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Előszó
Az EKE füzetek második darabjaként megjelenő összeállítás
egyházi és „világi” kollégáink rövid írásait tartalmazza. A
többségükben egy–két oldalas szövegek határozottan eltérnek
egymástól jellegükben, stílusukban, tartalmukban, mégis számos
közös vonásuk van, azon túl is, hogy szerzőiket a Egyházi Könyvtárak
Egyesülése alapításának tizenötödik évfordulója ihlette. A sorok
között olvashatunk értékelő, elemző, visszatekintő részleteket, olykor
felülnézetből jelennek meg előttünk lényegi vonások, máskor a
szubjektív megközelítés, az emlékek hatása, érzelmi töltése dominál.
Arra is van példa, hogy a mondatok már–már szépírói
szárnypróbálgatás jellegét öltik, máskor a feltárulkozás vágya
kerekedik felül. Egyes szerzők azt igazolják, hogy egyházi jellegünk a
„kívülállók” előtt erőteljesen érvényesülhet a mi számunkra
természetes, magától értetődő megnyilvánulások által is. Ha valóban
volt néhány találkozásunk, amelynek során valakit az evangélium
szellemére emlékeztettünk – és egyes „kívülállók” bizony erről
vallanak –, már nem éltünk hiába. A mi belső történetünk egyik
döntő nyeresége kétségkívül az ökumené általi épülés, amely –
mindannyiunk számára váratlan tapasztalás ez! – szinte egyenértékű
lehet az Egyesülés tevékenységének gazdagodásával, váratlan
helyzetekben adott jó válaszaival, minden szakmai hozadékával. Ha
közösségként valaha gyarlóságot tapasztaltunk, nem volt mögötte
felekezeti indíték. Egy olyan szervezet, melyet felekezeti alapon
kiválasztott tíz tagú elnökség irányít, tág teret kell engedjen
mindenféle megoldásnak, mentalitásnak, és a legkülönfélébb
egyéniségeknek. Ha beszélhetünk egyáltalán egy ökumenikus
szervezet esetében szellemi központról, az elnökség szükség esetén
mindig hatékony központnak bizonyult.
Tizenöt év telt el az EKE életéből, egyúttal e miniatűrök íróinak
életéből is. Ezek a sorok minden esetlegességük dacára tükröt
tartanak elénk, sokféle tükörcserepet, melyekre érdemes néhány
pillanatot szánnunk. A második EKE füzet szövegeinek
legjellegzetesebb közös vonása abból a tényből következik, hogy már
az ünneplés javaslata is a szerkesztőtől, Ásványi Ilonától ered, aki
munkaidejének, energiáinak tetemes részét minden eddigi aktuális
tisztségében az EKE ügyeinek szentelte. Személy szerint ő késztette
megnyilvánulásra az Egyesüléssel rokonszenvező külső szerzőket, az
ő kitartásának eredménye a belső tagok minden írása, sőt, a
korábban elektronikus formában elképzelt gyűjtemény az ő
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kívánságára kap nyomdafestéket. Valójában az ő (saját pályaívét is
kijelölő, munkájának értelmét az Egyesülés fejlődésével azonosító,
önmagát is jellemezni szándékozó) írása kívánkoznék az élre, melyet
csupán, mint szerkesztő sorolt hátra. Egyszer azonban minden
füzetnek végére ér az olvasó, minden vallomásról fellebben a fátyol.
Az EKE határainkon túl is gyarapszik, spiritualitása van,
fórumot biztosít, élményt kínál, és gyászol, ha itt az ideje. Teret ad
találkozásnak, tanácskozásnak és tudománynak, kapcsolatait ápolja,
érdekeit érvényesíti, tanul hibáiból. És emlékezik.
Gáborjáni Szabó Botond
elnök
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A 15 éves EKE köszöntése
Senki se higgye, hogy egy politikai, társadalmi és történelmi
változás közepette könnyű dolog szakmai szervezetet létrehozni, és
szakmai értékek mentén működtetni. Az alapvető konfliktus abban
áll ugyanis, hogy minden szakmának megvan a saját értékrendje,
ugyanígy a politika erők mögött álló érdekcsoportoknak (ez persze
inkább puszta érdek, mint érték), más szakmáknak, és – a társadalmi
változások mentén keletkező – új, vagy újnak vélt szakmai
csoportoknak is. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése ráadásul nem
egyszerűen könyvtáros szakmai szervezet, hanem vallásos egyesület
is, vagyis értékvilágában többszörösen elkötelezett.
Az egyház maga is nehéz történelmi periódust él. Másként
nehezet, mint a rendszerváltást megelőző évtizedekben. Tulajdonossá, fenntartóvá vált, olyan intézménnyé, amely már nem csupán
elnyomottként kiált értékeiért, hanem hierarchikusan szervezetten,
intézményként válaszol olyan kérdésekre is, amelyeket érték alapon
tesznek fel neki. Választ kellene tudni adnia alapvető kérdésekre egy
olyan korban, amikor Európa (persze csak a pénzügyi, gazdasági
érdekek mentén mindössze virtuálisan létező Európa) megtagadja
önmagát, vagyis képtelen alkotmányában kimondani, hogy
keresztény. Olyan keresztény szövetség, amely minden más vallású
ember, minden más értéket szívesen lát önmagán belül is. Az
egyháznak nincsen tehát könnyű dolga akkor, amikor azt kérdezik
tagja, hogy az elmúlt évezredek történelmében mely értékeket kell
elfogadnia az egyháznak magának. Például a kultúra polgári
nyilvánosságának értékét. Vagyis annak tényleges, a napi gyakorlat
szintjén való elfogadását, hogy az egyház a gyűjteményeinek, így
könyvtárainak, nem csak tulajdonosa. Joggal kritizálja az államot,
hogy a törvényeket be nem tartva, nem tartja fenn a felvállalt
intézményi rendszerét (és ezen belül az egyháziakat), de egyházon
belül lényegében hasonló politikát követ a saját kulturális
intézményivel kapcsolatban.
A könyvtárnak, mint intézménynek megvannak a maga sajátos
gondjai. Feltár, nyilvántart, feldolgoz, megőriz, szolgál és szolgáltat
(nem összekeverendő a kettő). Olyan körülmények között, amikor a
szolgáltatás vált a legfőbb értékké (egy kulturális intézmény esetében
normálisan ez a jelentéktelenebb tevékenységi kör), és amikor más
szakmai érdekek őket puszta információs centrumokká akarják
silányítani. Ráadásul az információs centrumokat (ha anyagi és
politikai érdekeik egyesek így kívánják), önálló intézményi hálózattá
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szervezik (teleház, eMagyarország pont, stb.). Az egyházi könyvtárak
természetes módon szolidárisak fenntartójukkal, és ugyanilyen
természetes módon kritizálniuk is kell azt. Úgy kell megfelelniük a
korigényeknek (modernizálás és hagyományos feladatrendszer
fenntartása), hogy többszörösen hátrányos helyzetbe kerültek.
Az EKE felismerte, hogy hármas szövetségi rendszerben tud
csak eredményeket felmutatni. A fenntartója egyben természetes
szövetséges, támasz, értékek forrása. Az egyházi könyvtárak együtt
külön erőt képviselnek, ugyanígy a többi, világi könyvtárral
együttműködve – együtt, és külön–külön is – komoly erőforrásokhoz
juthatnak.
Az EKE 15 éve tehát, az én nézőpontomból, ebben a koordináta
rendszerben való komoly munkával telt el. Évenkénti konferenciáik
értékes szakmai fórummá váltak, a hazai és a nemzetközi könyvtári
programokban úgy vesznek részt, hogy a fenntartójuk üzenetét is
hordozva mutatják meg állományuk, tevékenységük értékeit.
Monok István
Ahogy én látom…
Az 1980–as évek második felében a történelmi egyházak
könyvtárai közül csak néhány rendelkezett tudományos könyvtár
besorolással. Jelentős részük szinte csak könyvraktárként létezett.
Ekkortájt a központi gyűjteményekben dolgozó szakképzett, a hazai
könyvtárügyet is jól ismerő kollégák gyűjteményeik számára már
méltó támogatást követeltek annak érdekében, hogy könyvtáraik élő,
korszerű intézményekké válhassanak. Ugyanezen években az
Országos Széchényi Könyvtár anyagi forrásai egyre szűkültek. Egyre
többször ütközött akadályba, hogy vidéki gyűjteményeket (ide értve a
plébániai és gyülekezeti könyvtárakat is) keressek fel, pedig az
egyházi könyvtárak referenseként alkalmaztak. Előre lehetett látni,
hogy az egyházi könyvtárak számára dolgozó két restaurátor
tevékenysége is ellehetetlenül, a könyvrestaurálás pályázati keretekre
tolódik át. Az egyházi könyvtárak állományait ismerő munkatársak
abban egyetértettek, hogy a muzeális értéket őrző gyűjtemények
számára állami támogatást kell biztosítani. A Magyar Könyvtárosok
Egyesülete felajánlotta, hogy tagszervezetként befogad egy egyházi
könyvtárosokat tömörítő szekciót. Jól döntöttek 1994–ben az
Egyházi Könyvtárak Egyesülésének létrehívói, amikor ezelől kitértek,
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s könyvtárakat, nem könyvtárosokat tömörítő, önálló szervezetet
alapítottak. A nagy lelkesedéssel, de anyagi támogatás nélkül
megalakul EKE helyzetére jellemző, hogy 1996–ban első Névtárát
saját fénymásolással (sokszorosítással) tudta csak közreadni. A
kiadvány lehetővé tette a naprakész tájékozódást, azt központi állami
gyűjtemények is megkapták.
A rendszerváltozás lehetővé tette számomra, hogy oktatási
feladatot vállaljak. 1992–től a Miskolci Egyetemen, 1994–től a
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen kezdtem tanítani. 1973–tól
dolgoztam az OSZK–ban. Az egyházi könyvtárakkal való foglalkozás
körülményeinek romlása, valamint az új lehetőség pályaváltásra
késztetett. 1996–tól teljes állásban oktatok a PPKE Bölcsészettudományi Karán, s szervezem a Régi magyarországi irodalmak
specializációt. Teszem ezt azzal a titkos reménnyel, hogy tanítványaimat szívesen látják majd egyházi könyvtárakban. Többel közülük
együtt dolgozom nyaranta határon túli könyvtárakban régi könyvek
feldolgozásán. Az idősebbek már önállóak, PhD fokozatot szereztek.
Örömmel szemlélem az EKÉ–ben történteket, immár
interneten. Megnyugtató, hogy az Egyesülés egyre több tagkönyvtárat
tud tagjai között s immár határon túl is szervezőerőt jelent; hogy
nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkezik; hogy élővé válnak a
tagkönyvtárak; hogy legtöbb helyen szervezetten folyik a számomra
oly fontosnak tartott régi könyvek feldolgozása; hogy az EKE
honlapja szinte teljes körűen bemutatja az Egyesület tevékenységét
és a tagkönyvtárakat; hogy a megizmosodott szervezet már harcolni
képes jogaiért (például az állami támogatásért); hogy hamar helyre
tudott hozni tévesnek bizonyult személyi döntést. Kívánok további
sikeres tevékenységet.
Nagy László (Szelestei)
Változó feladatok – alkalmazkodtunk?!
Magyarországon már a II. világháború előtt is komoly
hagyományai voltak a társadalmi szerveződéseknek, amelyek
számára új lehetőségeket a
90–es évek hoztak. Az egyházi
könyvtárak munkatársai a rendszerváltás után alig néhány év
elteltével – a civil szerveződések kínálta lehetőségek ismeretében –
fontosnak tartották egy minden más szervezettől független, szakmai
támogatást nyújtó, ökumenikus egyesület létrehozását. Tették ezt
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azért, mert remélték, hogy segítséget nyújthatnak a rendszerváltás
előtt is működő könyvtáraknak és bíztak abban, hogy tanácsaik,
tapasztalataik egyszerűbben eljutnak majd azokhoz a kollégákhoz,
akik a most újraéledő, vagy újonnan alakuló egyházi gyűjteményekben helyezkednek el. Az alakuló ülést – immár 15 éve – az
OSZK–ban tartották.
Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének történetéről sok helyütt
olvashatunk, s akik szorosabb „barátságot” ápolunk vele, talán
ismerjük is. Egy Egyesület – amelyik helyesen végzi feladatát –
érzésem szerint „nagykorúnak” születik. Életének alakulását nem
oszthatjuk fel a pszichológia tankönyvekből ismert életkori
szakaszokra: születése pillanatától feladatok megoldásán fáradozik,
munkatársain keresztül bennünket „szolgál”. Talán sokan véljük úgy,
hogy ez igaz az EKE estében is. Nem egyszer előfordult ugyan, hogy
az (előre)haladást inkább sötétben botorkálásnak éreztük, aztán
beláttuk, számtalan probléma megoldódott és természetesen
nyomban új is született.
Az EKE fórumot teremtett éves
találkozóival, szakmai napjaival vagy a szomszédolásokkal. Nemcsak
„bent”, az egyházi könyvárakkal, könyvtárosokkal, hanem „kint” is
megtalálta hangját. Rövid időn belül szoros kapcsolatot alakított ki
más, hasonló céllal működő egyesületekkel, intézményekkel.
Szakmaiságát mi sem bizonyíthatja jobban, hogy nem egy
alkalommal a „kint” is kíváncsi volt véleményére.
Nehéz volna akárcsak felsorolni is, hogy hol, miben, hogyan is
segítette odafigyelő tagkönyvtárait az EKE. A 90–es években az
informatika robbanásszerű fejlődése, a világháló bővülése a
hagyományos könyvtári szolgáltatások, feladatok, az információ
felkutatási lehetőségeinek megváltozását is magukkal hozták.
Akkoriban az EKE vezetőségének nagy erőfeszítését láttam abban,
miként is támogatja az egyházi könyvtárakat a gépesítésben, az
elektronikus katalógusépítésben. Nem volt egyszerű a feladat. Az
anyagi lehetőségek korlátozottak voltak, és bevallhatjuk, sokakban
ott élt a félelem az újtól, attól, hogy valamit elveszítünk. Kétségtelen,
hogy amíg könyvtárainkban az általunk készített cédulák
rendezésével mintegy magunk mellett tudhattuk gyűjteményünket,
szakkatalógusok segítségével tájékoztattunk, addig most állományuk
bibliográfiai és egyéb adatait gépeken, szervereken tároljuk és
őrizzük. Mivel ezeknek a rendszereknek a megismerése, kezelése,
fejlesztése túllép könyvtárosi ismereteinken – egy másik szakmára,
az informatikára bízatott – a kialakult szövevényes hátteret nem
láttuk át. Mára talán legyőztük ezeket a félelmeinket, az egyházi
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könyvtárak nagy része integrált könyvtári rendszereket használ. Az
EKE történetében számomra kiemelkedő volt, amikor hat különálló
gyűjtemény közösen vásárolt integrált könyvtári szoftvert, amit azóta
is eredményesen működtet. Többékevésbé sikeresen alkalmazkodtunk a megváltozott környezethez, a fent említett lépések
azonban úgy érzem, elengedhetetlenek voltak ahhoz, hogy
lehetőségeinket figyelembe véve ne maradjunk le a civil szférától.
Az Egyesülés életéhez igazából 2004 nyarától fűztek erősebb
szálak: majd három évig titkárként segítettem a vezetőség munkáját.
Nehezen mondtam akkor igent a felkérésre, mert úgy gondoltam, egy
akkoriban majdnem 70 tagkönyvtárat összefogó szervezet tevékeny
működésének koordinálása nem kevés gonddal, munkával jár.
Valóban mozgalmas hétköznapok vártak rám: pályázatok
előkészítése, lebonyolítása, elszámolása, segítségnyújtás a szakmai
programok szervezésében, aprócseprő napi ügyek intézése,
kapcsolattartás a kollégák között. S ez a munka bármennyi új
feladatot hozott, sok új tapasztalatot, tudást is adott.
Az Egyesülés az elmúlt 15 évben – civil szervezetként –
egységesen képviselte az egyházi könyvtárak sokszínűségét,
elmondhatta közös gondjait, nehézségeit és ereje szerint bekapcsolódott a „változó hazai és európai könyvtárügybe”. Visszatekintve az
EKE elmúlt 15 évére és a könyvtárak sok évszázados múltjára,
legalapvetőbb feladat mindig az értékek megőrzése marad. Ám a
megőrzés módja, a gyűjtemények szakszerű védelme, feltárása,
szolgáltatása változik, s ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ahhoz,
hogy intézményeink a tudás, a tudomány, a műveltség
megszerzésének bázisai legyenek, azok maradjanak, szükséges, hogy
a könyvtárosok felismerjék a változásokat, használják az új
lehetőségeket. Mindehhez azonban elengedhetetlen a könyvtáros
embersége és könyvszeretete, akiknek mindennapi munkájához –
reményeink szerint – még sokszor 15 évig nyújt segítséget az Egyházi
Könyvtárak Egyesülése.
Török Beáta
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A megtett út – Személyes visszapillantás
az EKE elmúlt 15 évére
1994. március elején egyházi gyűjtemények képviselőit hívták
össze Kalocsára. Mivel igazgatónk, Benda Kálmán egy franciaországi
konferenciára készült a megadott időben, arra kért, hogy
helyettesítsem: menjek el, támogassak minden jó felvetést, aztán
majd számoljak be róla...
A beszámolóra soha nem került sor, mert Benda Kálmán a
konferenciáról hazatérőben hirtelen elhunyt. Emlékének is adózva
szeretném hangsúlyozni, hogy ő mindig rendkívül fontosnak tartotta
a közösségi kezdeményezéseket (szakmaiakat és közéleti jellegűeket
egyaránt), és akkori rengeteg dolgakötelezettsége közepette is
gondoskodott arról, hogy eleget tegyünk az invitálásnak.
Kalocsán szívélyes vendéglátásban részesültünk, egy pillanatig
sem éreztem hivatalosnak, formálisnak ezt a találkozót. Én akkor
jószerivel senkit sem ismertem a jelenlevők közül, de akiket ott
megismertem, azok többségével azóta is baráti és kollegiális
viszonyban vagyunk. Vendéglátónk, Boros István meggyőzően érvelt,
hogy szükséges egy formális (egyesületi jellegű) keretet alkotnunk
ahhoz, hogy a jövőben hatékonyan éreztessük jelenlétünket a
szakmában. Ezt senki sem vitatta, egyöntetűen támogattuk a
gondolatot; így szinte természetes módon következett az első
találkozóból a tényleges megalakulás.
Visszapillantva az azóta megtett útra, három igen lényeges
tényezőt szeretnék kiemelni az EKE történetéből. Az első az a tény,
hogy szervezetünk kezdettől ökumenikus jellegű. – Időre volt
szükségem, amíg rádöbbentem, mennyire nem természetes és
magától értetődő dolog ez. Bánhegyi Miksa atya mutatott rá, hogy
Nyugat–Európában, ahol a szocialista kísérlet nem dúlta fel a
társadalmi formációkat, mindmáig elkülönülnek a felekezeti alapon
szerveződő szakmai csoportok. S ha visszatekintünk a második
világháború előtti magyarországi egyházi egyesületekre, alapítványokra és körökre, ugyanezt látjuk. Természetesen vannak olyan
területek, ahol érthető és indokolt a felekezeti alapon történő
szerveződés, de a kultúra a kivételek közé tartozik. Nincs közöttünk
különbség a tennivalók terén: hozzáférhetővé tenni, minél mélyebben
feltárni és szolgáltatni gyűjteményeinket.
Az egyházi kulturális intézményrendszer, ellentétben a nagy
nemzeti struktúrákkal, nem a felvilágosodás idején jött létre, hanem
a Római Birodalom összeomlását követően. Az egyházi szerepvállalás
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mentette át az antikvitás szellemi örökségét, bár ez egyfajta
kényszerből született misszió volt, nem az egyház alapfeladatából
következett (amely mindig, minden körülmények között ugyanaz:
átadni az Evangélium üzenetét). Idővel létrejöttek az egyetemi, majd
a nemesi, humanista és polgári könyvtártípusok is, és a
könyvnyomtatással, valamint az írástudás elterjedésével megindult a
tudás demokratizálódásának folyamata. A reformált egyházak szintén
létrehozták a maguk kulturális bázisát (elsősorban a kollégiumok
köré szervezve azokat). A változások során gyarapodtak a már
létrejött könyvtártípusok, mindig újabbak társultak az előzőekhez. Az
egyházi könyvtárakban, köszönhetően történelmi hátterüknek,
számottevő mennyiségű kulturális műkincs halmozódott fel, s ez a
tény a tudományos kutatás bázisintézményeivé tette őket. Ma pedig,
függetlenül attól, hogy többszáz éves múlttal rendelkező,
újraalapított vagy újonnan létrejött egyházi gyűjteményről van szó,
mindenütt kikerülhetetlen kényszer a mai szakmai követelményeknek megfelelő infrastruktúra és szolgáltatás. És ebben mindannyian osztozunk.
A második fontos tényező, hogy szervezetünk kezdettől
demokratikusan működik. Nemcsak maradéktalanul érvényesül a
demokratikus szabályrendszer, hanem megvalósul a kisebb
felekezetek pozitív ellensúlyozása és az, hogy valóban mindenki
számára adott a lehetőség, hogy kifejezze véleményét, javaslatát.
Persze, elég kevesen vagyunk ahhoz, hogy ez működjön és hogy
valóban személyes ismeretségre épüljön az egyesület. Mégis, ma,
amikor a demokrácia megcsúfolását és kijátszását tapasztaljuk a
közélet megannyi színterén, ez sarkalatos érték és sokat mond
rólunk.
A harmadik fontos tényező az EKE történetében az, hogy
tizenöt esztendő alatt megkerülhetetlen szakmai érdekképviseleti
intézmény lett. Ásványi Ilona joggal állapíthatta meg két esztendővel
ezelőtt, hogy az a partnerségi viszony, ami kiépült a minisztérium, a
könyvtári társszervezetek és az EKE között, nagyon komoly munka
eredménye és fenntartása létérdek. – Az már társadalmunk lejtőre
kerülésének folyománya, hogy az utóbbi évek, a jelen és sajnos a
közeljövő is elsősorban túlélési gyakorlatokról és nem szakmáról szól.
Ha visszagondolok a kezdetekre, úgy rémlik, hogy szorosabb
szakmai együttműködés lebegett a szemünk előtt. Felmerült egy
közösen építendő archontológiai adatbázis terve, egyesített egyházi
katalógus a muzeális állományokról, később felmerült digitalizált
ritkaságaink összesítése és még sok más dolog. Volt, ami ebből nem
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valósult meg; volt, ami módosult vagy szerényebb formában valósult
meg, és volt, amire nem is gondoltunk, mégis megvalósult. A közös
muzeális adatbázis eszméje (amely a tervek szerint az egyszerű
bibliográfiai szintnél mélyebb, analitikus jellegű lett volna) lokális
jelleggel valósult meg, viszont sokunk örömére létrejött a THECA (az
ORBIS–t használó egyházi könyvtárak egyesített katalógusa). Majd
amikor ezen tovább kellett lépni, néhány könyvtár sikeres konzorciumot hozott létre a szoftvercsere érdekében. Digitalizált ritkaságainkról összesített lista látható az EKE honlapján. Az egyházi
szakirodalom könyvtárközi kölcsönzése (illetve beszkennelt
másolatok célba juttatása) nagyszerűen működik levelezőlistánk
segítségével. A nyári találkozók a személyes találkozás élménye
mellett célzott, tematikus előadásokkal is gazdagítanak minket, és –
főleg Budapest és környékiek részére – ilyen volt a Szomszédolás
sorozat is.
Jelenleg sanyarú és szomorú időket élünk. Nemcsak a válság
következtében szűkülő források, a bizonytalanság és a félelem sújt
minket, hanem eddig evidenciának tekintett tételek is sorra dőlnek
meg. Nem is olyan régen még a tudás tárházát, a gondolatok
áramoltatásának eszközét látták a könyvekben (ezért hoztak jelentős
áldozatokat a könyvtárak fejlesztéséért); mára viszont mintha
múzeumi látványosság, illetve oktatási segédeszköz vált volna
belőlük. Senki sem vitatja, hogy értéket közvetítünk, ám a fogyasztás
és a tömegesedés korában egyre inkább perifériára sodródunk
(természetesen nem egyedül, a kulturális intézményrendszer
valamennyi hagyományos szereplőjével egyetemben). Mit is írhatnék,
hogy mindezek ellenére mégis bátorítsam magunkat? Csak azt tudom
ismételni, ami mindig az előttem lebegő ideál volt és marad: bűnt
követnénk el, ha nem hoznánk ki az egyházi könyvtárakból mindazt,
aminek a lehetősége bennük rejlik. Lehetőség arra, hogy élettel teli
szellemi műhelyek, sajátos kulturális központok legyenek.
Saját kutatási programjaink értelemszerűen az adott muzeális
állományegységekre alapoznak, tekintetbe véve a digitalizáció, az
internetes tartalomszolgáltatás kívánalmait is. Emellett helyi
tudományos fórumok, emlékülések, időszaki kiállítások, esetleg
koncertek sűrű sorozata teremtheti meg azt a bázist, ami egy idő után
még előbbre lendítheti a folyamatot. Ilyen értelemben egy viruló
egyházi könyvtár a misszió eszköze; és így kapcsolódhat az egyházi
munkaterületekhez.
Sok minden megváltozott a világban – ám minden ellenkező
híresztelés ellenére van, ami nem változik. A minőségi munka, a
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forrásinformáció, a felhalmozódott kulturális szellemi kincs akkor is
érték, ha jelenleg nincs elismertsége. Eddig is voltak a történelemben
olyan korszakok, amikor az erőszak és a túlélés kényszere uralkodott,
és nem a szellem emberei voltak a hangadók. A mi feladatunk az,
hogy – kicsit átértelmezve a költő szavait – „a fogunkban tartva
vigyük át a túlsó partra” mindazt, amit értéknek ismertünk meg.
Jézus talentumos példázatában fel sem merül, hogy ki milyen
körülmények között próbálkozott. A lényeg az, hogy a ránkbízott
teendőkből/lehetőségekből erőnk szerint hozzuk ki a legjobbat.
Berecz Ágnes
A tizenöt éves EKE köszöntése
Másfél évtized egy ember életében is meglehetősen hosszú idő,
sok minden történhet ezalatt, életünk iránya is megváltozhat, jóra
vagy rosszra egyaránt. Egy társaság, egyesülés életében is nagy
jelentőségű az első tizenöt év, hiszen ehhez az időszakhoz tartozik az
alakulás, szervezés összes sikere, gondja, öröme és esetleges kisebb
kudarca is.
Életünk során vándorlásunkban egy tizenöt éves évforduló
lehet egy hegytető, amelyre felkapaszkodva visszapillantunk a
megtett útra, örülünk, hogy le tudtuk küzdeni a már mögöttünk levő
akadályokat, túléltük a ránk leselkedő veszélyeket, egy pillanatra
megpihenünk, nagy lélegzetet veszünk, s tekintetünket ismét a cél
felé fordítva elindulunk az újabb hegyek és völgyek felé, melyeken
még át kell jutnunk. Ebben a fáradozásban nem csupán a nehézséget
látjuk, hanem a szépségét is, s a továbbiakhoz reményt ad a
mögöttünk levő múlt tapasztalata s a cél fontosságának, helyességének tudata.
Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése az egyházi gyűjtemények
jelentős részének államosítása, részben elpusztítása, a megmaradt
intézmények több évtizedes háttérbe szorítása után jött létre. Az
összefogás megszervezésében biztos pontot jelentettek azok a
gyűjtemények, melyek nem szűntek meg, s munkatársaik a nemzeti
könyvtárbeli kollégáikkal együttműködve megkezdhették a sok
évtizedes bénultság utáni ujjászervezést. Az Egyesülésnek nagyon
fontos szerepe lett a szervezésben, a szakmai szempontok egységesítésében, az egyházi és a világi főhatóságok előtti érdekképviseletben.
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Az elmúlt tizenöt év során az évente megrendezett találkozók jó
alkalmak voltak arra, hogy megismerhessük egymást, együtt
örülhessünk a sikereknek, s a nehezebb helyzetben lévő egyházi
könyvtárak munkatársai is érezhessék, nincsenek egyedül, sok közös
gondban osztoznak kollégáikkal. Az ország különböző helyeit
meglátogatva jó volt látni a nagy múltú gyűjteményeket, s az ilyen
találkozókhoz kapcsolódó tematikus előadások egyrészt felhívták a
figyelmet az egyes gyűjtemények értékeire, másrészt a közös
feladatok, célok megfogalmazásához és megoldásához nyújtottak
segítséget. Mert az erőket egyesíteni kell, éreznie kell minden
munkatársnak, hogy a gyűjteményét szolgáló személyek láncolatában
ő is egy fontos láncszem, mely felelős az egész egységéért,
fennmaradásáért.
A feladatok közül legelső helyen kell említenünk a nemzeti
értekeink részét képező gyűjtemények megőrzését. Ha személyes
közreműködésemre gondolok, mint hosszú éveken át az Országos
Széchényi Könyvtár Régi Nyomtatványok Tárának vezetője, mindig
nagy örömmel adtam ajánlást az egyes gyűjteményekben őrzött
értékek restaurálási pályázatához. A megőrzésen túl igen fontos az
állományok megismertetése minél szélesebb körben. Ezt a célt is jól
szolgálják a tartalmas állandó és időszakos kiállítások.
Valamennyi munkához fontos követelmény, hogy a munkatársak szakmai ismeretekben egyre gyarapodjanak. Az Egyesülés az
elmúlt tizenöt év során a szervezők gondoskodása révén erre is sok
lehetőséget teremtett a szakmai napok megrendezésével. A felkért
előadók számos fontos művelődés–, könyv– és könyvtártörténeti,
vagy éppen informatikai témában bővíthették a hallgatóság
ismereteit. A gyűjtemények gondozóinak élethosszig tartó feladata az
állandó önképzés. A sokoldalúan művelt, nyelveket tudó könyvtáros
számára ugyanis a gyűjtemény nem egy átláthatatlan kásahegy,
nehezen olvasható és érthető, alig forgatott, porosodó könyvek
halmaza, hanem a múlt emlékezete, öröksége és a jövő biztos alapja.
Ha jobban ismerjük az állományt, minden darabja megszólal, értjük
és értékeljük őket, s a bennük rejlő sok ismerettel gazdagíthatjuk
korunkat. A jól képzett, az adott könyvtár állományát jól ismerő
munkatársak tudják legjobban képviselni a gyűjtemények érdekét az
egyházi és világi felettesek előtt. Becsülettel, szakmai elkötelezettséggel és nagy hivatástudattal végzett munkájukkal szerezhetnek
elismerést gyűjteményüknek is.
De nem lehet csak a múltba tekinteni, fontos dolog felhasználni
a modern technika által kínált új lehetőségeket is. Az informatikának
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nagyon sok előnye van, s mindannyian élünk is vele. De azt sohasem
szabad elfelejteni, hogy ez is csak egy eszköz. Nagyon hasznos az
egyes könyvtárak kincseinek digitalizálása, de az eredeti megőrzése a
legfontosabb, semmiféle másolat sem pótolja az eredetit, csupán
megóvhatja a sérüléstől, ismertebbé teheti és megkönnyítheti a
használatát. Egy könyvtár gyűjteménye akkor él, ha pontosan lehet
tudni, mit is tartalmaz. Szükséges tehát az összefogás a katalógusok
közös adatbázisban való rögzítésében is, hiszen megkönnyíti a
kutatást, a tájékozódást és a megőrzést is.
Nehéz időszakban élünk, s nem tudjuk, hogy még hány
keserves esztendő áll előttünk. Fontos nemzeti, tudományos és nem
utolsó sorban spirituális értéket képviselő egyházi könyvtáraink
fenntartása közös érdekünk. Nem szabad ezeket az intézményeket
magukra hagyni gondjaikban. Az egykori alapítók és a mindenkori
gyarapítók igyekezete szenvedne kudarcot, ha nemzedékünk az
általános finanszírozási nehézségekre hivatkozva nem nyújtana kellő
támogatást a gyűjteményeknek.
Mit is kívánhatnék a tizenöt éves Egyesülésnek? Először is
illesse köszönet mindazokat, akik az összefogásért, a szakmai
gyarapodásért, az értékek megőrzéséért és bemutatásukért fáradoztak! Kívánom, hogy vallási hovatartozástól függetlenül minden
egyházi könyvtáros és világi támogató (ez utóbbiak közé sorolom
magamat is), egymást segítve, emberileg és szakmailag támogatva
tegyen meg mindent a közös jó érdekében.
Gondjaink közepette sohase feledjük, hogy mindannyian a
Gondviselő Isten gyermekei vagyunk, éppen ezért a további évekhez a
munkatársaknak szóló jókívánságként álljon itt az az áldás, amit az
Egyházi Könyvtárak Egyesülésébe tartozó valamennyi felekezet szent
fohászként mond:
„Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged!
Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!”
Budapesten, 2009. március 25–én,
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén
Wojtilláné Salgó Ágnes
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15 év hosszú idő...
...ha visszagondolok a kezdetekre, az jut eszembe, hogy először
a sors kiszámíthatatlan útjai hoztak össze az egyházi könyvtárakkal,
méghozzá úgy, hogy szinte nem is volt tudomásom róla...
1994–ben, amikor az egyházi könyvtárak az összefogás mellett
döntöttek, én éppen csak ismerkedni kezdtem a könyvtári munkával
az Országos Széchényi Könyvtárban, amely első perctől kezdve
felkarolta az egyházi könyvtárak összefogását szorgalmazó kezdeményezést.
Pár évvel később, a Neumann–ház munkatársaként –
feladataimból adódóan – egyre többször kerültem kapcsolatba más
intézményekkel. Amikor a magyar könyvtárak történetéről szóló CD–
ROM lemezünket szerkesztettük, sok intézménnyel dolgoztunk
együtt. Alkalmam nyílt közelebbről megismerkedni a pannonhalmi
Főapátsági Könyvtárral és a könyvtár vezetőjével, Bánhegyi Miksával,
aki fáradhatatlan lelkesedéssel vett részt a közös munkában.
Akkoriban találkoztam először Ásványi Ilonával is, akitől sokat
hallottam az egyházi könyvtárakról, gondjaikról, terveikről. Elhivatottsága, igyekezete, amellyel az egyházi könyvtárak felemelkedésén
fáradozott, mindig lenyűgözött. Egyre gyakrabban találkoztunk
konferenciákon, szakmai rendezvényeken, és beszélgetéseink során
Ilonától sokszor hallottam, hogy könyvtáraik nincsenek rózsás
helyzetben, de igyekeznek leküzdeni a hátrányokat, felzárkózni a
világi könyvtárakhoz az informatikai fejlesztések és a digitalizálás
terén. Tőle hallottam az Egyházi Könyvtárak Egyesüléséről, amelynek
aktív munkatársaként nagy lendülettel dolgozott a pályázatokon, a
kapcsolatok építésén, képzések szervezésén, hogy a tagkönyvtáraknak megteremtsék a lehetőséget a fejlesztésre, fejlődésre.
Bánhegyi Miksának, Ásványi Ilonának és az Egyházi
Könyvtárak Egyesülésének vitathatatlanul nagy szerepe van abban,
hogy a nehézségek ellenére az egyházi könyvtárakban egyre több
szakképzett munkatárs foglalkozik adatbázis építéssel, digitalizálással, elektronikus szolgáltatások szervezésével. Magam is örömmel
tettem eleget 2007–ben a felkérésnek, hogy – egyik kollégámmal
megosztva a témákat – az EKE által szervezett tanfolyam keretében
az Egyesülés tagkönyvtárainak munkatársait bevezessük a
digitalizálás rejtelmeibe.
Az elmúlt 15 év nem volt hiába való: a kitartó, lelkes munka
eredményeként ma már az egyházi könyvtárak is korszerű szolgáltatásokat nyújtanak. A gyűjtemények páratlan értékei digitális
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formában is egyre nagyobb számban elérhetőek, újra ráirányítva a
figyelmet ezekre a különleges értékekre.
Gratulálok az eddig elért eredményekhez, és kívánom, hogy ne
veszítsenek lendületükből, hogy a következő évek további sikereket
hozzanak!
Bánkeszi Katalin
Kincsek őrzői
A Könyvtári és Informatikai Kamara (KIK, ma már
Informatikai és Könyvtári Szövetség, röviden IKSZ) ügyvezető
titkáraként kerültem először kapcsolatba az Egyházi Könyvtárak
Egyesülésével, annak képviselőivel, tagjaival. Azóta rengeteg szép
élményem fűződik ehhez a körhöz, személyes és szakmai örömök
sora.
Az egyházi könyvtárakban dolgozó kollégák nagyon okosan
felismerték, hogy a rendszerváltozás után nekik is szükségük van a
szorosabb együttműködésre annak érdekében, hogy megőrizhessék,
részben visszaszerezhessék és mindenképpen korszerűsíthessék
gyűjteményeiket. Márpedig ezek a gyűjtemények óriási értéket
képviselnek, valódi nemzeti kulturális örökséget, aminek megóvása
érdekében össze kell fogni.
Az EKE hamar felvette a kapcsolatot a könyvtári területen
működő többi szakmai szervezettel, így a KIK–kel is. Így visszanézve
akár hősi időknek is nevezhetném azokat az éveket, hiszen sok
minden akkor dőlt el a könyvtárak sorsában, megszületett az 1997.
évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről, különböző hangzatos nevekkel
illetett, de valóban a könyvtáraknak is komoly támogatást hozó
programok, divatosabban projektek indultak, s bármennyit
mérgelődtünk is a néha előre borítékolhatóan kidobott pénzek,
párhuzamos fejlesztések miatt, a mi intézményeinkben közben egyre
több lett a számítógép, mind korszerűbbek az integrált könyvtári
rendszerek, s a szemlélet is fokozatosan változott. Az egyházi
gyűjtemények nyitottak, nem csupán a felhasználók, hanem a
könyvtári rendszer egésze felé is, együtt ültünk képviselőikkel
különböző
tanácskozásokon,
egyeztetéseken,
a
könyvtári
kerekasztalnál. Közben persze szorosabb együttműködések, sőt
barátságok is születtek.
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Magam akkoriban vettem át a Könyvtári Levelező/lap
szerkesztését, és úgy éreztem, van itt egy csodálatos kincsekkel
rendelkező gyűjteményi kör, sok, értékes tapasztalattal és különleges
tudással felvértezett kolléga – jobban oda kellene rájuk figyelni. A
rendelkezésemre álló eszközhöz nyúltam, és Ásványi Ilona hathatós
közreműködésével sorozatot indítottunk a lapban az egyházi
könyvtárak bemutatására. Remélem, és úgy is tapasztaltam, hogy ez a
sorozat elérte célját, közelebb kerültek egymáshoz a különböző
tulajdonban lévő, de végső céljaikban annyira mégsem eltérő
rendeltetésű könyvtárak, a (hadd mondjam most így, leegyszerűsítve)
közkönyvtárakban dolgozó kollégák láthatták, hogy az egyházi
könyvtárosok is ugyanazokért a célokért küzdenek, mint ők maguk.
Természetesen egy pillanatig sem gondolom, hogy ez az
egyszeri akció elegendő lenne, hiszen a körülöttünk levő világgal
együtt az egyházi gyűjtemények is folyamatosan változnak. Minél
többet lépünk előre a világháló „sztrádáján”, annál szorosabbra
fűződnek a kapcsolatok a könyvtári rendszer minden tagja között.
Ezekről a lépésekről hírt adni pedig alapvető kötelessége a Könyvtári
Levelező/lapnak is. Tudom, hogy ebben mindig számíthatok az
egyházi könyvtárakban dolgozó kollégák elkötelezettségére,
segítőkészségére, és ezt köszönöm mindenkinek.
Gratulálok az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének ezen a kerek
évfordulón! Az eddig elért eredmények mutatják, hogy kiharcolta
magának az őt megillető helyet, és felelős döntés a magyar könyvtári
rendszer egészéről nem születhet az ő bevonásuk nélkül.
Fülöp Ágnes
Előadások, kirándulások, emlékeim és az EKE
1994–ben igazán örvendtem – „külsősként” – az EKE
megalakulásáról szóló hírnek. Több egyházi kezelésben álló
könyvtárban kutattam már hosszabb–rövidebb ideig. Kalocsán Boros
István ellentmondást nem tűrő, persze az érseki könyvtár érdekeit
képviselő felkérésére az ott őrzött kötetes kéziratokat, majd az
ősnyomtatványállomány kétharmadát néztem át kötéstörténeti
szempontból. Ez utóbbiról dolgozatot írtam a „Fülöp Géza
emlékkönyv”–be (1999) „ A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár
ősnyomtatványainak kötéséről ” címmel. A kellemest a hasznossal
összekötve kutattam Pannonhalmán, aztán Debrecenben. A közeli
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esztergomi Bibliotheca rövid kiruccanásokkal elérhető. Győri,
soproni, pápai könyvtári látogatásaim is emlékezetesek. A Ráday
Könyvtárban éveken át voltam OTKA–pályázati témavezető.
Tartottam egy–egy előadást budapesti EKE–üléseken, s háromszor
vettem részt vidéki közgyűlésen: 2002–ben Pannonhalmán, 2003–
ban Sárospatakon, 2007–ben Szombathelyen. Az évente június
utolsó hetére meghirdetett általános közgyűlések az év csaknem
legkellemesebb időszakára esnek.
A legvonzóbbnak az EKE ökumenikus jellegét érzem. Tudnak
szakmai kérdésekben közös álláspontot kialakítani, amire azért is
szükség van, mert együtt kell képviselni érdekeiket az állam
megkülönböztető, őket mostohábban kezelő intézkedéseivel
szemben. Az e könyvtárakban őrzött kulturális javak, könyv, kézirat
és egyéb dokumentum a nagykönyvtárak értékeivel vetekszik, s
kezelésük, megőrzésük, feldolgozásuk, feltárásuk éppannyira fontos
és össznemzeti feladat, mint az állami nagykönyvtárakban. Külön
említést érdemelnek azok az iskolai könyvtárak, amelyek egyházi
kézben vannak. Könyveik, könyvtáruk története a magyar
művelődéstörténet egy speciális ágát jelentik. Az is jó, hogy a
közgyűlések ma már a határon túli egyházi könyvtárosokkal való
találkozásra is alkalmat kínálnak.
A vidéki közgyűlések mindig lehetőséget nyújtanak a környék
megismerésére is, köszönet érte az EKE vezetőinek és a gyűlés kijelölt
színtere „ügyeletes” főszervezőjének. A közgyűléseken a beszámolók,
esetenként a választások mindig nagyon érdekesek. Az elhelyezés
színvonala változó, Sárospatakon elég mostoha, Szombathelyen, a
Martineumban igen kellemes volt. A legmaradandóbbak – a ritkán
látott kollégákkal való találkozáson és beszélgetésen kívül – a
kirándulások. Pannonhalmán mindig megilletődöm, Zircen,
Veszprémben többször is voltam, de Tihany talán a legmegkapóbb.
Nemcsak a csodálatos látvány a Balatonra és a vidékre az apátságból,
de mintha az ország szíve dobogna itt, s egyszerre pillanthatnánk a
múltba és a végtelenbe. Semmivel se összehasonlítható érzés
Tihanyban lenni. Egy kicsit már túl van a földin.
A sárospataki közgyűlés egybeesett a Rákóczi–évvel. Nyilván
nem véletlenül szervezték oda – bölcs előrelátással. Kassára nem
olyan nehéz eljutni, azóta is jártunk ott, de Borsiban akkor voltam
először. Rossz állapotban leledzett akkor a kastély, az ember szíve
összeszorult a láttára. Hihetően mára sokat javult. Gönc és Vizsoly
meglátogatása ismételten is örömmel tölti el az embert. Micsoda

19

szellemi műhelyek voltak a 16. század végén a ma az ország szélére
jutott kis helyek!
Mindegyik hely más és más. Szombathelyen az ember –
különösen, ha latinszakos volt – a római birodalomban érezheti
magát. Egyszerre érinti meg a pogány ókor szele és a korai
kereszténység hősies áramlata. Nagyon tetszett a Romkerti séta, a
Szent Márton templom és a hozzá fűződő emlékeket őrző központ, de
nekem Szt. Quirinus jelentett igazán újat. Márton mellett
megfeledkeztem róla, a másik pannóniai szentről, Siscia
püspökvértanújáról, s most újra felidézték nekem alakját ezen a
szombathelyi együttléten és látogatáson.
Arról tudtam csak írni, ahol jelen voltam, s ez majdnem
esetleges. Például igen sajnáltam, hogy nem tudtam Csurgón részt
venni az EKE közgyűlésén.
Most legutóbb, 2008. december 2–án, a Biblia Éve alkalmából
rendezett az EKE vezetősége szakmai napot az OSZK–ban. Erre egy
korombeli idős párt, barátainkat is meghívtam. Az előadások és a
kiállítás megtekintése után a búcsúzáskor barátaim azt mondták:
nemcsak nagyon érdekes, informatív, de nagyon kellemes volt nekik
jelen lenni, mert itt mindenki ismeri és látszik, hogy szereti egymást.
Elgondolkoztam: az EKE–könyvtárosoknak sikerül betartani a
parancsot: „Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim
vagytok, ha szeretitek egymást.” (János 13,35) Akkor ők nemcsak
könyvtárosként vannak jelen és működnek a találkozókon és az
életben.
Rozsondai Marianne
Tizenöt éves lett az EKE!
Isten éltesse egységben és tagonként is, sokáig!
A Biblia Sacra Hungarica kiállításról, amelyet Heltai János
lenyűgöző kultúrtörténeti előadása keretében láthattam, ballagtam
hazafelé – erősen feltöltött lélekkel. Felidéződött bennem egy emlék,
egy közösségi esemény emléke, amely hasonló, felszabadító lelki és
szellemi élményt adott.
Néhány évvel ezelőtt az EKE Szomszédolás programjába
kapcsolódva, meghívottként részt vehettem budapesti egyházi
könyvtárakba szervezett látogatásokon. Mindegyik értékes látni és
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tudnivalókat tartalmazott, maradandó élményt mégis az Unitárius
Egyház gyűjteményében tett látogatás jelent.
Maga a fogadtatás is megkapó volt. Ásványi Ilona, az EKE
akkori elnöke törekedett arra, hogy a rendes tagokhoz „csapódott”
vendég is a csoporthoz tartozónak érezhesse magát – minden
apróságra is kiterjedt a figyelme. Köszöntött, bemutatott a
többieknek. Az igazi befogadás azonban ezután következett. Együtt
imádkoztunk, aznap először az összejövetel sikeréért. Már ez
megrendített.
Az Unitárius Egyház világi vezetőjének bevezető szavai
bepillantást engedtek egy speciálisan magyar eredetű – eladdig
számomra felületesen ismert, ugyanakkor az 1568–as tordai törvény
és a csíksomlyói búcsúk eredete miatt mégis különlegesnek értékelt –
keresztény vallási irányzat kialakulásának és fejlődésének
történetébe. A gyűjtemény különösen értékes, egyedi darabjairól,
múltjáról és jelenéről is élvezetes és szakmailag kitűnő ismertetést
kaptunk. Benyomást szerezhettünk arról, hogy az egyszemélyes
könyvtár miként igyekszik az egyetemista fiatalságot bevonni a
mindennapos munkán keresztül a gyűjtemény szellemi bűvkörébe.
A bemutatást, kérdéseket és válaszokat áthatotta más is, mint a
szakmai érdeklődés. Az a keresztény közösségi érzés, amelyet –
benyomásom szerint – a kezdő ima alapozott meg, megadta a
látogató csoport kohézióját, és áthatotta a program egészét. Más
szemmel néztünk egymásra, másként szóltunk egymáshoz, mint más
könyvtárszakmai programokon. A kérdések az érdeklődést, nem a
szereplésvágyat vagy – Uram bocsá’ – provokációs célt szolgálták. A
gyűjtemény, mint munkahely és mint nemzeti kulturális érték
mutatta magát, az ott dolgozók szolgálata tükröződött az
ismertetésből. Áldás volt az együttlétünkön.
A vendégség, a szervezők és vendéglátók dicséretére legyen
mondva, házilag készített ebéddel fejeződött be, szintén az unitárius
közösség termében. (A dicséret azért indokolt, mert délutánra egy
másik gyűjteményi látogatás is várt még ránk, s ez előtt egy megállást
jó volt beiktatni.) Az ebéd előtti ima újabb élményt jelentett
számomra. Elszoktam, sokan elszoktunk – sajnos – ebben a
szekularizált világban az étkezés előtt áldás kérésétől. Jó volt
megtapasztalni, hogy vannak, akik ezt a gyönyörű szokást is
továbbviszik, átmentik egy élhetőbb jelen és egy jobb jövő érdekében.
Aznap úgy éreztem magam, hogy megérkeztem valahová,
ahová egy széttéphetetlenül szoros kötelék révén tartozom: a minden
más vallást is tisztelő keresztény könyvtárosok körébe. Értjük egymás
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szavát, nem kell elhallgatni sem a hitünket, sem semlegesnek
mutatkozni világi és hitbéli kérdésekben. Őszinték lehetünk.
Az OSZK, a Magyar Bibliatársulat és az EKE közreműködésével
létrejött Biblia Sacra kiállítást is könyvtároscsoporttal együtt
láthattam. Amit hallottunk és láttunk, olyannyira áthatott minket,
mintha együtt imádkoztunk volna. Mindenki azzal a tudattal
gazdagodva (avagy abban megerősödve) hagyta el a termeket, hogy a
magyar egyházi kultúra a bibliakiadásokkal és fordításokkal
meghatározó hatással volt a magyar nyelv és a nemzeti kultúra
egészének a fejlődésére, és az európai magaskultúrába való
befogadtatására.
Az Egyházi Könyvtárak Egyesületének alapításakor elnöke,
Bánhegyi Miksa a 3K 1999. februári számában közölt gondolatai
idekívánkoznak, ezért ide is fűzöm őket. Hiszen a nemzeti
önértékelés szempontjából fontos tudnunk, hogy milyen sok
kiemelkedő értékkel rendelkezik nemzetünk: „…Ezekben a
könyvtárakban megteremtették, megőrizték és továbbadták a
kultúrát, a könyvtárak, miként a levéltárak, muzeális gyűjtemények,
oktatási intézmények is, részesei egy nemzet, jelen esetben a magyar
nemzet kultúrájának, kulturális örökségének.”
Tizenöt éves lett az EKE!
Isten éltesse egységben és tagonként is, sokáig!
Haraszti Katalin
Szomszédolás – egy külsős élményei
Műszaki–természettudományi könyvtáros létemre az elmúlt
években több alkalommal találkozhattam az Egyesülés könyvtárosaival az általuk szervezett Szomszédolás rendezvényein.
Véletlenszerűen indult az első találkozásunk. 2005–ben
figyeltünk föl a Katalist–en megjelent Szentendrére szóló meghívóra.
Óvatos érdeklődésünkre válaszul meleg hangú bíztatást kaptunk,
elfogadtuk, majd ezt követően már, mint állandó külsős vendégek
több rendezvényükön is részt vettünk. Nagyon kellemes emlékek
vannak bennünk. Mindegyik alkalommal tökéletesen szervezett,
gazdag programok vártak minket.
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Kultúrtörténetünk egy–egy szigetére jutottunk el. A régi
kincsek mellett jó volt látni a folytonosságot jelentő, a ma is élő
könyvtárakat.
Olyan, eddig csak jobbára könyvekből ismert könyvtárakat
látogattunk meg, ahová ha egyáltalán el is jut az ember, csak a
kiállítást tekintheti meg, pedig a könyvtárosok szeretik a raktárakat
is. Részletes könyvtár– és gyűjtemény–bemutatás keretében az
előadók – többségük megszállott – történeti áttekintést adtak,
történeteket meséltek, büszkén megmutatták féltett ritkaságaikat.
Szép őszi napon jártunk Szentendrén, 2005. októberében, ahol
a Szerb Ortodox Egyházmegye gyűjteményét néztük meg; a
kegytárgyakat és a könyvgyűjteményüket. Ezt követően novemberben
az Unitárius Egyház és az Országos Rabbiképző Könyvtárában
voltunk.
2006 tavaszán a Ráday Könyvtárban és az Evangélikus
Országos Könyvtárban a muzeális gyűjteményeik; bibliák, bibliafordítások, imádságoskönyvek álltak a látogatás középpontjában.
2007 tavaszán az Országgyűlési Könyvtárat, a Parlamentet és
az MTA Könyvtárának Kézirattárát és Keleti gyűjteményét látogattuk
meg. A látottak közül csak egyet említek, ami nagy élményt jelentett:
Berzsenyi eredeti kézírását.
Egyedi voltában mindegyik könyvtár más–más ismeretet,
élményt nyújtott. De mindegyik látogatáskor ugyanazt tapasztalhattuk, a gyűjteményeiket őrzik, gondozzák a könyvtárosok.
„A könyvpusztítás nagyjában egyidős a könyvkészítéssel. Hogy
ebben a mérkőzésben mindig újra a könyv lett erősebb, az, amit
rejtegetve bár, de mindig megmentenek, újraírnak, újra összegyűjtenek, hogy jó eszközül használják őket, tanuljanak belőlük, nyilván
annak bizonyítéka, hogy a művelődés, alkotás ösztöne, akarata
erősebb az emberben, mint a pusztításé.” – írta Keresztury Dezső a
Híres magyar könyvtárak című könyvének előszavában.
Legyen a jelen könyvtárosa egyházi, természettudományi,
társadalomtudományi gyűjtemény gondozója, a célja közös: gondozni
a rábízott gyűjteményeket a legjobb tudása szerint. Szervezetten ezt
teszi az Egyesülés is. Elszántan és kitartóan munkálkodik
könyvtáraik közös érdekében.
Köszöntöm a 15 éves Egyházi Könyvtárak Egyesülését, az
elökségét és minden egyes tagját!
Eőry Erika
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Néhány gondolat az EKÉ–ről
Ha valaki tíz évvel ezelőtt azt mondja nekem, hogy egyszer a
Főegyházmegyei Könyvtár igazgatója leszek, azt hittem volna, hogy
viccel, vagy gúnyolódik velem. Hogy ez mégis megtörtént, valódi
csodának tartom, és őszintén be kell valljam, hogy hihetetlen
megtiszteltetésnek érzem. Valami olyasfajta érzés ez, mint amikor 18
évesen életemben először átléptem a debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetem küszöbét, ámulattal körülnéztem, és arra
gondoltam, hogy az egyszerűen lehetetlen, hogy én erre a gyönyörű
egyetemre járhassak.
Valami ehhez hasonlatos szentély volt számomra mindig a
Főegyházmegyei Könyvtár. Érdekes módon gimnazista korom óta
bejáratos voltam a könyvtárba, akkori igazgatója, Iványi Sándor
sokszor segítségemre volt a kötelező irodalom kikölcsönzésénél,
később a szakdolgozatomhoz, majd a disszertációmhoz gyűjtöttem az
anyagot, cigarettafüstjébe burkolózva adta a tanácsokat, de jó volt
vele egyszerűen elbeszélgetni is. Lenyűgöző volt a tudása, az
intelligenciája, és nem utolsó sorban a segítőkészsége. Otthona volt a
könyvtár. Ha egy könyvet kértem, ő sohasem kezdett el a
katalóguscédulák között kotorászni, egyszerűen odament a polchoz
és levette a könyvet.
Később Antalóczi Lajos a tudomány szentélyévé alakította át az
addig az egykori sekrestyében és a kápolnában működő családias
intézményt, ahová nem tudtam elfogódottság nélkül belépni.
Megkezdődött a látványos technikai fejlődés és a bővülés korszaka is.
Antalóczi már a modern értelemben vett könyvtáros volt, aki
megpróbálta behozni azt a több mint négy évtizedes lemaradást, ami
könyvtárunkat sújtotta. Engem derült égből villámcsapásként ért a
megbízás, hogy mivel úgyis én vagyok a másik két gyűjtemény, a
múzeum és a levéltár vezetője, vállaljam el ezt is. Eddigi életem
legnehezebb feladatát kaptam, olyan feladatot, amihez nincs
szakképzettségem, és gyakorlatom is csak más közgyűjteményi
területen. Ezért csak azt a célt tudtam kitűzni magam elé, hogy
munkatársaim segítségével, akik már mindnyájan több éve dolgoztak
itt, megpróbálom jól irányítani az intézményt és a benne lévő
lehetőségekből minél többet kamatoztatni. Az egyik kollégáról, akire
talán a leginkább számítottam, már másnap kiderült, hogy
gyógyíthatatlan beteg, gyakorlatilag egy napot sem dolgoztunk
együtt. Mégis egy összeszokott, jól dolgozó csapattal kerültem össze,
akiknek köszönhetem, hogy a feladatomat el tudom látni. Magam is
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próbálok hozzátenni valamit ahhoz, amit ők tudnak, talán nem tűnik
szerénytelenségnek, ha azt állítom magamról, hogy noha a
könyvtáros szakmához keveset értek, jó a szervezőkészségem, és van
tapasztalatom az intézményvezetésben. Igyekszem felnőni a
feladathoz.
Miután így belecsöppentem egy számomra teljesen új
helyzetbe, ahol érzésem szerint sokáig bizonytalanul mozogtam, nem
csekély aggodalommal tekintettem a szakmai megmérettetés, az EKE
rendezvényein való részvétel és a kollégákkal való találkozás elé. Úgy
emlékszem, hogy az első évben el sem mentem az EKE közgyűlésre.
Féltem, hogy ki fogok lógni a sorból. Mikor mégis rászántam magam,
meglepő módon abszolút bizalommal fogadtak, semmilyen
ellenérzést nem tapasztaltam és ezért most is hálás vagyok
mindenkinek, akivel ebben a környezetben megismerkedtem. Igazi
megtiszteltetésnek tartom, hogy már több ízben kaptam felkérést,
hogy írjak az EKE Hírlevélbe. Ezért a bizalomért külön köszönettel
tartozom.
Példaértékűnek érzem azt a szakmai érdekképviseletet is, amit
az EKE megvalósít, néha súlyos nehézségek közepette, időnként
ellenszélben. Meggyőződésem, hogy az elmúlt másfél évtized
nehézségeit sokkal több veszteség árán vészeltük volna át az EKÉ–
ben dolgozó kollégák segítsége nélkül. Mert soha nem úgy
tekintettem az Egyesületre, mint egy társadalmi szervezetre, hanem
mint egy közösségre, melynek tagjai fontosak egymás számára. De
fontos mindnyájunk számára az az ügy is, amit képviselünk, hiszen
közvetve, vagy közvetlenül evangelizációs munkát végzünk, és ezzel
egyházaink ügyét mozdítjuk előre.
Sokat tanultam ebben a körben, színvonalas szakmai
rendezvények részese lehettem, ahol nemcsak az ismereteimet
gyarapíthattam, de számos nagyon kitűnő EMBERT ismerhettem
meg az Egyesület tagjai között. Szándékosan nem írok neveket, mert
sokan vannak, és senkit sem szeretnék megsérteni azzal, hogy
kihagyom. Tanultam tőlük emberséget, hitet, nagyvonalúságot. Ez
volt számomra a legnagyobb hozadék, amit többre értékelek
mindenféle szakmai sikernél és elismerésnél. Azt is külön értéknek
tekintem, hogy felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül (talán
nem túlzás ezt a kifejezést használni) szeretetteljes légkör uralkodik
az egyházi könyvtárosok körében. Soha nem találkoztam még olyan
társasággal, amelyik ennyire „összezár”, ennyire szolidáris a
többiekkel, ahol nincsenek első–, másod–, és harmadrendű tagok,
résztvevők.

25

Születésnap alkalmából szokás jókívánságot is kifejezni. Csak
annyit tudok kérni Istentől, hogy az Egyesület őrizze meg azokat a
pozitív értékeket, amelyek kezdettől fogva, és ma is sajátjai, ez a
záloga ugyanis annak, hogy az EKÉ–nek, és benne mindnyájunknak
legyen jövőképünk, amelynek segítségével továbbra is teljesíteni
tudjuk küldetésünket.
Löffler Erzsébet
A titokzatos háztól az „ekéig”.
Személyes emléktöredékek
Szüleink gyakran vittek minket sétálni a Kis–Duna partján
elnyúló, platánsoros sétányra. Röviddel a strand után enyhén
emelkedő utca vitt a Várhegy felé kanyarodó útra. A kettejük
találkozásánál egy titokzatos nagy ház állt. Egyemeletes volt, nekünk
mégis nagynak tűnt. Egy L betűre hasonlított. Hosszú szára majdnem
betöltötte a kis utcácskát. Rövid szárának tetején szakállas öreg,
lábainál oroszlán, alatta írás. Alig néhány betűt ismertünk, olvasni
még nem tudtunk. A ház hatalmas kapuját szinte soha nem láttuk
nyitva, kilincsét fel sem értük. Csak néha láttunk onnan kijönni egy
idős, nesztelen léptű, vékony, reverendás pap bácsit. Mindez magától
értetődő, természetes közeg volt számunkra. Mint a többi
„érdekesség” a városban. A másik nagy ház, amelyben egy múzeum
volt, a hegyen magasodó vár, tele rejtelemmel és az óriási templom.
Sok év telt el. Megtanultuk a titokzatos ház és a szakállas öreg
nevét, el tudtuk olvasni a homlokzat feliratát, megismertük a híres
múzeumot, a vár és a bazilika kincseit.
Középiskolás voltam, amikor gyerekkori hittanárunk, felnőtt
korunkban igaz barátunk visszakerült szülővárosunkba, Esztergomba
és 1961–ben ő lett a „nagy ház”, a „Bibliotheca”, a Főszékesegyházi
Könyvtár vezetője. A meg sem szakadt barátságot könnyű volt
feleleveníteni, s osztálytársaimmal együtt, személyében rövidesen
„felfedeztük” legfőbb támaszunkat a latin szövegek fordításában. Az
új könyvtárvezető lakása, munkahelye és gimnáziumunk szerencsére
nagyon közel estek egymáshoz, így könnyedén feladhattuk a
házifeladatot... A fordításokat baráti intelmek kíséretében időben
meg is kaptuk.
Latin leckék ürügyén egyre többet jártam a Bibliotékába.
Elámultam, amikor megláttam a lépcsőház szekkóit, az akkor még
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számomra ismeretlen portrékat, s nem felejtem el, amikor először
éreztem a könyvtár „szagát”. Ezt a semmi máshoz nem hasonlítható
és csak az ódon könyvtárakban érezhető illatot. A könyvszagot, ami
aztán életem részévé vált.
Azokban az években nagyon sokat láttam és tanultam.
Emlékszem, a Bakócz–graduálé volt az első kódex, amit életemben
először láttam és megérinthettem. Akkor még egy zöld posztóval
letakart,
külön
tárlóban
őrizték.
Segíthettem
kiállítások
előkészítésénél, megismerhettem többeket a könyvtárba járó kutatók
közül, de megtudtam azt is, hogy ki volt Szabó Károly és kézbe
vehettem a külön szekrényben őrzött RMK–kat.
Utólag visszagondolva az az érzésem, hogy Szent Jeromos, az
bizonyos szakállas öreg és Szent Lőrinc összesúgtak a hátam mögött.
Szép lassan könyvtárost csináltak belőlem.
Teltek az évek, elkerültem Esztergomból, s már évtizedek óta
Budapesten, egy akadémiai kutatóintézet könyvtárában dolgozom. E
hosszú időszak alatt számtalan könyvtárossal és könyvtárral
kerültem hivatalos kapcsolatba, köztük egyházi könyvtárakkal is.
Elsőként a pannonhalmi Főapátsági Könyvtárat kell megemlítenem.
Korábbi vezetőjét, a halk szavú Szabó Flórist személyesen is
ismertem, s teljesen magától értetődő módon úgy gondoltuk, hogy
hivatalos „cserekapcsolatot” hozunk létre könyvtáraink között. E
kapcsolat az ő 1988–ban bekövetkezett halála után kicsit meglazult,
mígnem 1994–ben levelet kaptam Pannonhalmáról. A levél aláírója
egy számomra ismeretlen hölgy volt. Meglepődtem. Addig úgy
gondoltam, hogy ilyen szentélyekbe csak férfiember teheti be a lábát,
mint munkatárs. Változnak az idők – sóhajtoztam – s a hölgy
kérésének eleget téve a szálakat ismét összekötöttük, a régi
kapcsolatot felélesztettük.
Rövidesen – ugyancsak 1994–ben – újabb meglepetésben volt
részem. Értesültem, hogy megalakult az EKE, az Egyházi Könyvtárak
Egyesülése,
mely
felekezeti
hovatartozástól
függetlenül
megteremtette az egyházi könyvtárak munkaközösségét. A
kezdeményezés az OKGyK–ból és Pannonhalmáról indult. A kalocsai
alakuló ülésen 23 egyházi könyvtár képviselője jelent meg.
Az egyházi könyvtárakról eladdig, e valójában zárt
intézményekről a nagyközönség vajmi keveset tudott. Csak a szűk
szakma, a beavatottak, a kutatók tartották számon a bennük rejtező
hatalmas nemzeti örökséget, s leginkább ők keresték fel ezeket
gyűjteményeket, melyek az esetek többségében igen kevés,
leggyakrabban egy–két munkatárssal rendelkeztek. Az 1965–ös
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Könyvtári Minerva a „Hálózaton kívüli könyvtárak” c. fejezetében
mindössze huszonkilenc, különféle felekezethez tartozó könyvtárat
sorolt fel.
E ”nem nyilvános” könyvtárak életében – s a személyes
emlékezés okán most elsősorban a katolikus egyház kötelékébe
tartozó gyűjteményekre gondolok – óriási előrelépést jelentett 1969–
ben az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ megalakulása. A
könyvtárak szakmai felügyeletét a Bibliotheca vezetője, Kovách
Zoltán látta el korán bekövetkezett haláláig. Nem utolsósorban az ő
egyéniségének köszönhetően gyümölcsöző munkakapcsolat alakult ki
az állami és egyházi intézmények között. Elég, ha csak a kutatási,
egyszersmind állományvédelmi célokat szolgáló, nagyszabású
mikrofilmezésekre gondolunk. Sz. Nagy László sokat mesélhetne
arról, hogy e munkálatok eredményeként művelődéstörténetünk
mennyi felbecsülhetetlen értékű dokumentumának másolata
kerülhetett be egyebek között az Országos Széchényi Könyvtár vagy a
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának mikrofilmgyűjteményeibe.
A Fővárosi Bíróság 1995–ben, harminc évvel az 1965–ös
Könyvtári Minerva megjelenése után jegyezte be az EKÉ–t, amely ma
már, e jubileumi évben több, mint hetven tagot számláló hálózattá
épült. A fentebb említett pannonhalmi cserekapcsolat is tovább
fejlődött, átalakult. Megismertem Szabó Flóris utódját Bánhegyi
Miksát, aki az EKE első elnökeként rengeteg feladatot vállalt magára,
s barátságot kötöttem munkatársával Ásványi Ilonával, aki, ha
tehette meghívott az EKE szervezte programokra. Neki köszönhetem,
hogy ismét közelebbi kapcsolatba kerültem az egyházi könyvtárakkal,
s betekinthettem munkájukba. Jelen voltam 2006–ban a szegedi,
2008–ban az egri konferencián. A sok fiatal, lelkes és felkészült
kollégát látva eszembe jutott az egykori egyszemélyes, télen gyakorta
fűtetlen esztergomi Bibliotheca.
Szólni kell az EKE bámulatba ejtő honlapjáról. Már első
pillantásra felmérhetjük, hogy az egyesülés hihetetlenül nagy
lépéseket tett másfél évtized alatt. Hol vagyunk már a magyar
könyvtári rendszerben szerényen megbújó 29 egyházi könyvtártól és
az egykor szinte „haditettnek” minősülő mikrofilmezésektől! Ez a
honlap összehangolt, koncepciózus, magas színvonalon művelt
szakmai tevékenységről tanúskodik. Szinte nincs olyan részterülete a
könyvtári/könyvtárosi feladatoknak, amelyekre ne terjedne ki
figyelmük. Legyen szó állományvédelemről, modern könyvtári
szoftverekről, digitalizásról, továbbképzésről, országos projektekben
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való részvételről, sikeres, elnyert pályázatokról és nemzetközi
kapcsolatokról.
A konferenciákon, a szakmai napokon személyesen láthattam,
hogy rengeteg lelkes, fiatal ember dolgozik az ország egyházi
könyvtáraiban és vesz részt a szervezet munkájában. Hogy szám
szerint mennyien lehetnek, az nagyszerűen kirajzolódik az egyesülés
címtáraiból.
Köszönet illeti az EKE mindenkori vezetőit, tisztségviselőit
fáradságos, nagyon sok energiát igénylő, eredményes munkájukért.
Én személy szerint köszönöm nekik, hogy ifjúkorom könyvszagú
Bibliothecájából kiinduló szálat képletesen és örömmel az EKÉ–hez
köthetem.
Sasváry Zoltánné Szepesi Zsuzsanna

EKE 15 éves jubileumi évkönyvébe
A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a
tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben
fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok.”
/Róm. 12,10–11/
Mikor először meghallottuk, hogy az Egyházi Könyvtárak
Egyesülése 15 éves fennállását ünnepli ebben az esztendőben – és egy
jubileumi évkönyvvel tisztelgünk a másfél évtizedes együttmunkálkodás előtt – örültünk a lehetőségnek, hogy könyvtárunk a
Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára nevében írhatunk
benyomásainkról.
Tudomásunk szerint elődeink már az Egyesülés kezdeteinél is
jelen voltak, mi a magunk részéről az elmúlt öt évben kapcsolódtunk
be az EKE rendezvényeibe. Az első és egyben a legemlékezetesebb
esemény mindjárt a 10 éves jubileumi nyári konferencia megszervezése volt számunkra. Közösen kaptunk felkérést az elnökség részéről,
hogy a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárral, valamint a Kecskeméti
Piarista Rendházzal együtt lássuk vendégül a konferencián résztvevő
könyvtárosokat. Kezdetben nagy kihívásnak tűnt ennek lebonyolítása, de annyira remek csapatot kaptunk, hogy ez nemcsak a
konferencia sikeres lebonyolításában segített, hanem azóta is tartó
barátságokat eredményezett. Itt igazából megvalósult az ökumené,
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hiszen más felekezetű kollegákkal tudtunk remek kapcsolatot
kialakítani. Mindennapjainkban is támaszkodhatunk egymásra,
hiszen bármiféle elakadás, probléma merül fel azonnal rendelkezésre
áll a szakmai segítség.
Nem hiába helyeztünk hangsúlyt erre az öt évvel ezelőtti
dátumra, hiszen könyvtárunk életében is jelentős változást hozott
azzal, hogy intenzíven bekapcsolódhattunk az EKE által szervezett
továbbképzésekbe, szakmai programokba, nyári konferenciákba. Az
itt tapasztaltak, tanultak segítettek bennünket abban, hogy
könyvtárunk felzárkózhasson és pótolja az elmúlt évtizedekben
szerzett hátrányokat. Mi, akik most itt dolgozunk már egy új
generációt képviselünk, minden segítséget, kapaszkodót elfogadunk,
hogy elvégzett munkánk eredményes legyen.
Sokat jelentettek azok a kirándulások, amelyeken bepillantást
nyerhettünk más könyvtárak életébe, munkájába, ezáltal ötleteket
nyerhettünk. Sokáig ezek a rendezvények jelentették számunkra a
szakmai fórumot, amelyen értesülhettünk a legfrissebb aktualitásokról. Amikor lehetőségünk adódik most is szívesen megyünk
ezekre az alkalmakra, hiszen boldogan találkozunk a kollégákkal.
Örömmel fogadjuk, hogy egyre több határon túli könyvtár csatlakozik
az egyesülethez és bizakodunk, hogy mindig egyre többen leszünk. Az
elkövetkező évek feladatának tartjuk – és ezen szeretnénk mi
magunk is munkálkodni–, hogy a saját felekezetünkön belül lévő
könyvtárakkal még szorosabb együttműködést sikerüljön megvalósítanunk. Sajnos sokan elmaradoztak közülük, egyre ritkábban találkozunk velük.
Tudjuk, hogy nehéz feladatot, sokszor áldozatot jelent, hogy
színvonalas, tartalmas szakmai alkalmakat állítsanak össze a
szervezők, de bizton állíthatjuk, hogy nagy jelentősséggel bírnak egy
ilyen kis könyvtár életében, mint a miénk. További ilyen eredményes,
tartalmas munkát kívánunk az Elnökség és az Egyesület valamennyi
tagja számára az elkövetkező évekre.
A választott igével köszöntjük a 15 éves Egyházi Könyvtárak
Egyesülését, Isten gazdag áldását kívánva.
aKecskeméti Református Egyházközség
Könyvtárának munkatársai:
Bán Magdolna
Lipóthné Gyulai Anikó
Szél Szilvia
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Gyulafehérvár elé
2001 nyarán először vehettem részt könyvtáros kollegáimmal
EKE–közgyűlésen és a konferencián, Debrecenben, nyilván ezért is
maradt számomra nagyon emlékezetes esemény. Rangsorban viszont
mindjárt követi Pannonhalma, a szellemi, szakmai töltekezés a
bencések között, majd a Tihanyban és Zircen tett rövid kirándulással.
Később Csurgón, Szegeden, Szombathelyen, legutóbb pedig
Egerben vehettem részt rendezvényeinken. Kiemelkedő számomra
Csurgó, a meghívott előadókkal, és nem utolsó sorban Kobzos–Kiss
Tamásék műsorával. Zágráb híres könyvtáraiban pedig az ott őrzött,
sok magyar vonatkozású kincsben gyönyörködhettünk. Az adott
alkalmakhoz szervezett kirándulások élményein túl öröm a sok jóféle
találkozás, beszélgetés. Erdélyből elszármazottként mindenkor
fölvillanyoz a határon túlról érkező kollegák jelenléte, részvétele. Mi
tagadás, irodalmárként pedig megmegdobogtatja a szívem némely
kötet, legutóbb például régről kedves olvasmányom kéziratát – Mikes
Kelemen: Törökországi levelek – az egri Főegyházmegyei Könyvtár
féltett kuriózumai közt látni.
2008 nyarán, ugyancsak Egerben elhangzott Küsmődi Attila
barátunk, kollegánk részéről a következő EKE közgyűlésre, mégpedig
a Gyulaférvárra szóló meghívás. Mostanság, az idő közeledtével pláne
foglalkoztat a gondolat, s bizakodom benne, hogy ott lehetek. A
megszokottnál is gyakrabban veszek kézbe művelődéstörténeti, vagy
Erdéllyel kiváltképp összefüggő könyveket, s nem mulasztom el
megnézni, tartalmaznake konkrétan Gyulafehérvárra, történelmére,
esetleg híres szülötteire vonatkozó adatot. Lapozgatom a tartalomjegyzéket, a név– és tárgymutatót, aztán gyorsan fölütöm a megadott
oldalakat, vagy időszűkében félreteszem nyugalmasabb, olvasásra
fordítható percekre a kötetet. Nem csoda, legalább 40 éve, iskolai
kiránduláson jártam utoljára Gyulafehérváron. Vannak helyek,
kapuk, épületek, parkok, utcatorkolatok, melyeknek látványa mélyen
belénk vésődik, s várjuk az alkalmat, hogy valamikor megerősítést
nyer bennünk az emlékkép: igen, jártunk már itt.
A XIV. sz. második feléből ránk hagyományozódott
Marosvásárhelyi sorok és a Marosvásárhelyi glosszák titokzatosnak
föltűnő szavai korábbról becsessé váltak számomra. Hát ha
hozzáveszem még azt is, hogy „bolyais”–ként ugyanazokat a
lépcsőket, kilincseket koptathattam, ugyanazokat a tereket, utcákat
róhattam, amelyeket e nyelvemlék felfedezője, a Bolyai
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Dokumentációs Könyvtár egykori igazgatója, a történész Farczády
Elek (Marosvásárhely, 1890. ápr. 9– uo., 1974. febr. 6.). Az idős
tudóst látásból ismerhettük, komótosan sétálgatott a szintén idős író,
Molter Károly bácsi társaságában a „Bolyai Farkas” Líceum előtt, a
Bolyai téren. Órán, réveteg tekintettel kifelé bámulva az ablakon
rögtön magamhoz tértem, ha odakint fölbukkant kedves, ismerős
alakjuk… Talán tiszteletet érdemlő puszta létüktől is egykettőre az
órai jelenlétre kényszerült bennem a figyelem… Egyetemi,
nyelvtörténeti tanulmányaim idején a kódexek lapjain megőrzött
magyar nyelvemlékek hetekig–hónapokig tartó kutakodásba
lendítettek. Bámultam a könyvbéli kópiákat, igyekeztem kisilabizálni
a töredékes sorok, oldalak mának szóló üzenetét. Kedves lett
számomra az Ó–magyar Mária siralom, a Halotti beszéd – meg is
kellett tanulni tisztességesen – és kíváncsi büszkeség tölt el, hogy a
Gyulafehérvári sorok valamelyest ismerős terület számomra,
miközben az annak idején elmaradt, közvetlen szemügyre vételre
várakozom…
Márton Gyöngyvér
15 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése
Ünnepi és hétköznapi emlékezés
Nem hiszem, hogy könyvtárosként dolgoznék, ha nem a
pannonhalmi könyvtár lenne a munkahelyem.
Nem gondoltam, hogy könyvtáros leszek, azt hittem, hogy
magyar irodalmat tanító tanár. Ezért, no meg közművelődési
könyvtárban használható ismeretekkel, pályakezdő könyvtáros
nőként egy egyházi könyvtárban egyáltalán nem volt könnyű a
mindennapi élet. Az első években inkább figyeltem. Felmértem a
könyvtárat, a lehetőségeket, a kötelességeimet, a munkát. Aztán
körvonalazódtak a feladataim. Sok mindent a „saját nyomorúságomon” tanultam meg… sokat hibáztam… sok felesleges vargabetűt
tettem… Az itt eltöltött csaknem húsz évben aztán „felnőtt korba
értem”, és „belenőttem a cipőmbe” – szakmailag is.
Azt hittem, hogy tanár leszek. Egy tanár – „a tanár” – oktat,
nevel, szervez. Könyvtáros, majd később egyesületi munkámban
előelőbukkantak „tanárostanítós feladatok” – előadások, szakmai
napok szervezése, egy közösség irányítása, vezetése formájában.
Szervezetünk ráadásul nemcsak szakmai, hanem egyházi,
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ökumenikuslelki közösség is, melynek tagjai vallásos elkötelezettségük miatt nevelik, növelik, emelik egymást. Többször tapasztaltam,
hogy a kívülállók ránk csodálkoznak, a légkör, a szellemiség –
lelkiség miatt érzik jól magukat szakmai programjainkon is. Azt, hogy
szervezetünk szakmai, de egyházi (lelki) közösség is, tisztségviselőként is mindig fontosnak tartottam.
Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének a pannonhalmi
könyvtár kezdettől fogva a tagja volt, Pannonhalma „adta” az első
elnököt, így a bíróság által bejegyzett hivatalos székhely (OSZK)
mellett egyféle szellemi központja lett a szervezetnek.
Az egyesület tevékenységét kezdettől fogva figyelemmel
kísértem, az első években szó szerint megfigyelőként. 1999–től
titkárként, 2004–től elnökként kapcsolódtam be a szervezet
munkájába. Közben 2000–től az Országos Katolikus Gyűjteményi
Központ könyvtári referenseként dolgoztam. Az ökumenikus
egyesület „nagyobb halmaz”, a katolikus könyvtárak annak egy része
csupán, ezért a kétféle munka összefonódott, az évek multával egyre
szétválaszthatatlanabbul.
Egyházi könyvtárosnak, egyházi könyvtár vezetőjének lenni
sajátos feladat. A rendszerváltozás előtt gyakran (csak) egy lelkészeknek, papoknak, szerzeteseknek adott cím volt ez, napjainkban
azonban már a legtöbb helyen szakirányú képezettséggel is
rendelkező, fiatal, civil kollégák dolgoznak az egyházi könyvtárakban
is. A legtöbben közülünk az 1990–es években kezdett el dolgozni, és
egyre több az olyan kolléga, aki csak 2000 után. Ők gyakran nem
„szakszerűen” vették át a gyűjtemény gondozását, nem volt egy olyan
az adott gyűjteményt ismerő tapasztalt könyvtáros, aki érdemben
átadta volna a könyvtárat, segített volna tájékozódni a helyi
körülmények között. Szakirányú képzettségük azonban közművelődési (települési) könyvtárban használható végzettség.
Magyarország legrégebbi könyvtárában dolgozva, egyesületi és
a gyűjteményi központban végzett munkám által akaratlanul és
észrevétlenül kerültem bele az országos könyvtáros szakmai életbe
Könyvtárosként különös tapasztalat volt, hogy hiába alkotják
az egyik legősibb könyvtári csoportot, az egyházi könyvtárak
története, különösen a 20. századi sorsa még a szakmabeliek számára
sem igazán ismert. A díszes teremkönyvtárral bíró intézményeket
ugyan sokan felkeresték turistaként, de hogy ezek egyféle
szakkönyvtárként és nem múzeumként működnek, szinte fel sem
merült. A szakmabeliek megmagyarázhatatlan, inkább a muzeális
gyűjteménynek köszönhető tisztelettel vagy az ismeretlen, titokza-
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tosnak vélt intézménynek kijáró bizalmatlansággal méregettek
bennünket, különösen a rendszerváltozást követő években. Az első
feladat éppen ezért az volt, hogy megismertessük és elfogadtassuk
magunkat.
Az egyesületben végzett munkám során azt tartottam a
legfontosabbnak, hogy az egyházi könyvtárak visszakapják helyüket a
könyvtári rendszerben, megtalálják helyüket a 20–21. századi
modern hazai könyvtári hálózatban. Ehhez a szakmaipolitikai világi
és egyházi fenntartókat, a szakmai intézményeket és szervezeteket
kellett megnyernünk. Ahhoz, hogy elfogadjanak bennünket, több
évtizedes szakmai lemaradást kellett ledolgoznunk, meg kellett
újulnunk szemléletben, és mind a mai napig lépést kell tartanunk a
21. századi technikai kihívások és követelmények közepette.
Az elmúlt két évtized a felnőtté érés ideje volt szakmai és
magánéletemben egyaránt. Sok mindent (meg)tanultam, sok
mindent megtapasztaltam, sok mindent felismertem.
Az elméleti stúdiumok után gyakorlatban megtanultam a
könyvtárosszakmát, amit akik ismernek, tudják, hogy hivatásként
művelek. Bár az elmúlt években sokszor hallottam: Pannonhalmán,
egy kolostorban elzártan élek, van egy ilyen mondás is: hegyről
messze lát az ember. Az egyesületben végzett munkám során a hegyre
épült apátsági könyvtárból országosmessze láttam és nem messziről,
de közelről néztem, sőt az egyházi könyvtárakat képviselve
alakítottam a magyar könyvtárügyet.
Az elmúlt időszakban megtapasztaltam, hogy vezetőnek lenni
nem könnyű. Inkább az „érzelmeivel gondolkodó” női vezetőnek
különösen nem. El kell tudni viselni a meg nem értettséget, a
félreértettséget, mert a munkatársaknak nemcsak nem szükséges, de
olykor kifejezetten nem szabad tudni mindent. El kell viselni, hogy
lesznek, akik „nem szeretnek” bennünket. Jean Vanier írja az alábbi
„szíven találó” szavakat: „Tanulmányaim és tapasztalataim alapján
tudom magamról, hogy erőteljes vezető vagyok. Könnyen tudok hatni
másokra, és gyorsan döntök. Vannak, akik tisztelik és csodálják az
effajta vezetési stílust, másokat viszont szemlátomást rendkívül
zavar. Jelenlétem, határozottságom tudtomon kívül feszültséget
ébreszt bennünk. Viselkedésemet megalázónak érezhetik, a
meghallgatás hiánya pedig azt az érzést erősítheti bennük, hogy
érdektelenek, üresek. Lényünk és magatartásunk tehát akaratlanul is
félelmet, feszültséget ébreszthet másokban.” (Jean Vanier :
Hazatérésünk – Fedezzük fel azt, ami közös mindnyájunkban Bp. :
Vigília, 1999. 86. p. )
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Közben felismertem azt is, hogy erényeink és hibáink
fakadhatnak ugyanazon képességeinkből, készségeinkből is.
Impulzív, agilis jó értelemben türelmetlen, határozott, gyorsan
cselekvő természetünkben gyökerezik, hogy könnyen, kreatívan,
innovatívan tudunk szervezni, képesek vagyunk eredményesen
intézni magunk és kisebb nagyobb közösségünk ügyeit, de ugyanezen
képességeinkben gyökerezik, hogy nem értenek, és rámenősnek,
agresszívnak, türelmetlennek mondanak az emberek.
Az egyesület elnöki tisztjét elvállalni egyáltalán nem volt
egyértelmű és könnyű döntés, mert láttam a kihívásokat, melyek az
egyházi könyvtárak előtt álltak, felismertem a feladatokat, melyek a
magyar könyvtáros szakma megújulásával folyamatosan szaporodtak, és titkárként jól ismertem már az egyesület tagjait és képviselőit.
Bár konkrét és gyakorlati támogatást csak kevesektől kaptam, öröm
volt, hogy folyamatosan vagy legalább egy–egy feladat elvégzésére
mindig akadt egy–két lelkes kolléga, akik, ahogy mondani szokás
„időt és fáradtságot nem ismerve” dolgoztak az egyházi könyvtárakért.
Napjainkra az Egyházi Könyvtárak Egyesülése, maguk az
egyházi könyvtárak „figyelemre, bólintásra becsültek” lettek a
szakma, az állami döntéshozó intézmények és talán a potenciális
könyvtárhasználók előtt is. Önbecsülést adó és mások megbecsülését
kiváltó eredmény, hogy társszervezetként fogadják az egyesületet a
könyvtáros szakmai szervezetek, hogy „számolnak velünk” a
társadalmi–politikai döntéshozók, hogy hullámzó eredménnyel, de
többször sikerült anyagi többlettámogatást szereznünk az egyházi
könyvtárak számára, hogy intézményeink több országos programban
vettek részt és maguk is szerveztek nemcsak egyházi könyvtárosok
érdeklődésére számító szakmai napokat.
Ásványi Ilona

***
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