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sok, a címlapok digitális felvételeivel együtt,
fokozatosan az interneten is elérhetõk, s így
megvalósul e nemzeti kincsek megismertetése.
A XVII–XVIII. századi állomány feltárása meg-
kezdõdött, de a létszámtól függõen még éveket
vesz igénybe. A régi dokumentumoknál óriási
feladat az esetleges fertõtlenítés, tisztítás és res-
taurálás. Csak a XVI–XVII. századi állomány-
ból közel háromezer kötet szorul restaurálásra,
ami százezer forintos átlagárral számolva három-
százmillió forint költséget igényelne. A hazai
lehetõségeket ismerve ez akár több évtizedes
program is lehet, de ne felejtsük, óriási értékû
nemzeti kincsekrõl van szó.

Miután az elmúlt évek tapasztalatai azt mu-
tatták, hogy a 125 éve épült nagyolvasóban a
modern szolgáltatásokat biztosítani nem lehet,
mûemlék jellegénél fogva pedig az átalakítás
szóba sem jöhet, egyértelmû volt a következte-
tés: olyan funkciót kell adni a teremnek, amely
a jellegének jobban megfelel, s amelyhez hason-
ló Európa számos régi könyvtárában jól bevált.
A jelenlegi munka során a teremben lévõ könyv-
állomány lecserélése folyik, és minél jobb helyki-
használással ide kerül a XVIII. századi állomány
egyik része. A késõbbiekben e teremben kíván-
juk bemutatni idõszaki kiállításokon értékeink
egy-egy részét, megteremtve az alapját az or-
szág legrégibb egyetemén már régóta hiányzó
egyetemi múzeumnak is. A terem alkalmas és
méltó helyszíne lesz tudományos rendezvények-
nek, konzultációknak, akár speciális kutatómun-
ka végzésének.

Az átalakítás másik fontos célja az olvasói
igények korszerûbb kielégítése. Az ún. nagyka-
talógus áthelyezésével új helyeket biztosítottunk
többi olvasótermünkben, ahol így hetvenhat fé-
rõhely alakult ki jobb informatikai feltételekkel.
E termekben bõvítjük és modernizáljuk a sza-
badpolcos állományt, ezzel is segítve az olva-
sók, kutatók munkáját. Olyan berendezéseket
szereztünk be, amelyek a hátrányos helyzetben
lévõ olvasókat (pl. a gyengénlátókat) segítik. A
következõ években az épület Reáltanoda utcai
oldalán, a második emeleten fokozatosan három
új olvasói teret kívánunk megnyitni, összesen
mintegy nyolcvan további férõhellyel. E termek-
ben is korszerû számítógépes hálózatot építünk
ki és jelentõs szabadpolcos állományt fogunk
elhelyezni, tematikus csoportosításban. A könyv-
tár aulájában szabadon használható számítógé-

pes e-pont lesz elhelyezve, a beérkezõ olvasókat
információszolgálat segíti, és ugyancsak itt fog-
juk árusítani az egyetemet, a könyvtárat és a
gyûjtemény értékeit bemutató kiadványokat,
prospektusokat és emléktárgyakat.

Aki reménykedik,
és közben dolgozik

Augusztus 20. alkalmából Szinnyei-díjjal jutal-
mazták Redl Károlynak, az Országgyûlési
Könyvtár tájékoztatási igazgatójának munkáját.

– Nem mindennapi pályafutást ismert el a

szakma és az ágazati irányítás ezzel a kitünte-

téssel. Kezdjük az elején. Hol kezdted a könyv-

tárosi munkát?

Redl Károly: Azon kevesek közé tartozom,
akiknek egész eddigi pályafutása az Országgyû-
lési Könyvtárhoz kötõdik. Az 1978-ban tett érett-
ségim után családi tanácsra kértem felvételemet
a könyvtárba. Nekem akkor nem volt határozott
elképzelésem arról, hogy mit is várhatok a könyv-
tári munkától. Azonban már a belépéskor csaló-
dás ért, mert ekkor több hozzám hasonló fiatalt
vettek fel különbözõ munkakörökbe, de csak én
kerültem váltott mûszakos munkarendbe, a
könyvraktárba. A többieknek „csak” normál rend-
ben kellett dolgozniuk, nyolctól tizenhét óráig,
nekem viszont másnaponként este nyolcig, min-
den második szombaton pedig nyolctól húsz
óráig. Ráadásul az ezért kapott 1750 forintos
fizetés természetesen akkoriban sem számított
fényûzõnek. Szóval nagyon kevés választott el
attól, hogy az elsõ hónap után végleg búcsút
mondjak a könyvtárnak. Azt, hogy ez mégsem
következett be, az intézmény akkori igazgatójá-
nak, Vályi Gábornak köszönhetem. Õ ugyanis
fantasztikus munkahelyi légkört tudott kialakíta-
ni. Jól emlékszem egy alkalomra, az alkalmazá-
som után néhány hónappal, amikor a raktári
munkafolyamattal kapcsolatos javaslatomat
mondtam el neki. Õ teljes komolysággal foglal-
kozott a javaslatommal, megvalósította.

Természetesen az elmúlt huszonöt évrõl ad-
ható kép csak töredékes lehet, ezért csak négy
mozzanatot szeretnék felvillantani.

Nagyon lényegesnek tartom, hogy az elmúlt
évtizedekben számos könyvtári munkafolya-
matban vehettem részt. Különbözõ osztályo-
kon különbözõ szakmai feladatokat láttam el.
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Voltam könyvraktáros, gyarapító könyvtáros,
kezeltem a Magyar Parlamenti Gyûjteményt és
voltam tájékoztató könyvtáros is. A szakmai
feladatok mellett szinte nincs olyan kisegítõ
tevékenység, amiben ne lett volna részem. Ha
kellett, lapátoltam a havat, hogy a könyvtár
megközelíthetõ legyen, voltam ruhatáros, so-
fõr, sõt még „vécésnéni” is. (Ez utóbbi ked-
venc történeteim közé tartozik, amin kollégá-
im jót szoktak derülni.)

Fontos mozzanatnak értékelem, hogy a könyv-
tár akkori fõigazgatója, Balázsné dr. Veredy

Katalin megbízott a kötészeti bizottság vezeté-
sével. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy össze
kellett hangolnom a különbözõ osztályok köté-
szeti igényeit, és ezeket részben saját kötésze-
tünkkel, részben külsõ könyvkötõkkel kellett
kielégíteni. Ennek a tevékenységnek a révén
fontos szervezési és szakmai tapasztalatokat sze-
reztem. Ebben az idõszakban indult be a restau-
rálási tevékenység könyvtárunkban. Hasonlóan
jelentõs tapasztalatokkal szolgált az olvasószol-
gálati osztály osztályvezetõ-helyettesi feladatai-
nak ellátása is. Ez az osztály ma is a könyvtár
legnagyobb és legszerteágazóbb tevékenységet
végzõ osztálya. (Ide tartozik a könyvraktár, az
olvasótermi ügyelet, a xerox-mûhely, a beírat-
kozás, a könyvtárközi kölcsönzés és természete-
sen a beíratkozott olvasók tájékoztatása is.)

Ezen idõszakhoz kötõdik, hogy könyvtárosi
és jogi tanulmányokat végeztem, amelyek nél-
kül nem kapcsolódhattam volna be egyre bonyo-
lultabb és egyre nagyobb szakismeretet igénylõ
feladatok ellátásába. Fontosnak tartom megem-
líteni, hogy több választási perióduson keresztül
voltam a könyvtár szakszervezeti titkára is. Ez
lehetõséget biztosított, hogy a könyvtár vezeté-
sérõl komplex képet alakíthassak ki és a munka-
társaim által felvetett problémákon keresztül
minden lényeges üggyel megismerkedjem.

– A kollégák feltétlen bizalmát és megbe-

csülését mutatta, hogy rád bízták a könyvtá-

rosok érdekképviseletét a Közgyûjteményi és

Közmûvelõdési Dolgozók Szakszervezetében

(KKDSZ). Huzamos ideje vagy alelnöke a szak-

szervezetnek, majd egy átmeneti idõszakban,

Vadász János kormányzati szerepvállalását

követõen elnöke is voltál. Nem a szakszerveze-

ti harcokról szeretnélek most faggatni, inkább

azt kérdezem, hogy mit tanultál meg ezalatt

rólunk, könyvtárosokról.

– Ahhoz, hogy megérthessük, hogyan is ala-
kult ki ez a bizalom, kénytelen vagyok felidézni
egy régi történetet, hiszen a bizalom nem önma-
gától adódott. A közgyûjtemények területén 1977
óta nem volt központi béremelés, és 1988 õszén
azzal kellett szembesülnünk, hogy ismét más
szakmák fognak béremelésben részesülni. Ezért
elkeseredésünkben tizennégy országos közgyûj-
temény szakszervezeti képviselõjével együtt pe-
tíciót fogalmaztunk meg, amit a Magyar Nemzet
október 5-én hozott nyilvánosságra A megígért

béremelést sürgetik a közgyûjteményi dolgozók

címû cikk részeként, melyben harminc százalé-
kos központi béremelést követeltünk. Október 25-
én került sor a tárgyalásra Czibere Tibor mûve-
lõdési miniszterrel, melynek során átadtuk a
petíciót. A tárgyalás azonban nem járt sikerrel,
mert a miniszter azon túl, hogy elismerte a bér-
követelés jogosságát, nem volt hajlandó ígéretet
tenni a bérfejlesztésre. A tárgyalóküldöttség csa-
lódottan indult vissza a Közalkalmazottak Szak-
szervezetének székházába. A bontakozó demok-
ratikus légkört jól jellemezte, hogy a tárgyaló-
küldöttséget várták a székházban azok a szak-
szervezeti tisztségviselõk, akik a tárgyalásra a
felhatalmazást adták nekünk.  Tekintettel arra,
hogy a rendkívüli elégedetlenség hatására sztrájk-
hangulat volt az intézmények körében, nem le-
hetett kiszámítani, milyen hatása lesz a híreink-
nek. Az úton visszafelé csüggedten tanakodtak a
küldöttség tagjai, hogy ki számol be az ered-
ménytelenségrõl. Nem láttak kiutat a helyzetbõl.
Ekkor magamra vállaltam a népszerûtlen szere-
pet. Ennek megfelelõen az összegyûlt mintegy
száz izgatott szakszervezeti tisztségviselõnek én
számoltam be és én adtam cselekvési progra-
mot. Ekkor döntöttek úgy, hogy nekem kell a
tárgyalóküldöttség szóvivõjének lennem, és a
sajtóval is nekem kell tartanom a kapcsolatot.
Végül 1989. április elsejei hatállyal a közgyûjte-
mények 40%-os béremelésben részesültek. Csak
a sikeres akció lebonyolítása után kezdõdött meg
a Közgyûjteményi és Közmûvelõdési Dolgozók
Szakszervezetének szervezése, amelyhez méltán
kötõdött hosszú éveken át Vadász János neve.
Nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy több
mint tizenöt éve tart ez a bizalom, igyekeztem azt
megõrizni, azonban úgy gondolom – és ezt elmond-
tam a szakaszervezet döntésre illetékes testületei
elõtt is –, hogy túl hosszú az ismétlõdõ megbíza-
tásaim sora.
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Természetesen ezen idõszak lehetõséget nyúj-
tott a közgyûjteményi és közmûvelõdési terület
alapos megismerésére. A könyvtárosokról meg-
tanultam, hogy csak az marad meg szakmájá-
ban, aki szolgálatnak tekinti könyvtárosi munká-
ját. Számukra a tudás alapú társadalom megte-
remtése nem egy jól hangzó politikai szlogen,
hanem a mindennapok valósága. Õk ennek a
megvalósítására tették fel az életüket, sokszor
elégtelen feltételek, anyagi és erkölcsi elisme-
rést nélkülözõ viszonyok között. A társadalom
és a mindenkori kulturális igazgatás jól teszi, ha
ezt figyelembe veszi és támogatja a könyvtáro-
sok tevékenységét. Ez ugyanis nem valamiféle
kulturális öncél, hanem jól megragadható gazda-
sági és politikai érdek is. Egy példával szeret-
ném szemléltetni, mire gondolok. Ma már keve-
sen emlékeznek arra a vitára, ami az USA Kong-
resszusában robbant ki 1961-ben, az után, hogy
a Szovjetunió fellõtte az elsõ ember által irányí-
tott ûrhajót Gagarinnal a fedélzetén. A vita arról
folyt, miként fordulhatott elõ, hogy a különbözõ
titkosszolgálatok nem tájékoztatták az USA ve-
zetõit a kilövés elvi lehetõségérõl. A vizsgálatok
eredményeként kiderült, hogy nyilvános tudomá-
nyos folyóiratokban számos olyan közlemény
jelent meg, amibõl egyértelmûen lehetett volna
arra következtetni, hogy a Szovjetunió rendelke-
zik az ûrhajó fellövéséhez szükséges techniká-
val. Az USA vezetése ekkor döntött úgy, hogy
a Kongresszusi Könyvtárat úgy kell fejleszteni,
hogy ilyen információhiány még egyszer ne for-
dulhasson elõ.

– A könyvtári rendszer kitüntetett szereplõjé-

nek, az Országos Széchényi Könyvtárnak a mun-

káját egy kuratórium segíti, melynek tagja és

egyúttal a tagok által megválasztott titkára vol-

tál az elmúlt négy évben. Hogy látod az Orszá-

gos Könyvtári Kuratórium (OKK) és a magad

szerepét?

– Az Országos Könyvtári Kuratórium felada-
ta, hogy magas színvonalú társadalmi kontrollt
biztosítson az Országos Széchényi Könyvtár
(OSZK) és a Könyvtári Intézet (KI) mûködése
során. Jól jelzi ezt, hogy a kuratórium létrehozá-
sának szükségességérõl alaptörvényünk, mûkö-
dési rendjérõl pedig egy kormányrendelet ren-
delkezik. A kuratórium mûködése kezdetén né-
hány stratégiai célt tûzött maga elé. Meg akarta
ismerni az OSZK gyûjteményét, mûködésének
gyakorlatát, szervezetét, informatikai állapotát,

finanszírozási helyzetét, szakmai törekvéseit és
a fenntartó elvárásait. Közre akart mûködni a
Könyvtári Intézet létrehozásában. Szükségesnek
tartotta, hogy készüljön el az OSZK és a KI
stratégiája. Vizsgálni akarta az elkészült straté-
gia prioritásaiból következõ feladatok végrehaj-
tását. Véleményezni akarta az OSZK és a KI
éves költségvetéseinek elõkészítését, a feladatok
és a finanszírozás összhangját, ha szükséges,
konkrét javaslatokat akart megfogalmazni a
Nemzeti Kulturális Örökség minisztere számára.
Fontosnak tartotta a szaksajtó tájékoztatását a
kuratórium munkájáról.

Összegzésként elmondható, hogy a kitûzött
célokat a kuratórium megvalósította. Behatóan
tanulmányozta az intézmények helyzetét. Közre-
mûködött az intézményi stratégiák elkészítésé-
ben. Úgy gondolom azonban, hogy a kuratórium
tevékenységének megítélése leghitelesebben az
érintettektõl várható. Hogy csak a legutóbbi ese-
ményekre utaljak, Hiller István miniszter úr részt
vett a kuratórium utolsó elõtti ülésén, és a kö-
vetkezõket mondta: „A könyvtári stratégia meg-

valósítása során kiemelt szerepet szánok az Or-

szágos Könyvtári Kuratóriummal folytatott kon-

zultációnak.”

Monok István fõigazgató a kuratórium négy-
éves munkáját összegzõ beszámolóhoz, mintegy
utószóként, többek között a következõ megjegy-
zést fûzte: „Az OKK elsõ periódusa végén talán

a legjobb értékelés az a tény, hogy múzeumi és

levéltári berkekben kinyilvánított irigykedéssel

figyelik tevékenységét, a Magyar Nemzeti Múze-

um és a Magyar Országos Levéltár is szívesen

látna egy ilyen testületet maga mellett.”

Ami engem illet, a kuratórium titkáraként fõ
feladatomnak azt tekintettem, hogy biztosítsam
a testület mûködését és annak szakmai nyilvá-
nosságát. Saját korábbi tapasztalataim alapján is
mondhatom, hogy egy testület tevékenysége –
bármilyen nemes célra hozták is létre – könnyen
megszûnhet, ha nincs, aki buldog módjára ra-
gaszkodna a mûködés feltételeinek megteremté-
séhez. Természetesen, ha mûködik a testület,
akkor tevékenysége már a tagok munkája összes-
ségének eredménye. A mi esetünkben minden
éves jelentésünk megjelent a szaksajtóban, a
miniszterrel folytatott konzultáció eredményének
bemutatásával együtt.

– Mindezek mellett felelõs pozíciót töltesz be

az Országgyûlési Könyvtárban, tájékoztatási
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igazgató vagy. Nem mondhatnánk, hogy ez egy

általánosan ismert beosztás, sokan felkaphatták

most a fejüket, hogy ez meg micsoda. Elmonda-

nád, hogy miben áll a munkád?

Formálisan könnyû megválaszolni a kérdést,
hiszen az Országgyûlés elnöke által jóváhagyott
szervezeti és mûködési szabályzat, amely meg-
szabja az Országgyûlés Hivatalának mûködését
és ezen belül a könyvtárét is, pontosan megha-
tározza a Tájékoztatási Igazgatóság feladatait is.
E szerint:
„Gondoskodik az Országgyûlés, a bizottságok és
a képviselõk, valamint szakértõik könyvtári és
szakirodalmi tájékoztatásáról. Õrzi és hozzáfér-
hetõvé teszi az Országgyûlés jegyzõkönyveit, az
Országgyûlési naplót, a bizottsági jegyzõköny-
veket. A Szervezési és Tájékoztatási Fõosztállyal
együttmûködve mûködteti a képviselõk és a szak-
értõk tevékenységét segítõ Képviselõi Tájékoz-
tatási Központot. Szervezi a jogi és politológiai
vonatkozású dokumentációs és információs te-
vékenységet. Tevékenysége körében
kapcsolatot tart a Hivatal más hivatali
szerveivel, a Miniszterelnöki Hivatal-
lal, más hazai és külföldi közgyûjtemé-
nyekkel.”

Persze a gyakorlatban sokkal bonyo-
lultabb a kérdés. Hiszen egy vezetõ soha
nem egyedül látja el feladatait, hanem
munkatársaira támaszkodik. Ezért meg
kell említenem azokat a kitûnõ osztály-
vezetõket, akik közvetlen munkatársa-
im, név szerint Barlanginé Kelemen

Idát, Haraszti Pálnét, dr. Kövér Tibort,
Medve Mihályt és Stiegrád Gábort.
Továbbá Ambrus Jánost, a könyvtár fõ-
igazgatóját. Mármost, ha a különbözõ
részterületek sikert érnek el, akkor nem
vitás, hogy az adott osztály vezetõje és
munkatársai végeztek kiemelkedõ mun-
kát, ha pedig a könyvtár egészének
megy jól a sora, nos, akkor magától ér-
tetõdik, hogy a fõigazgató látja el kitû-
nõen feladatait. Ami a részterületeket
illeti, a Tájékoztatási Igazgatóságon ké-
szülnek országosan is elismert szakiro-
dalmi adatbázisok (magyar és külföldi
jogi), sajtó adatbázisok (PRESSDOK,
HUNDOK) és a világpolitikai adatbá-
zis (VPI). Itt van lehetõség a képvise-
lõk, bizottságok és szakértõk számára a

különbözõ tájékoztatási szolgáltatások igénybe-
vételére. Itt alakult meg az idén a nemzetközi
tapasztalatok alapulvételével a Képviselõi Kuta-
tószolgálat. Az igazgatósághoz tartozó könyv-
tárgépesítés területén pedig most zajlik az utób-
bi évek legnagyobb fejlesztése. Az osztályveze-
tõk tehát kiválóan látják elé feladataikat. Az Or-
szággyûlési Könyvtár tevékenysége elismert az
Országgyûlésen belül és kívül, amit jól mutat,
hogy a Képviselõi Kutatószolgálatot a magyar
és a brit házelnök együtt nyitotta meg az idén
júliusban. Tehát jól megy a könyvtár sora, a fõ-
igazgató is eredményesen tevékenykedik. Hogy
mit csinál a tájékoztatási igazgató? Reményke-
dik. Ismerve a Szinnyei-díj odaítélésének bonyo-
lult jelölési folyamatát, reménykedik abban, hogy
azok, akik ebben részt vettek, úgy ítélik meg,
nem nagyon zavarja sem a fõigazgató, sem az
osztályvezetõk sikeres tevékenységét.

F. Á.


