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Keresztény értelmiség és könyvtárak

Az 1980-as évektől fokozódik a keresztény tanok iránti érdeklődés

Magyarországon is: az értelmiségiek egyre többen folytatnak teológiai
tanulmányokat, készülnek hitoktatónak, szereznek diplomát, az utób
bi években növekszik a keresztény szellemű iskolák száma, sőt már
nemcsak teológiát, hanem bölcseleti és jogi tanulmányokat is lehet
felsőfokú egyházi intézményekben végezni. A szemünk előtt játszódó
változások egyre több keresztény elkötelezettségű szakembert igé
nyelnek. Az igények növekedését követve egyházi és világi könyvki
adók versengve jelentetnek meg szakkönyveket és népszerűsítő kiad
ványokat, az egyházi kiadók a hitéletet segítőket is. A könyvárak nö
vekedése, az elszegényedés és a megnövekedett igények a keresztény
értelmiségiek körében is felértékelik a könyvtárakat.

Vajon eleget tudunk-e tenni a megnövekedett igényeknek? Át
gondolta-e e területet az egyházi vezetés, rendelkezik-e széles látó
körű szakemberekkel, igénybe veszi-e azok szakértelmét? Van-e
elég könyvtár? Fontosnak tartják-e a felelős egyháziak a könyv
tárak létét, a meglévők gondozását és újabb könyvekkel való gya
rapítását? Jönnek-e létre újabb könyvtárak? Jó szakemberek-e az ott
dolgozók? Van-e egyúttal keresztény küldetéstudatuk? Hogyan sá
fárkodunk az elmúlt évszázadokban katolikus intézményeinkben
felgyülemlett könyvekkel, közöttük nemzeti kincseinkkel?

Egyházi könyvtárak kincsei

Egyházi könyvtáraink nemzeti múltunk és az egyetemes kultúra
megismerésének fontos kutatóhelyei. Az ezekben őrzött régi és ér
tékes könyvek az Országos Széchényi Könyvtár központi nyilván
tartásaiban egyedileg szerepelnek, nagy részükről mikrofilm ké
szült. A nagyságrendek érzékeltetéséül néhány szám: A középkori
kéziratok száma 300, az utána következő koroké több tízezer tétel.
Ösnyomtatványokból (1500 előtt nyomtatott könyvekből) 2700, 16.
századi külföldön nyomtatott könyvből 30.000, Magyarországon
1711 előtt nyomtatott könyvből10.000, 18. századiból 60.000 az egy
házi gyűjteményekbenőrzött és központilag nyilvántartott kiadvá
nyok száma. Katolikus gyűjteményekben jóval többet őrzünk ezek
ből, mint az összes többi felekezet, vallási intézmény együttvéve.
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Könyvtári értékek eltűnése

A hozzáértő egyházi és világi szakemberek az elmúlt évtizedekben
is odafigyeltek ezekre a könyvtárakra, féltették azok értékeit. A
rendszerváltás óta állami költségvetési támogatás segíti a tulajdo
nos egyházakat. Közös örökségről van szó, amelynek a tudatosítása
tudós könyvtárosok, tudományos kutatók feladata is, nemcsak a
tulajdonosé. A kutatók joggal várják el a tulajdonos közreműködé

sét és támogatását. Ha a könyvtárfenntartóban nem tudatosul az
örökség fontossága és az abból adódó kötelesség, az összegyűlt

könyvtár nemcsak teherré, hanem feleslegessé is válik számára.
Szomorú adatokat kell elmondanom. Az elmúlt két évtizedben
négy katolikus egyházmegyében tűnt el központi könyvtárakból
nagyszámú és pótolhatatlan érték, köztük nem kevés nemzeti
kincs. (Más felekezetnél ilyesmi nem fordult elő!) Az ok a hiszé
kenység, elégtelen odafigyelés, nem megfelelő őrzés, sőt előfordult

az eszmei és anyagi értékek lebecsülése is. Gyakran fogynak a plé
bániák fundusából is a könyvek: lopják, viszik azokat, nemritkán a
plébános értékesíti őket. Általában mélyen a forgalmi értékük alatt.
Gyakori, hogy a plébános halála után a rokonok tulajdonítják el a
fundushoz tartozó könyveket, mert azokat a plébános saját könyv
tárával összekeverten találják. Történtek kísérletek e jelenségek
megakadályozására, egyházi és állami részről is, kevés eredmény
nyel. Az állami részről indult kezdeményezés nem találkozott a
tulajdonosok helyeslésével és támogatásával.

Könyvtár és pasztoráció

A régi könyvek gondozása speciális szakértelmet kíván. Az elmúlt
évtizedekből ismerünk olyan egyházi és világi könyvtárosokat,
akik a kutatók, egyetemisták, főiskolások és kiránduló csoportok
sokaságának tiszteletét érdemelték ki, s azoknak az egyházról alko
tott (nemritkán kedvezőtlen) véleményét jóindulatú érdeklődéssé,

gyakran megtéréssé változtatták. Végezték a dolgukat, s vallották,
hogy az egyházi könyvtár kiváló pasztorációs hely. Olyan értelmi
ségiek is eljárnak oda', akik a templomot és a plébániát elkerülik.
Olyan kiránduló csoportok, iskolai osztályok számára lehet ott kép
viselni egy ügyet, amelyek más úton talán el sem volnának érhetők.

Sajnos e személyeknek kevés megbecsülés jutott. Arra is akad pél
da, hogy a szakértelem és a keresztényelkötelezettségből fakadó
példaadó életvitel nem egészítik ki egymást.
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Világiak egyházi könyvtárakban

Központi egyházi könyvtáraink többségében régóta alkalmaznak
világiakat. Nem volt és ma sem könnyű azoknak a másutt megbe
csült, jó szakembereknek a helyzete, akik egyházi gyűjteményben
vállalnak munkát. Többségük jóval kevesebb pénzt kap, mint ha
állami vagy önkormányzati gyűjteménybendolgozna. Az egyházak
nem rendelkeznek ezen intézmények fenntartásához elégséges
anyagiakkal. De az sem mindig tudatos az egyházi hivatalokban,
hogy a világi alkalmazottnak fizetéséből kell fenntartania családját,
lakását. Azok a szakképzett világi, keresztény értelmiségiek, akik
ennek tudatában is vállalják e munkát, bizonyára keresztény kül
detéstudattal rendelkeznek. Fantáziát, lehetőséget látnak munkájuk
ban, s nem az egyéni előrejutás reményében dolgoznak. Jó volna fel
figyelni arra, hogy ők megbízhatóságuk mellett szívesen vállal(ná)nak
részt szakterületükkel érintkező, az egyház megítélését javító mun
kákban. Feletteseik érdeklődése, támogatása, biztató szava sokat je
lent(ene) nekik. Nem egyszer tapasztaltam, mennyire vágynak arra,
hogy az egyházi feletteseik ne csak díszvendéget kísérve nézzék meg
saját intézményüket. Hogy a könyvtárfenntartók ne döntsenek az ál
taluk alkalmazott szakember értelmiségi (legyen az pap, vagy világi)
véleménye, tudta nélkül gyűjteményeket érintő kérdésekben. Hála Is
tennek, az ellenkezője is gyakori, sőt nemritkán külső szakértőket is
felkérnek döntések előtt.

Egyházi Könyvtárak Egyesülése

Az egyházi könyvtárosok 1994-ben létrehozták az Egyházi Könyv
tárak Egyesülését, melynek a jelentős történeti állománnyal rendel
kező egyházi gyűjtemények vallásra való tekintet nélkül tagjává
váltak. Célul az egymás közti együttműködés előmozdítását és a
tapasztalatok kicserélését tűzték ki:

1. az egyházi könyvtáraknak egyházukban és a társadalomban
betöltendő szerepéről,

2. könyvtári feldolgozó munkáról és gyűjtőkörük megállapítá
sáról,

3. muzeális értékek védelméről.

Nem szólok az oktatási intézmények melletti könyvtárakról.
Azok szakmai vezetése ugyanis biztosított, a könyvtárosok fel
adata tisztázott. Ezeknek az intézményeknek az állami támoga
tottsága is rendezettebb.
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Új könyvtárak létrehozása

Egyházi könyvtárakról szólva érdemes elgondolkodni azon, hogy
az állami, önkormányzati könyvtárak vallásos könyvekkel csak rit
kán rendelkeznek. Vajon nem kellene-e szervezettebben gyarapítani
a központi egyházi könyvtárak állományát? Azok egy részébe csak
kevés új könyv kerül be, legfeljebb a papi hagyatékok maradékait
kapják meg. Nem kellene-e a plébániákon a fundust szervezetteb
ben, esetleg központi kiadványokkal gyarapítani? (Nem egy eset
ben találkoztam plébánián modem könyvekkel zsúfolt könyves
polc előtt a felirattal: "Könyvet még neked sem adok kölcsön." Ta
lán a fundus számára kiadott közérdekű és értékes kötetek kölcsö
nözhetőek volnának!) Azokon a plébániákon, ahol kialakítottak
már olyan helyiséget, ahol hittanóra tartható, ahol gyerekek és fel
nőttek, fiatalok és idősek kulturáltan eltölthetik szabad idejüket,
amely szakkörök és társulatok számára nyújt otthont, talán könyv
tár is létrehozható volna. Van erre is több jó példa. Nem anyagiak
kérdése ez. Nagyon sokszor kerül a plébániákra könyv (külföldről,

hagyatékokból). Ha öntudatos keresztények saját könyveik közül
visznek be a közösbe néhány kötetet, gyorsan összeállhat egy-egy
kisebb-nagyobb könyvtár. Ha öntudatos keresztények adják be
könyveiket, nem az arra érdemtelent adják, nem azt akarják má
sokkalolvastatni. Ha egyénileg egy könyvet nem tudunk megven
ni, közösen megvehetjük. Ha szülők szedik össze a könyveket saját
gyermekeik számára, akkor szintén szempont lehet az értékekre
figyelés.

Keresztény küldetéstudat és egyházi hierarchia

Végezetül még egy megjegyzés. Sokat olvashatunk a "világiak az
egyházban" témáról. Külön elemzendő volna, hogy miért ragad le
a gondolatmenetek többsége e témában a hagyományos papi funk
ciók átvételénél. A közösségépítés, a szolgáltató egyház átalakítása
minden kereszténynek a küldetéséből adódó missziós feladata. Jó
volna, ha ez beépülne egyháztudatunkba. A laikusokéba is, a hier
archiáéba is. A laikusok küldetéstudatát, jó szándékú hozzáállását
a hierarchia értetlensége letörheti, sőt, én ezt úgy élem meg, hogy
engem, a kiskorúnak tartott "hívőt" vissza akarnak irányítani a fo
gyasztói szemlélethez.
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