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Lifka, Bohumirs
A CSEH ORSZÁGRÉSZEK ÁLLAMI VÁRAINAK. ÉS KASTÉLYAINAK KÖNYVTÁRAI

AZ 1945-1955 ÉVEKBEN

A háború befejeztével s a cseh országrészek társadalmának 
összetételében végbement forradalmi változások következtében az 
állam 1945 május 5=e Után igen nagyszámú régi hűbéri kúriát, várat, 
kastélyt és palotát vett nemzeti tulajdonba a konfiskáeiőkr61 sző- 
ló elnöki dekrétumok alapján /törvények gyűjteménye 12. és lö8. 
szám/. Államosították az épületekben lelhető teljes ingó vagyont 
is. Az ingóságok nagyon értékes és országaink műveltségi fejlődé
se szempontjából igen személtető kulturális és művészeti gyűjte
ményeket foglaltak magukban. Ilyen sok történelmi nevezetességű 
könyvtár is, amelyek eredete nem egyszer a renaissanea-korba nyú
lik visszao A szóbanforgó könyvtárakat a háborús események arány
lag kevésbé érintették, tehát annál nagyobb kincset jelentettek 
á Középeurőpában folyó tudományos munka számára, mivel a cseh or
szágrészeken kivüli államokban ezen a téren igen nagy volt a pusz
títás.

Annak érdekében, hogy a kulturális jelentőségű javak kellő 
védelemben részesüljenek, 1946-ban /a 137/1946.számú törvénnyel/ 
Nemzeti Kulturális Bizottságok létesültek az állami kulturális va
gyon igazgatására. Külön kulturális bizottságot szerveztek a cseh 
országrészek és külön bizottságot a szlovák területek számára. A 
bizottságok felügyelete alá kerültek az állmositott nemesi és 
nagybirtokosi kúriák könyvtárai is. A kezelésükben lévő s a terv
szerű gazdálkodásba bevont berendezés természetesen nem maradha
tott meg mindenütt az eredeti helyen, mert a stilus szempontjából 
legtipikusabb, illetve művészi és történelmi szempontból leg
értékesebb műemlék jellegű kúriák kiválasztása után — számuk meg
haladta a százat - a többi, kb. 600 épületet átengedték a gyakor
lati felhasználás céljaira. Az épületekben lévő művészeti és 
történelmi értékű berendezést és felszerelést — amennyiben már 
közvetlenül nem adták múzeumok és intézetek kezelésébe - gyüj- 
tőközpontokba szállították. Gyűjtőközpont az említett 100 épü
let szinte mindegyikében volt s ezek kizárólag csak kulturális 
célokat szolgáltak. E munka során a könyvtárakat is mechanikusan 
két részre osztották? az első műemlék kategóriába tartozó várak
ban és kastélyokban levő régi teremkönyvtárak érintetlenül, ere
deti elrendezésükben maradtak és ahol erre mód nyílt, máris hozzá
férhet övé tették őket a látogatók számára. A többi könyvtár anyagát
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- részben előzetesr válogatás és selejtezés után - raktárakba szál
lították, amelyek ugyancsak az első műemlék?kategóriába tartozó 
épületekben vannak. A könyvek ott szekrény és polc nélkül, ömleszt
ve várják tosábbi sorsukat. Egyes könyvtárakat azonban nyomban fel 
is számoltak, gyűjteményüket felosztották az arra jogosult könyvtá
rak és közintézmények közötte Nyilvánvaló volt azonban, hogy azok a 
külső kritériumok, amelyek a könyv tárakat "telepitett" tárolási 
egységekre és csak megsemmisítésre alkalmas nem "telepitett" öm
lesztett anyagra osztották, nem állják meg helyüket. A műemlékként 
megőrzendő könyvtárak kiválasztásának a könyvtárak belső, tartalmi
lag és történelmileg jogosult értékei szerint kell történnie. Az 
ömlesztett anyag között több híres, régi eredetű, gazdag tartalma 
könyvtár volt, amelyek annak idején igen értékes szolgálatot tel
jesítettek több kulturális Időszak neves közéleti személyiségeinek. 
Fontos érdek fűződik ahhoz, hogy ezek a könyvtárak megfelelő helyen 
ismét felállíthatők legyenek és elfoglalják jogos helyüket a nyil
vános állami könyvtárak rendszerében! ezért meg kellett változtat
ni a történelmi emlékeknek a mai társadalomban betöltött funkció
jára vonatkozó nézeteket. Nem szükségszerű, hogy a régi társadal
mi formákkal széthulljanak a régi kulturális gyűjtemények is és 
azoknak részei csak ama uj szervezeti egységekben kapjanak szere
pet, amelyeket az uj kor saját alkotó képességeivel megteremtő A 
kulturális jellegű történelmi képződménynek nem szabad szétssni®, 
mert keletkezésénél és egész tartalmánál fogva szervesen összefügg 
korának életberendezésével, annak szellemi és anyagi feltételei
vel, s csak akkor nyújthat szemléltető és tanulságos képet a múlt
ról, ha harmonikus egységben marad a kor egyéb anyagi emlékeivel.
De ami korábban csak egy osztály anyagi szükségleteit elégítette 
ki, ma az egész társadalom szellemi szükségleteit kell hogy szol
gálja.

A régi társadalmi berendezés gyors átépítésének szentelt 
első évek letelte után megérett az idő arra, hogy figyelmesen ér
tékeljük a múlt kulturális örökségét. Tervet lehetett készíteni, 
hogyan lehetne a cseh országrészekben lévő válogatott, páratlan 
értékű kastély-, vár- és palotakönyvtárakból muzeális könyvtári 
hálózatot szervezni úgy, hogy az egyes vidékeken /tájegységeken/’ 
megmaradjanak az ott keletkezett és kialakult értékek s egyúttal 
lehetővé váljék, hogy ezeket a könyvtárakat a nemzeti tudomány 
és kultúra szolgálatába állítsuk megfelelő központi igazgatási 
és szakigazgatási felügyelet szervezésével. A szemléltető törté
nelmi és kiállítási dokumentációi/eszközéivél dolgozó prágai 
Nemzeti Múzeum, mint központi tudományos intézet, már keletkezé
se óta, azaz lol8-tól kezdve rendelkezik az egyes lezárt korok 
kifejezetten .individualizált magán- és családi könyvtárainak 
mintapéldányaival, mely elsődleges forrásként szolgál a nemzet-, 
kulturális múltjának tanulmányozásához és kutatásához. A honi 
tudomány fejlődésének bemutatása elképzelhetetlen, ha nem állnak 
rendelkezésre régi gyűjtemények lehetőleg csonkitatlanul éa ere-1 
deti állapotukban, hogy dokumentálják korabeli irodalommal a fejlő
dés menetét. Ezzel magyarázható, hogy a Nemzeti Muzeum könyvtárai-
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a a k dolgozói kSzteilen érdeklődési mutattak, hogy ré aztvegyenek as* 
állami várak és kastélyok könyv ki ne sóinak szakigazgatásában. A szó- 
b&nforgő anyag -a Művelődésügyi Minisztérium mellett működő Állami 
Műemlék, Felügyelőség adminisztratív részét képezik A -Hü v«löd ésJjgyi 
Miniszter 1954. évi június 4-i határozatával a prágai Nemzeti Muzeu» 
moi bízta meg az állami várakban és kastélyokban lévő könyvtárak 
szakigazgatásával és az állami várak és kastélyok gyűjtő központjai
ban tárolt ömlesztett könyvanyag célszerű szétválogatásával* Mielőtt 
még a Nemzeti Muzeum könyvtárainak dolgozói hozzálátnának a reájuk 
bízott állomány feldolgozásához, előzetes tájékozódásképpen átvizs
gálják az egyes családi-, illetve kuria-könyvtár tartalmát és tör
ténetét, és az igy nyert anyagot a várakról és kastélyokról szó
ló rövid topográfiai és művészettörténeti tanulmányokban kiértéke
lik* Ezek a kiadványok az Állami Műemlék Felügyelőség szerkeszté
sében jelennek meg az Állami Testnevelési Kiadó gondozásában. Az 
első, müemlék<=kategőriába sorolt, a újonnan berendezett várak és 
kastélyok teremkönyvtárai esetében a régi állapot revíziója - mint 
az uj pontos leltári katalógusok t elfektetésének első előfeltétele - 
fokozatosan megy végbe a legjelentősebb épületekben /X950“hen a 
kynzvartl állami kastély Metternieh-könyvtárában végezték/. Ugyan
akkor a legjelentősebb és legfontosabb munka az egyes gyűjtőhelye
ken lévő ömlesztett könyvanyag felszámolására irányul* hogy minél 
előbb megszüntessék ideiglenes, gúlákban történő elhelyezését. Az 
agyas gyűjteményeket rendszerint legalább három szempontból osztá
lyozzák;

1. Figyelembe kell venni az összes történelmi, genealógiai és 
tematikai összefüggéseket, valamint a tartalom belső értékét, azt 
a szempontot, hogy az egyes egyedek együttesen, csoportos állapot
ban több forrásjellegü hasznot ke11,hogy adjanak, mint az idegen 
könyvtárakban elhelyezett és bármilyen Jól is feldolgozott egyes 
müvek. Ilymódon megállapítják az egyes könyvtárak történelmi mag- 
vát, amelyet mintegy tartalmi hitbizományt a továbbiakban osztat
lan egészként fognak kezelni. Csak ilyen formában adják át letét
be, illetve igy helyezik el megfelelő helyen eredetének tágabb 
territóriumán belül.

2. A hátralévő irodalomból kiválasztjuk azokat az értéke® 
könyveket, amelyek valamilyen tudományos, illetve gyakorlati szem
pontból, az impressum időbeli korlátozása nélkül, felkelthetik tu
dományos- és nyilvános könyvtáraink, kutató és egyéb intézeteink, 
iskoláink és vállalataink figyelmét. Az igy kiválasztott anyagot 
az elosztó központokba szállítják. A csehországi elosztó központ
a krivokláti várban van, mig a morvaországi a Zdár nád Sázavou- 
ban lévő kastélyban székel. Az anyagot itt szakok szerint osztá
lyozva bocsátják a jogos igénylők rendelkezésére. A kiválasztott 
anyagot az Állami Műemlék Felügyelőség állandó letétként helyezi 
el az érdeklődőknél, amelyek az állami vagyon gondos megőrzésére 
vonatkozó formák betartásával az anyagot saját hatáskörükön belül
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szabadon használhatják® Á megfelelő szakokban elsőbbségi válogatás 
si jogot biztosítanak a Nemzeti Muzetrn és a Csehszlovák Tudományos 
Akadémia könyvtárai számáráé Elsőbbséget élveznek a kastélymúzeumok 
küiöngyü jteménstei is. Ilyen pl® a jemnis.tei társadalmi t lakás és 
öltözködési kuüt'qra .múzeuma , a s lati Banyai hyppologiai muareum, a 
kynzvarti Goethe múzeum* stb® valamint az Állami Műemlék Felügyelő-* 
ség szakkönyvtára, amely a településekről * a települések épitőmü— 
vészétéről és képzőművészeti kialakításuk történetéről gyűjt anya
got» irodalmat® A sző szoros értelmében vett levéltári anyagot az illetékes levéltáraknak adják át®

3® Bezuzásra Ítélik az értéktelen selejtirodalmat8 a náci 
propaganda irodalmat „ az elavult tankönyveket , a használhatatlan
csonka példányokat, stb®

1934-ben a fent leirt módon 11 gyűjtőközpontba 77 könyvtár 
152®411 kötetét válogatták át® Ebből - a fent Ismertetett csopor
tosításban - történelmi könyvtári magvakként és jellemző korabeli 
dokumentumokként $9®7^3 kötetet tartottak megj az igénylőknek tör
ténő szétosztás céljára a két válogató központban 70°Í-97 kötet 
könyvet és 2®075 zenemüvet tettek félre /az elsőbbségi válogatás 
céljára szolgé.lő anyag 1951 kötetet tett -ki/j bezuzásra 20®480 
kötetet selejteztek ki® Az előzetes számítások szerint nem kerül 
megőrzésre 2 34 ka.stélykönyytár^míntagy 359*732 kötettel úgy, 
hogy a közintézmények és könyvtárak könyvszükséglete a fentebb 
említett két eloszt óközpontb ól bőven kielégíthető® /Ehhez még 
hozzá kell számítanánk azt a 45G®000 kötetet is, amelyet az egyes 
intézmények már a Nemzeti Kulturális Bizottságokról szőlő törvény 
életbeléptetése előtt igénybevettek,, illetve az 1945-1953 közötti 
időben rendes utón megkaptak®/

A fentebb leirt ideiglenes feladatokkal párhuzamosan szerve
zi a Nemzeti Muzenm a történelmi teremkönyvtárak hálózatát, amely
be tárgyi szempontból szigorúan megválogatott könyvtárak kerülnek®
A. helyzet pillanatnyilag úgy alakult, hogy a hálózat 74 épületben 
elhelyezve 127 könyvtárt fog felölelni, melyeknek állománya az 
előzetes megállapítások szerint, 1,013o015 XFX-XX®századbeli 
könyvkötétből, 3®315 kéziratból és 20X97 ősnyomtatványból fog áll
ni® Ezt a könyvmennyiséget rendesen leltározni, katalógizálni s 
a tudományos, illő művelődési célokra alkalmassá kell tenni® A 
munka olyan mértékben válik tökéletesebbé és teljesebbé, amilyen 
mértékben elkészül a Nemzeti Muzeum könyvtárának keretén belül 
© kastélyok, várak és paloták muzeális könyvhá1ózatának központi 
katalógusa, amely betűrendes és tárgyi részből fog állni a leg
szűkebb fogalom elveinek alapján szerkesztve® A központi kataló
gushoz fognak kapcsolódni a különkatalőgusok, amelyek a könyvdi- 
szitéseket és az illusztrátorokat, a tulajdonjogra utaló jegyze
teket , ex libriseket és sápra líbrosokat fogják felölelni® A cé
dulakatalógus a jpegbizott könyvtáros utján áll majd az olvasókö
zönség rendelkezésére,, á gyakrabban keresett témacsoportokat azon
ban sokszorosított formában is ki fogják adni® A kastéiykönyvtá- 
rak anyagát igénybe lehet venni egyrészt Prágában a Nemzeti Muséura. 
kutat©szobáiban - ide szállítják majd postán, illetve alkalmi fu



4 0  -

tárral a vidéken lévő tudományos kutatás céljára igényelt irodalmat 
másrészt különösen nagyobb kutatómunkák estéim használhat ők közvetle 
nül a várak}, illő kastélyok könyvtáraiban„ ahol már @1 is készültek 
a kutatószobáko Az igy decentralizált régebbi tudományos irodalom 
jelentősége különösen azoknak a tudományoknak a fejlődésével párhu
zamosan fog emelkedni,, amelyek problémáik régebbi fejlődési alaku
lása iránt érdeklődnek* A jövő számára ilymódon biztosított könyv
tárakból idővel könyvmuzeum fog kialakulni, amely több kiállító tár
lóban szemléltetően be fogja mutatni a könyvtári technika fejlődé-í 
sét több évszázadon át, bemutatja majd az architektonika! fejlődést, 
a könyvek mechanikus, illetve szakrendi elhelyezésében a jelzeteléa- 
bens a különféle tipusu és módozatú katalogizálásban, a könyvek kül
ső kiállításában és a különböző korok kötéseiben, valamint a nyomdá
szat! megoldásokban mutatkozó fejlődést. /A kastélykönyvtárak terén 
az 1945 és 1954o közötti időszakban nálunk és az egyéb népi demok
ratikus országokban felmerült problematika részletes elemzését léad 
a jelen cikk szerzőjének "A cseh országrészek kastély-, vár- és pa
lotakönyvtárai a Nemzeti Muzeum hatáskörében" cimü cikkében, mely 
a Casopis Národního Muzea cimü folyóirat 1955. évi CXXIV. évfolya
mának első kötetében, a Társadalmi tudományok rovatban lelent meg o /

• Knihovna, 1955° 4~5„szu 159-162.lap.


