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V. Az egyesület tevékenysége

1. Érdekképviselet 

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének legfon-
tosabb feladata és célja az volt, hogy az egyházi
könyvtárak érdekeit képviselje az állami szervek
és a „világi” könyvtári szakmai szervezetek felé.
Létrejöttétõl kezdve jó kapcsolatra törekedett a
kulturális minisztériummal1 és az egyházi ügye-
kért felelõs állami intézményekkel. 

A legtöbb eszmecsere, vita és harc az állami
közgyûjteményi támogatással kapcsolatban zaj-
lott. Az egyesület 1998 óta kereste a kapcsolatot
a politikai és szakmai döntéshozókkal. 

Az egyházi könyvtárak alapfinanszírozása két
forrásból történik: az egyik az egyházi fenntartó-
inktól kapott, a másik az állami támogatás. 

Az egyházi fenntartók erejükhöz mérten támo-
gatják intézményeiket, azonban az egyházi
könyvtárak – még a múzeumokkal és levéltárak-
kal együtt is – csak kis részét jelentik azoknak a
szervezeteknek, intézményeknek, melyeket az
egyházaknak mint fenntartóknak kell eltartaniuk.
A nemzeti kulturális vagyon jelentõs részét õrzõ
és szolgáltató intézményekként a könyvtárak, le-
véltárak és múzeumok fenntartása nemcsak
fenntartói, hanem állami feladat is. A könyvrak-
tári állapotból életre kelteni, a kor követelménye-
inek megfelelõ, folyamatosan korszerûsödõ tech-
nikával szolgáltatni egy egyházi gyûjteményt 
különösen is nagy feladatot jelent. 

Nem szabad elfelejtenünk, hogy az egyház el-
sõdleges feladata az evangelizáció, majd a szoci-
ális tevékenység, és csak ezután következik a
kultúra, ahová az egyházi iskolák, sajtó, könyvki-
adás, média stb. között az egyházi könyvtárak
ügye is tartozik. Érthetõ tehát, hogy 1989 után az
újra szabadon mûködhetõ egyházaknak nem 
a kulturális életben való részvétel volt az elsõ
gondja, ahogy a rendszerváltoztató magyar nem-

zetnek, államnak sem. Ugyanakkor a rendszer-
változás után az egyházaknak több „világi terüle-
ten” is fenntartóként, munkáltatóként kellett fel-
lépniük és mûködniük, hogy az „új világban”
megtalálják a helyüket: hogy elfogadják õket és
elfogadtassák magukat, hogy hozzájussanak
anyagi és egyéb támogatásokhoz. 

Mindezt az adott gazdasági, jogi, társadalmi
stb. viszonyok között kellett tenniük, ami újabb
kihívásokat jelentett. Nem csoda, hogy évekbe
telt, míg ezt az új szerepet megtanulták.

A rendszerváltozást követõ években az egyhá-
zi könyvtárak megtapasztalhattak bizonyos egy-
másra mutogatást is az egyházi és az állami fenn-
tartók részérõl; mindkét fél úgy érezte, hogy 
a másiknak nagyobb az anyagi kötelezettsége az
egyházi könyvtárakkal szemben.

Az állam mint „fenntartó” részérõl fontos lépés
volt az ún. vatikáni szerzõdés2 megkötése. Ebben
és az egyes egyházakkal kötött megállapodások-
ban a Magyar Köztársaság vállalta, hogy részt
vesz az egyházi gyûjteményekben õrzött értékek
megóvásában, gyarapításában és közhasználatá-
nak biztosításában. A szerzõdés létrejöttekor ör-
vendetes tény volt, hogy az állam elismerte, hogy
az egyházi levéltárakban, könyvtárakban, múze-
umokban és más gyûjteményekben õrzött érté-
kek a magyar kulturális örökség egészének fon-
tos részét képezik, vállalta, hogy együttmûködik
ezen örökség megõrzésében, gyarapításában és
közhasználatának biztosításában, támogatta az
egyház szervezetei és intézményei tulajdonában
lévõ levéltárak és könyvtárak mûködését. 
Az anyagi támogatást az állami kézben lévõ kul-
turális örökségnek nyújtott támogatáshoz hasonló
mértékben, az ellátandó feladatok figyelem-
bevételével ígérte. A könyvtárak költségvetése
tervezésekor azonban évente visszatérõ bizonyta-
lanságot jelent, hogy mindezt „a mindenkori ál-
lamháztartási lehetõségek figyelembevételével”
teszi, és „az állami támogatás megállapításánál az
1997. évi támogatás összegét kell alapul venni”.

Bár az egyházi közgyûjteményi támogatás
1997 (a vatikáni megállapodás létrejötte) és 2005
között folyamatosan nõtt (1997-ben 265,5 millió
Ft, 2005-ben 805,6 millió Ft), az államnak a tör-
ténelmi egyházakkal kötött megállapodásaiban
rögzített, az államiakhoz hasonló támogatás elve
nem valósult meg, így az egyházi gyûjtemények
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alulfinanszírozottak voltak a közgyûjtemények-
hez képest. Ennek ellenére, bár más és rosszabb
körülmények között mûködtek, mint az állami
fenntartású hasonló intézmények, az egyházi
könyvtárak sok területen felzárkóztak, megtalál-
ták helyüket a magyar könyvtári hálózatban, és
sajátos jellemzõikkel gazdagították azt.

A támogatás folyamatos növekedése után a
Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésébõl
az egyházi közgyûjtemények részére azonban
már csak 500 millió forintnyi támogatás jutott.
Ez az összeg 305 millió forinttal (közel 40%-kal)
volt kevesebb, mint a 2005. évi. Mivel a folyama-
tosan romló gazdasági helyzet miatt már a 2005-
ös támogatási összeg sem fedezte az egyházi
gyûjtemények mûködési kiadásait, ez az intézke-
dés létében veszélyeztette az érintett intézménye-
ket, és félõ volt, hogy az egyházi gyûjtemények
teljes rendszerének mûködésképtelenné válását
eredményezi. A 2006. évi erõsen csökkentett
költségvetési keret a mûködés alapvetõ területeit
érintette; a könyvtárak kevesebb pénzt kaptak,
mint a bérköltségek összege; a fûtés, villany és
egyéb költségek növekedtek. Az elvonás konkrét
következményei: a szakképzett személyi állo-
mány leépítése, könyvtárosok elbocsátása, taka-
rítók elküldése, fizetések befagyasztása, 13. havi
bér megszüntetése, minõsített kutatói járulékok
megvonása. Nyitvatartási idõ rövidítése, szom-
bati nyitva tartás megszüntetése, az olvasóterem
bezárása a téli, fûtési idõszakra. A szolgáltatások
körének és szintjének csökkentése. A könyvbe-
szerzés leállítása vagy korlátozása a sorozatok,
lexikonok folytonosságának biztosítására. A fel-
táró-feldolgozó munka szüneteltetése. Az évek
óta folyó digitalizálás leállítása.

A 2006. évi költségvetési számok ismeretében
az egyesület még 2005 októberében tiltakozást
juttatott el a Magyarországi Egyházi Levéltáro-
sok Egyesületével (MELTE) együtt az állami
döntéshozókhoz és az egyházi fenntartókhoz,
majd képviselõin keresztül megbeszélést tartott
Gulyás Kálmán egyházi ügyekért felelõs címze-
tes államtitkárral (Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma). 

2006. február végén az elnök az egyesület ne-
vében felkereste és tájékoztatta Bábel Balázs
kalocsa-kecskeméti érseket, a Magyar Katolikus
Püspökkari Konferencia Kulturális Bizottságá-
nak elnökét az egyházi könyvtárak nehézségei-
rõl. 2006 júliusában az elnökség egy tájékoztató

szakmai anyaggal megkereste a Magyar Ország-
gyûlés Kulturális és Sajtóbizottságát, majd talál-
kozott annak elnökségével. Az egyesület augusz-
tusban felvette a kapcsolatot, majd képviselõi 
találkoztak a kormány által létrehozott, az ún. va-
tikáni megállapodást véleményezõ bizottsággal.

A tárgyalásoknak, megkereséseknek sajnos
kézzel fogható eredménye nem volt, ha csak az
nem, hogy az egyházi közgyûjteményi támogatás
2007-ben is 500 millió Ft maradt. A 2006–2007-
es évet az egyházi könyvtárak kevés kivételtõl el-
tekintve „megszorító intézkedésekkel”, egyházi
fenntartóik nagyon koncentrált és „kifillérezett”
anyagi segítségével vészelték át. 

A 2008. évi egyházi közgyûjteményi támoga-
tással kapcsolatban az egyesület már 2007 õszén
elkezdett „harcolni”, amint ismertté vált a 2008.
évi költségvetés tervezete. A küzdelem „több
fronton zajlott”, az egyesület, de egyes intézmé-
nyek is küldtek a helyzetüket vázoló és segítséget
kérõ leveleket döntéshozó kormánypárti és ellen-
zéki politikusoknak, képviselõknek, illetékes 
bizottságoknak, akik támogatták is ügyüket, saj-
nos, sikertelenül. Ezen kívül megszólaltak a mé-
diában és megjelentek a sajtóban, nyilvános 
sajtótájékoztatót, tájékoztatót tartottak, és áhítatot.
Támogatást kértek és kaptak különbözõ könyvtá-
ros szakmai szervezetektõl (MKE, IKSZ, Egyete-
mi Könyvtárigazgatók Kollégiuma), akadémiku-
soktól. A tiltakozások, próbálkozások ellenére az
egyházi gyûjteményeknek szánt támogatás újabb
35%-kal csökkent, 500 millió Ft-ról 325 millió Ft-
ra. Ezt a támogatáscsökkenést 2007-hez hasonló-
an takarékoskodással, további megszorításokkal
és néhány helyen az egyházi fenntartó fokozot-
tabb segítségével vészelték át a könyvtárak. Né-
hány kivételtõl eltekintve azonban több könyv-
tárnak meg kellett tapasztalnia azt, hogy egyházi
fenntartóik számára az egyházi könyvtárak, le-
véltárak, múzeumok sorsa nem igazán fontos
kérdés. Bár a különbözõ egyházak és felekezetek
felépítésbeli, szervezeti, mûködési különbözõsé-
gei miatt az egységes fellépés az egyházi és álla-
mi fenntartók felé nehezen valósítható meg –
márpedig az állam egy ügyként, egy csoportként
kezeli ezeket az intézményeket, felekezetre való
tekintet nélkül –, bizonyára az egyházi gyûjtemé-
nyek sem tettek meg mindent fenntartóik befo-
lyásolására. Ha visszatekintünk az elmúlt másfél
évtizedre, mégis elmondhatjuk, hogy történt né-
mi változás, hiszen a különbözõ felekezetû egy-
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házi fenntartók már leülnek egymással tárgyalni,
és együtt folytatnak megbeszéléseket az állami
szervezetekkel, intézményekkel különbözõ kér-
désekrõl, így többek között az egyházak szerep-
vállalásáról a kultúra terjesztésében és annak tá-
mogatásáról. 

2008-ban az elõzõ év „sikertelen” próbálkozásai
után az egyesület vezetõségének többsége számára
nyilvánvalóvá vált, hogy az egyházi közgyûjtemé-
nyi támogatás összegének változása (növekedése)
érdekében idejében el kell kezdeni a harcot. Az
egyesület vezetõsége 2008-ban többször is találko-
zott Csepregi Andrással, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Titkárságának
vezetõjével, és az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium Közgyûjteményi Fõosztályának és Könyvtári
Osztályának képviselõivel.

2008-ban az egész ország, minden terület gaz-
dasági helyzete katasztrofálissá vált. Talán min-
den eddigi évnél nehezebben született meg a
2009. évi költségvetés-tervezet. Az Országgyûlés
által megszavazott költségvetési törvényben egy-
házi közgyûjteményi támogatásra 2009-re végül
716 millió Ft szerepelt, amely összeg több, mint
a 2008. évi, de kevesebb, mint a 2005-ben kapott
összeg. Ehhez az összeghez különbözõ tárgyalá-
sok, megbeszélések és a szakmai szervezetek
(MKE, IKSZ) szolidaritásának eredményeként a
miniszter további, pályázati formában kifizetett
támogatást ígért. A 2009. évi költségvetés azon-
ban a világban, Európában, illetve Magyarorszá-
gon létrejött gazdasági recesszió és a magyaror-
szági belpolitikai helyzet (kormányváltás) miatt
még az év közepén is bizonytalan, minden terü-
letre elmondhatóan igaz, hogy a különbözõ ága-
zatok nem tudják, hogy mennyivel gazdálkod-
hatnak ebben az évben. 

A finanszírozással kapcsolatos küzdelmekhez
tartozik, hogy az 1990-es évek második felétõl
részben az egyesület tevékenységének köszönhe-
tõen, valamint a nyilvánosság vállalásának 
következményeként az egyházi könyvtárak szá-
mára megnyíltak a különbözõ pályázati lehetõsé-
gek. Ezzel létrejött egy kiegészítõ támogatási
forma, mely az alapfinanszírozáson túl fejlõdési
és fejlesztési lehetõséget jelentett. Ez azért is je-
lentõs, mert mind a mai napig vannak olyan
könyvtártípusok, melyek számára alig adódik pá-
lyázati segítség. Örvendetes fejlõdés, elõrelépés
volt, hogy ezzel a támogatási formával egyre
több egyházi könyvtár élt az elmúlt években. 

Kifejezetten az egyesület tevékenységének kö-
szönhetõen az elmúlt években az egyházi könyv-
tárak vagy más könyvtártípusok mellett az egy-
házi könyvtárak is többször kaptak pályázatként
bonyolódó, de nem mindig nyílt kiírásban meg-
pályázható támogatást különbözõ célokra. 

Az egyházi könyvtárak pályázati támogatást
kezdetben jobbára állományvédelmi célokra,
ezen belül restauráltatásra nyerhettek. Késõbb
egyéb témájú pályázatokon is indulhattak, pl.
korszerû könyvtári környezet megteremtése, te-
lematikai fejlesztések stb., vagyis korszerû köz-
könyvtári szolgáltatások biztosítására, minél
több társadalmi csoportot érintõ közfeladatok
vállalására. Ez utóbbi különösen is jellemzõ az
EU-s pályázatokra, amelyek az intézményes és
nem intézményes oktatás „alá rendelik” a könyv-
tárakat (iskolai oktatás, felnõttképzés, élethosz-
szig tartó tanulás).

Az egyes könyvtárakon kívül az egyesület is
nyerhetett támogatást a minisztériumtól
(NKÖM-OKM), a Nemzeti Kulturális Alaptól
(NKA) és a Nemzeti Civil Alapprogram-
tól (NCA) szakmai programok, továbbképzések
szervezésére, mûködési kiadásokra. Ezek a tá-
mogatások folyamatosan segítettek abban, hogy
a szervezet elvégezze vállalt feladatait: segítse a
magyarországi egyházi-felekezeti könyvtárosok
munkáját, intézményeik mûködését.

2. Kapcsolat más könyvtári és egyéb szakmai
szervezetekkel, intézményekkel, részvétel külön-
bözõ szakmai fórumok, kuratóriumok, csoportok
munkájában 

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése kezdettõl
fogva kapcsolatra törekedett a különbözõ könyv-
tári és egyéb szakmai szervezetekkel, intéz-
ményekkel, így a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
letével (MKE), az Informatikai és Könyvtári 
Szövetséggel (IKSZ), a Publika Magyar Könyvtá-
ri Körrel, a Könyvtárostanárok Egyesületével, a
Könyvtári Intézettel, a nagy országos könyvtárak-
kal (Országos Széchényi Könyvtár – OSZK, Fõ-
városi Szabó Ervin Könyvtár). A különbözõ szak-
mai szervezetek rendszeresen részt vettek egymás
rendezvényein, szakmai kerekasztalokon3 vitatták
meg az aktuális problémákat, feladatokat. 

A jól mûködõ szakmai kerekasztalon túl az
egyesület 2008-ban együttmûködési megállapo-
dást írt alá Bakos Klára (MKE) megkeresésére
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az „együttlib”-programban való részvételre. Az
„együttlib” = „E-Lib” valamennyi könyvtári
szakmai civil szervezet közös virtuális informá-
ciós bázisaként, érdekegyeztetõ fórumaként,
kerekasztalaként mûködõ elektronikus felület,
amely nyitott bármilyen új szervezõdésû könyv-
tári szervezet számára. 

A nem egyházi szervezetek mellett az egyházi-
szakmai szervezetekkel való együttmûködés
nemcsak kívánatos, de fontos és szükséges, mert
az egyházi intézményekben a múzeum, könyvtár,
levéltár gyakran a mai napig szoros gazdasági,
vezetési, mûködési szakmai közösségben létezik.
Továbbá a minisztérium szervezeti felépítésében
Közgyûjteményi Fõosztály és ezen belül könyv-
tári, levéltári stb. osztály szerepel, és az állami tá-
mogatás elnevezése is egyházi közgyûjteményi
támogatás. 

Az egyesület 2005-tõl kereste tudatosabban a
kapcsolatot a Magyarországi Egyházi Levéltá-
rosok Egyesületével (MELTE). 2005 õszén kö-
zösen fogalmazták meg tiltakozásukat a 2006.
évi egyházi közgyûjteményi támogatás csökken-
tésével kapcsolatban. 

2006 novemberében alakult meg a már régóta
tervezett Egyházi Múzeumok Egyesülete
(EME), melynek létrejöttét a már meglévõ két
egyesület örömmel várta, és gyakorlati tanácsok-
kal is segítette. 

A különbözõ egyházi intézmények az egyesüle-
ti munka során megtapasztalták, hogy fellépésük
egyenként messze nem lehet olyan sikeres, mint
amikor felekezetre való tekintet nélkül, együtt és
egységesen próbálják érdekeiket érvényesíteni.  

Bár az EKE már korábban tervezte és szorgal-
mazta, a három szakmai szervezet elnökei 2008-
ban találkoztak elõször. Az összefogást a 2009.
évre várható gazdasági-finanszírozási helyzet
ösztönözte. 

A három egyházi-szakmai egyesület 2009-ben
együtt rendezte meg éves találkozóját Gyulafe-
hérváron. Bár a nagy távolság és a gazdasági
helyzet miatt a rendezvényen nem vettek a szo-
kásos számban részt az egyházi könyvtárosok,
levéltárosok, muzeológusok, de reméljük, hogy a
közös rendezvény szorgalmazza és elõsegíti a jö-
võbeli együttmûködést. 

A szakmai szervezetekkel való jó kapcsolaton és
együttmûködésen túl az Egyházi Könyvtárak
Egyesülése képviselõi részt vesznek különbözõ
kuratóriumok, testületek, bizottságok munkájában

közvetlenül vagy közvetve. Ez utóbbi azt jelenti,
hogy amikor a könyvtáros területnek kell valami-
lyen ügyben, egy-egy feladat elvégzésére képvise-
lõt állítania, általában a nagyságát, taglétszámát,
szakmai és érdekérvényesítõ erejét tekintve két ve-
zetõ egyesület (MKE, IKSZ) jelöltjeit támogatja. 

3. Bekapcsolódás országos programokba

Az egyesülésen keresztül az egyházi könyvtárak
a legkülönbözõbb országos programokba, kezde-
ményezésekbe, felmérésekbe kapcsolódtak be az
elmúlt években.

1998 és 2009 között részt vettek a Frankfurti
Könyvvásár elõkészítésében, a nyilvános és nem
nyilvános könyvtárak mûködésére és a könyvtá-
ros életpályamodellre vonatkozó koncepció ki-
dolgozásában, a nemzeti kulturális vagyon digi-
talizálásával kapcsolatos felmérésben, az Orszá-
gos digitalizálási terv elkészítésében, a MOKKA
és még inkább a MOKKA-R feltöltésében. Segí-
tettek különbözõ pályázati és egyéb támogatások
elnyerésében és elosztásában. Különbözõ szak-
mai anyagok (A magyar könyvtárügy marketing-
stratégiája 2005–2007, Kulturális stratégia, Por-
tál program – Könyvtári stratégiai fejlesztési 
célok 2007–2013) és jogszabálytervezetek véle-
ményezésével az egész magyar könyvtárügyet
szolgálták. A magyar könyvtárosság etikai kóde-
xe címû dokumentum elõkészítésével és aláírásá-
val segítették a könyvtári terület hatékonyabb
mûködését. Az egyesület szorgalmazta az egyhá-
zi könyvtárosok bekacsolódását a kulturális
szakemberek szervezett továbbképzésébe. 
A szervezet ösztönözte az egyházi könyvtároso-
kat és könyvtárakat a különbözõ évenként meg-
rendezett országos könyvtári rendezvényeken
való részvételre (Networkshop, Internet Fiesta,
Könyvtárak összefogása a társadalomért, Buda-
pesti Nemzetközi Könyvfesztivál). Az egyházi
könyvtárak egyesületbe szervezettsége elõsegí-
tette a 2006-ban elindult szakfelügyeleti vizsgá-
latok megszervezését és lefolytatását.

4. XX–XXI. századi korszerû (egyházi) könyvtár
megteremtése: szakmai koncepció, humánerõ-
forrás, információs technika

Az egyesület mindenkori vezetése hol tudatosan
felmérve a magyar könyvtárügy alakulását és az
egyházi könyvtárak helyzetét és szerepét helyet
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és szót kért e könyvtárcsoport számára, hol a
megmaradás kényszerébõl ugyan, de „belesodró-
dott” az országos könyvtáros szakmai progra-
mokba. 

Az egyesülés felelõs vezetõsége szakmai na-
pok, konferenciák, továbbképzések szervezésé-
vel tudatosan szorgalmazta a tudományosság, a
szakmaiság élénkítését az egyházi könyvtárak-
ban. A szakmaiságnak legalább három fontos té-
nyezõje van: szakmai koncepció; szakképzett, jól
felkészült, innovatív könyvtárosok; korszerû in-
formációs technika.

a) Szakmai koncepció: közgyûjteményi jelleg,
közszolgálatiság, nyilvánosság.  

A már emlegetett, 1997-ben létrejött, 1998-ban
hatályba lépett és 1999-ben törvényerõre emel-
kedett ún. Vatikáni megállapodás 4. cikke rendel-
kezik arról, hogy a magyar állam részt vállal a
vallási kulturális örökség emlékeinek és az egy-
házi szervek és intézmények tulajdonában lévõ
mûemlékeknek és mûvészi alkotásoknak a felújí-
tásában, megõrzésében, gyarapításában és köz-
használatuk biztosításában. Továbbá: az állami-
akhoz hasonló mértékben anyagilag támogatja az
egyház szervezetei és intézményei tulajdonában
lévõ levéltárak és könyvtárak mûködését. A ren-
delkezés „szépséghibáiról”, hogy ti. az állami 
támogatás mértékének megállapításánál az ellá-
tandó feladatok mellett a mindenkori államház-
tartási lehetõségeket, valamint az 1997. évi támo-
gatás összegét veszi alapul, és hogy az állami 
intézményekéhez csak hasonló, de nem azonos
mértékû támogatást biztosít, már szóltunk. Arról
azonban még nem, hogy a dokumentumnak az az
elõírása vagy ígérete, hogy az állam részt vállal a
vallási kulturális örökségnek nemcsak a megõr-
zésében, hanem közhasználatának biztosításában
is, kijelölt egy irányt, megfogalmazott egy olyan
feladatot, amely napjainkig és egyre jobban meg-
határozza az egyházi könyvtárak mûködését. 

Ennek a koncepciónak volt a talán ki sem mon-
dott következménye, hogy az egyházi könyvtá-
rak fejlõdésében és fejlesztésében a „minta” a te-
lepülési könyvtár lett. Visszatekintve az elmúlt
másfél évtizedre azt mondhatjuk, hogy ennek a
szemléletnek elõnye és hátránya is érezhetõ. Elõ-
nye, hogy települési könyvtár több van, mint más
egyéb könyvtártípus, pl. szakkönyvtár, ezért a 
települési könyvtár mûködése és mûködtetése
„begyakorlottabb” más könyvtárcsoporténál.
Hátránya viszont, hogy az egyházi könyvtárak

állománya inkább a szakkönyvtárra (teológiai
szakkönyvtár) mint könyvtárcsoportra hasonlít,
de települési könyvtárként kényszerül szolgáltat-
ni. Ahhoz tehát, hogy az egyházi könyvtárak új-
ra életre keljenek, hogy „visszaverekedjék” ma-
gukat az országos könyvtári hálózatba, az elmúlt
két évtizedben közgyûjteményi jellegüket kellett
bizonyítaniuk, azt, hogy közmûvelõdési felada-
tokat is ellátó könyvtárak és nem múzeumok. 

A másik fontos, az egyházi könyvtárak mûkö-
dését meghatározó dokumentum a minden ma-
gyarországi könyvtárra hatályos, így az egyházi
könyvtárakra is érvényes, 1997-ben megszületett
„kulturális törvény”4 volt. Az egyházi könyvtá-
rak számára igen nagy jelentõségû volt a tör-
vényben megfogalmazott nyilvánosság fogalma.
A jogszabály a korábbi tipizálás – közmûvelõdé-
si könyvtár, szakkönyvtár stb. – helyett nyilvános
és nem nyilvános könyvtárról beszél, és elõírja,
hogy a nyilvános könyvtárakról az illetékes mi-
nisztérium jegyzéket vezessen. Az egyházi
könyvtárak számára ez az új tipizálás különbözõ
szakmai, státuszbeli elõnyöket és a financiális
alapforrásokon túli támogatások lehetõségét je-
lentette. Elõsegítette, hogy a könyvtárak bekerül-
hettek az élõ könyvtári rendszerbe. A hazai több
mint hetven egyházi-felekezeti könyvtár közül
napjainkban harminc nyilvános. A „kulturális
törvény” és a nyilvános könyvtárak jegyzékének
vezetésérõl szóló miniszteri rendelet megjelené-
se után a nyilvános státusz vállalása és elnyerése
nagymértékben elõsegítette az érintett egyházi
könyvtárak új életre ébredését. A nyilvános stá-
tusz azonban együtt jár bizonyos, az egyházi
könyvtáraktól idegen „közszolgálatisággal” is. 

b) Humánerõforrás
Az 1990-es években az egyházi könyvtárakban

bekövetkezett változásokat jelentõsen elõsegítet-
te az a tény, hogy amíg korábban e könyvtárak
élén általában nem könyvtáros végzettségû idõs
pap, szerzetes, lelkész állt, címként viselve a
könyvtárvezetõi tisztséget, addig a rendszervál-
tás után egyre több egyházi könyvtár élére került
világi, könyvtáros végzettségû vezetõ. Ezek a fi-
atal szakképzett kollégák jobban ismerték a hazai
könyvtárügyet, a korszerû technikát és technoló-
giát, a külföldi szakmai fejlõdési irányokat, vi-
szont tanulmányaik során általános szakmai és
inkább települési könyvtárban használható alap-
képzést kaptak. Az adott könyvtár vezetését, a
gyûjtemény gondozását gyakran nem „szaksze-
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rûen” vették át, nem volt olyan, az adott gyûjte-
ményt ismerõ tapasztalt könyvtáros, aki érdem-
ben átadta volna a könyvtárat, segített volna tájé-
kozódni a helyi körülmények között. 

Az egyházi könyvtárak, levéltárak, múzeumok
„gyûjtemények” néven gyakran gazdasági, mun-
kaügyi stb. szempontból is együtt dolgoznak. Van-
nak olyan könyvtárak, melyek vezetõje muzeoló-
gus vagy levéltáros, és ez az adott intézmény mû-
ködésén is érzõdik, hiszen ezek más-más szak-
mák, más-más gondozást kívánó gyûjtemények.  

Az egyházi könyvtárakban átlagosan három-öt
fõ dolgozik. Mindenkinek minden könyvtári fel-
adatot el kell tudnia végezni, nincsenek osztá-
lyok, munkacsoportok, mûhelyek. A muzeális te-
remkönyvtárral bíró mûemlék könyvtárakban a
könyvtárosok gyakran idegenvezetõi feladatokat
is ellátnak, de olykor õk a teremõrök és a takarí-
tók is. 

Ezekben a könyvtárakban kisebb az olvasófor-
galom, nem a szokásos értelemben vett olvasók,
inkább a szakkönyvtárakat használó (tudomá-
nyos) kutatókra vagy a települési könyvtárakban,
a helyismereti gyûjteményben olvasókra-kuta-
tókra emlékeztetõ könyvtár-használók látogatják
ezeket az intézményeket, akik azonban speciális
kiszolgálást és szolgáltatásokat kívánnak. 
A könyvtáros is hasonló munkát végez, mint egy
szakkönyvtárban vagy egy települési könyvtár
helyismereti gyûjteményében dolgozó kolléga.

Végzettség-képzettség szempontjából a könyv-
tárosok zöme egyetemet vagy fõiskolát végzett,
bár nem mindig szakirányú végzettségû, esetleg
a nem szakirányú diplomájuk mellett fõiskolai
vagy középfokú könyvtárosi képesítéssel rendel-
kezõ kollégák.

A könyvtárak zömében nincs külön „régi
könyves” szakember, és ha teológiai szakkönyv-
tárnak tekintjük ezeket a könyvtárakat, a teológi-
ában és a könyvtáros szakmában egyaránt járatos
szakember sem. A könyvtárosok munkaidejük
egy részében minden speciális szakképzettség
nélkül foglalkoznak a muzeális, ill. a legkülön-
bözõbb nyelvû teológiai anyaggal. Ez igazában
csak annyit jelent, hogy helyben használatra elõ-
keresik és kikészítik a tudományos kutatók által
kért könyveket. Továbbá lehetõség szerint resta-
uráltatják, valamint kiállításokra elõkészítik a ré-
gi dokumentumokat. Tevékenyebb kollégák digi-
talizáltatják gyûjteményük egyes kincseit, és
elektronikus vagy hagyományos kiadványt ké-

szíttetnek róluk. Az állandó munkatársak száma
nem teszi lehetõvé a komolyabb szakmai 
munkát.

Az adott anyagi feltételek mellett tudományos
munkatárs foglalkoztatása, akárcsak egy ilyen
státusz megteremtése, lehetetlen feladat. Egyes
könyvtáraknak vannak „külsõs” munkatársai, tu-
dományos kutatók, szakemberek, akik bizonyos
„célfeladatokat” végeznek el (pl. az õsnyomtat-
ványok bibliográfiájának elkészítése). Õket
azonban – pénz hiányában – a legritkább esetben
kéri fel az adott könyvtár, inkább egy-egy orszá-
gos könyvtár vagy munkacsoport kezdeményezi,
esetleg egyéni kutatás ösztönzi, s díjazásuk pá-
lyázati támogatásból oldható csak meg. A feldol-
gozómunkában néhány helyen szakmai gyakor-
latukat végzõ egyetemisták vesznek részt.

A muzeális állományt katalógus vagy kiadvány
formájában feltáró kutatómûhely csak egy-két
helyen mûködik. Az egyházi könyvtárakban a ré-
gi könyvekkel foglalkozók ismerik ugyan a nagy
országos könyvtárakban vagy más intézmények-
ben mûködõ tudományos mûhelyeket, de mun-
kájukban nem vesznek részt. Az országosan híres
„régi könyves” szakemberekkel kapcsolatuk in-
kább hivatalos munkakapcsolat, mint személyes.
A kapcsolatfelvételt egy-egy kiállítás, kiadvány
stb. ösztönzi. 

A teljesen egyenetlen képzettségi feltéteken az
egyesület az alapképzés és szakirányú, sokoldalú
továbbképzések szorgalmazásával és szervezésé-
vel próbál segíteni. 

c) Információs technika
A technikai fejlõdés, az információrobbanás, a

felgyorsult élet, a XXI. század olyan kihívást je-
lentett, amelyre a sajátos állománnyal rendelke-
zõ, sajátos helyzetben levõ egyházi könyvtárak-
nak is felelniük kellett. 

Más típusú könyvtárakhoz hasonlóan az egy-
házi könyvtáraknak is két fontos feladatot kellett
és kell elvégezniük: az egyik a számítógépes ka-
talogizálás (adatbázis-építés), a másik a digitali-
zálás. 

A magyarországi egyházi könyvtárakban csak
a rendszerváltás után jó néhány évvel merülhetett
fel a könyvtári állomány számítógépes feldolgo-
zásának lehetõsége, jóllehet szükségességét már
korábban is érezték a rohamos technikai fejlõdés
következményeként. Az egyházi könyvtárak ese-
tében nehézséget jelentett azonban, hogy nem
könnyen sikerült olyan programot találni, amely
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alkalmas volt a könyvtárainkban õrzött speciális
állomány feldolgozására (õsnyomtatvány, antik-
va, modern könyv, kézirat, térkép stb.).

Az Országos Katolikus Gyûjteményi Központ
(OKGYK) és az Egyházi Könyvtárak Egyesülé-
se segítségével és koordinálásával találtak rá az
egyházi gyûjtemények az Orbis programra, 
melyet késõbb a katolikus könyvtárak zöme
használt. Ezen kívül kezdetben az egyházi
könyvtárakban a Corvina, a TINLIB, az Aleph és
a Szirén program volt népszerû.

Az 1990-es évek közepétõl minden egyházi
könyvtárban elkezdõdött a számítógépes feldol-
gozás – különbözõ programokkal. Legtöbb he-
lyen az Orbis programot használták. 

2000-ben jött létre az Orbis alapú, Theca elne-
vezésû internetes adatbázis (www.osb.hu/biblio),
amely közös keresõfelületet biztosított hét egy-
házi könyvtár anyaga egy részének elérésére. 

Talán semmilyen más területen nem változott
olyan gyorsan a világ, mint az informatikában.
Már az Orbis bevezetésekor érezni lehetett, hogy
néhány éven belül korszerûbb rendszert kell
használniuk azoknak a könyvtáraknak, amelyek
nem akarnak lemaradni, elszigetelõdni, könyv-
raktárként létezni. 

A kor és a szakma követelményeit felismerve a
távolabbi cél a különbözõ programokat használó
könyvtárak közötti kapcsolatteremtés volt, és a
kapcsolódás és adatszolgáltatás lehetõségének
megteremtése nemzeti és nemzetközi adatbázi-
sokhoz. Ennek feltétele és elsõ lépése valamilyen
integrált rendszer bevezetése.

Voltak olyan könyvtárak, amelyek az egyesü-
lettõl függetlenül, egyedül, külön utakat járva be,
fenntartóik segítségével, egy-egy agilis rendszer-
gazda bábáskodása mellett vásároltak és vezettek
be új programot, pl. a TINLIB-et használók a
HUNTÉKA programra, a Szirént használók
Sziklára tértek át, és voltak, akik összefogva és
együttmûködve váltottak, pl. az Orbist használók
közül többen csatlakoztak a Corvina programmal
dolgozókhoz.   

2004-tõl kezdve az egyesület az összes egyhá-
zi könyvtárat összefogva és képviselve tudatosan
megpróbálta elõkészíteni az egyre sürgetõbbé vá-
ló szoftverváltást. Ennek érdekében a könyvtáros
szakmában legjobban elfogadott és legeredmé-
nyesebb rendszerekrõl, de különbözõ szoftverek-
re nyitottan szakmai napokat, értekezleteket, be-
mutatókat szervezett, tárgyalásokat folytatott

meghatározó szoftveres szakemberekkel, cégek-
kel, egy a számítástechnikai fejlettségre irányuló
felmérés alapján elkészített egy szakmai anyagot
és egy pályázat reális reményével eljuttatta a do-
kumentumot a döntéshozóknak.

A törekvésekrõl, próbálkozásokról és az ered-
ményekrõl a következõ fejezetben olvashatunk
részleteket: 6. Munkacsoportok, „ad hoc” társu-
lások, munkaközösségek – b) A szoftveres mun-
kacsoport.

Napjainkban minden egyházi könyvtárban
használnak valamilyen számítógépes programot,
kb. húsz könyvtárban integrált rendszert. 

Az elmúlt években fontos kérdéssé vált az egy-
házi könyvtárakban található dokumentumok di-
gitalizálása is.

A digitalizálás célja állományvédelem (a kul-
turális értékek megõrzése, értékes anyagok ron-
gálódásának csökkentése, az eredeti dokumen-
tum helyett a digitalizált változat szolgáltatása a
kutatónak); ismeretterjesztés – dokumentum-
szolgáltatás (a hozzáférési lehetõség növelése);
duplikálás (nehezen hozzáférhetõ anyag sokszo-
rosítása pl. oktatási céllal, vagy már kevésbé hoz-
záférhetõ, akárcsak XX. századi munka biztosí-
tása az olvasó számára); raktározás, õrzés szem-
pontjából pedig helymegtakarítás. Az egyházi
könyvtárakban az állományvédelem az elsõdle-
ges, minden mást megelõzõ szempont, s csak
másodlagos az ismeretterjesztés, bár fontos a
duplikálás is.

A digitalizálás óriási munka; körültekintõ ter-
vezést és országos, sõt nemzetközi összefogást
igényel. Ezen kívül költséges vállalkozás is,
melybe az egyházi könyvtárak egyenként nem
képesek belefogni. Ám mivel az egyházi könyv-
tárak õrzik a nemzeti kulturális vagyon jelentõs
részét, egy országos nagy digitalizálós progra-
mot nem lehet megvalósítani e könyvtárak 
nélkül. 

2003-ban az egyházi könyvtárak az Egyházi
Könyvtárak Egyesülésén keresztül adatokat szol-
gáltatva részt vettek a nemzeti kulturális vagyon
mennyiségi számbavételére irányuló felmérésben. 

2004-ben, az adódó lehetõséggel élve, több
egyházi könyvtár nyert támogatást a digitalizálást
szorgalmazó IHM pályázaton. Ezen „felbátorod-
va” a következõ években néhány könyvtár erre
szakosodott céggel digitalizáltatta gyûjteménye
érdekesebb darabjait és kiadványokat (CD, DVD,
hasonmás nyomtatvány) készíttetett belõle.
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2005-ben készült el az Országos könyvtári di-
gitalizálási terv, melynek megvalósítását 2007 és
2013 között reméli a könyvtáros szakma. A terv
elkészítésben és véleményezésében is részt vett
az egyesület. Az egyházi könyvtárak készek arra,
hogy tevékenyen elõsegítsék a terv végrehajtását,
az országos könyvtári kulturális kincs digitalizá-
lását. 

2008-ban több könyvtár indult a Reneszánsz
év keretében kiírt Digitális képkönyvtár pályá-
zaton.

5. Tudományos konferenciák, szakmai napok, to-
vábbképzések

Már az elsõ „hivatalos” közgyûlésen (1996 októ-
bere, Ráday Könyvtár) kialakult az éves összejö-
vetel rendje: közgyûlés (elnöki, titkári beszámo-
lóval, aktuális kérdések megvitatásával),
elõadás(ok) – késõbb szakmai konferencia, szak-
mai kirándulás.

1996 és 2001 között az éves találkozókon még
csak egy-két elõadást hallhattak a résztvevõk,
2002-tõl a szakmai program egyre tudatosabban
szervezve tematikus tudományos konferencia
rangjára emelkedett, és 2005-tõl a konferencia
mellett szintén tematikus szakmai napot is szer-
vezett az egyesület. Ez utóbbin az egyes tag-
könyvtárakban folyó munkáról számoltak be az
elõadók.   

1996-ban a Ráday Könyvtárban Rozsondai
Marianne (MTA Könyvtára) vetített képes elõ-
adását hallgathattuk a könyvkötésekrõl, 1997-
ben Pápán Köntös László a pápai református
gyûjtemény, Mezei Zsolt a református könyvtár
történetérõl beszélt. 1998-ban Egerben Bitskey
István és Lõkös István professzorok Eger kultúr-
történetérõl szóló elõadásait hallhatták a résztve-
võk, majd Törökné Jordán Katalin (OSZK) a
Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munka-
közössége által kezdeményezett, az OSZK-ban
folyó munkát, Tóth Elek (NKÖM) pedig az új
könyvtári törvényt ismertette. 1999-ben Sopron-
ban a könyvtári gyûjtemények állományvédelme
volt a téma. Elõadóink Kastaly Beatrix (OSZK),
Schramkó Péter (Ars Alba Restaurátormûhely,
Szentendre) restaurátorok és Hajdú Zsófia Edit
(Museumsystems Kft.) voltak. 2000-ben Eszter-
gomban az abban az évben elkészült Theca inter-
netes adatbázist mint saját munkáját mutatta be
Soós Péter, a Pannonhalmi Fõapátság rendszer-

gazdája és Broczky István, az Országos Katolikus
Gyûjteményi Központ (OKGYK) munkatársa.
Pannonhalmi kolléga, Izer Zoltán az egyesület
honlapjának tervérõl, Homor Ferenc (Piarista
Könyvtár, Budapest) a készülõ levelezõlistáról
beszélt. 2001-ben Debrecenben Az egyházi
könyvtárak jelentõsége a magyar mûvelõdéstör-
ténetben címmel Szelestei Nagy László (akkor
már a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára,
korábban az OSZK egyházi könyvtárakért fele-
lõs munkatársa) tartott elõadást. A konferencián
vendég volt Ecsedy István államtitkár (Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma) és Ravasz
Levente (NKÖM Egyházi Ügyekért Felelõs Osz-
tályának osztályvezetõje) is, akik elõadásukban,
hozzászólásukban Szelestei Nagy László elõadá-
sához kapcsolódva az egyházi könyvtárak jelen-
tõségérõl beszéltek, rámutattak aktuális feladata-
ikra, és a közgyûlés résztvevõinek hozzászólásai
alapján elemezték az adott egyházi könyvtár-
ügyet, elhelyezve a hazai könyvtárügyben.

Az évek során – néhány kivételtõl eltekintve –
kialakult az konferenciák váltakozó tematikája is.
Az egyik évben állományvédelemmel (a gyûjte-
mények gondozása, prevenció, egyedi és általá-
nos restauráltatás, a gyûjtemények kultúrtörténeti
értéke, általában a kulturális örökség védelme), a
másik évben a tudományos-technikai kihívások-
kal (internetes segédletek a könyvtári munkában,
régi gyûjtemények, állományok számítógépes
feldolgozása, a régi és sok esetben holt anyag
életre keltése, digitalizálás, adatbázis-építés, kor-
szerû könyvtári szoftverek, az egyházi könyvtárak
evangelizációs szerepe a XXI. században) kapcso-
latos elõadásokat hallgathatnak a résztvevõk. 

A két alaptéma az egyházi könyvtár sajátossága-
iból adódott, mert ezek a gyûjtemények muzeális
és modern intézmények is egyszerre. Az egyházi
könyvtáraknak egyszerre feladatuk a nemzeti kul-
turális vagyon részét jelentõ gyûjtemény gondozá-
sa, feltárása, digitalizálása, restauráltatása, méltó
és megfelelõ helyen való elhelyezése, állag- és va-
gyonvédelme, ugyanakkor egy folyton gyarapodó,
technikailag jól felszerelt, a modern kor követel-
ményeinek megfelelõ szakkönyvtár építése.

2002-ben Pannonhalmán a XXI. század kihívá-
saira figyelve a technikai fejlõdés, az információ-
robbanás, az adatbázis-építés és egyéb olyan té-
ma került szóba, amelyre a sajátos állománnyal
rendelkezõ, sajátos helyzetben levõ egyházi
könyvtáraknak is felelniük kell. A Régi és új – Az
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egyházi könyvtárak szerepe és feladata az infor-
mációs társadalomban címû konferencia prog-
ramjában a következõ elõadók és elõadások sze-
repeltek: Koltay Tibor (PPKE Jog és Államtudo-
mányi Kar Könyvtára): A papír-könyvtártól az
internet-könyvtárig – A könyvtári feldolgozó- és
tájékoztatómunka internet forrásai az egyházi
könyvtárakban; Kokas Károly (SZTE Könyvtár-
tudományi Tanszék): Hogyan digitalizáljunk? 
A digitalizálás lehetõségei és eredményei; Kele-
men Eörs (Pytheas Kft.): A DigiBook könyvdigi-
talizáló rendszer; Keveházi Katalin (SZTE
Könyvtártudományi Tanszék): Régi könyvek
(gyûjtemények) számítógépes feldolgozása (hol?
milyen programmal? eredmények?); Broczky
István (OKGYK) – Berecz Ágnes (Ráday Könyv-
tár) – Török Beáta (Szegedi Hittudományi Fõis-
kola Könyvtára): Szoftverfeljesztés az egyházi
könyvtárakban; Bánhegyi Miksa (Fõapátsági
Könyvtár, Pannonhalma): Az egyházi könyvtárak
evangelizációs szerepe a XXI. században.

2003-ban Sárospatakon a kulturális értékekrõl
hallhattunk elõadásokat a Kulturális örökség vé-
delme címmel meghirdetett tanácskozáson. Elõ-
adók és elõadások voltak: Kenyéri Katalin
(NKÖM): A kulturális örökség védelme a jogsza-
bályok tükrében; Wojtilláné Salgó Ágnes
(OSZK): Védés – nemzeti örökség; Varga Kálmán
(Kulturális Örökségvédelmi Hivatal): A Kulturá-
lis Örökségvédelmi Hivatal munkájáról.

2004-ben Kalocsa és Kecskemét együtt szer-
vezte az Egyházi könyvtárak a változó hazai
könyvtárügyben (Stratégia, cél, jövõkép, menedzs-
ment) címû konferenciát. Bánhegyi B. Miksa (Fõ-
apátsági Könyvtár, Pannonhalma): 10 éves az
Egyházi Könyvtárak Egyesülése; Skaliczki Judit
(NKÖM): Európai könyvtárügy – hazai felada-
tok és megoldások; Dippold Péter (Könyvtári In-
tézet): A magyar kulturális közvagyon digitalizá-
lási prioritásainak feltérképezése – Egy felmérés
tanulságai; Szelestei Nagy László (Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetem): Új lehetõségek a hatá-
ron túli egyházi könyvtárakkal való kapcsolatban
az uniós csatlakozás után; Monok István
(OSZK): Az 1850 elõtt nyomtatott könyvek és
kéziratok központi nyilvántartása és közös feldol-
gozása; Kenyéri Katalin (NKÖM): A könyvtá-
rakban õrzött muzeális anyag új szabályozása;
Hegedüs András: Digitalizálási projekt – beszá-
moló; Homor Ferenc: A SZIKLA-21 könyvtári
program bemutatása címmel tartott elõadást.

A 2005-ben Csurgón szervezett konferencia cí-
me A tudás gyökere keserû, gyümölcse penig gyö-
nyörûséges (Apáczai Csere János) (Iskolai és egy-
házi felsõoktatási könyvtárak régen és ma) volt.
Elõadók és elõadások voltak: Jelenits István (pia-
rista tanár): Tanító-rendek és iskoláik könyvtárai
Magyarországon; Korzenszky Richárd (bencés 
tanár): Az egyházi könyvtárak helyzete a rendszer-
váltás után; Balogh Mihály (Országos Pedagógi-
ai Könyvtár és Múzeum): Az egyházi és felekeze-
ti iskolai könyvtárak története és sorsa különös 
tekintettel a XX. századra; Nagy Attila (OSZK): 
A református kollégiumok és gyûjtemények mûve-
lõdéstörténeti jelentõsége mai szemmel.

A 2006-os szegedi konferencia címe: A jövõ
korszerû könyvtárai: modernizálás mûemléki
környezetben, könyvtárépítés, könyvtár-techno-
lógia. Mader Béla (SZTE): Tapasztalatok 
könyvtárépítés után – A könyvtárépítésrõl, az új
egyetemi könyvtár kapcsán; Bakonyi Géza
(SZTE): Könyvtárosképzés a bolognai folyamat-
ban – A könyvtárosképzés múltja, jelen és jövõje;
Drótos László (SZTE): E-könyvtári újdonságok
– Új fejlemények a digitális könyvtárak terüle-
tén; Fehér Miklós (OSZK): Korszerû mûködés –
integráció. Szándékok és tévhitek címmel tartott
elõadást. 

2007-ben Szombathelyen a tisztújító közgyû-
lést a Mûhelymunka egyházi könyvtárakban. Kü-
lönleges gyûjteményeink megismertetésének le-
hetõségei a szakmai és a nagyközönséggel: feltá-
rás – népszerûsítés – kiadványok – elõadások
címû konferencia követte. Elõadók és elõadások
voltak: Rétfalvy Gábor (Berzsenyi Dániel Fõis-
kola, Szombathely): A Szombathelyi Egyházme-
gyei Könyvtár õsnyomtatványainak katalógusa;
Velenczei Katalin (OSZK): A Székesfehérvári
Püspöki Könyvtár õsnyomtatványai; Köblös Jó-
zsef (Pápai Református Gyûjtemények): Iskola-
történeti kutatások a pápai református gyûjtemé-
nyekben–program bemutatása; Berecz Ágnes –
Borvölgyi Györgyi – Csenki Éva (Ráday Könyv-
tár): A Ráday örökség gondozása; Mányoki János
(Evangélikus Országos Könyvtár): A könyvtár
mint  szerkesztõség – a Credo címû folyóirat; Hu-
bert Gabriella (Evangélikus Országos Könyvtár):
A Podmaniczky–Degenfeld Könyvtár feltárása,
gondozása, õrzése.

2008-ban Egerben A könyvtár és kiállítás – 
A könyvtár mint kiállítási helyszín, kiállítást be-
fogadó és lebonyolító intézmény és 2008 a Biblia
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Éve volt a konferencia témája. Elõadók és elõ-
adások voltak: Löffler Erzsébet (Eger): Eger, az
ezeréves püspöki székhely; Sirató Ildikó (OSZK):
Mennyibe kerül egy kiállítás?; Petercsák Tivadar
(Dobó István Vármúzeum, Eger): A Dobó István
Múzeum mûködése, tevékenysége; Gáborjáni
Szabó Botond (Debrecen): A Biblia Sacra
Hungarica címû kiállításról.

A korábbi években az éves közgyûlésekhez
kapcsolódóan, 2005-tõl pedig már külön szak-
mai délelõttökön elõadások, beszámolók hang-
zottak el az egyes könyvtárakban folyó kutató- és
mûhelymunkáról, valamint az egyházi könyvtá-
rakat érintõ kérdésekrõl. 

2005-ben az egyesületi munkacsoportok veze-
tõi számoltak be a szakmai csoportok tevékeny-
ségérõl, a résztvevõk megismerkedhettek egy
CD-kiadvánnyal, és hallhattak egy szoftveres fel-
mérésrõl és az állományvédelemrõl.  

2006-ban a konferenciához kapcsolódó szak-
mai napon a vallási és kulturális turizmus és is-
meretterjesztés kapott kiemelt szerepet. Kiss Ta-
más (Egyházmegyei Könyvtár és Kincstár,
Gyõr): Vallási és kulturális turizmus, ismeretter-
jesztés – XXI. századi „kihívások” egy egyház-
megyei könyvtár és múzeum számára címû elõ-
adását Fischerné Grócz Zita (Fõszékesegyházi
Könyvtár, Kalocsa): Vallási és kulturális turiz-
mus, egy muzeális gyûjtemény bemutatásának le-
hetõségei a nagyközönség számára – eredmények
és tervek a kalocsai Fõszékesegyházi Könyvtár-
ban címû bemutató-elõadása követte. Utánuk ki-
sebb beszámolók, tájékoztatók következtek.
Berecz Ágnes (Ráday Könyvtár) és Keveházi
Katalin (Szegedi Tudományegyetem Egyetemi
Könyvtár) a MOKKA-R egyesület munkájáról,
Baranya Péter (Veszprémi Hittudományi Fõisko-
la Könyvtára) az integrált könyvtári rendszer be-
vezetését segítõ szoftverváltási pályázat eredmé-
nyeirõl, Ásványi Ilona (Fõapátsági Könyvtár) az
egyházi könyvtárak szakfelügyeletérõl tájékoz-
tatta a résztvevõket. A szakmai nap végén azok-
nak a határon túli könyvtáraknak a képviselõi
mutatkoztak be, amelyek nem tagjai az egyesü-
letnek, de vendégként részt vettek a szakmai ösz-
szejövetelen.

2007-ben a szakmai délelõtt címe Kultúra –
kultusz – hagyomány – õrzés volt.  Elõadók és
elõadások: Gáborjáni Szabó Botond (Debrecen,
Református Nagykönyvtár): Kulturális élet – re-
formátus szellemiség Debrecenben; Dobri Mária

(Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár): 
A Szent Márton kultusz és hagyomány Szombat-
helyen; Mezei Zsolt (Pápa, Református Nagy-
könyvtár): Az 1848-as kultusz és hagyomány Pá-
pán; Fogarasi Zsuzsanna (Kecskemét, Ráday
Múzeum): Ravasz László emlékezete; Löffler
Erzsébet (Eger, Fõegyházmegyei Könyvtár):
Pyrker érsek és az egri vár kultusza; Oláh Róbert
(Debrecen, Református Nagykönyvtár): A Deb-
receni Református Könyvtár RMK gyûjteményé-
nek számítógépes nyilvántartása.

2008-ban a konferencia és a szakmai délelõtt
nem különült el egymástól, ill. az egyetlen szak-
mai program két, de egymással összefüggõ címet
kapott. A könyvtár és kiállítás (a könyvtár mint
kiállítási helyszín, kiállítást befogadó és lebo-
nyolító intézmény) részben elméletibb, az aktuá-
lis 2008 a Biblia Éve részben gyakorlatibb elõ-
adásokat hallhattunk. 

Az utóbbi években az egyesület év közben is
rendezett házi konferenciákat, szakmai napokat,
továbbképzéseket. 

2005-ben szoftverbemutatót, melyen a Corvina,
a HunTéka és a Szikla program „mutatkozott be”.
Ez a rendezvény ösztönzés kívánt lenni arra, hogy
az egyházi könyvtárak elgondolkodjanak a szoft-
verváltás szükségességérõl, hogy a kor követel-
ményeinek megfelelõen integrált rendszert vezes-
senek be. Ebben az évben egy szakmai napot is
szervezett az egyesület, melyen a MOKKA-val és
a MOKKA-R egyesülettel ismerkedhettek meg a
résztvevõk, és egy konferenciát is tartott az Állo-
mányvédelem a rendõr, a biztonságtechnikai
szakember, a jogszabályalkotók, a restaurátor és
a könyvtáros szemszögébõl címmel. Cserneczki
Zsolt (BRFK) a rendõr, László Árpád
(B-Consulting Vagyonvédelmi Kft.) a biztonság-
technikai szakember, Nagy Zoltán (Promatt Kft.)
a tûzvédelmi szakértõ, Schramkó Péter (Ars Alba
Restaurátor Mûhely) a restaurátor, Kenyéri Kata-
lin (NKÖM) a jogszabályalkotó szemszögébõl
beszélt az állományvédelemrõl. Fischerné Grócz
Zita (Fõszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa) a lopá-
sokról, az elvesztett könyvekrõl, Pál Lenke (Vitéz
János Katolikus Tanítóképzõ Intézet, Esztergom)
és Endrész Katalin (Apor Vilmos Fõiskola) a
szellemi tolvajlásról, avagy az idézés etikájáról, 
a szakdolgozatok, disszertációk stb. kezelésérõl,
gondozásáról, a könyvtári VIP-listáról, a zárolt
anyagról, a késedelemrõl, felszólításról, büntetés-
rõl szólt könyvtárosként. Repkényiné Nagy Edit
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Biztonságtechnikai eszközök és berendezések a
Könyvtári Intézet honlapján, Ásványi Ilona
(EKE) Állományvédelem az egyházi könyvtárak-
ban – egy készülõ felmérésrõl címmel tartott is-
mertetõt.

2006-ban két konferencia volt év közben: Az an-
tikváriumok világa az antikvárius, a könyvgyûjtõ
és a könyvtáros szemével, valamint Pályázatok a
pályáztató, a kuratóriumi tag (elbíráló) és a pá-
lyázatíró könyvtáros szemszögébõl címû. Az antik-
váriumokkal foglalkozó szakmai nap elõadói
Gregus István (Honterus Antikvárium) és Tuza Ta-
más (Tuza Antikvárium) voltak, akik az antikvár
könyvekrõl, a könyvárverésekrõl, a könyvpiac
helyzetérõl és a muzeális állományt õrzõ könyvtá-
rak és az antikváriumok kapcsolatáról beszéltek,
valamint Tóthné Korompay Borbála (OSZK) és
W. Salgó Ágnes (OSZK), akik a muzeális könyv-
tári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásá-
val kapcsolatos szabályokról, a védett könyvekrõl,
a védési eljárásról szóltak. A pályázatokról szóló
szakmai nap vendégei Komlósi József, Bolega
Gáborné (NKA Könyvtári Kollégium) és Desits
Eszter (NCA) voltak. Ebben az évben kezdõdött el
a Vendégünk címû programsorozat. Az egyesület
elsõ vendégei az IKSZ, az MKE és a Publika
Könyvtári Kör képviselõi voltak. 

2007-ben szakmai értekezletet tartott az egye-
sület a kulturális szakemberek szervezett tovább-
képzésérõl és az egyházi könyvtárakban folyó
szakfelügyeletrõl. Kétszer két napos „régiköny-
ves” és „digitalizálós” szakmai továbbképzést is
szervezett „…holtig megõrzött tanulási vágy nél-
kül jó könyvtáros el sem képzelhetõ” (Dávid An-
tal) és Digitalizálás – Miért? Mit? Hogyan? Mi-
vel? címmel. Ez utóbbi két rendezvényre meghí-
vást kaptak nem egyházi könyvtáros kollégák is a
KATALIST-on és a Könyvtári Levelezõ/lapban is. 

A „régikönyves” szakmai nap elõadói és elõadá-
sai: Heltai János (OSZK): Régi magyar Bibliáink;
V. Ecsedy Judit (OSZK): Hamis és koholt nyom-
dahelyû magyarországi nyomtatványok a XVIII.
században; Pavercsik Ilona (OSZK): A kassai je-
zsuiták nyomdája; Rozsondai Marianne (MTAK
Kézirattár): Régi könyvek történeti kötései és a
proveniencia kérdése; Hubert Gabriella (Evangé-
likus Országos Könyvtár): Protestáns énekesköny-
vek Magyarországon a XVI-XVIII. században;
Tóthné Korompay Borbála (OSZK): Védés, vé-
dettség a jogszabály változások tükrében; W. Sal-
gó Ágnes (OSZK): Régi könyvek számítógépes fel-

dolgozásának problémái; P. Vásárhelyi Judit
(OSZK): A XVI–XVIII. századi magyarországi
nyomtatványok bibliográfiai feltárása; Haraszti
Viktor (Budapest Fõváros Levéltára): Elektronikus
archiválás; Káldos János (OSZK): Régi nyomtat-
ványokra vonatkozó adatbázisok az Interneten. 

A „digitalizálós” szakmai nap elõadói Bánkeszi
Katalin, Bíró Szabolcs és Káldos János, az OSZK
munkatársai voltak, akik a következõ témákról be-
széltek: digitalizálás általában, alapok, döntések;
hardvereszközök, szoftverek; szkennelés; OCR;
publikálás; weboldalak létrehozása, mûködtetése. 

2008-ban  A reneszánsz könyvkultúrája és Isten
szava: a Biblia – szakmai nap a Biblia Éve alkal-
mából címmel szervezett szakmai konferenciá-
kat az egyesület.

A reneszánsz szakmai napon V. Ecsedy Judit
(OSZK) Nyomdák reneszánsza címmel adott át-
tekintést a reneszánsz kori nyomdászatról, majd
Wehli Tünde (MTA Mûvészettörténeti Kutatóin-
tézet) mutatta be a reneszánsz könyvfestészet sa-
játosságait. Utánuk Wojtilláné Salgó Ágnes
(OSZK) Klasszikusok szövegkiadása és az õs-
nyomdák; Farkas Gábor Farkas (OSZK) Égi je-
lenségek teológiai és tudományos interpretációja
a késõreneszánszban címmel tartott elõadást. 

A „bibliás” konferencia elõadói és elõadásai:
Pecsuk Ottó (Magyar Bibliatársulat): Bibliafordí-
tások; Rozsondai Marianne (MTA Könyvtára
Kézirattár): A Gutenberg és a Fust-Schöffer Bib-
lia (B 42, B 36 és a B 48); Heltai János (OSZK):
Sylvester János Új Testamentuma; P. Vásárhelyi
Judit (OSZK): A Vizsolyi Biblia; Koós Balázs
(OSZK): Káldi György Bibliája. Az elõadások
után a jelenlévõk Heltai János vezetésével meg-
tekintették a Biblia Éve alkalmából szervezett ki-
állítást.

6. Munkacsoportok, „ad hoc” társulások, munka-
közösségek

2004 és 2007 között az egyesület tagkönyvtárai a
2004. évi közgyûlés után létrehozott munkacso-
portokban végezték a munkájukat. 2005 január-
jában találkozott elõször a PR-es, a szoftveres, a
gyûjtõköri együttmûködés megszervezésére indí-
tott folyóiratos, és a gyûjteményi könyvtárakat
összefogó munkacsoport.

a) A PR munkacsoport 
Az egyesület kezdettõl fogva törekedett arra,

hogy jelen legyen a szakmai köztudatban.
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Az alapszabály értelmében az egyesülés rend-
szeresen névtárat-címtárat jelentet meg. 1996-
ban jelent meg az elsõ próbaszám, a következõ
1999-ben, 1999 és 2003 között évente, 2004-tõl
háromévente készül újabb. A címtárat a tag-
könyvtárakon kívül a nagy országos könyvtárak-
ba és a megyei könyvtárakba juttatják el. 

A szaksajtóban 1997-tõl van jelen az egyesü-
let. Ebben az évben jelent meg a Könyvtári Leve-
lezõ/lapban az akkori elnök, Bánhegyi Miksa
cikke az egyházi könyvtárakról, majd 2000 má-
jusától cikksorozat az egyházi gyûjteményekrõl,
így a tudományos kutatást nem feltétlenül végzõ
világi kollégákban (hiszen az egyházi gyûjtemé-
nyeket korábban csak tudományos kutatók hasz-
nálták, ha használták) is tudatosult, hogy a ma-
gyarországi könyvtári rendszeren belül létezik és
mûködik egy sajátos csoport, az egyházi könyv-
tárak csoportja. 

2001-tõl jelentek meg rendszeresen beszámolók
az éves közgyûlésekrõl, az egyházi könyvtárak
rendszerváltozás utáni történetérõl, helyzetérõl,
céljáról, jövõképérõl, állományvédelmi munkájá-
ról, szakfelügyeletérõl, számítástechnikai fejlett-
ségérõl a Könyvtári Levelezõ/lapban és a Könyv,
Könyvtár, Könyvtárosban. 

2002-ben megszületett az egyházi könyvtárak
levelezõlistája, 2003-ban pedig az egyesülés
honlapja, melynek címe: www.eke.hu. A nem
nyilvános, csakis könyvtárosok számára hozzá-
férhetõ levelezõlista megkönnyítette és gyorsítot-
ta a kommunikációt a kollégák között, a honlap-
ról viszont bárki jól tájékozódhat az egyesületrõl,
de az egyes egyházi könyvtárakról, elérhetõsé-
gükrõl, munkájukról is. Ez utóbbi helyen hasz-
nos szakmai olvasnivalókat is találunk. A honlap
újabb lehetõséget adott arra, hogy az egyesülést
jobban megismerje a szakma.

Az egyesület 2004-ben indította útjára az EKE
Hírlevelet. A negyedévente megjelenõ, a honlap-
ról elektronikus formában is elérhetõ Hírlevélben
az egyesület és más szervezetek rendezvényeirõl
olvashatnak beszámolókat, és közérdekû szakmai
információkhoz is hozzájuthatnak az érdeklõdõk. 

Az egyesület képviselõi szívesen tartanak elõ-
adásokat az egyesületrõl, az egyházi könyvtárak-
ról különbözõ szakmai rendezvényeken. Jelentõ-
sebb programok, ahol az egyesület képviselõi 
elõadóként voltak jelen: 2005-ben a Tradíció és
világháló címû konferencia. Elõadás az egyházi
könyvtárak és a digitalizálás témáról – rendezte:

Publika Magyar Könyvtári Kör. Szintén 2005-ben
a múzeumi könyvtárosok második szakmai talál-
kozója. Elõadás az Egyházi Könyvtárak Egyesü-
lésérõl. Rendezte: Magyar Nemzeti Múzeum és
Xantus János Múzeum. 2008-ban az MKE Hely-
ismereti Szervezete 15. Országos Konferenciája.
Elõadás Helyismereti gyûjtemények, helyismereti
munka egyházi könyvtárakban címmel. Rendezte:
az MKE Helyismereti Szervezete. Ugyancsak
2008-ban az MTA Könyvtörténeti Munkabizott-
ságának ülése. Elõadás A magyarországi egyházi
könyvtárakban õrzött muzeális gyûjtemények.
Helyzetkép a XXI. század elején címmel. Rendez-
te: MTA Könyvtörténeti Munkabizottság.

A PR munkacsoport célja: megfelelõ és haté-
kony „reklám” az egyesületrõl a korszerû techni-
ka felhasználásával. A csoport folyamatosan fris-
síti a honlapot, gondozza a levelezõlistát. Há-
romhavonta jelenik meg az EKE Hírlevél, és 
háromévenként (tisztújításkor) a friss címtár.

b) A szoftveres munkacsoport
2004 és 2005 folyamán a jelentõsebb szoftve-

rekre nyitottan több szakmai napot szervezett az
egyesület. Vendégelõadó volt pl. Czoboly Miklós
(e-Corvina Kft.), aki a Corvina integrált rendszert
mutatta be. Más alkalommal Bakonyi Géza
(SZTE) beszélt a szoftverváltás szükségességérõl,
a MOKKA és az egyházi könyvtárak együttmû-
ködésének lehetõségérõl. Szakmai értekezleten
összefoglalót, ismertetõt hallhattak a résztvevõk
az egyházi könyvtárakban használt könyvtári
rendszerekrõl, és bemutatkoztak a Corvina, a
HunTéka és a Szikla program fejlesztõi. 

2005-tõl mûködött a szoftveres munkacsoport.
Ebben az évben elkészült egy történeti áttekintés
és felmérés is az egyházi könyvtárakban folyó
számítógépes munkáról, mely megjelent a szak-
sajtóban.5

A szoftverváltásról megbeszélést folytatott az
egyesület a Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-
tériuma Könyvtári Osztályával is. A tárgyalások,
valamint a reálisan, többféle szoftverre nyitottan
felmért igény alapján összeállított és a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériumához benyújtott
szakmai anyag eredményeként 2006-ban pályá-
zati támogatásban részesült hét szoftverváltásra
kész egyházi könyvtár, és Orbisról Corvina prog-
ramra válthatott. A váltásnak az volt az elõnye,
hogy a meglévõ adatok konvertálhatók voltak. 

Sajnos, sokkal nagyobb számban és jelentõ-
sebb pályázati támogatást is nyerhettek volna az
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egyházi könyvtárak, többféle szoftver váltására,
de az elõkészítõ munka folyamán kevesebben
szánták el magukat a váltásra. 

A Corvinát használó könyvtárosok – a régóta
ezt használók és az újonnan csatlakozottak, egy-
házi és világi könyvtárosok – egyféle munkakö-
zösséget alkotnak, személyes találkozókon és 
e-mailben tartják egymással a kapcsolatot. 2007-
ben néhány napra Tihanyban, 2008-ban egy nap-
ra Budapesten találkoztak, és megbeszélték aktu-
ális feladataikat, nehézségeiket. 

A szoftverváltás „virtuális központja”, a közös
szerver, a Veszprémi Hittudományi Fõiskola
könyvtárában mûködik, a szoftveres munkacso-
portot a könyvtár könyvtárosa, Baranya Péter ve-
zeti.

A szoftveres munkacsoport számára a követke-
zõ feladat az egyházi könyvtárak közös katalógu-
sa és más, már meglévõ adatbázisokhoz való
csatlakozás lehetõségének megteremtése. 

c) A folyóiratos munkacsoport
A folyóiratos munkacsoportot a gyûjtõköri

együttmûködés szükségessége hívta életre. A fo-
lyamatosan romló gazdasági helyzetben egyre
kevesebb pénz jut dokumentumvásárlásra. Az
egyesület a nem egyházi könyvtárak gyakorlatá-
nak megfelelõen hasznosnak látta egyféle lelõ-
helyjegyzék elkészítését. Az egyházi könyvtárak-
ba sok folyóirat jár, köztük különösen is fontosak
az idegen nyelvûek, melyek beszerzése nem kön-
nyû, és az áruk is borsos. A cél az volt, hogy egy
internetes vagy akár nyomtatott lelõhelyjegyzék
segítségével ezeket a folyóiratokat a „civil”
könyvtárak és könyvtárhasználók és az egyházi
könyvtárak közül az igen-igen rossz anyagi kö-
rülmények között létezõ könyvtárak is elérhes-
sék, ha maguk nem is tudják beszerezni az adott
folyóiratot. A folyóiratos munkacsoport szerve-
zését és mûködtetését a Szegedi Hittudományi
Fõiskola Könyvtárának munkatársai vállalták,
vezetõje Kövécs Ildikó, a könyvtár vezetõje. 

A munkacsoport felmérte az egyházi könyvtá-
rakban lévõ magyar és idegen nyelvû kurrens fo-
lyóirat-állományt, összegyûjtötte a folyóiratok
címeit, a példányok adataival együtt. Így lehetsé-
gessé vált a tartalomjegyzék-szolgáltatás, cikkek
fénymásolatának kérése és küldése. 

A lelõhelyjegyzék-adatbázis az egyesület hon-
lapján PELE PEriodika LElõhely adatbázis 
címen található meg a következõ helyen: 
(http://www.eke.hu/folyoirat.html). Jelenleg hét

könyvtár állományadatait tartalmazza a rendszer,
hasznos lenne, ha újabb könyvtárak csatlakozná-
nak és ha frissülne az adatbázis.

d) A gyûjteményi könyvtárakat összefogó (digi-
talizálós) munkacsoport  

Az adott kor technikai fejlettségének megfelelõ
minõségben hasonmás kiadások vagy egyéb kiad-
ványok – pl. bibliográfia, szövegkiadások stb. – a
muzeális gyûjtemények anyagából már az 1970-
es, 1980-as években is készültek. A gazdasági,
politikai okok mellett a technikai fejlõdés ütemé-
nek felgyorsulása következtében, a digitalizálás
segítségével a rendszerváltozás után egyszerûbbé
vált különbözõ, nemcsak nyomdai úton elõállított
kiadványok készítése részben állományvédelmi,
részben ismeretterjesztési céllal. 

A vállalkozás költségessége, valamint a szakér-
telem és az összefogás hiánya miatt azonban csak
kevés egyházi könyvtárban kezdõdött meg a digi-
talizálás, és félõ volt, hogy a munka párhuzamo-
san folyik. Az egyesület megkísérelte összefogni
az egyéni próbálkozásokat; munkacsoport létreho-
zásával, továbbképzés szervezésével, szakmai ér-
dekképviselettel, tárgyalásokkal próbálta segíteni
az egyházi könyvtárakban folyó munkát. 

A gyûjteményi könyvtárakat összefogó, „digi-
talizálós” munkacsoport tervében egy adatbázis
(EEK – Egyházi Elektronikus Könyvtár) létreho-
zása és szolgáltatása szerepelt, melyben a digita-
lizált muzeális anyagot és a modern teológiai
anyagot is elérhették volna az érdeklõdõk az
egyesület honlapján. Végül nem ez a nagyszabá-
sú terv valósult meg, de az együttmûködésre kész
könyvtáraktól összegyûjtött adatokból létrejött
az egyesület honlapján egy linkgyûjtemény Digi-
talizált dokumentumok egyházi gyûjteményekben
címmel (http://www.eke.hu/digitalizaltmuvek.html).

Az egyesületet megkeresõ digitalizálással fog-
lalkozó cégeket azzal intette türelemre a szervezet,
hogy várják meg az országos digitalizálási terv el-
indulását és megvalósulását. Ugyanakkor mindig
szorgalmazta, hogy az egyházi könyvtárosok kö-
zül minél többen tegyenek szert elméleti és gya-
korlati ismeretekre a digitalizálásról, hogy felké-
szülten tudjanak bekapcsolódni az országos prog-
ramokba. Ezért szervezte a már említett „digitali-
zálós szakmai továbbképzést” 2007 tavaszán (l. 5.
Tudományos konferenciák, szakmai napok, to-
vábbképzések címû fejezetben). A szakmai nap
azért is hasznosnak tûnt, mert a digitalizálás na-
gyon költséges vállalkozás, melyre az egyházi
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könyvtáraknak kevés pénzük van, de vannak
olyan feladatok, amelyeket „házilag” is el tudnak
végezni a könyvtárosok. Az sem árt, ha az egyhá-
zi könyvtárak vezetõi felkészülten (felkészülteb-
ben) tudnak tárgyalni a digitalizálós szakemberek-
kel, mert így kevésbé érezhetik magunkat kiszol-
gáltatottnak. 

Az egyesület kereste a kapcsolatot és tárgyalá-
sokat, megbeszéléseket tartott különbözõ digita-
lizálással foglalkozó intézményekkel, cégekkel
is, keresve az együttmûködési lehetõségeket.

A szervezett munkacsoportokon túl „ad hoc”
társulások, munkaközösségek foglalkoztak
egyéb fontos feladatokkal. Ilyen volt pl. az állo-
mányvédelemmel vagy pályázati lehetõségekkel
foglalkozó munkaközösség.

e) Az állományvédelem, a régi könyvek gondo-
zása, kezelése az egyházi könyvtárakban kiemelt
feladat. Az 1990-es évek közepétõl az egyházi
könyvtárak folyamatosan pályázhattak a Nemze-
ti Kulturális Alapnál (NKA) általános és egyedi
restaurálásra. 

2005-ben a szokásos NKA-s pályázatokon kívül
egy pályázatként bonyolódó, de nem megpályá-
zandó minisztériumi pályázat keretében jelentõs
támogatást kaptak az egyházi könyvtárak állo-
mányvédelmi eszközök (vagyon- és tûzvédelmi
rendszer korszerûsítése, páraelszívó berendezés,
takarítógép, porszívó, UV-fólia) beszerzésére. Ezt
a támogatást (pályázatot) komoly elõkészítõ mun-
ka elõzte meg. Az egyesület szakmai napot szer-
vezett az állományvédelemmel kapcsolatban 
(l. Tudományos konferenciák, szakmai napok, to-
vábbképzések), és elvégzett egy felmérést, mely
alapján összeállított egy szakmai anyagot, és be-
nyújtotta a minisztériumhoz. A felmérés eredmé-
nye a Könyvtári Levelezõ/lapban és az EKE hon-
lapján is olvasható.6

f) A rendszerváltás után, az 1990-es évek elején
egy újabb finanszírozási forma jött létre, a pályá-
zati finanszírozás, mely nemcsak a gazdasági
életben, hanem a kulturális területen is változást
jelentett egy-egy intézmény gazdálkodásában.

Az 1997-ben elkészült „kulturális törvény”
minden magyarországi könyvtárra érvényes, ha-
tálya alá tartoznak az egyházi könyvtárak is. 
A törvény elõkészítése során az addigi használt
kategóriák (közmûvelõdési könyvtár, szak-
könyvtár, felsõoktatási könyvtár stb.) helyett a
törvényalkotók a nyilvános és nem nyilvános ka-
tegóriákat ajánlották inkább. 2000-tõl, a nyilvá-

nos könyvtári jegyzék elkészülte után a nyil-
vánosságot vállaló egyházi könyvtárak számára
az alapellátást biztosító állami támogatáson túl
pályázati lehetõségek is nyíltak. 

1993-ban létrejött a Nemzeti Kulturális Alap
(NKA), 1998-ig Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram, mely az 1993. évi XXIII. törvény alapján a
kulturális minisztérium költségvetésébe tartozó
elkülönített fejezeti kezelésû elõirányzatból biz-
tosított a könyvtárak számára pályázati lehetõsé-
get, kezdetben inkább restaurálásra, majd a kö-
vetkezõ évektõl technikai fejlesztésekre, szakmai
konferenciákra, szakmai kiadványok megjelente-
tésére, de retrospektív katalóguskonverzióra is.

Az NKA mellett a kulturális minisztérium is írt
ki hasznos pályázatokat dokumentumvásárlásra,
technikai fejlesztésre, a korszerû könyvtári kör-
nyezet kialakítására. 2000 után egyéb pályázati
lehetõségek is adódtak, pl. az Informatikai és
Hírközlési Minisztérium (IHM) pályázata – digi-
talizálásra, eszközvásárlásra.

Az egyesület kezdettõl fogva felhívta a figyel-
met a pályázatokra, szorgalmazta a részvételt, az
utóbbi években pedig szinte rendszeres egyezteté-
sek, megbeszélések is történtek a pályáztató intéz-
ményekkel (minisztérium, NKA, NCA).  Történt
egy felmérés, ennek alapján elkészült egy szakmai
anyag az egyházi könyvtárak pályázati tapasztala-
tairól és szokásairól és az ezzel kapcsolatos 
igényekrõl, és az egyesület szakmai napot is szer-
vezett a témával kapcsolatban (l. Tudományos
konferenciák, szakmai napok, továbbképzések).

7. Szakmai kirándulások

Az idõvel több naposra bõvült éves összejövete-
lek programjában szakmai látogatások és kirán-
dulások is szerepelnek. Ezeken az adott város és
környéke nevezetességeivel, a találkozót szerve-
zõ felekezet mûemlékeivel, jelentõs egyházi és
világi gyûjteményekkel ismerkednek meg a
résztvevõk.

A szakmai kirándulások között voltak különö-
sen is érdekesek, emlékezetesek. Az elmúlt másfél
évtizedben pl. több zárt, kevéssé ismert, csak a
rendszerváltozás után újjáéledt vagy éppen példa-
értékûen jól mûködõ hazai egyházi és világi
könyvtárat látogathattak meg a találkozók résztve-
või. A szervezõk jóvoltából határon túli, a magyar
mûvelõdéstörténetben meghatározó helyeket,
könyvtárakat és gyûjteményeket is felkerestek. 
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1996-ban – még az egyesületi élet kezdetén –
különleges látogatást jelentett, hogy láthatták a
még könyvtárosok által is kevéssé ismert Orszá-
gos Rabbiképzõ Intézet Könyvtárát és a nagykö-
zönség elõtt akkor még zárt, egyetlen barokk te-
remkönyvtárat, a „Pálos Könyvtárat” a Központi
Szeminárium épületében. A katolikus többségû
egyesület számára érdekes volt körbejárni a Rá-
day Könyvtárat és az Országos Evangélikus
Könyvtárat. (A felsoroltak közül néhány könyv-
tárnak napjainkban már más a hivatalos neve).
2000-ben a Szerb Ortodox Egyházmegyei Könyv-
tár meglátogatása Szentendrén szintén sajátos él-
ményt jelentett.

1998-ban a mûemlékekben gazdag Eger megte-
kintése után Gyöngyösre kirándult az egyesület,
ahol megnézték az akkor már újra a ferencesek
birtokában levõ, újjáéledt mûemlékkönyvtárat.
2008-ban, amikorra már részben kicserélõdött az
egyesület tagsága, jó volt ismét ellátogatni oda,
ahol akkor már az 1998 áprilisában megtalált, az
elõzõ alkalommal még restaurálás alatt álló,
könyvtörténeti szempontból rendkívül fontos
Fust Bibliát is láthatták az érdeklõdõk. 

Igazi ötlet- és tapasztalatgyûjtõ utak voltak,
amikor egy-egy korszerû, példaértékûen mûködõ
világi könyvtárban is körülnézhettek az egyházi
könyvtárosok, 2004-ben Kecskeméten a Refor-
mátus Egyházközség Könyvtára és a Piarista
Rendház Könyvtára mellett a Katona József
Könyvtárban, 2006-ban a házigazda Szegedi Hit-
tudományi Fõiskola Könyvtára mellett a Somo-
gyi Károly Városi és Megyei Könyvtárban és a
Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanul-
mányi és Információs Központban és a Szegedi
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárban. 

Különlegesek voltak azok a kirándulások, ami-
kor a határon túlra jutottak el az éves összejövetel
résztvevõi. 2001-ben Debrecenbõl Nagyváradra
utaztak át, ahol a Nagyváradi Püspöki Könyvtárat
nézték meg. 2003-ban Sárospatakról a „régi köny-
ves könyvtárosok” számára fontos Vizsolyba és
Göncre, a Rákóczi-évre emlékezve Borsiba 
és Kassára kirándultak. 2005-ben Csurgóról a zág-
rábi Érseki Könyvtárba és a Nemzeti és Egyetemi
Könyvtárba jutottak el, ahol a Bibliotheca
Zriniana gyûjtemény kincseit is kézbe vehették. 

Az éves találkozókhoz kapcsolódó könyvtárlá-
togatásokon túl 2005-ben kezdõdött el a Szom-
szédolás címû programsorozat, mely során az
„alapító tagság” ismét felkereshette, a közben

csatlakozók csoportja elsõ ízben látogathatta
meg az egyházi-felekezeti könyvtárak között is
különleges gyûjteményeket. Ez a programsoro-
zat nemcsak az egyházi könyvtárban dolgozó
kollégák, hanem más könyvtártípusban dolgozók
körében is igen kedvelt volt.

A Szomszédolás elsõ helyszínei a Szerb Orto-
dox Egyházmegye Gyûjteményei és az Ars Alba
restaurátor mûhely voltak Szentendrén, valamint
a Magyarországi Unitárius Egyház és a Rabbi-
képzõ Egyetem Könyvtára Budapesten. 2006-
ban a látogatások a Ráday Könyvtárban, az 
Országos Evangélikus Könyvtárban, a Pálos
Könyvtárban és a Piarista Központi Könyvtárban
folytatódtak, Budapesten. 2007-ben a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtárban, a Képzõmûvészeti
Egyetem Könyvtárában, az Országgyûlési
Könyvtárban és az MTA Könyvtár Kézirattárá-
ban és Keleti Gyûjteményében szomszédoltak
(csoportos vezetéssel megnézték az Operát is ter-
mészetesen a Parlamentet is).

8. Elkobzott könyvek visszaadása 

Az egyesülés elsõ és legjelentõsebb tevékenysé-
ge az iskolák 1948-ban történt államosításakor és
a szerzetesrendek 1950-ben történt feloszlatása-
kor elkobzott és még fellelhetõ könyvek vissza-
származtatása volt eredeti tulajdonosaikhoz.

Az egyesület szinte már a megalakulása pilla-
natától, 1995-tõl tárgyalásokat kezdett az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárral, hogy a különbözõ
egyházi könyvtárak visszakaphassák az elkob-
zott könyveket. A különféle nagy gyûjtõraktárak-
ba került állománytöredékeket folyamatosan
kapták vissza az egyházi könyvtárak. 1996-ban
kezdõdött meg a könyvek kiválogatása az OSZK
Fölöspéldány Központjaiból (Régi Fóti úti zsina-
góga épülete, a Hold utcai raktár). A munka, me-
lyet az egyesülés akkori elnökeként Bánhegyi
Miksa és a pannonhalmi könyvtár munkatársai
végeztek, 2002-ig tartott. 1997-ben történt meg
az RMK kötetek visszaadása az OSZK-ból. 

9. Az egyesülés kapcsolata külföldi szakmai
szervezetekkel

Napjainkban három olyan külföldi szakmai szer-
vezet ismert, mely az egyházi felekezeti könyvtá-
rakat fogja össze. Ezek: az Arbeitsgemeinschaft
Katholisch – Theologischer Bibliotheken (AKThB),
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a német katolikus teológiai könyvtárak munkakö-
zössége, a Bibliothèques Européennes de Théo-
logie (BETH), korábban  Conseil International des
Associations de Bibliothèques de Théologie, a te-
ológiai könyvtárak egyesülései nemzetközi taná-
csa, és az American Theological Library Asso-
ciation (ATLA), az amerikai teológiai könyvtárak
társasága (egyesülete). 

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése az
AKThB mintájára jött létre, de ökumenikus jel-
leggel.

Magyarország uniós tagsága elõtt kiemelt jelen-
tõséggel bírt, hogy az Európai Unió által is elfoga-
dott BETH, mely az európai egyházi (felekezeti)
könyvtárakat fogja össze ökumenikus jelleggel,
kezdettõl meghívta tagjai közé az Egyházi Könyv-
tárak Egyesülését. A megfigyelõi státusz után
2002 óta az egyesülés rendes tagja a szervezetnek.
A BETH 1996-ban és 2005-ben Magyarországon
tartotta éves összejövetelét; 1996-ban Pannonhal-
mán, 2005-ben Debrecenben. Mindkét alkalom-
mal több elnökségi tag jelen volt a rendezvényen.
A külföldi találkozókon minden évben részt vesz-
nek az egyesület képviselõi.

2004-ben a tisztújító közgyûlés után az egye-
sület az ATLA-val is kereste az együttmûködés
lehetõségeit, ám a nagy távolság, ill. anyagi okok
miatt a személyes kapcsolattartást nem tudta vál-
lalni a társasággal.

VI. Szakmai (könyvtáros) ÉS lelki-szellemi
(egyházi) munkaközösség

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése szakmai
(könyvtáros) és lelki (egyházi) (munka)közösség
egyszerre. Az egyesület vezetõi mindig fontosnak
tartották, hogy a szervezet nemcsak szakmai, ha-
nem egyházi, vallási mégpedig ökumenikus lelkü-
letû közösség is, melynek tagjai általában vallásos
elkötelezettségûek. Ez a meggyõzõdés vezérli
mindennapjaikat, irányítja magán- és közösségi
életüket, meghatározza munkavégzésüket. 

Érezhetõ volt, hogy az elsõ években a különbö-
zõ felekezetû tagok, ha nem is bizalmatlanul, de
az ismeretlentõl való félelemmel méregették
egymást. A késõbbiekben ez a zavartság, félelem
feloldódott, és az egyesület tagjainak jelentõs
többségét az ökumenikus szellem, az elfogadó
légkör bátorította. 

Tapasztalható volt, hogy nem egyházi könyvtá-
ros kollégák is megérzik ezt, éppen a szellemi-

lelki többlet miatt vesznek részt szívesen az
egyesület programjain. 

Az éves összejövetelek helyszínei nemcsak
(magyar) történelmi, hanem vallási, egyházi
szempontból is jelentõs helyek.  A találkozók
légkörét nemcsak a történelmi múlt vagy mûvé-
szeti, kultúrtörténeti értékek alakította „genius
loci”, hanem az adott házigazda-felekezet lelki-
sége is jelentõsen meghatározza.

Bár az elmúlt évtizedben egyre kevesebben, de
az egyházi könyvtárakban dolgoznak olyan kollé-
gák, akik református lelkészként is szolgálnak,
vagy katolikus papok, szerzetesek is. Részvételük
az egyesület munkájában segített abban, hogy az
elsõ találkozótól kezdve imával, áldással kezdõd-
nek a közgyûlések, a szakmai programok. A prog-
ramba tudatosan beillesztetten lehetõség és mód
volt arra, hogy a résztvevõk jelen lehessenek saját
felekezetük vagy egymás istentiszteletén. 

2002-tõl szervezett ökumenikus ima is beleke-
rült a programba, lehetõség szerint minden érin-
tett felekezet papi, lelkészi részvételével. 2002-
ben, Pannonhalmán Ittzés János evangélikus,
Bölcskei Gusztáv református püspök és Várszegi
Asztrik püspök, bencés fõapát szolgált. 2004-ben
Kalocsán Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek
és Szabó Gábor református esperes vezette az
imát. 2005-ben Csurgón Márkus Mihály refor-
mátus, Ittzés János evangélikus püspök, és Bábel
Balázs kalocsa-kecskeméti érsek imádkozott
együtt az egyesület tagjaival. 2006-ban a szegedi
Dómban katolikus részrõl Kiss Imre helynök, va-
lamint Cserháti Sándor evangélikus és Bartha
Tiborné református lelkészek voltak jelen. 

2007-ben Szombathelyen Jakab Bálint Mihály
református tiszteletes, G. Labossa György evan-
gélikus lelkész és Sill Aba Ferenc ferences szer-
zetespap imádkozott. 2008-ban, Egerben Mándy
Zoltán érseki helynök, Aklan Béla Sándor evan-
gélikus, majd Anda Tibor református lelkészek
segítettek a néhány percnyi elcsendesülésben. Az
ökumenikus ima programját úgy állítják össze a
szervezõk, hogy különbözõ felekezetek énekei-
imádságai szerepeljenek benne. 

Az egyesületben vallási szempontból a katoli-
kus többség érvényesül, domináns felekezet 
még a református és az evangélikus. Éppen ezért
volt különleges élmény, hogy a sárospataki köz-
gyûlés elõtt, 2003-ban egy görög katolikus lel-
kész imádkozott az egyesület tagjaiért, ügyéért,
és különleges élmény volt, amikor 2005-ben, Bu-
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dapesten a Magyarországi Unitárius Egyház
Könyvtárában látogatás elõtt unitárius zsoltárma-
gyarázatot hallhattak a résztvevõk. 

***

Az egyházi könyvtárak egy sajátos, külön könyv-
tárcsoportot alkotnak a magyarországi könyvtári
rendszeren belül. Mint az egyik legõsibb könyv-
tártípus, melynek gyûjteménye a nemzeti kultu-
rális vagyon része, megkerülhetetlen, ha könyv-
tárról, „a” könyvtárról beszélünk. Az 1950-es
évektõl kezdve az 1990-es évekig azonban ezek
a könyvtárak zárt vagy korlátozottan nyilvános
könyvtárként, de inkább könyvraktárként mû-
ködtek, míg a közkönyvtárak, a települési könyv-
tárak folyamatosan fejlõdtek. A rendszerválto-
zást követõen az egyházi könyvtáraknak egy új
korban, megváltozott körülmények, egyre kor-
szerûbb, a (köz)mûvelõdést szolgáló könyvtárak
között kellett megtalálniuk helyüket, szerepüket,
feladatukat. 

Ismert mondás, hogy sok múlik „az emberi té-
nyezõn”. Egyházi könyvtárosnak, egyházi
könyvtár vezetõjének lenni sajátos feladat. 
A rendszerváltozás elõtt gyakran (csak) egy lel-
készeknek, papoknak, szerzeteseknek adott cím
volt ez, napjainkban azonban már a legtöbb he-
lyen szakirányú képzettséggel is rendelkezõ, 
fiatal, civil kollégák dolgoznak az egyházi
könyvtárakban. Szakirányú képzettségük azon-
ban közmûvelõdési (települési) könyvtárban
használható végzettség. A legtöbben közülünk az
1990-es években kezdtek el dolgozni, és egyre
több az olyan kolléga, aki csak 2000 után. 

Az 1990-es években különös tapasztalat volt,
hogy hiába alkotják az egyik legõsibb könyvtári
csoportot, az egyházi könyvtárak története, külö-
nösen a XX. századi sorsa még a szakmabeliek
számára sem igazán ismert. A díszes terem-
könyvtárral bíró intézményeket ugyan sokan fel-
keresték turistaként, de hogy ezek egyféle szak-
könyvtárként és nem múzeumként is mûködnek,
szinte fel sem merült. A szakmabeliek megma-
gyarázhatatlan, inkább a muzeális gyûjtemény-
nek köszönhetõ tisztelettel vagy az ismeretlen, 
titokzatosnak vélt intézménynek kijáró bizalmat-
lansággal méregették ezeket az intézményeket,
különösen a rendszerváltozást követõ években.
Az elsõ feladat éppen ezért az volt, hogy megis-
mertessék és elfogadtassák magukat. 

Napjainkra az egyházi könyvtárak „figyelem-
re, bólintásra becsültek” lettek a szakma, az álla-
mi döntéshozó intézmények és talán a potenciá-
lis könyvtárhasználók elõtt is. Nagy szerepe volt
ebben az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének,
amely ökumenikusan összefogta és a mai napig
képviseli a magyar egyházi és felekezeti könyv-
tárakat. Önbecsülést adó és mások megbecsülé-
sét kiváltó eredmény, hogy az egyesületet társ-
szervezetként fogadják a könyvtáros szakmai
szervezetek, hogy „számolnak vele” a társadal-
mi-politikai döntéshozók, hogy hullámzó ered-
ménnyel, de többször sikerült anyagi több-
lettámogatást szereznie az egyházi könyvtárak
számára, hogy tagintézményei több országos
programban vettek részt és maga is szervezett
nemcsak egyházi könyvtárosok érdeklõdésére
számító szakmai napokat. ■

Jegyzetek

1 Elnevezése 1989 és 1998 között Mûvelõdési és Közok-
tatási Minisztérium, mely az oktatási ÉS kulturális ügyeket
intézi. 1998-tól 2006 nyaráig két minisztérium mûködött, az
Oktatási Minisztérium (OM) az oktatásügyért, a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) a kulturális
ügyekért felelt. 2006 nyarától Oktatási és Kulturális Minisz-
térium néven egy intézmény felelõs az oktatási és a kulturá-
lis ügyekért.

2 1999. évi LXX. törvény a Magyar Köztársaság és az
Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyaror-
szági közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszíro-
zásáról, valamint néhány vagyoni természetû kérdésrõl
1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás ki-
hirdetésérõl – „Megállapodás, amely létrejött egyfelõl a
Magyar Köztársaság, másfelõl az Apostoli Szentszék között
a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti
tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyo-
ni természetû kérdésrõl”

3 A kerekasztal tagjai: IKSZ, MKE, Egyetemi Könyvtár-
igazgatók Kollégiuma, Fõiskolai Könyvtárigazgatók Egye-
sülete, Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége, Könyvtáros-
tanárok Egyesülete, EKE).

4 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelmérõl és
a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közmûvelõdésrõl

5 Baranya Péter, Kövécs Ildikó: Az egyházi könyvtárak
informatikai fejlettsége: egy felmérés eredményei – in: 1.
Könyvtári Levelezõ/Lap 2005/5-7. 2. Interneten részek-
ben elérhetõ: http://www.vein.hu/library/iksz/serv/kll/
/200505.htm

6 Ásványi Ilona: Állományvédelem egyházi könyvtárak-
ban in: Könyvtári Levelezõ/lap 2006. 7. sz. p. 3–11.- 2.
www. eke.hu/olvasnivalo)
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Az anyaországi és a határon túli olvasókörök
nyári találkozóját tartották július 31. és augusztus
2. között Budapesten, a Petõfi Irodalmi Múze-
umban, a Magyar Olvasókörök Szövetségének
szervezésében. A rendezvényt a magyar nyelv
éve jegyében rangos elõadók tették színesebbé,
többek között hallhattuk Pomogáts Bélát, Kántor
Lajost, Balázs Gézát. Ünnepi pillanatot él-het-
tünk át, amikor Bencsik Katalin, aki a zen-tagu-
narasiak nevében egy éven át õrizte a 
vándorbotot, ezúttal átadta Nemes Erzsébetnek,
a budapesti olvasókörök szellemi mindenesének.
Másik kellemes mozzanat volt számunkra, hogy
a Magyar SzóPontot hivatalosan is felvették a
szövetségbe, s mint elhangzott, további határon
túli partnerekre is számítanak.

Budapest központjában, a Károlyi Mihály ut-
cában, a Károlyi-palota adott otthont a találkozó-
nak. A szép számban összegyûlt résztvevõket, az
anyaországiakat és a határon túlról érkezõket Ne-
mes Erzsébet elnök köszöntötte a budapesti szék-
helyû Kölcsey Ferenc Olvasókörnek mint fõ
szervezõnek, egyszersmind a Magyar Olvasókö-
rök Szövetségének a nevében. A rendezvényt
Csorba Csilla, a Petõfi Irodalmi Múzeum fõigaz-
gatója nyitotta meg. „Az intézmény életében
nagy jelentõsége volt annak a ténynek, hogy fel-
ismertük, nem elég a fõvárosra koncentrálni, ha-
nem el kell jutni másokhoz is az országban” –
hangsúlyozta az igazgatónõ. Ennek szellemében
indult útnak tavaly a kiállítás-busz, amely valójá-
ban egy Ikarus busz, s a Nyugat címû folyóirat
századik évfordulója alkalmából járta be az or-
szágot. Ennek során 82 településen mintegy
negyvenezren látták a kiállítást. Az idén a Kazin-
czy-évforduló, valamint a magyar nyelv éve adja
a tematikát. A Nyelvet öltünk! busznak van me-
netrendje, szinte az egész országra kiterjedõ
programja. Minden a magyar nyelvrõl, a történe-
térõl, állapotáról és megújulásairól szól. A busz
megálmodói azt az utat rajzolták fel, amelyen a
250 évvel ezelõtti nyelvújítástól napjainkig elju-
tottunk. Amit nem sikerült játékosan kifejezni,
azt esetenként eredeti tárgyak és dokumentumok
ábrázolják, vagy monitorokon vetítik ki. 

Ha ez a busz is ugyanolyan sikeres lesz, mint
a tavalyi, hallottuk a továbbiakban, akkor a tárla-
tot nem bontják le, hanem egy erdélyi körútra is
elviszik. Küldetésnek érzik ennek és az ehhez
hasonló programoknak a realizálását, mert így
egyben vállalják az emlékházak felügyeletét is.
Infrastrukturális hátteret próbálnak kiépíteni,
közben képzési lehetõséget teremtenek minde-
nütt, ahol megfordulnak. Tapasztalataik szerint
minderre igény mutatkozik. 

Az igazgatónõ a következõ szavakkal zárta
megnyitó beszédét: „A nyelvvel foglalkozni kell,
a leghatékonyabban a szépirodalmon keresztül
lehet ez megtenni.”

Maróti István, az Anyanyelvápolók Szövetsé-
gének fõtitkára, aki a délelõtti tanácskozás házi-
gazdája volt, bevezetõjében egykori munkatársát,
Molnár Zoltánt idézte: „Az olvasókör olyan kör,
amely az adott közösség szellemi életét emeli.”
A szakmai találkozó egészének a mottója is lehe-
tett volna ez a gondolat.

Pomogáts Béla, a Magyar Nyelv és Kultúra
Nemzetközi Társaságának elnöke elõadásában
nyelvünknek és kultúránknak külföldön a törté-
nelem különbözõ korszakaiban betöltött szere-
pét, elsõsorban az európai jelenlétében tapasztal-
ható mozgásokat elemezte. Két dologra hívta fel
az egybegyûltek figyelmét: a magyar nyelv mi-
lyen szerepet tölt be külföldön, valamint a ma-
gyar irodalom milyen helyet foglal el más irodal-
mak sorában. A statisztikai mutató alapján, 
melyet egy amerikai intézmény készített, nyel-
vünk a 42. helyet foglalja el a világ nyelveinek
sorában. Egy nagyon tragikus létszámvesztésnek
vagyunk tanúi, ennek ellenére még mindig jó 
pozícióban álló élõ nyelvként ismernek el ben-
nünket. Szükségünk van a nyelvvédelemre, stra-
tégiát kell kidolgozni a védelmére. Ennek értel-
mében mindenképpen gondoskodnunk kell arról,
hogy a határon túliak is ápolhassák és megõriz-
zék anyanyelvüket. „Az irodalmunkról elmond-
hatjuk – hangsúlyozta –, hogy az elsõ világhábo-
rú elõtt felmenõ nép voltunk.” Trianon következ-
ményeképpen a szomszédos népek rossz képet
festettek a nagyvilágban rólunk, de nemcsak az

N a p l ó
A magyar nyelv határon innen és túl

✒✒    Tóth Báthori Erzsébet



utódállamok voltak hibásak, hanem a hazai poli-
tika is téves döntéseket hozott, mert sokszor nem
a legjobb magyarokat futtatta Európában, hanem
saját kádereit. Ha a nagyvilágban valakitõl meg-
kérdezik, mit tud Magyarországról, leggyakrab-
ban Kossuth Lajos, Petõfi Sándor és Puskás
Ferenc nevét említi. Tudatos, áldozatos kulturális
politikával kellene odahatni, hogy a rólunk kiala-
kult negatív kép megváltozzon. Az irodalmi alko-
tások különbözõ nyelvekre történõ fordítását hat-
hatós támogatással kellene ösztönözni. 

Kántor Lajos irodalomtörténész Kolozsvárról
érkezett. Magyar irodalom, magyar önazonosság
címmel tartott elõadásában kiemelte, hogy a cent-
rum maga a nyelv, nem érzi magát provinciában,
hiszen a nyelvnek nincs provinciája. Aki a ma-
gyar nyelvben él, az a centrumban él. Szerinte a
magyar önazonosság nem azonosítható a történe-
lemmel, a történelmiséggel, sokkal tágabbra kell
nyitni a kört, semmint hogy Szent Istvánra és az
utána következõ korra összpontosítsunk. Az ol-
vasóköri tematikát a továbbiakban a legutóbb 
olvasott mûvek alapján taglalta, mindben az ön-
azonosságot keresve. Idézte közben Esterházyt,
Rumcsik Pétert, Csiki Lászlót, Móricz Zsigmond
világát. Mindezekben a mûvekben az önazonos-
ságot kutatja, egy olyan világot ismer meg, mely-
ben meghatározó, hogy az író hol születik és 
mûködik. Az viszont, hogy ki „magyarabb”, a
különbözõ helyzetek megélésétõl, egyéb ténye-
zõktõl, a történelemi és földrajzi helyzettõl egy-
aránt függhet.

Balázs Géza egyetemi tanár A magyar nyelv
állapota itthon és határon túl címmel megtartott
elõadását a tõle megszokott módon, a „Hölgyeim
és uraim, barátaim a nyelvben” megszólítással
kezdte. A továbbiakban kifejtette, hogy kultúra-
váltás van folyamatban. Egyrészt létezik a verbá-
lis kultúra (nyelv), amely az emberiség nagy kul-
túrája, mert az evolúciót a nyelv tette lehetõvé,
közben folyamatban van az informatikai világ, a
netnemzedék felnövése. A technológiai fejlõdés
felgyorsul, legjobb példa erre az írásbeliség kez-
deteitõl a Gutenberg-galaxison át a hangsugárzá-
sig, a kép továbbításáig megtett út, majd az inter-
net forradalma következik, amely a jelenben is
tart. A különbözõ adatbázisok, a mobiltelefónia,
az sms- és internetnyelv révén felgyorsul az in-
formáció átadása, átvétele. Ennek van jó és rossz
oldala, de senki sem gondolt arra, hogy a humán
mûveltségre ekkora hatással lesz. Most már gon-

dot jelent az információkban való eligazodás,
mert az adattorlódásban félrevezetõ információk
is megjelennek. Problémát okoz, hogy a sok tud-
nivaló között csak a képzettebb felhasználó iga-
zodik el, tudja kiválasztani a számára a szükséges
anyagot. 

Mi a teendõ? Balázs Géza szerint az olvasás
fokozza agyunk befogadóképességét. Fontos te-
hát a hagyományos olvasás, mert a fogalmakat ki
kell alakítani ahhoz, hogy az egyén az informá-
cióhalmazból ki tudja választani a neki legmeg-
felelõbbet, és el kell érnie, hogy ne legyen mani-
pulálható és elbutítható. Arról viszont, hogy 
milyen a magyar nyelv helyzete, azt mondta,
hogy ha még megértjük egymást, folyóirataink is
vannak – köszönjük, jól vagyunk. Egy élõ nyelv
használóiként tudhatjuk, hogy ha a szaknyelv el-
veszíti nyelvi mivoltát (szétesik), akkor magával
rántja a köznyelvet is. Erre különösképpen a ha-
táron túliaknak kell ügyelniük, mert ha a köz-
nyelv szétesik, akkor a nyelv visszavonul a csa-
ládokba (ott a nagymama nyelve lesz). Fontos,
hogy megõrizzük köznyelvünket, mert identitá-
sunk, nyelvi kultúránk alapját képezi. Eszmefut-
tatásának végén megjegyezte: a nyelvi jogról,
mint az alapvetõ emberi jogok egyikérõl, Illyés
Gyula beszélt legtöbbször. 

Grétsy László nyelvtudós sajnos nem tudott
személyesen részt venni a tanácskozáson, de a
nyelvmûvelés hétköznapjairól szóló tanulmányá-
val megismerkedhettünk. Mint kifejtette, az isko-
lák feladata a szövegértõ olvasás elsajátíttatása.
Nagy figyelmet kell szentelnünk a nyelvnek, me-
lyet elõdeinktõl örökségbe kaptunk, és tõlünk is
függ, hogy milyen módon adjuk tovább utóda-
inknak. Fontos az anyanyelvvel foglalkozó, törõ-
dõ szervezetek tevékenységének megõrzése, 
továbbfejlesztése is. 

A szépszámú közönség ezután megtekinthet-
te a Radnóti- és Kazinczy-kiállítást. Közben
Maróti István szólt azokról a Kazinczy-évfordu-
ló jegyében fogant programokról, amelyeket a
Petõfi Irodalmi Múzeum bonyolít le. Majd az
intézmény állományában fellelhetõ hang- és
képanyaggal illusztrálta a múzeumi munkának
azt a részét, amely dokumentálja a magyar iro-
dalom és a magyar nyelv történeti szakaszait. 
A magyar filmarchívum jóvoltából láthattuk
Lõrincze Lajost nyilatkozni, Ady temetését, a
Babitsról és Móricz Zsigmondról készült felvé-
teleket. 
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A délután folyamán Kocsis István nyugalma-
zott könyvtárigazgató beszélt a magyar iroda-
lomról. Ki õrizhetné meg szebben a magyar
nyelvet, mint a költõ?! – tette fel a kérdést. 

Említsük meg róla, hogy majd négy évtizede
fáradhatatlanul szervezi az olvasótáborokat, be-
járva szinte az egész Kárpát-medencét. Szerinte a
közös munka és a kulcsfigurák jelenléte nagyon
fontos, igen nagy szükség van az ilyen jellegû tá-
borokra, annál inkább, mert az olvasás szem-
pontjából drámai a helyzet. A mai gyerekek
ugyanis úgy nõnek fel, hogy a szülõk nem ülnek
az ágyuk mellett olvasgatva, nem épül be az ol-
vasás a mindennapjaikba, így a globalizáció
könnyebben elbánik velük, mert tudatlanságban
nõnek fel, ezért könnyebb rongyként odadobni
õket a világnak. Kányádi Sándort idézte: „Jó len-
ne kezet rázni ismét, testvér, mielõtt bután el nem
esnél.” Az olvasótáborok nem csak az irodalmat
csepegtetik a fiatalokba, hanem az egymás iránti
kultúrált viszonyulást is, amelyre nagy szükség
mutatkozik. 

A kora esti órákban a szövetség vándorbot-
jának átadása következett. A zentagunarasiak ne-
vében Bencsik Katalin adta át Nemes Erzsébet-
nek, aki a Budapesten õrzi egy éven át. 

Az este zárórendezvényeként Hegedûs End-
re zongoramûvész és Havas Judit elõadómûvész
közremûködésével lélekmelengetõ mûsorban
gyönyörködhetett az érdeklõdõ közönség. ■
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A balassagyarmati Madách Imre Városi
Könyvtárban 2009-ben is megrendeztük ha-
gyományos körzeti vetélkedõnket 4–5. osztá-
lyos tanulóknak. Idén Ezt már olvastam 
valahol címmel hirdettük meg a játékos hét-
próbát, melyre a jelentkezõknek az általuk
már ismert népmesék, népmondák, ajánlott
gyermekirodalmi olvasmányok felelevenítésé-
vel, illetve könyvtárhasználati ismereteik el-
mélyítésével kellett készülniük.

A versenyre – nagy örömünkre – 27 négy-
fõs csapat nevezett a város és vonzáskörzete
általános iskoláiból. A nagy létszámra való
tekintettel négy elõdöntõt tartottunk Balassa-
gyarmaton és vidéken, melyekbõl a tíz leg-
több pontot elért csapat tagjai kerültek be a
döntõbe. A vetélkedõ fináléjában az írásbeli
feladatokon kívül minden csapatnak egy jel-
mezes jelenetet kellett bemutatnia a Lúdas
Matyi vagy a Csillagszemû juhász címû me-
sébõl, ami a zsûri körében osztatlan sikert
aratott. A jó hangulatban megtartott vetélke-
dõ végén könyvjutalommal, illetve kisebb
ajándékkal térhettek haza a lelkes résztve-
võk, az elsõ öt legügyesebb csapat tagjai
ezen felül még egy jutalomútnak is örülhet-
tek. Elsõként a közelben fekvõ nógrádgár-
donyi lovas tanyán tettünk látogatást, ahol a
gazda körbevezetett minket, így közelrõl is
megismerhettük az állatokat, majd lovas fo-
gattal átmentünk a szomszédos Iliny község-
be, ahol finom ebéddel és hatalmas vendég-
szeretettel vártak. 

A diákoknak különleges élményt jelentett,
hogy megismerhették a fiatal és az idõsebb
generáció hagyományõrzõinek ízes palóc táj-
szólással, díszes népviseletben, korhû beren-
dezési tárgyak közt elõadott meséit, és megta-
nulhattak a 86 éves Ilonka nénitõl egy helyi
népdalt. Végül egy kis hegymászás követke-
zett: felmentünk a közeli hegytetõn felállított
szoborhoz, ahonnan csodaszép panoráma tá-
rult elénk. A nap végén kissé kifáradva, de an-
nál szebb emlékekkel tértünk haza. ■

Ezt már olvastam valahol
Beszámoló egy körzeti vetélkedõrõl

✒✒    Bárány Ildikó–Hatala Lászlóné
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Kitüntetések
A Magyar Köztársaság elnöke megbízásából az
oktatási és kulturális miniszter 
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEM-
REND LOVAGKERESZTJE kitüntetést adta át
Nagy Annának, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár Központi Könyvtára igazgatójának;
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉR-
DEMKERESZT kitüntetést adta át
Pálné Horváth Máriának, a celldömölki Keme-
nesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár igaz-
gatójának,
Zalainé dr. Kovács Évának, a Budapesti
Corvinus Egyetem Entz Ferenc Könyvtára és
Levéltára nyugalmazott könyvtárigazgatójának;
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ ÉR-
DEMKERESZT kitüntetést adta át
Csépán Máriának, a székesfehérvári Vörösmarty
Mihály Ipari Szakképzõ Iskola könyvtárosának.

Szili Katalin házelnök ugyancsak a MAGYAR
KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKE-
RESZT kitüntetést adta át
Haraszti Pálnénak, a Képviselõi Kutatószolgá-
lat osztályvezetõjének és
dr. Redl Károlynak, az Országgyûlési Könyvtár
tájékoztatási igazgatójának.

Hiller István miniszter SZÉCHÉNYI FE-
RENC-DÍJAT adományozott azoknak a köz-
gyûjteményi területen dolgozó szakemberek-
nek, akik magas színvonalú elméleti vagy 
gyakorlati tevékenységükkel, új módszerek 
kidolgozásával és alkalmazásával szolgálják
szakmájukat:
dr. Balázs Sándorné dr. Veredy Katalinnak, az
Országgyûlési Könyvtár nyugalmazott fõigaz-
gatójának,
dr. Bényei Miklósnak, a Debreceni Egyetem
nyugalmazott egyetemi docensének, könyvtá-
rosnak,
dr. Vizkelety Andrásnénak, az Országos Széché-
nyi Könyvtár tudományos kutatójának;

SZINNYEI JÓZSEF-DÍJAT adományozott
azoknak a könyvtárosoknak, akik hosszabb
idõn át kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak, te-
vékenységükkel, kezdeményezéseikkel szakte-
rületük fejlõdését segítik elõ:

dr. Dippold Péternek, az Országos Széchényi
Könyvtár megbízott általános fõigazgató-he-
lyettesének,
dr. Fodor Péternek, a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár fõigazgatójának,
Gráberné Bõsze Klárának, az V. kerületi Veres
Pálné Gimnázium nyugalmazott könyvtárosá-
nak,
dr. Monostori Imrének, a Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzat József Attila Megyei
Könyvtár igazgatójának,
dr. Nemes Erzsébetnek, a Központi Statisztikai
Hivatal Könyvtár fõigazgatójának,
Rátkai Erzsébetnek, a szegedi Somogyi Károly
Városi és Megyei Könyvtár fõkönyvtárosának;

WLASSICS GYULA-DÍJAT adományozott
azoknak a közmûvelõdésben dolgozó szakem-
bereknek, akik az iskolán kívüli mûvelõdésben
elméleti tevékenységükkel, új módszerek kidol-
gozásával szolgálják a korszerû mûvelõdést és a
mûvészi ízlés fejlesztését:
Berényiné Szilaj Ilonának, a hajdúszoboszlói
Kovács Máté Városi Mûvelõdési Központ és
Könyvtár igazgatójának,
Csorba Csabának, a kazincbarcikai Egressy
Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ kul-
turális igazgatóhelyettesének,
Dombi Ildikónak, a Békés Megyei Könyvtár és
Humán Szolgáltatási Centrum Kulturális Iroda
vezetõjének,
Farkas Gyulának, a medgyesegyházi Mûvelõ-
dési Ház és Könyvtár igazgatójának,
Gönczi Máriának, a debreceni Méliusz Juhász
Péter Megyei Könyvtár és Mûvelõdési Központ
prémiumév program résztvevõjének,
Tóth Erikának, a tiszakécskei Arany János Mû-
velõdési Központ és Városi Könyvtár igazgató-
jának.

BESSENYEI GYÖRGY-DÍJAT adományozott
Suszter Lászlónak, az Adony Város Közösségi
Kulturális Központ és Könyvtár igazgatójának.

*

Minden kitüntetettnek szívbõl gratulálunk, és
további munkájukhoz sok sikert kívánunk!



Lezajlott a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
(MKE) 41. vándorgyûlése Debrecenben, július
9. és 11. között. A szervezõk is megpihenhet-
tek talán mostanra, noha akárcsak az elõkészí-
tésben, azt „utógondozásban” is nagyon alapos
munkát végeztek, rá is mehetett szinte az egész
nyaruk.

Debrecen szellemiségéhez illõen és az aktu-
ális trendeknek megfelelõen a címe Könyvtá-
rosok a tehetségekért – a reformációtól nap-
jainkig volt. Ezt a témát kiváló színvonalú 
elõadásokban fejtették ki és utána vitatták is
meg a résztvevõk. Bakos Klára, az MKE elnö-
ke már a sajtótájékoztatón világossá tette,
hogy az Országgyûlés által elfogadott Magyar

tehetség programból nem lehet kihagyni a
könyvtárakat. Az MKE mindent meg is tesz
azért, hogy ez valóban így legyen. 

A plenáris üléseken és a szekcióprogramok-
ban különbözõ szemszögbõl járták körül eze-
ket a kérdéseket, s a vándorgyûlés végén elfo-
gadott ajánlások felhívták a döntéshozók 
figyelmét arra, milyen fontos a könyvtárak
szerepe a tehetséggondozásban.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 41.
vándorgyûlésén Bakos Klára, az MKE elnöke
MKE-emlékérmeket adott át

dr. Csontosné Skara Ilonának, a Méliusz Ju-
hász Péter Megyei Könyvtár és Mûvelõdési
Központ osztályvezetõjének, az MKE Hajdú-
Bihar Megyei Szervezete volt elnökének;

Gerber Györgynek, a Pest Megyei Könyvtár
igazgatóhelyettesének, az MKE Pest Megyei
Szervezete titkárának;

Gulyásné Somogyi Klárának, a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem Zenetörténeti Kutató
Könyvtára csoportvezetõjének, az MKE Zenei
Könyvtárosok Szervezete elnökének;

Novacsek Vojnics Kornél nyugalmazott
könyvtárosnak, a Szerb Országos Önkormány-
zat munkatársának, az MKE Bibliográfiai
Szekció tagjának;

Zsigáné Kóródy Juditnak, az Infodok Kft.
információszolgáltató központ vezetõjének, az
MKE Mûszaki Könyvtáros Szekció vezetõségi
tagjának.

Bakos Klára, az MKE elnöke és Fodor Péter,
az IKSZ elnöke Az Év Fiatal Könyvtárosa dí-
jat adta át

Paszternák Ádámnak, az Országos Idegen-
nyelvû Könyvtár munkatársának, az MKE Fej-
lett Információs Technológiák és Társadalom
Szekció elnökségi tagjának, a Könyvtáros Ta-
nárok Egyesülete elnökségi tagjának.

A 2009. évi Fitz József-díjas mûvek:
Hétköznapi élet Mátyás király korában

(Corvina Kiadó),
Óz, a csodák csodája (General Press Kiadó),
Magyarországi barokk kertmûvészet (Heli-

kon Kiadó),
Magyarország története képekben, valamint

Petõfi Sándor élete és költészete (Osiris Ki-
adó),

Ady, a portrévá lett arc: Ady Endre összes
fényképe (Petõfi Irodalmi Múzeum) ■

Vándorgyûlés 2009
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Augusztus 26-án a Sárospataki Irodalmi Olva-
sókör tagjai a szépséges Szepesség történelmi,
irodalmi nevezetességeit keresték fel. Az egy-
napos tervünk megvalósításához kora reggeli
indulással, többórás utazással érkeztünk meg a
híres iskolavárosba, Iglóra.

A rendezett település neve elõször egy
1268-as oklevélben szerepelt. A tatárjárás
pusztítása után IV. Béla, a csehországi 
Iglauból  (Jihlava) szorgalmas bányászokat te-
lepített ide. Igló a vas- és rézbányáiról vált hí-
ressé, gyorsan fejlõdött, gyarapodott. Az 
Árpád-házi királyoktól több kiváltságot, ké-
sõbb bányavárosi rangot kapott. Sajnálatos,
hogy 1412-ben Zsigmond király a huszonnégy
szepesi tartományi – a hét Gölnic-völgyi – vá-
rosból tizenhatot zálogba adott 37 ezer ezüst
garasért Ulászló lengyel uralkodónak. Az áten-
gedett települések közül a tizenhatodik Igló
volt. A zálogjog 1776-os megszûnése után
csaknem száz évig a szepesi városok központ-
jaként is mûködött. Itt zajlott az 1848-49-es
szabadságharc egyik híres csatája. Guyon tá-
bornok seregével fényes gyõzelmet aratott a
Habsburgok felett. 

Sétánk során felkerestük a XIV. századi,
Szûz Mária mennybemenetele tiszteletére
épült gótikus templomot, megcsodáltuk gyö-
nyörûen faragott gótikus kapuzatát. Az 1848-
49-es események során megsérült tornyát
Steindl Imre tervei alapján újították fel. A Fel-
vidék legmagasabb tornyát az evangelisták
szobrai ékesítik, és egymás alatt két toronyóra.
A bátrabbak a szûk csigalépcsõn felkapasz-
kodtak a 84 méter magasban mûködõ rene-
szánsz harangokhoz, ahonnan gyönyörû pano-
ráma tárult eléjük. Ellátogattunk a XVIII. 
században épült klasszicista városháza bejára-
tához, a különleges stukkókkal ékesített 
Provinciális-házhoz, amely 1777-tõl szepesi
városok kormányzati székháza volt, majd az
1902-ben készült szecessziós vigadót csodál-
tuk meg. Magyar teátrumként mûködött, jelen-
leg a szlovákiai színházak egyik legnagyobb

kulturális intézménye. A csodaszép nagyte-
remben Slawomin Luczynsky karikatúrakiál-
lítását is megnézhettük. 

1845 májusában Petõfi Sándor felvidéki ba-
rangolása alatt több napot töltött Iglón. Itt írta
a Paripámnak az õ színe fakó, a Fresco-ritor-
nell címû verseket. Egy asszonyi állathoz
címû költeményében a szerelmi kalandját éne-
kelte meg. 

„Miként folyammá nõ a kis patak,
S miként tengerbe vész el a folyam:
Szerelmem akkép napról-napra nõtt,
S lett végre tenger, mély, határtalan.
Láttam piruló arcod hajnalán,
Hogy boldogságom napja újra kél.
Te is leány vagy, édes angyalom,
Egy szikrával sem jobb a többinél.”

1874-tõl a helyi gyógyszertár vezetõjeként te-
vékenykedett itt Csontváry Kosztka Tivadar.

A város jeles szülöttei: Kéry Kálmán vezér-
ezredes, Lányi Sámuel festõmûvész, vízépítõ
mérnök, Máriássy János honvédezredes,
Neményi Lili operaénekesnõ, színmûvész,
Rumy Károly történetíró, pedagógus, polihisz-
tor, Zathureczky Ede hegedûmûvész. 

Ezután Nagyõr, a Szepesség legészakibb
kistelepülése következett. A XII. század máso-
dik felében gyepûvár volt, „õrzõi” a székelyek
és a kabarok voltak. Neve elõször egy 1251-es
adománylevélben szerepelt. Rövid ideig volt 
a Berzeviczy-család tulajdona, 1556-ban
Horváth-Stansith Marko a török elleni háború-
ban szerzett érdemeiért kapta meg a Habsbur-
goktól. Itt élt és tevékenykedett Horváth-
Stansith Gergely, a híres humanista tudós. 
Átépítette a reneszánsz kastélyt, majd 1584-
ben humanista latin iskolát alapított a környé-
ken élõ nemesi családok gyermekeinek. A vár-
ban könyvtárat is hozott létre, amely kora
egyik legértékesebb gyûjteménye volt. Halála
után a kastély a Thökölyeké lett, a XIX. század
elején a Mednyánszky-, majd a Czóbel-család
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tulajdonába került. A vár utolsó úrnõje, Czóbel
Margit, 1972-ben bekövetkezett haláláig élt itt.
Az angolparkot, a kúriát a Szlovák Nem-
zeti Galéria az 1970-es és a 80-as években újít-
tatta fel. 

Szép, gondozott környezet, több állandó ki-
állítás várja az érdeklõdõket. A földszinti ter-
mekben az itt élt családok történetét, arckép-
csarnokát ismerhettük meg. Az emeleti 
szobákban a XVII–XIX. századi bútorokat,
porcelánokat, mûvészi értékeket néztük meg.
Megtudhattuk, hogy az állandóan vándorló,
igen tehetséges, különös sorsú Mednyánszky
László édesanyja halála után költözött Nagyõr-
be. Fõleg nyaranta tartózkodott a kastélyban.
Megnéztük a mûvész dolgozószobájában sze-
mélyes tárgyait, számos nagyõri alkotását. 
A kastély termeiben csodálatos tájképei, a csa-
ládjáról, az elesett emberekrõl, csavargókról
készült megdöbbentõ ábrázolások, az I. világ-
háború borzalmait, szenvedéseit felvonultató
festményei láthatók. Nagy hatással volt min-
denkire a Kivégzés elõtt címû, kevésbé ismert
alkotása. Különlegesen szépek a Magas-Tátrá-
ról készült képei. A Patak partján c. festménye
a szlovák 18 koronás bélyegen is szerepelt,
amely 2003-ban a világ legszebb bélyege mi-
nõsítést kapta meg. Mednyánszky rendkívül
termékeny mûvész volt. Életében a képei el-
adásából a szegényeket, az elesetteket segítet-
te. A világjáró mûvész az 1879-es szegedi ár-
víz mentési munkálataiban is segédkezett.
1893–94-ben két mûvésztársával a Feszty-
körkép alakjai megfestésébe is bekapcsolódott.
1919-ben a háborúban szerzett sebeivel, bete-

gen, magányosan halt meg bécsi mûtermében.
A kastély könyvtárszobájában õrzik a híres

humanista téka megmaradt dokumentumait.
Megtudhattuk, hogy a csaknem kilencezer kö-
tetes tudományos gyûjteményben a teológia,
filozófia, matematika, történelem stb. tudomá-
nyokkal kapcsolatos latin, francia, német, szlo-
vák, magyar nyelvû kódexek, kézikönyvek,
könyvritkaságok lelhetõk fel. Itt látható
Erasmus 1574-ben megjelent munkája, Luther
1568-as Bibliája is. A dokumentumok állaga
meglehetõsen rossz, ezért nem kutathatók,
nem kölcsönözhetõk, hiányzik a feldolgo-
zásuk.

A kastély értékeinek megtekintése után 
a modern szlovák képzõmûvészeti alkotások-
kal ékesített angolparkban elzarándokoltunk a
Mednyánszky- és a Czóbel-család tagjainak
sírhantjához is. Felkerestük a kastély szom-
szédságában épült XV. századi gótikus Szent
Anna templomot, sajnos restaurálás miatt zár-
va volt. Megcsodáltuk a gyönyörû reneszánsz
harangtornyot is, amelyet Mednyánszky több
festményén is megörökített.

Rövid utazás után Podolinba érkeztünk meg.
A települést a tatárjárás után IV. Béla felesége,
Kunigunda alapította, a lengyel kereskedelmi
átjárót védte. A szabad királyi városba szorgal-
mas kézmûvesek telepedtek le, késõbb a fürdõ-
építés jogát is megszerezték. 1412-ben Podolin
is az elzálogosított városok között szerepelt.
1455-ben itt alakult meg az ország elsõ önálló
céhe, amely a csizmadiák szervezete volt. 1642-
ben gimnáziumot alapítottak, 1651-ben piaris-
ták telepedtek le, szép barokk templomot, ko-
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lostort építettek ide. Az 1697-ben a bécsújhelyi
börtönbõl szabadult II. Rákóczi Ferenc néhány
hónapig a piarista kolostorban rejtõzött el, majd
a lengyelországi Brezán vára volt a szálláshelye.
Itt tanult négy évig a jómódú nyíregyházi ügy-
véd fia, Krúdy Gyula. Már 15 éves korában egy-
más után jelentek meg novellái, publicisztikai
írásai. Az igen termékeny író A podolini kísértet
c. népszerû regényének színhelye is ez a város.
Több mûvében mesterien mutatta be a podolini
tájat, a helybeli dolgos embereket, szokásaikat.
Az Álmoskönyv címû kötete az itt élõk gazdag
hiedelemvilágát adta közre. 

Rövid idõre megálltunk a hangulatos város
központjában. Megtekintettük a XIII. században
épült gótikus plébániatemplomot. Különleges
látvány a toscanai stílusban épült pártázatos ha-
rangtornya, a XVI. századi városháza épülete,
amelyet késõbb átépítettek. A fõtér hangulatos
polgárházait a XVII. században emelték.

Ezután következett Késmárk. A Szepesség
egyik legszebb városát az idetelepülõ szászok
alapították. A tatárjárás során teljesen elpusz-
tult, a túlélõk újra felépítették. A cipszerek lak-
ta település neve egy 1269-es forrás szerint
Caesareforum volt, ebbõl alakult ki Kase-
markt, Késmárk, magyarul sajtpiacot jelent. 
A település egyik híressége volt a sajtkereske-
delem. Nagy Lajos szabad királyi várossá nyil-
vánította, késõbb pallosjogot is kapott. 

A lengyelországi kereskedelmi utak jogai-
nak megszerzése miatt csaknem kétszáz évig
pereskedett Lõcsével. Sok természeti csapás
érte a várost, a lakosság a Rákóczi-szabadság-
harc idején a fejedelem szövetségese volt. A te-
lepülés híres evangélikus líceumát 1533-ban
alapították. A német nyelv alapos elsajátítása
érdekében sok magyar fiatal, Kazinczy Ferenc
és testvére, Dénes is itt folytatta tanulmányait.
Az intézmény kiváló professzorai kezdték el a
Magas-Tátra kutatását is.

Megérkezésünk után felkerestük az 1896-
ban épült eklektikus, új evangélikus templo-
mot, amelyet Hansen bécsi építész álmodott
meg. 1906-ban, méltó környezetben, itt he-
lyezték el Thököly Imre kuruc fejedelem ham-
vait. Felidéztük az életútját, az általa vezetett
szabadságharc eseményeit, a bujdosás idõsza-
kát, hamvainak 1906-os, ünnepélyes hazaho-
zatalát. A Himnusz eléneklése után hajtottunk
fejet a magyar történelem kiváló hadvezére

elõtt. Ezután átsétáltunk
az evangélikus fatemp-
lomhoz. A kívülrõl beme-
szelt, csak nemesfából
készült, torony nélküli
építészeti remekmûvet
1717-re készítették el. 
A Felvidék egyik legna-
gyobb, különleges fa-
temploma. A hosszúsága
34, a szélessége 30 méter,
a befogadóképessége há-
romezer fõ. A falakat, a
mennyezetet különleges freskók díszítik. Az
oltár barokk, nagyon szép a szószék, a keresz-
telõmedence is. Rövid belvárosi sétánk során
megcsodáltuk a felújított épületeket, a legré-
gibbet, a Kékfestõházat is. A szépen felújított
reneszánsz várat csak kívülrõl tudtuk megte-
kinteni. A bejárat márvány tábláján A legerõ-
sebb bástya az Úr neve, 1628. latin nyelvû fel-
irat köszönti az idelátogatókat. A fennmaradt
krónikák szerint ezen a helyen 1190-ben apá-
cakolostort létesítettek. 1348-ban kápolna
épült a kolostor mellé, majd a háborús esemé-
nyek során erõs várfalakkal vették körül. A vá-
rat 1441-tõl húsz évig a husziták bitorolták.
1579-tõl a Thököly-család tulajdonába került,
várkastéllyá alakították át. A Thököly-szabad-
ságarc bukása után az értékes berendezések, a
kincsek a Habsburgok tulajdonába kerültek.
Késõbb különbözõ célokra (raktár, laktanya
stb.) használták fel. Az öttornyos vár jelenleg
felújítva, különbözõ kiállításokkal várja az ér-
deklõdõket. Késmárkon megkóstoltuk a finom
fagylaltot, a kávét, a süteményeket és a kora
esti órákban indultunk hazafelé. 

A Dobsina-Betlér-Krasznahorka útvonalon,
a több kilométeres szerpentinen haladva meg-
csodálhattuk a Felvidék rendkívüli szépségeit.
A program zárásaként megálltunk a Szádelõ-
völgyénél. A különleges természeti jelenség a
barlangok beszakadásával keletkezett. Az ég-
benyúló fehér sziklák között a három kilomé-
ter hosszú, szûk szorosba besétálva nem min-
dennapi élmény várja az odaérkezõket. A sûrû
erdõben, a fák, a növények, a kövek között
hangosan csobog a Blatnica-patak, a csend, a
tiszta levegõ a megnyugvás, a kikapcsolódás
biztosítéka. Ezután már csak Sárospatakon áll-
tunk meg… ■
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Statisztikai információ után kutatva az inter-
neten két nagy adatbázis kínálkozik a tájékoz-
tató könyvtáros számára. Az egyik az Európai
Unió statisztikai szervezetének, az Eurostatnak
a honlapján található (http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/
search_database). A másik adatbázis, a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal által fejlesztett Tájé-
koztatási adatbázis, a KSH honlapján érhetõ el
(http://www.ksh.hu › Tájékoztatási adatbázis).
Mindkét adatbázis ingyenes hozzáférést bizto-
sít a teljes tartalmához, és a korábbi nehézsé-
gek orvoslására mindkettõ a közelmúltban 
kapott új, könnyebben kezelhetõ felhasználói
felületet. 

A két adatbázisban található statisztikai ada-
tok struktúrája – a nemzetközi szabványoknak
hála – nagyrészt megegyezik. A legfontosabb
témakörök: demográfia, gazdasági mutatók,
ipari ágazatok, külkereskedelem, közlekedés-
szállítás, környezeti adatok, területi adatok.
Mindkét adatbázis több évre visszamenõleg
tartalmaz adatokat, és eltérõ mértékben lehetõ-
séget biztosít a területi lekérdezésre, ill. a gra-
fikus megjelenítésre is. 

Az Eurostat adatbázisa az összes EU-ország
adatai mellett esetenként más országok adatait
is tartalmazza összehasonlítás céljából. Az ol-
dal nyelve angol, azonban egy része megtalál-
ható a KSH honlapján magyar nyelven is. Az
adatbázis 2009 áprilisában nyerte el új kinéze-

tét. A korábbi gráf-szerkezet megmaradt, en-
nek mentén lehet navigálni az adatcsoportok
között, itt lehet kiválasztani a keresett adato-
kat. Az adatbázis méretét jól illusztrálja, hogy
a táblázatok címeit tartalmazó, letölthetõ lista
173 oldalas. Az adatbázist alkotó gráfon belül
két nagy ág található: Main tables és Data-
base. 

A Main tables menüpont alatt a legfonto-
sabb adatok gyorsan lekérdezhetõk. Ezek az
elõre rögzített táblázatok nem adnak módot a
beállítások változtatására, kizárólag a megjele-
nítésen lehet módosítani. Az ide tartozó táblá-
zatok jelentõs része magyarul is megtalálható a
KSH honlapján az EU-info statisztikai szolgá-
lat, ill. a Stadat-táblák menüpont alatt. 

A Main tables adataiból lehetõségünk van
grafikont, ill. térképet lekérdezni a Graph, ill.
a Map fülek használatával. Mindkét esetben
több lehetõség is kínálkozik a megjelenítési
módok változtatására. 

Az Eurostat-adatbázis gráf másik ága a
Database, amely lényegesen több adatot tar-
talmaz, mint a Main tables, és az itt lekérde-
zett táblázatokban már lehetõség van a szûkí-
tésre, vagyis az összes EU-ország tíz évi 
statisztikája helyett a táblázatunkban a fölös-
leges adatoktól megszabadulva lekérhetjük
egy-egy ország legfrissebb statisztikáját. 
A szûkítéshez a Select data fület kell használ-
ni, majd az újonnan megjelenõ füleken belül
kiválaszthatjuk a számunkra szükséges orszá-
gokat (GEO), a mutatókat (INDIC), a tárgy-
évet (TIME), ill. a mértékegységet (UNIT).
Az egyes adatcsoportok esetén további beállí-
tási lehetõségek is rendelkezésre állnak az
adatokra vonatkozólag. 

Az adatbázis gráf-szerkezetét használva az
egyes témakörök adatcsoportjaiban lehet bön-
gészni. Konkrét adat keresése esetén gyorske-
resést lehet használni, melyhez ingyenes re-
gisztráció szükséges. A gyorskeresést követõen
a program megmutatja, hogy a gráf szerkezetén
belül hol találhatók azok a táblázatok, amelyek
részben egyeznek a megadott keresõszóval, így 
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gyorsabban meg lehet találni a releváns infor-
mációt. 

A lekérdezett adatok mentése, nyomtatása
egyszerûen és gyorsan történik a jobb felsõ
ikonok segítségével. 

Kifejezetten magyar adatokat tartalmaz a
KSH Tájékoztatási adatbázisa. Az adatbázis
története egészen 1997-ig nyúlik vissza. Ekko-
riban minden egyes adatfeldolgozáshoz külön
kis táblázó program tartozott, amelynek segít-
ségével a statisztikusok ellenõrizni tudták az
adataikat, vagy tájékoztatási célból exportálni
tudták azokat. A rengeteg redundáns fejlesztés
miatt felmerült az igény egy témafüggetlen
táblázó alkalmazás elkészítésére, mely sebes-
ségben, tudásban és költséghatékonyságban is
képes felvenni a versenyt ezekkel az elszórt
fejlesztésekkel. Az elképzelést tettek követték,
és 1999-ben megszületett a Statisztikai adattár-
ház, mely a kor akkoriban elérhetõ legmaga-
sabb színvonalú technológiáját sorakoztatta 
fel – egyelõre kizárólag statisztikusok számá-
ra, nem a nagyközönség részére.

2000-ben felmerült a technológiai lehetõ-
ség, hogy a Statisztikai adattárházunkban elhe-
lyezett adataink publikálható részét a weben is
megjelentessük. Az akkori Stadat rendszerünk
lehetõségeihez képest ez hatalmas elõrelépést
jelentett, többezerszer nagyobb, és ezáltal sok-
kal részletesebb adattartalom megjelenítése
vált lehetségessé. A fejlesztés 2001-ben ké-

szült el Tájékoztatási adatbázis néven, melyet a
felhasználók – a KSH elnökének döntése értel-
mében – ingyenesen vehettek és vehetnek ma
is igénybe.

2006-ban érkeztek az elsõ figyelmezteté-
sek, hogy az egyre növekvõ adattartalmat és
ezzel párhuzamosan növekvõ felhasználó-
számot a Tájékoztatási adatbázis csúcsidõ-
ben mind nehezebben képes kiszolgálni,
ezért megkezdõdött a következõ generációs
eszköz megtervezése. Az új verzió megjele-
nésére egészen 2009-ig várni kellett, de ab-
ban bízunk, nem hiába. A fejlesztés közép-
pontjában a közvélemény-kutatások alapján
a teljesítmény jelentõs növelése mellett a
felhasználói kezelõfelület egyszerûsítése
állt.

Az új rendszer mögött megbúvó technológia
minden tekintetben a világszínvonalat képvise-
li. Bevezetése nem is volt közvetlenül lehetsé-
ges, elõtte informatikusok és rendszertechni-
kusok továbbképzésére és egy új szerver 
beszerzése volt szükség. Ugyanakkor fontos
eredménynek tekintjük, hogy bár az új rend-
szer bevezetése egyszeri jelentõs kiadást jelen-
tett, üzemben tartása az alkalmazott ún. nyílt
forráskódú technológiáknak köszönhetõen az
adófizetõknek költségnövekedést nem, sõt
csökkenést jelent.

Az új rendszer használatával Magyarország
gazdasági és társadalmi életérõl mintegy 68 fé-
le szakterületen keresztül több mint 800 homo-
gén adatkör áll ingyenesen felhasználóink ren-
delkezésére. 
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A lekérdezett táblázatokat lehetõség van di-
namikusan átszerkeszteni, azaz kiválasztani,
hogy a táblázat oszlopában milyen dimenziók
és azoknak mely értékkészlete szerepeljen. 
A dimenziókon belül lehetõség van szóegye-
zés, hierarchiaszint és család szerinti keresés-
re, ábécé szerinti növekvõ és csökkenõ ren-
dezésre, üres sorok elrejtésére, statisztikai 
mutatók összehasonlítására, a táblázat menté-
sére, ill. pdf és excel formátumban történõ ex-
portálására.

Legnépszerûbb adatköreinket az alábbiak:
1. Területi statisztika – Éves településstatiszti-
kai adatok, 2. Külkereskedelem – Termékszin-
tû adatok MKN szerint, 3. Népesség száma,
összetétele – Mikrocenzus népességadatai tele-
pülés jogállásonként , 4. Intézményi munka-
ügy – Területi munkaügyi adatok, 5. Fogyasz-
tói árak – Fogyasztói árindex termék- és szol-
gáltatáscsoportok szerint, 6. Termékstatisztika
– Ipari termékek és szolgáltatások éves terme-
lése, 7. Intézményi munkaügy – Nemzetgazda-
ság munkaügyi adatai, 8. Fogyasztói árak – Fo-
gyasztói árindex termék- és szolgáltatáscso-
portok szerint, havi, 9. Szálláshely-szolgáltatás
– Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma,
10. Intézményi munkaügy – Versenyszféra
adatai.

Az alkalmazásból közvetlenül elérhetõ a
KSH metainformációs fejezete, melybõl meg-
ismerhetjük egy adott statisztika elkészítésé-
nek törvényi és szakmai hátterét, ill. ugyanígy
elérhetõ az interaktív térképészeti rendszer is,
melynek segítségével adatköreinket elõre elké-
szített térképeken is megnézhetjük.

A Tájékoztatási adatbázis platform-
független, Microsoft Windows, Apple
Machintos és Linux operációs rendszereken is
mûködik. Futtatásához egy böngészõn kívül
semmilyen segédprogram nem szükséges, és
az összes ismert verziót támogatja (Microsoft
Internet Explorer, Apple Safari, Google
Chrome, Opera Software Opera, Mozilla
Firefox).

Az adatbázis a KSH honlapján érhetõ el a
Tájékoztatási adatbázis menüpont alatt. A Sú-
góból letölthetõ a felhasználói kézikönyv,
mely ismerteti a felhasználók rendelkezésére
álló összes keresési lehetõséget. 

A két adatbázis együttes tartalma jól lefedi a
statisztikai adatok, grafikonok iránti olvasói
igényeket, a megújult, felhasználóbarát felüle-
teknek köszönhetõen kevesebb gondot okoz
majd az adatok lekérdezése – mind a könyvtá-
rosok, mind a felhasználók számára. ■
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Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
és az Országos Széchényi
Könyvtár digitalizálási projektje

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és az Országos
Széchényi Könyvtár között már 2004 óta fo-
lyamatos az együttmûködés a digitalizálás te-
rén is. A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon
négy kötete (http://mek.oszk.hu/03600/03628)
és Jakab Elek hatalmas mûve Kolozsvár törté-
netérõl (http://mek.oszk.hu/06200/06278) vol-
tak az elsõ kísérletek. Az Erdélyi Múzeum-
Egyesület 150 éves évfordulója alkalmával a
két intézmény hagyományos együttmûködésé-
re alapozva 2008-ban pályázatot nyújtott be a
Nemzeti Kulturális Alaphoz. A pályázat egyik
fõ célja volt, hogy az EME összes kiadványa
digitálisan megjelenjen az interneten. Elõször

bibliográfiák alapján és könyvtári kutatómun-
kával összeállt a digitalizálandó anyagok listá-
ja. A digitalizálás az Országos Széchényi
Könyvtár digitalizáló mûhelyében történt.
Képfeldolgozás és karakterfelismertetés
(OCR) után az eredeti tipográfiai képet és ke-
reshetõ szöveget is õrzõ formátumban (PDF)
kerülnek az internetre a kiadványok. A digita-
lizált oldalak száma eléri a hatvanötezret. 
A szerzõdés értelmében a digitális másolatok
közül a könyveket a Magyar Elektronikus
Könyvtár (MEK – http://mek.oszk.hu), az idõ-
szaki kiadványokat az Elektronikus Periodika
Archívum és Adattár (http://epa.oszk.hu) szol-
gáltatja a könyvtári szempontok figyelembe-
vételével. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület
Adattára (http://www.eme.ro) nyújtja a legát-
fogóbb, az intézményi szempontokhoz igazo-
dó szolgáltatást. ■
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A Bayer és a UNEP (az ENSZ Környezetvé-
delmi Programja) immár hatodik alkalommal
hirdette meg közös fotópályázatát, melynek
központi témaköre a klímaváltozás.
A „Nézz szembe a tényekkel!” felkiáltás-
sal útjára indított klímavédelmi fotópályá-
zat célja felhívni az emberek figyelmét a
klímavédelem fontosságára, és szembesí-
teni õket azzal a ténnyel, hogy többé nem
hunyhatunk szemet a klímaváltozás felett,
tennünk kell a megállításáért annak érde-
kében, hogy a jövõ generáció számára
megõrizzük környezetünket jelenlegi for-
májában. 

2007-ben a Bayer kidolgozta egyedülálló
klímaprogramját, melynek keretében a válla-
lat az elkövetkezõ három évben egymilliárd
eurót költ a klímavédelemmel kapcsolatos ku-
tatásokra. Klímavédelmi programjának része
a gyermekrajz-pályázat, illetve a klímavédel-
mi fotópályázat is, melyeknek célja a témával
kapcsolatos ismeretterjesztés, figyelemfelkel-
tés, aktivizálás.

Idén a következõ két témakörben lehetett
nevezni a fotópályázatra: 

1. Klímakörkép kategória - az ember éghaj-
latra és a környezetre gyakorolt pozitív vagy
negatív hatásának ábrázolása.

2. A természet szépsége kategóriába olyan
fotókat várt a szervezõ, melyek a még érintet-
len, környezetkárosító hatásoktól mentes ter-
mészet szépségét mutatják be.

2009-ben több mint kétezer alkotás érke-
zett be a fotópályázatra, ami azt jelzi, hogy
egyre többen foglalkoznak a klímaváltozás
kérdésével, érzik érintettnek magukat és sze-
retnének aktívan részt is venni a klímaváltozás
elleni küzdelemben.

A pályázaton részt vehetett minden amatõr
és hivatásos - Magyarországon élõ és alkotó -
fotográfus. Idén elsõ alkalommal a pályázók
online tölthették fel alkotásaikat a www.nez-
zszembeatenyekkel.hu pályázati oldalra. 
A zsûrizés élõben zajlott, és ezeregyszázan
követték figyelemmel a www.fotoklikk.hu
weboldalon. 

A zsûri komoly feladattal nézett szembe, mi-
kor a már évek óta igen magas színvonalú pályá-
zat több mint kétezer beérkezett anyaga közül ki-
választotta azt a 27 képet, melyeket szeptember
1. és szeptember 26. között az Országos Széche-
nyi Könyvtárban lehet megtekinteni.

A kiállításról, valamint a Bayer Klímaprog-
ramról további információ a www.bayer.com
vagy a www.nezzszembeatenyekkel.hu olda-
lon található.

Bayer klímavédelmi fotópályázat 2009



Megjelent A könyvtári rendszer stratégiai fej-
lesztése címû sorozat negyedik kötete. Az ed-
digi aktuális témakörök (ODR, KSZR) mellett
most a könyvtári szakfelügyeletrõl olvasha-
tunk áttekintést, mégpedig az újraindítás elsõ,
talán legnehezebb, de mindenképp reménytel-
jes idõszakáról, 2002-tõl 2008-ig. Az Oktatási
és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztálya
kitartó következetességgel igyekszik a szakmai
irányítás és rendszerfejlesztés tevékenységi te-
rületeit az 1997-es keretjellegû könyvtári tör-
vény, továbbá stratégiai tervei által kijelölt
úton tartani. Tízegynéhány évnyi távlatból
visszatekintve tucatnyi jogszabály, sikeres for-
rásallokáció, más kormányzati területekkel 
való együttmûködés, szakmai konszenzussal
elindított fejlesztés, továbbá a széles körû nyil-
vánosság igénye jellemzi ezt az idõszakot. Idõ-
szerû tehát annak vizsgálata, hogy hova is ju-
tottunk. 

A könyvtári szakfelügyeletrõl címû kötetben
közölt dolgozatok a szakfelügyeletnek mint az
ágazati irányítás eszközének vizsgálatával ke-
resik a választ erre a kérdésre. A hétköznapok-
ban azt látjuk, viaskodunk még megoldatlan
problémákkal, miközben már újak is versenge-
nek figyelemért és erõforrásokért. Azért is la-
poztam kíváncsian a szakmai nyilvánosság és
számvetés legújabb leltárját, hogy a szakfel-
ügyelet nézõpontjain keresztül láthassam a ha-
zai könyvtári rendszer különbözõ típusú
könyvtárait. A kötet elemzéseit, tanulmányait
az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a
Könyvtári Intézet munkatársai, továbbá a gya-
korlatban tevékenykedõ szakfelügyelõk készí-
tették. A kötetnek elsõ látásra is érdeme, hogy
nem egy könyvtártípusra szorítkozik, hanem
az általános áttekintés mellett települési és is-
kolai könyvtári, múzeumi, felsõoktatási és
egyházi területekre is kiterjed.

Skaliczki Judit rövid bevezetõjében az ága-
zati irányítás feladatkörét áttekintve felvázolja
azt a társadalmi környezetet, amely szükséges-
sé tette a rendszerváltáskor megszûnt szakfel-
ügyelet újraindítását. Sorra veszi azokat a
problémákat, amelyek megoldásában a szak-
mai irányítás és a könyvtárak menedzsmentje
fontos szerepet, mondhatni küldetést szánt a
szakfelügyeletnek. A kötet céljaként azt jelöli
meg, hogy számot adjon a szakfelügyelet meg-
szervezésérõl, továbbá az elvégzett vizsgála-
tokról, amelyek stratégiák és koncepciók 
kimunkálásához adnak alapot. Ezt követõen

olvashatjuk a 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rende-
letet, majd Kopcsay Ágnes írását a könyvtári
szakfelügyelet elindításáról, ügymenetérõl, a
minisztérium és a szakfelügyelõk feladatairól.
A minõségelvû szakfelügyelet elõkészítésérõl
és bevezetésérõl Zalainé Kovács Éva készített
írást, a városi könyvtárakat érintõ 2005-ös kí-
sérleti projekttõl kezdve, a vizsgálat témaköre-
inek indokolásán át, az eddigi vizsgálatok ta-
pasztalatainak elemzéséig. 

A regisztrált problémák plasztikusan elénk
tárják a hazai könyvtárak állapotát, és a megol-
dandó számos feladatot. Kopcsay Ágnes átfo-
gó és alapos tanulmányában a települési
könyvtárakban 2002 és 2008 között elvégzett
szakfelügyeleti vizsgálatok mérlegét vonja
meg. Írásából megtudjuk, hogy a kezdetkor
megbízott megyei vezetõ szakfelügyelõk közül
11 még mindig ellátja a feladatot, a Könyvtári
Intézet akkreditált tanfolyamain 84 szakértõi
engedéllyel rendelkezõ kolléga végzett, vagyis
nincs szakemberhiány. De ennek ismeretében
is imponálóan nagy számban, 2739 vizsgálat-
tal kaptak objektív tájékoztatást a fenntartók és
az ágazati irányítás a vizsgált intézmény, szol-
gáltatóhely állapotáról, a könyvtárosok pedig
értékelést az általuk nyújtott szolgáltatásokról.
Kopcsay megfogalmazza azokat a kritériumo-
kat is, amelyek feltétlenül elváratnak egy jó
szakfelügyeleti és utóvizsgálati jelentéstõl.
Foglalkozik a könyvtár mint intézmény vagy
szolgáltatóhely státus körül kialakult anomáli-
ával, a nyilvános könyvtárak jegyzéke, a szak-
felügyelet és a mozgókönyvtári normatíva vi-
szonyrendszerében. Így legalább az érdeklõdõ
jövõbeli könyvtárosok magyarázatot találnak
majd a kistelepülési könyvtárak listán megtett
vándorlására. Az eredmények között felsorolt
tények közül feltétlenül szeretném kiemelni
azt a pozitív hozadékot, amely együttmûködés-
ben, tapasztalatszerzésben a más megyékbõl
jövõ szakfelügyelõk révén elõállt! A „másik
nézõpont” nem csupán a vizsgált könyvtár ér-
tékelésében eredményez igazságosabb ítéletet,
hanem a saját intézményben meglátható dol-
gokra is fogékonnyá tesz. Csak igazolni tudom
Kopcsay másik következtetését is, nevezetesen
azt, hogy a szakfelügyelet ráirányította a fenn-
tartók figyelmét könyvtáraikra. Ismét „bebizo-
nyosodott, hogy a kulturális területekre ország-
szerte jellemzõ forráshiány mellett a könyvtári
ellátás színvonala nagymértékben attól is függ,
hogy a fenntartó mennyire tartja ezt fontos-
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nak.” A recenzens saját tapasztalatból még
hozzáteheti, hogy sajnos szakfelügyeleti esz-
közökkel sem írható felül sok esetben ezen ál-
lítás.

Az országos áttekintést követõen két me-
gyébõl (Heves: Tõzsér Istvánné Géczi Andrea
és Gyõr-Moson-Sopron: Horváth József) ka-
punk területi áttekintést, értékelést és haszno-
sítható gyakorlati, módszerbeli iniciatívákat.
Külön is szeretném kiemelni Horváth József
közlésmódszerét. Dolgozatában kimerítõ jegy-
zetanyaggal törekszik a lehetõ legteljesebb
pontosságra, mind történeti-kronológiai, mind
filológiai értelemben.

A közkönyvtári blokkot az egyházi és feleke-
zeti könyvtárak, a felsõoktatási intézmények
könyvtárai, majd az iskolai könyvtárak szakfel-
ügyeleti vizsgálatainak összegzõ elemzése kö-
veti. Ásványi Ilona széles körû tájékozottsággal
mutatja be az egyházi könyvtárak sajátos hely-
zetét, a rendszerváltás után új fordulatot vett
fejlõdésképességüket, melyhez inspirálóként a
2006-ban megkezdett vizsgálatok is hozzájá-
rultak. Fontosnak tartja, hogy a többi könyvtár-
típussal való összehasonlíthatóságukkal ez a
különleges könyvtárcsoport igazolni tudja,
hogy gyûjteményei nem csupán könyvmúze-
umként „képesek megtalálni helyüket a magyar
könyvtári rendszerben”.

Huszár Ernõné a felsõoktatási intézmények
könyvtáraiban 2007–2008-ban végzett vizsgá-
latok tapasztalatairól számol be, koncepciózu-
san, tanulságosan. Mondhatni, ez az intézmé-
nyi kör is külön világ, jellemzõ problémáit
csak azok ismerik, akik benne dolgoznak. Az
elmúlt két évtizedben mûködési feltételeik,
szervezeti formáik jelentõsen változtak. Alulfi-
nanszírozottsággal küszködnek, miközben tu-
dományos igényû szakirodalom- és informá-
cióellátást kellene biztosítaniuk. A kiválasztott
31 könyvtárban elvégzett vizsgálat elsõdleges
célja az volt, hogy megállapítsák, hogyan ha-
tottak a környezeti változások a mûködési fel-
tételekre. A szakfelügyelet sokféle variánssal
szembesült, de általánosítható következtetése-
ket is megfogalmazott. A dolgozat rendkívül
tanulságos és informatív olvasmány.

Nem tudom, mások hogy vannak vele, ma-
gam önkritikusan megállapíthatom, hogy a ha-
zai múzeumi könyvtárak helyzetérõl rendkívül
keveset tudok. Püski Anikó írásának segítségé-
vel most pótolható a lemaradás. A Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma múzeumi
osztálya szervezésében már 2000-tõl folytak
vizsgálatok, majd 2007-tõl már az egységes
könyvtári szakfelügyelet keretében folytató-
dott a munka. A feltárt problémák közül csak
néhányat említek: a múzeumi könyvtárak sze-
mélyzeti gondokkal küzdenek, 2005-tõl ve-
szélybe kerültek a szerzeményezési keretek, a

katalógusok retrospektív konverziója lassan
halad. Vannak viszont jó kezdeményezések
megyei és városi könyvtárakkal összehangolt
gyûjteményfejlesztésre, közös adatbázis-épí-
tésre. És fõként biztató, hogy vannak remény-
teljes kísérletek összefogásra, mint például a
virtuális múzeumi könyvtár létrehozását célzó
Szinkrón fórum, vagy a 2007-ben a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete keretében létrejött
Múzeumi Könyvtári Szekció.

Dömsödy Andrea az iskolai könyvtári szak-
felügyelet 2002 és 2008 közötti vizsgálatairól
ad számot. Dolgozata bemutatja a témakör tel-
jes problématörténetét, a jogszabályi hátteret,
az egyes vizsgálatok menetét. Soraiból egyér-
telmûvé válik az, amit sejteni lehetett. Nem is
egyszerû dolog iskolai könyvtári szakfelügye-
lõvé válni! A vizsgálandó gyûjtemények nagy
számához képest (3434) csekély, mindössze 26
a minden kritériumnak megfelelõ szakember.

Rendhagyó módon indult 2004-ben az isko-
lai könyvtárak szakfelügyelete: a fenntartók
maguk pályázhattak komplex ellenõrzésre. Ezt
követõen minden vizsgálati évben változtak a
kiválasztás kritériumai. A dolgozatban 359
vizsgálat alapján, kiemelt szempontok mentén
kapunk képet az eredményekrõl. Tanulságos
megállapítása, hogy „a könyvtárostanár nem-
csak jobb feltételek közt tud kiemelkedõ telje-
sítményt, kiemelkedõ munkát végezni”.

Érdekes kísérlet a szakfelügyeletei vizsgála-
ti kérdõívek, utóvizsgálati jelentések másod-
elemzése. Ládi László és Fehér Miklós arra
vállalkozott, hogy néhány kiemelt szempont
szerint vallatóra fogja a rendelkezésre álló do-
kumentációt. 2795 alapkérdõívbõl dolgoztak, a
minõségi vizsgálatokból 178-at elemeztek, 
a 981 utóvizsgálatról mintavétellel, 131 jelen-
tést felhasználva készítettek áttekintést. Táblá-
zataikból számomra az bír újdonságértékkel,
hogy eltérõ típusú könyvtárakat egymás mellé
helyezve adnak áttekintõ képet és fogalmaznak
meg feladatokat a kiválasztott dimenziókban.
Különösen beszédes üzenet a múzeumi könyv-
tárak sok dimenzióban kimutatott hátrányos
helyzete. Jó lenne, ha a fenntartók és a remél-
hetõ pályázatok segítségével a szakmapolitika
mielõbb változtatni tudna ezen a helyzeten.
Sajnálom, hogy a települési könyvtárak cso-
portképzésével elrejtik a valóságos könyvtárak
(a szakfelügyelet eddigi történetében jellemzõ-
en városi gyûjteményekrõl lehet szó) erényeit
azzal, hogy adataikat együtt elemzik a szolgál-
tatóhelyekével. Igaz, a torzítás tényét az ODR-
használat elemzésénél maguk is elismerik. Így
fordulhat elõ például, hogy a nyitvatartási idõ-
re kimutatott 12,2 óra települési könyvtári át-
lag semmiképp sem tudja minõsíteni a jelenle-
gi helyzetet, hisz a szolgálandó közönség
nagyságrendjéhez viszonyítva kaphatunk csak
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beszédes adatot a rendelkezésre állásról. Ezt a
fejezetet olvasva egy nehezen értelmezhetõ kö-
vetkeztetés is elgondolkodtatott. Az integrált
rendszerek használata kapcsán azt olvashatjuk
a 90. oldalon, hogy „a szolgáltató könyvtár a
szolgáltatásával párhuzamosan a rendszert is
biztosítja a szolgáltatóhely számára”. Saját ta-
pasztalataim szerint még egyáltalán nem általá-
nos, hogy a szolgáltatóhelyek szoftvert hasz-
nálnának ügyvitelükre. Katalógusukat azonban
valóban egyre teljesebben szolgáltatják online
módon a szolgáltató központok, ahogy az elem-
zésben erre utalás is történik. Az utóvizsgálati
elemzésekbõl megtudható, hogy az elvégzett
szakfelügyeleti munka 70%-ban eredményes-
nek mondható, mert a feltárt hiányosságok igen
jelentõs részét felszámolták. Ezen örömteli
tényhez kapcsolódva ugyanakkor hiányérze-
tünk is támadhat. Vajon mi történt a maradék
30%-ban? Jó lett volna olvasni arról is, hogy
történtek-e és milyen intézkedések a miniszté-
rium részérõl az ismételten problémásként leírt
könyvtárak esetében. Sajnálom, hogy ilyen
esetleírásra nem került sor.

A tanulmányok után a kötet függelékében
mintákat olvashatunk az egy-egy területen
megvalósított vizsgálatok dokumentumaiból.

A kötetet minden szakmabelinek ajánlom
olvasásra. Úgy vélem, a közölt dolgozatok
nem csupán a vizsgálatokról, az egyes könyv-
tártípus-csoportok mûködésérõl, jelenlegi
eredményeirõl, problémáiról szólnak, hanem
képesek egységében láttatni a hazai könyvtár-
ügyet. Kiváló alapozás a távlatos feladatkijelö-
léshez, az elkerülhetetlen erõteljesebb koope-
ráció szükségességének megértéséhez. Végül,
egy nem lebecsülendõ érzületi üzenet: több
szerzõ egybehangzó véleménye megerõsíti,
hogy mennyire fontos a könyvtárak számára
autentikus véleményt kapni munkájukról, hogy
milyen nagy a kívülrõl jövõ minõsítés presz-
tízsértéke, következésképpen fenntartót moti-
váló ereje. ■

Arról, hogy Mák Ferenc a helytörténetírást 
tekinti a számára legfontosabb tudományterü-
letnek, már legalább tíz éve fogalmuk lehet
azoknak is, akik e tárgykörben közreadott elsõ
dolgozatait nem olvasták. Mák két részletes
összefoglaló tanulmányt tett közzé akkoriban a
nyolcvanas évek közepétõl – eredetileg kény-
szerbõl – helytörténeti kutatásokba kezdõ
Koncsol Lászlónak a közép-európai politikai
fordulatok után útjára indított Csallóközi Kis-
könyvtár címû sorozatáról. Mindkettõ 1998-
ban jelent meg; a terjedelmesebbik a pozsonyi
Kalligram folyóiratban (melynek kiadója máig
gondozza Koncsol sorozatát) – fõcíme: „Ki ha-
zája mûvelõdését elõmozdítja” –, a másik,
melynek fõcímébõl – A kishaza oltalma – logi-
kusan lehet következtetni Máknak az egész
szakterülethez való viszonyára, arra, hogy mek-
kora jelentõséget tulajdonít neki, a budapesti
Honismeretben. Az elsõ tanulmányban utalt ar-
ra, hogy az 1990-es évek kezdetétõl a magyar
kisebbségek körében egyre határozottabb a
múlt megismerésének, „a történelmi örökség

újbóli számbavételének és visszaperlésének”
szándéka. Azt, hogy ez valóban korigény, azzal
támasztotta alá, hogy „szinte egy idõben szök-
kent szárba a régió-, illetve a helytörténetírás 
a Felvidéken és a Délvidéken, Erdélyben és a
Muravidéken, Kárpátalján és a Drávaszögben”.
S mindegyik közösségnek „szinte hamvaiból
kell újjáélesztenie a történettudományt és a tör-
ténetírást, meg kell teremtenie a tudomány 
intézményes hátterét, [...] levéltárakat és
könyvtárakat kell részben felkutatnia, részben
újrateremtenie, szétszórt és töredezett részeibõl
újra egésszé formálnia”. Azt, hogy e feladat ta-
lán éppen Mák Ferenc szülõföldjén a legége-
tõbb, nyilván nem szükséges bizonygatni azok
elõtt, akik emlékeznek a széthulló Jugoszláviá-
ban elkövetett népirtásokra, akik legalább ké-
pen, filmen látták a szétlõtt templomokat vagy
az akkoriban több irányba – így Magyarország-
ra is – menekültek népvándorlásnyi áradatát.

Persze mifelénk egyre többen egyre keve-
sebb dologra emlékeznek a múltból; Mák mun-
kájának is részben ez a felismerés áll a hátteré-

A könyvtári szakfelügyeletrõl. Tájékozta-
tó a 2002–2008 közötti szakfelügyeleti
vizsgálatok eredményeirõl. 
Szerk.: Richlich Ilona. Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium. Kiad. a Könyvtári In-
tézet, 2009.)

„Az otthonkeresések kora" - bibliográfiai adatokkal

✒✒    Filep Tamás Gusztáv

34 Könyvtári Levelezõ/ lap • 2009. szeptember



ben. Húsz éve kezdte gyûjteni a délvidéki ma-
gyarok településterületére vonatkozó történeti
és honismereti források adatait. Szemléletében
két szempont került egymás mellé: a kisebbsé-
gi közösség öntudatosításáé az egyik. Annak a
célnak az elõsegítése, hogy a saját történelmük
megismerését céltalan foglalkozásnak vélõ,
még ott lakó magyarok, illetve általában a ma-
gyarok, akikben igen erõs a hajlam, hogy le-
mondjanak az utódállamokhoz került területek
mûvelõdéstörténetének megismerésérõl – egy-
kori településterületeink közül a Délvidék ép-
pen az általunk legkevésbé ismertek közé tarto-
zik –, szellemi értelemben ismét birtokukba 
vegyék a tájat. A másik szempont a múltra vo-
natkozó ismeretek tudományos rendezéséé. 
A kettõ sok esetben kizárja egymást, s nemegy-
szer gyõz a közvetlen napi érdek a tudomány
fölött. Mák – noha a kötethez írt elõszavából s
más dolgozataiból is arra következtethetünk,
hogy személy szerint az elsõ közelítési módot
is jogosnak tartja – képletesen és fizikai mivol-
tában egyaránt súlyos munkájában mindvégig a
másodikat követi fõ irányelvként. Az elõ- és
utószón kívül – melyben a személyes indíttatás
indoklásán kívül a délvidéki helytörténetírás
majdnem két évszázadának (a XVIII. század
második harmadában mutatta föl elsõ eredmé-
nyeit, ragyogó, sok esetben a késõbb nyitó dél-
szláv tudományos életeket is inspiráló teljesít-
ményei fûzõdnek a XIX. századhoz, az
1918–1919-es megszállás viszont részben meg-
szüntette, illetve igen szûk határok közé szorí-
totta) alfejezetekre osztott, vázlatos története is
benne foglaltatik –, a fõleg korabeli nyomtatvá-
nyokból vett illusztrációkon, a vizsgált terület
településeirõl, földrajzi helyeirõl, az ott élõk
életformáiról, történelmi, közéleti személyisé-
gekrõl, politikusokról, tudósokról rendszerint a
XIX. században készült fekete-fehér vagy szí-
nes metszetekrõl, rajzokról, könyvcímlapokról
készült s a kiadvány esztétikai értékét növelõ
reprodukciókon kívül nincs is más a könyvé-
ben, mint adat és idézet. 

A bevezetõbõl vett passzus viszont az elsõ
szempontnak a szerzõ számára való fontosságát
is érthetõvé teszi: „A délvidéki magyar ember
mondhatja, hogy bántották, hogy az olykor ma
is rátörõ rémülete során még mindig a sarkában
ég a menekülés fájdalma – senki sem hisz neki.
Beszéljen apáink szótlanságáról és a hallgatag

nagyszülõk riadt tekintetérõl – kétkedve néznek
az arcába. De járná csak végig a messzirõl ide-
tévedt idegen a gazzal felvert vasútjainkat, ke-
resné csak a déli tájakra jellemzõ, bõven termõ
kerteket, kutatná csak a nyárillatú réteket és 
kaszálókat, próbálná meglesni a júniusi kérész-
rajzást – halott tájat fog találni mindenütt, gaz-
dátlan vidéket, ahol tényleg kutyatej virít az 
elhagyott gyárudvaron.” Analógiás alapon való-
színûsíthetõ, hogy az effajta képeket az olvasók
egy része az újrealizmussal vagy az egzisztenci-
alizmussal hozza összefüggésbe, ha német vagy
francia szerzõk mûveiben találkozik vele; ha pe-
dig magyarokéban, akkor legyint rá. A recen-
zens sem híve annak, hogy csak a folytonos 
vereséget, a terebélyesedõ hiányt tegyük szóvá
– már csak azért sem, mert ezzel közvetetten
magunk is a belenyugvást népszerûsítjük. De
mindent, ami volt s ami van, regisztrálnunk
kell. Nem csupán a bevezetõben vázolt mai
helyzetrõl hiányosak az ismereteink, hanem a
török idõk utáni újratelepítés koráról is, nem
beszélve a középkor emlékeirõl – holott egykor
szinte mindenrõl született máig föllapozható
forrásszöveg. Mák Ferenc, aki ismeri a bibliog-
ráfiájába fölvett irodalom teljességét, nem csak
magukat az adatokat (pontosabban: szerepeltet
néhány olyan kiadványt is, amelyhez nem fért
hozzá, de hivatkozásokból ismeri õket), mára
talán a legjobb ismerõje lett a hajdanvolt egész-
nek. Azt az idõszakot, amelyben mûvén dolgo-
zott, az elõszóban így nevezi: „az otthonkeresé-
sek kora”. Könyve tételeit böngészve (is)
Wilhelm Windelband strasbourgi rektori be-
szédének passzusa jut eszembe: „A tudomány-
nak [...] úgy kell eljárnia, ahogy Goethe tett 
késõi öregkorában: gyûjteni, fölhalmozni min-
dent, aminek csak birtokába juthat, örülve a
gondolatnak, hogy semmit sem mulaszt el ab-
ból, amit valamikor fölhasználhatna, s a biza-
lomnak, hogy a következõ nemzedékek munká-
ja, amennyiben a hagyomány külsõ véletlenei
nem befolyásolják, egy nagy rosta módjára a
használhatót megõrzi s a hasznavehetetlent el-
ejti.” Ez a most tárgyalt, részben csak látszólag
válogatott bibliográfiára is érvényes. 

Mák Ferenc nevét fõképp a volt Jugoszlávia
magyarságának irodalmi, eszmetörténeti vonat-
kozásairól (például egy a horvátországi magya-
rokról szóló összefoglaló tanulmányából), vala-
mint ugyanennek a területnek a helytörténeti
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kérdéseirõl írt tanulmányai révén ismerhetjük –
az utóbbi tárgykörben született néhány dolgo-
zatának adatait bibliográfiájába is fölvette. Az
Új magyar irodalmi lexikon még kritikusként
tartja számon, s mûvei közül csak az egyik esz-
székötetét adja meg. A vonatkozó lexikon-szó-
cikk szerint 1956-ban született Óbecsén, az 
újvidéki egyetemre járt, magyar szakra, 1970
és 1980 között tanár volt szülõvárosában, majd
újságíró az újvidéki Magyar Szónál, végül a
szabadkai városi könyvtár munkatársa. 1989-
tõl él Magyarországon, elõbb Kecskeméten,
ahol munkatársa volt a Forrásnak, majd a fõvá-
rosban, ahol a Határon Túli Magyarok Hivatalá-
ban dolgozott. A lexikon itt még jelen idõben
fogalmaz, mi már tudjuk, hogy a hivatal – nem
mintha munkáját szakszerûtlenül végezte volna,
éves összefoglaló jelentései ismeretei pontossá-
gáról tanúskodnak – a most regnáló kormányok
idején megszabadult tõle. Ennek, bármily fur-
csán hangzik is, volt tudományos hozadéka: 
továbbfolytathatta a cédulázást, végül befejez-
hette rég tervezett munkáját. Az utóbbi hóna-
pokban, Vajda Gábor alapító szerkesztõ halála
után, fõ- és felelõs szerkesztõje lett a délvidéki
magyarság közéleti folyóiratának, az Aracsnak,
mely arról a nevezetes pusztatemplomromról
kapta a nevét, amely körül minden elpusztult,
minden élet megszûnt a török idõkben, amely a
délvidéki magyar életet sokak szemében szim-
bolizálja, s amelynek irodalmát Mák szintén
szerepelteti munkájában.

A most végre kiadott könyv látszatra 7051 té-
telt tartalmaz (nem pusztán a helytörténetírásból;
a könyvben talán mindem történeti diszciplína
képviselve van). Valójában többet, egyrészt mert
a szerzõ, amint azt munkája „szépséghibájaként”
maga említi, egy helyütt elvétette a számozást,
ugyanakkor a nyomdai munkálatok elhúzódása
okán azonos szám alatt, a, b, c betûkkel kiegé-
szítve jelölésüket, egyre több újabb dokumentu-
mot is fölvett a bibliográfiába, másrészt azért,
mert az elsõ, Források címû részbe – alegységei:
Bibliográfiák; Repertóriumok; Helységnevek
forrása; helynévtárak; Forrásmunkák – besorolt
általános kiadványokat, a forrásmunkák közé so-
roltak kivételével, nem is számozta. Ebben az
egységben szerepelnek az általános történeti,
mûvelõdéstörténeti források is – Petrik Géza,
Szinnyei munkái, a „Hóman–Szekfû”, Csánki
Dezsõ alapmûve és még tucatnyi más. 

A második, Társadalomtörténet címû fõrész
a következõ egységekre tagolódik: Vármegyék
és a Magyar Korona csatolt déli területei; Táj-
történet; Néprajz; Történelem; Társnépek és
társnemzetek a Délvidéken; Egyháztörténet.
Ezek közül az elsõben a történelem  folyamán
végig fönnálltakon kívül az elpusztult, illetve a
nehezen azonosítható határok között fönnállt
déli vármegyék és egyéb közigazgatási egysé-
gek – Keve, Valkó vármegyék, Macsói Bánság
– irodalma is ott van, továbbá azoké, amelyek-
nek csak kis töredékei kerültek az elsõ világhá-
ború után létrehozott Jugoszláviához, illetve
amelyek nem tartoztak a Magyar Királysághoz,
csak a Magyar Birodalomhoz. Külön címszó-
ként szerepel például Fiume és Szlavónia/
Horvát-Szlavónország. A Tájtörténet címû rész-
ben olyan, jellegre, kiterjedésre eltérõ területek
kapnak külön címet, mint például Ada-Kaleh,
az Adria, Alduna, Alföld, Delibláti-homok-
puszta, a Duna és Tisza vagy például a török
idõk utáni újratelepítést követõen a terület arcu-
latát, kereskedelmét, s nyilván mezõgazdasági
teljesítõképességét is megváltoztató Ferenc-
csatorna, tehát azok az egységek, amelyeket a
felsorakoztatott tételek szerint valamiképpen 
a szakirodalom is elkülönít. A vasút címszó
nyilván a vasútépítés helytörténet-alakító, a vá-
rosok fontossági sorrendjének megváltoztatásá-
val új központokat kialakító s a terület etnikai
arculatát is megváltoztató szerepe miatt került a
könyv e részébe, de van itt Délvidék címszó is,
amely elméletileg a déli magyar településterü-
let nagy részét felöleli. Azt, hogy az átfedéseket
sikerült-e kiszûrni, pusztán a bibliográfiában
szereplõ címek alapján aligha tudja eldönteni
az olvasó. A recenzens azonban ennek garanci-
áját látja abban is, hogy a munka szakmai 
tanácsadójaként Pastyik László neve van föl-
tüntetve a könyvben, s abban is, hogy a több
tárgykör szempontjából is érdemleges munkák-
ra keresztutalások hívják föl a figyelmet. Tény,
hogy az említett Délvidék címszó alatt egész
könyvtárnyi, a kisebbségi tudományossághoz
tartozó cím szerepel: úgy látom, zömében itt
van – a történeti rész Vajdaság, a vajdasági (ju-
goszláviai magyarság) név alá soroltak mellett
– a kisebbségi közösség történetével, talán
többségében a két világháború közötti korsza-
kával foglalkozó általános szakirodalom.
(Nincs tér itt annak taglalására, hogy a Délvi-
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dék és a Vajdaság nevek használatából milyen
terminológiai problémák adódnak – e kérdé-
sekre magyarázatot kapunk részben az elõszó-
ból, részben az utóbbi fejezet elé kiemelt citá-
tumokból.)

A tájtörténet néprajzi alfejezete nincs tárgy-
körök között fölosztva, az ide besorolt anyag az
erdélyi és a felvidéki szakirodalomhoz viszo-
nyítva tételszám szerint szegényesnek tûnik föl.
A Történelem fõcímû egység látszólag önké-
nyes, ám valójában meghatározó témakörök
alapján tagolódik – itt is csak példákat említve:
Bukovinai székelyek, Emlékírók, 1848–1849,
Határõrvidék, Magyar Párt, Megtorlás/razzia. 
A társnépek közül az összefoglaló munkák után
alegységek jutnak a bunyevácoknak/sokácok-
nak, a horvátoknak, a németeknek (sváboknak),
a ruszinoknak, a szlovákoknak, s a leggazda-
gabb természetesen a szerbeknek; az egyes tele-
pülések kapcsán az adatokban vagy az eléjük 
kiemelt idézetekben gyakran találunk örmé-
nyekre, zsidókra, cigányokra vonatkozó utalá-
sokat. Az egyháztörténeti rész a néprajzihoz 
hasonlóan szintén osztatlan, egymás után követ-
keznek az egyes egyházakra, illetve felekeze-
tekre vonatkozó munkák.  

A bibliográfiának majdnem a felét teszi ki a
települések, pontosabban a helynevek szerint
csoportosított anyag: „Az eddig elvégzett mun-
kám nyomán világosan kirajzolódott a számom-
ra, hogy a település az a történelmi reália, léte-
zõ, értékelhetõ és leírható képzõdmény, amely
az idõk során maga köré szervezte az életet,
ezért a legfõbb rendszerteremtõ és rendszerszer-
vezõ erõvel bír.” E felosztásban a városok, fal-
vak mellett puszták, tanyák, tó, hegy, egykor
történelmi szerepet betöltött épületek – várak,
monostorok – maradványai, kegyhelyek is sze-
repelnek. Az e címszavak alatt sorakozó szöve-
gek, éppúgy, mint a második rész nagyobb egy-
ségei, néhány kivétellel két részbõl épülnek föl:
magukból a bibliográfiai tételekbõl, s elõttük a
szakirodalomból választott, a helység egykori
pontos statisztikai adatait rögzítõ vagy története
néhány fontos vonását, esetleg egy-egy sorsdön-
tõ eseményét elbeszélõ, a helyi lakosság erede-
tét vagy valamely jellegzetességét leíró citátum-
ból. Szerzõik „skálája” a statisztikus Fényes
Elektõl a klasszikus útleírások szerzõin – gróf
Hofmannsegg, gróf Teleki Domokos – a koráb-
ban ismeretlen nevû vallomástevõkig terjed. 

A közelmúlt „tájkutatói” közül Kalapis Zoltán-
tól származnak a talán leginformatívabb szöveg-
részek, a legérzékletesebbeket a délvidéki szép-
próza és esszéirodalom klasszikusától, Herceg
Jánostól választotta a bibliográfia összeállítója.
Ezekbõl a szemelvényekbõl a táj(ak), illetve
magyar közösségeik történetének ha nem is tel-
jes, kronologikus képe, de ezer színbõl összeál-
ló mozaikja épül ki. Van idézet a reneszánsz 
fõpapok koráról, a török idõkrõl, az újratelepí-
tésrõl, a szabadságharcról, a világháborúról, s
az 1944-es, a „felszabadítók” által elkövetett tö-
megmészárlásokról is. A bibliográfiai tételek
között pedig szép számmal akadunk olyanokra,
amelyek az utolsó, másfél évtizeddel korábbi
polgárháború helyi hatásaira utalnak.

A vizsgált források körét Mák Ferenc – nyil-
ván a teljesség igénye nélkül – kiterjesztette a
német és szláv, fõként persze délszláv anyagra is
– szemléletes példa erre, hogy a települések so-
rában például Apatinnál tucatnyi német mono-
gráfia mellett egyetlen magyar szerepel; nyilván
nem íródott több. Mák sok, az egykori Jugoszlá-
viához tartozó regionális központokra vonatkozó
forrás adatait is közli; ilyen központok például
Szeged és Temesvár. E városok teljes bibliográ-
fiája természetesen vaskos köteteket tenne ki,
ide nyilván az összefoglaló, a fontos helyi jel-
legzetességeket tárgyaló, illetve a régióra való
hatásokat rögzítõ könyvek és cikkek kerültek
be. Visszaállítva így az eredeti kapcsolatokat,
amelyeket a határok valóban mesterségesen
vágtak szét. Szintén korlátozott a magyar nyelv-
területhez sohasem tartozó települések forrásai-
nak föltüntetése – erre Zágráb a legjobb példa; a
város neve alatt mintegy alcímként föl van tün-
tetve: Zágrábi magyarok. Hadd hívjam föl a 
figyelmet egy olyan jelenségre is, amelyet az ol-
vasó – például a recenzens, elsõ közelítésben –
hiányosságnak fog(ott) föl: az Újvidékre és a
Szabadkára vonatkozó tételek aránytalanoknak
tûnnek – Szabadka javára. Ez az aránytalanság
azonban a valós állapotokat tükrözi: Szabadka
(hely)története összehasonlíthatatlanul földol-
gozottabb, mint Újvidéké, ráadásul az elõbbi-
nek már korábban is volt bibliográfiája, amely
lényegesen megkönnyítette a kutató munkáját. 

Mák Ferenc válogatott bibliográfiának neve-
zi könyvét. A területhez részlegesen vagy áttéte-
lesen kötõdõ címszavaknál valóban tudatos sze-
lekcióra következtethetünk, a „törzsterület” 

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2009. szeptember 37



vonatkozásában viszont Mák teljes gyûjtését
közreadta. Fölvette munkájába mindegyik,
1816–1817 és 2006 között megjelent, a témájá-
ba vágó s általa azonosított könyv adatait, mun-
kája végén pedig megtaláljuk a módszeresen
földolgozott harminc periodika listáját. Persze
más sajtótermékek közleményeit is földolgozta,
figyelmeztet viszont munkája hiányosságaira.
Nem szerepelnek nála a közgyûjteményekben
egyelõre hiába keresett iskolai évkönyvek és ka-
lendáriumok, és értelemszerûen nem dolgozhat-
ta föl a XX. századi magyar napilapokat. Ez
nem is egy embernek való feladat. Ha jól értem
erre utaló megjegyzését, a XIX. század hetvenes
és nyolcvanas éveitõl megjelenõ délvidéki heti-
és napilapok a tárgykörhöz tarozó közleménye-
inek összegyûjtését tekinti a következõ feladat-
nak. Nem tesz határozott ígéretet arra, hogy ezt
õ fogja elvégezni. De hogy részt fog venni 
benne, a recenzens bizonyosnak tartja. Nos,
mindezek következtében talán helyénvalóbb lett
volna a bibliográfiát „részleges”-nek nevezni,
válogatott helyett.   

Hadd szóljak még röviden az egyes címsza-
vakról. Alattuk általában két fõcsoportban – Mo-
nográfiák, illetve Cikkek, tanulmányok –, ábé-
cérendben követik egymást klasszikus szövegek
s adott esetben a legfrissebb hírlapi cikkek. Ott,
ahol sok tétel van egy-egy településrõl, tovább
osztódik az anyag, várostörténetre, mûvelõdési
hagyományokra, a település jeles személyisége-
irõl szóló vagy tõlük származó közleményekre.
Többszerzõs munkáknál, egy-egy fontosabb
egyéni tanulmánykötetnél cím (s ezáltal rend-
szerint téma) szerint is fölsoroltatnak az egyes
írások is. Mintegy „plusz szolgáltatásként” több
(nyilván a szerzõ által fontosabbnak ítélt) tétel-
nél ott szerepelnek a vonatkozó munkák kivál-
totta cikkeknek, hozzászólásoknak, a róluk írt
kritikáknak az adatai; a tárgy szempontjából kü-
lönösen fontos, elhunyt szerzõknél esetleg még
a nekrológok is – a recenzens erre Baranyai Jú-
lia nevénél figyelt föl. Még kéz-, illetve gépirat
is bekerült a bibliográfiába – ha hozzáférhetõ
(volt) valamely tudományos intézetben. (Így
utal Mák egy a Gyurcsány-kormány megszün-
tette Teleki László Alapítványnál õrzött,
Drávaszöggel kapcsolatos kéziratcsoportra –
nem tudom, mi lett ennek a sorsa a kisebbség-
kutatás e talán legfontosabb magyarországi in-
tézményének szétverése után – érdemes volna

próbát tenni, sikerült-e itthon elpusztítani azt,
ami a háborúból még megmaradt.) Sok olyan
cikk is felvétetett a bibliográfiába, amelynek
sem szerzõje, sem címe alapján nem következ-
tethetnénk a témájára, illetve a regionális kötõ-
déseire.

A monumentális munkából így, az elsõ át-
böngészés után – egy késõbbi, teljesebb kiadás-
ra is gondolva – két dolgot hiányol a recenzens.
A terjedelmes névmutató mellé elkélt volna egy
olyan helynévmutató, amely a kötetben szerep-
lõ összes névváltozatot tartalmazza, s hiányzik
egy olyan részletes, kihajtható térkép, ahol
minden név megtalálható, minden azonosítha-
tó. Nem lett volna hiábavaló a tényleg impo-
záns illusztrációk alatt föltüntetni a lelõhelyü-
ket is. A munka nyilván folytatható, szerepét
azonban így is be fogja tölteni. Annak, hogy öt-
ven év múlva az Országos Széchényi Könyvtár
szabadpolcáról levegyem ezt a könyvet, s ha
valamely adat kapcsán újabb kérdések jutnak
eszembe, kérdéseket tegyek föl az ideje jó ré-
szét szintén az említett objektumban töltõ,
újabb adatokra vadászó szerzõnek, legalább
négy feltételébõl háromnak a fönnállására –
hogy mûködjön és kutatókat fogadjon a könyv-
tár, továbbá hogy éljünk és tudományos munkát
végezzünk még – ma kevés esélyt látok. A ne-
gyedik feltétellel kapcsolatban – amely persze
csak az elsõvel együtt állhatna fönn – nincs ké-
tely bennem: Mák Ferenc munkája, ha lesz
nemzeti könyvtárunk, ott fog állni a polcon,
azok mellett a XIX. század második felében
rendkívüli alapossággal összeállított, jó érte-
lemben pozitivista – mert az adatszerû pontos-
ságot a tudományos „megoldással” nem össze-
keverõ – kiadványoknak, amelyekhez mindig
az elsõk között nyúlunk, ha a múltra vagyunk
kíváncsiak. ■
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Mák Ferenc: A délvidéki magyarság vá-
logatott történeti és honismereti bibliog-
ráfiája. Mely titulus alatt azt kell érteni,
hogy minden, a vidékre vonatkozó érteke-
zés, észre vétel, tzáfolat és igazítás közre
bocsáttatik. Forum Könyvkiadó – Vajda-
sági Magyar Mûvelõdési Intézet,
Újvidék–Zenta, 2008. 723 p. 
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