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A magyar állam és az egyházak viszonya a 

tárgyalt korszakban radikálisan megváltozott: 

az ország a szovjet érdekszférába került.
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Kecskemét



Kecskemét



Néhány egyházi könyvtár sorsa

 Pannonhalma: a Svájci Vöröskereszt biztosított védelmet,

 Debrecen: Bombatámadás után Pápára akarták a féltett állományt 

szállítani, amely végül Debrecen környéki tanyán vészelte át a 

legnehezebb hónapokat.



Egyházi könyvtárak államsegélyezése

Pannonhalma mint a magyar vidék 

legrégibb gyűjteménye,

Debrecen államosított földjei 

ellenértékeképpen,

Bánáss veszprémi püspök a nyilas 

pusztításokra hivatkozva,

Czapik egri érsek a már két éve 

nyílászárók nélküli helyiségek 

megóvására kért és kapott támogatást.



OROSZ KÖNYVTÁRMENTŐK?



Könyvtárak „tisztogatása”

Próbálkozás: zárolt gyűjtemények

530/1945 rendelet

Debrecen: Révész püspök és 

Szergejcsuk alezredes

A hatóságok tehetetlenek:



Szerzetesi könyvtárak államosítása: 

polémia és apológia

Wix Györgyné: Mátyás király és a 

francia forradalom gyakorlata. 

Csapody Csaba: a proveniencia elve 

Fáy Zoltán: önmagában való érték 

minden olyan könyvtár, amely 

évszázadokon át dokumentálja egy 

közösség mindennapi 

könyvhasználatát. 



A felelősség kérdése

Amikor a szerzetesi 

könyvtárak  

államosításának 

kíméletlen döntései 

megszülettek, a könyvek 

és a könyvtárak 

kiszolgáltatott értékké 

váltak, melyeket valóban 

menteni kellett. 

 Az OKK működése



Államosítás, a rendházak zárolása

A szerzetesrendeket feloszlató 

rendeletet csak 1950 szeptember 23-án 

hirdették ki, az OKK (Kőhalmi Béla) már 

júliusban minden megyei tanácsnak 

táviratozott, hogy zárolják a 

rendházakat.

Takács József (OKK) a VKM-hez írott 

levelében 1951. május 12-én 24 

budapesti és 155 vidéki rendház 

biztonságba helyezéséről számolt be.



Az államosítás elvi szempontjai? 

Az  illetékesek deklarálták, hogy mire 

„tartanak igényt” (nevezetesen 

mindenre, aminek ők maguk valamilyen 

értéket tulajdonítottak), majd

azt a könyvanyagot, amely számukra 

teljességgel értéktelennek tűnt, az 

ún. Paritásos Bizottság útján 

visszajuttatták a katolikus egyháznak.



A reformátusokkal kapcsolatos tervek

A reformátusok a katolikus egyházzal 

folytatott hitvitákkal és a protestáns 

egyházakkal való egyesülés problémáival

foglalkozó műveket tarthatták volna 

meg.

„Ezek a könyvek akkor is meghagyhatóak 

a református egyház birtokában, ha 1867 

előtt jelentek meg.”



Az államosítás a magántulajdon 

felszámolása idején, közvetlenül a 

XX. század válogatott borzalmai után 

következett. (Ez nem a mentsége 

annak, ami történt, csupán 

kontextusa.)

Újszászy Kálmán, Varga Zsigmond, 

Tollas Béla



A székesfehérvári eset

Az OKK munkatársai az egyes egyházi 

helyszíneken hatékonyan dolgoztak, 

az ország több tucat helyszínéről 

begyűjtött forrásokban egyetlen 

kínos részletre bukkantam, amely 

Székesfehérváron történt.

A könyvtár „decentralizációja”



Az egyes felekezetek néhány 

intézménye

A megsemmisítés hátáráig jutó zsidóság: 

az 1944-ben működő 204 hitközségből 

csupán 101 alakulhatott újjá, 

1945 után több felmérés tájékoztat a 

pusztulás mértékéről: romok alatt 

heverő, kirabolt, feltört, kifosztott, 

elégett, feldúlt, sérült, megsemmisült 

könyvtárak…



Kalocsa: A „Grősz-banda” koncepciós perében több 

mint 200 elítéltről tudunk (köztük 17 halálos 

ítélet, és 55 fő tíz éven felüli büntetést 

kapott), ráadásul a főperben is előfordult a 

vád, hogy a  könyvtár értékeit külföldre 

csempészték. 

Az érsek letartóztatása után 

a Kalocsai Főszékesegyházi 

Könyvtárat évekre zárolták.



Az Evangélikus Országos Könyvtár 1957-ben 

alakult, bár 1812 óta gyűltek 

könyvhagyatékai, 

Az OSZK munkatársa mint „eljáró hatósági 

közeg” szerezte meg a  Radvánszky Kálmán 

által az evangélikus egyháznak 

adományozott könyvtár legértékesebb 

darabjait, kódexeket, ősnyomtatványokat és 

néhány RMK-t.



Egerben 1949 szeptemberében zár alá helyezték 

valamennyi gyűjtemény termeit, és azok 1954 

október végéig voltak zárolva. Illetéktelen 

behatolások:

Löffler Erzsébet összegzése szerint az 

állományrevízió közel 2000 kötet hiányát 

állapította meg (köztük 279 kézirat és levél 

volt).



Csurgó és az értékes állománnyal rendelkező 

iskolai könyvtárak példája: 

A háború idején hadikórház, államosítása 

után az egyház a teológiai állományt sem 

szerezhette vissza,

A gyűjtemény végül 1993-ban csaknem az 

1948-as állapotnak megfelelően került 

vissza az egyház fenntartásába. 



Az egyházi könyvtárügy anyagi 

nyomorúságát legpontosabban a 

Nyíregyházi Görögkatolikus Főiskola

forrásai fejezik ki:

128900 - 200



Debrecen

A Református Nagykönyvtár a háború után 

számottevő személyzettel kezdett működni egy fél 

országrész legépebben maradt gyűjteményeként.

A Debreceni Egyetemi Könyvtárnak a harmincas 

években csupán néhány tízezer kötete volt…

A két könyvtár között 1955-ben (a miniszter, a 

püspök, a KLTE rektora és Kovács Máté 

könyvtárigazgató aláírásával) könyvtári 

megállapodás született.



Változások a hazai könyvtárügyben

A sztálinista diktatúra enyhültével az 

egész hazai könyvtárügy törekvéseiben 

változások mutatkoztak.



Köszönetnyilvánítás

 Minden intézménynek és 

kollégának, akik a 

készülő forrás-

kiadványban szerepet 

vállaltak:

 Ásványi Ilona

 Löffler Erzsébet

 Berecz Ágnes

 Violáné Bakonyi Ibolya

 és még sokan mások.

 Köszönöm a 

hallgatóság 

megtisztelő 

figyelmét!

 gszabo@silver.

drk.hu


