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Dani Erzsébet a magyar könyvtártörté-
net-írás hiányosságát pótolta elsõ köny-
vével, amely Székelyföldi intézményi sors
két meghatározó kulturális közgyûjte-
mény történetének tükrében címmel je-
lent meg a budapesti Argumentum Kiadó
gondozásában. Hiánypótló a kötet, mert
megjelenése elõtt a magyar könyvtártör-
ténet kutatásaiból az a kép rajzolódott ki,
mintha 1919 után egyáltalán nem lé-
teztek volna a környezõ országokban 
magyar könyvtárak. A Székelyföldi intéz-
ményi sors az erdélyi magyar könyvtár-
kultúra fejlõdését, túlélésért vívott harca-
it és jelenlegi helyzetét mutatja be. A cím
találó, hiszen a tartalom a mindenkori ki-
sebbségi sors ékes példája. A témaválasz-
tás nem véletlen, hiszen a szerzõ maga is
székelyföldi származású, ami a szülõ-
földet érintõ kérdések tárgyalása során
érezhetõ, de mégis a tudományosság igé-
nyével, objektíven közelít választott tár-
gyához. Munkája több mint egy évszáza-
don át követi két kulturális intézmény
sorsát, gyûjteményeinek alakulását elsõ-
sorban eredeti forrásokra támaszkodva,
de a fellelhetõ szakirodalom megállapítá-
sait is felhasználja. Nem bocsátkozik elõ-
zetes felvetésekbe, hanem a feltárt anyag
révén vonja le a következtetéseket.

A könyv két nagy egységre tagolódik,
azaz a két, határon túlra szorult magyar
kulturális intézmény sorsát külön tár-
gyalja, de az összefoglalásban – amely-
nek a szerzõ a Végezetül címet adta – a
sorsukban párhuzamot von. Az általa be-
mutatott két intézmény: a sepsiszent-
györgyi Székely Nemzeti Múzeum és a
székelyudvarhelyi Haáz Rezsõ Múzeum
Tudományos Könyvtára. A kutatásának
alapjául azért választotta ezt a két intéz-
ményt, mert mind a kettõt egy népcsoport
kulturális igénye hívta életre. A Székely
Nemzeti Múzeum önálló intézmény, míg
a tudományos könyvtár soha nem volt
önálló, hanem egy nagyhírû iskola része-
ként mûködik. Históriájuk tárgyalása
nincs azonos arányban. Érthetõ módon
egy önálló intézmény története fordula-
tokkal telibb, mint egy iskolába ágyazott
könyvtáré. Az együtt tárgyalhatóságot a
szerzõ a közös sorsban fejti meg, amely
nem más, mint a kemény helytállás,
amellyel mind a két intézmény a maga
eltérõ módján védelmezte a magyarsá-
got, a magyar kultúra kincseit. 

A könyv elsõ, az alulról jövõ kezde-
ményezéssel létrejött Székely Nemzeti
Múzeum történetét feltáró része a fajsú-
lyosabb. Az intézmény életében bekövet-
kezõ események bemutatása kronologi-
kus sorrendben történik, mégpedig a
mindenkori „múzeumõrök” (intézmény-
vezetõk) munkássága szerint tagolva a
fejezeteket. Külön fejezet szól Vasady
Nagy Gyuláról, Nagy Gézáról; Benke
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Istvánról és Domján Istvánról; László
Ferencrõl, Csutak Vilmosról; Herepei Já-
nosról; Szabédi Lászlóról; Székely Zol-
tánról. Valamennyi intézményvezetõ
nagy tudású szakember volt, áldozatos
munkájukkal odaadóan végezték „szol-
gálatukat”. Az intézmény élén álló sze-
mélyek mindig az intézmény érdekeit
tartották szem elõtt cselekedeteikkel, bár
Szabédi László, valamint Székely Zoltán
estében vannak megkérdõjelezhetõ dön-
tések. Szabédi László kommunista volt, a
pártállása segített az akkori politikai
helyzetben, de mint a szerzõ le is írja,
meggyõzõdése, hogy nem lehetett fej-
lesztõ hatással politikai lobbizása az in-
tézményre. Székely Zoltán korszakát
(1949–1989) a kettõség és kompromisz-
szumok sora övezte. Nagyon jó kapcso-
latot ápolt a román szakmai és politikai
körökkel, ugyanakkor az intézményben
igyekezett magyarokat alkalmazni. Bizo-
nyította a román kontinuitás elméletét a
disszertációjában, székelyföldi ásatásai-
val mégis hozzájárult annak cáfolásához.
A szerzõnek nem feladata Székely sze-
mélyének tisztázása, mégis érezhetõen
felmenti vitatható módszerei ellenére, hi-
szen a kérdés csak annyi volt ebben a
korszakban: fennmaradni vagy felszá-
molni. Herepei János abban az idõszak-
ban (1937–1944) vezette a múzeumot,
amikor egy rövid idõre a magyar terüle-
tek visszakerültek az anyaországhoz. Az
õ nevéhez kapcsolódik a könyvtári gyûj-
temény jelentõs részének pusztulása,
amikor a budapesti kormányzat elrendel-
te annak nyugatra menekítését. A szerzõ
egyrészt felrója Herepeinek, hogy nem
érvényesítette megfelelõen érdekeit,
másrészt védelmébe is veszi, hiszen sen-
ki, így õ sem tudhatta, mi fog következ-

ni. A fent említett kronologikus rendet
törik meg a külön fejezetekben tárgyalt
idõszakok, amelyekben szól a Könyvtá-
rak és Múzeumok Országos Fõfelügyelõ-
ségének szerepérõl; a Székely Nemzeti
Levéltár ügyérõl; az impériumváltásról
és annak hatásairól; a romániai magyar
közgyûjteményi törvénytervezetrõl, a
Sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum,
a Kovászna Megyei Múzeum idõszaká-
ról. Természetesen külön fejezetet szen-
tel a Székely Nemzeti Múzeum jelené-
nek. Az elsõ részt a könyvtári állomány
kezdetektõl 2005-ig tartó gyarapodását
bemutató fejezet zárja.

A könyv második része a székely-
udvarhelyi Haáz Rezsõ Múzeum Tudo-
mányos Könyvtára kevésbé színes, for-
dulatos históriáját tárgyalja, amelynek
története a Református Kollégium ese-
ményeivel összefonódik, ugyanis a tudo-
mányos könyvtár a valamikori Reformá-
tus Kollégiumnak a könyvtára, amely
1670-ben keletkezett. A szerzõ kevés ere-
deti kéziratos forrásból meríthetett, ezért
a könyvtár történetét a székelyudvarhelyi
iskolai értesítõkre támaszkodva igyek-
szik feltárni, s ezzel párhuzamosan a kol-
légium életének fontos eseményeit is le-
jegyzi.

A könyvtár állománya adományokból
alakult (negyvenhat darab könyvvel in-
dult), s az államosításig iskolai könyvtár-
ként mûködött. A felajánlást tevõk között
a társadalom valamennyi rétege képvisel-
tette magát, így alakult ki az adományo-
zók nevét viselõ tékarendszer, amely a
mai napig megõrizte ezt a formát. Az in-
tézményben a XX. század elsõ tizenhá-
rom évében széles körû kulturális és iro-
dalmi élet folyt. A kollégium ifjúsági ol-
vasókörének könyvtárai, a nagykönyvtár,
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valamint a gyermekkönyvtár állománya
gazdagodott. 1913-ban adták át a kollégi-
um új épületét. A berendezkedésre nem
maradt idõ, mert a történelem közbe-
szólt: kitört az I. világháború. A könyvtár
fejlõdése lelassult, s a megváltozott poli-
tikai és gazdasági helyzetben az iskola
sem tudott visszatérni régi hagyományai-
hoz. A húszas években próbálkoztak érte-
sítõk kiadásával román és magyar nyel-
ven egyaránt,
de sikertele-
nül, s e kor-
szak történé-
sei nehezen
rekonstruál-
hatók.  

A Trianont
követõ intéz-
ményi sors súj-
totta a kollé-
giumot is. Fe-
lekezeti iskola
lévén, viszony-
lagos védettsé-
ge volt, mert az
akkori román
politika még
nem merte
nyíltan támad-
ni a magyar
egyházakat .
De a felszín
alatt elindult
egy folyamat, amelyben a tanintézet csak
annyit tehetett, hogy nem zárt be, de az
oktatást az új rendszerben kellett folytat-
nia. Lassan beszivárgott a kétnyelvû taní-
tás, s a román tankönyvek egyre inkább
teret nyertek. A könyvárat az államosítás
során leválasztották arról az intézmény-
rõl, amely létrehozta. 1944-ben lezárult a

gyarapítása, és zárt ajtók mögé került,
ami – mint azt a szerzõ találóan megfo-
galmazza – a gyûjtemény túlélését jelen-
tette a szocializmusban. A rendezetlen
gyûjtemény nagymérvû rendezése vehet-
te kezdetét a hibernáltság idõszakában.
1970-tõl Székelyudvarhely városi könyv-
tárának tudományos részlegeként tartot-
ták számon 1990-ig, de ajtaja a könyvtár-
használók elõtt zárva maradt. Önálló jogi

státust soha
nem kapott a
k ö n y v t á r ,
napjainkban a
Haáz Rezsõ
Múzeum rész-
legeként mû-
ködik, de to-
vábbra is ma-
radt az újra
egyházi fenn-
tartás alatt le-
võ Reformá-
tus Kollégium
épületében. 

Az összeg-
zés során a
szerzõ egy-
részt a már
említett érde-
kes párhuzam
által kerek
egésszé fog-
lalja a két in-

tézményi sorsot, összefoglalja a leírtakat,
s levonja a következtetéseit. Másrészt fel-
vázol egy jövõképet az összmagyar kul-
túra egységérõl, amely nagy digitális ar-
chívumokhoz való kapcsolódás révén va-
lósítható meg. Reményei szerint ma már
nem csupán vízió a virtuális formában
megjelenõ kulturális autonómia. ■
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