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BALOGH MIHÁLY
  
Az egyházi iskolai könyvtárak sorsa a 20. században*
  

HABENT SUA FATA…

Választott mottóm parafrázis: „Habent sua fata etiam bibliothecae.” Saját sorsuk van a
könyvtáraknak is. Igaz, Terentianus Maurus egykor azt állította, hogy „Pro captu lectoris habent
sua fata libelli.”(1) Szabadon, magyarul: az olvasói befogadás, fogadtatás határozza meg a
könyvek sorsát. Ám a teljes változatában is adaptálhatónak, hozzáigazíthatónak vélem
mondandómhoz Terentianus megállapítá-sát. Ha ugyanis az értő fogadtatás adja meg a
könyvnek a „sors bona”, a jó sors esélyét, akkor az elutasítás, a megtagadás akár balsorsra is
juttathatja azt. Ez utóbbinak enyhébb változatában legföljebb olvasatlan marad az írás. De az
intézményesített, hatalmi helyzetből hirdetett elutasítás, a fóbia, az ellenségnek kikiáltott könyv
sorsa már valós balvégzet lehet. Akár egy könyvé, akár többé. Akár a könyvek rendezett
gyűjteményéé - a könyvtáré. Így tudjuk ezt az alexandriai könyvtárt elpusztító tűzvész óta.
Mégis most, a közelmúlt, 20. században vált a maga teljességében, minden régebbi
korszakénál kegyetlenebb fátummá oly sok könyv és könyvtár sorsa.
Aligha akad emberi mű a körénk formált világban, amely ellen pusztítóbb gyűlö-lettel fordulni
képes az alkotója, mint a könyv, s a könyvtár. Igazán persze nem a könyv a démoni ellenség,
hanem a mű, a benne megelevenedő szellem, gondolat. De a könyv a múlandó, a pusztítható
test. Az index, a tiltott, könyvek listája nem huszadik századi találmány. Ám a listák ebben az
1914 és 1989 közé szorult, kurta évszázadban lettek a leghosszabbak. A könyvmáglyák ebben
a lázas évszázadban lobbantak a legmagasabbra. A könyvtárak pusztítása ebben a véres
évszázadban nőtt nagyiparivá. Az emberi szellem – és a szellemi ember - ebben a modernnek
hirdetett-hazudott évszázadban süllyedt a legmélyebbre. 

Előadásom címe: Az egyházi iskolai könyvtárak sorsa a 20. században. A konferencia
szervezőitől fölkínált cím lehetséges tartalmát ¬- élve az előadó szabadságával - szűkítettem.
Időbeli határaim az első világháborútól a rendszerváltásig terjednek. A térbeli szűkítés során
eltekintettem a Trianon után elszakadt egyházi iskolai könyvtárak sorsának számba vételétől.
Arról egyszer külön konferencián kellene szólni - a legközvetlenebbül érintett kollégáink,
barátaink segítségével. Tárgyam vizsgálatát döntően könyvtárszakmai szempontok határozzák
meg. A sorsfordulók, és következményeik szemléje ezért elsősorban a legtöbb kockázatnak
kitett könyvtári állományokra, s különösen a „fátumos” időkre, a veszteségeik számba vételére
terjed ki.  Végül bizonyos szempontból túl is tekintek olykor tárgyamon: gyakran beszélek majd
könyvtárak sorsáról, iskolák sorsáról – általában. Az ok egyszerű. Az egyházuk sorsában
osztozó iskolai könyvtárak rendszerint osztoztak egyúttal az iskolák s a könyvtárak sorsában is. 

AZ 1. VILÁGHÁBORÚTÓL TRIANONIG

 Mondandóm bevezető részének történései a 20. század első negyedére esnek. Az iskolai
könyvtárak ügye a század elején fölkeltette a szakmapolitika korábban nem tapasztalható
érdeklődését. Létrejött a NIKIB, a Népiskolai Ifjúsági Könyvtárakat Intéző Bizottság. Ferenczy
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Zoltán, Gulyás Pál, Neményi Imre, Szemák István működése elméleti és gyakorlati értékekkel
erősítette az iskolai könyvtárak pozitív megítélését.(2) Törekvésük elsősorban arra irányult,
hogy az iskolai könyvtárt, mint az iskola szerves részét, a nevelést és oktatást segítő
létesítményét fogadja el a gyakorló pedagógia. Ugyanakkor Szabó Ervin velük egy időben, de
lényegében az ő munkáságuk ellenében, már 1910-ben, a főváros könyvtárfejlesztéséről szóló
Emlékiratban úgy nyilatkozott, hogy „Az iskolai könyvtárak teljesen céljuk vesztett
intézmények… kár minden fillérért, amit a főváros az iskolai könyvtárakra költ.”(3)  
Szabó Ervin sommás ítélete néhány év múltán szakmai irányelvként volt képes hatni. Az
őszirózsás forradalom után, 1918 végén a közoktatás radikális átalakítására létrejött a
fővárosban az Ifjúsági Reformbizottság. Ez a testület foglalkozott az iskolai könyvtárakkal is.
Tézisei a tanácskormány hatalomra kerülése nyomán kultúrpolitikai rendelkezéssé,
végrehajtandó intézkedési tervvé váltak. A forradalmi kormányzótanács nyolc nappal a
hatalomra kerülése után, 1919. március 29-én adta ki rendeletét a nem állami nevelési és
oktatási intézetek köztulajdonba vételéről.  A rendelet szerint a tanácskormány „az oktatás
ügyét állami feladatnak tekinti”. Ezért „valamennyi nem állami nevelési és oktatási intézetet
kezelésébe vesz át.” Ezzel minden ingatlan és ingó vagyonuk köztulajdonba kerül. Az egyházi
szemé-lyeket csak akkor veszik át állami alkalmazásba, „ha világi személyekké lesznek.”
Alkalmazásuk előbb akkor is csak ideiglenes, s majd a sikeres vizsga után véglege-síthetők. A
vizsga tárgya „az illetők társadalmi felfogására és ismeretére terjed ki.” Az államosítás érvényes
azokra a javadalmakra is, amelyekből eddig fenntartották az intézményeket. Az ingatlanok és
ingóságok átadásának megtagadása, késleltetése stb. bűncselekmény, ezekről a forradalmi
törvényszék ítélkezik.(4)
Egy hónappal később, április 28-án a könyvtárak államosításáról is megjelent a tanácskormány
rendelete, amely szerint a könyvtárak átszervezését a munkástanácsok intézik. Ez a rendelet
szintén érintette az egyházi (intézményi) könyvtárakat is. A tanácskormány könyvtárügyi
bizottsága – a korábbi reformbizottság javaslatait átvéve - feladattervet dolgozott ki „az ifjúsági
olvasmányok, az osztálykönyvtárak, a nyilvános ifjúsági könyvtárak és a tanítói könyvtárak
tárgyában.” A legelső és legfontosabb teendő több tagú szakértő bizottság felállítása, amelynek
tagjai elbírálják az ifjúságnak szánt olvasmányokat, és jegyzékbe foglalják a kezükbe adható
műveket. Javasolják a forgalomban lévő ifjúsági irodalom zömének kiselejtezését, mert „…a
mesterkélt morál, a hamisan értelmezett hazafiság, imperializmus, hősi erények, faji gőg,
valláserkölcs tobzódása jellemzi ezeket.” A bíráló bizottságnak állandó permanenciában kellene
maradni, …hogy csak olyan könyv kerülhessen a piacra, amelyet a bizottság arra valónak ítél.” 
Az ifjúsági könyvtárakból kiselejtezett könyvanyagból érdekes könyvmúzeum állítható föl,
esetleg retrospektív (az előzményeket ismertető) alapon.(5) 
Az iskolai könyvtárak a tartalmi átalakulás mellett sem maradhatnak meg a mai formájukban.
„Az iskolai könyvtárnak bele kell kapcsolódni a tanítás munkájába. A legideálisabb megoldás itt
az osztálykönyvtár lenne.” Ez azonban horribilis összegbe kerül, ezért amerikai rendszerű
„kerületi központi könyvtárakat” kell létrehozni, amelyek „telefonfelszólításra szállítanák a
megjelölt időre a kívánt könyveket.” Így ugyanazt a könyvanyagot a kerület összes iskolái
fölváltva használhatják. A tanítói könyvtárak is megszüntetendők a mai formájukban. Központi
pedagógiai könyvtárt kell szervezni. Az iskolákban csak a mindennap használatos, alapvető
kézikönyvek maradnak meg a tanári könyvtárban.(6) 
Az intézkedési terv jól érzékelhetően az iskolai könyvtárak visszafejlesztésére irányult. Ennek
nyilvánvaló oka az volt, hogy a Szabó Ervin-tanítványok kidolgozta koncepció ezt a
könyvtártípust is a mester szakmai elképzeléseinek nyomán ítélte meg. Ítéletük konzekvens
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voltát igazolja, hogy a könyvtáros képzés tematikájában a könyvtártípusok között nem is
szerepelt az iskolai könyvtár. A tanácskormány könyvtári programja végül pénz és idő híján írott
malaszt maradt, de az iskolák később idézendő beszámolóiból kiviláglik, hogy helyeként
megkezdődött a tényleges végrehajtás is. A teljesség kedvéért arról is be kell azonban
számolnunk, hogy végül az iskolai könyvtárak nem a könyvtári program végrehajtására hivatott
Országos Könyvtárügyi és Bibliográfiai Intézet hatáskörébe kerültek. A Közoktatásügyi
Népbiztosság ugyanis a helyi direktóriumok, illetve azok művelődési osztályai alá kívánta
rendelni az iskolai könyvtárakat – a közoktatásügy részeként. 1919. júliusában elő is készítettek
egy rendelettervezetet, azonban a kibocsátásra már nem maradt idő. Lényegében ugyanazt a
jól ismert konfliktust reprezentálja, ugyanazt az alapkérdést veti föl ez a kettős intézkedés, ami
már korábban, s majd később – máig hatóan - jellemezte, ill. jellemzi az iskolai könyvtárak
ügyét: végül is könyvtár-politikai vagy oktatáspolitikai „felségterület”-e az iskolai könyvtár?(7)
A forradalmakat megelőzően a világháború, a tanácshatalom fennállása idején a durva
atrocitások, a bukás után a kisantant csapatok barbár föllépése okozott súlyos károkat az
iskolákban és könyvtáraikban egyaránt. Az iskolák – köztük az egyházi fenntartásúak - a
húszas évek elején megjelent értesítőikben vetettek számot azzal, hogyan élték meg, hogyan
vészelték át a világháború, a forradalmak és az idegen megszállás viszontagságait. Az értesítők
beszámolnak az iskolai könyvtárakat ért károkról is. Akadtak helyek, ahol már a háborús évek is
közvetlenebb veszélyt jelentettek, noha ekkor még nem volt hadszíntér Magyarország.
Békéscsabán, Karcagon, Nagykőrösön a háború kitörése után a magyar hadsereg foglalta le az
iskola épületét, s általában katonai kórházat rendezett be ott. Vásárhelyen 1918 novemberében
előbb a harctérről hazatért néhány katona, majd a Nemzetőrség szállta meg gimnáziumot. Ezek
azonban csak szerény előhírnökei voltak az 1919-es kalamitásoknak.
Amint megjelent az iskolák államosításáról szóló rendelet, helyenként szinte azonnal
hozzáfogtak a végrehajtáshoz. Esztergomban kilakoltatták rendházukból a bencéseket. Az
erőszakkal kiürített épületet a művelődési bizottság vette birtokba. Gyönkön július elején ”a helyi
diktatúra megbízottjai az iskolát az állam részére átvették minden alapítványaival együtt.”
Kaposváron az igazgatót leváltották, kilakoltatták. Az államosított nagykanizsai piarista
főgimnáziumban a szerzetes tanárokat kilépési nyilatkozat adására kötelezték, ha a
megváltozott viszonyok között tovább akartak volna szolgálni. De nem akartak.(8)
Az államosítás tényét a legtöbb helyen követték az iskolai munka átalakítását célzó
intézkedések. Az értesítők visszatérő panasza a vallásoktatás erőszakos eltörlése, helyette
valamiféle szociológia nevű/szerű tárgy bevezetése. Az iskolákból kitiltották a hitoktatókat,
Miskolcon „minden idők legnagyobb szégyenére a feszületeket eltávolították az intézet falairól.”
Ugyancsak visszatérő panasz az osztályozás, s az érettségi eltörlése, aminek „A gyöngébbek
örültek, a törekvők elkeseredtek az egyenlősdi miatt” A székesfehérvári ciszter gimnáziumi
értesítő így foglalja össze a történések lényegét: „A proletárdiktatúra …nemcsak a vallástani
órák megtartását tiltotta meg iskolánk falai között, hanem ki akarta irtani a tanítás minden
anyagából a vallásos és hazafias érzésnek minden csíráját. A rend helyett fegyelmetlenséget, a
tisztelet helyett hányavetiséget, tudás helyett hangzatos szólamokat, szeretet helyett
gyűlölködést, nevelés helyett pártfegyelmet akart iskolánknak tiszteletreméltó falai közé
becsempészni…”(9)
Több helyen valóban romlott is a tanulók fegyelme. Kaposváron – az új igazgató felhívására -
harminc tanuló a vörös hadseregbe is belépett. Miskolcon a katolikus főgimnáziumban „A
kommün alatt erkölcseiben megingott és lezüllött ifjúságot csak a legnagyobb eréllyel sikerült a
főigazgatónak, igazgatónak és tanároknak megfékezni.” Nagykőrösön a  proletárdiktatúra idején
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sok fiatal szembefordult az iskola szellemével, tíz diák lépett be a vörös hadseregbe, egy
hetedikes előterjesztést nyújtott be a munkástanácshoz a vallásoktatás megszüntetése
tárgyában. Akadtak ellenpéldák is. Több helyről jelentették az Értesítők, hogy nem történt
gyökeres változás az intézetük életében, főleg a tantestületek passzív viselkedése miatt. A
szociológia órákat, ahol tudták, hanyagolták, a vallásórákat osztályösszevonással folytatták,
vagy a templomokban jártak hittanórákra a diákok.  Fehérváron a tanulók „a terror-fiúk
ijesztgetése, sőt bántalmazása ellenére is Laudetur-ral köszöntötték tanáraikat.” (10)
A tanácshatalom kezdeti békésebb viszonyait hamarosan fölváltotta a belső hadiállapot.
Hajdúnánás református gimnáziumát egy hónapra megszállták a „felszabadító” rabló csapatok.
A kiskunfélegyházi katolikus főgimnáziumot a IV. vörös hadosztály részére foglalták le.
Nagykőrösön már áprilisban rekvirálta a direktórium a város összes iskolaépületét a vörös
katonaság számára. Ugyancsak kemény megszállást, s nagy károkat szenvedtek el iskoláink a
három irányból bevonuló, megszálló kisantant csapatoktól. Miskolcon májustól októberig hol a
csehek, hol a vörösök, hol a románok foglalták el az iskolákat. A keleti országrész a Dunáig a
román inváziót nyögte. Az „oláh pusztításról, rablásról” panaszkodnak többek között a
nyíregyházi, karcagi, nagykőrösi, hódmezővásárhelyi, mezőtúri, kecskeméti, félegyházi, halasi
értesítők. Békéscsabán kétszer is közvetlenül beavatkoztak az iskola életébe: először bukott
diákok feljelentése nyomán indítottak vizsgálatot „románok üldözése” címen, majd az
érettségire ültettek be román kormánybiztost. A nyíregyházi evangélikus gimnázium évkönyve
így emlékezik vissza az 1919/20-as tanévre: „az év túlnyomó része is a román megszállásnak
terheit éreztette velünk. A szinte hétről hétre változó csapatok helyiségeinket hihetetlenül ronda
állapotba juttatták; az igazgatót minden kihallgatás és tárgyalás nélkül Fogaras várába
hurcolták és közel négy hétig fogvatartották; ünnepeiken a tanítást szüneteltették; érettségi
vizsgálatainkra ellenőröket küldtek; nemzeti lobogónkat darabokra tépték… Elmondhatjuk, hogy
hosszú itt tartózkodásuknak átkos emlékét hagyták maguk után.”(11)
Bácskát és Baranyát a szerbek szállták meg, a románoknál tartósabban. Mind a bajai, mind a
pécsi ciszter gimnázium fájdalommal idézte föl értesítőiben a megszállás éveit. Baján, az egész
Bácska és Bánát magyarnak megmaradt gimnáziumában ugyan megmenekültek a könyvtárak,
de aggódnia kellett miattuk az iskola vezetésének, mert szerb tanítók kétszer is leltárba vették
az állományt, „biztosan nem jó szándékból.” Pécsett így emlékeztek a szerb időkre: „A mindent
megbénító… három éves szerb megszállás összes szenvedéseit és keserűségeit intézetünk is
átszenvedte és erősen megsínylette. Pécs városát magát is, de különösen összes
kulturintézményeit lezüllesztette, vagy tönkretette e vad balkáni horda… kirabolta az összes
állami intézeteket teljesen, az összes kincstári és katonai felszereléseket szétlopkodta az utolsó
szegig. Intézetünk kifosztására, mivel az kifejezetten katholikus és a ciszterci rend tulajdona,
jogcímet nem talált, és meg is kímélte.” De szerb főbiztost küldtek az iskolába, leváltották az
igazgatót, majd bebörtönözték és megbotozták. Ezt tették több tanulóval is, mert
megkoszorúzták a Kossuth szobrot. A szerb megszállás miatt egyébként sok tanuló kívül
rekedt, a karácsonyi szünet után nem engedték vissza őket a szerbek a pécsi
középiskolákba.(12)
Trianon hatását is idézik az értesítők. Kaposváron az ajándékkönyvek legnagyobb része a volt
fiumei állami főgimnázium ifjúsági könyvtárából került az intézethez - miniszteri rendeletre.
Sátoraljaújhelyen ugrásszerűen nőtt a tanulói létszám, a kassai kerületből átjött diákok
beiratkozásával. A soproni evangélikus líceumi értesítő arról számol be, hogy az iskola
működését bénította Nyugat-Magyarország Ausztriához való csatolásának kérdése, „…mely
mint az állandó lidércnyomás nehezedett a lelkekre s nem egyszer egy-egy kósza hírrel az
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elköltözés gondolatával lázas izgalomba ejtett bennünket.”(13) 
A legsúlyosabb károkat az iskolák talán legértékesebb, egyben legsérülékenyebb részei, a
könyvtárak szenvedték el. Békéscsabán már a háború elején kényszerű intézkedés történt: az
oktatáshoz szükséges könyveket, elsősorban a kötelező olvasmányokat kiválogatták, s a
kórháznak lefoglalt épületből átvitték a közmű-velődés házába. Ám a visszamaradt alsós
ifjúsági könyvtárt a kórházi ápoltak nagyrészt széjjelhordták. A tanári könyvtárban különösen az
értékes folyóirat állomány szenvedett nagy károkat.(14) 
A háborús károk után a száz napos tanácsuralom is tizedelte az iskolai könyvtárakat A
tanácskormány rendelkezésére néhány helyen megpróbálkoztak a könyvtári rendszernek a
direktóriumi tervezet szerinti tényleges átszervezésével. Kaposváron a főgimnázium tanári
könyvtárát és az ugyanott elhelyezett Somogy megyei könyvtár állományát, meg a kaposvári
Nemzeti Kaszinóból és más helyekről rekvirált könyveket a Tanácskormánytól kinevezett
politikai megbízott egybeolvasztotta, az úgynevezett Somogy megyei közművelődési
könyvtárba. A proletárdiktatúra bukása után sok gondot okozott az egyes könyvtárak
állomá-nyának szétválasztása és visszahelyezése.(15)  A székesfehérvári ciszter
főgimnáziumban az ifjúmunkások helyi direktóriuma akarta lefoglalni az ifjúsági könyvtárt.
„Szerencsére intézetünk jobb érzésű tanulóinak sikerült megakadályozni ennek a barbár
rendeletnek a végrehajtását, hogy mindazon könyvek, melyekben vallásos és nemzeti érzésről
van szó, kiselejtezendők. Meg tudták akadályozni a destruktív irányú könyveknek ifjúsági
könyvtárunkba való helyezését is…” A tanári könyvtárt pedig „…a helyi művelődési osztály
egyik ’nagy műveltségű’ tagja a kultúra nagyobb dicsőségére lepecsételte.” (16) 
A legtöbb értesítő ott számolt be igazán tetemes károkról, veszteségekről, ahol idegen katonai
alakulatok is megfordultak. Hódmezővásárhelyen a románok betörtek az ifjúsági könyvtárba,
kárt tettek a felszerelésben, a könyveket pedig elvitték vagy megrongálták. Nyíregyházán az
evangélikus gimnáziumban, a tanári könyvtárban 500, az ifjúsági könyvtárban 300 kötet pusztult
el már az első, 1919. áprilisi román megszállás alatt. Súlyos károk keletkeztek többek között
Mezőtúron, Kiskunhalason, Kecskeméten és Kiskunfélegyházán is. A pécsi gimnáziumok
tartósabb szerb megszállása a tankönyvek és a könyvtárak sorsát is befolyásolta. Mikor a
püspöki jogakadémia könyvtárát is elrabolták a szerbek, a pécsi ciszterek az összes szertárak
és könyvtárak legnagyobb részét biztonságba helyezték. a város egyes családjainak őrizetére
bízták a legértékesebb tárgyakat, könyveket. Így megmaradtak ugyan az értékek, de a
tanításban megérezték a szemléltető eszközök, s az ifjúsági könyvtár hiányát. A szerbek
könyvet, folyóiratot egyébként nem engedtek behozni a megszállt területre, tankönyveket is
csak kerülő utakon lehetett becsempészni. A jezsuiták gimnáziumába pl. a latin auctorokat
Németországból és Ausztriából hozatták, Zágrábon és Eszéken keresztül. Tudományos
folyóiratokat sem kaptak Magyarországról a posta korlátozása miatt.
Utóbb, a húszas évek elején a szegénység és az infláció miatt a könyvtárakat ért veszteségek
pótlása okozott szinte megoldhatatlan gondot az iskoláknak. Sátoraljaúj-helyen állapították meg
például, hogy a könyvtárak a két utóbbi évben a nehéz anyagi körülmények miatt nem
gyarapodtak. Pedig „Ha valamikor, ugy a jelenben a legfontosabb az ifjúsági könyvtár.
Megbízható, erkölcs és jellemfejlesztő, hazafias érzést ápoló és konstruktív munkára serkentő
könyvekkel ellátni az ifjúságot elsőrendű kötelességünknek kell, hogy ismerjük…”(17) Az itt
említett oktatáspolitikai célt szolgálta egy 1920-as rendelkezés is, amely a „Kommunista,
bolsevista, anarchista sajtótermékeknek a tanítói és tanári könyvtárakból való kiselejtezéséről”
intézkedett.(18)  A rendelkezés tényéből úgy tűnik, akadhatott elég idő, kellő alkalom és
megfelelő ember arra, hogy ilyen tartalmú művek bekerüljenek az iskolai könyvtárakba.
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A 2. VILÁGHÁBORÚTÓL AZ ÁLLAMOSÍTÁSIG 

Alig két évtizednyi nyugodt békeéveket követően a II. világháború ismét megpróbáltatásokat
hozott az egész országnak, s természetesen a magyar kultúrának, oktatásnak is. „Az iskolai
könyvtárak életében is szomorú közjátékot jelentettek a második világháború alatti és körüli
évek.” – állapította meg egyik tanulmányában Mészáros István.(19) Valóban, maguk a háborús
évek is súlyos károkat okoztak az iskolai könyvtárak állományában, de talán még többet a
politikai indítékú és célú selejtezések, könyvbezúzások, könyvmegsemmisítések – ostrom előtt
és háború után egyaránt. Az első, ideológiai indítékú atrocitások 1943/44-ben történtek, amikor
a bolsevik-gyanúsnak nyilvánított műveket vonták (vonatták) ki az iskolai könyvtá-rakból,
Hamarosan, 1944. április végén a zsidó szerzők könyvtermése is – mintegy félmillió kötet! –
zúzdába került.(20) Érdekes és mondhatni, rejtélyes ugyanekkor az a VKM intézkedés, amely
1944. augusztusában jelent meg a Hivatalos Közlönyben, a zsidóörvények végrehajtásáról és a
háborús állapotokkal összefüggő kényszerintézkedésekről szóló utasítások tengerében. A
tanítói és tanári könyvtárakba beszerzésre ajánlott könyvek jegyzéke, ez a mintegy háromszáz
tételes lista ritka mértéktartó, szélsőségektől mentes, németbarátsággal aligha vádolható
művek gyűjteménye. Számos angol, francia, sőt néhány orosz szerző mellett olyan magyar
alkotók is szerepelnek itt, akik éppen bujkálnak a németek elől. Kassák, Illyés Gyula, Szabó Pál
és Veres Péter neve mellett ott szerepel a kommunista Nagy István, sőt egy-két zsidó szerző is
a listára került. Mindezekkel szemben áll a jegyzék egyetlen szélsőjobb irányú műve, a
könyvzúzdát 1944 tavaszán ünnepélyesen fölavató Kolozsváry Borcsa Mihálynak A
zsidókérdés magyar irodalma című munkája.(21)
E rendelet végrehajtását is megakadályozta már azonban az ország háborús tereppé válása. 
Bombázások, frontok, s a legkülönfélébb iskolamegszálló katonák pusztításai következtek
ezután. Tárgyunk szempontjából megállapítható, hogy különösen a kisebb könyvtárak, így az
iskolai könyvtárak szenvedtek igen sok közvetlen háborús kárt. A tényleges károk
megállapítása már csak azért is lehetetlen volt, mert több helyen az ennek alapjául szolgáló
katalógusokat, nyilvántartásokat is megsemmisítették. Az OKNT ügyvezető alelnöke, Sík
Sándor 1945. októberében írásban tett összegző jelentést a kultuszminiszternek, az OKNT
Könyvtárügyi  Bizottsága nevében, „A középiskolák tanári és ifjúsági könyvtárainak háborús
veszteségeiről és azok pótlásáról.” A mintegy 900 középfokú iskola közel egyharmada, 288
küldte be döbbenetes adatait a veszteségeiről. Mindössze öt százalékuk maradt épségben,
tizenöt százalékuk pedig teljesen megsemmisült. Közel egynegyedükben az állománynak több
mint fele veszett oda. Az alelnök az állomány pótlását ily módon sürgette: „külön kell
megemlítenem, hogy a községi, társulati és felekezeti iskolák is sürgősen segítséget várnak, s
ezt a segítséget a magyar nevelés érdekében szintén a VKM-nek kell megadni. Tisztelettel
kérem tehát Miniszter Urat, hogy ezen iskolák könyvvel való ellátása alkalmával ne tegyen
kivételt…”(22)   
1945 tavaszán, a fegyverszüneti feltételek egyik pontjaként, megkezdődött a kommunista- és
szovjetellenesnek minősített könyvek kivonása a könyvtárakból, s tartott – több hullámban – az
ötvenes évek elejéig. Hatalmas károkat szenvedtek a gyűjtemények ekkor is. 1945-ben az első
lista „A fasiszta, szovjetellenes, antidemokratikus sajtótermékek jegyzéke” címet viselte, és
négy füzetben négyezer címet – kétharmadában magyar munkákat – sorolt föl.(23) Eltekintve a
lista túlzásaitól, a tényleges végrehajtás során hol spontán, hol nagyon is szervezett módon, a
könyvek sokkal szélesebb körét érték atrocitások. Gyakran maguk a könyvtárak ítéltettek
bűnösnek, s lettek a primitív vandalizmus áldozatává. A helyi hatóságok túlkapásaitól
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kivételesen talán leginkább az iskolai könyvtárak menekültek meg, mert itt mégis csak
pedagógusok, írástudók éltek, dolgoztak a könyvek közelében. Sajnos nem volt, aki óvja a
különböző egyesületi- és magánkönyvtárakat, és nem kaptak esélyt az óvásra az egyházi
könyvtárak, így természetesen az egyházi iskolai könyvtárak lehetséges őrizői sem. Ezekkel a
„hivatalos” intézkedésekkel, az államilag jóváhagyott barbariz-mussal csak alkalmilag, és csak
óvatosan fordulhattak szembe jó szándékú magán kezdeményezések, elsősorban könyvtáros
szakemberek könyvmentő akciói. 
A különböző tiltó és ajánló listák 1945 után is folytatódtak. A Köznevelés című folyóirat 1946-os
indulását követően hamarosan rendre közölte a VKM iskolai könyvtári selejtezési és
állományalakítási jegyzékeit. Elsőként az általános iskolák számára összeállított könyvjegyzék
jelent meg, a lap 1947. január 15.-ei számában. Az OKNT könyvtári bizottsága által jegyzett,
ajánló jellegű jegyzék alapján kellett beszerzéskor a keret háromnegyedét fölhasználni. Ez a
lista – a következőkhöz képest – még meglepően szolid, mértéktartó és igényes volt. Igaz
viszont, hogy a jegyzéken nem szereplő, de a könyvtárban meglévő könyvek „tovább is
megtarthatók, ha tartalmukért az ifjúsági könyvtár vezetője felelősséget vállal.” E listát
hamarosan követte a középiskolás jegyzék is – hasonló paraméterekkel.(24)
Sokkal durvábbnak, mondhatni pusztítóbbnak bizonyultak viszont az államosítás után,
1949/50-ben kiadott selejtlisták. A Köznevelés 1949. augusztus 1-jei számában megjelent
„Ifjúsági könyvtári művek selejtezése” című, mindössze 31 műből álló jegyzéket még mintha
csak bevezetőnek szánta volna a diktatúra. Több könyvével jelen volt itt Altay Margit, Dániel
Anna, Dénes Gizella, Gergely Jolán, s a csúcsot Tóth Tihamér tartotta hat művel. De baljós már
a bevezető szöveg: „A kiselejtezett műveket megsemmisített (kettétépett), szorosan
becsomagolt (átkötött) állapotban” a Papírhulladék-forgalmi Nemzeti Vállalat útján kell
értékesíteni. Ez tehát már kifejezetten „zúzda-lista.”(25)
Néhány hónappal később, 1950 februárjában miniszteri közlemény jelent meg „Az iskolai
könyvtárak átrendezése és selejtezése” címmel. A szöveg itt már egyértelműen diktátum
jellegű, következményei katasztrofálisak voltak. „Az ifjúsági könyvtárakat gondosan át kell
vizsgálni, és ki kell selejtezni mindazokat a műveket, amelyek… a nacionalista, klerikális vagy
burzsoá reakciós felfogást terjesztik.” A barbár feladat minél hatékonyabb teljesítéséhez,
segítségül két könyvjegyzéket közölt a rendelkezés: az A/ jelű a kiselejtezendő, lényegében
zúzdára szánt, a B/ jelű a tanári könyvtárba átrakandó művek listája. A kiselejtezett könyveket
az Országos Könyvtári Központ fölös példány osztályára, a róluk készült jegyzékeket pedig a
tankerületi főigazgatóknak kellett elküldeni. De volt a rendelkezések között még alattomosabb
dolog is. Az ifjúsági könyvtárak állományának azt a részét is mindenütt tüzetesen át kellett
vizsgálni – a fenti szempontok szerint -, amelyek az eddigi listákat „megúszták”. Az itt
könnyűnek találtattak is selejtezendők, az előbbiekben részletezett módon, s a könyvtárosnak
még azokról is listát kellett készíteni, akik a könyveket átnézték. Persze azt is részletesen le
kellett írni, hogy a könyv mely részében, miféle kifogásolnivalót találtak a kényszer- (vagy
öröm)cenzorok. S ha még ez sem elég: készüljön jegyzék a helyben meghagyásra ítélt
könyvekről is – itt is az ítészek nevének föltüntetésével. Minderre kaptak az iskolák néhány
hetet, a tankerületi főigazgató pedig egy hónapot arra, hogy a különböző összesített listákat a
minisztériumba eljuttassa. (26)
Benedek Elek, Gaal Mózes, Pósa Lajos, Sebők Zsigmond teljes életműve mellett szerepelt a
listán többek között a Grimm-életmű, Münchausen báró és Micimackó, s az első magyar
gyermekkönyv, az 1840-ben megjelent Flóri könyve. Ott volt a Quo vadis, s valakinek valamit
árthatott a Csizmás Kandúr és más tündérmesék… is. Csurgón, egykori iskolájában nem
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hagyhatjuk említetlenül Baksay Sándort sem, akit négy könyve képviselt a listán. A tanári
könyvtárba át kellet rámolni Adyt, az Ifjú szívekben élek c. kötetével, egy Petőfi-válogatást,
Jókait huszonöt könyvével (köztük a Szabadság a hó alatt, meg a Politikai divatok), s így járt
Mikszáth Két választás-a is. Móricz a Komor lóval, Örkény a Tengertánccal, Tamási Áron az
Ábellel járt hasonló-an. A legijesztőbb talán mégis Móra Ferenc és a Kincskereső kisködmön
esete. Mit keresett vajon a nevelői könyvtárban?  Ez a lista legyen „…örök tanulság mindenki
számára, akinek megadatik, hogy hatalmi szóval döntsön szellemi termékek sorsáról.”-
javasolta az utókornak egy, az OPKM 1984-es évkönyvében megjelent tanulmányában Csulák
Mihály (27)
Évekkel ezelőtt, az Országos Pedagógiai Könyvtár negyvenezer kötetes gyermek- és ifjúsági
külön gyűjteményének állomány-ellenőrzésekor, a könyvtárosok kigyűjtöttek a könyvekből
néhány tucat cédulát. Rajtuk az egyezményes jelzés: Selejt, Selejtre, vagy egyszerűen csak
egy nagy S. Az alkalmi cenzorok – a Fővárosi Pedagógiai Könyvtár egykori munkatársai -
ítélték selejtezésre az állomány egyes darabjait, s a cetlikre rótt pár szavas megjegyzésükkel
indokolták ítéletüket. (Az egyik cédulán pontos dátum időzíti a selejtezést: 1949. december 16.) 
Egyes könyvek vétke, hogy a feudalizmust éltetik, mint pl. Pósa Lajos Kacor királya. Egy másik
erősen Habsburg-párti. Bűn a főúri környezet: a gróf úr taníttatja a szegény fiút a tiszteletes
ajánlására. Havas Iván Új szavalókönyve úgy kezdődik, hogy „Éljen a király!” – és így megy
tovább. II. József, Mária Terézia szerepel az egyikben, „nekünk nem híres gyermek – József
főherceg” - olvasható a másikról. Könyvekben gazdag csoportot bélyegeztek meg ítészeink
azzal, hogy polgári, kapitalista, a gaz-dagságot dicsőíti. Egyik munkából amerikai levegőt árad,
egy másik könyv hőse, eléggé el nem ítélhető módon, kivándorlása után meggazdagszik
Amerikában.
Visszatérő stigma a nacionalizmus, sovinizmus, irredentizmus. Az egyik szerző csodákban hisz,
a magyarok istenében. Egy másik könyv kedvezőtlen színben tünteti föl az oroszokat. Bezzeg
Földes Géza! „Szibériai képek” című munkája kedvező színben tünteti fel a cári Oroszországot.
Megint más szerző az oláh kifejezést használja, sőt árulóknak is nevezi őket. Csulak Lajos:
„Székelyföldön” című könyvének cédulája üres. Annál beszédesebb maga a cím. Egy könyv
cetlijén csak ennyi áll: Trianon-probléma! Kolumbán Lajos több tájismertető könyvvel is
szerepelt. Érthető persze, hiszen a trianoni határokon túli magyar tájakról írt. „A Magas-Tátra
hazájában” például „a Felvidéket olyannak állítja be, mintha a miénk lenne.” A zord bíró fürkész
tekintetét talán elkerülte, hogy a könyv 1909-ben jelent meg?
Megint más munkák az esztétikai mércén buktak meg: irodalmi értéke nincs, valóságtól távoli,
szertelen, zavaros, szürrealista gyermekkönyv, sületlen, semmitmondó kis történet, – olvasható
a cetliken. Veszedelmesnek bizonyultak a klerikális, egyházi dogmákat tartalmazó, vallásos
determinista, szenteket szerepeltető könyvek is. Így például a gyermek levelet ír a Jézuskának,
aki hozza a karácsonyfát – angyali segédlettel. Más könyvekkel az a baj, hogy nem
természettudományosak, babonák hitére nevelnek, nem materialista alapon tárgyalják
történetüket. Hany Istók története „a természettudományos gondolkodás kialakulását
akadályozza.” Mosdóssy Imre: „Az eskü” című könyve, bár a szabadságról, elnyomás ellen
szól, de a 37-38. oldalon a Bibliából tartalmaz idézeteket. Benedek Elek: „Volt egyszer…” című
könyve valósággal gyűjteményes mű. Egyszerre klerikális, feudális és kapitalista.(28)
Egy hamarosan megjelenő ajánló listával viszont azt az akkoriban divatos tételt is igazolni
tudjuk, hogy az ellenség nem alszik, és a legmagasabb szintekre befurakodva a
legveszedelmesebb. 1950. szeptember elsején jelent meg a Köznevelésben „Az Ifjúsági
Könyvtárjegyzék az általános és középiskola tanulói számára”. A bevezető szöveg szerint: „Az
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ifjúsági könyvtárak átvizsgálása és kiselejtezése után szükségessé vált azoknak az ifjúsági
könyveknek korcsoportok szerint való jegyzékbefoglalása, amelyeknek beszerzése és
állományban tartása a szocializmus építésének megfelelően kívánatos.” A jegyzéken
természetesen nagy bőséggel szerepeltek Rákosi, Sztálin, Lenin, Marx és Engels művei,
mellettük Bazsov, Fagyejev, Gajdar, Katajev, Marsak, Noszov, Oparin, Zsdanov és a többiek.
De mit szóljunk az alig fél éve száműzött Kincskereső kis ködmön visszacsempészéséhez?
Vagy Jókaihoz? Mert itt van megint a Politikai divatok, és itt a Szabadság a hó alatt, azután
Mikszáth is a Két választással! Csak a furfangos székely kislegény, Ábel nem tudott ide sem
visszalopózni…(29)
 Említettük már korábban az iskolák államosításának tényét. Tekintsük most át röviden, hogyan
zajlott a gyakorlatban ez a folyamat – előzményeivel és utózöngéivel együtt. 1945-ben az alsó
fokú iskolák mintegy kétharmada, a középiskolák fele egyházi fenntartású volt. Az összes alsó
fokú iskola fele római katolikus, közel egyötöde református. Az egyházi gimnáziumoknak több
mint fele volt római katolikus.(30) A koalíciós pártok 1945-től jelentkező konfliktusai, a három
évvel később bekövetkezett államosításig folyamatosan éreztették hatásukat az iskolákért folyó
küzdelmekben is. Ez a hatás különösen és egyértelműen kedvezőtlen volt egyházi iskolák
számára. Az első csapás az egyházakat a földreform révén érte. A földek elvétele az egyházi
oktatási, egészségügyi és szociális-jóléti intézmények fenntartásának gazdasági hátterét
lehetetlenítette el.  Szintén korán, már 1945/46-ban durva ideológiai provokációként érte az
egyházi iskolákat a tankönyvek felülvizsgálatának elrendelése. Az előző korszak politikájának
tankönyvbeli maradványait az igazgató által kijelölt két szaktanár a nevelői szakszervezet
képviselőjével együtt köteles a megadott szempontok szerint módosítani, vagy
megsemmisíteni. A selejtezés kötelező volta miatt, az autonómiájuk nevében tiltakoztak az
egyházak, amelyekre a rendelkezés szintén kiterjedt.(31) Júniusban a tankönyvek központi
felülvizsgálatát rendelték el. Ez újabb konfliktusok forrásaként, kölcsönös bizalomvesztést
okozott az állam és az egyház között. Hasonló helyzetet generált valamivel később az állami
tankönyvkiadó felállításának, s az egységesen kötelező tankönyvek bevezetésének terve is
Katolikus oldalról, Mindszenty József esztergomi érsek részéről merült föl először az, hogy
maga az iskola, illetve a fenntartói jog is veszélybe kerülhet. Az állammal szembeni
konfrontáció élére az új esztergomi érsek, állt. Hamarosan meg is indult az iskolák védelmének
megszervezése. Később az evangélikus egyház is tiltakozott – elsősorban az általános iskolák
szervezési kényszere kapcsán. A református egyház – élén Ravasz Lászlóval – kerülte a
közvetlen politikai konfliktusokat, de az iskoláira leselkedő veszély kapcsán ők is folyamatosan
protestáltak. Pedig ekkoriban Keresztúry Dezső személyében még mérsékelt, konszenzust
kereső miniszter állt a VKM élén. Az egyház elleni támadásokat inkább az MKP irányítású
belügyi tárca vezényelte. 1947 tavaszán-nyarán a fakultatív vallásoktatás bevezetésének terve
élezte tovább az állam és az egyházak közötti konfliktust. Ezt a törekvést már az új miniszter,
Ortutay Gyula képviselte. Ebben a kérdésben akkor végül még meghátrált az állam – az
egyházak társadalmi támogatottsággal bíró ellenállása miatt.(32)
1947 decemberétől Révai József kezdett nyíltan foglalkozni az iskolák államosításának ügyével.
A Zeneakadémián elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy az ügy rendezése sürgős, mert
„…az oktatást nem hagyhatják az ellenség kezében.” Révai beszédét élénk sajtóvita követte,
melyben prominens párt- és állami, ill. egyházi vezetők is megszólaltak.(33)  A két munkáspárt
egyesülésének programjában fontos tézis volt az iskolák államosítása. Május közepén Ortutay
– diktátum értékű – tárgyalásokat kezdett, majd június 16-án éjszaka Tildy köztársasági elnök
aláírta az aznap sürgősségi tárgyaláson elfogadott államosítási törvénycikket. A történtek
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áttekintése után joggal mondhatjuk ki, hogy az 1948-ban már jelen lévő, majd az ötvenes évek
elejére tömegessé váló törvénytelenségek nyomon követhetők az iskolák államosításának
történetében is.
Az iskolák államosítását elrendelő törvénycikk 3.§ (1) bekezdése szerint az iskolák
államosításakor az „…épület, berendezés, felszerelés, mint közművelődési célvagyon, az állam
tulajdonába megy át.” A törvény végrehajtási rendelete szerint az állami tulajdonba kerülő
egyéb vagyontárgyak például a szemléltető eszközök, szertári felszerelések, tanári és
tanulókönyvtárak… Ugyanakkor (2. bek.) „nem tartoznak az iskolai… felszerelés alá a
könyvtárnak kizárólag vallási tárgyú része. Ez utóbbiakat az iskolafenntartó jogosult elvinni.”(34)
Az egyházi iskolákban az államosításig– legalább is a lehetőségekhez képest – rendben folyt a
tanítás. Ugyanígy működtek a könyvtáraik is. Sorsfordítónak az államosítás bizonyult ezekben
az iskolákban és könyvtárakban. Miként azt Hervay Ferenc: Szerzetesi iskolák és irataik című
tanulmányában szemléletesen összefoglalja, az egyházaktól elvett, államivá erőszakolt iskolák
gyökértelenné váltak. A múltjuk megtagadására kényszerült iskolákban „a tanulók nagy része
tovább tanulhatott ugyan a korábbi épületben, de hivatalos erőszakkal kicserélték a tanári kart,
és felülről irányítva ki kellett cserélni az iskola szellemét is.”(35) Iratanyaga és könyvtári
állományának egy része is idegenné vált az államosítás után ezeknek az iskoláknak. Ezért is
állapíthatta meg joggal Mészáros István, hogy „Az egyházi iskolák államosítása is igen sok
értékes iskolai könyvtár teljes pusztulását ’eredményezte’.”(36) Különösen nagy veszteségek
érték a rendi fenntartású iskolák könyvtárainak állományát. Ezeket – „finoman szólva” –
központosították ugyanis, hiszen szerzetesi és iskolai könyvtár a rendházakban lényegében
legtöbbször egy és ugyanaz volt. Ez a központosításban megnyilvánuló értékmentés is csak
akkor történhetett meg persze, ha még időben odaértek az ezzel megbízott szakemberek.
Ellenkező esetben az épületekhez juttatott intézmények helyhiányának – esetleg téli
fűtőanyag-hiányának – váltak áldozatává a gyűjtemények. 
Fejezetünk végén tekintsünk ki most is a „terepre”! Hogyan élték meg az iskolák- saját reflexióik
szerint - ezeket a nehéz esztendőket, a háborús események következményeitől az
államosításig és annak közvetlen utóéletéig? Az iskolai értesítők üzenete szerint a kezdet még
inkább csak a baljós előjelektől volt terhes. Az 1944-es év a zsidó szerzők könyvtári
száműzetésével indult. Aztán folytatódott a német és magyar katonai iskolafoglalásokkal: hol ss
altisztképzőnek, hol munkaszolgálatosok, vagy Szálasi katonák szállásának, hol meg magyar
katonai kórháznak. Később jöttek a tanár – diák bevonulások, majd a bombázások okozta
károk. Efféle bajokkal telt el az utolsó „béketanév”. A következő tanévet az országon
kelet-nyugati irányban végigpusztító front uralta. Az 1945 után még megjelent értesítőkben a
szomorú számvetés döbbenetes pusztulásról tanúskodik. 
Ami tankönyv, taneszköz, felszerelés a közvetlen harci cselekményeket átvészelte, abban az
iskolákat megszálló, s azokat leginkább kórháznak használó szovjet katonaság okozott gyakran
szinte pótolhatatlan károkat. Aki, amit tudott, persze igyekezett menteni, miközben helyenként
már-már a ”kultúrhorror” műfajába illő esetek történtek. Kiskunhalason, mivel az egyház az
1919-es károkon okulva a két bejárati ajtót befalaztatta, ez a körülmény az orosz katonákat arra
csábította, hogy az udvari ablakokat bezúzva hatoljanak be. A könyvek padlóra szórásán kívül,
részükről más bántódás nem igen történt. Annál több az ablakon besurranó egyes
lakosoktól.(37) Hasonló a soproni történet is. Erről Kovács Imre interjújában vallott 1996-ban az
újra evangélikussá lett líceum igazgatója: „1945 kora tavaszán szovjet hadikórházat rendeztek
be a Széchényi téri épületben…: a több tízezer kötetet … a „felszabadítók” kipakolták az
udvarra, az Isten szabad ege és egy vékony ponyva alá… Az vitt belőle, aki csak akart! …
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bizony megvámolták az iskolaudvaron magasodó könyvhegyet a helyi lakosok is… az utóbbi
két-három évben néhanap bekopog… egy-egy idősebb soproni vagy városkörnyéki polgár,
kezében a líceum valamelyik régi, elveszettnek hitt könyvével, és valahogy így magyarázza ki
látogatása okát: „Tetszik tudni, a családi hagyatékból most került elő ez a kötet, öt évtized után,
és a pecsét szerint az ostrom előtt a líceumé volt; gondoltuk, visszajuttatjuk maguknak, kivált,
hogy ismét egyházi iskola lettek, hiszen ez nem minket illet meg. "(38)
Tóth Tibor nagykőrösi iskolatörténetében olvashatjuk: „Az orosz katonai parancsnokság
kórháznak foglalta le az iskola épületét, s mivel a könyvekre nem volt szükség, valamennyit
kidobálták az iskola udvarára. Ha akkor nincs dr. Jánossy Sándor, a gimnázium
igazgatóhelyettese, minden könyv elpusztul. Ő és néhány barát, ismerős hordta fel a könyveket
a közeli református templom karzatára, hogy védelmet keressen számukra. A könyvek fele így
is elveszett, elpusztult, csak mintegy 16000 kötet került a templomba. A könyvek aztán 1946
decemberében visszajutottak az iskolába, de összetépve, szakadozottan, viharverten…”(39) 
Talán a legizgalmasabb a mezőtúri híres, régi bibliotéka kalamitása, amiről Tolnai Gábor,
könyvtáros kollégánk ezt írta: „A háborús események során érte veszteség a könyvtárat is,
hiszen az iskola udvara és épülete beletartozott a szovjetek által kialakított ideiglenes
fogolytábor területébe. A könyveket a tanárok mentették, ahogy tudták. Talicskaszám
szállították át saját lakásukra, hogy majd a veszély elmúltával visszahozzák, vagy ládákba
csomagolva elásták az iskola udvarán. Persze nem minden láda került elő. Volt olyan, amelyet
csak a műhely építése során sikerült megtalálni, és így több mint tíz évet töltött a föld alatt. A
benne lévő könyvek nagyobbrészt szétáztak.”(40)
Az értesítők tanúsága szerint a következő két tanévre – ’46-tól ’48-ig – fenntartók, tanárok,
szülők, diákok roppant erőfeszítései nyomán, ha mostoha körülmények között is, már
konszolidáltabban folyhatott a tanítás. Persze a hiányokat lehetetlen volt teljesen pótolni, a
kiürült, feldúlt szertárak, könyvtárak kevéssé támogathatták a tanítókat, tanárokat munkájukban.
A könyvtárak megmaradt állománya is gyakran áttekinthetetlenné vált, az elveszett, elpusztult
katalógusok, leltárkönyvek miatt, ráadásul maguk az iskolák, most már „békés úton”, a
selejtezéseket előíró központi ukázoknak engedve kényszerültek tovább csonkítani
könyvtáraikat. Leginkább a tankönyveket gyűjtő és őrző segélykönyvtárak fogytak el.
Állományuk a harmadára, negyedére csökkent a legtöbb helyen a revízió és „beszolgáltatás”
nyomán. Hajdúnánáson arról is panaszkodtak, (s az ő példájuk nyilván nem volt egyedi), hogy
az 1945 után átdolgozott tankönyveket nem képes a könyvtár beszerezni. 
Az államosítás nyomán, az előírások adta lehetőséggel élve, az iskolák rendre kiválogatták
könyvtárukból a vallásos tárgyú könyveket, s azokat átadták az addigi fenntartónak. Ez történt
Békéscsabán, Sopronban, Mezőtúron és még sok helyütt. A tényleges lebonyolításról azonban
– alighanem általánosítható – képet kapunk Illyés Bálint kunszentmiklósi iskolai könyvtáros,
helytörténész későbbi visszaemlékezé-seiből, aki szerint egyik este kezdődött, egész éjszaka
folyt, s másnap hajnalban már véget is ért a válogatás, a hurcolkodás. A könyvtár ablakán
adogatták ki a ruháskosarakba pakolt könyveket, majd emelték át a szomszédos parókia
kerítésén, s vitték be új helyére, egyelőre a padlóra rakodva. Így történhetett meg, hogy több,
világi tárgyú könyv is átkerült, s a sietség miatt számos többkötetes mű darabjai elváltak
egymástól.(41) 
Jól jellemzi az iskolai könyvtárak néhány éven belül zajlott többszöri durva megcsapolásának
eredményét a pécsi ciszterek utódjának, a Nagy Lajos Gimnáziumnak egy könyvtárosi
jelentése, amely szerint a tanári könyvtár állománya 1921-ben 4000 kötet volt, 1948. dec. 31-én
pedig 43(!) kötet.(42)  Voltak, akik még rosszabbul jártak.  A kiskunhalasi gimnázium könyvtárát
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is az államosítás után érte a legnagyobb csapás. Valószínűleg a Városi Tanács rendeletére,
ekkor a nagykönyvtár anyagát igen gyors végrehajtással az Országos Könyvtári Központnak
kellett Budapestre felküldeni. Az igazgató a továbbra is szükségesnek látott anyagot sürgősen
kiválogatta, a többit két nap alatt ömlesztve konténerekbe rakva elküldték. Azóta sem látták a
könyveiket.(43) A fehérvári ciszter gimnázium könyvtárának könyveit szekereken vitték el. A
zömük végleg eltűnt, kisebb részük a múzeum, a levéltár, a püspökség könyvtárába került,
néhány kötet pedig a megyei könyvtárba.(44)  
Míg az itt-ott még felbukkanó 1948-49-es értesítők természetesen szocialista munkasikerként
élték meg az államosítást és következményeit, addig a kilencvenes évek elejétől megjelent
visszatekintő évkönyvek, s más visszaemlékezések – szintén természetesen – éppen
ellenkezőleg, csapásként, veszteségként. A Pécsi „Miasszonyunk” gimnázium utód iskolájának
1948/49-es értesítője arról tájékoztat, hogy az iskola volt szerzetes igazgatója és szerzetes
tanárai állami szolgálatot nem vállaltak”. Ugyanakkor fantasztikus munkasikerként könyvelik el,
hogy „Az iskola diákszövetsége… az ország összes demokratikus ifjúságával és ezen keresztül
az egész világ haladó ifjúságával szerves kapcsolatban állott.”(45) Csurgón ebben a tanévben
„az iskola megemlékezett az októberi szocialista forradalomról, a Komszomol 30 éves
fennállásáról, a világ ifjúságának a békéért folyó harcáról, Lenin halálának negyedszázados
évfordulójáról, a Vörös Hadseregről, a Nemzeti(!) Nőnapról, a Tanácsköztársaság 30.
évfordulójáról, valamint a 3 és 5 éves tervről.” Anélkül persze, hogy egyetlen pillanatra kétségbe
mernénk vonni a lelkesült közlés őszinte voltát, valahogy megfoghatóbbnak és hitelesebbnek
érezzük, amikor a csurgóiak azt említik föl, hogy „Az iskolai nagykönyvtár rendbehozatalára a
tantestület mintegy 5 hónapig tartó napi átlag 3 órai munkaidőt fordított. Közben azonban az
ifjúság olvastatása nem szünetelt.”(46)
Mindazt a rosszat, amiről eddig szóltunk, közös sorsukként élték meg iskoláink, iskolai
könyvtáraink. Később, az ötvenes években is együtt viselték az iskolák a rendszer elvakult
diktatúrájának következményeit. Mégis, ebben a közös sorsban éles cezúrát jelentett 1948
nyara, az egyházi iskolák államosítása. Ez az a különleges többlet teher, amely - ott és akkor –
még a latin bölcsesség, a „sub pondere crescit palma” igazságát is kérdőjelessé tudta tenni. Ezt
a szomorú tapasztalatot fogalmazzák meg a könyvtáros Baricz Zsolt, szavai, aki a vásárhelyi
Bethlen Gábor Gimnázium évkönyvében, még az „állami” korszak végén, 1990-ben így sűrítette
egyetlen tömör bekezdésbe az egyházi iskolák és könyvtáraik mögött maradt keserű
évtizedeket: „Ezt a kincset érő, ezergyökerű fát negyven éve – egy új hagyomány teremtésének
lázálmában – régiónkban is sok helyütt gyökerestül tépték ki, másutt szerencsére csak
megtépázták. …Ennek égisze alatt csapott magasra a könyvmáglya Szegeden, a Mátyás téren.
 Újkori inkvizítorok szolgáltatták a gyufát a franciskánus barátok különleges értékű kódexei
pernyévé égetéséhez… E szellemiség diadalittas útjának eredménye… a szegedi piaristák
könyvtárának szétszóratása. Szerencsésen vészelte át a vásárhelyi református gimnáziumi
könyvtára a világégéseket, majd az államosítást is. A tanárok és a könyvtár mindenkori őrei
cerberusként vigyázták a civil kurázsit igénylő években is a szellemi kincsestárat.”(47)

AZ   ÁLLAMOSÍTÁSTÓL A RENDSZERVÁLTÁSIG

  

A harmadik, befejező résznek akár ezt az alcímet is adhatnánk: „A fölhorgadó lelkiismerettől a
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ráolvasásig”. Mit tettünk, mit tehettünk volna még, és mit nem tettünk meg negyven év alatt az
államosított egyházi iskolák régi könyvtárainak megmentése, a nemzet kulturális vagyonának
fontos részét jelentő, értékes gyűjteményeik megőrzése és megóvása érdekében? 
Az esztelen pusztításokat 1949-ben már központi intézkedés is próbálta megfékezni.
Törvényerejű rendeletben és végrehajtási utasításokban deklarálta a hatalom – ekkor persze
még csekély hatékonysággal -, hogy a könyvtárak „leletmentésszerűen” őrizzenek meg minden
értéket.(48) A szerzetesrendek 1950-es államosítása újabb kulturális veszteséget jelentett
nemzeti kultúránkban. A begyűjtött könyvek egy részét külföldön értékesítette az állam, így
ezek a művek végleg kihullottak a hazai kulturális értékek közül. (49) Csak 1951 nyarán indult
meg a szétszóródott, kallódó egyházi- és magánkönyvtár maradványok összegyűjtése.
Papírgyári raktárak, hulladékpapír-gyűjtő MÉH telepek váltak a lelkes szakemberek kiemelt
vadászterületévé – mentették, ami menthető volt. Közel négymillió kötet került ekkor az OKK
központi raktáraiba 1949-től 1952-ig. A helyzet viszonylagos konszolidálódása után
megkezdődött a - kétes eufémizmussal - fölöspéldány raktárnak keresztelt központi lerakat
állományának „újraelosztása”. Művelődéstörténeti szempontból fontos lett volna az
összetartozó régi gyűjteményeket továbbra is egy helyen őrizni, de a sietség és a
szervezetlenség miatt füstbe ment e gyűjtemények együtt-tartásának az esélye. De hogy ez
mennyire nem számított, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az I. Országos Könyvtárügyi
Konferencián (1952. nov. 28-29) a határozatok között föl sem vetődik a muzeális könyvek, a
régi gyűjtemények kérdése, gondja. (50) 
A volt egyházi középiskolák régi könyvgyűjteményeiről – nyilván ideológiai megfontolásból –
sokáig szólni sem illett. Miközben az iskolai könyvtárakba beszerzendőként javasolta a Könyv
és Nevelés „Az antiklerikális irodalom népszerűsítése” című ajánló bibliográfiát, azért szerényen
bemutatkozhatott a könyvtári szaksajtóban néhány nagy múltú (volt egyházi) iskolai könyvtár is,
tudós könyvtárostanára jóvoltából. Így kerülhetett sor a hatvanas-hetvenes években a
Könyvtáros és a Könyv és Nevelés hasábjain többek között Sopron (Pröhle Jenő), Békéscsaba
(Palotás Ádám), Kunszentmiklós (Illyés Bálint), vagy Hajdúböszörmény (Rácz Zsigmond)
rejtőző kincseinek bemutatására. 
 A központi intézkedésekben az első minőségi áttörést a muzeális emlékek védelmé-ről szóló
1963. évi 9. sz. tvr. hozta. A benne foglaltak teljesítéséhez azonban központi forrás
biztosításáról nem rendelkezett a jogszabály.(51) Az állam ezután további negyedszázadon át
folytatta még ezt a sajátos gyakorlatot, hogy tudniillik elrendel, szankciókkal fenyeget, csak
éppen pénzt nem ad a teljesítéshez. Két évvel később egy MM rendelet a muzeális könyvekről
fejtette ki a tvr-ben foglaltakat. A muzeális könyvek országos nyilvántartása az OSZK feladata
lett, s persze forrásokról itt sincs szó. Az 1/1967. MM számú rendelet meghatározta az írott
muzeális érték, gyűjtemény fogalmát. Ez a magánszemélyek bejelentési kötelezettségét írta
elő, majd ezt néhány év múlva követte a közgyűjteményekre vonatkozó jogszabály, az
5/1971-es MM rendelet is. (52) 
1968-ban az akkor tíz éves OPK-ból OPKM lett, múzeumi feladatkört is kapott az intézmény. E
változást jelezte a pedagógiai vonatkozású muzeális tárgyak, könyvek… bejelentéséről és
eredeti helyén történő megőrzési kötelezettségéről szóló 158/1969. mm. sz. utasítás is. De
sajátos módon, ugyancsak 1969-ben, amikor az iskolai könyvtárak ügyét végre a korszak
legfontosabb szakmai irányító szervezete, az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs
Tanács (OKDT) tárgyalta, szó sem esett a régi állományokról.(53) 
1972-ben Gosztonyi János miniszterhelyettestől körlevelet kaptak a megyei művelődési
osztályok vezetői. A körlevél szerint a neveléstörténeti emlékek gyűjtését, a nagy múltú
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középiskolák neveléstörténeti anyagának, muzeális könyvállományának állagvédelmét,
szakszerű elhelyezését megyei /fővárosi/ szinten is meg kell szervezni. A feladatok
teljesítéséért, a személyi feltételek biztosításáért az iskola igazgatója a felelős. A körlevél
melléklete egy szakmai dokumentum, az Irányelvek a pedagógiai muzeális emlékek
kezeléséről.(54) A bejelentési kötelezettség eredménye sovány: 21 vidéki és 12 budapesti
középiskola muzeális értékű könyvállományáról szereztek ekkor tudomást az illetékes
szakemberek.
 Okkal vélte az OPKM, hogy ez a szám koránt sem teljes. Arató Ferenc főigazgató és Kisfaludi
Sándor osztályvezető megint csak körlevelet, mellé felmérő adatlapot küldött az igazgatóknak,
megyei művelődésügyi osztályvezetőknek, szakfelügyelőknek 1975. májusában. A körlevelek
141 középiskolába jutottak el. Az 1977-ben összegzett eredmény: összesen 128
középiskolában van valamennyi régi állomány, ezek közül az ötven nagyobb gyűjteménnyel
bíró középiskola közel félmillió kötet 1945 előtti, és 21000 kötet 1801 előtti dokumentumot őriz.
Az adatok azonban a legtöbb helyről becsléssel érkeztek. Ebből a listából a nagyobb
gyűjteményű iskolák közül már csak néhány maradt ki (pl. Békés, Kisvárda, Esztergom, Bp.-ről
a Kossuth Zsuzsa Eü. Szk.), de az adatok becsléssel történő közlését utólag igazolja az
1989-es fölmérés: helyenként több száz (!) kötetes az eltérés az 1801 előtti könyvel
számában.(55) Időközben az Országos Széchényi Könyvtár is végzett fölmérést, az 1801 előtti
nyomtatványokat vették számba a teljes hazai könyvtári rendszerben. Az iskolákra vonatkozó
adatokat az OSZK az OPKM rendelkezésére bocsátotta. 
A jogszabályi környezet még a hetvenes évek közepén is barátságtalannak bizonyult olykor a
muzeális iskolai könyvtárakhoz. Az állományvédelemről és -ellenőrzésről szóló – máig érvényes
(!) - 3/1975-ös KM-PM sz. együttes rendelet szerint „Ha a könyvtár fenntartója a muzeális
értékű dokumentumok megfelelő kezelését vagy feltárását nem tudná biztosítani, azok más
könyvtárba történő elhelyezéséről a kulturális miniszter - a könyvtár felügyeleti szervével
egyetértésben – gondoskodik.” Egyes iskolák számára ez jogszabályi hely kínált egérutat,
szabadulási módot a terhesnek tartott, ballasztnak tekintett régi állománytól. Nem véletlen, hogy
a rendelet megjelenése után több iskola igyekezett élni a lehetőséggel. Az sem véletlen persze,
hogy az OPKM a maga eszközeivel próbálta akadályozni ezeket a tranzakciókat.  
Előkészítettek többek között egy OM-KM közös állásfoglalást, amelynek feladata volt deklarálni
a muzeális iskolai könyvtárakról, hogy azok „..a nagy történelmi múltra visszatekintő iskolákkal
szoros összefüggésben fejlődtek ki, azokkal jelenleg is szerves egységet képeznek. …a
könyvtárak védettségét úgy kell biztosítani, hogy a könyvtár tulajdonjogát fenntartó oktatási
intézmény az 1945-ig kialakított muzeális gyűjteményét hiánytalanul és keletkezési helyén
őrizze meg.” Más kérdés, hogy az állásfoglalásból végül, hosszas huzavona után csak egy
körlevél lett. A körlevél végén mégis csak kínálkozott a kiskapu, amely szerint, ha az intézmény
sehogy sem tudja vállalni a régi gyűjteményét, akkor átmenetileg „azok elhelyezéséről a
kulturális miniszter – a könyvtár felügyeleti szervével [OPKM!] egyetértésben gondoskodik.”56)  
A hetvenes évek második felétől, az 1976. évi könyvtári tvr., majd az 5/1978-as KM. sz.
rendelet megjelenése után, amely iskolai könyvtári hálózati központi szerepkörrel ruházta föl az
OPKM-et, tovább élénkült az intézménynek a muzeális állományú iskolai könyvtárakra irányuló
munkálkodása.(57) Kisfaludi Sándor az OSZK és az OPKM fölméréseinek tapasztalataiból
merítő, átfogó írásában, hosszú évek után először, újra nevükön nevezte az addig többnyire
csak nagy múltú középiskolai könyvtáraknak mondott bibliotékák megteremtőit és egykori
fenntartóit: „Az egyházi gimnáziumok könyvtárai évszázadok alatt értek muzeális
gyűjte-ményekké.”(58)  De ma csak mintegy tucatnyi ilyen könyvtár van már – utal a mostoha
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évekre a cikk. Több is lehetne, ha nem pusztultak, csonkultak volna. Nehéz fölmérni, mi van az
iskolákban: a leltárkönyvek elvesztek, a katalógusok szétszóródtak, a szakképzetlen
könyvtárosok nem is mertek belevágni az érdemi rendező munkába. Pedig
hagyománytiszteletre nevelő, szemléltetésre alkalmas, nemzeti érték az iskolai könyvtárak régi
állománya. Mi tehát most a teendő? Tömören, címszavakban: szétválasztás, elhelyezés, együtt
tartás, nyilvántartás, restaurálás. „A fenntartó tanácsok feladata, hogy mindehhez
megteremtsék a feltételeket. Az anyagiakat is, a személyieket is… A kötelességekből
mindenkire háramlik egy-egy rész: a tanácsokra, az iskolákra, a könyvtárosokra és az őket
irányító szervekre. Mindnyájan felelősek vagyunk.” – jelentette ki végül a szerző. Vagyis az
anyagiakhoz érve, jobb híján – sokadszor! - most is a ráolvasó módszerrel élt a feladat
teljesítésében illetékes, de az anyagiak hiányáért nem felelős szerző. 
Az imént idézett, addigi legalaposabb felmérésről, valamint a tennivalókról két, az 1970-es évek
végén keletkezett OPKM belső anyag nyújt további információkat. A feladatok ütemezésén túl,
mintegy lap feltételként fogalmazódik meg, hogy a régi állományoknak mindenképpen az
iskolában kell maradniuk. Miniszteri rendelettel tiltandók az iskolai könyvtárakat megcélzó olyan
kezdeményezések, mint korábban az ELTE könyvgyűjtő akciója volt. Lényeges szemléleti
változás történt néhány év alatt. Másfél évtizeddel korábban, 1960-ban az OPK évkönyve még
a régi, elavult állomány kivonására, selejtezésre ösztönözte az iskolákat. Finomabb módszerű,
de a lényeget tekintve azonos kezdeményezésként üdvözölte 1967-ben a Könyv és Nevelés
szignálatlan vezércikke, hogy az OPK a tanári könyvtárakból kivonja és összegyűjti végre a
„ballasztot”, a sok fölösleges, régi könyvet, s majd újra elosztja azokat, elsősorban a
pedagógusképző intézmények között. 1976 tavaszán viszont már személyesen Gosztonyi
János miniszterhelyettes írt vezércikket a Könyv és Nevelésbe, a muzeális iskolai gyűjtemények
megmentése és helyben tartása érdekében.(59) 
Úgy tűnik, nem sok foganatja volt a központi akarat változásának, hiszen 1980 tavaszán
Gosztonyi János újabb körlevelet küldött, most már egyes iskolák néven nevezésével, a
területileg illetékes megyei tanácselnök-helyetteseknek. Folytatódott ugyanis a régi állományok
„kiajánlása”, széthordása. „Kérjük szíves intézkedését, hogy a… muzeális iskolai könyvtárakat
fenntartóik egységben őrizzék meg, azokból más könyvtáraknak ne adjanak át egyetlen kötetet
sem. Feldolgozásukról, feltárásukról és hozzáférhetővé tételükről lehetőség szerint
gondoskodjanak.” – állt a körlevélben. Az új főigazgató, Balázs Mihály pedig már közvetlenül
fordult a nagykállói gimnázium igazgatójához, amikor az OPKM hírül vette, hogy a gimnázium
„át kívánja adni neves, muzeális könyvtári gyűjteményét” a nyíregyházi főiskolai, meg a
debreceni egyetemi könyvtárnak.(60) 
Nem mehetünk el azonban említés nélkül a tény mellett, hogy magukban az iskolákban, a
gyakorlati pedagógiai tevékenységben messze értékükön alul szerepeltek a művelődéstörténeti
szempontból alig fölbecsülhető régi gyűjtemények. (Igaz, a kurrens állományok pedagógiai
hasznosulása sem volt zökkenőmentes!) Állításunk igazolásául érdemes idézni a Magyar
Történelmi Társulatnak a „Történelemtanítás és könyvtár” témában, 1978-ban tartott debreceni
konferenciáját. A monstre tanácskozás végén ajánlásokat fogadtak el a résztvevők – 21
pontban.   Miközben reprintekről, forrásmunkák olcsó kiadásáról és más könyvtárak
látogatásáról is volt szó, meg sem említették a régi állományokban rejlő pedagógiai,
szakmódszertani lehetőségeket.(61)
1985-ben ismét megjelent – „többedik kiadásban” - egy miniszteri rendelet a muzeális könyvtári
anyagra vonatkozó bejelentési kötelezettségről. A következő évben kibocsátott miniszteri
útmutató, az iskolai könyvtári „Irányelvek” is foglalkozott a muzeális állományokkal. Ekkorra
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megérett az idő egy újabb, teljesebb fölmérés előkészítésére. Most az Országos Könyvtári
Tanács Állományvédelmi Szakbizottság vette kezébe az ügyet. A tizenegy legnagyobb
muzeális állományú iskolai könyvtárnak küldték ki 1985 szeptemberében az alapos, 24(!)
oldalas, az OPKM munkatársainak bevonásával készült kérdőívet. Október-novemberben, a
korábbi fölmérések rossz gyakorlatának kiküszöbölése végett, valamennyi könyvtárat
személyesen is fölkereste az OPKM-ből Pozsár Istvánné osztályvezető, hogy a kérdőívek
tartalmát a helyszínen egyeztesse az adatszolgáltatókkal.(62)
 A fölmérés tapasztalatait, illetve cselekvési programját Balázs Mihály főigazgató és Pozsárné
terjesztette a minisztériumi illetékesek elé. „A nemzet önbecsülésének csalhatatlan jele múltja
tárgyi és szellemi értékeinek megőrzése, ápolása, gondozása, és az utókorra örökítésére.
Ennek társadalmi szintű felismeréséhez elég későn jutottunk el.” Számos utasítás, szabályozás
született az elmúlt negyedszázadban, annál csekélyebb az eredmény. „Megdöbbentő és
elkeserítő, hogy ezek a gyűjtemények milyen állapotban vannak.” A régi állományok
elhelyezése, védelme, feltárása megoldatlan, kezelése sok esetben gondatlan. A
rendelkezéseket – kevés kivételtől eltekintve – nem hajtják végre. Mintaszerűnek csak a csurgói
és a szarvasi állapotot tartotta a fölmérés készítője. Ugyanakkor mostoha viszonyok jellemzik
Sopront. Restaurálás csak Csurgón, fertőtlenítés csak Kunszentmiklóson történt. Az állományok
feltáratlanok, kivéve a miskolci Lévay könyvtárt: „Napjainkra a sok százezer könyv, köztük a
több tízezer igen nagy értékű könyvészeti és pedagógiai ritkaság ’elveszett’ a kutatás, a nemzet
számára.” A nyomasztó gondoktól több intézmény radikális megoldási kísérletekkel próbált
szabadulni. Múzeumoknak, egyetemi tanszékeknek adták át régi állományuk egy-egy részét,
vagy antikvár értékesítésükről döntöttek. Jogos a kérdés: ha vannak szabályozók, miért ez az
elkeserítő állapot? A válaszok sokfélék, összetettek. Gond a sok személyi változás a fenntartói
szakirányításban, az iskolavezetésben és az iskolai könyvtáros személyében. A megoldáshoz
elkülönített, központi forrás kellene, ezekre a célokra nem jut pénz se az intézmény, se a
fenntartó költségvetésében. Központi restauráló műhelyt kellene kialakítani, mert a jelenlegi
kapacitás elégtelen. A feltárás is külön, speciális szakértelemmel rendelkező, külső
szakemberek beállítását igényelné. Van szemléleti gond is, a probléma iskolai kezelésében az
igazgató szemlélete döntő.(63)  
Történelmi jelentőséggel bírt ez az akció, mint az első központi fölmérés, aminek megfogható
haszna lett. Köpeczi Béla miniszter 1988 augusztusában egymillió forintot bocsátott az OPKM
rendelkezésére, a benyújtott költségterv alapján. A keretből 600.000 Ft-ot restaurálásra
fordítottak (tíz könyvtár dokumentumaiból restaurált közel kétszáz könyvet az akkoriban
szervezett OSZK Soros Műhely!)  További 400.000.- Ft-ot egy újabb, minden eddiginél átfogóbb
és alaposabb fölmérésre különítettek el.. Az OPKM módszertani osztálya Fabulya László
irányításával ütemtervet készített, kiválasztott öt szakembert, kidolgozta a részletes kérdőívet,
1988. október és 1989. március között lezajlott a fölmérés, majd elkészült a beérkezett adatok
földolgozása. 
1990 tavaszán az OPKM kiadásában, Fabulya László szerkesztésében jelent meg a
tapasztalatokat összegző kiadvány.(64) „A nagy múltú középiskolák könyvtáraiban megbúvó
muzeális értékű dokumentumokról eddig is volt tudomásunk… Arról is voltak értesüléseink…,
hogy a dokumentumok és a gyűjtemények állapota  és elhelyezése csak kevés helyen
elfogadható, a legtöbb intézményben nem megfelelő… A felmérés eredménye arra kell
sarkalljon,  hogy haladéktalanul kezdjük meg, illetve folytassuk az értékmentést, amíg nem
késő. E munkától ne sajnáljunk se pénzt, se energiát!” – jelentette ki a kiadvány előszavában
Balázs Mihály főigazgató.(65) Fabulya László szakmai bevezetője ismét összegezte az
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előzményeket. Háborúk, fosztogatások, államosítások, selejtlisták, könyvmáglyák után
következett a szegénység és a nemtörődömség. Amikor a józan ész, és a szakmaiság végre
fölülkerekedett, az illetékesek belátták, hogy kötelességük menteni legalább azt, ami
megmaradt. E felismerés nyomán jogszabályok, körlevelek, intézkedési tervek születtek – csak
éppen pozitív változás nem történt, a központi források és a megfelelő szemlélet hiánya miatt. 
Minden eddiginél több, összesen 142 középiskolába jutottak el ekkor a szakértők. Az
adatlapokról - alighanem tudatosan és jellemzően - tulajdonképpen csak a jogelőd egyházi
intézmények megnevezése nem került be a feldolgozásba. A fölmért iskolának valamivel több,
mint a fele volt egyházi fenntartású 1948 előtt. Az egyházi iskolákon belül a katolikus –
protestáns arány nagyjából 60 – 40 %. A 40 legnagyobb gyűjteménnyel rendelkező iskola közül
(legalább 5000 kötet, és/vagy legalább 100 kötet 1801 előtti könyv!) viszont 11 volt világi, 11
katolikus, 13 református, 5 evangélikus. Az adatlapokon szereplő állományok mennyiségi
„szóródása” 9 db-tól 43000 db dokumentumig terjedt. Az összes dokumentum közül 621.000 db
az 1945 előtti, 41.803 db az 1801 előtti könyv. Számba vettek 23 db ősnyomtatványt, 83 kódex
töredéket és 100.000 kézirat lapot. Külön rovat foglalkozott a veszteségekkel. Egy-két kivételtől
eltekintve az elszenvedett károk egyik fajtájának sem maradt fönn dokumentációja. Az elmúlt fél
évszázadban, becsült adat szerint mintegy egynegye-dével csökkent az 1945 előtti
dokumentumok száma. Nagyjából az iskolák felében legalább megfelelőnek minősült az
állomány elhelyezése. A „nem megfelelő” minősítés természetesen a megoldások – vagy
inkább megoldatlanságok! - széles skáláját tartalmazta. Összesen csak huszonegy iskolában
tudták teljesen elkülöníteni a régi gyűjteményt. „A gondozottság mértéke számokban nem
fejezhető ki... A közöny a hozzá nem értés, a hanyagság sem a zsúfoltság, a hely- vagy
pénzhiány következménye, aminthogy a gondosság, a felelősségérzet vagy törődés sem a
könyvtárak tágasságából vagy jó elhelyezési körülményeiből következik.” A régi állománynak
közel egynegyedét köttetésre vár, és közel 1 %-a restauráltatásra. „A huszonnegyedik órában
vagyunk, ma még van mit megmentenünk, de lehet, hogy holnap már nem lesz.”(66)  Ehhez
képest az összes adatsor közül talán a legbeszé-desebb, az összesítő táblázat két utolsó
oszlopa. Ide az iskolai saját ráfordítást és a külső (helyi, megyei tanácsi) támogatást kellett
beírni. A 142 könyvtár közül mindössze három jelzett összeget. A miskolci Lévai (ami nem
iskolai, hanem városi könyvtár tulajdonképpen!) 90 ezer, ill. a csurgói Csokonai 60 ezer forint
külső támogatást, a győri Révai egyezer forint saját költséget. A többi – néma csend… A
nyilvántartás 30 iskolában részleges, nyolcban egyáltalán nincs. Csak 29 állomány teljesen
feltárt, sajnos ezek nem a legnagyobb, legértékesebb könyvtárak. 57 gyűjtemény teljesen
feltáratlan. A 142-ből mindössze 9 iskolában van olyan könyvtáros, aki csak a régi állományt
gondozza. Szakképzettségükről nincsenek adatok. 
A legfőbb teendők a figyelem és felelősségérzet felkeltése, elkülönített pénzalap képzése az
elhelyezés, védelem, gondozás támogatására, illetve szakértő csoportok létrehozása a feltárás,
feldolgozás segítésére. Mindehhez százmilliós nagyságrendű központi forrást kellene teremteni.
Önálló fejezet ad iskolánkénti tömör helyzetképet, s a konkrét feladatok megfogalmazását. A
kiadvány legértékesebb része ez. Ha lesz ismétlés egyszer, innen kellene majd elindulni.
Ezekhez képest kellene vizsgálni, mi változott, mi javult, mi romlott netán a fölémérés óta elmúlt
másfél-két évtizedben. 
Vizsgáljunk meg közelebbről néhány példát a felmérő szakemberek által megfogalmazott
„diagnózisra” és „terápiára”! Homor Tivadar borús képet festett összegző jelentésében: „Az
intézmények igazgatói udvarias közönnyel fogadták a felmérés tényét, az anyagi támogatásban
nem nagyon bíznak. A  vizsgált területre nem tudnak kellő energiát fordítani Néhány igazgató
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szívesen megválna a régi könyvektől, mivel számukra kevésbé hasznosítható, és  csak gondot
okoz a megőrzés.” A muzeális értékű könyvek „gondozása” a látogatott könyvtárak zömében
enyhén szólva lesújtó, elszomorító. Megdöbbentő az a közöny, hozzá nem értés, hanyagság,
ahogyan ezeket a dokumentumokat kezelik. Sok helyen sufnikban, folyosói szekrényekben,
poros, elhanyagolt raktárakban összezsúfolva… tárolják a könyveket, teljesen kiszolgáltatva az
enyészetnek… Alig van a régi könyvekről nyilvántartás, sok esetben a tulajdonbélyegző is
hiányzik, ha elveszik egy könyv, esetenként nincs nyoma. A könyvtárosok gyakran a legelemibb
szakmai szabályokat sem tartják be. A bejelentési kötelezettség vagy a védettség fogalmát alig
ismerik. Olykor a felmérő lap legelemibb kérdéseire sem tudnak válaszolni, mert nem ismerik a
régi gyűjteményt.(67)
Dr. Bot Györgyné tapasztalatai változatosabbak. Akadnak iskolák, ahol az igazgató, könyvtáros
értékén kezeli a régi gyűjteményt. Máshol elhanyagoltak a könyvtárak. Ő is találkozott olyan
igazgatóval, aki kevésre becsüli a régi könyveket, szívesen eladná, hogy új, az oktatásban
közvetlenül hasznosítható műveket szerezhessen be. A könyvtárosok szakértelem híján
képtelenek feldolgozni a régi állományt. Olykor fogalmuk sincs a tényleges értékekről. „Többen
közülük igen lelkesek, és felelősséget éreznek a régi gyűjtemények gondozásáért. Néhányan
részt vesznek az OSZK művek feldolgozását oktató tanfolyamán.”(68)
Az iskolánkénti, konkrét helyzetelemzésekben több riasztó példa is olvasható az adatlapokon!
Sopronban a körülmények elszomorítóak és a gyűjtemény sorsát illetően aggasztóak. Nincs
fűtés, világítás, beázik a mennyezet, vizesek az oldalfalak, minden nyirkos, nedves. Az
elkülönített állomány 90%-áról van nyilvántartás, de a feltárás töredékes, kb. 5%-os. A
gyűjtemény összefogással ma még megmenthető. Az egészet gombátlanítani, féregteleníteni
kellene. Indokolt mintegy 2500 kötet könyv köttetése és 150 dokumentum restauráltatása. Az
egész könyvtárat fel kellene újítani. Ekkora gyűjtemény gondozásához… még két főállású
munkatárs is kevés.(69)
Karcagon az iskola felújítása során a teljes régi állomány elázott, szinte pótolhatatlan kár
keletkezett. Mindenekelőtt az elázás miatt tönkrement könyveket kellene rendbe tenni. Indokolt
lenne a felújítást végző vállalat ellen kártérítési pert indítani. A teljes 1801 előtti állományt
restauráltatni kellene.(70) Keszthelyen a régi könyvek elhelyezése alig minősíthető. A nyirkos,
világítás nélküli helyiségben összevissza hányva (ömlesztve, szétszakadva, a földön
kupacokban, törött szekrényekbe beszórva,) teljesen áttekinthetetlen és hozzáférhetetlen
állapotban találhatók a könyvek. Néhány szekrény el van torlaszolva, megközelíthetetlen, a
könyvtáros szerint éppen ott van 10-15 db. 1801 előtti nyomtatvány. A könyvek ki vannak téve
az enyészetnek.(71)
Végül nézzünk egy igazán pozitív, mintául kínálkozó példát! Csurgón a régi állományt
elkülönítetten helyezték el, s szakszerűen tárolják. A gyűjtemény teljes egésze nyilvántartott, a
feltártság kb. 90%-os. Az iskola évente 100 ezer forintot fordít a régi gyűjtemény
karbantartására, gondozására. A kutatásra jelenleg is használt könyvtárnak nagy szüksége
lenne egy raktárhelyiségre és egy kutatószobára. A feltárást be kellene fejezni. Az eddigi
erőfeszítés ellenére még mindig kb. háromezer könyv szorul köttetésre, kb. nyolcvan kötet és a
kéziratok kb. 15%-a restaurálásra, de gombátlanítani és féregteleníteni is kellene. Az intézmény
1992-ben ünnepli fennállásának 200. évfordulóját – jó lenne addigra a fenti munkákat elvégezni
– szabták meg a fenntartó tanács számára a feladatokat és a teljesítés határidejét az illetékes
szakemberek.(72) 
Csakhogy mire a határidő letelt, már nem a tanács, hanem az önkormányzat irányította Csurgó
életét, s már nem az önkormányzat, hanem ismét az egyház a gimnáziumét. Miként a fönti
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szemlében szereplő számos más iskoláét is…

ÖSSZEGZŐ TÖPRENGÉS: MIT KELLENE TENNI?

Vállalt feladatom, az egyházi iskolai könyvtárak történelmi szemléje az 1989/90-es fordulattal
véget ért. Az idézett összegző kiadványban két-három évre megfogalmazott feladatok
teljesítését, s a teljesítés számonkérését elsodorta, zárójelbe tette a rendszerváltás. Az
önkormányzati törvény, az OPKM átszervezése, majd az egyházi iskolák újraszerveződése
merőben új helyzetet teremtett. De nem ért véget ezeknek a könyvtáraknak a története, sorsuk
forgandó volta, hiszen a sokféle változás koránt sem oldotta meg a muzeális iskolai könyvtárak
magu(n)k előtt görgetett gondjait. Most az új fenntartók, az önkormányzatok, és a régi-új
fenntartók, az egyházak szembesülnek a régi problémákkal. Ezeket P. Kovács Imre a soproni
líceumi könyvtárát járva exponálta 1996-ban, a Könyvtáros hasábjain. „A muzeális értékű
gyűjtemények megőrzése nemzeti érdek, s oly mérvű feladat, amelynek a megoldá-sához már
nem elegendő az oktatási intézmények és a pedagógusok jó szándéka, ösztönös hozzáállása…
Jogszabályok természetesen vannak… 1963 óta a rendszerváltozás kezdetéig legalább
harminc minisztertanácsi és miniszteri rendelet, utasítás, irányelv, körlevél született ez ügyben,
félreérthetetlenül megszabva a könyvtárak fenntartóinak a feladataikat. Sajnálatos, hogy írott
malaszt maradt minden rendelet vagy főhatósági intézkedés, mert a rendeletgyártás pártállami
évtizedeiben sem azt kapták meg az iskolák a nemzeti vagyon megőrzéséhez, ami a
legfontosabb lett volna, a pénzt. Akkor is abból volt a legkevesebb, mint ahogy ma is fojtogatja
a pénzhiány a könyvtárakat.”(73)
A régi iskolai gyűjtemények sorsa a legtöbb helyen máig megoldatlan. Az egyházak magukban
tehetetlenek. Ide fordítható anyagi erőiket leköti, hogy helyenként a semmiből teremtsenek
könyvtárt az iskolának, másutt a meglévő könyvtár állományát tegyék alkalmas hordozójává
hirdetett szellemiségüknek. Az önkormányzatok szegények, s a képviselőket legkevésbé a régi
könyvek érdeklik. Nincs tehát megoldás? Azzal azért már tisztában vagyunk, mit kellene
tennünk. Csakhogy hiába a tisztánlátás, ha nincs pénzünk a probléma kezelésére, és ha nem
tudjuk áttörni az arra illetékesek, a döntési helyzetben lévők szemléleti gátjait. Szerencsémre
nem vállalt feladatom most, hogy túltekintsek a 20. századon, hogy megoldásokat kínálni
kényszerüljek. Ez a szerencsém persze szomorúságom is. Húsz évet éltem le egykori egyházi,
majd állami, utóbb önkormányzati, s végül ismét egyházi iskolai könyvtárban,
Kunszentmiklóson, régi könyvek között. Az a húsz év kötelez. Mint ahogy kötelez az OPKM-nek
e téren vállalt és képviselt múltja is. A kettős, személyes kötődés ürügyén is javaslom: fogjon
össze az Egyházi Könyvtárak Egyesülete, a Könyvtárostanárok Egyesülete és az OPKM.
Feszüljünk ismét neki, terjesszük ki a fölmérést az általános iskolai könyvtárakra is. Próbáljuk
együtt elérni a mindenféle hatalmasoknál, hogy ne fátum, de sors bona legyen végre a nagy
múltú, muzeális egyházi – és világi - iskolai könyvtárak osztályrésze.
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Jegyzetek:

(1)    Terentianus Maurus, az ókori Mauretániából származott, s Krisztus után a 2. század
végén élt latin stiliszta, grammatikus. A sokat emlegetett idézet abból a verstani kézikönyvéből
való (De litteris, syllabis, metris), amelyet fiának, Bassinusnak és vejének, Novatusnak ajánlott. 
(2)    A 20. század elején fejlődésnek indult iskolai könyvtárügyről és a NIKIB-ről, valamint az
iskolai könyvtárak 20. századi történetéről Tóth Gyula alábbi tanulmányai tartalmaznak sok
fontos részle-tet: A hazai iskolai könyvtárügy problématörténete. = Dán Krisztina – Tóth Gyula
szerk.: Könyvtár az iskolában. Hazai és nemzetközi áttekintés. Bp. FPI, 1995. 5 – 66. p.; Az
iskolai könyvtár. = Hor-váth Tibor – Papp István szerk.: Könyvtárosok kézikönyve III. Bp. Osiris,
2001. 155 – 177. p. 
(3)    Emlékirat községi nyilvános könyvtár létesítéséről Budapesten. A Fővárosi Könyvtári
Bizottság megbízásából írta dr. Szabó Ervin. Bp. 1910. 61 p. Idézi Katsányi Sándor: Szabó
Ervin és az iskolai könyvtárak. A tanulóifjúság könyvtári ellátásának válaszútjai az 1910-es
években. = Könyv és Ne-velés 2005/1. 21. p.  
 Az iskolai könyvtárügy egyik prominens vezetője jóval később, az ötvenes évek végén ekként
talált mentséget Szabó Ervin meghökkentő téziseire: „Az akkori körülmények között, amikor az
iskolák-ban a valláserkölcsi és a nacionalista nevelés állott a középpontba, bizonyára nem
tartotta alkal-masnak az iskolákat arra, hogy ezt a feladatot ellássák.”  Waldapfel Eszter, V.: 
Szabó Ervin. = Könyv és Nevelés 1967/4-5. 55. p.
(4)    A Forradalmi Kormányzótanács rendelete a nem állami nevelési és oktatási intézetek
köztulajdonba vételéről. (Tanácsköztársaság, 1919. április 1. Közli Petrák Katalin – Mieli György
/sajtó alá r./: A Magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikája. Bp. Gondolat, 1959.) = Köte
Sándor – Ravasz Já-nos szerk.: Dokumentumok a magyar nevelés történetéből. 1849 – 1919.
Bp. Tankönyvkiadó, 1979. 517-518. p.
(5)    A Közoktatásügyi Népbiztosság 22. K.N. sz. rendelete a könyvtárak államosításáról…
(Tanácsköz-társaság 1919. május 6. Közli A Magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikája.
153-155. p.). = Dokumentumok…(1) 519-522. p.
 Javaslatok az ifjúsági olvasmányok, az osztálykönyvtárak, a nyilvános ifjúsági könyvtárak és a
ta-nítói könyvtárak tárgyában. (Közli Pásztor József /szerk./: Az 1919-es Magyar
Tanácsköztársaság iskolai reformtervezete. A Fővárosi Pedagógiai Szeminárium kiadványa,
Bp. 1959. 43-48. p.) =  Kovács Máté: Könyv és könyvtár a magyar társadalom életében I. Bp.
341 p., 344. p.
(6)    Javaslatok… (5. sz. jegyzet!) 343. p.
(7)    Kelemen Elemér: Iskolai könyvtárak a Tanácsköztársaság idején .= Könyv és Nevelés
1969/2. 3-5. p.
(8)    Koráné Mata Anna: Könyvtárunk rövid története és helyzete. = Az Esztergomi I. István
Híradás-technikai Szakközépiskola jubileumi évkönyve az 1986 – 87. tanévről. Esztergom,
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1987. 31. p. 
 A Gyönki Református Gimnázium Értesítője az 1918/19. és 1919/20. tanévről. 3. p.
 A Kaposvári Magyar Királyi Állami Főgimnázium Értesítője az 1918/19. - 1919/20. iskolai
évekről. 4. p.
 A kegyes tanítórendiek vezetése alatt álló Nagykanizsai Kath. Főgimnázium Értesítője, 1918/19
- 1919/20. tanévekről, p.2.
(9)    A Miskolczi Kir. Kath. Főgimnáziumnak az 1919/20. évi …Értesítője. 3. p. 
 A ciszterci rend Székesfehérvári Katholikus Főgimnáziumának Értesítője az 1918/19 - 1919/20.
tanévekről. 5. p.
(10)   Kaposvár... (8. sz. jegyzet!) 4. p.
Miskolc… (9. sz. jegyzet!) 6. p.
 A Nagykőrösi Református Arany János Főgimnázium Értesítője az 1918/19. – 1919/20. iskolai
évekről. 3. p.
 Székesfehérvár… (9. sz. jegyzet!) 4. p.
(11)  A Békéscsabai ág. h. ev. Rudolf Főgimnázium Értesítője… az 1918/19 – 1919/20.
tanévekről. 5. p. A Nyíregyházi államilag segélyezett Ág. H. Ev. Főgimnázium… Értesítője… az
1919/20 tanévről. 6. p.
(12)  A ciszterci rend Bajai III. Béla Főgimnáziumának Értesítője az 1918/19. – 1921/22. iskolai
évekről. 17. p.
 A ciszterci rend Pécsi Róm. Kath.  Nagy Lajos Főgimnáziumának Értesítője, 1921/22. 5. p.
(13)       A Magyar Királyi Kaposvári Állami Főgimnázium Értesítője az 1920/21. iskolai évről. 3.
p.
 A kegyes tanítórendiek vezetése alatt álló Sátoraljaújhelyi Róm. Kath. Főgimnázium
Értesítője… az 1919/20. tanévről. 5. p. 
A Dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület Soproni Líceumának (államilag segélyezett
Főgimnáziu-mának) Értesítője, az 1918/19. - 1919/20. tanévekről. 5-6. p.    
(14) Palotás Ádám: Iskolai könyvtárunk története. (1855–1980). = Kruchió Gábor szerk.: A
Békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnázium 125 éve. Iskolatörténeti tanulmányok. Békéscsaba,
1980. 387. p.
(15)       Kaposvár… (8. sz. jegyzet!)   3. p.
(16)    Székesfehérvár… (9. sz. jegyzet!) 6. p.
(17)    Sátoraljaújhely… 1920/21. (13. sz. jegyzet!) 8. p.
(18)    A vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1920. évi 1176. B. I. számú rendelete a
kommunista, bolsevista, anarchista propaganda sajtótermékeknek a tanítói és tanári
könyvtárakból kiselejtezése tárgyában. = Hivatalos Közlöny, 1920/13. 82. p. (Közli Kovács
Máté… 529. p. 5. sz. jegyzet!)
(19)    Mészáros István: Iskolai könyvtárak a magyar neveléstörténetben. (Könyvtárostanárok
Füzete.) Bp. Bod P. Társaság, 1994. 12. p.
(20)    A 10 800/1944. (IV. 30.) számú miniszterelnöki rendelet célja a zsidó származású hazai
és külföldi szerzők műveinek begyűjtése és megsemmisítése volt. Az eljárásról és az
eredményről többek kö-zött Kovács Máté közöl részleteket, i.m. 483-485. p. (5. sz. jegyzet!) 
(21)    Hivatalos Közlöny, 1944/17. 354-359. p.
(22)   Sík Sándor (üv. alelnök): Az Országos Köznevelési Tanács Elnökének előterjesztése a
középiskolák tanári és ifjúsági könyvtárainak háborús veszteségeiről és azok pótlásáról.
(Tisztázat. – UMKL VKM III. 1945 – 68 484.) = Dancs Istvánné (összeáll.): Dokumentumok a
magyar közoktatás re-formjáról. 1945-1948. Bp. Kossuth K. 1979. 87-88. p.
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(23)     A fasiszta, szovjetellenes, antidemokratikus sajtótermékek  jegyzéke. I-IV. Bp. 1945-46. 
(24)  Ifjúsági könyvtárjegyzék az általános iskola I – VIII. osztályú tanulói számára. In:
Köznevelés 1947/1-2. sz. p 8-11.
(25)     Ifjúsági könyvtári művek selejtezése. = Köznevelés 1949/14-15. 114. p.
(26)     Iskolai ifjúsági könyvtárak átrendezése és selejtezése. = Köznevelés 1950/5. 19-28. p. 
(27)   Csulák Mihály: Adalékok a magyar iskolai könyvtárak történetéhez a népiskolai törvény
megalko-tásától az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum létrehozásáig. = Balázs Mihály
(szerk.): Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum évkönyve. 1983. Bp. OPKM. 1984. 61.
p.
(28)   A feljegyzéseket tartalmazó cédulákat Szabóné Gellért Ágnes, az OPKM gyermek- és
ifjúsági külön gyűjteményének kezelője őrzi. Létezésükre Borostyániné Rákóczi Mária
osztályvezető hívta föl a figyelmemet. Az írásomban közölt további adatoknak - elsősorban az
iskolai értesítők adatainak - összegyűjtésében segítségemre volt Taba Judit és Szabó Károly
könyvtáros, szintén az OPKM munkatársai.  Mindnyájuknak ez úton köszönöm meg szíves
segítségüket.
(29)   Ifjúsági Könyvtárjegyzék az általános és középiskolák tanulói számára. = Köznevelés (A
VKM rendeletei és közleményei.) 1950/17. 100-103. p. A jegyzék mellé cikk is került, Patakiné
Budai Gabriella: Az ifjúsági könyvtárak rendezése címmel írt rövid „rendelet magyarázó”
szöveget. = Köznevelés (A VKM folyóirata.) 1950/17. 524. p.   
(30)    Kovács Éva – Pőcze Gábor: Az állami iskolamonopólium kialakulása Magyarországon.
Viták az iskola államosításáról. Bp. OPKM 1988. 111 p. (A II. fejezet – Az iskolák
államosításának ese-ménytörténete, 5 - 59. p. - részletesen tárgyalja az iskolák
államosításának előzményeit és folya-matát.) 
 (31)  1883/1945. számú VKM rendelet az iskolákban használt tankönyvek felülvizsgálatáról. =
Közne-velés, 1945/. 20. p.
 (32)   A fakultatív vallásoktatás bevezetése ügyében a pártok és az egyházak álláspontjáról ill.
a sajtóban zajló polémiáról lásd Kovács – Pőcze i. m. (30. sz. jegyzet!) 21 – 27. p.
(33)    A Zeneakadémián december 12-én elhangzott Révai-beszéd tartalmát összegzi a
Szabad Nép december 13.-i számában írt cikke. A beszédről és a sajtóvisszhangról Kovács –
Pőcze i.m. 31 – 33. p.
(34)    1948. évi XXXIII. törvénycikk. A nem állami iskolák fenntartásának az állam által való
átvétele, az azokkal összefüggő vagyontárgyak állami tulajdonba vétele és személyzetének
állami szolgálatba való átvétele tárgyában. = Dokumentumok…(2) 798-799. p. (22. sz. jegyzet!)
 A VKM 8000/1948. sz. rendelete az… 1948: XXXIII. sz. Tc. végrehajtásáról. =
Dokumentu-mok…(2) 804-810. p. (22. sz. jegyzet!)
(35)    Hervay Ferenc: Szerzetesi iskolák és irataik. = Dóka Klára (szerk.): Iskola – egyház –
művelődés. Bp. Új Magyar Központi Levéltár, 1990. 93 – 98. p.
(36)    Mészáros István… (19. sz. jegyzet!) 12. p.
(37)     Sütő József: A gimnázium egykori könyvtára. = Műhely Napló, 1993. dec. 22. 3. p.
(38)    Kovács Imre, P.: Régi és mai epizódok a soproni líceumi könyvtár történetéből. = Könyv,
Könyv-tár, Könyvtáros, 1996/1. 34. p.
(39)    Tóth Tibor: A nagykőrösi Arany János Református Gimnázium története  (1896–1996). 
Nagykő-rös, Farkas Péter, 1996.  p. 132.
(40)    Tolnay Gábor: A könyvtár is visszatért alapítójához. = Jászkunság, 1996/3-4. 138. p.
(41)   Illyés Bálint: Látástól vakulásig. Könyvtári jelentés a kunszentmiklósi gimnáziumból.
(Kézirat.) Kunszentmiklós, 1974. 25. p., továbbá I. B. szóbeli közlései nyomán.
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(42)    Pécs… (12. sz. jegyzet!), ill. A Pécsi Állami Nagy Lajos Gimnázium Évkönyve 1948/49.
Könyv-tárak.
(43)     Sütő József… (37. sz. jegyzet!) 3. p.
(44)  Nagy Károly: A Ciszterci Szent István Gimnázium könyvtára. = Gyóni András (közread.): A
 Ciszterci Szent István Gimnázium Évkönyve… Székesfehérvárott 2000 karácsonyán. 203. p.
(45)      A Pécsi Állami Szent Erzsébet Leánygimnázium Évkönyve 1948/49. 1. p., 5. p.
(46)      A Csurgói Állami Általános Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Évkönyve 1948/49. 2-4.
p.
(47)  Baricz Zsolt: Bibliotékánk évszázadai. = A Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium 
  Évkönyve, 1990. 35. p.
(48)    1949. évi 13.sz. tvr. a múzeumokról és a műemlékekről. = Törvények és Törvényerejű
Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye I. 107-114. p.
 1620-34/1949. VKM sz. rendelet a múzeumokról és műemlékekről szóló 1949:13. sz. tvr.
hatályba lépésével kapcsolatban felmerülő egyes kérdések szabályozásáról.
 1621-28./1949. VKM. sz. rendelet a könyvek és műtárgyak értékbecslésével, valamint a
külföldre történő kivitellel kapcsolatos eljárás szabályozása tárgyában. = Köznevelés (A VKM
Rendeletei és Közleményei) 1949/23. 160-161. p.
(49)     Az 1.620-103/1951. K.M. sz. rendelet ugyan módosította a két évvel korábban megjelent
„1621-est”, de nem szigorított lényegesen. Mindössze azt mondta ki, hogy a külkereskedelmi
hatóság is legyen ellenjegyző, „ha könyvet vagy műtárgyat az állam külkereskedelmi szervei
szállítanak kül-földre.”  = Közoktatásügyi Közlöny, 1951/8. 150. p.
(50)    A szerzetesi könyvtárak sorsáról és az Országos Könyvtári Központ erőfeszítéseiről a
muzeális  könyvgyűjtemények megmentése érdekében az1950-es évek elején lásd Csapodi
Csaba – Tóth  András – Vértesy Miklós: Magyar könyvtártörténet. Bp. Gondolat, 1987. 439 –
444. p.
 Az I. Országos Könyvtárügyi Konferencia határozata. = Könyvbarát 1952/12. 24-27. p.
(51)    A NET 1963. évi 9. sz. törvényerejű rendelete a muzeális emlékek védelméről. =
Művelődésügyi  Közlöny, 1963/11. 298-300. p.
(52)    2/1965. (I. 8.) MM számú rendelet a muzeális emlékek védelméről szóló 1963. évi 9.
számú  törvényerejű rendelet végrehajtásáról. = MK 1965/3. 18-29. p.
 A művelődésügyi miniszter 1/1967. (VI. 18.) MM számú rendelete a muzeális értékű könyvek,
zeneművek, térképek és egyéb nyomtatványok, valamint kéziratok bejelentéséről. = M.K.
1967/12. 175-176. p.
 5/1971. MM. sz. rendelet,  az egyes jogi személyek könyvtáraiban levő muzeális értékű
könyvek, zeneművek, térképek és egyéb nyomtatványok, valamint kéziratok bejelentéséről. =
M.K. 1971/22. 345. p. 
(53)    140/1968. (M.K.13.) MM. számú utasítás az Országos Pedagógiai Könyvtár
feladatkörének    bővítéséről és a pedagógiai vonatkozású muzeális emlékek gyűjtéséről. =
M.K. 1968/13. 237. p.
158/1969. (M.K. 15) MM számú utasítás a pedagógiai vonatkozású muzeális tárgyak, könyvek
és egyéb emlékek bejelentéséről. = M.K. 1969/15. 272. p.
 Az iskolai könyvtárak ügye az OKDT előtt. = KéN 1969/3. 10-12. p.
(54)  26.383/1972.IV. sz. miniszterhelyettesi körlevél: Valamennyi Megyei Tanács VB
Művelődésügyi Osztálya Vezetőjének és a Fővárosi Tanács VB Művelődésügyi Főosztálya
Vezetőjének. Pedagógi-ai muzeális tárgyak gyűjtése és állagvédelme. (Gépirat. Az 1888/89-es
fölmérés dokumentációja. OPKM.)
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(55) Az OPKM 201/1975. sz. körlevele. Felmérés az iskolai könyvtárak 1945. előtti
állományáról. (Gépirat. Az 1988-as fölmérés dokumentációja, OPKM)
 Irányelvek a pedagógiai vonatkozású muzeális emlékek gyűjtéséről.  . Az 1972-es
miniszterhelyet-tesi körlevél melléklete. (Gépirat. Az 1988/89-es fölmérés dokumentációja.
OPKM) 
 A muzeális értékű iskolai könyvtárak /könyvgyűjtemények/ országos jegyzéke. H.n., é..n.
(Gépirat. Az 1988/89-es fölmérés dokumentációja. OPKM)
 A muzeális értékű iskolai könyvtárak. Bp. 1977. nov. 21.  2 p. (A feljegyzés készítője
valószínűleg Kisfaludi Sándor osztályvezető, a címzett Arató Ferenc főigazgató. Összegzi az
1975-ös fölmérés tapasztalatait. Gépirat. Az 1988/89-es fölmérés dokumentációja. OPKM) 
(56)  A kulturális miniszter és a pénzügyminiszter 3/1975. (VIII. 17.) KM – PM számú együttes
rendelete a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő
törléséről szóló sza-bályzat kiadásáról. = M.K. 1975/17. 672-680. p.
 Az oktatási miniszter és a kulturális miniszter közös állásfoglalása a muzeális iskolai
könyvtárakról. É.n. Tervezet. A szöveg hivatkozik a 3/1975-ös rendeletre is! (Gépirat, az
1989-es felmérés do-kumentációja, OPKM)
 27829/1980.VIII. sz. KM-OM együttes körlevél az iskolák muzeális értékű gyűjteményeinek
gondozásáról. Bp. 1980. 03. 19.  (Gépirat. Az 1988/89-es fölmérés dokumentációja. OPKM)
(57)   Az 1976. évi 15. sz. tvr. a könyvtárakról. = M.K. 1976/13. 553-555. p.
 5/1978 (XII. 12.) KM sz. rendelet a könyvtári rendszer szervezetéről és működéséről. = M.K.
1978/86. 927-936. p.    
(58)  Kisfaludi Sándor: Muzeális értékek az iskolai könyvtárakban. = Könyvtáros 1976/5. 
263-266. p.
 Hasonlóképpen jelentős, gesztus értékű áttörést jelentett Arató Ferenc, OPKM főigazgató
részéről a mezőtúri Dózsa György Gimnázium és Szakközépiskola 1980-as könyvtáravató
beszéde. Az iskola fennállásának 450 éves évfordulóján elismeréssel idézte föl az alapító és
korábbi fenntartó, helyi református gyülekezet érdemét, a város múltbeli kultúrapártoló
szellemiségét és a régi könyvtár magyarságvédő szerepét. (= Könyv és Nevelés 1981/1. 31-33.
p.)
(59)  Intézkedési terv a muzeális értékű iskolai könyvtárakkal kapcsolatos feladatok
megoldására. É.n. 3 p. (Gépirat, az 1988/89-es fölmérés dokumentációja. OPKM)
 Arató Ferenc(?): A muzeális iskolai könyvtárak legégetőbb problémái és javaslatok azok
megoldá-sára. Bp. 1979. október 8. 7 p. (Gépirat, az 1988/89-es fölmérés dokumentációja.
OPKM)  
A régi állomány kivonásának korábbi ösztönzésére lásd Waldapfel Eszter, W.: Iskolai
könyvtáraink helyzete és jövő feladatai. = Az Országos Pedagógiai Könyvtár Évkönyve, 1960.
Bp. 1961. 58-80. p., ill. Károlyi Ágnes: Az iskolák nevelői könyvtárainak időszerű kérdései. Uo.
83-95. p.; (Szerző nélkül): Minden könyvet a megfelelő helyre! = KéN 1967/6. 18-19. p. 
Velük ellentétben Gosztonyi János: Kincsek – véka alatt. = KéN 1976/2. 45-46. p.
(60)      Dr. Gosztonyi János oktatási államtitkár és dr. Boros Sándor kulturális
miniszterhelyettes közös körlevele. (56. sz. jegyzet!)
 Balázs Mihály főigazgató 7/14-1982. sz. levele a Nagykállói Korányi Frigyes Gimnázium
igazgató-ja, Lipcsey Zoltán részére. Bp.1982. júl. 14. 3 p. (Gépirat. Az 1988/89-es fölmérés
dokumentációja. OPKM)
(61)     KéN 1978/4-5. 181-184. p.
(62)    7/1985 (IV.16.) MM sz. rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről. (A rendelet 4.§-a
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megerősíti a muzeális könyvtári anyagok bejelentési kötelezettségét.) = M.K. 1985/10. 453-454.
p.
203/1986 (M.K. 24. 1987. febr. 10.!) MM sz. útmutató az iskolai könyvtárak fejlesztéséről. =
M.K. 1986/24. 1357 – 1364. p.
Az 1985-ös fölmérés kérdőíve a kísérőlevéllel együtt rendelkezésre áll az 1988/89-es fölmérés
do-kumentációjában , az OPKM múzeumi adattárában.
(63)  Balázs Mihály – Pozsár Istvánné: Előterjesztés (tervezet) a közoktatási felügyeleti terület
vezetői értekezletére. A nagymúltú középiskolák muzeális gyűjteményeinek helyzete és a
problémák meg-oldásának cselekvési programja. 1987. november. 11 p. (Gépirat. Az
1988/89-es fölmérés doku-mentációja. OPKM)
(64)  Fabulya László: A nagy múltú középiskolák könyvtárai. (A magyar neveléstörténet forrásai
IV.) Bp., OPKM, 1990. 112 p. (Fabulya.)  
(65)   Fabulya. 3. p.
(66)   Fabulya. 10. p.
(67)  Homor Tivadar: Jelentés… 18 középiskolai könyvtárban végzett munkáról és a helyszínen
szerzett tapasztalatokról. (Gépirat. Az 1988/89-es fölmérés dokumentációja. Adatlapok
megyénként. OPKM)
(68) Dr. Bot Györgyné: Általános tapasztalataim a középiskolai könyvtárak felmérésénél.
(Gépirat. 67. sz. jegyzet!)
(69) A nagy múltú középiskolák könyvtárai. (Gépirat. Az 1988-89-es fölmérés adatlapjai
megyénként. Győr-Sopron megye. OPKM) 
(70)  Adatlapok. Szolnok megye.
(71)  Adatlapok.. Zala megye.
(72)   Adatlapok. Somogy megye.
(73)    38. sz. jegyzet! 35. p.
_____________________________

* Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2005. évi csurgói összejövetelén, június 27-én elhangzott
előadás bővített szövegváltozata.

  

  

 25 / 25


