas könyvtermelés indult meg, az egyes művek szédítő pél
dányszámokban kerültek napvilágra, ezzel szemben a tudomá
nyos könyvitárügy hanyatlott. Egész könyvtárpolitikájukat a nép
nevelés és propaganda szolgálatába állították, a különböző fajta 
népkönyvtárak, üzemi- és mozgókönyvtárak kialakításán volt a 
hangsúly, és ezen a téren kétségtelen eredményeket értek is el, vi
szont a nagy nemzeti könyvtárak anyagának tudományos feldol
gozása elé számos akadály tornyosult. A könyvtárakat szervezés 
szempontjából három kategóriába sorolták: a népkönyvtárak 
nagyszámú faja mellett minden egyes körzet központjában egy-
egy körzeti könyvtárat alakítottak, és a nagyobb, egyetemmel ren
delkező városokban ú. n. központi könyvtárakat állítottak fel. 
Ukrajna területén négy nagy központi könyvtár volt: Kievben, 
Charkovban, Odesszában és Dnyepropetrovszkban. Ezek közül 
könyvanyagának nagyságára és értékére nézve legfontosabb a 
kievi könyvtár. 

A központi könyvtárak 1923 óta kötelespéldányokat kap
tak az egész Szovjetunió területéről. Ukrajna területéről köteles
példányokat kaptak az egyes körzeti könyvtárak is. Egy ilyen 
hatalmas arányú kötelespéldány-beszolgáltatást csakis a szovje
tekben lehetett megvalósítani. El lehet képzelni, hány példányt 
kellett csak az ukrán könyvtárak számára minden Ukrajnában 
megjelent munkából beszolgáltatni, nem beszélve a Szovjetunió 
egyéb köztársaságainak központi könyvtárairól, melyek szintén 
az egész Unió területéről kötelespéldányokban részesültek. 
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A kievi könyvtár. 

A kievi központi könyvtárat a szovjetek 1919-ben alapítot
ták. Alapanyagát a kievi Egyetemi-könyvtár gyűjteményei ké
pezik, melynek épületében van ma is elhelyezve. A belső beren
dezés részben a XVIII . századból ered, a korai nyomtatványok 
Ponjatovszky Szaniszló, az utolsó független lengyel fejedelem 
pompás barokk könyvszekrényeiben sorakoznak. 

A könyvtár jelenlegi állománya a könyvtár tisztviselőinek 
becslése szerint kb. 4—5 millió kötetet tesz ki. Ebbe a feltűnően 
nagy számba természetesen beleértendők a duplumok is. Ezt az 
európai fogalmak szerint szokatlan könyvhalmazatot a szovjetek 
egy hatalmas arányú könyvcentralizáció árán érték el. Az egye
temi könyvtár anyagán kívül igen értékes anyaggal bővült a 

• könyvtár a XVII . században alapított s 1919-ben feloszlatott 
kievi Egyházi Akadémia könyvtárának beolvasztása által. T o 
vábbá feloszlatott kolostorok és templomok könyvtárai, magán
könyvtárak és tudományos intézetek könyvanyaga vándorolt a 
központi könyvtárba. így az utóbbi időkben a lengyel földbirto
kosok könyvtárai, a zsitomiri episzkopátus gyűjteménye, a Sophia 
katedrális könyvanyaga, számos konfiskált magánkönyvtár és 
egyházi gyűjtemény olvadt bele à legnagyobb ukrán gyűjteménybe 
Legújabb gyarapodás — már a német megszállás idejéből — a 
Lavra-kolostor híres könyvtára volt, és még egyre érkeznek 
magánosok és közületek által felajánlások, melyek a könyvtár 
anyagát gyarapítják. A német kormányzat kénytelen az admi
nisztráció egyszerűsítése céljából a centralizációt tovább folytatni 
és kisebb gyűjteményeket a központival egyesíteni. A könyv
anyag hatalmas mértékű megduzzaztásának eredménye az vblt, 
még szovjet időkben, hogy az anyagot szakképzett munkaerők 
hiányában nem győzték feldolgozni. Nemcsak a feldolgozás, még 
az elhelyezés is nehézséget okozott, úgy, hogy állandóan gyűlt á 
padlókon heverő könyvhalmok tömege. 

A könyvtár anyaga ma is négy épületben van, a városban 
szétszórva elhelyezve. Az egyetemi könyvtár részére emelt és 
1930-ban befejezett modern épületben csupán egy 600.000 kötet 
elhelyezésére alkalmas raktárát építettek. A nemzetközi szab
ványok szerint készített vasállványok hét emelet magasságban 
helyezkednek el egymás fölött, a raktárhelyiség tűzfalakkal van 
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az épület többi részétől elválasztva. A könyvtár gyarapodásával 
lassan a folyosók, munkatársak szobái és egyéb helyiségek is meg
teltek könyvekkel. Mikor már végleg nem volt képes az épület 
a további szaporulatot befogadni, a szovjet a Vladimir-katedrá-
list jelölte ki erre a célra. Ma ez a hatalmas épület is telve van 
könyvekkel: a halomba gyűlt kötetek feldolgozatlan tömege 
anarchisztikus rendetlenségével a könyvtáros szemének elborzasztó 
látványt nyújt. Az Egyházi Akadémia volt könyvtára ma is rész
ben eredeti elhelyezésében maradt meg: a Podolban, az Akadé
mia régi épületében, mely a XVIII . századból származván, szinte 
egyetlen ilyen (profán) műemléke a városnak. Ebben az épület
ben maradtak a korai nyomtatványok és a nyugateurópai irodal
mak hatalmas gyűjteménye. Az utóbbi években itt tervezték 
egyesíteni a könyvtár valamennyi ősnyomtatványát és a korai 
nyomtatványokat, ez azonban a mai napig nem valósult meg, 
úgyhogy ezek jelenleg többfelé vannak szétszórva. Egy részük a 
központi épületben van, ahol például a kievi, lembergi korai 
nyomtatványokat már rendezték. Egyébként a könyvtár anyagá
nak nagyrésze még feldolgozatlan, áttekinthetetlen és számos 
meglepetést rejteget magában. Könyvtárosi szempontból az orosz 
könyvtárak egyáltalán sok lehetőséget tartalmaznak: a régi egy
házi gyűjtemények anyaga főleg a szlavisztika szempontjából 
nagyrészt még kiaknázatlan, szűz terület. Végül a könyvtár 
orvosi és technikai szakosztálya az egyetem központi épületében 
van elhelyezve. 

A könyvtár anyagának feldolgozása. természetszerűleg nem 
tudott lépést tartani a hirtelen gyarapodással. A katalógusok csak 
az anyag egy részét ölelik fel s a katalogizálás a jelenlegi szűkös, 
háborús keretek között folyik tovább. Az anyag két főkataló-
gusba: egy alfabetikus és egy szisztematikus katalógusba van fog
lalva, ezenkívül segédkatalógusok állnak a kutató rendelkezésére. 
A katalógusok két részre oszlanak: egy latinbetűs és egy cirill— 
betűs jegyzékre. Külön katalógus készült a Szovjetunió kisebb 
népeinek irodalmáról. Ebbe a különböző kaukázusi és középázsiai 
kis népek irodalmát gyűjtötték össze, melyek kezdetben arabs, 
majd latin — újabban pedig, szovjet nyomásra —• cirill betűket 
használtak, némi szükséges módosításokkal, melyeknek azonban 
a szlávsághoz semmi közük. Ezeknek irodalma meglehetősen 
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ritka, Ukrajnában egyedül a négy központi könyvtárban van 
belőlük szép gyűjtemény. 

Szintúgy a periodikáknak van egy betűrendes és egy szak
katalógusuk. Az egyes katalógusok rendszertelenek, ami nagy
mértékben befolyásolja használhatóságukat. Az egyetemi könyv
tár egy része és az Egyházi Akadémia könyvtára még eredeti, 
önálló katalógusaink szerint vannak nyilvántartva. A szakkata
lógust a ÜEWEY-féle decimális szakrendszer 1905-ös módosított 
formája, a brüsszeli Manuel du répertoire universel bibliogra
phique alapján állították össze, a szovjet viszonyokhoz mért vál
toztatásokkal, így a kettes szakot (vallás) teljesen átdolgozták. 
Ide csupán a vallásellenes irodalmat sorolták be, míg a vallásos 
müveket a tiltott könyvek raktárába helyezték. Módosították 
továbbá a pedagógia és história szakokat is. A katalogizálás 
kánonául a Preussische Instruktiont fogadták el, lényegtelen vál
toztatásokkal. A cédulákat írógéppel állították ki, azonban író
gépeknek szűkében lévén a könyvtár, egy részük kézzel íródott. 
Az utolsó években némely dologban eltértek a porosz rendszer
től és az amerikai rendszer szerint pl. a sorozatokat nem az al
címek szerint, hanem a kiadványsorozat címe szerint vették fel. 
Ez némi egyenetlenséget okozott, tekintve, hogy a már feldolgo
zott rész a porosz instrukció alapján készült el. 

Az új katalógusokban feldolgozott könyvek folyószámokat 
kapnak, három formátum szerint, s a folyószám előtt A, B és C 
jelöli a formátumot. Az egyes formátumokon belül chronologikus 
sorrendet tartottak be. A helykihasználás természetesen eme 
rendszer mellett nem tökéletes és a könyvtárosi munka elégtelen
ségéhez még az elvek maradisága is járul. A régebbi rendszerű 
csoportosításoknál más szempontokat (szakok szerinti elhelyezés 
stb.) tartottak szem előtt. 

A könyvtár modern anyaga felöleli az egész szovjjet irodalmi 
termelést. A nagy olvasóterem melletti kézikönyvtárban gyűjtöt
ték össze a legkeresettebb munkákat. Ez nagyrészt szépirodalom
ból és politikai művekből állt. Ezt a részt a német irányítás is 
érintetlenül hagyta, sőt egyes szovjet hatóságok, hivatalok és 
közületek könyvtári anyagának beolvasztásával gazdagabbá tette, 
így a szovjet politikai propaganda-irodalom egy érdekes gyűj
teménye állott elő, melyből német hatóságok gyakran kérnek ki 
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hivatalos használatra egy-egy művet kölcsönképen. A nagyközön
ség részére persze ez a gyűjtemény jelenleg hozzáférhetetlen. 

A könyvtár legértékesebb része a kézirattár és ősnyomtat-
ványgyüjtemény, valamint a korai szláv nyomtatványok gyűjte
ménye volt. Igen gazdagon van ma is még a régi szláv liturgikus 
irodalom képviselve. Ez a gyűjtemény még gazdagodott a német 
megszállás óta, főleg a Lavra könyveinek beolvasztása által. 
A híres és gazdag Lavra-kolostornak több könyvtára volt. A leg
értékesebb a harangtorony első emeletén \?olt elhelyezve, ebben 
a XVIII . századi, köralakú kiképzésű, díszes galériával ellátott 
teremkönyvtárban, mely finom térhatásával, díszes ornamentiká
jával az orosz barokk egyik figyelemreméltó alkotása volt. Mikor 
a szovjetcsapatok a Lavrát nagyértékű muzeális gyűjteményeivel 
a német megszállás után érthetetlen bosszúvágyból felrobbantot
ták, a harangtorony is megsérült és a könyvtárterem beomlott. 
A megmentett könyveket a német kormányzat a központi könyv
tárba vitette le, s most annak gyűjteményeit gazdagítják, 
A könyvtár különben jelenleg a romok alól megmentett muzeális 
tárgyakból a könyvkultúrával kapcsolatos kiállítás (írószerek 
története stb.) megrendezését tervezi. 

Igen értékes munka folyt a szovjeturalom utolsó éveiben az 
ősnyomtatvány tárban. Ennek az élén kitűnő szakember, B. I. 
ZDANEVICS állt, az egész szovjetunió egyik legkiválóbb ősnyom
tatványkutatója. A könyvtár birtokában több mint 528 inkuna-
bula volt — ez a feltűnő gazdagság a nyugateurópai társintéze
tek szakemberei előtt is ismeretlen volt. ZDANEVICS a szinte be-̂  
láthatatlan anyagot föltárta és rendezte. Sajtó alá rendezte 
az ősnyomtatványtár katalógusát, tudományos módszerességgel. 
A katalógus szerkesztésének előkészületei arra vezették, hogy 
hosszú évek kitartó kutatómunkája árán a könyvtár birtokában 
lévő régi bekötőtáblákat vizsgálat alá vegye és a beléjük dolgo
zott makulatúra papirost, vagy kéziratot kifejtse. A kutató
munka meglepő eredményekre vezetett: sikerült neki több isme
retlen ősnyomtatvány töredékét felfedeznie. 

Az ősnyomtatványtár katalógusa már nem tudott megjelenni. 
A két kötetre tervezett munka kéziratát ZDANEVICS Moszkvába 
küldte, hogy kinyomtatásához az engedélyt kieszközölje. A szov
jetkormány véleményezés végett kiadta a kéziratot Oroszország 
ZDANEVICS mellett legkiválóbb két ősnyomtatványkutatójának: 
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MALEiNnek, Leningrádba és KissELOvnak, Moszkvába. Ezek A 
munkát értékesnek ítélték és kinyomtatásra ajánlották. A meg
valósulást azonban a háború megzavarta. A kézirat egyik pél^ 
dánya jelenleg Moszkvában,, másik példánya Kievben, a könyv
tár birtokában van. A szovjet a város kiürítésekor az ősnyomtat
ványtárat becsomagoltatta és magával vitte. ZDANEVICS kény
telen volt a könyvekkel menni, melyek jelenleg Ufában találtak 
elhelyezésre. A nyugateurópai inkunabulákon kívül elhurcolták 
az első szláv könyvet, JOH. FEODOROV munkáját 1491-ből, az 
értékesebb korai nyomtatványokat, Elzevireket stb. is. 

A könyvtár kommunista vezetőségén kívül, mely az orosz 
hadsereggel elmenekült, az alkalmazottak helyükön maradtak. 
A háború tartamára azonban a könyvtár csak csökkentett üzem
mel dolgozhatik, s a békebeli 250—300 tisztviselővel szemben 
ma, a technikai munkásokat is beleszámítva, összesen 42 alkal
mazottja van. (Ezenkívül néhány alkalmazottja van a Podolban 
és a Vladimir-katedrálisban elhelyezett könyvtárnak.) A kevés
számú alkalmazottak éppen csak a folyó ügyek adminisztrálá
sára elegendők, a hatalmas rendező és feldolgozó munka a jövőre 
vár. A külfölddel és a németbirodalmi könyvtárakkal fölvett 
kapcsolatok a háború után fejleszthetők tágabb keretek közé. Ma 
már nagy eredmény az is, hogy a könyvkölcsönzés továbbra is 
folyik és egyes nagy könyvtárakkal már kölcsönös csereviszonyba 
lépett a kievi központi könyvtár. Ezt a csereviszonyt óhajtjuk 
magyar vonalon is kiépíteni. A vezetőség ezen óhajának adott 
kifejezést azzal is, hogy az Országos Széchényi Könyvjtár részére 
ajándékozott egy példányt a nálunk még ismeretlen „Provinciale 
Romanum"-ból, GUTENBERG egy ismeretlen kiadványának a szov
jet által kiadott facsimile kiadásából, mely már a háború alatt 
1941-ben jelent meg Kievben, ZDANEVICS kommentárjaival. Köz
ben az eredeti ősnyomtatvány ismeretlen módon eltűnt, úgyhogy 
jelenleg csupán a háború zivatarában készült és szerencsésen át
mentett facsimile-kiadás néhány példánya van meg. 

Egyéb könyvtárak. 

A háborút a kievi könyvtár eddig aránylag simán, veszteséi-
gek nélkül vészelte át. Ez a helyzete azonban kivételes és szeren
csés s a hadműveletek által súlyosabban érintett vidékek könyv
tárai sokkal szomorúbb állapotban vannak. Szerencsés körülmény 
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volt Kiev esetében az is, hogy aránylag hamar megszűnt had
színtér lenni és polgári közigazgatás alá került. A frontharcok
nak alávetett vidékeken kulturális javak megőrzésének szem
pontja kevésbbé játszhatott szerepet és itt gyakran előfordult, 
hogy a tágas és jól megépített könyvtárépületet katonai célokra 
kellett felhasználni. Poltaván a szép városi könyvtárnak 1942 
őszéig nem történt bántódása, míg végre polgári közigazgatás köl
tözött be a városba, amely ezt az intézményt is gondozásba vette. 
A legutóbbi téli hadjárat alkalmával azonban a város ismét kato
nai közigazgatás alá került, mely alkalommal a könyvtár egy 
részét ki kellett üríteni. A katonai közigazgatás a nyilvános 
könyvtárakat zár alá veszi és ezeknek legfeljebb egy német tago
zata nyílik meg kellő átrendezés után a hadsereg tagjai számára. 
Nyugat-Ukrajnában azonban a polgári közigazgatásnak sikerült 
már elérnie ez év tavaszán, hogy a régi kievi szovjet gyermek
könyvtár, miután a bolsevista anyagtól megtisztították, a nagy
közönség részére megnyitotta kapuit és május elsejével néhány 
körzeti könyvtár is megkezdte működését. 

Ukrajna három nagy központi könyvtára, mely a kievin 
kívfól az egész szovjet területéről részesült kötelespéldányban: a 
charkovi, odesszai és dnyepropetrovszki. Charkovnak két nagy 
könyvtára volt: a KoROLENKO-könyvtár és az Egyetemi könyv
tár, melyeket adminisztráció szempontjából egyesítettek, azonban 
megmaradtak külön elhelyezésükben. Az 1934-i statisztika sze
rint, mely az utolsó ilynemű összeírás, az előbbi 775.000, az 
utóbbi pedig félmillión felüli kötettel rendelkezett. Mindkét 
könyvtár fiatalabb eredetű és kéziratokban, ősnyomtatványok
ban szegény. Az Egyetemi könyvtár csodálatosképen még eddig 
sértetlenül maradt a háború zivataraiban. A KoROLENKO-könyv-
tár azonban a legutóbbi téli hadjárat alatt bombatalálatot kapott 
és olvasóterme, valamint könyvanyagának egy része elpusztult. 

Odesszának szintén egy városi és egy egyetemi könyvtára 
volt. Könyvállományáról nincsenek pontos adatok. Kéziratokban 
ez a könyvtár is szegény. Jelenlegi állapotáról keveset tudunk, — 
a város román közigazgatás alatt áll és annak gondozására van 
a könyvtár is bízva. Egy bukaresti egyetemi tanár előadása sze
rint, aki a könyvtár áttanulmányozása céljából utazott ki Odesz-
szába, megérkezésekor azt borzalmas állapotban találta. Az épü
letbe katonaság volt beszállásolva és a raktárak galériáiról a 
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könyvek a földszintre voltak halomra dobálva. Azonban a kor
mányzat segítségével azóta rendet teremtettek s újabban maga 
az egyetem is megnyílt. Dnyepropetrovszkban az egyetemi és 
városi könyvtárat a németek egyesítették. 

A kievi könyvtár élére a német kormány a Preussische 
Staatsbibliothek egy fiatal és agilis tisztviselőjét küldte ki, aki 
nemcsak ennek az intézménynek a vezetését látja el nagy ener
giával és szakértelemmel, hanem a többi, vidéki és vjeszélyeknek 
jobban kitett könyvtárat is sorra látogatja és igyekszik a bennük 
fölhalmozott kulturális kincseket megmenteni. 

A szovjet könyvtár politikája. 
A szovjeturalom idejében a könyvtárak természetesen a kom

munista párt ellenőrzése alatt álltak. A szakemberek nem lévén 
politikai szempontból megbízhatóak, a könyvtárak élére kom
munista párttagokat tettek, akik rendszerint az érdemleges mun
kában, kellő szaktudás híján, nem vehettek részt, azonban az 
irányítás az ő kezükben volt. Ezek sokszor főiskolai végzettség 
nélkül, rövid könyvtárosi tanfolyamok elvégzése után vették át 
a könyvtárak vezetését, és gyakorlati tudásuk kevés volt. Az 
áldatlan helyzetnek a könyvtárak fizették meg az árát. Kievben 
a kézirattár vezetője mesélte pl., hogy egy alkalommal meg
vételre ajánlottak fel neki egy magánkézben levő XVI. század
beli kéziratos szláv evangéliumot, szép kézifestésű díszítésekkel. 
A megvételre a könyvtár igazgatójától kellett engedélyt kérnie. 
Ez kérését azzal utasította el, hogy már elég evangélium van a 
könyvtár birtokában, semmi szükség egy újabb példányra. Ahhoz, 
hogy minden kéziratos könyv unikum, nem volt érzéke az igaz
gatónak. 

A könyvtárosképzés ügye, mint a nevelésügy általában, szá
mos kísérletezésen esett át a szovjeturalom két évtizede alatt. 
Szakképzett könyvtárosokban nagy hiány lévén, középiskolai 
végzettséggel alkalmaztak könyvtárosokat és ezek részére a Nép
nevelés Népbiztossága egyes nagyobb könyvtárakban szervezett 
hosszabb-rövidebb tanfolyamokat. A népkönyvtárak tisztviselői 
nagyrészt ilyen középiskolai végzettségű egyének voltak. De a 
tudományos könyvtárak tisztviselőinek jó része is csupán közép
iskolát végzett s gyakorlati ismereteit tisztviselői munkássága 
közben kellett elsajátítania, míg elméleti továbbképzést szintén 
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már alkalmaztatása után, egy rövid tanfolyamon kapott. Ezek
nek a tanfolyamoknak nyilvánvaló sikertelensége arra vezette a 
szovjetkormányt, hogy a könyvtárosképzés régóta vajúdó pro
blémáját elfogadható módon megoldja. Ekkor állították fel Char-
kovban a Könyvtárosképző Főiskolát, három évfolyammal. A fő
iskola rövid ideig Kievben is működött, majd ismét Charkovba 
tette át székhelyét. A szovjet kiváló szakembereket bízott meg 
a főiskola vezetésével, akiknek keze alatt az új könyvtárosgene
ráció vezető emberei kellett, hogy elsajátítsák a különböző elmé
leti és gyakorlati ismereteket. 

Azon kevesek, akik egyetemi végzettséggel léptek a könyv
tárosi pályára, szintén nem dicsekedhettek különösen magasnívójú 
előképzettséggel. A szovjet az egyetemeket tisztán pedagógiai 
intézetekké alakította át, megfosztva őket tudományos kutató
intézeti jellegüktől. Ezeket a főiskolákat már nem is nevezték 
egyetemnek, hanem a „Népnevelés Intézetei"-nek. A felsőokta
tásnak ez a formája azonban nem vezetett a várt eredményre, 
amit az 1925—35 között a főiskolákról kikerült ifjúság meg
lepően alacsony szellemi képzettsége bizonyított. Maguknak a 
szovjet szakembereknek megállapítása szerint ennek a főiskolát 
végzett ifjúságnak szellemi színvonala körülbelül a cári gimná
ziumokból kikerült ifjak szellemi nívójának felelt meg. Ezért 
1935—36-ban visszaállították az egyetemeket, Ukrajnában né
gyet: Kievben, Charkovban, Odesszában s Dnyepropetrovszkban. 
Azonban a humanista tudományokra most sem fektettek nagy 
súlyt. A technikai és természettudományokat helyezték előtérbe, 
mely szakokat bővebben fizettek s a hallgatóság tehetségesebb 
része is ezekre a szakokra jelentkezett szívesebben. 

Az egyetem kutatóintézet jellegének megszüntetésével kap
csolatban állították fel az egyes tudományos kutatóintézeteket, 
melyeket az Ukrán Akadémia foglalt egybe s melyek hivatva 
voltak a tisztán tudományos kutatómunka lefolytatására. Aki 
tehát tudományos munkával akart foglalkozni, elsősorban nem 
könyvtárba, hanem valamelyik tudományos kutatóintézetbe pá
lyázott. Az utóbbi években ismét bevezették a szovijet uralomra
jutásakor eltörölt tudományos címeket is. Azonban az egyetem 
elvégzése ilyenek viselésére még nem jogosított. Csupán aki egye
temi tanulmányai befejeztével háromévi kutatómunkát folyta
tott valamely tudományos intézetben (aspiráns), kaphatta egy 
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disszertáció megírása és megvédése után a „kanditátus" címet. 
A doktori címet csak idősebb tudósok nyerhették el. A kandi
tátus már állami tisztviselő volt és a kutatóintézetben meg volt 
adva a lehetőség számára, hogy munkásságát tovább folytassa. 
A kievi központi könyv)tár az „Ukrán Akadémiák Központi 
Könyvtára" nevet viselte. Megalakítása után az egyetem, mely
nek könyvtárából a központi könyvtár alakult, külön könyv
tárat fejlesztett ki magának s az egyes tudományos intézetek 
szintén átlag 10—15.000 kötetes könyvtár fölött rendelkeztek. 

A könyvtárakban folyó könyvtártudományi munkát első
sorban a könyvészeti folyóiratok alapján sikerülhet felértékelni. 
Ezek rögzítik meg a végzett munka egyes elért eredményeit s 
hivatottak a könyvtárosi munkávjal adódó problémák megvita
tására. Ha ilyen szempontból nézzük végig az utolsó húsz év 
irodalmi termését, szemünkbe ötlik, mily nehézségekkel kellett 
megküzdenie a tudományos munkának a szovjeturalom alatt. 
Rendszeresen megjelenő ukrán könyvészeti folyóirat egyáltalában 
nem volt. Kísérletezések minduntalan történtek ezirányban, újabb 
és újabb lapalapításokkal próbálkoztak, azonban néhány szám 
megjelenése után a folyóirat érdeklődéshiány, vagy a hatóságok 
ellenállása miatt megszűnt. A leghosszabb életű az 1923-tól 
1931-ig Kievben megjelent Bibliologicsni Viszti volt, mely kü
lönböző könyvtártudományi, könyvészeti, bibliográfiai problé
mákkal foglalkozott. 1931-ben szerkesztőjét elfogták és a lapot 
megszüntették. A szovjet nyilván nem nézte jó szemmel, hogy 
a tisztán tudományos, s a napi problémáktól magát távjoltartó 
lap nem foglalkozott a párt eszméinek propagálásával. Mert egy 
folyóirat, mely a népnevelés szolgálatába nem állt be azáltal, 
hogy a párt által a köztudatba dobott szólamokat únos-úntalan 
ismételje és a pártfrazeológiát olvasóiba begyökereztesse, a szov
jet szemében feltétlenül destruktív volt. A lap megszüntetése után 
egy új folyóirat próbálkozott hasonló témakörben, de csupán 
három szám megjelenéséig jutott el. Azóta az Akadémia folyó
irata, a Viszti Akademii Nauk hozott hellyel-közzel könyvészeti 
tárgyú cikkeket. 

Egész más volt a helyzet a tömegkönyvtárak részére készült 
folyóiratokkal. Az orosz Krasznij Bibliothekaron kívül ukrán 
nyelven is jelent meg Kievben hasonló tárgyú folyóirat, a Rad-
janszka Bibliotheka. Ezek a folyóiratok a népkönyvtárak ügyé-
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vei foglalkoztak s a népnevelés és propaganda eszközeinek ki
építésén fáradoztak. A szovjet által felállított különböző fajta 
népszerűsítő kölcsönkönyvtárak működésével adódó problémákat 
vitatták meg itt s e folyóiratok a pártprogramm s kommunista 
eszmevilág leghangosabb propagálói lettek. 

A bibliográfiai munkát állami vállalkozássá fejlesztette ki 
a szovjetkormányzat. Moszkvában az egész Unió Központi 
Könyvkamaráját állították fel, Charkovban pedig Ukrán Könyv
kamarát, melyek a hozzájuk befutó teljes irodalmi termést fel
dolgozták és hetenként megjelenő közleményekben bibliográfiai 
jegyzéket adtak róla. A vállalkozás teljesen a Deutsche National
bibliographie mintájára épült ki. Az ukrán bibliográfiai közle
mények címe: „Litopisz Ukrainszkogo Druku" volt. Ugyancsak 
központilag fejlesztették ki az utóbbi éviekben a katalóguscédu
lák készítését is. A Moszkvában kinyomtatott katalóguscédulákat 
annyi példányban küldték meg az egyes könyvtáraknak, ahány 
példányban azoknak szükségük volt rájuk. 

Szervezés, technikai újítások terén kétségtelen haladás követ
kezett be a könyvtárak történetében a szovjeturalom éveiben, 
éppúgy, mint az extenzív fejlődés, könyvtárak és könyvállomá
nyuk szaporulata, olvasóközönség hatalmas arányú megnöveke
dése terén. Ez a kultúrpolitikai tevékenység azonban erősen irá
nyított volt: a könyv, amit a közönség kezébe adtak, a pártesz
méket harsogta az elvtársak fülébe. A külföldi irodalom 1919 
óta erősen korlátozott lehetőségekre talált, hogy az orosz könyv
tárak falai közé kerülhessen. A politikai irányzatnak megfele
lően, hol német, hol angol-amerikai forrásokból került ki a kül
földi szerzemények nagyrésze. Általában 1933 előtt nagymértékű 
csereforgalmat bonyolítottak le a könyvtárak Németországgal. 
1933 óta a viszony meglehetősen elhidegült és angol-amerikai 
irányba terelődött az érdeklődés. A könyvállomány tervszerű ki
egészítéséről nem lehet szó. A rendelkezésre álló pénzkészlet igen 
csekély volt, a szerzemények túlnyomó része csere útján került 
a könyvtárak birtokába. Legjobban álltak még folyóiratok dol
gában. A külföldi szakfolyóiratok még csak eljutottak a nagy 
szovjetkönyvtárakba, de már egy olyan fontos modern könyv
tári segédkönyvet, mint BRIQUET Vízjegyei, csak nagy nehézsé
gek árán tudtak a szakemberek a kievi könyvtár részére meg
szerezni. Az Ukrán Akadémia kiadóvállalata csereviszonyban 
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állt külföldi intézetekkel és a beérkezett könyveket szétosztotta 
a központi könyvtár és az egyes kutatóintézetek könyvtárai kö
zött. A külföldi irodalommal szemben általában visszautasító volt 
a kormányzat álláspontja, elismerte, hogy vannak értékes alko
tásai, azonban egy idegen politikai rendszer talajából nőve ki, 
nem volt mindenestül elfogadható. A külföldről érkezett mun
kák közül a könyvtárigazgató válogatta ki azokat, melyek a tit
kos raktárba kerültek. 

A kievi könyvtár „tiltott könyvek osztályán" kb. 100.000 
kötet hevert. Ezeket a bolsevisták kivonulásuk előtt megsemmi
sítették, csupán kis részüket, a politikailag érdektelenebb mun
kákat kímélték meg. A tiltott könyvek jórészét a szovjetura
lom alatt kiadott, de később ortodoxnak el nem ismert művek 
tették ki. A könyvtárból kitiltott műveket úgy távolították el, 
hogy a katalóguscédulákat is kiemelték, s így semmi nyom nem 
maradt róluk. Ha egy írót letartóztattak, összes műveit kiemel
ték és a tiltott könyvek raktárába helyezték. A vallásos irodalom 
ide került mindenestől. (Kivétel természetesen a kéziratos iroda
lom és a korai nyomtatványok irodalma, melyek külön voltak 
raktárolva és katalogizálva, s melyeket a politikai cenzúra szigora 
nem érintett.) 

Előfordult, hogy a Szovjetunió területén megjelent folyóira
tok munkatársai közül valaki megbízhatatlanná vált, ilyenkor a 
folyóirat egyes számait, vagy az egész folyóiratot mindenestül 
a tiltott könyvek raktárába vitték. A tiltott könyvek egy része 
a szovjet katonai és gazdasági erejére vonatkozó művekből tevő
dött össze, melyeket nem a nagyközönség használatára szántak. 
Főleg ez volt az a kritikus csoport, amely miatt a szovjet sietett 
a raktárát kivonulása előtt elégetni. 

Egy külön részét képezték ennek a raktárnak a külföldi álla
mokból csere útján érkezett művek, melyek szintén ide vándo
roltak, így a szlavisztikai folyóiratok, melyek Prágából, Berlin
ből, Párizsból érkeztek, a szaktudósok részére hozzáférhetetlenek 
voltak. El lehet képzelni, hogy ennek az orosz szlavisztika nem 
látta nagy hasznát. A tiltott könyvekhez csak kivételes esetekben, 
külön engedéllyel lehetett hozzájutni, főleg párttagoknak. 

Az a hatalmas arányú könyvtermelés, mely a szovjetkönyv
tárak anyagát mindjobban felduzzasztottá, a háború sújtotta 
vidékeken egyszerre megállott. Az egész ukrán irodalom a háború 
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következtében hirtelen katasztrófajellegú törést szenvedett és 
jelenleg kezd ájultságából újból magához térni. Nemcsak a char-
kovi bibliográfiai közlemények szakadtak meg s a Radjanszka 
Bibliotheka szüntette be megjelenését, nemcsak az Akadémia ki
adványai szünetelnek, megállott az egész könyvtermelés, újságok 
és folyóiratok áradata elakadt a katonai és politikai változások 
következtében, egycsapásra. Ami pedig azóta megjelenik, újság, 
könyv és folyóirat, már egy egészen más ideológia világában 
született meg. 

A tudományos irodalom is súlyosan érezte meg a háború 
kezét. Számos irodalmi vállalkozás derékban kettétört, több 
kiadványsorozat folytatás nélkül maradt, sok tudományos munka 
már nem jelenhetett meg. 

SEVCSENKÓnak, a legnagyobb ukrán nemzeti költőnek művei 
az utolsó 20 év alatt több kiadásban láttak napvilágot. Ezek a 
népszerű kiadások erősen elferdített, csonkított és átírt formá
ban jelentek meg, a politikai népnevfelés szolgálatába állítva. Az 
1936—37-ben megjelent kiadás még ilyen változtatásokkal van 
tele. Az 1939-i jubileumi kiadás azonban már sokkal hívebb. Ez 
a népszerű jubileumi kiadás négy kötetben még megjelent a 
háború előtt. A vele párhuzamosan előkészített tudományos 
szövegkritikai kiadásnak csak két első kötete jelenhetett meg, a 
három további kötet éppen nyomás alatt állott, amikor a vál
tozások bekövetkeztek. E kötetek egy része in cruda ma is meg
van a kievi központi könyvtár birtokában, azonban a szöveg
hez készített kommentárok a zavaros időkben elvesztek. Való
színűleg a már kiszedett szöveget szétrombolták. A kéziratok 
azonban szerencsés véletlen folytán megmaradtak. SEVCSENKO 
eredeti kéziratainak teljes gyűjteménye az Irodalomtörténeti 
Kutatóintézet birtokában volt. Ezeket a kéziratokat a szovjet 
egyéb kulturális kincsekkel együtt magával vitte Ufába. Az ere
deti kéziratokról már korábban elkészített fényképmásolatok 
lemezeit és levonatait azonban az intézet ma is őrzi. SEVCSENKO 
műveinek jubiláris szövegkritikai kiadása teljesen hűen és a leg
modernebb kutatás szempontjai szerint készült. Félbemaradásával 
az ukrán irodalomtörténeti életet súlyos károsodás érte. 

A háború alatt készült el több tudós közreműködésével az 
egyik legfontosabb szláv nyelvemlék, a Codex Glagoliticus trans-
scriptiója. A JAGICS által 1879-ben Berlinben kiadott átírás meg-
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lehetősen ritka, a reprodukciók pedig csupán a kb. 150 példány
ban készült különnyomatban szerepeltek. A WEisstől Rómában 
kiadott mû is elavult már, így szükségét látták a szlavisztika 
részére egy új, korszerű kiadás létrehozatalának. GRUNSKY kievi 
egyetemi tanár, ABRAMOVICS leningrádi professzor és Cand. 
HOEPPNER, az Ukrán Irodalomtörténeti Kutatóintézet tagja vol
tak a főmunkatársak. A kiadvány elkészítéséhez feltétlenül szük
ség lett volna a berlini és római kiadásokra. A tudósoknak csu
pán hosszú hónapok kérelmezései után, írásban benyújtott indo
kolások alapján sikerült elérni, hogy a két fontos munkába be
pillantást szerezzenek. A mű a háború kitörése után készült el 
és ma is kéziratban vár kinyomatásra. 

BILJECZKY és HOEPPNER a kievi egyetem szláv filológiai tan
szak hallgatói részére szerkesztettek egy ószláv irodalmi olvasó
könyvet, melyben kivonatokat közöltek régi kéziratos munkákból, 
megfelelő bevezetéssel. A munka már elkészült, a nyomda kiszedte, 
a korrektúrák imprimálva voltak, mikor a háború közbejött és 
a szedés és korrektúra elpusztult, nyom nélkül elveszett. A kiadó 
Kievben volt, a nyomda Charkovban. A zavaros időkben a kor
rektúra útját nem lehetett földeríteni. 

A háború több tudományos munka sorsát kalandossá és 
veszélyekkel telivé tette. Még szerencsésebbek voltak azok a dol
gozatok, melyek ma is megírójuk fiókjában pihennek és nyugod
tabb idők eljövetelét várják, amikor megjelenésük elé nem fog
nak legyőzhetetlen akadályok gördülni. Az ukrán könyvtárak
ban a háború küzdelmes napjaiban csöndes munka folyik, komoly 
törekvések kitartó munkája, hogy az élet békés erőit s egy több 
évszázados kultúra ma is elevenen ható gyümölcseit minél telje
sebben átmentsék a jövendő számára. SASHEGYI OSZKÁR. 


