
Római vakáció(m) 
I. A Római Magyar Akadémia 
könyvtára - ahogyan az igazgató 
látja 

Bármerre jársz Rómában, magyar vándor, meg
megütik olykor a füled az otthonról utánad eredt 
szavak. De ha biztosan magyar szóra vágysz, 
keresd a magyarok zarándokházát, a Via del 
Casalettón álló Szent István Házat, ahol hajlékra 
is találhatsz, vagy keresd a Colosseum és a 
Lateráni Bazilika közt félúton megbúvó s ha
gyományosan a „miénknek" tartott Szent István 
Körtemplomot, a Santo Stefano Rotondót. Ha 
azonban még Rómában is igényled az otthoni 
kultúrát, netán hazai olvasnivalóra támad ked
ved, ballagj el a Tevére partjához közeli Via 
Giuliára, s kopogtass az utca közepén magaso
dó, Francesco Borromini kialakította gyönyörű
séges Falconieri-palota kapuján. Ott benn talá
lod meg ugyanis az Örök Város patinás magyar 
kulturális intézetét, a Római Magyar Akadémi
át. 

Mióta áll a közel évszázados múltú akadé
mia, áll a könyvtára is, mondhatnánk, csakhogy 
nem mondanánk igazat. Esetünkben ugyanis a 
könyvtár korosabb, mint az akadémia maga. 
Hiszen míg az intézetet Klebelsberg Kuno kul
tuszminiszter 1927-ben alapította meg, ennek a 
római magyar tudományos könyvtárnak az alap
jait Fraknói Vilmos püspök, akadémikus már az 
1890-es évek közepén lerakta. Akit bővebben is 
érdekel az akadémia és a könyvtár története, 
olvassa el a Csorba László szerkesztette, Száz év 
a magyar-olasz kapcsolatok szolgálatában című, 
1998-ban kiadott könyvet, illetve Tulok Magdá
nak a Könyvtári Figyelő 1995/1-es számában 
megjelent izgalmas írását. (A szerző irányította 
az akadémia könyvtárát rendbe szedő csoport 
munkáját az 1990-es években.) 

A mai könyvtárról tömör ismertető olvasható 
az akadémia honlapján. A közelmúltról, az utób
bi bő évtized változásairól kérdezem Kovács 
Pétert, az akadémia igazgatóját. 

Igazgató úr, ön használóként is kitűnően 
ismeri ezt a könyvtárt, ismeri a könyvtár leg
utóbbi egy-másfél évtizedének történetét, hiszen 
jelenlegi beosztását megelőzően több évet eltöl
tött már az akadémián, előbb ösztöndíjasként, 

majd beosztott munkatársként. Személyes tapasz
talatait is mozgósítva válaszoljon, kérem: hogyan 
alakult a könyvtár sorsa a rendszerváltás után, 
illetve az ezredfordulót követően, a legutóbbi 
évtizedben? 

A rendszerváltás után olyan döntés született a 
kultusztárcánál, hogy a Római Magyar Akadé
mia könyvtárát meg kell erősíteni. Közelíteni kell 
az egykori Fraknói Könyvtárból kinőtt s a két 
világháború között ütemesen fejlődő, színvona
las tudományos könyvtári eszményhez. Akkori
ban még arról is szó volt, hogy a profilba vágó 
hazai szak- és szépirodalmi termést köteles pél
dányként megkapja a könyvtár az Országos Szé
chényi Könyvtártól. Ez a terv azonban sajnos 
dugába dőlt, a megvalósítását ellehetetlenítette a 
ránk nézve kedvezőtlenül változó jogi szabályo
zás, a máig érvényes kötelespéldány-rendelet. 
Azóta az a helyzet, hogy a profilunkba vágó 
kurrens irodalomból a legszükségesebbeket tud
juk csak megvenni a minisztériumi keretből. Arra 
azonban sajnos már esélyünk sincs, hogy a meg
lévő állományunk égető hiányait pótoljuk. Hogy 
megvegyük, amit elődeink valamiért nem vettek 
meg, vagy - s ez még fájóbb - hogy pótoljuk a 
hiányokat, hogy újra beszerezzük azokat a köny-
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veket, amelyek egyszer már megvoltak, de a 
„nehéz időkben" kézen-közön eltűntek. 

Ám ha szép gyarapítási terveink abban a for
mában nem is valósulhattak meg, az elmúlt év
tizedben minket is elért változások, az elektroni
záció, az internet világa, a világhálón továbbít
ható szkennelt másolatok világa a használó szem
pontjából zárójelbe tették a „lehetőleg mindent 
egy helyen" igényét, így aztán szempontunkból 
zárójelbe tették a régi, nagy könyvtár újjáélesz
tésének szándékát is. A gyűjtőkörünk ettől per
sze nem változott, de ma már sokkal inkább 
válogathatunk, s így a célunk egy, a profilunkat 
tartalmilag lefedő alapkönyvtár kialakítása, tény
leg a legfontosabb művek beszerzése. Mi sajnos 
nem vetekedhetünk a német, francia, spanyol 
vagy amerikai intézettel, vagy azok könyvtárai
val, de hát mi itt, Rómában is kis nemzetnek 
számítunk. A Vatikán például nyilván nagyság
rendekkel többet foglalkozott története során az 
itt említett nagy nemzetek ügyeivel. A vatikáni 
könyvtárban és levéltárban ennek megfelelő 
arányban reprezentáltak ők, és természetesen mi 
is. 

Miiül!! 
! Í 

Ön a vezetői pályázatában a könyvtárról 
szóló részt úgy vezette föl, hogy - idézem -
„a könyvtártól nem kell csodát várni". Mi 
ennek a kijelentésnek a mögöttes tartalma? 
Valamiféle „leértékelést" üzenne ez a mondat? 

Pontosan idéz, de rosszul következtet. Va
lóban azt írtam a pályázatomban, hogy a 
könyvtártól nem kell csodákat várni, és ezt a 
véleményemet vezetőként is tartom, máig is. 
Célunk csak az lehet - nem több, de nem is 
kevesebb! - , hogy legyen itt egy „ütős" magyar 
alapkönyvtár. Legyen elsősorban az Olaszország
ban, olaszul megjelent magyar vonatkozású 
munkák meg az otthon megjelent olasz témájú 
művek gyűjteménye. Utóbbiakból már inkább 
csak válogatva, méghozzá kiemelten a humán 
tudományterület, elsősorban az irodalomtudo
mány, a történettudomány, a művészettörténet 
és a régészet területéről. Egészítse ezt ki egy, 
az alapvető munkákat tartalmazó kézikönyv
tár, benne magyar és olasz alaplexikonokkal, 
és az olasz-magyar kapcsolatokra kiterjedő 
történeti okmánytárakkal. 

Ennek az „ütős könyvtár"-koncepciónak a 
megvalósítása érdekében egyrészt megfelelő 
profiltisztítást kell végezni. Még ma is sok a 
magyar nyelvű, kevéssé értékes, szemléletileg 
is elavult szépirodalmi mű, hiszen a '60-as, '70-
es években az unatkozó diplomatafeleségek, csa
ládtagok, akik csak évente egyszer utazhattak 
haza, innen elégítették ki az olvasmányigényü
ket, így akkoriban felhalmozódott itt egy, ezt a 
fajta ízlést kielégíteni hivatott állományrész. 

Másrészt az is a célunk és ezért is fogunk 
dolgozni, hogy - amint a vezetői pályázatomban 
is írtam - szerveződjön itt, nálunk egy 
„netkönyvtár", egy digitális gyűjtemény, ahol 
összegyűjtjük azokat a webhelyeket, amelyekről 
le lehet tölteni a magyar elektronikus könyvtá
rak anyagát, illetve el lehet érni a hagyományos 
könyvtárak elektronikus katalógusait. Ezzel is 
meg fogjuk könnyíteni a könyvtárunkhoz fordu
ló érdeklődők munkáját. 

Úgy tudom, gyakran előfordul, hogy egy-egy 
elhunyt magyar emigráns értelmiségi hozzátar
tozói fölajánlják az intézetnek - gyakran az el
távozott végakarata szerint - a hátrahagyott 
könyvtárt. Csakhogy ilyenkor sok érték mellett 
fölösleges dolgok is bekerülnek ebbe a könyvtár
ba. Egy-egy ilyen gesztus, mondhatni, keresztezi 
a profiltisztítási koncepciójukat. Semmit nem 
urásítanak vissza? 

Nem, mert ez kényes ügy, egyszerre politikai 
és kegyeleti kérdés is, amelyet óvatosan kell 
kezelnünk. Tény azonban, hogy miközben való
ban ritka kincsekhez is jutunk így olykor, ugyan-
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akkor tovább nőne a ballaszt, szaporodnának az 
állományunkba nem illeszkedő dokumentuma
ink meg a duplumaink, sőt, a többszörös példá
nyaink. Van azonban megoldásunk a helyzet ke
zelésére, a koncepciónk tartására. Ilyenkor ugyan
is egyszerűen nem veszünk mindent állomány
ba. A fölösleges vagy többes példányokat föl
ajánljuk egyrészt a magyar kulturális társintéze
teknek, másrészt a hazai könyvtáraknak. De is
métlem, ezeket az adományokat mindig befo
gadjuk, és lehetőleg semmit nem dobunk ki. 

Ez volna a profilvédelem. De mi a helyzet a 
profiltisztítással, a meglévő állományt terhelő 
fölösleggel? Gondolom, selejteznek is. 

Természetesen selejtezünk is, de csak a ma
gyarországi fölöttes szervezetünk, a Balassi In
tézet erre hivatott munkatársának a jelenlétében, 
iniciatívájára, hogy úgy mondjam, parancsára. 
Kell is selejteznünk bőven, hiszen mint már em
lítettem, sok a ballaszt a hatvanas-hetvenes évek
ből, amikor a feleségek szórakozását és a gyere
kek otthoni vizsgakötelezettségeit is hivatva volt 
kielégíteni ez a könyvtár. 

Minél inkább megismerem ezt a könyvtárt, 
annál inkább motoszkál bennem a kérdés: nem 
kellene ide egy függetlenített könyvtáros? 

De, nyilván elkelne egy függetlenített könyv
táros. Csakhogy a magyar állam anyagi okokból 
nem engedheti meg magának, hogy kizárólag a 
könyvtárral foglalkozó szakembert alkalmazzon. 
Egyszerűen nem tudjuk megoldani, hogy ne 
kelljen az intézetben mást is csinálnia a könyv
táros munkatársunknak. Ezt egyébként itt, Ró
mában, a külföldi kulturális intézetek közül csak 
a francia, a német és az amerikai bírja, de azok
nak hatalmas könyvtáruk is van, több munka
társsal - meg persze több pénzük. 

Ön nyilván jól ismeri a könyvtár „ven
dégkörét" is. Kik használták korábban és kik 
használják manapság? Kimutathatók-e vál
tozások a használók összetételében? 

Egyrészt használják a nyelvünk és kultú
ránk iránt különböző motívumoktól vezérel
ten érdeklődő olaszok, elsősorban diákok, 
értelmiségiek. E téren változási trendekről 
nem beszélhetünk, legföljebb arról, hogy hol 
élénkebb, hol lanyhább egy kissé ez az ér
deklődés. Ez a hullámzás elsősorban a min
ket fölkeresők számában mutatkozik meg. 
A feltételezhető okok viszont messze az 
akadémián és a könyvtáron kívülre vezetnek, 

azok boncolgatására ez a beszélgetés aligha a 
legalkalmasabb fórum. 

A másik nagy „merítés" az itt élő ma
gyarság. Ezen a területen már érdekesebb 
változások érhetők tetten. Átalakulóban van 
az itteni magyarság összetétele. A régi emig
ránsok már kihaltak, és kihalóban vannak 
az 56-osok is. De kiöregszenek, fogynak már 
a hatvanas-hetvenes évek disszidensei is. A 
„legálisak" sorát kezdjük a hivatalból itt tar
tózkodókkal, a diplomatákkal, a külképvi
seletek munkatársaival. Aztán jönnek a le
gális munkavállalók: a rendszerváltás után 
volt bizonyos föllendülés, elsősorban a baby 
sitter „piacon" de a filippínók és a romá
nok, olcsóbbak lévén, mára szinte teljesen 
kiszorították a magyarokat. Egy friss sta
tisztika szerint például Rómában összesen 
két magyar mérnök vállalt hivatalosan mun
kát a közelmúltban. Nem hivatalosan per
sze azért többen is vannak. . . Egész Itáliá
ban tízezres nagyságrendű, míg Rómában 
ezer alatt van az itt élő magyarok száma. 
Ezért is történhet meg, hogy több olasz lá
togatja az intézményt és használja a könyv
tárt, mint magyar. Ez pedig régebben egy
értelműen fordítva volt. 

Nem okoz-e feszültséget, hogy míg a 
könyvtárt egyre inkább az olaszok és egyre 
kevésbé a magyarok használják, ugyanak
kor az állomány nyelvi összetétele éppen 
fordított arányt mutat? 

Nem, mert az olaszok is elsősorban a magyar 
nyelvű állományunkat használják. Igaz, nem 
egyforma szinten értenek, olvasnak magyarul, de 
a munkatársainktól minden segítséget megkap
nak nyelvi nehézségeik áthidalására a könyvtár 
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használata közben. Számunkra az a legfontosabb, 
hogy az Olaszországban több város egyetemén 
(Róma mellett például Udine, Milánó, Torino, 
Nápoly egyetemein!) magyarul tanuló hallgatók 
a magyar szépirodalmat olaszul is, magyarul is a 
leggazdagabb kínálatban nálunk érik el. 

Végül ejtsünk néhány szót a népszerűségi lis
tákról. Kiket keresnek az olaszok a magyar iro
dalomból és kiket a magyarok az olaszból? 

A magyaroknál továbbra is Umberto Eco 
a sztár, az olaszoknál a Pál utcai fiúk vezet, 
amely több olasz kiadást megért már, és kö
telező olvasmány az itteni iskolákban. Az 
egyik olasz i smerősöm mondta egyszer , 
hogy ő három magyar könyvet olvasott. Az 
első volt Molnár Ferenc regénye, még az 
iskolában, később olvasott egy Márai-re-
gényt is, meg még valakitől valamit, de 
ennek már nem jutott eszébe se a szerzője, 
se a c íme. Korábban egyébként valóban 
Márai volt a legolvasottabb magyar író, az 
ő könyveit az Adelphi Kiadó jelentette meg, 
de Lénárd Sándort és Déryt is vitték az ol
vasók egy időben. A magyar művek itteni 
kiadásának virágkora egyébként a húszas 
évek végétől a második világháborúig tar
tott, ekkor egy kétoldalú egyezmény kereté
ben számos magyar művet kiadtak, klasszi

kusokat is, például Petőfit és Jókait, később 
Adyt meg a nyugatosokat, Babitsot és társait is. 

A maiak közül természetesen „eladható" a No
bel-díjas Kertész Imre, ő Feltrinelli Kiadó szintű 
szerző, és ugyanez a nagy kiadó hozza 
Eszterházyt is, akit szintén kedvelnek az olaszok. 
Olvasnak olaszul Nádast és Spirót is, de máso
kat már nem nagyon. Egyáltalán nem könnyű 
ügy a magyar művek eljuttatása az olasz kiadók
hoz. Ezért is szervezi, szorgalmazza az akadé
mia az itt, a Falconieri-palotában működő ma
gyar-olasz fordítói szemináriumot. 

Végül még annyit: könyvtárunk mindennap
jairól, életéről, forgalmáról a könyvtárosunk, 
Ballá Orsolya nyilván bővebben, részletekbe 
menően fog majd beszélni, így ha bármire nem 
adtam volna elégséges választ, tőle bizonyára 
megtudják majd az olvasók azt is. 

Köszönöm a beszélgetést, igazgató úr, amely
nek természetesen lesz még folytatása - a könyv
táros kolleginával. Az ön munkájához pedig to
vábbi sok sikert kívánok! 

Balogh Mihály 
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