
Az egyházi kön)'Vtárak
változásai, sikerei és

kudarcai az elmúlt másfél
évtizedben

Esztergom, 2003. november 12.

Szerte az országban Maulbretsch, Dorfmeister és
más neves mûvészek könyvtári freskói õrzik nem-
zedékek erõfeszítésének eredményeit. Mindez
tartalmilag is érvényes: jelentõs részben egyházi
könyvtárak ápolják azt az örökséget, alnit a régi-
ek lényegesnek éreztek.

Mi értendõ azon, hogy az egyhá7i könyvtárak
története tükre az országélwk? Két sarkalatos pél-
dát említek. A török hódítás nyomán püspöki könyv-
tárak sora, jeles kolostorok állománya pusztult el
vagy szóródott szét az ország távoli pontjain. Esz-
tergom, Kalocsa, Eger, Veszprém, Pécs, Székesfe-
hérvár, V ác története, könyvtári állománya mutatja,
hogy a tudomány és az ffásbeliség egyházi köz-
pontjait a XVI. századtól a Rákóczi-szabadságharc
bukásáig szinte állandó veszély fenyegette. A kö-
zelmúltat, a XX. sz. második felét pedig az jellemzi,
hogy az az erõ, amely évtizedeken át ideológiai
ellenfelének tekintette az eOgyházakat és a múltat
eltörlendõnek ítélte, 1970 utáni, mérsékeltebb for-
májában sem kedvezhetett érdemük szerint a régi
idó'k tanúinak. Könyvtáraink ezért leromlott állapot-
ban, nemritkán kezelõszemélyzet nélkül érték meg
a XX. század utolsó évtizedét.

Mi jellemzi az 1989 utáni fordulatot? A sike-
rek, kibontakozás, fejlõdés egyértelmû jelei mel-
lett elmaradt az egész kérdés alapjainak módsze-
res vizsgálata. A következmény esetlegesség, bi-
zonytalanság és néhány kiaknázatlan lehetõség.
Nem történt meg, és anyagi eszközök szú'kössége
miatt talán nem is történhetett meg az az áttörés,
amelynek köszönhetõen a társadalom által igé-
nyelt mértékben állithattuk volna a használók, el-
sõsorban a tudomány és az oktatás szolgálatába
mindazt, amivel rendelkezünk.

Kezdjük a sikerekkel: A nagy hagyományú
szervezetek igen mélyre hatoló gyökerekkel ren-
delkeznek, így az ellenséges, majd a korlátozó
légkör megszûnése önmagában is kedvezõ hatást

gyakorolt. Befolyásolta intézményeink helyzetét,
hogy minden történelIni egyház nagy lépésekkel
haladt iskolarendszerének újjászervezésében. A
megélénkült érdeklõdés nemcsak a könyvtárak
fokozódó használatában mutatkozik, hanem a
könyvkiadók tennésén, a könyvpi~c ítéletén is
lemérhetõ.

Az egyházi könyvtárak elsõsorban értékes régi
könyvek és kéziratok õrzõ helyeiként ismertek.
Néhány történeti utalás éppen ezért elkerülhetet-
len helyzetük vázolásakor, még abban az esetben
is, ha a cél ezúttal a közelmúlt tapasztalatainak
ismertetése. Szembetûnõ tény, hogy gyûjteménye-
ink évszázados idõi metszetekben is tükrözik az
ország sorsát, nemcsak tartalmukkal, de hiánya-
ikkal is tanúskodnak bizonyos tendenciákról. Ha
egy intézményrendszer változása képes kifejezni
a környezõ társadalom állapotát, akkor joggal
kereshetünk választ arra a kérdésre is, mi tükrö-
zõdik az egyházi könyvtáraknak a rendszerváltás
óta eltelt imnwr több mint tíz esztendejébõl.
Melyek a számottevõ eredmények és az esetleges
mulasztások?

Minek köszönhetõ könyvtáraink értéke? An-
nak a közismert ténynek, hogy a szekularizáció
érvényesüléséig szinte minden új eszmei tartal-
mat fó'ként egyházi intézmények közvetítettek. Az
oktatásügy a felvilágosult abszolutizmus jelentke-
zéséig Magyarországon is a különbözõ felekeze-
tek belügye volt. Sõt, amikor az állam érdeklõdé-
se Mária Terézia korában kiterjedt az iskolázás
kérdéseire, az iskolák fölötti állami felügyeletet is
az esztergomi érsek gyakorolta... Egykor nem-
csak állam és egyház, de a hatalmi ágak, sõt (amint
könyvtáraink összetétele is mutatja) a tudomány,
a vallás és a mûvészet területei sem különültek el
élesen egymástól.

Nyilvánvaló az is, hogy mint lninden társada-
lom, úgy a magyar is kitüntetett figyelmet tanúsí-
tott az Istennel való találkozás helyszínei és a velük
szoros kapcsolatban lévõ intézmények iránt. Gon-
doljunk arra, mennyivel szegényesebb volna a
magyar könyvtári kultúra öröksége Sfu'ospatak,
Pannonhalma vagy Eger könyvtártermei nélkül.
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Ma még be sem látható az Egyházi Könyvtá-
rak Egyesülése (a továbbiakban EKE) létrejötté-
nek valóságos hozadéka, a rokonjellegû intézmé-
nyek belsõ infonnációáI"amlásának kedvezõ hatá-
sa. Abban a közegben, amelynek napjainkban az
a rendeltetése, hogy az infonnáció szolgáltatás á-
nak központja legyen -a könyvtárak világában -
ez a belsõ áramlás az élet újraindulásának talán a
legfontosabb feltétele volt. Részben ennek is
köszönhetõ, hogy az új körülmények között szak-
mai munkánk sok tekintetben egységesült.

Nagy késéssel, minden egyházi intézményben
elkezdõdött a számítógép alkalmazása. Van in-
tézményünk, amely a legnagyobb sebességû op-
tikai kábellel, kitûnõ SUN szerverrel rendelkezik
és OPAC katalógusából 160 ezer rekord érhetõ
el az interneten. De a helyzet természetesen nem
mindenütt változott ilyen ütemben, sõt ez az álla-
pot az EKE-n belül inkább számít kivételesnek,
mint általánosnak. Az eredmény olykor a szeren-
csés földrajzi elhelyezkedés, oktatási intézmények-
hez fûzõdõ szorosabb kapcsolat és más tényezóK
együtthatásának köszönhetõ. Vannak könyvtára-
ink, ahol csak egy-két PC-t alkahnaznak (ezek is
elavultak), nincs megfelelõ belsõ hálózat, és a
külsõ hálózati csatlakozás sem mindenütt bizto-

sítja igényes szolgáltatások lehetõségét.
A jogszabályi háttér változásainak ismerteté-

sében nem kívánom megismételni mindazt, amit
a 2002. évi Könyvtári Figyelõben publikált dol-
gozatban leírtaInI. A probléma lényege nem is-
meretlen a könyvtári irodalomban. Említett mun-
kámban sorra vettem a jogi helyzet változásait,
külön elnlítve mindazokat a rendelkezéseket és
paragrafusokat, amelyek név szerint foglalkoznak
az egyházi könyvtárakkal, kiváltképpen az állami
intézményekkel azonos finanszírozással.

A közelmúlt tanulságai között elsõ helyre kí-
vánkozik az a rendkívül pozitív fejlemény, hogy
a demokratikus fordulat óta eddig egyetlen kor-
mányváltás sem hozott drámai fordulatot intéz-
ményeink életében. Sikereink közé sorolható, hogy
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
(NKÖM) megoldást talált az egyházi könyvtárak
szmnára az érdekeltségnövelõ támogatás biztosí-
tására és a dokumentum vásárlási kedvezmény

kiterjesztésére.

Kedvezõ fejlemény, hogy csaknem minden
könyvtárunkban napirenden vannak a digitalizá-
lás folyamatának munkálatai vagy elõmunkálatai,
és az adatok tárolásával kapcsolatos képességek
fejlesztése is. Az országos tervezés során a Könyv-
tári Intézet kellõ figyelmet tulajdonított az egyhá-
zi intézmények11ek, hiszen a digitalizálás fontos-
sági sorrendjét a dokumentumok régisége, ritka-

sága, egyedi volta, forrásértéke, tudománytö11é-
neti jelentõsége és esztétikai kvalitásai, esetleg
bibliofil különlegességei határozzák meg, azaz
olyan szempontok, amelyek terén nem kerülhe-
tó'k meg gyûjteményeink. Az elsó"bbséget a fel-
dolgozásban egyrészt az iménti mutatók, másrész-
rõl a hozzáférhetõség szempontjai, a használat gya-
korisága és az állományvédelmi érdekek alapján
célszerû meghatározni. Remélhetó1eg intézménye-
ink feldolgozása a szú'kös források ellenére sem
késlekedik majd más intézménytípusénál nagyobb
mértékben. Említendõ, hogy a régi nyomtatvá-
nyokat egyedijellelnzõik miatt (margináliák stb.)
akkor is gyakran unikális darabként kell kezel-
nünk, ha világi könyvtár is õrzi egy-egy példá-
nyukat. A digitalizálást eló'készítõ országos fel-
mérésbó1 nyilvánvaló, hogy az egyházi gyûjte-
ményekben nagy jelentõségük van a kézirattárak-
nak, ezen belül a középkori kódexeknek, okleve-
leknek, a különféle levéltári jellegû forrásoknak,
nagy tanáregyéniségek dictatumainak, térképgyûj-
teményeknek, hazai és külföldi régi nyomtatvá-
nyoknak, metszet-, plakát-, aprónyomtatvány-gyûj-
teményeknek, különbözõ helytörténeti forráscso-
portoknak, egy-egy téma, történelmi korszak,
nevezetes családok vagy személyiségek életét
dokumentáló különgyûjteménynek, a teológiához
és az egyházi oktatáshoz kapcsolódó folyóiratok-
nak, illetve a könyvtárakkal nemritkán közös irá-
nyítás alatt lévõ egyházi múzeumok, kincstárak
sok ezer tárgyának.

Milyen kudarcokra utaltam a korábbiakban?
Állományaink imént ismertetett jellegébó1 is kitû-
nik, hogy könyvtárainkban vannak állományré-
szek, amelyeknek néhány év múlva már a köze-
lébe sem volna szabad engednünk olyan könyv-
tárosokat, akik tudományos minõsítéssel nem ren-
delkeznek. Jelenleg sok helyen szolgálnak kiemel-
kedõ képességû, tapasztalt kollégák, akiknek a
felkészültsége megfelelõ, de közöttük sajnálato-
san kevés a tudományos minõsítésû, mert a poli-
tikai körülmények korábban nem spk esélyt kí-
náltak pl. egy szerzetes számára, hogy tudomá-

1 Címe: A magyarországi egyházi könyvtárak helyze-

te, céljai és jövó'képe. KF 2002/1.
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tétben nem kérhetik közgyûjteményi minõsítésü-
ket. Ami egyúttal azt is jelentené, hogy Arany
János Debrecenben, Bél Mátyás Esztergomban
õrzött kéziratai más elbírálás alá esnek, mjnt
ugyanezen szerzó'k állami könyvtárakban õrzött

iratai.)
Ú gy vélem, mindent meg kell tennünk az azo-

nos esélyek érdekében, így azért is, hogya köz-
gyûjteményi státus fogalmának valóságos tartal-
ma legyen. Annál is inkább meg kell ezt tennünk
-és itt érkeztem a lényeghez -, mert sem egyhá-
zi, sem világi részró1 soha, se/wI, senki nem vizs-
gálta meg, mi volna az állarnmal kötött egyezmé-
nyekben rögzített, állami intézményekkel "azo-
nos támogatás" reális mértéke. A Könyvtári Inté-
zet által kiadott statisztikák világosan jelzik, hogy
az egyházi könyvtárak jelenleg minden egyes mu-
tató terén lényegesen rosszabb körülmények kö-
zött múködnek, mint a hasonló nagyságrendû ál-
lamiak. Mindössze annyi történt, hogya rend-
szerváltozás után észrevehetõen megemelkedett az
állami támogatás, de a tényleges mú'ködó'képes-
ség anyagi feltételeiró1 még el sem kezdõdött a
közös gondolkodás. .

A XVIII. században a tudós debreceni pro-
fesszorok dolgoz6szobáját múzeumnak hfvták,
amely kifejezés nem "használaton kívüli" tár-
gyak gyûjtónelyétjelentette, hanem olyan szel-
lemi múnelyt, amely a könyvek sokaságán túl

távcsövet, nagyítót, térképet, glóbuszokat, oly-
kor ásványi kristályokat és grafikai metszeteket
is tartalmazott. Jellemzõ módon Bod Péter latin
szótára is "tanuló ház "-ként magyarítja a mú-
zeum jelentését.

Az egyházi gyûjteményeket napjainkban is-
mét arra készteti a szakma egyetemes fejlõdé-
se, hogy a tanulás színtereiként, a tudomány
eszközeit, információt biztosító múnelyekként2
is szolgáljanak. A tudásra építõ társadalmak fel-
értékelik könyvtáraikat. Ebben bíznak az egy-
házi könyvtárak is, mert helyzetük rendezése
közös érdekünk.

nyos fokozatot szerezzen. Ezért országosan js
csekély az érintettek száma, de szerencsére nö-
vekvóoen van.

Az említettek mjatt rendkívül nagy jelentõ-
ségû volt az NKÖM 2001. évj kezdeményezé-
se a mjnõsített egyházi kutatók bértámogatásá-
ra. Ez a támogatás forráshjány miatt 2,O02-ben
és sajnos 2003-ban js a kezdõév szjntjén ma-
radt, nem követi a személyj változásokat, így
vannak jntézményeink, amelyek a minisztéri-
um által egykor jogosnak mondott összeg ne-
gyedrészét kapják, és a hiányzó egy-két millió
forintot az állami intézményeknél jóval nehe-
zebben tudják saját eróoól fedezni. Csak re-
ménykedni tudunk a mielóobi megoldásban,
mert a pénzügyi politika gyakran halad a cse-
kélyebb ellenállás irányában.

A kulturális örökség védelméról szóló 2001.
évi LXIV. törvény megjelenésekor szintén nagy
reményeket fûztünk bizonyos új lehetõségek-
hez. A legígéretesebbnek az a részlet tûnt, hogy
(a törvény hetedik paragrafusának harmadik be-
kezdése értelmében) az egyházak kérhetik
könyvtáraik, levéltáraik, múzeumaik közgyûj-
teménnyé minõsítését, az á11amiakkal azonos
elbírálás érdekében. (Az egyes egyházak, és az
állam megállapodása szintén az azonos támo-
gatás elvét rögzíti.)

A törvényhozók tehát a szektorsemlegesség
alapján biztosítani kívántak egy lehetõséget, Gobb
túlélési esélyt bizonyos nemzeti szempontból is
számottevõ egyházi értékeknek), de ez a lehetõ-
ség a mai napig nem válhatott valóra, mert eddigi
tájékozódásaink során a minisztérium semmiféle
konkrét értelmet vagy jelentõséget nem tulajdoní-
tott a törvény adott részletének.

A mai napig fenntartóink sem merítették ki
minden lehetõségüket az állammal való tárgyalá-
sok során. Ennek ellenére úgy vélem, az EKE-
nek élnie kell a lehetõséggel, hiszen hasonló hely-
zetról van szó, mint az ún. érdekeltségnövelõ tá-
mogatás esetében: a törvény szövegében megje-
lent az egyházi könyvtárakkal kapcsolatban egy
részleteiben ki nem munkált, végjg nem gondolt
elem, amelynek anyagi vonatkozása is van. Eb-
ben az esetben is adódik lehetõség az elõrelépés-
re, az országos jelentõségû egyházi könyvtárak
kiemelt elbírálására. (Ellenkezõ esetben meg kel-
lene változtatni a törvény szövegét és kimondani,
hogy az egyházi intézmények az állami, önkor-
mányzati és közalapítványi intézményekkel ellen-

Gáborjáni Szabó Botond

2 Skaliczki Judit: A hazai könyvtárügy stratégiai

fejlesztési tervének telematikai koncepciója. TMT ,1 ~991
1.3-4.
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