
2015. március 23-án zajlott az ELTE
BTK Kovács Máté-termében a Könyvtár-
történet-írásunk az 1945 utáni korszak-
ról: korábbi és mostani munkálatok címû
tudományos rendezvény, melyet a
Könyvtár- és Információtudományi Inté-
zet és Könyvtártudományi doktori prog-
ram, valamint a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Társadalomtudományi Szek-
ciója szervezett.

Kiszl Péter nyitó elõadásában kiemel-
te, hogy a könyv-, könyvtár- és sajtótör-
ténet kutatása és oktatása szerves egység-
ben jelentkezik az intézet törekvéseiben.
Emlékeztetett a tudós elõdök: Kovács
Máté, Fülöp Géza, Voit Krisztina és má-
sok munkásságára, majd tájékoztatott az 

ELTE könyvtáros-képzésében újra meg-
induló könyvtörténet specializációról.
A történeti alapkutatások folytatása szé-
lesebb körû szakmai együttmûködést igé-
nyel, ezt felismerve – a mesterszakos és
doktorandusz hallgatókat is bevonva –
kapcsolódott be a Könyvtár- és Informá-
ciótudományi Intézet A magyarországi
könyvtárügy története a Rákosi-korszak-
ban 1945–1956 munkacímû kötet készí-
tésének háttérmunkálataiba.

Ezután projektvezetõ tárta fel a tavaly
elindult munkát, a korábbi tervek, mun-
kálatok (hivatkozva D. Szemzõ Piroska,
Kovács Máté és Fülöp Géza elképzelése-
ire) ismertetése után. Az újonnan szerve-
zõdött munkacsoportban jeles kutatók –
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Gáborjáni Szabó Botond, Kégli Ferenc,
Pogányné Rózsa Gabriella, Pogány
György és Varga Katalin – vállaltak sze-
repet. Sonnevend Péter külön kiemelte,
hogy a korszak a korabeli publikus doku-
mentumokból alig ismerhetõ meg érdem-
ben, hisz egyre növekvõ mértékben uralt
el mindent az orwelli „kettõs beszéd”.
Ezért alapvetõ fontosságú a levéltári ku-
tatás a tervezett kötetben. A leendõ mû
arányaiban eltér a korábbi, Kovács Máté
által fémjelzett kötetektõl, mivel a feldol-
gozás kap meghatározó szerepet. Szeret-
nének a szakmai felsõoktatás – és min-
den érdeklõdõ – számára jól használható
(monografikus feldolgozás, plusz szö-
vegek, plusz bibliográfia, kronológia,
mutatók) mûvet készíteni. A korabeli
szövegek vonatkozásában fõként a levél-
tári dokumentumból kívánnak meríteni. 

A könyvtárügy mûködését az 1945 és
1956 közötti idõszakban tudományos
igényességgel feltárni kívánó mû az ösz-
szegzõ bevezetést követõen (mely a ha-
talmi-politikai viszonyokat, az ideológia

és mûvelõdéspolitika változásait, a ma-
gyar „bibliocidiumot”, a könyvkiadás és
a sajtó viszonyait, a cenzúra, a terjesztés
csatornáit, a könyvtárügy 1944–1945-ös
állapotát tárgyalná) a fõbb fejezeteiben
számba venné a könyvtár-politikai szán-
dékokat, intézkedéseket és eszközöket 
a koalíciós kormányzás éveiben, illetve a
kommunista diktatúra idõszakában, fog-
lalkozna az olvasás helyzetével (új olva-
sói típusokkal és igényekkel; a szû-
külõ magán- és a bõvülõ közcsatornák
szerepével az igények kielégítésében), az
iskolai és gyermekkönyvtári ellátás fejlõ-
désével és az egyházi könyvtárak helyze-
tével, a könyvtári intézményrendszer ra-
dikális átalakításával, a könyvtárügy
szovjetizálásával (a népkönyvtártól a tö-
megkönyvtárig). Elemezné a tudomá-
nyos és szakkönyvtárügy fejlõdését, a
dokumentációs tevékenységet, a könyv-
tári szolgáltatásokat (különösen tekin-
tettel az országos szolgáltatásokra és 
a bibliográfia fejlõdésére), a felsõfokú
szakképzés kialakításának módját, a
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szakmai közélet kialakulását, a szakmai
kiadványok (szaksajtótól ajánló bibliog-
ráfiáig) megjelenését és a könyvtári sta-
tisztika készítését. Az elkészült kötetet 
a tervek szerint 2017 elsõ negyedévében,
zárókonferencia keretében bocsátanák a
nagyközönség színe elé.

Kovács Ilona elõadásában beszélt Ko-
vács Máté nagy vállalkozásának eddig
nem ismert részérõl, a hatvanas években
készült harmadik kötet – A könyv és
könyvtár a magyar társadalom életében
1945-tõl napjainkig – közelmúltban
megtalált anyagáról, illetve Kovács Máté
törekvéseirõl e kötet megjelentetésére.

2013 õszén Kovács Máté családjának
iratai között váratlanul elõkerült egy cso-
magban tíz darab, jelentõs mennyiségû
dokumentumot tartalmazó dosszié. Az
anyag az antológia harmadik kötetének
Kovács Máténál lévõ végsõ fázisa volt. 
A jelenleg fellelhetõ tíz dosszié tartalmá-
ból az antológia harmadik kötetének 
kézirata szempontjából tartalmilag a leg-

fontosabb a hetedik, a nyolcadik és a 
kilencedik dosszié, amely az antológia
szemelvényanyagát tartalmazza Kovács
Máté bejelöléseivel, megszerkesztve, fe-
jezetekre, alfejezetekre, témacsoportokra
osztva, amelyek többségükben címekkel
vannak ellátva. Terjedelme mintegy ezer
oldal. A szövegközlés forrását pontos
bibliográfiai leírás formájában közlik a
szemelvény végén. Az anyag jegyzetelt.
A jegyzetelendõ kifejezések, nevek, ada-
tok listája a szemelvények végén találha-
tó számozatlanul, jelentõs százalékban
tartalmilag megoldva. Ezt a szerkesztett
anyagot tartalmazó három legfontosabb
dosszié anyagát egyértelmûen hitelesíti,
hogy mindhárom dosszié tetején Kovács
Máté kézírásával a következõ cím és al-
cím található: Könyv és könyvtár a ma-
gyar társadalom életében 1945-tõl napja-
inkig. 1. példány.

A harmadik kötet lezárását 1969 végé-
re, nyomdai elõkészítését 1970-re tervez-
ték. Biztos, hogy a megjelentetésrõl a
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Gondolat Kiadó és Kovács Máté között
egyeztetés folyt, úgy tûnik azonban,
hogy a tárgyalások nem voltak kielégí-
tõk, ezért Kovács Máté más megoldást
keresett. Az 1970-ben közelgõ huszonöt
éves történelmi évforduló azt a lehetõsé-
get kínálta, hogy a lezárás elõtt álló kötet
a magyar írás-, olvasás-, könyv- és
könyvtári kultúra huszonöt éves jubileu-
mára a szakma ünnepi kiadványaként je-
lenjen meg. Egy feljegyzés tanúsága sze-
rint ekkor fordult Kovács Máté Nemes
Ivánhoz, vagyis a Népmûvelési Propa-
ganda Iroda megnyeréséhez fûzött remé-
nyeket. Az anyag tehát befejezés elõtt
állt, egyedül az elõzetes tervekben és a
korábbi kötetekben fontos részt képezõ
bibliográfia hiányzott, ám a kiadási ne-
hézségek, a bizonytalan terjedelmi hatá-
rok meghatározása, a kiadvány céljának
és ezzel összefüggõ karakterének végle-
gesítése akadályozta a munkálatok teljes
lezárását.

A jelenleg kezünkben lévõ anyag to-
vábbi sorsáról a Kovács Máté Alapítvány
kuratóriuma úgy döntött, hogy azt, mint a
korszak jelentõs szellemi értékét, mie-
lõbb a szakmai nyilvánosság számára
hozzáférhetõvé kell tenni digitális formá-
ban. Ezt a feladatot a Magyar Elektro-
nikus Könyvtár az alapítvány közremû-
ködésével elvállalta, és a már digitalizált
1-2. kötethez csatolja hasonmás formában.

Pogány György elõadása – Személyi
tisztogatások a könyvtárakban 1945–46-
ban: Igazolóbizottsági eljárások és 
B-listázás – a diktatúrák könyvtárügyé-
ben az állományt és a személyzetet egy-
aránt érintõ purifikálással foglalkozott.

A vesztes második világháborút köve-
tõen alapvetõ változások kezdõdtek a
könyvtárügyben is. Elindult a bibliotékák
„megtisztítása”, amely két területen bon-
takozott ki. Az egyik az állomány puri-
fikálása, selejtezése volt. Számos kor-
mányrendelet és jegyzék jelent meg a 

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2015. április6



fasisztának, antidemokratikusnak, szov-
jetellenesnek nyilvánított könyvek ki-
vonásáról, zúzdába küldésérõl. Ez a 
folyamat több hullámban az 1950-es
évek elejéig tartott. A másik a könyvtárak
személyi megrostálása volt az úgymond
antidemokratikus, haladásellenes, a má-
sodik világháború alatt kompromittáló-
dott személyektõl. Az igazolóbizottsági
eljárások 1945-ben kezdõdtek, majd eze-
ket 1946-ban felváltotta a B-listázás. Ér-
telemszerûen mindkét procedúra nem ki-
zárólag a könyvtárakat érintette, a köz-
szféra egészére kiterjedt a tisztogatás. Az
elõadás röviden bemutatta a budapesti
könyvtárakban zajló igazolóbizottsági el-
járásokat, majd részletesen ismertette az
Országos Széchényi Könyvtárban mûkö-
dött testület munkáját. Az OSZK mint-
egy száz alkalmazottjára vonatkozott a
procedúra. Összesen tizenkét akkori vagy
korábbi munkatárs ellen indult vizsgálat
többnyire németbarátság vádjával, és ki-
lenc személy ellen született különféle
(állásvesztés, nyugdíjazás, vezetõ állásra
alkalmatlannak nyilvánítás, elõléptetés-

bõl kizárás, megfeddés) elmarasztaló 
ítélet. Az igazolóbizottságok elvileg he-
lyeselhetõ célok jegyében jöttek létre,
azonban a konkrét cselekedeteket kellett
volna figyelembe venniük és nem a kü-
lönféle vélt vagy valós szimpátiákat. 
A procedúra nagyon hamar eltért eredeti
céljától, deformálódott, az lett a rendelte-
tése, hogy az intézmények személyi ösz-
szetételében a politikai megbízhatóság
legyen a meghatározó. Az igazolóbizott-
sági eljárások, majd az azokat felváltó 
B-listázás a párhuzamosan zajló állo-
mányrevízióval, azt a célt szolgálták,
hogy megtörjék a könyvtárak vagy tágab-
ban az intézmények kontinuitását. Ez az
elv a könyvtárak egyik legfontosabb fel-
adatával is ellentétes volt, hiszen alapve-
tõ hivatásuk a kultúra és az értékek folya-
matosságának fenntartása, a szerves fej-
lõdés, a tradíciók átörökítése. Mindkét
intézkedés a diszkontinuitás kikényszerí-
tésével a csakhamar bekövetkezõ politi-
kai diktatúrához és a könyvtárügy szov-
jetizálásához vezetõ út egyik állomása
volt.
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Sonnevend Péter a Pillanatfelvétel a
szabadmûvelõdési Új Szántás folyóirat
(1947–1948) könyvtári mondanivalójá-
ról címû prezentációjában a politika- és a
sajtótörténet metszõpontjában kívánta ér-
zékeltetni az átmeneti korban egyetlen
olyan orgánum mûködését, amely könyv-
tári tematikát is visszatérõen vállalt. 

Programon kívüli ráadásként Kégli
Ferenc tette nyilvánossá a projekthez
kapcsolódó jelentõs szakbibliográfiai
összeállítást (korabeli publikációk és fel-
dolgozások) . A Google keresõjébõl nyil-
vánosan elérhetõ Kégliségek összefogla-
ló webhelyrõl (https://sites.google.com/
site/keglisegek/) elérhetõ Helyi könyvtár-
történetek, illetve a Könyvtártörténeti
források 1945–1952 címû oldalakat mu-
tatta be röviden.

Az elsõnél a Könyvtártörténet címû
aloldal hasznosítható, ahol a könyvtártör-
ténet-írás hazai módszertani irodalma és
az átfogó hazai könyvtártörténeti iroda-
lom mellett száztizenkét budapesti
könyvtár és négyszáztizenhat vidéki tele-
pülés, járás, megye könyvtáraira vonat-
kozó, fõként (de nem kizárólagosan)
1989 utáni nyomtatott szakirodalom lel-

hetõ fel – köztük szakdolgozatok is –, né-
hány határon túli könyvtártörténettel ki-
egészítve.

A második weboldal célja a hazai köz-
és intézményi könyvtárak 1945 és 1952
közötti idõszakára vonatkozó – különbö-
zõ források felhasználásával összegyûj-
tött – adatainak (esetenként csak létezé-
sük regisztrálásának) közzététele. A nem
teljes körû összeállítás elsõsorban a kor-
szak hazai könyvtártörténetét oktatók, il-
letve könyvtártörténeti szakdolgozatot
írók segédletéül ajánlható.

Ami pedig a bemutató fõ témája volt,
az a nyilvánosan nem, csak a kutatócso-
port tagjai által elérhetõ webhely 1945 és
1956 közötti idõszak korabeli könyvtári
kiadványait (harminchárom tematikus,
illetve intézményi aloldalon összesen há-
romezer-egyszáznyolcvan tétel), illetve a
korszakra vonatkozó – járási, városi szin-
tig lemenõ – történeti feldolgozásokat
tartalmazza hét tematikus aloldalon, két-
száznyolcvan tételben. Itt található még
egy korabeli „jeles” könyvtárosok lexi-
konja háttéranyagának összegyûjtése is,
eddig közel százötven személy életét és
mûködését adatolva. ■
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