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Egyházi könyvtárak lehetőségei
  
Szelestei Nagy László
  

Miért szólok külön az egyházi könyvtárak új lehetőségeiről?

Nemcsak azért, mert az EKE tagjai előtt beszélek, hanem elsősorban azért, mert mondandóm
szempontjából fontos ez: Szlovákiában az egyházi könyvtárakban őrzött kézirat-gyűjtemények
nagyrészt még feldolgozatlanok. Az állami könyvtárak anyagához az elmúlt évtizedekben is
hozzá lehetett férni. Ez vonatkozik a most egyházi tulajdonba visszakerült szerzetesi
könyvtárakra is. (Szlovákiában együtt maradtak az államosított egyházi könyvtárak, vagy
őrzőhelyükön, vagy központi raktárakban.) A turócszentmártoni Matica slovenská és a pozsonyi
Egyetemi Könyvtár csereegyezményes keretében e gyűjteményekben kutathattunk, a nemzeti
bibliográfiához szükséges adatokat kigyűjthettük. Magán-kutatóként is gyakran jártak 
magyarországiak e gyűjteményekben. Az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai az 1800
előtti nyomtatványok adatait beépítették nyilvántartásaikba. (Néhány kivétel persze akad.)

Azt hiszem e körben nem kell szólnom a történeti Magyarország (pl. a mai Szlovákia) területén
található intézményi, így egyházi könyvtárak kutatásának fontosságáról. Központi elképzelésről
számol be utánam Monok István főigazgató úr. Talán az sem igényel magyarázatot, hogy a
török alatti Királyi Magyarország területe külön odafigyelést igényel, ugyanis a központi és helyi
intézmények itt folyamatosan működhettek. Reális várakozás a Közép-Európában történt
rendszerváltozások, majd különösen az Európai Unióba történt belépésünk után,
magyarországi és szlovákiai szakemberek együttműködése a közös múlt forrásainak
számbavétele területén. Bizonyára önök közül is többen jártak május eleje óta Szlovákiában
érzékelték a változást, és nemcsak a két ország határán.

1988-ban jelent meg összefoglaló munka a szlovákiai történeti könyvanyagról (Historické
knižničné fondí na Solensku, Martin), majd hasonló címmel ennek kiegészítése is napvilágot
látott 1991-ben. Bár a rendszerváltozás után bizonyos könyvtárak visszakerültek volt
tulajdonosaikhoz, kiindulási alapnak mindenképpen használható ez az összeállítás, segíthet 19.
századi irodalmi hivatkozások tételeinek feltalálásában is. Az összeállítás csak a nagyobb
egyházi gyűjteményeket vette számba.

A 20. század második felében sok kutató járt hungarica-kutatási céllal Szlovákiában. Például
Klaniczay Tibor, aki több gyűjtemény irodalmi-, elsősorban verses emlékeiről jegyzéket készített
és tett közzé. Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában hozzáférhetők a külföldön
hungarica-kutatást végzők jelentései, a konkrét adatok pedig nyilvántartásba kerülnek. Célszerű
bármiféle kutatóút előtt ezen nyilvántartást megnézni, továbbá a Magyar Tudományos
Akadémia Könyvtárának, a Magyar Országos Levéltárnak és az Országos Széchényi
Könyvtárnak mikrofilmtáraiban a topográfiai katalógusokban a kutatandó gyűjteményből már
elkészült mikrofilmekről tájékozódni.
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A szlovákiai gyűjtemények sajátossága, hogy régi kézirataik gyakran feldolgozatlanok. Újabban
csak néhány állami központi gyűjtemény tette közzé kéziratkatalógusait (Matica slovenská,
pozsonyi Egyetemi Könyvtár). Általában régebbi közleményekből, esetleg jegyzékekből tudunk
egyes kézirategyüttesekről (késmárki Ev. Könyvtár, nyitrai Püspöki Könyvtár, pozsonyi káptalan
kéziratai, pozsonyi ev. líceum kéziratai), nem ritka, hogy helyszínen járt kutatók őket érdeklő
kéziratot/kéziratokat dolgoztak fel. Különösen levéltárakban megőrzött kéziratokról mondható ez
el. Trianon óta azonban a szlovákiai gyűjtemények régi kéziratos állományával szlovák kutatók
csak elvétve foglalkoztak, a magyaroknak pedig erre nem volt módjuk. Érdekes helyzet alakult
ki: még az újkori szlovák nyelvű kéziratok feltárása is várat magára. Célszerű volna tehát az
együtt élő nemzetiségek közös múltjának emlékeit úgy feltárni, hogy az minden nyelvre és
felekezetre kiterjedjen.

A nagyobb könyvtárak melletti kézirattárakról persze – ha nem is mindenütt – van helyben
leltár, a leltárak alapján készített katalógusokból azonban nem sokat tudunk meg a konkrét
kéziratokról. Elnézést kérek, de könyvtárakat negatív példaként nem nevezek meg. Inkább csak
a tényt: ha a katalóguscédula például 17. századi magyar nyelvű kézirat esetében csak annyit
tartalmaz, hogy „rukopis”, esetleg hozzátéve, hogy magyar nyelven, a csak katalógus alapján
kutató szakember ezzel nem sokra megy. Azt azonban meg kell mondanom, hogy a Magyar
Történelmi Társulat 19. század végi kirándulásainak beszámolóiban rögzített, a még Trianon
előtt közzétett, vagy máshonnan megszerzett adatok visszakeresése – néhány kivételtől
eltekintve – lehetséges volt.

Jelentős kéziratos állomány található a katolikus püspöki központokban (ezek közül kiemelkedik
a nyitrai, régi kézirataival és Roskoványi Ágoston levelezésével), a pozsonyi káptalan régi
kézirataival; a magyarországinál sokkalta gazdagabb az evangélikusoknál őrzött anyag. Kisebb
gyülekezetek tulajdonában is találunk jelentős kéziratokat, nem ritkán jelentős állományokat,
levéltári és könyvtári jellegűeket keverve. Néha akad múzeumokban összegyűlt kéziratos
állomány (pl. a Gömöri Múzeumban), mely egyházi intézmények történetének fontos forrása.

Hogyan képzelem el a munkát?

Nehéz erről beszélnem, mert az elmúlt évtizedben az eredmények mellett nagyon sok kudarc is
ért. Terveim egy részét anyagiak hiányában nem tudtuk megvalósítani. Ismeretlen és fontosnak
ítélt források, forráscsoportok várnak feltárásra

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemre kerülésem óta régi magyarországi
irodalom-specializáció keretében nyári hónapokban munkára kész egy lelkes kis csapat, most
már doktorandusok is, akiket a régi könyvek iránti érdeklődésük mellé szakmai ismeretekkel is
próbálunk ellátni. Az első turnusnál a Partium-i Máriaradnán régi könyvek megmentésekor,
majd Füleken leltározás során nagy lelkesedést tapasztaltam. 1999-ben pályázati pénzből
mikrofilmfelvevő készüléket sikerült szereznünk. Ekkor tűztük ki célul, hogy az egyetem doktori
programjához kapcsolódva Gömör és Nógrád vármegyék egyházi és világi intézményeiben
őrzött kéziratokat (levéltárosokat bevonva levéltári iratokat is) számba vesszük, nyelvre és
tartalomra való tekintet nélkül, a 20. századig. Nem kis utánjárással a különféle felekezetű
egyházak engedélyét megkaptuk, előkészítettük a munkát, ám azóta nem sikerült a munkához
pályázati pénzt szereznünk.
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Továbbra sem azt tartom fontosnak, hogy kutatóként egy-egy jobb kézirathoz hozzájussunk,
hanem kéziratos állományok egészének a feldolgozását, legalább jegyzék szinten. Ehhez
megfelelő szakmai ismereteken kívül a tulajdonos bizalmát kell megnyernünk, másrészt pénzt
kell szereznünk. A kéziratos állományok adottak. Itt-ott átnéztem már gyűjteményeket, a
döntően 17-19. századi kéziratok többsége latin nyelvű, egyenlő arányúnak látszik a magyar,
szlovák és német nyelv előfordulása. (Csak néhány példa Gömörből: 17. század első felének
vallási vitairatai, versírási gyakorlófüzet 1710-ből, gályarab-prédikátor albuma, ifj. Buchholtz
György levelezése, stb.) Abban reménykedem, hogy az illetékesek, vagy a pályázati
mechanizmusban részt vevő lobbi-csoportok belátják e feladat elvégzésének fontosságát, s
nemcsak szép szavakkal jutalmazzák pályázatainkat, hanem a munkát lehetővé tevő
anyagiakkal is. Újra hangsúlyozom, Trianon óta nem volt még ilyen kedvező a helyzet a
Szlovákiában való munkára.

Említettem, hogy a munkavégzés feltétele a tulajdonos bizalma. A munkafolyamat minden
fázisánál. A tervezéstől a publikálásig. Nem állíthatunk be egy intézményhez, hogy szeretnénk
feldolgozni kézirataikat. Ha ezt elvégezhetjük, a gyűjteményt leíró katalógus kiadása sem
történhet a tulajdonostól függetlenül. Mindenütt kellő tapintattal, a helyi erők bevonásával kell
dolgoznunk. Ha egyéni munkánk során egy-egy kéziratról publikálunk, akkor illik köszönettel
megküldeni a publikációt. A gyűjtemény jegyzékének, katalógusának elkészítésénél a
munkafolyamat minden fázisába bevonnánk a tulajdonos által megjelölt személyt, a munka
eredményének megjelentetésébe az általa ajánlott intézményt. A munka szervezett, egymást
nem keresztező tervezése érdekében működünk együtt az Országos Széchényi Könyvtárral, a
megfelelő színvonalú munkák kiadásában társkiadóként is számítunk az OSZK-ra.

És ezzel elérkeztem kiindulási pontomig. Ha az EKE, vagy az egyházi könyvtárosok
együttműködést tudnának kiépíteni szlovákiai egyházi intézményekkel, az nagyban segíthetné a
közös munkát. (Én most csak a kéziratok kutatás számára való leírásáról/jegyzékeléséről
szólok, de más területen is hasznos volna e kapcsolat.) Már a rendszerváltás előtt is lehetővé
vált számomra egy-egy szlovákiai gyűjteménybe bejutni megfelelő egyházi ajánlással, és ennek
súlyt adott, hogy Magyarországon az egyházi könyvtárak ügyeivel foglalkoztam. A Pázmány
Péter Katolikus Egyetemről nagyobb az esélyem a bizalmatlanság feloldására, mint ha világi
egyetemről, vagy tudományos intézményből mennék. Szlovákiai hallgatóink segítenek
bennünket.

A hazai és szlovákiai egyházszervezet a múltban több helyen összeért, kézenfekvő hát a
határon innen esztergomi és egri egyházmegyék történetével foglalkozó szakemberek határon
túlra figyelése. De fordítva is igaz: aki szlovákiai területek egyházainak múltjával foglalkozik,
nem nélkülözheti az esztergomi és egri levéltári és könyvtári anyagot. A pápai és sárospataki
református egyházkerületek esetében ugyanez a helyzet. Az evangélikus egyház jelentős
gyökerei a mai országhatártól északra vannak. Szerzetesrendeknél még magától értetődőbb az
összefüggés. Szlovákiai kollégáink érdeke önmagában is hasonló a miénkhez, egymásra
vagyunk utalva. Talán egy lépésnyi előnyünk van. Bizonyára szívesen fogadják
tapasztalatainkat, ha az megfelelő tapintattal párosul.

Ha a bizalmat sikerül megszereznünk, ha szlovákiai partnert találunk, akkor megfelelő és
odaadó szakemberek, ha a szükséges anyagiak biztosítottak, dolgozhatnának szlovákiai
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intézményeknél. Megfelelő és odaadó – mondtam, nem véletlenül. Nem saját kutatásról van
szó, hanem – és ezt könyvtárosok előtt nem kell kifejtenem – a köz érdekében végzett
tevékenységről, a kéziratok válogatás nélküli számbavételéről. Legsebezhetőbb pont a
bizalom-szakemberek-pénz hármasból a pénz. Sikertelen kísérleteim ellenére mondhatom,
hogy a bizalom és az érdeklődés, szakmaiság nem vész kárba, azok megszerzése fontos akkor
is, ha nem érünk el látványos eredményeket.

Kérem jelenlévő kollégáimat, hogy egyénenként és gyűjteményenként is, személyes
kapcsolataikkal, munkájukkal segítsék a közös múltat őrző, határon túli egyházi gyűjtemények,
vagy gyűjteményekként nem is szereplő egyházi intézmények (gyülekezetek, plébániák)
irányítóinak együttműködési szándékát előmozdítani. Kérem az EKE vezetését, hogy
lehetőségei szerint próbáljon szlovákiai kollégák irányába nyitni, őket nem a külföldiek közül
egynek, hanem a közös múlt őrzésében is atyafiaknak tekinteni, s a közös feladatok végzésére
ösztönözni.
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