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A veszprémi egyházi középiskolák
és könyvtáraik sorsa a háború után

PÁKOZDI ÉVA SZILVIA

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚT MEGELŐZŐEN három szerzetesrend
működtetett iskolát a városban, amelyből a piaristák gimnáziuma (ma Vár utca 10.),
az angolkisasszonyok tanítónőképzője és leánylíceuma, női felsőkereskedelmi isko-
lája, valamint a háború után indult leánygimnáziuma (ma Iskola utca 4., Ipari Szak-
gimnázium) nyújtott érettségivel záruló képzést. Dolgozatomban a gimnáziumok és
a tanítónőképző könyvtárainak sorsát kívánom bemutatni, és eltekintek a női rendek
(angolkisasszonyok, irgalmas nővérek) alap- és szakképzést nyújtó iskolai könyvtá-
rainak, valamint az angolkisasszonyok által működtetett Női Felsőkereskedelmi
Iskola könyvtárának bemutatásától.

Iskolák a háború után

A háború miatt az 1944/1945-ös tanév miniszteri rendeletre rövidített volt: az
első félév 1944. október 29-én zárult1 és a második félév csak 1945. április végével
indult és július közepén vizsgákkal végződött.2 A „hosszú szünet” alatt átvonult a
front a városon. Az iskolák sorsát a fennmaradt iskolai évkönyvekből és iratokból
tudjuk rekonstruálni. 

A piarista gimnázium már 1944 őszén sem tudta megkezdeni a tanítást saját épü-
letében, mert azt katonai célokra még a nyár elején lefoglalták.3 Így a tanév első
félévében az Irgalmas Nővérek Intézete fogadta be a piarista diákokat, a második
félévet pedig több várbeli épületben (Beöthy- és Kauzli-ház, Törvényszék épületé-
nek földszintje), az Angolkisasszonyok és a saját romos épületük úgy-ahogy hasz-
nálható részében töltötték.4 A Vallás- és Közoktatási Minisztérium (VKM) már
1945. július 21-én sürgősséggel adatokat kért be az iskoláktól a károk felmérésére.
Szüts Ferenc igazgató válaszában a gimnázium és a vele egybeépült társház épület-
kárait helyrehozhatónak ítélte, de hangsúlyozta, hogy a legsürgetőbb teendő a tető-
cserepezés, az ajtók és ablakok üvegezése, valamint a víz- és villanyszerelés.5 A
következő tanév folyamán még több esetben és más-más hatósághoz kellett jelente-
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ni az épületben keletkezett károkat. A jelentésekből kiderül, hogy az 1945. március
20-i bombatámadás során keletkezett károk miatt a víz- és villanyszolgáltatás meg-
szűnt a városban, így az iskola épületében is. Az épületet elhagyó pilóták (más jelen-
tésben nyilasok) magukkal vitték a diákmenza teljes felszerelését. Március 23-án a
„felszabadító” szovjet (az iratok szóhasználatában orosz) hadsereg foglalta el az
épületet, majd a helyükre hamarosan különböző nemzetiségű hadifoglyokat szállá-
soltak be. A jelentések szerint ez utóbbi két esemény az épület felszerelésében jelen-
tős károkat okozott: a bútorzat és a szertárak teljes felszerelése megsemmisült, a
könyvtárak állományának 20-50%-a eltűnt.6 További károkról olvashatunk a gimná-
zium átadásáról szóló jegyzőkönyvben, ahol a leköszönő igazgató, Szüts Ferenc a
felsoroltakon kívül újabb adatokkal szolgált: a tanári és ifjúsági könyvtár szétdúlt
állapotban volt, a tanári értekezletek jegyzőkönyvei és a gimnázium 1944/45-ös tan-
évet megelőző iratai elpusztultak.7

Az iskola helyzetét Benkő Andor piarista tanár visszaemlékezése írja le szemlé-
letesen: „1945 tavaszára sem rendház, sem iskola, sem iskolai felszerelés… Inté-
zetünk szánalmas állapotban volt kívül-belül. „Elfújta a szél”, a légnyomás a tető-
cserepeket. A lécek? Átvonuló hadifoglyok használták tüzelésre. Nekik kellett,
nekünk nem maradt… Persze a bútorok is jól égtek… Szertárak? 95% elpusztult.
Meg hát besegítettek a helybeliek is. Villanyvezetékek, kapcsolók, konnektorok, kilin-
csek, vízcsapok – adieu!”8

A hatalmas károk és a lassan haladó renoválás ellenére az iskola új igazgatója,
Balogh Ferenc 1945. október 8-án jelentette a rendfőnökség felé, hogy a gimnázium
beköltözött saját épületébe.9

Az Angolkisasszonyok Intézete valamivel jobb helyzetben volt, bár a Katolikus
Tanügyi Főigazgatóságtól 1944 augusztusában felszólítást kaptak, hogy legyenek
segítségére az állami hatóságoknak és más iskolafenntartóknak az iskola épületének
átengedésével,10 úgy tűnik, épületük a front megérkezéséig a rend kezelésében
maradt. A front közeledésére való tekintettel Mindszenty József püspök rendkívüli
tanszünetet rendelt el a tanítónőképzőben október 16-ával, és tekintve a fent említett
miniszteri rendeletet, ez a dátum tanítás végét is jelentette az intézményben.11 Az
épületben előbb német katonai alakulatok és menekültek kerültek elhelyezésre, majd
a szovjet hadsereg megérkezésével hadikórházként működött egészen 1945 augusz-
tusáig.12 A harcok során hat bombatalálatot kapott az épületegyüttes, amely követ-
keztében több lakószobája lakhatatlanná vált. A VKM által bekért háborús károk
jelentéseiben a tanítónőképző igazgatója, M. Szegedi Janka két teljesen romos lakó-
szobát jelentett, a többi helyiségben (további lakószobákban, tantermekben, és
egyéb helyiségekben) esett károkat helyrehozhatónak ítélte. A legsürgetőbb teendők
között ő is a tetőcserepezést, ajtók, ablakok, vízvezetékek helyreállítását említette.13
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A Székesfehérvári Tankerületi főigazgatóhoz benyújtott jelentésben leszögezték,
hogy „a felszabadítás után semmisült meg iskolánk berendezéseinek és felszerelésé-
nek legnagyobb része”. A konkrét iskolai berendezéseken kívül írógép, könyvtár-
szekrények, térképek, szemléltető eszközök váltak a háború áldozatává. A háborús

Tankönyvek beszolgáltatása az angolkisasszonyok gyakorlóiskolájából
1946 tavaszán
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kár mértékét 90%-ra becsülték.14 A könyvtáraik becsült érték alapján 30-50%-ban
szenvedtek kárt.

A tavaszi félévet 1945. április 23-ával megkezdték ugyan, de tantermeiket nem
tudták használni a fent említett hadikórház miatt.15 Azonban nem találtunk említést
arról, hogy más épületet vettek volna igénybe tanítás céljára, így feltételezzük, hogy
a rendház épületében folyt a tanítás. A következő tanévet azonban már a lehetősé-
gekhez képest rendbe hozott iskolaépületben szeptember 19-ével meg tudták kezde-
ni, miután a szovjet katonai parancsnokság eltekintett az épület további katonai
hasznosításától.16

Újabb veszteségek

A Debrecenben ülésező Ideiglenes Nemzetgyűlés felhatalmazása alapján az
Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. január 20-án Moszkvában aláírta a fegyverszü-
neti egyezményt, amely 16. pontja végrehajtásaként a kormány február 26-i dátum-
mal megjelentette rendeletét a fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtótermékek
megsemmisítéséről.17 A rendelet az átselejtezendő intézmények között az iskolai
könyvtárakat is megnevezte, valamint magánszemélyek gyűjteményeire is kiterjedt,
előre vetítve, hogy az iskoláknak a diákságuk könyvgyűjteményeiből is be kell majd
kérni a rendelet hatálya alá eső dokumentumokat. A rendelet hatályba lépése napjá-
ul 1945. március 17-ét jelölte meg, végrehajtására pedig 15 napot adott. A rendelet
végrehajtási utasítása csak az előre nem vártan elhúzódó katonai események után,
1945. április 23-án látott napvilágot.18 A rendeletek végrehajtása körül óriási volt a
bizonytalanság, amelyet fokozott, hogy a hozzájuk kapcsolódó első jegyzék csak
1945 nyarán jelent meg.19 A selejtezés lassan haladt, amelyhez az is hozzájárult,
hogy a gyűjtemények személyzete tisztában volt a megsemmisítésre ítélt dokumen-
tumok történeti értékével.20 A témával foglalkozó szakirodalom az indokok között
nem említi meg azt a tényt, hogy maga a helyzet is abszurd volt. A rendelet hatály-
ba lépésekor a Dunántúlon még javában folytak a harcok. A különböző intézmények
a háború miatt a gyűjteményeik védelmét sem tudták megoldani, épületeiket sok
esetben katonai alakulatok használták. A harcok befejezésével és a közigazgatás
újraindulásával kezdődhetett csak meg az időközben megszületett rendeletek végre-
hajtása.

Megyénkben az első hivatali lépés a fasiszta szellemű sajtótermékek begyűjtésé-
re augusztus elején történt, amikor Veszprém vármegye alispánja kötelezi a járások
főjegyzőit és a polgármestereket, hogy a rendelet alapján összegyűjtött sajtótermé-
keket a Veszprém vármegyei múzeum könyvtárába szállítsák.21 Megjegyzendő,
hogy a nyár elején dr. Nagy László múzeumigazgató által a Nemzeti Bizottság
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Titkárságának adott jelentésben már szerepeltek a „könyvtárak selejtezéséből eredő
fasiszta vonatkozású könyvek”, amelyek a múzeum épületében voltak.22 Ezek a
múzeum őrzésébe került könyvtárak anyagából származtak. A múzeum iratai között
fennmaradt jelentések jól igazolják a szakirodalomban megjelent állításokat. A
begyűjtés valóban lassan haladt, a vármegye alispánjának tett augusztus 18-i jelen-
tés mindössze 318 db sajtótermékről szólt. 

A selejtezett kiadványok száma augusztus végével kezdett ugrásszerű növeke-
désbe. Ekkor érkeztek meg ugyanis a járások területéről az első szállítmányok, vala-
mint az iskolák is megkezdték a selejtezést. A folyamat eredményeként a beszolgál-
tatott sajtótermékek száma szeptember végére meghaladta a tízezret.23

Az általam vizsgált iskolák iratai között a legkorábbi, e tárgyban fennmaradt
intézkedés 1945. augusztus 9-én érkezett a piarista gimnáziumba a Székesfehérvári
Tankerület főigazgatójától. Ebben Koch Nándor főigazgató felhívja a tankerületben
működő közép-, középfokú és szakiskolák igazgatóinak figyelmét a VKM 1945.
július 15-én kelt rendeletére, amely alapján az iskolák kötelesek minden típusú
könyvtárukból a fasiszta, szovjetellenes és antidemokratikus sajtótermékeket (köny-
veket, folyóiratokat, napilapokat, hirdetményeket, röplapokat, képes ábrázolásokat
stb.) eltávolítani, a selejtezett kiadványokat jegyzék kíséretében a kijelölt gyűjtő-
helyre beszolgáltatni, és a könyvtárak leltárkönyvébe bevezetni az eltávolítás indok-
lásául a kormányrendelet számát.24 A levél kézhezvételekor a piarista iskola épüle-
te használhatatlan volt, a könyvtáraiból megmaradt kiadványok egy terembe össze-
halmozva álltak, a könyvtárak segédletei pedig eltűntek… Mindennek ellenére
néhány kötetet beszolgáltattak. 

Bár a tanítónőképző intézet iratai között nem maradt fenn az említett tankerületi
levél, sem hozzá kapcsolódó reakció, ugyanakkor megjegyezzük, hogy az angolkis-
asszonyok intézetének vezetése ez idő tájt az orosz parancsnokságnál járt el, hogy
épületüket a július 26-ával kiköltöző hadikórház után ne vegyék újabb katonai hasz-
nálatba.

Néhány napon belül újabb levél érkezett a tankerülettől, amely már mindkét irat-
gyűjteményben fennmaradt. Ez a felszólítás már szankciókat helyezett kilátásba,
amennyiben a VKM rendeletnek nem tesznek eleget, illetve itt jelent meg először,
hogy a diákságtól is be kell gyűjteni az indexen levő könyveket.25 Majd egy hét
múlva a vallás- és közoktatási miniszter levele érkezett meg az iskolákhoz, amely-
ben pótlólag elrendelte selejtezési bizottságok felállítását 5 fővel. A bizottság min-
den üléséről jegyzőkönyvet kellett készíteni és beküldeni a minisztériumhoz szep-
tember elsejéig. 

A korabeli állapotokra jellemző, hogy a piarista gimnázium bizottsági jegyző-
könyvének felvételekor (egy héttel a határidő előtt) a minisztérium által előírt, a
Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezete által delegált képviselő a bizottságnak
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nem volt tagja, sőt személye sem volt ismert. Ennek ellenére a gimnázium a felszó-
lításnak eleget téve megküldte a jegyzőkönyvet és a beszolgáltatott könyvtári köny-
vek és tankönyvek jegyzékét. Továbbá biztosította a minisztériumot, hogy a tanév
megkezdésekor megérkező diákságtól is begyűjtik majd a bevonásra ítélt tanköny-
veket.26 Az angolkisasszonyok tanítónőképzője szintén határidőre benyújtotta a ren-
deletnek megfelelően selejtezett könyvtári könyvek és tankönyvek jegyzékét. A taní-
tónőképzőt gyakorló iskolája révén a népiskolai tankönyvek beszolgáltatása is érin-
tette. Ebben az ügyben azonban nem a minisztérium vagy a tankerület járt el, hanem
Veszprém vármegye tanfelügyelője. E jegyzékkel vonták be többek között a Horthy-
korszak német tannyelvű abc-s és olvasókönyveit.27

Az 1945 augusztusában megjelent „A fasiszta szellemű, szovjetellenes és antide-
mokratikus sajtótermékek jegyzéké”-t (I. sz. jegyzék), amely arra volt hivatva, hogy
a rendelet által előírt selejtezésben irányt mutasson, még az ősz folyamán újabb
jegyzék (II. sz. jegyzék) követte.28 Kérdés azonban, hogy ezek a jegyzékek eljutot-
tak-e egyáltalán az iskolákig. A vizsgált intézmények által kiselejtezett könyvek
jegyzékét összevetve az I. és II. jegyzékkel, úgy tűnik, nem. Sokkal valószínűbb,

Fasisztának minősített könyvek beszolgáltatása a piarista gimnázium
könyvtárából, 1946.
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hogy az iskolák a selejtezést a tankerület és a VKM által javasolt módon, a Magyar
Közlöny „Hirdetmény” cím alatt közzétett jegyzékek alapján végezték. Az ősz fo-
lyamán ráadásul nem kaptak újabb utasítást selejtezésre.

A hazánkban tartózkodó Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) 1946 elején
mind gyakrabban lépett fel ellenőrző szerepben, hamarosan a fasiszta sajtótermékek
ügyében is. A vidéki SZEB-megbízottak jelentései nyomán kiderült, hogy az össze-
gyűjtött, de megsemmisítésre nem került könyvek egy része kézen-közön eltűnt az
őrző helyekről. Az események következményeként a SZEB minden addiginál hatá-
rozottabb fellépést követelt meg a Magyar Miniszterelnökségtől. Minden érintett
minisztériumnál gyorsabban cselekedett a VKM, amely már március 9-én felszólí-
totta a közoktatási hatóságokat, hogy haladéktalanul hajtsák végre ismét a fasiszta
szellemű sajtótermékek kiválogatását és eltávolítását.29

Ezúttal a Katolikus Tanügyi Főigazgatóságtól érkezett levél az iskolákhoz, 1946.
március 13-i keltezéssel. Az elnök-főigazgató a következő szavakkal fordult a hatás-
körébe tartozó intézményekhez: „Ebben a tárgyban immár negyedszer fordulok a t.
Igazgatókhoz igen szomorú események miatt kiindult felsőbb utasításra. Ez alkalom-
mal a VKM legújabb 28.630/1946. III. ü. o. sz. rendeletét adom közre, … A rendelet
végrehajtásáról szóló jelentést márc. 25-ig az esetben is terjesszék fel az intézetek,
ha immár semmi tennivalójuk nem volna.”30 Mindkét intézmény rövid időn belül
reagált, jelezve, hogy ők a korábbi kötelezettségeknek eleget téve a fellelt könyve-
ket beszolgáltatták, és arról jelentést is tettek a VKM-nek és a tankerületnek. A pia-
rista gimnázium igazgatója hangsúlyozta, hogy az érintett tankönyvek jó részét
begyűjtötték még októberben, a most érkezett felszólításra diákjaik további 350
kötetet szolgáltattak be, amelyeket a múzeumi gyűjtőhelyre be is szállítottak. A
háború sújtotta könyvtáraik rendbetétele azonban lassan halad, amennyiben indexen
lévő kiadványok előkerülnek, beszolgáltatják. Az angolkisasszonyok diákjai rosz-
szabb helyzetben lévén, nem rendelkeztek tankönyvekkel, így nem is volt mit
beszolgáltatniuk.31

Ugyanakkor a kormányzat a vármegye főispánján keresztül is intézkedett, hogy
a leselejtezett fasiszta szellemű sajtótermékek mielőbb a kívánt mennyiségben ren-
delkezésre álljanak.32

Az akció során a szovjet nyomásgyakorlás egyértelműen érezhető volt, akik
folyamatosan kevesellték az összegyűlt mennyiséget. Május elején újabb intézkedés
érkezett az iskolákhoz a Katolikus Tanügyi Főigazgatóságtól, amely a megjelent III.
számú jegyzékre hívta fel az iskolák figyelmét, és az ez alapján kiselejtezendő szel-
lemi termékekről május 15-ig kért jelentést. A jelentések nem maradtak fenn, de a
gyűjtőhelyre benyújtott könyvekről rendelkezünk információkkal. A beszolgáltatott
könyvek jelentős része tankönyv: az angolkisasszonyok tanítónőképzője 140 db tan-
könyvet, gyakorlóiskolája további 74 db Szent István Társulat által kiadott, elemi
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iskolai tankönyvet; a piarista gimnázium 34 db, a jegyzéken szereplő kötetet, 40 db
levente segédkönyvet, 47 db folyóiratot (köztük a Magyar Cserkész és a Zászlónk
címűt) és 161 db tankönyvet szolgáltatott be.33

A Katolikus Tanügyi Főigazgatóság május végével ellenőrzést rendelt el a ható-
sága alá tartozó iskolákba a tiltott könyvek beszolgáltatásával kapcsolatban, amely
mindkét intézménynél nemcsak a könyvtárak, hanem a diákság által használt tan-
könyvekre is kiterjedt. A jegyzőkönyvek tanúsága szerint az iskolák szabályszerűen
hajtották végre a selejtezést.

Úgy tűnt véget ért a könyvek kálváriája, amikor 1946. június 4-én a főispáni
hivatal utasította dr. Nagy László múzeumigazgatót, hogy az összegyűjtött sajtóter-
mékeket haladéktalanul szállíttassa a veszprémi belsőpályaudvarra, ahol a SZEB
helyi képviselőjének jelenlétében bevagonírozzák.34

1946 őszén azonban újabb jegyzék [IV. sz.] látott napvilágot, amely végrehajtá-
sát decemberben maga a VKM függesztette fel.35 A végrehajtásáról azonban 1947
januárjában mégis intézkedtek, amely során az angolkisasszonyok tanítónőképzője
újabb 34 kötetet adott át, ezúttal a városi aljegyzőnek.36

Miközben az iskolák 1945 nyarától azzal voltak elfoglalva, hogy a háború okoz-
ta jelentős veszteségeiket pótolják, az elégetett, tönkrement bútorzat helyett újakat
szerezzenek be, a diákság oktatásához szükséges minimális feltételeket megteremt-
sék, a két tanév folyamán bevont tankönyvek helyett jegyzeteket írjanak, hogy
legyen miből tanítani, addig az őket felügyelő minisztérium közvetlenül vagy ható-
ságain keresztül folyamatosan zaklatta őket a háború alatt jelentős veszteségeket
szenvedett könyvtáraik újabb és újabb selejtezésével. Pedig az iskolai könyvtárak
állománya jellemzően amúgy sem tartalmazott fasiszta, antiszemita vagy német faj-
elméleti műveket. Azonban, ahogy a jegyzékek mind időkörben, mind tartalmukban
egyre szélesebb spektrumon értelmezték az 1945. évi 530. M. E. számú rendeletet,
úgy kerültek selejtezési jegyzékre a háborút megelőző ifjúsági mozgalmak kiadvá-
nyai, történeti, földrajzi, gazdasági szakirodalom és a polgári szépirodalom alkotá-
sai, amelyek az iskolák könyvtáraiban már újabb veszteségeket idéztek elő.

A piarista gimnázium tanári könyvtára az utolsó békés tanév végén, 1944 júniu-
sában 9175 kötetet számlált, volt szerzői betűrendes cédulakatalógusa és szakrendi
kötetkatalógusa.37 Az ifjúsági könyvtár állománya 3375, az ifjúsági segélyező
könyvtár 2412 és az önképzőköri könyvtár 664 kötettel rendelkezett.38 A piarista
könyvtárak állapotáról közvetlenül a háború után készült statisztikai jelentés nem
maradt fenn. A háború okozta károkat fokozták a fegyverszüneti egyezmény alapján
kiadott rendeletek és hozzájuk kötődő selejtezési jegyzékek. Mivel azonban a taná-
ri és az ifjúsági könyvtárakból kivont kiadványokat közös jegyzéken tüntették fel, az
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így keletkezett veszteségről összesített szám áll rendelkezésre. Bizonyíthatóan az
iskolai könyvtárakból 30 db kötetet selejteztek ki, ill. az 1946 májusában benyújtott
jegyzéken szereplő könyvek és folyóiratok címeik alapján ugyancsak az iskolai
könyvtárakból származhattak (összesen 61 db). A kiselejtezett kiadványok jobbára
Trianonhoz, a Tanácsköztársasághoz, illetve Magyarország történetének polgári tör-
ténetírásához köthetők, valamint szépirodalmi művek. De az utolsó jegyzékre került
pl. Kogutovitz Magyarország közigazgatási térképe és Prohászka Ottokár több mun-
kája is. Időközben a Piarista Rendfőnökség az iskolai könyvtáraik rendezésére leltá-
rak készítését rendelte el.39 Így a Székesfehérvári Tankerület által az 1947 február-
jában bekért jelentésben már a selejtezések utáni állapotot láthatjuk: a tanári könyv-
tár állománya kb. 6000 kötet, az ifjúsági könyvtáré 1864, a diáksegélyező könyvtá-
ré 850 és az önképzőköri könyvtáré 457 kötet volt.40

A piaristákénál jóval szerényebb volt a tanítónőképző intézet tanári könyvtára,
amely az 1943/44-es tanév végén 1098 kötetet, ifjúsági könyvtára pedig 1464 köte-
tet számlált.41 A háború után készült adatgyűjtés szerint a tanári könyvtár állomá-
nyából 115, az ifjúsági könyvtáréból 351 kötet semmisült meg, vagy tűnt el.42 A
tanítónőképző könyvtáraiból azonban csak 1945 augusztusában került beszolgálta-
tásra a rendeletnek megfelelően 13 db fasiszta szellemű vagy szovjetellenes kiad-

A volt piarista iskola főhomlokzata 1951-ben, a háború nyomaival
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vány, a későbbiek folyamán már csak tankönyveket adtak le. Az 1946/47-es tanév
folyamán itt is megkezdődött a megmaradt könyvállomány újraleltározása,43 azon-
ban ennek eredményéről statisztikai adatok nem maradtak fenn.

A könyvtárak a kötelező selejtezés mellett, ha kis mértékben is, de gyarapodtak.
Jól megfigyelhető a fennmaradt iratanyagban, hogy amíg a Katolikus Tanügyi
Főigazgatóság egy-egy új megjelenésű, lelkiségi vagy pedagógiai kiadványt megvé-
telre ajánl az iskoláknak (amelyre anyagi eszközök hiányában csak ritkán került
sor), addig a VKM új, demokratikus szellemű pedagógiai kiadványokat küldött aján-
dékba az iskoláknak. A háború előtti szakmai lapok megszűntek, az új folyóiratok
közül a piaristák hármat (Köznevelés, Magyar Közlöny, Embernevelés), az angol-
kisasszonyok szintén hármat (Köznevelés, Embernevelés, Magyarok) fizettek elő,
amelyek közül a Köznevelés előfizetésére a minisztérium kötelezte őket.44

Az államosítás

Közvetlenül a háború után még úgy tűnt, hogy a korábbi polgári közoktatás foly-
tatódik, az iskolák a működésüket a korábbi törvényi alapokon folytatták, az egyhá-
zak továbbra is autonómiával rendelkeztek az iskoláik felett. Azonban két, egymás-
sal ellentétes közoktatás politikai elképzelés rajzolódott ki a koalíciós időszak
(1945–1948) alatt: a polgári pártok a tanszabadság elvét képviselték (vagyis az okta-
tásügyi jogszabályok betartása mellett bárki állíthat és tarthat fenn iskolát), a balol-
dali pártok pedig az egységes iskola, egységes oktatás-nevelés eszméjét.45 A szovjet
jelenléttel támogatott politikai közélet balratolódásával fokozódott a nyomás az egy-
házi intézményeken, elsősorban az iskoláikon. A Katolikus Tanügyi Főigazgatóság
által 1946 és 1947 folyamán az általam vizsgált intézményeknek küldött levelekben
többször nyomatékosan felhívták az iskolaigazgatók figyelmét az állami rendelke-
zések betartására és betartatására, mert a katolikus középiskolák ellen sorozatos saj-
tótámadások jelentek meg. A sajtótámadásokon túl konkrét intézkedések is előreve-
títették az egyházak kiszorítását az oktatásból. 1946 júliusában a belügyminiszter
feloszlatta az összes 1945 előtt létezett és a háború után újraszerveződött ifjúsági és
felnőtt egyesületet, kivéve a hitbuzgalmi tevékenységűeket.46 A rendelkezés értel-
mében a Magyar Cserkészszövetség és az általa összefogott cserkészcsapatok is fel-
oszlatásra kerültek.47 Már 1946 folyamán borzolta a közhangulatot az az elképzelés,
amely az iskolai hitoktatást fakultatívvá kívánta tenni. Végül Ortutay Gyula kisgaz-
dapárti politikus vezetésével 1947 februárjában a baloldali politikusok támogatásá-
val el is készült egy törvényjavaslat, de olyan országos tiltakozást váltott ki, hogy
azt vissza is vonták. Amikor 1947 márciusában Ortutay a kultuszminiszteri székbe
került, minisztériuma is új célt tűzött ki: az iskolák állami kezelésbe vételét. 
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Az 1947. őszi választáson a Magyar Kommunista Párt kapta a legtöbb szavaza-
tot, de nem került abszolút többségbe, így ekkor még koalíciós kormányt kellett ala-
kítania. A kultuszminiszteri tárcát továbbra is Ortutayra bízták, aki ekkor már a
Magyar Kommunista Párt titkos tagja is volt. 1948 tavaszán minden korábbit felül-
múló propaganda és sajtóhadjárat indult az egyházi iskolák ellen és az iskolák álla-
mosítása mellett. A kultuszminiszter 1948. május 15-én tényként közölte a nyilvá-
nossággal, hogy a nem állami fenntartású iskolákat államosítani fogják. A bejelen-
tés óriási tiltakozást váltott ki, de ennek ellenére az országgyűlés hihetetlen gyorsa-
sággal elfogadta az 1948. XXXIII. törvénycikket a nem állami iskolák fenntartásá-
nak az állam által való átvételéről.48 Még a törvény megszavazása előtt, 1948. júni-
us 11-én miniszterelnöki rendelet utasította a tankerületi főigazgatókat, hogy az
iskolák épületeit, vagyontárgyait az 1948. január 1-ji állapotnak megfelelően zár alá
kell venni.49 A törvényt ezután tárgyalta az országgyűlés 1948. június 16-án, amely
még aznap hatályba is lépett. Az államosítási folyamat ugyanolyan gyorsasággal és
türelmetlenséggel zajlott, mint amilyen a törvény elfogadása volt. Így egyetérthe-
tünk azzal a gondolattal, hogy „az egyházi iskolák államosítását konkrét kommunis-
ta hatalmi-pártpolitikai indítékok indokolták, nem tanügyi vagy pedagógiai
célok”.50 

A veszprémi iskolákban lezajlott események is a fenti sietséget igazolják.
Ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy meglepetés ért akkor, amikor a kutatásaim
kezdetén, a vizsgált iskolák 1947/48. tanévről megjelentetett évkönyveiben nem
találtam nyomát az államosításnak.51 Tekintve, hogy a törvény az iskolai tanév utol-
só napján született, és valószínű, az évkönyvek anyaga ekkorra már nyomdában
volt, az adathiány magyarázható. Ugyanakkor az iskolai iratokból kiderült, hogy az
államosításhoz kapcsolódó folyamatok már késő tavasszal megindultak.

A Katolikus Tanügyi Főigazgatóság május 8-ával közvetítette Mindszenty József
hercegprímás rendeletét, amely szerint az egyházi iskolák tanári testületének tagjai
az iskolák államosításával kapcsolatos gyűléseken vagy tevékenységekben nem
vehetnek részt.52 Majd június 3-ával a Katolikus Tanügyi Főigazgatóság a helyzetre
való tekintettel haladéktalanul bekérte az iskolák adatait.53 A székesfehérvári
Tankerületi Főigazgatóság Hivatala 1948. június 12-i keltezésű levelével zár alá
vette a nem állami iskolák épületét és felszerelését a 6500/1948. Korm. rendelet
alapján.54 Vagyis az iskolák gyakorlatilag államosításra kerültek a törvény megszü-
letése előtt! 

Két nappal a törvény megszületése után Veszprém város polgármestere felsőbb
utasításra elrendelte a város területén lévő nem állami iskolák leltározását. A rende-
let szerint a leltárba vételt a városi adóhivatal négy leltározó csoportban hajtotta
végre: 1. Angolkisasszonyok Intézete, 2. Irgalmas nővérek Intézete, 3. Piarista gim-
názium, 4. a többi iskola. A leltározásnál az iskolafenntartó képviselőjének és a tan-
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intézet igazgatójának kellett jelen lenni a bizottság tagjain kívül. A leltár felvételé-
nek az 1948. január 1-jei állapot szerint kellett történnie (júniusban…). A jegyző-
könyvek tanúsága szerint felhívták az igazgatók figyelmét, hogy az ő felelősségük
megőrizni az iskola épületét és felszerelését a további intézkedés megérkezéséig.55

A piarista gimnázium végül 1948. június 26-án, az angolkisasszonyok intézetei júni-
us 28-án kerültek állami tulajdonba.56 Miután a Katolikus Püspöki Kar rendelkezé-
se szerint a szerzetesek az államosításra került intézményekben állást nem vállalhat-
tak (kivéve a hitoktatók),57 illetve Tomek Vince, a piarista rend generálisa is hason-
ló utasítást adott ki,58 a szerzetes tanárok elhagyták iskoláikat.

A VKM augusztus folyamán kötelezte az új iskolaigazgatókat az átvett vagyon
leltározására, leltári számmal való ellátására, és a leltári jegyzékek benyújtására
1948. október 31-ig.59 Az államosított iskolák azonban tanerőhiánnyal küzdöttek. A
piarista gimnázium tanári karából Medvigy Mihály piarista szerzetes hitoktatóként,
Lovas László világi rajztanár és Mihályi Károly világi francia–német tanár került az
Állami Gimnázium tanári karába.60 Az angolkisasszonyok tanítónőképzőjében a
három világi tanár (Kunvári Edit, Balassa Erzsébet és dr. Magyariné Bajza Klára),
valamint egy gyakorló iskolai tanítónő maradt. A súlyos tanárhiányt áthelyezések-
kel, óraadókkal és tanárjelöltek munkába állításával próbálta megoldani a miniszté-
rium. Az angolkisasszonyok államosított intézetében a kényszerű tanárhiány szerve-
zeti változásokat is okozott. A rend által 1947-ben indított leánygimnázium, vala-
mint a tanítónőképző és leánylíceum közös tanári kart kapott, és működésük is szo-
rosan összefonódott, majd végül az 1949/50-es tanévre összevonták őket Állami
Pedagógiai Gimnázium néven.61

A leltározás végrehajtása tehát problémát okozott, de az iskolák mindent elkövet-
tek, hogy elkészüljenek vele. Azonban e leltározási folyamatnak köszönhetünk né-
hány információt a könyvtáraikról. A volt piarista gimnázium határidőre nem tudta
benyújtani a leltárt, Mihályi Károly megbízott igazgató így érvelt: „Az intézetnek
van kb. 7000 kötetes tanári könyvtára. Az anyag egy része teljesen elavult és érték-
telen könyv nem tudom érdemes-e leltározni? A könyvtári leltárra haladékot kérek,
mert a tanerők annyira túl vannak halmozva munkával, hogy a könyvtárat nem tud-
nák most leltározni.”62 Érdekes a körülbelüli állományadat, hiszen a piaristák által
összeállított utolsó iskolai évkönyvben (1947/48. tanév) pontos adat szerepelt a
tanári könyvtárról, amely akkor 6970 darabot számlált.63 Ugyanez az adat szerepelt
az államosításkor felvett jegyzőkönyvben is.64

Az előírt leltárakat végül a következő év januárjában teljesítették, de a tanári
könyvtár leltárával csak 1949 nyarán készültek el.65 Az ifjúsági könyvtár 1128 kö-
tettel rendelkezett az államosításkor, de ebből az állományból az iskola szervezeté-
ből kiváló 2. sz. Állami Általános Fiúiskola (volt piarista általános iskola) részére
663 kötetet kiadtak.66
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Az angolkisasszonyok intézetének államosításakor könyvtári állományadatokat
nem vettek fel. Az azonban jól látszik a felvett jegyzőkönyvből, hogy a különböző
iskolák tanári és ifjúsági könyvtárai az épület különböző helyiségeiben könyvtári
szekrényekben nyertek elhelyezést.67 A VKM által bekért leltározást a gimnázium
és a tanítónőképző is késve, 1949 júliusára tudta teljesíteni.68 Az iratanyagban fenn-
maradtak a gimnázium szakleltárai, amelyek megegyeznek az utolsó, immár államo-
sított iskola évkönyvének adataival, vagyis a gimnázium tanári könyvtára ekkor 50,
az ifjúsági könyvtár 31, a zenei könyvtár 92 dokumentumot tartalmazott.69 Az év-
könyv szerint a tanítónőképző könyvtári adatai: tanári könyvtár 1045, ifjúsági
könyvtár 660 dokumentum, továbbá 998 folyóirat. A két intézmény összevonása
után az 1949. évről adott statisztikai jelentésben a könyvtárak összesített állománya
2016 kötet (az aprónyomtatványok nélkül).70

Az újabb kényszerű selejtezés

Az iskolák államosítása kihatott az iskolai könyvtárakra is. Egyrészt a rendelet
fent említett végrehajtási utasítása értelmében állami tulajdonba kerültek az iskolák
tanári és tanulói könyvtárai, viszont az állam nem vette át a könyvtáraknak a kizá-
rólag vallási tárgyú részét.71 A másik hatás, hogy a politikai-hatalmi változások
újabb könyvkivonásokat eredményeztek. Ez a selejtezési hullám elsőként az iskolai
ifjúsági könyvtárak gyűjteményeit célozta meg. A selejtezési lista 1949. április else-
jén jelent meg a Köznevelés hasábjain. A következő selejtezési lista majdnem egy
év múlva, 1950. március elsején látott napvilágot. Amíg az első lista 104 könyvet és
szemléltető eszközt sorolt fel, mint kivonandót, addig a második lista jóval terjedel-
mesebb, és két csoportra osztotta a kivonásra kerülő műveket: az „A” csoportba
kerültek a végleg selejtezendők, a „B” csoportba azok a művek, amelyeket a tanári
könyvtárba kellett áthelyezni. A rendelet nem titkolt célja, hogy az ifjúsági könyvtá-
rakat megszabadítsák „az előző, feudál-kapitalista rendszer nevelési céljainak szol-
gálatára” készült kiadványoktól. Így előírta, hogy az iskoláknak további jegyzéke-
ket kell készíteni a közölt listán túl selejtezendő és meghagyandó kiadványokról. A
selejtezést azonnal meg kellett kezdeni, és március végéig a jegyzékeket be kellett
nyújtani a tankerületi főigazgatóhoz.72

Amíg az 1949-es selejtezésnek nincsen nyoma egyik vizsgált intézményben sem,
addig a második selejtezés végrehajtásra került. A volt piarista gimnázium ifjúsági
könyvtárából „A” csoportba (vagyis selejtezésre) került a jegyzék alapján 36 kötet
(köztük Csathó Kálmán, Herczeg Ferenc stb. művei), „B” csoportba (áthelyezésre a
tanári könyvtárba) 58 kötet (köztük Jókai és Mikszáth regények). Újabb selejtezési
jegyzék maradt fenn az akkor már állami általános gimnázium iratai között, amelyen
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még 1950 decemberében további 150 kötet szerepelt (többek között Gárdonyi Géza,
Reményik Sándor, Tormay Cécile, Tamási Áron, Kodolányi János, Mécs László,
Sziklay János művei). A gimnázium ifjúsági könyvtáráról 1951-ben készült jelentés-
ből tudjuk, hogy a selejtezés után 178 kötet maradt az eredeti piarista állományból.73

A pedagógiai gimnázium (volt angolkisasszonyok intézete) ifjúsági könyvtárából
„A” csoportba 38 kötet (köztük Benedek Elek, Gracza György, Herczeg Ferenc,
Rákosi Viktor művei, de Wallace Ben Hur-ja is), a „B” listára 50 kötet (köztük
Mikes Kelemen levelei, Gyulai Pál, Jósika Miklós, Móra Ferenc művei) került. A
megjelent jegyzéken túl további selejtezésre ítélték Gyóni Géza, Cholnoky László,
Brisits Frigyes, Sík Sándor stb. műveit, Sienkiewicz Quo vadis című alkotását is.
Összesen 95 kötetet, valamint további 29 kötetet a tanári könyvtárba utaltak. A
benyújtott jegyzék alapján a pedagógiai gimnázium ifjúsági könyvtárában 177 mű
maradt 403 kötetben.74

Az ilyen mértékű selejtezés végül politikai hullámokat is vetett, és a minisztéri-
um elrendelte a selejtezések megszüntetését 1951 januárjában.75

Elmondhatjuk, hogy a selejtezések teljesítették, sőt túlteljesítették a berendezke-
dő kommunista hatalom céljait. Ugyanakkor az is megfigyelhető a vizsgált iskolák
iratai alapján, ahogy az oktatást felügyelő minisztérium a háború befejezésétől kez-
dődően egyre erőteljesebben kívánta befolyásolni az iskolai tanári és ifjúsági könyv-
tárak állományának összetételét. Egyrészt a több hullámban végrehajtott selejtezé-
sekkel eltávolították a berendezkedő demokrácia, majd diktatúra számára nem kívá-
natos gondolatokat hordozó műveket, másrészt a minisztérium évről évre növelte az
ajándékba küldött, és kötelezően állományba vetetett könyvek számát. Végül 1949
elején a miniszter értesítette az iskolákat, hogy „a jövőben minden könyv- és folyó-
irat-rendelésről központilag kívánok gondoskodni”.76 A két ellentétes folyamat ered-
ményeként az utódintézmények könyvtárainak arculata megváltozott, és főleg az
ifjúsági könyvtárakban túlsúlyba került az új, szocialista irodalom.

Végjáték

Miután az Állami Általános Gimnáziumban 1949 nyarán elkészült a volt piarista
tanári könyvtár leltára, az iskola vezetése a minisztériumhoz fordult intézkedést
kérve a könyvtárban talált, de leltárba nem vett, vallási tárgyú művek sorsáról. Az
államosítás végrehajtására vonatkozó rendelet alapján ezeket a volt tulajdonos visz-
szakaphatta. Az ügy végül 1950 májusáig húzódott, amikor a kisszeminárium álla-
mosításával a piarista rendház újabb helyiségeit szerezte meg ingatlancserével az
állam. Ehhez az akcióhoz kapcsolódva szolgáltatták vissza a tanári könyvtár fent
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említett részét, mintegy 350 művet, amelyek kiadási éve a 18. századtól az 1940-es
évekig terjedt.77 A szerzetesrendek feloszlatása idején végül a szerzetesek is elhagy-
ták a rendházat 1950. augusztus 14-én. Az oratóriumban elhelyezett, visszakapott
könyveket azonban nem tudták magukkal vinni.78 A könyvek 1975-ben hagyták el
az épületet, amikor a piarista rend központi könyvtára Budapestre tudta szállítani
azokat.79 A Lovassy László nevét felvett gimnáziumban maradt piarista könyvek
(néhány kötetet kivéve) az 1970-es évek elején, a gimnázium új épületbe költözése
után, kerültek ki a könyvtárak állományából.80

Feltételezhető, hogy a piaristákhoz hasonlóan az angolkisasszonyok is vissza-
kaphatták intézményeik könyvtáraiból azokat a lelkiségi könyveket, amelyeket az
államosított intézményeik nem kívántak megtartani. Magáról az átadásról irat nem
maradt fenn, azonban az egykori templomuk köré szervezett Regina Mundi plébá-
nia a mai napig őriz könyvtárában az angolkisasszonyokhoz köthető kiadvá-
nyokat.81

A hajdani épületükben működő Állami Pedagógiai Gimnázium a VKM 1950.
július 7-én hozott rendelete alapján helyet cserélt az irgalmas nővérek egykori épü-
letében (ma Szeglethy utca 6., Padányi Katolikus Iskola) működő Vegyipari
Technikummal. A veszprémi tanítónőképzőt azonban megszűnésre ítélték, ezért az
1954/55-ös tanévtől óvónőképző osztályt indítottak az égisze alatt. 1957-ben az
utolsó tanítónőképzős osztály is végzett, ugyanakkor az épületet alkalmatlannak
minősítették óvónőképzésre. A megszűnt tanítónőképző helyett az Állami Leány-
kereskedelmi Szakgimnáziumból kivált általános gimnáziumi osztályok költöztek
az épületbe. A beköltözéskor a gimnázium igazgatónője 1944 kötetet tartalmazó
ifjúsági könyvtárat (amelyben a leltári számok alapján ítélve angolkisasszonyoktól
származó állományrész is volt), és 1235 kötetet számláló tanári könyvtárat vett át.82

Az összevont két intézmény 1958-tól Állami Kállai Éva Általános Leánygimnázium
néven működött tovább. Az óvónőképzés felmenő rendszerben, 1959 tavaszán vég-
zett utolsó osztállyal megszűnt. Az óvónőképző felszerelését és ifjúsági könyvtárát
miniszteri utasításra még az év nyarán a Soproni Felsőfokú Óvónőképző Intézetbe
szállították.83

Az iskolákat létrehozó szerzetesrendek a rendjeik feloszlatása után elhagyták a
várost. Az iskoláik utódintézményei, az államhatalom szeszélyeinek kitéve, épületü-
ket, könyvtáraikat és ezzel együtt gyökereiket, múltjukat vesztették el.
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