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Bánhegyi Miksa:
  Az egyházi könyvtárosok feladata az evangelizációban
  

Előadás az EKE 2002.évi  „Régi és új – Az egyházi könyvtárak szerepe és feladata az
információs társadalomban” című konferenciáján

A témáról, hölgyeim és uraim, 1993. december 28-án beszéltem először az egri
Főegyházmegyei Könyvtár bicentenáriumán az azóta sajnos elvesztett Antalóczi Lajos
felkérésére. Az alkalom és a felkérés indokolta azt, hogy gondolataim megformálásában a II.
Vatikáni Zsinat tanítására támaszkodtam, a „megújulás”  és az „örökség  védelme” látszólagos
ellentétét, az egyházak és kultúrájuk ellen ismételten megfogalmazott, sokszor durván támadó
hamis vádakat - mint amilyen a tudományellenesség, a humánum elutasítása, a reakciós
konzervativizmus - tárgyaltam, s megkíséreltem fölvázolni a jövő képét: az élő és mindig fiatal,
állandóan izmosodó teológia vonzó arcát, amelynek létében igen nagy, mással soha nem
helyettesíthető szerep jut az egyházi könyvtáraknak.

Az elmúlt közel kilenc évben sok minden megváltozott, bár a lényeg nem, megváltoztak például
a körülmények, hiszen azt az előadást a füredi szívkórházban az éjjeli szekrény sarkán írtam
golyóstollal, ezt a néhány perces kis eszmefuttatást már számítógépen a könyvtári irodában.
Akkor a magyar könyvtárügyet reprezentáló nagy számú vendég előtt, ma az EKE, az Egyházi
Könyvtárak Egyesülése évi közgyűlésén és szakmai konferenciáján, az egyes könyvtárak
könyvtárosai előtt olvasom fel gondolataimat, amely egyesülés független a felekezetektől, s
tagjai közt tudhatja a keresztény felekezetek és egyházak könyvtárai mellett a zsidó vallási
közösség könyvtárát is. S megváltoztattam az előadás címét is, nem az egyházi könyvtárak
feladatáról szeretnék beszélni, hanem az egyházi könyvtárakban dolgozók, az egyházi
könyvtárosok feladatáról.

 Külön örömömre szolgál, hogy a minisztérium Könyvtári Osztálya és a különböző könyvtáros
szervezetek és intézmények képviselőit is köszönthetem, és előttük is feltehetem kérdéseimet,
megfogalmazhatom kételyeimet, de hitet tehetek a reményemről is. Kérem, higgyék el, ezeket
az utolsó mondatokat nem az udvariasság, pláne nem a „kötelező” udvariasság mondatja
velem. 1988-ban kaptam feladatul neves rendtársam, Szabó Flóris halála után a pannonhalmi
könyvtár vezetését, s az elmúlt tizennégy év folyamán ott voltam az egyházi könyvtárak
ügyeinek sűrűjében, így testközelben éltem át mindent, s ha nagyképű akarnék lenni, akkor úgy
is fogalmazhatnék, hogy harcoltam végig mindent. S ha még azt is hozzáteszem, hogy akikről
azt gondoltuk, hogy ellenfeleink, vagy akik úgy gondolták, hogy ellenük küzdünk, azok ma
harcostársaink, akikkel együtt dolgozunk a könyvtárakért, a jövő kultúrájáért, akkor ez  -
bocsánatot kérek eleve a csúnya, de divatos szövegezésért - nem semmi. Sőt igen nagy dolog.

Az állami, önkormányzati, egyetemi, iskolai és egyéb könyvtárak befogadták maguk közé ismét
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azokat a könyvtárakat, amelyekből megszülettek, hiszen minden kategóriában „kezdetben volt”
az egyházi könyvtár. Hogy mind több feladat átvállalásával és a lehetőségek
megnövekedésével az említett könyvtárak „fejükre nőttek” az egyházi könyvtáraknak, az a
kultúra történelmi fejlődésének a következménye.

A könyvtárak, mind az egyházi, mind pedig a nem egyházi könyvtárak egyformán
„kultúrmissziót” töltöttek és töltenek be, bizonyos korokban szinte egyedül a kultúra hordozói
között.  S ez a misszió már majdnem teljesen az a fogalom, amit a katolikus egyházban ma
evangelizálásnak, újra evangelizálásnak neveznek. A könyvtáraknak missziójuk, küldetésük
van, a keresztény egyházakban ez természetesen az evangélium hirdetése, a nem keresztény
egyházakban az isteni tanítás közvetítése, a zsidó vallással ezen a téren a keresztények
számára is szent bibliai könyvek kötnek össze bennünket.

A könyvtáraknak könnyen megfogalmazható, vagy legalább is körvonalazható a feladata ebben
a misszióban: a keresők, hívők és nem hívők, barát és ellenség számára lehetővé tenni az
egyes vallások tanítását tartalmazó könyvekhez való hozzáférést. Ez ma szinte mindenütt
törvény adta kötelezettség illetve az alkotmány által biztosított jog. És a könyvtárak  mint ilyenek
ezzel teljesítik is a feladatukat.

De kérdés, a könyvtárosok is teljesítik-e ezzel a feladatukat? Vagy feltehetjük úgy is a kérdést,
hogy a könyvtárosoknak is van-e ilyen feladatuk a misszió, az evangelizáció területén. Vagy a
könyvtárosok észre sem veszik, hogy egyházi könyvtárakban dolgoznak, hiszen ugyanazt
teszik, mint az egyéb könyvtárakban dolgozók, s talán még ugyanolyan bérezésben is
részesülnek?

Manapság   -  s ez rendjén van így -  sokat beszélnek az élet minden területén, így a
könyvtárügyben is humánpolitikai  kérdésekről. Ha nem is teljesen szabatos az általam használt
fogalom, szeretném most azt az értelmet adni neki, hogy egyre fontosabbá kell válnia az élet
minden területén annak a felfogásnak, amely nem a termelési vagy forgalmazási értéket tekinti
egyedül irányadónak, hanem a termelésben és egyéb folyamatokban részt vevő embert is
tekintetbe veszi, ügyel „jó közérzetére”, érdekeltté teszi a munkában, ideális esetben az embert
helyezi a középpontba. A könyvtárak tekintetében a legfontosabb emberi tényező
természetesen az ott dolgozó könyvtáros. Az ő jó közérzetét vizsgálják éppen jelenleg.

De ugyanúgy vizsgálandó a könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél, mert hiszen ő is
ember, illetve vizsgálandó az ügyfél  közérzete, hogy biztosítható legyen a jó közérzete. A
könyvtárakat igénybe vevő olvasónak, beleértve a kutatót is, akkor lesz jó a közérzete, ha azt
kapja a könyvtártól, amit kér, amire számít, amit elvár tőle.

Elsősorban természetesen a szakszerű kiszolgálást. Az egyházi könyvtárosoknak  ismerniök
kell azokat a tudományágakat, amelyeket ezek a könyvtárak elsősorban reprezentálnak, tehát
tisztában kell lenniök a teológia egyes területeivel, azoknak a területeknek a  forrásmunkáival,
alapvető irodalmával. De fel lehetne bontani még ezeket a követelményeket részleteikre is,
például tisztában kell lennie az egyházi könyvtárosnak az egyes felekezetekben használatos
kifejezések jelentésével. (Hadd hozzak egy negatív példát, nem a könyvtárügy területéről,
hanem az újságírásból. Egyik napilapunk, amelyiktől éppen nem ezt vártam volna, Mádl Ferenc
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köztársasági elnök vatikáni látogatásáról számol be majdnem szó szerint a következőképpen: a
pápa karosszékhez hasonló trónusán ülve a megszokott fehér ornátusban, fején tiarával
fogadta az elnököt. Persze nem karosszékhez hasonló trónuson, hanem karosszékben, nem
fehér ornátusban, hanem fehér reverendában, s nem tette a fejére a már régen nem használt
tiarát, hanem csak a pileolust.)

De nem elég a csak szakszerű kiszolgálás, hiszen lehet azt gépiesen, embertelenül is végezni.
Az egyházi könyvtárosnak humánusan, azaz emberhez méltóan kell végeznie a munkáját,
ügyelve abban a saját emberi méltóságára, de az ügyfél emberi méltóságára is. Tárgyiassá vált
világunkban lényeges, hogy azokon a helyeken, ahol az emberek, talán minden egyháztól és
felekezettől távol álló emberek, valamely egyháznak vagy felekezetnek, vallási közösségnek
bármely oldalával találkoznak, ott emberekkel találkozzanak, hiszen minden vallási közösség 
hívő emberek közössége, nem szervezet, nem  hivatal, pláne nem hierarchia.  Talán valakiben
felvetődik a kérdés: nem megy-e ez a szakszerűség rovására? Nem tár-e egy ilyen beállítottság
 kaput a szimpátia vagy antipátia, egyáltalán a  szubjektívizmus előtt, s nem zárja-e ki az
objektivitást a könyvtári munkából?

Azt hiszem mindannyian találkoztunk már a bürokrácia különböző megjelenési formáival, s
tudjuk, milyen hálás téma a bürokrácia kifigurázása a különböző könnyebb műfajok szerzőinek.
S amikor humanitást kívánok az egyházi könyvtárakban, akkor pontosan azt szeretném, hogy
ott minden szabályszerűen történjék, de az iroda, a hivatal, a formaság ne kerekedjék az ember
fölébe. S amikor embert kívánok az egyházi könyvtárakban a bürokrata hivatalnok helyére,
akkor ezt abból a követelményből vezetem le, hogy az egyházi könyvtárosnak küldetése van a
munkájával kapcsolatban az emberekhez, s ez a küldetés misszió és evangelizáció.

Fölvetődik természetesen a kérdés: lehet-e valaki jó könyvtáros egy másik felekezet
könyvtárában? Azt hiszem ebben az ökumenikusan érző, gondolkodó és cselekvő közösségben
nem kérdéses a válasz: természetesen lehet, de nyilvánvalóan törekednie kell arra, hogy
legalább a szükséges mértékben megismerje annak a felekezetnek a teológiáját, amelynek a
könyvtárában dolgozik. Még arra a kérdésre sem felelnék nemmel, hogy dolgozhat-e egyházi
könyvtárban olyan könyvtáros, aki nem hívő, esetleg kifejezetten ateista. Nyilván neki is
törekednie kell arra, hogy szert tegyen a könyvtárosnak elengedhetetlenül szükséges
jártasságra, s hogy a minden emberben meglévő humánumra támaszkodva töltse be küldetését
az egyházi könyvtárban.

Ahogy az egyházi könyvtárak feladata sem merülhet ki  - s itt idézem az 1993-as előadást-  a
patrimonium, az örökség őrzéséből, konzerválásából (könnyen gondolhatunk erre az egyházi
könyvtárak esetében, hiszen olyan jelzőkkel szoktuk illetni, sajnos én magam is, mint
„műemléki, muzeális, jelentős régi anyaggal rendelkező”), mert konzerv-létből nem születhet
élet, nem születhet jövő, ugyanúgy az egyházi könyvtárosok feladata sem merülhet ki abban,
hogy szakszerűen és humánusan őrzik, konzerválják, restaurálják a rájuk bízott állományt. Az
egyházi könyvtárosok missziós, evangelizációs feladata csak  jövőbe mutató lehet. A jövő előre
birtoklását fejezi ki a remény, azt fejezi ki a reményünk.

Manapság sok könyvtárost elbizonytalanítanak az olyan jövendölések, amelyek a könyv halálát
jósolják, úgy gondolván, hogy az új ismerethordozó milliónyi előnyénél fogva a könyv
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elértéktelenedéséhez, pusztulásához vagy elpusztításához vezet. Amikor 2001. novemberében
a Francia Intézet konferenciáján erről beszéltem, Szent Benedek Regulájának gondolatai
alapján valami olyan végkövetkeztetést vontam le, hogy szeretni kell a könyvet, a könyvtárat,
még ha a szeretet nem olyan kategória is, amellyel korunkban számolnának menedzserek,
politológusok és szociológusok.

Nem tudom elkerülni most sem azt a végkövetkeztetést, hogy az egyházi könyvtárakban nem
csupán helyet kell kapnia a szeretetnek, hanem annak kell uralkodnia ott: a könyvtárosoknak
szeretniök kell a könyvtárat s benne a könyveket, szeretniök kell egymást és a más
könyvtárakban dolgozó testvéreket  - ezzel azt mondtam ki, hogy nem elég a kollegiális
együttérzés -, és szeretniök kell az olvasókat és a kutatókat, az ellenőrzésre érkezőket. Tudom,
hogy ez nem könnyű, de ki mondta azt, hogy könnyű a szeretet szentírási parancsát teljesíteni?
S ki mondta azt, hogy könnyű egyházi könyvtárosnak lenni?
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